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Abstract 

Introduction: Attending University offers students a unique opportunity in terms of 

experiences and opportunities for psychosocial development. However, different sources of 

stress might interfere with students’ academic adjustment. The current study aimed to explore 

the relationship between academic self-efficacy and academic resilience with academic 

adjustment and academic performance. 

Methods: The present study was descriptive with a correlational design. The participants were 

220 medical students (143 female; 77 male) who were selected via stratified random sampling 

(based on gender) in Kashan University of Medical Science in 2017. The data collection 

instruments included and McIllroy & Bunting Academic Self-efficacy Questionnaire, Martin 

and Marsh Academic resilience Scale, and Academic adjustment subscale of SACQ. In 

addition, students’ Grade Point Average (GPA) and demographic information were sought. 

The data were analyzed using Pearson Product Moment Correlation and regression analysis 

in SPSS (version 22). 

Results: The results indicated that there is a statistically significant positive relationship 

between academic self-efficacy with academic adjustment (r = 0.55, P < 0.001), and 

academic performance(r = 0.29, P < 0.01). Moreover, there was a statistically significant 

positive relationship between academic resilience with academic adjustment (r = 0.47, P < 

0.001), and academic performance (r = 0.25, P < 0.001). The results of regression analysis 

showed that academic self-efficacy (β = 0.42, t = 6.83, P > 0.001) and academic resilience (β 

= 0.26, t = 4.29, P > 0.001) can significantly explain 35% of the variance in academic 

adjustment. Also, academic self-efficacy (β = 0.22, t = 3.009, P = 0.003) and academic 

resilience (β = 0.15, t = 2.040, P = 0.043) could explain 10% of the variance in academic 

performance. 

Conclusions: Students’ academic adjustment and academic performance could be enhanced 

by planning useful programs for improving academic resilience and academic self-efficacy as 

well as by creating a facilitative environment. 

http://dx.doi.org/10.29252/edcbmj.11.02.02
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مقدمه

سومین دهه زندگی برای تعداد قابل توجهی از جوانان با شروع زندگی 

جدید دانشجویی و تمرکز بر تثبیت هویت و آماده شدن برای برای 

با وجود بلوغ جسمانی، همچنان زندگی بزرگسالی توأم است. دانشجویان 

مواجهند  ییهاو اجتماعی با چالش یاز نظر اقتصادی و رشد روانشناخت

اجتماعی محیط و سازگاری با آن -و پاسخگویی به نیازهای روانی [1]

در این دوره از اهمیت باالیی برخوردار است. طی این دوره دانشجویان 

های اجتماعی )مانند جداشدن از خانواده( و هوشی )مانند چالش

ضرورت انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی( متعددی را تجربه 

. در [2]شدهای هیجانی همراه باکنند که ممکن است با پریشانیمی

واقع، با ورود دانشجویان به دانشگاه، رویدادهایی همچون گذراندن 

آموزشی، مدیریت زمان، روابط بین فردی گسترده، مالحظات  یهادوره

به منبع بالقوه استرس تبدیل شود. به  تواندیکار م شغلی و جستجوی

انداز شغلی مبهم و فشارهای ناشی اخیر چشم یهاویژه اینکه در سال

تحصیلی  یهااز جستجوی شغل و تصمیمات مربوط به آن، استرس

 یهاها و تعارضزیادی را به دانشجویان تحمیل کرده و این استرس

د. زندگی دانشجویی تأثیر منفی بگذارنبر سازگاری با  توانندیپیچیده م

بطور کلی، یک مؤلفه مهم در زندگی موفق دانشجویی، نحوه مدیریت 

و آموزشی است. فرآیندهای مرتبط  یشناختاجتماعی، روان یهاچالش

ها تحت عنوان سازگاری تحصیلی شناخته با مدیریت این چالش

. سازگاری فرایندی است که در آن شخص تــالش [3]شوندیم

کنــد تا بـا فشــارهای درونــی و ملزومــات بیرونــی انطباق مــی

از جمله  کندیهای گوناگونی معنا پیدا م. سـازگاری در حوزه[4]یابد

سازگاری در انتقال بـه محـیط یـا موقعیـت جدید، سازگاری در روابط 

بین فردی و سازگاری در موقعیتهـای آموزشـی است کـه از آن به 

سازگاری »شود. در واقع یاد می «سازگاری تحصیـلی»عنوان 

بـه توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات « تحصـیلی

 14/04/1396 تاریخ دریافت:

 06/08/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 تحصیلی آوریتاب

 تحصیلی خودکارآمدی

 تحصیلی سازگاری

 تحصیلی عملکرد

 پزشکی علوم دانشجویان

 دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 بقیه اهلل )عج( پزشکی علوم

 .است محفوظ

 چکیده
  ابعمن حال،بااین. ندکمی فراهم دانشجویان اجتماعی-روانی تحول برای هاییفرصت و تجربیات دانشگاه، در حضور :مقدمه

  رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش. سازد مواجه مشکل با را دانشجویان تحصیلی سازگاری است ممکن استرس متعدد

 .گرفت انجام پزشکی علوم دانشجویان تحصیلی عملکرد و سازگاری با تحصیلی آوریتاب و تحصیلی خودکارآمدی

  کاشان پزشکی علوم دانشگاه دانشجوی 220 تعداد. است همبستگی طرح با توصیفی نوع از حاضر پژوهش :کار روش

  به و شدند انتخاب ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با 96-95 دوم نیمسال در( پسر 77 و دختر 143 شامل)

  حصیلیت سازگاری مؤلفه بانتینگ، و ایلرویمک تحصیلی خودکارآمدی مارش، و مارتین تحصیلی آوریتاب هایپرسشنامه

  زا استفاده با هاداده. دادند پاسخ دموگرافیک سؤاالت و کل معدل و سیریاک و بیکر دانشگاه با سازگاری پرسشنامه از

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS-22 افزارنرم ازطریق پیرسون همبستگی آزمون

  تحصیلی عملکرد و (P < 001/0و  r=  55/0) تحصیلی سازگاری با تحصیلی خودکارآمدی که داد نشان نتایج :هایافته

(29/0  =r  001/0و > P) تحصیلی سازگاری با تحصیلی آوریتاب بین همچنین، و (47/0  =r  001/0و>P) عملکرد و  

  خودکارآمدی داد نشان همزمان رگرسیون تحلیل نتایج. دارد معناداری مثبت همبستگی (P< 001/0و  r=  25/0) تحصیلی

  درصد 35 توانستند (P ،29/4  =t ،26/0  =β < 001/0) تحصیلی آوریتاب و (P ،83/6  =t ،42/0  =β < 001/0) تحصیلی

،  P ،009/3  =t=  003/0) تحصیلی خودکارآمدی همچنین،. کنند تبیین معناداری طور به را تحصیلی سازگاری واریانس از

22/0  =β) تحصیلی آوریتاب و (043/0  =P ،040/2  =t ،15/0  =β) تبیین را تحصیلی عملکرد واریانس درصد 10 قادرند  

 .نمایند

  و خودکارآمدی تقویت راهکارهای اجرای و آموزش در مناسب هایبرنامه تدوین ازطریق رسدمی نظر به :گیرینتیجه

  حصیلیت عملکرد بهبود و تحصیلی سازگاری میزان افزایش به توانمی آنها کنندهتسهیل محیط ایجاد و تحصیلی آوریتاب

 .نمود کمک دانشجویان

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.02.02         مقاله پژوهشی

 علوم دانشجویان تحصیلی عملکرد و سازگاری با تحصیلی آوریتاب و خودکارآمدی رابطه

 پزشکی

 *،1 صدوقی مجید
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ایی است که موسسه آموزشی به عنوان یک نهاد هتحصیل و نقش

. انطبـاق و [5]دهد اشاره دارداجتـماعی پیش روی آنان قرار می

سازگاری دانشجویان با زنـدگی دانشـگاهی و گسـتره آن باعـث تجربـه 

آورد و آنها فراهم می هایی برای رشدده و فرصتدانشـگاهی افـراد شـ

ا ب یزیآمتیه دانشجویان نتوانند به طور موفقاز سوی دیگر، چنانچ

زندگی دانشجویی سازگار شوند ممکن است از  یهادانشگاه و چالش

تحصیل در دانشگاه انصراف داده و یا دچار مشکالت متعدد سازگاری 

. عوامل متعددی در سازگاری و موفقیت تحصیلی [6]تحصیلی شوند

اند تا عوامل زیادی تالش کرده یهایدانشجویان نقش دارند و تئور

اصلی و مهم اثرگذار بر سازگاری تحصیلی و بالتبع پیشرفت تحصیلی 

 گوناگون که تالش یهاهیدانشجویان را شناسایی نمایند. در میان نظر

 کنندیدهایی که رفتار را برانگیخته و تنظیم مدارند به تبیین فراین

یکی از  Banduraبپردازند، بدون شک نظریه شناخت اجتماعی 

. نظریه شناخت اجتماعی براین پایه استوار هاستهیپرنفوذترین نظر

اجتماعی بیرونی و عوامل مؤثر بر خود  یهااست که ترکیبی از نظام

از میان عوامل درونی،  .[7] کنندیمدرونی، رفتار را برانگیخته و هدایت 

 اشییخودکارآمدی مؤلفه مهمی است که به قضاوت فرد درباره توانا

برای سازمان دادن به اعمال مورد نیاز برای رسیدن به عملکرد مطلوب 

 هدایت فعالساز، انگیزشی متغیر یک عنوان به خودکارآمدیاشاره دارد. 

 .[8]است  شده تعریف هدف سوی به رفتار برانگیزاننده و بخش

گوناگون از جمله تغییر رفتار، رفتارهای  یهاخودکارآمدی در حوزه

شغلی، عملکرد و مهارت ورزشی و عملکرد تحصیلی و مانند آن مورد 

مطالعه قرار گرفته است. در بافت تحصیلی، خودکارآمدی که با واژه 

، به قضاوت یادگیرنده درباره شودیخودکارآمدی تحصیلی شناخته م

 .[8]به اهداف آموزشی اشاره دارد زیآمتیتوانایی دستیابی موفق

خودکارآمدی تحصیلی پیش بینی کننده مهم موفقیت تحصیلی، ادامه 

افراد با خودکارآمدی باال،  [9]تحصیل و پایداری تحصیلی است 

درتعیین اهداف، ایجاد سازوکارهای شناختی قوی برای کسب دانش، 

تحصیلی، و مقاومت در برابر شرایط دشوار بهتر  یهابرخورد با چالش

 این بر ایعده .[11]و اشتیاق تحصیلی بیشتری دارند [10]کرده عمل 

 انجام بر مؤثر عوامل تریناصلی از تحصیلی خودکارآمدی که باورند

 خود تحصیلی هایمهارت به اعتماد و عدم [12]است تحصیلی تکالیف

 سایر یادگیری و تضعیف باعث پایین، تحصیلی خودکارآمدی و

 دانشجویان پژوهشی هایفعالیت ویژه به آموزشی هایفعالیت

احساس خودکارآمدی ضعیف از طریق ایجاد  .[13]شودمی

منفی و احساس درماندگی و ناتوانی، منجر به احساس  یهایابیخودارز

سازگاری  رودیو بنابراین، انتظار م [14]افسردگی و اضطراب شده 

 خودکارآمدی میزان افزایش باتحصیلی دانشجویان کاهش یافته و 

 کرده پیدا افزایش نیز آنان عملکرد تحصیلیسازگاری و  یادگیرندگان،

 دانشجویان با خودکارآمدی به نسبت بیشتری استقامت و آمادگی و

ش رسد نقیکی دیگر از عواملی که به نظر می .دهند نشان خود از پایین،

لی آوری تحصیمهمی در سازگاری تحصیلی دانشجویان داشته باشد تاب

 و تحمل توانایی مورد در پویا به طور کلی، سیستمی آوریاست. تاب

 تهدید را پیشرفت و ثبات که است توجه شایان هایچالش بر غلبه

 عمومی آوریتاب بر بسیاری هایپژوهش اینکه وجود با .[15]کنند می

 آوریتاب مسئله به اندکی هایاما پژوهش دارند، تمرکز روانشناختی یا

تحصیلی را  یآورتاب [17, 16]اند. مارتین و مارشکرده توجه تحصیلی

 یهاتیتوانایی مقابله مؤثر با فشارها و مشکالت به وجود آمده در فعال

ر تحصیلی غلبه بر نامالیمات و توانایی تغیی یآور. تابدانندیتحصیلی م

تحصیلی برای افرادی که در معرض  یآورآنها است. به عبارت دیگر، تاب

. بطور کلی، [18]کننده دارد شکست تحصیلی قرار دارند، نقش حفاظت

 و مقابله مؤثر یریپذعاملی است که از طریق افزایش انعطاف یآورتاب

زا، به سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار استرس یهاتیبا موقع

آوری حالت انفعالی در مواجهه با شرایط . البته، تاب[19]کندیکمک م

خطرناک نیست بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامون و 

 زا وروانی در شرایط چالش-توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی

 در آوریتاب [16]مارتین  نظر اساس . بر[20]تهدیدکننده است

کردن  خودباوری و فراهم افزایش و ایجاد از طریق یادگیرندگان

 این به شود و یادگیرندگانتقویت می یادگیرنده در موفقیت هایفرصت

 راهبردهایی از استفاده و تالش گرو در کلید پیشرفت که رسندیم باور

 به عبارت دیگر، است و آنان خود اختیار و کنترل تحت که است

 خواهند خود تحصیلی وضعیت بر بیشتریکنترل  یادگیرندگان احساس

 به دستیابی در باور به خود و شرایط بر تسلط احساس داشت. این 

 یادگیرندگان به که ایگونه به شود،می بیشتر تالش موجب موفقیت

 یادگیری، محتوای بر تسلط برای نداشته و بر تالش دست از آسانی

 شکست از ترس تأثیر کمتر تحت و داشته پایبندی یبیشتری و تعهد

باوری،  از خود متشکل تحصیلی آوریتاب ترتیب، این گیرند. بهمی قرار

و پافشاری )تعهد( است. بنابراین، انتظار  کنترل احساس نفس، به اعتماد

یلی رد تحصبه سازگاری تحصیلی و بالتبع به عملک یرود تاب آور می

های متعدد دوره تحصیالت تر در دانشجویانی که با چالشمطلوب

آوری تحصیلی ارتباط تابهمچنین، دانشگاهی مواجهند کمک نماید.  

مستقیمی با سرزندگی تحصیلی دارد، هرچند الگویی متفاوت از آن در 

دهد. به عبارت دیگر سرزندگی رابطه با پیامدهای منفی را نشان می

تری با پیامدهای سطح پایین )به عنوان مثال، رابطه قویتحصیلی 

آوری تحصیلی با پیامدهای بزرگتر )به عنوان اضطراب تحصیلی( و تاب

مثال ،عدم درگیری تحصیلی( مرتبط است. همچنین، سرزندگی 

های تحصیلی معمول مانند پایان تحصیلی پاسخ انطباقی به چالش

حان و یا نمرات ضعیف را توصیف رساندن کار در مهلت مقرر، فشار امت

ای هآوری تحصیلی پاسخ انطباقی به چالشکند، در حالی که تابمی

شدید مانند افت شدید، امتناع از تحصیل و یا از خود بیگانگی را توصیف 

 . [22, 21]کند می

 یابه طور کلی، همه دانشجویان به هنگام ورود به دانشگاه با مجموعه

از موانع برای سازگاری موفق با نقش جدیدشان به عنوان یک دانشجو 

اند. با این وجود، فرآیندها و عوامل ویژه مرتبط با سازگاری همواج

تحصیلی دانشجویان کمتر شناخته شده است. بنابراین، نیاز به شناسایی 

به کاهش عوارض  توانندیروانشناختی که م یهازمیآن دسته از مکان

ها و هیجانات منفی زندگی دانشجویی کمک جانبی مرتبط با استرس

ت است. چراکه پژوهش نشان داده است دانشجویانی کنند واجد اهمی

شوند عملکرد تحصیلی که با محیط تحصیلی خود بهتر سازگار می

علیرغم اهمیت موضوع، پژوهش چندانی در ایران در  .[23]بهتری دارند

انجام شده در این حوره نیز این باره صورت نگرفته و معدود تحقیقات 

آوری را به صورت عمومی مورد بررسی قرار داده و خودکارآمدی و تاب

آوری تحصیلی پژوهشی که به طور خاص، نقش خودکارآمدی و تاب

متمرکز بر بافت آموزشی را بررسی کرده باشد یافت نشد. بنابراین، با 
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ثر در های پژوهشی در حوزه شناسایی عوامل مؤتوجه به کاستی

سازگاری تحصیلی دانشجویان پزشکی، پژوهش حاضر تالش دارد تا از 

دیدگاه روانشناسی مثبت به عنوان دیدگاهی که تالش دارد تا به 

های روانشناختی ها و نقاط مثبت انسانی در تبیین پدیدهتوانمندی

در  آوری تحصیلیبپردازد، به بررسی نقش خودکارآمدی تحصیلی و تاب

یلی دانشجویان علوم پزشکی پرداخته و به این سؤال سازگاری تحص

وانند تآوری تحصیلی میپاسخ دهد که آیا خودکارآمدی تحصیلی و تاب

 .بینی کنند یا خیرسازگاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان را پیش

 کارروش 

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم 

بود. بر اساس  95-96 یلیم سال تحصپزشکی کاشان در نیمسال دو

پسر(  77دختر و  143دانشجو )شامل  220فرمول کوکران تعداد 

ی گیری تصادفدانشگاه علوم پزشکی کاشان با استفاده از روش نمونه

های پرسشنامهای )متناسب با جنسیت( انتخاب شدند و به طبقه

ی ایلروآوری تحصیلی مارتین و مارش، خودکارآمدی تحصیلی مک تاب

قبل و سؤاالت دموگرافیک پاسخ  ترمانیو بانتینگ و معدل کل تا پا

ها بصورت فردی بوده و رضایت شفاهی تمامی دادند. اجرای پرسشنامه

کنندگان در پژوهش گرفته شد و به ایشان اطمینان داده شد که شرکت

ها بصورت گروهی تجزیه ها بدون نام و محرمانه بوده و دادهپرسشنامه

ها در تحلیل خواهند شد. مدت زمان مناسب برای اجرای پرسشنامهو 

آوری شد و با استفاده از ها در مدت دو هفته جمعنظر گرفته شد. داده

آزمون همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون همزمان از طریق نرم افراز 

SPSS-22  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای سنجش

شنامه خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی خودکارآمدی تحصیلی از پرس

و بانتینگ استفاده شد. این پرسشنامه توسط مک ایلروی و بانتینگ در 

 سازماندهی وها رفتارها، برنامه ارزیابی تهیه شده که به 2001سال 

 در وماده  10 شامل و پردازدمی دانشجویان و آموزاندانش تحصیلی

 "کامالً مخالفم"( تا 1)نمره  "فقمکامالً موا"از  لیکرتی ایدرجه 7 طیف

 منزله به پرسشنامه این در باال ( تنظیم شده است. امتیاز7)نمره 

 به پرسشنامه اعتبار، این. در ایران، است تحصیلی بیشتر خودکارآمدی

در پژوهش حاضر  .[24]است شده گزارش 81/0کرونباخ  آلفای روش

ضریب اعتبار پرسشنامه خودکارآمدی به روش آلفای کرانباخ برابر با 

آوری تحصیلی توسط مارتین و مارش در سال پرسشنامه تاببود.  77/0

پرسش در طیف  6طراحی شده است. این پرسشنامه دارای  2003

گذاری )کامالً موافقم( نمره 5الً مخالفم( تا )کام 1ای از درجه 5لیکرت 

و  89/0شود. پایایی این پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ می

ت گیری، مدیریهمبستگی آن با متغیرهای اضطراب، خودباوری، تصمیم

معنادار بدست آمده است  01/0مطالعه و اجتناب از شکست در سطح 

مورد بررسی قرار  [25]و پایایی این پرسشنامه در پژوهش ییروا .[16]

گرفت نتایج پژوهش آنان نشان داد که مقدار آلفای کرونباخ این مقیاس 

است. همچنین در تحلیل عاملی مرتبه  723/0در نمونه ایرانی برابر با 

=سطح معناداری 30/0دوم مقدار آماره خی دو مناسب بدست آمد )

=مجذور خی دو(. سایر شاخصهای برازش نیز از 34/8=درجه آزادی، 7

مطلوبیت برخوردار بودند و تمامی پرسشها دارای بار عاملی معناداری با 

بنابراین ابزار مذکور در نمونه ایرانی دارای روایی و  .کل آزمون بودند

. در پژوهش حاضر اعتبار مقیاس از طریق باشدیاعتبار مطلوب م

 85/0درونی با استفاده از آلفای کرانباخ مقدار محاسبه ضریب همسانی 

را نشان داد که حاکی از اعتبار مناسب مقیاس مذکور است. بمنظور 

سنجش سازگاری تحصیلی از مؤلفه سازگاری تحصیلی پرسشنامه 

( استفاده شد. پرسشنامه SACQسازگاری دانشجویان با دانشگاه )

 گزارشی است که بیکر و سازگاری دانشجویان با دانشگاه یک ابزار خود

ماده است. این مقیاس به  67اند و دارای طراحی کرده [26]سیریاک 

ژاپن به کار  در آمریکا، کشورهای اروپایی، چین و یاشکل گسترده

چهار خرده مقیاس سازگاری  دارای SACQ. [27]گرفته شده است

-سؤال(، سازگاری شخصی20سؤال(، سازگاری اجتماعی)24تحصیلی )

سؤال( و دلبستگی به موسسه/دانشگاه است. مؤلفه سازگاری 15هیجانی)

 -ها و انتظارات آموزشیتحصیلی به نحوه برخورد و مقابله فرد با خواسته

گردد. مؤلفه سازگاری تحصیلی که در این تحصیلی دانشگاه بر می

 5گویه در مقیاس لیکرت  24تحقیق مورد استفاده قرار گرفت دارای 

تا اصالً درباره من صدق  کندیای از کامالً درباره من صدق مدرجه

 120تا  24اند و نمره مؤلفه سازگاری تحصیلی بین تنظیم شده کندینم

روانسنجی  یهایژگیدر مطالعات متعدد از نظر و SACQقرار دارد. 

ضریب آلفای کرانباخ  [26]مطالعه شده است. در بررسی بیکر و سیریاک 

اند. روایی سازه گزارش کرده 90/0تا  81/0برای سازگاری تحصیلی را 

با روش تحلیل  [24]رانیپرسشنامه سازگاری تحصیلی بر روی نمونه ای

ها برای ماتریس همبستگی گویه KMOعامل نشان داد که شاخص 

و  93/66بود و مقدار خی دو در آزمون کرویت بارتلت برابر  77/0برابر 

در بوده و در مجموع، روایی پرسشنامه را نشان داد. معنادر  001/0در 

پژوهش حاضر اعتبار مقیاس از طریق محاسبه ضریب همسانی درونی 

 بود.  85/0با استفاده از آلفای کرانباخ برابر با 

 هایافته

و در  33/78 ± 24/13میانگین سازگاری تحصیلی در دانشجویان دختر 

دانشجویان دختر، . همچنین، در بین بود 38/78 ±07/13بین دانشجویان پسر 

و میانگین خودکارآمدی تحصیلی  84/18± 69/4آوری تحصیلی تابمیانگین 

و در بین دانشجویان  73/16 ± 17/1 یلیو میانگین عملکرد تحص 27/34 ± 01/7

و میانگین خودکارآمدی  41/19 ± 05/4آوری تحصیلی تابمیانگین  پسر،

بود. آزمون  46/16 ± 33/1 و میانگین عملکرد تحصیلی 84/34 ± 60/6تحصیلی 

t  ،سازگاری تفاوت معناداری در هیچکدام از متغیرهای برای گروههای مستقل

=  353/0و  t=  -93/0آوری تحصیلی )(، تابsig=  612/0و  t=  05/0)تحصیلی 

sig( خودکارآمدی تحصیلی ،)58/0  =t  562/0و  =sig)  تحصیلی عملکرد و

(58/1  =t  114/0و  =sig بین دانشجویان دختر و پسر نشان نداد. همچنین، از )

نفر غیر بومی و ساکن خوابگاه  118نفر بومی و  102بین دانشجویان گروه نمونه 

 سازگاری تحصیلیبودند. مقایسه دانشجویان بومی و خوابگاهی در متغیرهای 

 ± 11/14نشجویان بومی )نشان داد بین میانگین سازگاری تحصیلی دا

 t=  19/1) ( تفاوت معناداری وجود ندارد99/78 ± 25/12خوابگاهی )( و 86/76

( و 19± 72/3آوری تحصیلی دانشجویان بومی )(. میانگین تابsig=  232/0و 

 885/0و  t=  -14/0( نیز تفاوت معناداری را نشان نداد )08/19± 75/4خوابگاهی )

 =sig( و 05/34± 58/6دکارآمدی تحصیلی دانشجویان بومی )(. بین میانگین خو

 402/0و  t=  -84/0( تفاوت معناداری مشاهده نشد )83/34 ± 10/7خوابگاهی )

 =sig)  ( و 77/16± 21/1عملکرد تحصیلی نیز بین دانشجویان بومی )و از نظر

=  126/0و  t=  53/1( تفاوت معناداری وجود نداشت )52/16 ± 24/1خوابگاهی )



 1317 خرداد و تیر ،2 شماره ،11 دوره ،آموزش در علوم پزشکینشریه راهبردهای 

11 

sig .)ماتریس و  های توصیفی )در کل نمونه(در جدول زیر شاخص

صیلی، آوری تحتاب، سازگاری تحصیلی ضرایب همبستگی میان متغیرهای

 .در بین دانشجویان ارائه شده است عملکرد تحصیلیو خودکارآمدی تحصیلی 

 

 

 متغیرهای پژوهشهای توصیفی و ماتریس ضرایب همبستگی شاخص :1جدول 

 3 2 1 استاندارد انحراف ± میانگین متغیر

   1 47/34 ± 86/6 تحصیلی خودکارآمدی-1

  1 48/0** 04/19 ± 32/4 تحصیلی آوری تاب -2

 1 47/0** 55/0** 78 ± 16/13 تحصیلی سازگاری -3

 40/0** 25/0** 29/0** 64/16 ± 23/12 تحصیلی پیشرفت -4

 *05/0 > P ** ،01/0 > P 

 

خودکارآمدی تحصیلی و شود بین مشاهده می 1جدول همانگونه که در 

با سازگاری تحصیلی همبستگی مثبت معناداری وجود  آوری تحصیلیتاب

خودکارآمدی تحصیلی و تاب هرچه دانشجویان از  دهدیدارد که نشان م

اهند بیشتری خو سازگاری تحصیلی ،آوری تحصیلی باالتری برخوردار باشند

کرد با عمل آوری تحصیلیخودکارآمدی تحصیلی و تابداشت. همچنین، بین 

 دهدیتحصیلی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد که نشان م

رد تحصیلی با عملک تاب آوری تحصیلی بیشتر خودکارآمدی تحصیلی باالتر و نیز

باالتر همراه است. در ادامه با استفاده از دو تحلیل رگرسیون همزمان، 

آوری تحصیلی در خودکارآمدی تحصیلی و تابسهم هر یک از متغیرهای 

سازگاری و عملکرد تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج  بینیپیش

تحصیلی روی خودکارآمدی  تحلیل رگرسیون همزمان سازگاری

 001/0آوری تحصیلی نشان داد خودکارآمدی تحصیلی )تحصیلی و تاب

> P ،83/6  =t ،42/0  =β001/0آوری تحصیلی )( و تاب  =P ،29/4 

 =t ،26/0  =β دارای ضریب استاندارد رگرسیونی مستقیم و معنادار )

را به طور درصد از واریانس سازگاری تحصیلی  35بودند، و توانستند 

دهنده نقش مهم و اساسی آنها در معناداری تبیین کنند که نشان

سازگاری تحصیلی است. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون همزمان 

آوری تحصیلی عملکرد تحصیلی روی خودکارآمدی تحصیلی و تاب

=  P ،009/3  =t ،22/0=  003/0نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی )

βآوری تحصیل( و تاب( 043/0ی  =P ،040/2  =t ،15/0  =β دارای )

ضریب استاندارد رگرسیونی مستقیم و معنادار بودند و به طور کلی وزن 

درصد واریانس  10تحصیلی،  یآورترکیبی خودکارآمدی تحصیلی و تاب

 .کنندیعملکرد تحصیلی را تبیین م

 بحث

 یآورهدف پژوهش حاضر درک نقش خودکارآمدی تحصیلی و تاب

تحصیلی در سازگاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی بود. 

که خودکارآمدی تحصیلی با  دهدینتایج پژوهش حاضر نشان م

سازگاری و عملکرد تحصیلی رابطه مستقیم معناداری دارد و 

دانشجویانی که از سطح خودکارآمدی تحصیلی باالیی برخوردارند 

. کنندییلی باالتری را تجربه مسازگاری تحصیلی بهتر و پیشرفت تحص

این یافته نتایج چندین پژوهش در باره رابطه خودکارآمدی تحصیلی با 

تحصیلی همخوانی دارد و در مجموع،  [31-28]سازگاری و پیشرفت

ر پیشرفت و ب قوی بسیار تأثیرات خودکارآمدی دهد کهنشان می

دانشجویان را برای رسیدن و  [32]داشته  عملکرد تحصیلی دانشجویان

برای مثال،  .[12]دارندوا میبه موفقیت تحصیلی و پیشرفت، به تالش 

Chemers  و همکارانش در پژوهشی نشان دادند که سطوح باالی

ها و تهدیدها منجر به شلتر از چاخودکارآمدی به واسطه ارزیابی مثبت

استرس کمتر شده و به نوبه خود باعث مشکالت بهداشتی کمتر و در 

. همچنین، نتایج [33]شودسازگاری بهتر در میان دانشجویان مینتیجه 

و همکارش حاکی از آن بود اعنتماد به  Ramos-Sánchezپژوهش 

توانایی تحصیلی با ساطگاری با دانشگاه رابطه دارد و فرایندهای 

تواند بصورت سپری در برابر انند خودکارآمدی( میشناختی درونی )م

و از  [33]های اولین سال زندگی تحصیلی دانشجویان عمل کندچالش

در  .این طریق به افزایش سازگاری تحصیلی دانشجویان کمک نماید

توان گفت که سازگاری تحصیلی می تبیین رابطه خودکارآمدی و

ای به خاطر اعتمادشان دانشجویان با احساس خودکارآمدی باال تا اندازه

هایشان و تا حدی به خاطر اینکه دنیا را کمتر تهدید کننده به توانایی

های شان برای مقابله با چالشبه توانایی یترتلقی کرده و دیدگاه مثبت

ی بهتری دارند. اگر چه به دلیل عدم تحصیلی دارند سازگاری تحصیل

ها در پژوهش حاضر و تحقیقات مشابه، این ایده که سنجش چالش

های زندگی تحصیلی عمل خودکارآمدی به عنوان سپری در برابر چالش

کند یک تبیین احتمالی و غیرقطعی است اما منطقی است که انتظار 

ها را انع و چالشداشته باشیم که دانشجویان با خودکارآمدی باال، مو

غیرقابل تفوق تلقی نکرده و به طور کلی تالش بیشتری برای رفع آن 

به عمل آورند در حالیکه چنین فرضی برای افراد با خودکارآمدی پایین 

کمتر محتمل است. همچنین، در تبیین رابطه مشاهده شده میان 

ی اتبه نتایج مطالع توانیخودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی م

همچون از طریق عواملی اند خودکارآمدی اشاره کرد که نشان داده

، خود تنظیمی  [34]، فراشناخت [35, 34]هاتنظیم تالش

به بهبود عملکرد تحصیلی کمک  [37]و پردازش عمیق [36]تحصیلی

ه ط. به عالوه، خودکارآمدی تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی رابکندیم

تر رابطه و از این طریق با عملکرد تحصیلی مطلوب [29]منفی داشته

اند که خودکارآمدی باال با دارد. به عالوه، چندین مطالعه نشان داده

هدف )به معنی هدف اصلی یادگیرنده برای درگیر شدن در  یریگجهت

نشان داد که  Phan. برای مثال، [40-38]تکالیف یادگیری( رابطه دارد

هدف تسلطی در افراد رابطه دارد و  یریگخودکارآمدی باالتر با جهت

احتمال دستیابی به موفقیت تحصیلی را بیشتر  یریگاین جهت

. عالوه براین، خودکارآمدی از طریق عوامل غیرشناختی [40]کندیم

نیز بر عملکرد تحصیلی تأثیر  [41]یشناسفهیمانند عامل شخصیتی وظ

. البته، چندین پژوهش نیز رابطه معناداری بین خودکارآمدی گذاردیم
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 اند که با نتایج پژوهش حاضرتحصیلی و عملکرد تحصیلی نشان نداده

 یاهیژگیبه نقش و توانیناهمخوان است. در تبیین این ناهمخوانی م

یح ساده عدم طرح پژوهش اشاره کرد و تبیین واحدی برای توض

معناداری مشاهده در مطالعات آنان وجود ندارد. برای مثال، اندازه اثر 

به حجم  توانیرا م Gebka [42]کوچک مشاهده شده در مطالعه 

ابطه در پژوهش نمونه کوچک آن نسبت داد و یا عدم معناداری این ر

Khan  به دلیل استفاده از مقیاس  تواندمی [43]و همکاران

خودکارآمدی عمومی به جای خودکارآمدی تحصیلی باشد و یا 

اینگونه  توانیرا م Neuville [44]و  Phan [40]ناهمخوانی نتایج 

را در آغاز ترم تحصیلی در  توجیه کرد که آنان خودکارآمدی تحصیلی

 Galyonدر حالی که مرور مطالعات قبلی توسط  انددهیدانشگاه سنج

نشان داده است که خودکارآمدی تحصیلی از اواسط  [45]و همکاران 

ترم به بعد رابطه بهتری با عملکرد تحصیلی دارد و بنابراین عدم 

به زمان سنجش آنها نسبت داد.  توانیمعناداری مطالعات مذکور را م

 تحصیلی و یآورحاضر نشان داد که بین تابهمچنین، نتایج پژوهش 

 یهاافتهیسازگاری تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد که با 

آوری که نشان دهنده رابطه معنادار میان تاب [49-46]پژوهش چندین 

و سازگاری با دانشگاه و رشته در میان دانشجویان پرستاری است، 

گفت، دانشجویانی که از  توانیهمخوان است. در تبیین این یافته م

حل مسئله،  یها، مهارتینیبند از خوشباالیی برخوردار یآورتاب

و از سوی  [50]و عزت نفس باالتری برخوردارند یشناختسرسختی روان

دیگر نیز رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی را  یهادیگر، پژوهش

ه باال ب یآورگفت افراد با تاب توانی. بنابراین، م[52, 51]اندنشان داده

دلیل عزت نفس باالتر از سازگاری تحصیلی بهتر برخوردار بوده و 

. همچنین، افراد با دهندیز خود نشان معملکرد تحصیلی باالتری را ا

 ، رویدادهاییشناختباال به دلیل برخورداری از سرسختی روان یآورتاب

ناخوشایند را به عنوان فرصتی برای یادگیری تلقی کرده و احساس 

کنترل بیشتری نسبت به رویدادهای زندگی خود داشته و بنابراین بهتر 

رانی آرامش خود را حفظ کرده و در زا و بحقادرند تا در شرایط استرس

. [50]نهایت به سازگاری بهتر و پیشرفت تحصیلی باالتری دست یابند

ود با عوامل به وج کندیآوری تحصیلی به افراد کمک مبطور کلی، تاب

و ضمن  [53]آورنده عملکرد تحصیلی نامطلوب و ضعیف مقابله کنند 

ها و تهدیدهای گریزناپذیر در طی دوره زگاری موفق با چالشسا

 یهاتحصیل، سالمت روانی و بهزیستی خود را حفظ کرده و واکنش

حاضر  یهانتایج پژوهشاگر چه از خود نشان دهند.  یزیآمتیموفق

ا وجود ب با پیشرفت تحصیلی دانشجویان است یآورحاکی از رابطه تاب

ناهمخوان است. زیرا  Harrison [54]با نتایج پژوهش  این، این یافته

و پیشرفت تحصیلی  یآوررابطه معناداری میان تابمذکور  در پژوهش

یافت نشد. یک دلیل احتمالی  ی در آالباماآموزان مقطع راهنمایدر دانش

عه افراد مورد مطالمقطع تحصیلی متفاوت  تواندیبرای این ناهمخوانی، م

ها فرهنگی و برخی و نیز تفاوت Harrisonدر پژوهش حاضر و پژوهش 

پژوهش باشد. برای مثال، در پژوهش  یشناسروش یهاتفاوت

Harrison کانر و دیویدسون استفاده شده  یآوراز مقیاس عمومی تاب

 یآورتاب ترقیاست. در حالیکه در پژوهش حاضر به منظور سنجش دق

که  تحصیلی یآورسب بیشتر آن با بافت آموزشی، از مقیاس تابو تنا

و مقاومت در برابر مشکالت  یریپذآن مشخصاً بر انعطاف یهاهیگو

 خاص حوزه تحصیل متمرکز است، استفاده شده است.

 گیرینتیجه

های سیاستگذار نتایج پژوهش حاضر دارای تلویحاتی برای بخش

بهداشت و سالمت دانشجویان و مراکز مشاوره و سالمت روان 

هاست. به ویژه از این منظر که در گام اول، دانشجویان در دانشگاه

توانند از طریق سطح معرض خطر مشکل در سازگاری تحصیلی می

ری تحصیلی شناسایی شوند. در آوپایین خودکارآمدی تحصیلی و تاب

با توجه به نقش خودکارآمدی در سازگاری و عملکرد وهله بعد، 

رسد تقویت منابع خودکارآمدی مانند تجارب تسلط تحصیلی، به نظر می

اجتماعی یا  یریگفرد(، سرمشق زیآمتی)به معنی عملکردهای موفق

حاصل کالمی و اقناع اجتماعی )که  یسازتجارب جانشینی و قانع

کالمی دیگران در مورد توانمندی فرد برای رسیدن به  یهاقضاوت

تواند به بهبود خودکارآمدی و در نتیجه سازگاری و اهداف است( می

پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی کمک کرده و پیشنهاد 

ها و کادر آموزشی در دانشگاههای علوم شود آموزش آن به خانوادهمی

های علوم پزشکی از قرار گیرد. همچنین، دانشگاه پزشکی مورد توجه

و اجرای  یآورمناسب آموزش تاب یهاطریق تدوین و اجرای برنامه

آوری تاب کنندهلیراهکارهای تقویت آن و همچنین ایجاد محیط تسه

دانشجویان و از این طریق افزایش میزان  یآوربه پرورش تاب توانندیم

 کرد تحصیلی آنان کمک نمایند.سازگاری تحصیلی و بهبود عمل

 سپاسگزاری

دانشگاه علوم پزشکی کاشان که در این بدینوسیله از کلیه دانشجویان 

ها پژوهش همکاری داشته و صبورانه وقت حود ا برای تکمیل پرسشنامه

 شود.در اختیار ما قرار دادند صمیمانه سپاسگزاری می

 تأییدیه اخالقی

ها صرفاً نام و نام خانوادگی بوده است و دادهها فاقد کلیه پرسشنامه

 اند.بصورت گروهی تحلیل شده

 تعارض منافع

این پژوهش با هزینه شخصی انجام شده و تعارض منافعی وجود ندارد. 

 د.باشنتایج پژوهش حاضر با منافع هیچ سازمان و نهادی در تعارض نمی

 منابع مالی

.های این پژوهش توسط نویسنده تأمین شده استهزینهکلیه 
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