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Background and Aims: The purpose of this study is to investigate the role of 

perception from learning environment and psychological hardiness in academic 

buoyancy prediction of medical sciences students. 

Methods: The method of this study is correlational. Statistical population of this 

study comprised all of nursing students of Kermanshah Medical Sciences University 

which were living in dormitories. 145 students were selected as sample by using 

available sampling method. Academic buoyancy scale, perception of learning 

environment and psychological hardiness were used for collecting data and SPSS 

software version 22 and descriptive statistics methods (average, standard deviation) 

and Inferential statistics (Pearson correlation coefficient and multiple regression) were 

used for analysing data.  

Results: The findings showed that there is a positive significant correlation 

between Perception of learning environment and psychological hardiness with 

academic buoyancy and %39 of the total variance of academic buoyancy is predictable 

based on derception of learning environment and psychological hardiness. 

Conclusions: Therefore, it can be concluded that perception of learning environment and 

psychological hardiness consider as one of the important factors and related with academic 

buoyancy. 

KeyWords: Perception of learning environment, psychological hardiness, Academic 

buoyancy 
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  بین در شناختیروان سرسختی و یادگیری محیط از ادراک اساس بر تحصیلی سرزندگی بینیپیش

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان
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 در شناختیروان سرسختی و یادگیری محیط از ادراک نقش بررسی پژوهش نای از هدف زمینه و اهداف:

 .است دانشجویان در تحصیلی سرزندگی بینیپیش

 دانشجویان تمام شامل پژوهش آماری جامعة. است همبستگی نوع از توصیفی پژوهش، روش: بررسیروش 

 دسترس، در گیرینمونه روش از استفاده با که تاس کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه هایخوابگاه در ساکن پرستاری رشتة

 و یادگیری محیط از ادراک تحصیلی، سرزندگی پرسشنامة از هاداده گردآوری برای. شدند انتخاب نمونه برای تن 533

 و میانگین) توصیفی آمار هایروش و 22 نسخة Spss افزارنرم هاداده تحلیل برای و شد استفاده شناختیروان سرسختی

 .شد برده کار به( چندگانه رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب) استنباطی آمار و( استاندارد نحرافا

 با شناختیروان سرسختی و یادگیری محیط از ادراک بین که است آن نشانگر هاداده تحلیل نتایج: هایافته

 از ادراک اساس بر تحصیلی زندگیِسر تغییراتِ از درصد 43 و دارد وجود داریمعنی مثبت رابطة تحصیلی سرزندگی

 .است بینیپیش قابل شناختیروان سرسختی و یادگیری محیط
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 مهمقد 

آدمی همواره در گسترة زندگی، مسیر پر فراز و نشیبی را 

در زندگی  .[5]هاست ها و فرصتپیمایدکه سرشار از چالشمی

ها، موانع و فشارهای زانة تحصیلی نیز دانشجویان با انواع چالشرو

زاهای دانشجویی، ویژة این دوره )همچون نمرات ضعیف، تنش

تهدید اعتماد به نفس در نتیجة عملکرد، کاهش انگیزش و 

شوند. برخی از دانشجویان در برخورد با این تعامل( روبرو می

گروهی دیگر در این کنند و ها موفق عمل میموانع و چالش

رو پژوهشگران تعلیم و تربیت باید به زمینه ناموفق هستند. ازاین

های تحصیلی توجه جدی درک و چگونگی سازگاری با چالش

خواسته و هاچالش به پاسخگویی دانشجویان برای .[2]نشان دهند 

است.  خود اطراف محیط با سازگاری و تعامل نیازمند خود، های

ی است که در آن فرد برای وفق دادن خود با سازگاری جریان

 .[4]کوشد فشارهای درونی و ملزومات بیرونی می

های گوناگونی است؛ سازگاری سازگاری دربردارندة عرصه

در انتقال به محیط یا موقعیت جدید، سازگاری در روابط بین 

های آموزشی که از آن با عنوان فردی و سازگاری در موقعیت

شود. سازگاری تحصیلی به توانمندی ی یاد میسازگاری تحصیل

فراگیران در هماهنگ شدن با شرایط و الزامات تحصیل و 

شود که دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی هایی مربوط مینقش

هایی که در سازگاری از توانمندی .[3]دهد ها قرار میفرا روی آن
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حصیلی تحصیلی دانشجویان بدان توجه شده است، سرزندگی ت

آوری تحصیلی را در چارچوب است. سرزندگی تحصیلی، تاب

سرزندگی تحصیلی پاسخ  .[3]دهد شناسی مثبت بازتاب میروان

ها و موانعی که ای است به انواع چالشمثبت، سازنده و انطباقی

دانشجویان در عرصة مداوم و جاری تحصیلی آن را تجربه 

تحصیلی را توانایی  سرزندگی  Marshو  Martin .[6]کنند می

های آمیز یادگیرندگان در برخورد با موانع و چالشموفقیت

تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی معمول هستند، تعریف 

های بهزیستی ذهنی در . سرزندگی یکی از مؤلفه[3]اند کرده

آید. وقتی فردی کاری های پژوهشی به شمار میبسیاری از نظام

دهد، نه تنها احساس خستگی و م میرا به طور خودجوش انجا

کند انرژی و دهد، بلکه احساس میناامیدی به او دست نمی

طورکلی حس درونی سرزندگی، نیروی او افزایش یافته است. به

 و  Martinبه نوشتة  .[8، 7]شاخصِ معنادارِ سالمتِ ذهنی است 

Marsh برانگیزی در زمینة تحصیل وجود دارد های چالشپرسش

هایی ها مکانمدارس و دانشگاه .[3]اید بدانها سخت توجه کرد که ب

های تحصیلی و موانع و فشارها، ها چالشهستند که در آن

گرفته های انجامحقیقت پایدار زندگی تحصیلی هستند و پژوهش

 .[3،51،55،3]کنند به وضوح این موضوع را تأیید می

ز بر روی نی Papworth وMartin, yu, Ginns پژوهشنتایج 

نشان داده که سرزندگی دانشجویان چین، آمریکا و انگلستان 

. [52]متوسط است حد تحصیلی در بین دانشجویان چینی باالتر از 

Ryan و Frederick گرفته از برآنند که سرزندگی انرژی نشأت

خود فرد است؛ این انرژی از منابع درونی، و نه تهدید اشخاص در 

همچنین افراد با سرزندگی باال توان  گیرد.محیط، سرچشمه می

های بیشتری در بسیج امکانات خود یا شرکت فعال در فعالیت

توانند به مرتبط با سالمت دارند و منابع بیشتری از انرژی را می

 .[54]خدمت بگیرند 

پژوهش در پیشایندهای سرزندگی تحصیلی در سه سطح  

ت در فرآیند روانی، عوامل مربوط به محیط یادگیری و مشارک

انجام  [3]تحصیل، و عوامل مربوط به خانواده و گروه همساالن 

های سرزندگیِ تحصیلیِ دانشجویان، بینگیرد. یکی از پیشمی

محیط یادگیری و ادراک دانشجویان از محیط یادگیری خود 

ای است. بسیاری از پژوهشگران بر آنند که محیط یادگیری مؤلفه

 .[53]گذارد آمیز یک برنامه تأثیر میفقیتمهم است که بر انجام مو
محیط یادگیری شامل همة شرایط و امکانات فیزیکی،  

روانی، عاطفی، عوامل فرهنگی و اجتماعی است که بر رشد 

بر همین  .[53]گذارد یادگیرنده در یک مؤسسة آموزشی تأثیر می

تری در های متنوعتوان گفت کسانی که تجربهاساس می

تری دارند، نسبت به افرادی که کمتر در چنین ناسبهای ممحیط

اند، در یادگیری، اشخاص کارآمدتری هایی قرار گرفتهمحیط

ترین در این میان، محیط کالس درس مهم .[56]خواهند بود 

 .[57،58،53]کنندة یادگیری در نظام آموزشی فراگیران است تعیین

Bloom ّای های بیرونیکمحیط یادگیری را شرایط، نیروها و محر

کشانند. این نیروها ممکن است داند که فرد را به چالش میمی

 .[21]شرایط و نیروهای فیزیکی، اجتماعی، فکری و ذهنی باشند 

ابعاد ادراک از محیط یادگیری از پنج عامل )مشغولیت، 

. بُعد [25]عضویت، اصالت، مالکیت و حمایت( تشکیل شده است 

تالشی است که فراگیران آموزشی مشغولیت تحصیلی کیفیت 

کنند تا مستقیماً به نتایج های هدفمند آموزشی میصرف فعالیت

عضویت در مدرسه را رابطة  Newman .[22]مطلوب دست یابند 

آموزان، کارکنان و داند که میان دانشای میاجتماعیِ دوسویه

شود آموزگاران مدرسه و هنجارهای حاکم بر مدرسه ایجاد می
حمایت در مدرسه به معنای دریافت حمایت از جانب  .[24،23]

دار، همساالن و کارکنان مدرسه است. بُعد اصالت به تکالیف معنی

به انعطاف نیز مالکیت ارزشمند و سزاوار تالش اشاره دارد و بُعد

آن نوع  شاره دارد؛   فرایند یادگیری و روش تدریس در پذیری

 احساس به آموخته های خود  نسبت  آموزدانش که اییادگیری

 .[25]کند  مالکیت

ها نقش مهمی را در تربیت محیط آموزشی در دانشگاه 

ترین ابعاد در محیط، کند. مهمالتحصیالن ماهر ایفا میفارغ

دانشجو  -های تدریس و آموزش و همچنین تعامل استاد فعالیت

هاست. در محیط یادگیری، مدرسان در محیط روزمرة دانشگاه

. عالقه به [23]تأثیر زیادی بر ادراک و یادگیری اثربخش دارند 

پژوهش دربارة محیط یادگیری از زمانی بیشتر شد که 

پژوهشگران دریافتند که بازده و پیامدهای یادگیری شناختی و 

عاطفی و نگرش فراگیران در مورد یادگیری، تا حد زیادی تحت 

های متعدد نشان هشپژو .[26]ها از محیط است تأثیر ادراک آن

شده بیشتر از محیط یادگیری اند که محیط یادگیری ادراکداده

. بین محیط یادگیری و [27]گذارد واقعی بر یادگیری تأثیر می

ای ارزشمند همچون رضایت، موفقیت و سرزندگی آمدهپی

. نتایج [28]توان دید تحصیلی دانشجویان رابطة آشکاری را می

بیانگر آن بود که  Lerdpornkulrat و Poondejپژوهش 

های فردی و ادراک ِعواملِ محیطِ آموزان از راه ویژگیدانش

. [23]های یادگیری خود را گسترش دهند توانند روشیادگیری می

Arensو Moller  در پژوهش خود نشان دادند که نگرش

شدت به کیفیت روابط آموزان به محیط آموزشی، بهدانش

 .[41]گار و دستاوردهای آنان بستگی دارد آموز و آموزدانش

 RahimiBoorengو  AkbariBoorengهای یافته 

تبیین سرزندگی تحصیلی و انگیزش تحصیلی »درمقالة 
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دانشجویان بر اساس ادراک آنان از محیط یادگیری در دانشگاه 

نشان داد ادراک دانشجویان از محیط « علوم پزشکی بیرجند

ة سرزندگی تحصیلی آنان است. بر کنندبینییادگیری، پیش

های ادراک از توانایی علمی خود اساس ضرایب رگرسیونی، مؤلفه

بینی سرزندگی و ادراک از جو آموزشی، نقش معناداری در پیش

زاده، . نیز نتایج پژوهش دهقانی[2]تحصیلی دانشجویان داشت 

چاری، مرادی و سلیمانی خشاب حاکی از آن بود که حسین

بینی سرزندگی الس به صورت مستقیم قدرت پیشساختار ک

به   Aldridgeو Soebari در پژوهشی دیگر، .[45]تحصیلی را دارد 

این نتیجه رسیدند که وقتی ادراک فراگیران از محیط یادگیری 

. نتایج [42]شود کالس درس مثبت باشد، یادگیری آنان بهتر می

ری نیز نشان داد بالغی اینالو و تاتاپژوهش کارشکی، غلباش قره

های اهداف پیشرفت گرا بر مؤلفهکه محیط یادگیری ساخت

 و  Mohammadiاما .[44]تأثیری مثبت و معنادار دارد 

Mohammadi اند که که در پی پژوهشی به این نتیجه دست یافته

ادراک دانشجویان از محیط آموزشی در حد متوسط است و فضا 

محیط آموزشی وجود دارد، اما  برای بهبود و اصالح در همة ابعاد

نیاز به اصالح در ابعاد یادگیری و شرایط اجتماعی بیشتر احساس 

 .[43]شود می

یکی دیگر از عواملی که با سرزندگی تحصیلی دانشجویان  

های استرس در کنندهترین تعدیلمرتبط است و از مهم

 .[43]شناختی است آید، سرسختی رواندانشجویان به شمار می

های رسختی به معنای طاقت، توانایی و تحمل در موقعیتس

های شناختی سخت است و به عملکردهای فرد بر اساس ارزیابی

ای شخصیتی است که ممکن . سرسختی ویژگی[46]اشاره دارد 

زا را در افراد تعدیل کند؛ است شیوة رویارویی با عامل استرس

زا یاری سترسآمیز موقعیت ایعنی به آنان در تحلیل موفقیت

ای معرفی سرسختی را ویژگی شخصیتی پیچیده Kobasaرساند. 

جویی( و چالش )مبارزه کند که از سه مؤلفة تعهد، کنترلمی

مقصود از تعهد )نقطة مقابل  .[47]تشکیل شده است 

ازخودبیگانگی( آن است که فرد در رویارویی با شرایط دشوار، به 

ه باقی بماند و به افراد جای ترک صحنه، ترجیح دهد در صحن

آمده یاری درگیر در آن موقعیت، در برطرف کردن دشواریِ پیش

رساند. مقصود از کنترل )نقطة مقابل ناتوانی( آن است که فرد به 

های خود برای اثرگذاری بر نتایج رویدادها باور داشته توانایی

جویی )نقطة مقابل احساس خطر یا ترس( نیز آن باشد. مبارزه

ها، به جای مقصر دانستن ت که فرد در رویارویی با چالشاس

هایی برای رشد خود و دیگران سرنوشت، در پی ایجاد فرصت

گرفته درزمینة سرسختیِ های انجام. پژوهش[48]برآید 

شناختی نشانگر نقش مهم آن در تحصیل است. سرسختی روان

وییِ کننده است که بر نحوة رویارشناختی عاملی محافظتروان

های تحصیلی، نداشتن آمادگی الزم و دیگر دانشجویان با چالش

پژوهش مظلوم، نیسی و  .[43]گذارد زا تأثیر میتجارب آسیب

شناختی و دهد که میان سرسختی روانمکوندی نشان می

عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد 

کنندة عملکرد یبینشناختی، پیشو متغیرِ سرسختی روان

در پژوهشی دربارة  Tarimoradi. [31]تحصیلی دانشجویان است 

سرسختی و سالمت عمومیِ دانشجویانِ زن ایرانی و انگلیسی به 

این نتیجه رسید که در هر دو نمونة ایرانی و انگلیسی، سرسختی 

افزون بر  .[35]و سالمت عمومی ارتباط مثبت و معناداری دارند 

دهند که های دیگری نیز نشان می، پژوهششدهپژوهش گفته

شناختی با سالمت عمومی ارتباط مثبت و سرسختی روان

. در پژوهشی که به دست محمدی [35، 32، 34، 33]معناداری دارد 

حاصل، عبدالحسینی و گنجی انجام گرفت، مشخص شد که 

شناختی با سالمت جسمانی رابطة مثبتی دارد و سرسختی روان

ختی با کاهش استرس، موجب افزایش سالمتی در این نوع سرس

 و Subramanian. نتایج پژوهش [33]شود افراد می

Vinothkumaشناختی نشانگر آن است که سرسختی روان

کند و در نهایت، احساس عزت نفس را در افراد تقویت می

مقاومت آنان را در برابر فشارهای روانیِ ناشی از کار، تحصیل و 

های سمادزاده، عباسی و شهاب یافته .[36]دهد میزندگی افزایش 

آزادگان بیانگر آن است که ارتباط معناداری بین سرسختی 

های اجتماعی با پیشرفت های تفکر و مهارتشناختی، سبکروان

 .[37]آموزان وجود دارد عملکرد تحصیلی دانش

های یابیم که پژوهشبا  بررسی پیشینة پژوهش درمی

سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط  اندکی پیرامون

شناختی انجام گرفته است. با توجه به یادگیری و سرسختی روان

توان سرزندگی تحصیلی را از تر گفته شد، میمطالبی که پیش

ترین ویژگی هایزندگی هر فرد به شمار آورد. در این دوران، مهم

اد به وجود های علمی در افرها و پیشرفتها، تواناییشایستگی

ها، ها، فرصتآید، اما در این زندگی، دانشجویان با انواع چالشمی

موانع و فشارهای خاص دوران تحصیل روبرو هستند. برخی از 

ها عملکرد موفقی دانشجویان در برخورد با این موانع و چالش

ویژه دارند و گروهی دیگر در این زمینه ناموفق هستند؛ به

های شغلی زیادی پزشکی که با استرسهای دانشجویان رشته

هایی که بر سالمت روانی، جسمی و شوند؛ استرسمواجه می

گذارد. بنابراین پژوهشگران باید به عملکرد تحصیلی آنان تأثیر می

 ای داشته باشند.درک این موضوع توجه ویژه

با توجه به پیامدها و تأثیرات مثبت سرزندگی تحصیلی 

نین نبود پژوهشی که نقش ادراک از برای دانشجویان و همچ
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شناختی را بررسی کرده باشد، و محیط یادگیری و سرسختی روان

نیز با در نظر گرفتن شرایط تحصیلی پراسترس و متفاوت 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و همچنین با توجه به استفاده 

ها، ها و فرصتاز نتایج این پژوهش در زمینة برخورد با چالش

ت عمومی و مقاومت در برابر فشارهای روانی، انجام این سالم

دهندگان این پژوهش پژوهش بسیار ضرورت داشته است. انجام

ادراک از محیط یادگیری و در پی آن هستند تا به بررسی نقش 

بین  بینی سرزندگی تحصیلی درشناختی در پیشسرسختی روان

 پزشکیند.دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بپرداز

 کرمانشاه بپردازد.

 بررسی  روش

روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة 

آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان رشتة پرستاری ساکن 

های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود که با استفاده در خوابگاه

تن از آنان برای نمونه  533گیری در دسترس، از روش نمونه

نتخاب شدند. روش اجرا بدین صورت بود که پژوهشگر پس از ا

های ها، برای اجرای آن به خوابگاهگرفتن مجوز اجرای پرسشنامه

میان  ها رادانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مراجعه و پرسشنامه

دانشجویانی که تمایل به شرکت در این پژوهش داشتند توزیع 

های پرسشنامه، پرسش کرد و پس از پاسخ دادن دانشجویان به

ها از پرسشنامه آوری کرد. برای گردآوری دادهنامه را جمعپرسش

ها با استفاده از استفاده شد. مفروضة نرمال بودن توزیع داده

(، و مفروضة استقالل p>0/05اسمیرنوف ) -آزمون کالموگروف 

واتسون )قرارگیری در  -ها با استفاده از آمارة دوربین ماندهباقی

ها (، بررسی و تأیید شد. بنابراین برای تحلیل داده3/2تا  3/5ازة ب

های آمار توصیفی )فراوانی و میانگین( و آمار استنباطی از روش

 .)ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه( استفاده شد

 ابزارهای پژوهش:

این پرسشنامه بر اساس سرزندگی تحصیلی:  مةپرسشنا

توسط  Marsh و Martinی تحصیلی مقیاس انگلیسی سرزندگ

گویه است و  3چاری طراحی شد که دارای زاده و حسیندهقانی

درجة لیکرت )کامالً مخالفم  3گذاری آن بر اساس مقیاس نمره

( ( 3( و کامالً موافقم )3(، موافقم )4نظر )(، بی2(، مخالفم )5)

اند هپرسشنامه را تأیید کردمحتوانظر روایی است. استادان صاحب

پایایی پرسشنامه در این  .[5]گزارش شده است  81/1و پایایی آن 

به دست آمده  87/1پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 است.

این پرسشنامه  پرسشنامة ادراک از محیط یادگیری:

 33توسط سوئینی، سورنسن و کمیس طراحی شد و دارای 

مالکیت، و حمایت پرسش و پنج بُعد مشغولیت، عضویت، اصالت، 

ای لیکرتی از درجهگذاری پرسشنامه در یک طیف پنجاست. نمره

( است. روایی محتوایی 3( تا کامالً موافقم )5کامالً مخالفم )

 83/1پرسشنامه تأیید شده و پایایی آن توسط صفایی و همکاران 

. پایایی پرسشنامه در این پژوهش با [38]گزارش شده است 

 به دست آمده است. 73/1لفای کرونباخ استفاده از روش آ

این پرسشنامه توسط  پرسشنامه سرسختی روانشناسی:

Kiyamarsi, Najarian  و Mehrabizadeh Honarman (5477 )

سؤال و سه بعد تعهد، کنترل و چالش  27طراحی شد. دارای 

ای لیکرت درجه 3گذاری پرسشنامه در یک طیف باشد. نمرهمی

باشد. روایی محتوای ( می3شتر اوقات )( تا بی1از هرگز )

پرسشنامه مورئ تأیید قرار گرفته و پایایی آن توسط سواری 

پایایی پرسشنامه در این پژوهش با [. 33شده است ]گزارش 82/1

 به دست آمده است. 35/1استفاده از روش آلفای کرونباخ 

اشتغال به تحصیل، تمایل به شرکت  ها:مالک ورود نمونه

 شدر پژوه

گویی به عدم تمایل به پاسخها: مالک خروج نمونه

 هاپرسشنامه، عدم تکمیل درست پرسشنامه

 یافته ها

شود، میانگین و انحراف دیده می 5همانطور که در جدول 

و  24/37معیار ادراک از محیط یادگیری به ترتیب برابر با 

 شناختی به ترتیب برابر، میانگین و انحراف سرسختی روان41/55

، و میانگین و انحراف معیار سرزندگی تحصیلی 34/8و  73/63با 

 است. 33/3و  25/28به ترتیب برابر با 

آمده است، بین ادراک از محیط  2همانطور که در جدول 

(، بین بُعد p،33/1 =r<15/1یادگیری با سرزندگی تحصیلی )

(، بین بُعد p،35/1 =r<15/1مشغولیت با سرزندگی تحصیلی )

(، بین بُعد p،43/1- =r<15/1ا سرزندگی تحصیلی )عضویت ب

(، بین بُعد p،33/1- =r<15/1اصالت با سرزندگی تحصیلی )

( و بین بُعد p،32/1- =r<15/1مالکیت با سرزندگی تحصیلی )

( رابطة مثبت p،43/1- =r<15/1حمایت با سرزندگی تحصیلی )

 معناداری وجود دارد.

ید، بین سرسختی آنیز به چشم می 4چنانچه در جدول 

(، بین بُعد p،65/1 =r<15/1شناختی با سرزندگی تحصیلی )روان

(، بین بُعد کنترل p،36/1 =r<15/1تعهد با سرزندگی تحصیلی )

(، بین بُعد چالش با p،47/1 =r<15/1با سرزندگی تحصیلی )

( رابطة مثبت معناداری p،33/1 =r<15/1سرزندگی تحصیلی )

 وجود دارد.
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 ی توصیفی متغیرهای پژوهشهامارهآ. 1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 41/55 24/37 ادراک از محیط یادگیری

 47/6 15/23 مشغولیت

 25/7 83/38 عضویت

 43/3 2/34 اصالت

 51/2 25/55 مالکیت

 53/3 25/33 حمایت

 34/8 73/63 شناختیسرسختی روان

 33/3 17/58 تعهد

 36/3 25/53 کنترل

 33/3 46/53 چالش

 33/3 25/28 سرزندگی تحصیلی
 

 ادراک از محیط یادگیری و ابعاد آن با سرزندگی تحصیلی . ضرایب همبستگی پیرسون2جدول 

 7 6 3 3 4 2 5 متغیرها

       5 از محیط یادگیری ادراک .1

      5 72/1** تیمشغول .2

     5 45/1** 82/1** تیعضو .3

    5 26/1** 43/1** 31/1** اصالت .4

   5 23/1** 43/1** 41/1** 83/1** تیمالک .5

  5 24/1** 26/1** 35/1** 43/1** 84/1** تیحما .1

 5 43/1** 32/1** 33/1** 43/1** 35/1** 33/1** ی تحصیلیسرزندگ .1
** p  01/0> , * p  05/0>  

 دگی تحصیلیشناختی و ابعاد آن با سرزن. ضرایب همبستگی پیرسون سرسختی روان3جدول 

 3 3 4 2 5 متغیرها

     5 شناختیی روانسرسخت .1

    5 73/1** تعهد .2

   5 23/1** 83/1** کنترل .3

  5 25/1** 44/1** 87/1** چالش .4

 5 33/1** 47/1** 36/1** 65/1** ی تحصیلیسرزندگ .5
** p  01/0> , * p  05/0  

 

 47 ، تقریباًشودیممشاهده  3که در جدول  طورهمان

درصد از واریانس سرزندگی تحصیلی براساس ادراک از محیط 

 Fی است. نسبت نیبشیپشناختی قابل یادگیری و سرسختی روان

نیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر سرزندگی تحصیلی 

شناختی براساس ادراک از محیط یادگیری و سرسختی روان

 53/1تای . ادراک از محیط یادگیری با بباشدیممعنادار 

(13/1>p،58/2=tو سرسختی روان ) 28/1شناختی با بتای 

(15/1>p،53/3=t )ی نیبشیپمثبت معناداری قدرت  طوربه

سرزندگی تحصیلی رادارند. همچنین، بتاهای به دست آمده نشان 

ی کنندگی نیبشیپشناختی قدرت که سرسختی روان دهندیم

 بیشتری دارد.

درصد از  45شود، تقریباً میدیده  3همانطور که در جدول 

واریانس سرزندگی تحصیلی بر اساس ابعاد ادراک از محیط 

نیز بیانگر این است که  Fبینی شدنی است. نسبت یادگیری پیش

رگرسیون متغیر سرزندگی تحصیلی بر اساس ابعاد ادراک از 

 17/1محیط یادگیری معنادار است. بُعد مشغولیت با بتای 

(13/1>p،11/2- =t،)  13/1) 25/1بُعد عضویت با بتای>p،18/2 

=t 55/1(، بُعد اصالت با بتای (13/1>p،44/2 =t بُعد مالکیت با ،)
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 23/1( و بُعد حمایت با بتای p،35/2 =t<13/1) 24/1بتای 

(13/1>p ،25/2 =tبه طور مثبت معناداری توان پیش ) بینی

ه آمددستسرزندگی تحصیلی را دارند. همچنین، بتاهای به

کنندگی بیشتری بینینشانگر آن است که بُعد حمایت قدرت پیش

 دارد.

درصد از  47شود، تقریباً مشاهده می 6چنانچه در جدول 

واریانس سرزندگی تحصیلی بر اساس ابعاد سرسختی 

نیز بیانگر این است  Fبینی است. نسبت شناختی قابل پیشروان

ابعاد سرسختی که رگرسیون متغیر سرزندگی تحصیلی بر اساس 

 23/1شناختی معنادار است. بُعد تعهد با بتای روان

(13/1>p،31/2 =t بُعد کنترل با بتای ،)13/1) 53/1>p،58/2 

=t 56/1(، بُعد چالش با بتای (13/1>p،33/2 =t به طور مثبت )

بینی سرزندگی تحصیلی را دارند. همچنین، معناداری توان پیش

دهند که بُعد تعهد قدرت آمده نشان میدستبتاهای به

 کنندگی بیشتری دارد.بینیپیش

 
 

 شناختیی سرزندگی تحصیلی براساس ادراک از محیط یادگیری و سرسختی رواننیبشیپ. نتایج تحلیل رگرسیون جهت 4جدول 

 F Sig شدهتعدیل R R2 R مدل

5 37/1 43/1 47/1 25/51 15/1>p 

 نیبشیپبرای متغیرهای  tضرایب بتا و آزمون معناداری  

 B STE β T Sig نیبشیپمتغیرهای  متغیر مالک

 

 سرزندگی تحصیلی

 p<15/1 67/3 - 47/3 23/32 مقدار ثابت

 p<13/1 58/2 53/1 55/1 23/1 ادراک از محیط یادگیری

 p<15/1 53/3 28/1 17/1 23/1 شناختیسرسختی روان

 

 ی سرزندگی تحصیلی براساس ابعاد ادراک از محیط یادگیرینیبشیپ. نتایج تحلیل رگرسیون جهت 5جدول 

 F Sig شدهتعدیل R R2 R مدل

5 43/1 45/1 23/1 15/51 15/1>p 

 نیبشیپبرای متغیرهای  tضرایب بتا و آزمون معناداری  

 B STE β T Sig نیبشیپمتغیرهای  متغیر مالک

 

 سرزندگی تحصیلی

 p<15/1 64/3 - 21/3 51/23 مقدار ثابت

 p<13/1 11/2 17/1 18/1 56/1 مشغولیت

 p<13/1 18/2 25/1 52/1 23/1 عضویت

 p<13/1 44/2 55/1 13/1 25/1 اصالت

 p<13/1 35/2 24/1 52/1 23/1 مالکیت

 p<13/1 25/2 23/1 53/1 45/1 حمایت
 

 شناختیرسختی روانی سرزندگی تحصیلی براساس ابعاد سنیبشیپ. نتایج تحلیل رگرسیون جهت 1جدول 

 R R2 مدل
R 
 F Sig شدهتعدیل

5 32/1 47/1 43/1 52/3 15/1>p 

 نیبشیپبرای متغیرهای  tضرایب بتا و آزمون معناداری  

 B STE β T Sig نیبشیپمتغیرهای  متغیر مالک

 

 سرزندگی تحصیلی

 

 p<15/1 64/3 - 52/3 51/53 مقدار ثابت

 p<13/1 31/2 23/1 51/1 23/1 تعهد

 p<13/1 58/2 53/1 55/1 23/1 کنترل

 p<13/1 33/2 56/1 13/1 24/1 چالش
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  حثب

بینی سرزندگی تحصیلی بر هدف از انجام این پژوهش پیش

شناختی در بین اساس ادراک از محیط یادگیری و سرسختی روان

دانشجویان رشتة پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود. 

ها نشان داد که بین ادراک از محیط یادگیری و هنتایج تحلیل داد

داری وجود ابعاد آن با سرزندگی دانشجویان رابطة مثبت معنی

و  AkbariBoorengهای دارد. این نتیجه با نتایج پژوهش

RahimiBooreng [2] ،hari CDehghanizadeh, Hossein 

 ,Moradi وkheshabSoleimani   [42] ،Arens وMoller  
[41]،ldridge A و Soebari[42] ،Talukder, Hossain,  ,Nahar

MohammadوNargis  [28]  مبنی بر ادراک مثبت فراگیران از

محیط یادگیری با سرزندگی تحصیلی، همخوانی دارد. این یافتة 

توان اینگونه تبیین کرد که محیط کالس و دانشگاه پژوهش را می

اری بر عملکردهای و شیوة آموزشی استادان تأثیر غیرقابل انک

استادانی که  .[31]تحصیلی و فرآیندهای شناختی دانشجویان دارد 

کنند، فضای کالس مطالب را به سبکی پویا و با اشتیاق عرضه می

سازند و باعث سرزندگی و نشاط دانشجویان را متحول می

دانشجویانی که سرزندگی تحصیلی باالیی دارند،  .[2]شوند می

دهند و برای یشتری نیز به تحصیل نشان میاشتیاق و عالقة ب

کنند. برعکس رسیدن به اهداف تحصیلی خود تالش بیشتری می

دانشجویانی با سرزندگی تحصیلی پایین، عالقة چندانی به 

دهند و برای رسیدن به اهداف تحصیلی خود تحصیل نشان نمی

های بر همین اساس کسانی که تجربه .[35]کنند تالش کمتری می

تری دارند، نسبت به افرادی که های مناسبتری در محیطنوعمت

تر و اند، در آموزش و یادگیری، موفقهایی نبودهدر چنین محیط

نتایج تحلیل رگرسیونی نیز در جهت  .[32]تر خواهند بود سرزنده

بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ابعاد ادراک از محیط پیش

ود که در بین ابعاد، بُعد یادگیری دانشجویان، حاکی از آن ب

کنندگی بیشتری دارد. حمایت، به بینیحمایت، قدرت پیش

های گروهی و روابط متقابل دانشجویان و پذیرفته شدن، فعالیت

  Mollerو Arensهای استادان اشاره دارد. این یافته با پژوهش
[41] Mohd Said وHafizah  [23]  همسو است. این پژوهشگران بر

تعامل میان استاد و دانشجویان و کیفیت روابط آنان از آنند که 

ترین ابعاد در محیط یادگیری است. در تبیین این یافته مهم

توان گفت که مشارکت و همکاریِ هر چه بیشترِ دانشجویان می

های دانشگاهی و روابط حمایتی، احتمال موفقیت در فعالیت

های علوم ویان رشتهویژه دانشجدهد. بهتحصیلی را نیز افزایش می

های پزشکی به دلیل شرایط تحصیلی خاص خود و گذراندن دوره

 عملی بیشتر، نسبت به دیگر 

 

 

تری در محیط دانشگاهی دانشجویان، نیازمند حضور پُررنگ

 .[34]هستند 

ها نشان داد که بین سرسختی همچنین نتایج تحلیل داده

گی تحصیلی رابطة شناختی دانشجویان و ابعاد آن با سرزندروان

 Mazloomهای داری وجود دارد. این نتیجه با نتایج پژوهشمعنی

 ،Nisi  وMakvandi [13] ،Tarimoradi [32،] Hasel ،

Abdolhoseini  وGanji [33] ،Subramanian وVinothkuma  [37] 

شناختی بر عملکرد تحصیلی مبنی بر تأثیر مثبت سرسختی روان

 مقاومتهمچنین  و نفس عزت حساسفزایش ااو کاهش استرس. 

 ی،وزندگ لیتحص کار، از یناش یروان یفشارها برابر در افراد 

توان اینگونه تبیین کرد که این یافتة پژوهش را می .است همسو

های زندگی را سرشار از خو با توجه به اینکه تجربهافراد سخت

د، در برابر کننها را آموزنده تلقی میدانند و برخورد با آنمعنا می

کنند و در برابر رویدادهای زندگی احساس کنترل بیشتری می

سرسختی به  .[33]دهند ها مقاومت بیشتری از خود نشان میتنش

عنوان یک ویژگی شخصیتی، نگرش درونی خاصی را در 

آورد که شیوة رویارویی آنان با مسائل دانشجویان به وجود می

دهد. این ویژگی موجب یمختلف زندگی را تحت تأثیر قرار م

بینی و بلندنظری شود که آنان به فشارهای روانی با واقعمی

جویی، آنان را توانمند بنگرند؛ به بیانی دیگر، صفت مبارزه

سازد که حتی رخدادهای ناخوشایند را بر حسب امکانی برای می

یادگیری و نه تهدیدی برای ایمنی در نظر بگیرند. این نوع 

آیند باعث پیشگیری یا رخدادهای سخت و ناخوشرویارویی با 

شود و در کوتاه شدنِ مدتِ پیامدهایِ منفیِ حوادث فشارزا می

مندی و سرزندگی تحصیلی را در نتیجه زمینة تحرک، عالقه

درواقع سرسختی نه تنها در حفظ  .[33]کند یادگیری فراهم می

ت سالمت، افزایش عملکرد با وجود وضعیت فشارزا، و کیفی

شود افراد سرسخت خود را زندگی مؤثر است، بلکه باعث می

کنندة نتایج حاصل قربانی تغییر تلقی نکنند و اتفاقاً خود را تعیین

 .[36]از تغییر به شمار آورند 

بینی سرزندگی تحصیلی نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش

شناختی نیز نشان داد که در میان بر اساس ابعاد سرسختی روان

کنندگی بیشتری دارد که این بینیاد، بُعد تعهد قدرت پیشابع

های پیشین همسو است. در تبیین این یافته یافته نیز با پژوهش

توان گفت که اشخاصی که از تعهد باالیی برخوردارند، به می

اهمیت، ارزش و معنای اینکه چه کسی هستند و چه کارهایی 

توانند در مورد هر بنا میدهند، باور دارند و بر همین مانجام می

دهند، معنایی بیابد و کنجکاوی خود را برانگیزند. آنچه انجام می

های زندگیشان همچون شغل، این اشخاص با بسیاری از جنبه
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 .[48، 43]شوند خانواده و روابط بین فردی کامأل درآمیخته می

ی ها و رویدادهادرواقع تعهد، تواناییِ درگیر شدن عمیق با فعالیت

 .[48]زندگی است 

 گیرینتیجه

های این پژوهش، ادراک از محیط یادگیری و بر اساس یافته

توانند سرزندگی تحصیلی شناختی به خوبی میسرسختی روان

بینی کنند. همچنین باعث توجه به ابعاد دانشجویان را پیش

های ادراک از محیط یادگیری و برجسته ساختن آموزش مؤلفه

ختی در جهت افزایش کیفیت زندگی تحصیلی شناسرسختی روان

ای است که شوند. محیط زمینهدانشجویان علوم پزشکی می

کنند تا به دانشجویان از آن به عنوان یک ابزار استفاده می

یادگیری و عملکرد مطلوب برسند. در این محیط سالمت روحی و 

روانی دانشجویان، با کیفیت و عملکرد تحصیلی آنان در ارتباط 

که دانشجویان از سرسختی باالیی برخوردار است. درصورتی

توانند سالمت روحی و روانی خود را در برابر باشند، می

های موجود در محیط حفظ کنند. بر این اساس، درک و چالش

شناخت مسائل محیط آموزش و عوامل مرتبط با آن، برای 

ی های آموزشی امری ضروردگرگونی، تعدیل و مدیریت برنامه

ریزان و مدیران ارشد برای ارتقاء سالمت و عملکرد است و برنامه

های تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی باید با برگزاری دوره

های ها و شایستگیآموزشی برای استادان در جهت بهبود مهارت

تدریس، به کارگیریِ درستِ اصولِ طراحیِ آموزشی، فراهم کردن 

گیری، ایجاد فضای یادگیری مهایی برای انتخاب و تصمیفرصت

انگیز، متنوع و مطلوب که در آن دانشجویان با احساس چالش

امنیت و رضایت کافی به فراگیری دانش بپردازند، در راه بهبود 

شود محیط یادگیری دانشجویان گام بردارند. نیز توصیه می

های علوم های آموزش سرسختی در مورد دانشجویان رشتهدوره

گذرانند، اجرا شود. رایط تحصیلی پراسترسی را میپزشکی که ش

البته بادی توجه داشت که کاربرد پرسشنامه به عنوان   نیهمچن

ابزار گردآوری اطالعات، اجرای پژوهش در بین دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و عدم توان تعمیم دادن نتایج این 

ای این پژوهش در هپژوهش به دیگر جوامع را به عنوان محدودی

 نظر گرفت.

 تقدیر و تشکر

 که شهر کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان تمامی از

 .سپاسگزاریم داشتند، شرکت این پژوهش در

 اخالقی هیدییتأ

ها توضیحات کامل در مورد برای اجرای پرسشنامه

پرسشنامه و هدف پژوهش به دانشجویان داده شده و رضایت آنان 

در پژوهش به دست آمده است. دانشجویانی که پس برای شرکت 

از دریافت پرسشنامه تمایلی به پاسخ دادن به پرسشنامه 

 اند. اند، از پژوهش خارج شدهنداشته

 تعارض منافع

در  سازمانی و ارگان هیچ منافع با پیش رو پژوهش نتایج

 .نیست تعارض

 یمنابع مال 

ز طرف هیچ کار دانشجویی بوده و ا یکاین پژوهش حاصل 

 است. نشدهارگانی حمایت مالی 
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