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Abstract  Article Info 

Introduction: Students experience certain stresses in the first semester of study that 

can adversely affect their academic performance and reduce their academic vitality. 

The purpose of this study was to investigate the relationship between academic 

motivation, academic achievement and academic resilience with academic vitality, as 

well as the possibility of predicting academic vitality based on the above variables. 

Methods: The research method was descriptive correlational. The statistical 

population of the study consisted of all students of Rasht University of Medical 

Sciences in the academic year of 2017-2018 among which 200 students were selected 

by cluster random sampling method and Hussain Chari and Dehghanizadeh (2012) 

Academic Vitality Questionnaire, Samuels (2004) Academic Resiliency 

Questionnaire, the Scavophilia et al. (2002) Academic Resistance Questionnaire, and 

the Peterich et al (1991) Educational Assistance Questionnaire were answered. Data 

were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis. 

Results: The findings showed that there is a significant positive relationship between 

academic aspiration, academic seeking and academic resilience with students' 

academic vitality. Also, the results of regression analysis revealed that approximately 

23% of the total variance of students' academic life was predictable based on the 

variables of academic desire, academic help and academic resilience (p <0.01). 

Conclusion: Therefore, it can be concluded that academic enthusiasm, academic help 

and academic resilience are variables related to students' academic vitality that require 

attention of educational authorities and authorities towards such variables. 
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 یلیتحص یبا سرزندگ یلیتحص یستگیو پا یلیتحص یکمک طلب ،یلیتحص اقیرابطه اشت

 یعلوم پزشک انیدانشجو
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 .رانیتهران، ا ،ییمشاوره مدرسه، دانشگاه عالمه طباطباگروه  3
 
 
 

 
 z.nasrollahi@muq.ac.ir. ایمیل: قم یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ ،یپزشک یگروه قارچ شناس ،یزهرا نصراللهمسوول:  سندهی*نو

 دهکیچ

داشته  ینامطلوب راتیها تاث آن یلیبر عملکرد تحص تواند یکه م کنند یرا تجربه م یخاص یها یدگیتن لیاول تحص مسالیدر ن انیدانشجو :مقدمه

 یو تاب آور یلیتحص یکمک طلب ،یلیتحص اقیروابط اشت یهدف از پژوهش حاضر بررسو موجب کاهش سرزندگی تحصیلی در آنان گردد.  باشد
 فوق بود. یرهایبر اساس متغ سرزندگی تحصیلی ینیبشیامکان پ یبررس نی، همچنیلیتحص یبا سرزندگ یلیتحص

تحصیلی  ی رشت در سالدانشگاه علوم پزشک انیپژوهش شامل تمام دانشجو یجامعه آمارروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.  ها: روش

ی  عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه به ای گیری تصادفی خوشهنمونهدانشجو به روش  200تشکیل می دادند که از میان آنها  98-1397
اسکاوفیلی و ی اشتیاق تحصیلی  (، پرسشنامه2004آوری تحصیلی ساموئلز ) ی تاب ، پرسشنامه(1391) زاده دهقانی و چاری تحصیلی حسین سرزندگی

های ضریب  ها از آزمون وتحلیل داده پاسخ دادند. برای تجزیه (1991پیتریچ و همکاران )ی کمک طلبی آموزشی  ( و پرسشنامه2002همکاران )
 همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

ی مثبت  ی دانشجویان رابطهلیتحص یبا سرزندگ یلیتحص یو تاب آور یلیتحص یکمک طلب ،یلیتحص اقیاشتها نشان داد که بین  یافته :اه یافته

درصد از کل واریانس سرزندگی تحصیلی دانشجویان براساس  23معناداری وجود دارد.  همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 
 (.p<01/0بینی است ) ی قابل پیشلیتحص یو تاب آور یلیتحص یکمک طلب ،یلیتحص اقیاشتمتغیرهای 

ی از متغیرهای مرتبط با سرزندگی لیتحص یو تاب آور یلیتحص یکمک طلب ،یلیتحص اقیاشتتوان نتیجه گرفت که  بنابراین، می :یریگ جهینت

 کند. نظام آموزشی را به سوی اینگونه متغیرها طلب می اندرکاران باشد که لزوم توجه مسئولین و دست تحصیلی دانشجویان می

 

 انیدانشجو ،یلیتحص یسرزندگ ،یلیتحص یآور تاب ،یلیتحص یکمک طلب ،یلیتحص اقیاشت :واژگان کلیدی
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 مقدمه
ها پذیرش و  هرساله دانشجویان جدیدی در دانشگاه

شوند که در این چرخه  التحصیل می دانشجویان دیگری فارغ
ای برخوردار  مستمر، توجه به کیفیت آموزشی از جایگاه ویژه

پزشکی نیز هرساله دانشجویانی را پذیرا دانشگاه علوم . است
است که توجه به عوامل اثرگذار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی 

تواند باعث ارتقا و پیشرفت بیشتر در این دانشگاه شود.  آنها می
یکی از عواملی که منجر به پیشرفت تحصیلی در یادگیرندگان 

زی در برانگی چالش (. سواالت1سرزندگی تحصیلی است )میشود، 
ها و  زمینه تحصیلی وجود دارد که نیاز به توجه دارند. دانشگاه

هایی هستند که در آنها  های آموزشی مکان دیگر محیط
های تحصیلی، موانع و فشارها، حقیقت پایدار زندگی  چالش

طور واضح این امر  شده به های انجام تحصیلی هستند و پژوهش
 کند. میرا حمایت 

های بهزیستی ذهنی در  ی از مولفهسرزندگی به عنوان یک
باشد.  های پژوهشی بهزیستی ذهنی مطرح می بسیاری از نظام

اهمیت توجه به آن مساله تا حدی است که امروزه در مورد 
شود و آن قدر این  های ملی تهیه می بهزیستی ذهنی شاخص

مساله اهمیت دارد که هر کشور یک شاخص بهزیستی ذهنی را 
(. سرزندگی به عنوان حسی آشنا 2خته است )برای جامعه خود سا

ی آن مربوط به مکاتب سالمت  معرفی شده است که تاریخچه
روانی است. این حس در نتیجه خودشکوفایی و انگیزش درونی 

شود و هرگونه کنترل شدید یا اجبار به انجام کاری از  ایجاد می
و کاهد که همان اساس نظریه خود تعیینی  میزان انرژی فرد می

باشد. احساس سرزندگی از  ی تئوریک مفهوم سرزندگی می پایه
پذیرد و از نظر میزان  هر دو عامل جسمانی و روانی تاثیر می

فعالیت و تاثیر میزان انگیزش با شادمانی متفاوت است. به این 
معنی که شخص سرزنده یک حالت فعاالنه دارد و سرشار از 

ه این که درونی باشد انرژی است. همچنین نوع انگیزش بسته ب
(. 3گذارد ) یا از محیط خارج کنترل شود، بر آن تاثیر می

تحصیلی در سه سطح مختلف سرزندگی  پیشایندهای
روانشناختی، آموزشگاهی و عوامل مربوط به خانواده و همساالن 

اند که  مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات مختلف نشان داده
ر اشتیاق تحصیلی نیز تاثیر پیشایندهای سرزندگی تحصیلی ب

 برای که است ای سازه دانشجویان تحصیلی گذارد. اشتیاق می
 مهم عامل یک را آن که جایی تا است؛ مهم بسیار یادگیری
 که ای انرژی میزان به تحصیلی اشتیاق(. 4) دانند می یادگیری

 و کند می صرف خود تحصیلی کارهای انجام برای فراگیر یک
 شود. اشتیاق می اطالق شده حاصل کارایی و اثربخشی میزان نیز

 مدرسه، های فعالیت در مؤثر مشارکت باعث همچنین تحصیلی
 و دانشگاه بافرهنگ سازگاری کالسی، های فعالیت در شرکت
 مدل(. 5) شود می دانشجویان سایر و اساتید با مناسب ی رابطه

 بعد سه دارای را تحصیلی اشتیاق( 2004) پاریس و بلومنفلید

 درسی، تکالیف دادن انجام مثبت، رفتارهای) رفتاری. 1: داند می
 سازگاری برای که درسی ی برنامه فوق های فعالیت در مشارکت

 عاطفی. 2 ؛(مفیدند آموز دانش پیشرفت و اجتماعی روانی
محیط  درباره فراگیر های نگرش و ادراکات عالیق، احساسات،)

 در دانشجویان شناختی روان نیروگذاری) شناختی. 3 و( آموزشی
 اشتیاق(. هاست آن خودتنظیمی راهبردهای کاربرد و یادگیری امر

 دانشجویان، تحصیلی ارتقای تحصیلی، پیشرفت در تحصیلی
. (6) دارد ای عمده نقش مدارس در پرخطر رفتارهای کاهش

( به این نتیجه رسیدند که 7عظیمی، قدیمی، خزان و درگاهی )
و اشتیاق تحصیلی توان ی شناخت های سرمایه روان ؤلفهم تمامی

قدم  .صورت مثبت دارد تغییرات سرزندگی تحصیلی، به ینیب شیپ
-( و وانگ، چو، هاوکینز و سالمال8بیرانوند ) پور، فرهادی و نقی

های جداگانه به نقش سرزندگی تحصیلی  ( در پژوهش9آرو )
 پرداختند. 

طلبی و  ( کمک1978ی ویگوتسکی ) براساس نظریه
کند تا در  وجو از افراد توانمندتر به یادگیرندگان کمک می پرس
طلبی  اساس سازة کمکی تقریبی رشد پیشرفت کنند.  حوزه

تحصیلی در نظریۀ یادگیری مشارکتی ویگوتسکی نهفته است. 
 مه با چنانچه دانشجویان تحصیلی عملکرد نظریه،براساس این 

طلبی  کمک(. 10)یافت  خواهد افزایش باشند، داشته مشارکت
به مثابۀ تالش فعاالنه برای استفاده از امکانات موجود برای 

رفتار (. 11می شود ) دستیابی به موفقیت تحصیلی تعریف
طلبی دارای دو بعد اجتناب از کمک و درخواست کمک  کمک

ر آن دانشآموز کمک به رفتاری اشاره دارد که د است؛ اجتناب از
درخواست  نیازمند کمک، از کمک گرفتن خودداری میکند، اما

کمک به رفتاری اشاره دارد که در آن دانشآموزان از دیگران در 
(. 12و راهنمایی می طلبند ) مورد تکالیف مبهم مشورت

 طلبی آموزشی شامل رفتارهایی از قبیل پرسش از معلمان، کمک
تقاضای توضیح بیشتر در موضوع ها و والدین دربارة  همکالسی

مسئله و جستجوی  خاص، گرفتن سرنخها و راه حلهای حل
( و 14(. جوادی و همکاران )13سایر کمک های تحصیلی است )

طلبی اشارتی  های جداگانه به نقش کمک ( در پژوهشی15مونتا )
 کردند. 

بدیهی است که سرزندگی تحصیلی از لحاظ بهزیستی 
ی تأثیرات مثبتی بر روی دانشجویان شناختی و جسمان روان

شناختی که به نظر  خواهد گذاشت. از میان متغیرهای روان
ی با استرس و فرسودگی  رسد توان افراد را در مقابله می

آوری تحصیلی اشاره کرد  توان به تاب برند، می تحصیلی باال می
آمیز به  آوری، فرایند، ظرفیت و پیامد سازگاری موفقیت (. تاب16)

دیگر،  عبارت شود. به زا و تهدیدآمیز تعریف می رغم شرایط تنیدگی
آوری تحصیلی، سطح باالی عملکرد و انگیزش تحصیلی به  تاب

زا و شرایطی است که فرد را در  رغم حضور رویدادهای تنیدگی
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معرض عملکرد ضعیف تحصیلی و در نهایت ترک تحصیل قرار 
عنوان توانایی  هآوری تحصیلی ب (. همچنین تاب17دهد ) می

ها و فشار در محیط  ی مؤثر با موانع، چالش برای مقابله فراگیر
(. اگرچه باورهای اولیه در 18آموزشی تعریف شده است )

ای ذاتی و افراد تاب آور را  آوری، آن را رگه خصوص تاب
پنداشت،  فرد می های منحصربه ناپذیر و با ویژگی آسیب

آوری یک  اند که تاب ادههای اخیر نشان د های سال پژوهش
دستیابی است و زمانی حاصل  توانمندی ذاتی نیست و قابل

شود که عوامل حفاظتی مناسب به رغم وجود عوامل  می
(. 19آور حضور داشته باشند ) تهدیدآمیز در زندگی افراد تاب

( در بررسی دانشجویان 20چنین نتایج پژوهش ایزابل ) هم
آور، خستگی هیجانی و پزشکی نشان که دانشجویان تاب 

( در 21کنند. بهرامی و همکاران ) تری را تجربه می فرسودگی کم
تاب آوری تحصیلی اثر پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 

 ( داشت. -55/0معناداری بر فرسودگی تحصیلی )
دانشگاه یکی از نهادهای آموزشی است که باعث رشد و 

م آموزشی دانشگاه شود؛ بنابراین سیست خودشکوفایی جامعه می
ریزی شود که عملکرد و پیشرفت تحصیلی  ای برنامه گونه باید به

 زمینه سرزندگی تحصیلی به دانشجویان ارتقا یابد. مطالعات در
عنوان یکی از عوامل پیشرفت تحصیلی در آموزش عالی در 
مرحله آغازین قرار دارد، پس شناسایی عواملی که سرزندگی 

دهد باید یکی از  ن افزایش میتحصیلی را در دانشجویا
محورهای پژوهش دانشگاهی قرار گیرد. در این راستا، هدف از 

 یکمک طلب ،یلیتحص اقیاشت ی بررسی رابطه پژوهش حاضر
 .باشد می یلیتحص یبا سرزندگ یلیتحص یو تاب آور یلیتحص

 هاروش 
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، 

پژوهش شامل  یجامعه آمارباشد.  توصیفی از نوع همبستگی می
ی شهر رشت سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشک انیتمام دانشجو

گیری تصادفی  بود، که از میان آنها با روش نمونه 98-1397
ه در دانشجوی علوم پزشکی انتخاب شده ک 216ای تعداد  خوشه

نفر قابل تحلیل بود. انتخاب  200ی  نهایت پرسشنامه
ای  کنندگان در این پژوهش به شیوه تصادفی خوشه مشارکت

گروه  5های آموزشی،  ای صورت گرفت. از بین گروه تک مرحله
نفر براساس  216پرستاری، مامایی، اتاق عمل، بیهوشی، اطفال، 

ایت تمامی لیست تصادفی انتخاب شدند. در ابتدای کار رض
کنندگان برای شرکت در پژوهش جلب گردید. مالک شرکت

ورود به پژوهش برای گروه نمونه عبارت بود از: دانشجوی 
دانشگاه علوم پزشکی شهر رشت باشند و وضعیتی به صورت 
دانشجوی مهمان یا دانشجوی انتقالی نداشته باشند. هیچ گونه 

ند )براساس داروی روانپزشکی در طول درمان استفاده نکن
ماه از روان درمانی  6پرسش از خود افراد شرکت کننده(. حداقل 

های  اند( گذشته باشدو مالک و دارو درمانی )اگر از قبل داشته
ها و عدم تکمیل  گویی به پرسشنامه خروج عدم تمایل به پاسخ

ها بود.  ابزار گردآوری اطالعات در این  درست پرسشنامه
 پژوهش عبارت بود از:

حسین چاری و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی:  -
ی سرزندگی تحصیلی را با الگوگیری ( پرسشنامه22زاده )دهقانی

 4( که دارای 23از مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش )
گویه گسترش دادند. . نمره  9گویه است، توسعه دادند و به 

 نقطه ای می باشد که 7گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 
گذاری می شود.  ( نمره7( تا کامالً موافق )1از کامالٌ مخالف )
باشد. برای تهیه و  می 63و حداکثر آن برابر  9حداقل نمره برابر 

سنجی پرسشنامه ایرانی دو مطالعه مقدماتی انجام شده  روان
( برای محاسبه ی 22است. در پژوهش دهقانی زاده و همکاران )

هر گویه با نمره ی کل محاسبه  روایی این پرسشنامه همبستگی
بود. برای محاسبه ی  64/0تا  54/0شد که دامنه ی آنها بین 

پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد، که ضریب پایایی مقیاس 
بدست آمد و برای محاسبه ی  77/0سرزندگی تحصیلی برابر 

روایی، همبستگی هر گویه با نمره ی کل محاسبه شد که دامنه 
 (.22بود ) 64/0و  54/0آنها بین 

این پرسشنامه توسط  اشتیاق تحصیلی: ی پرسشنامه -
( به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی 24اسکاوفیلی و همکاران )

ماده است و سه حوزه،  17ساخته شد. این پرسشنامه دارای 
(، وقف کردن خود  1، 4، 8، 12، 17،15نیرومندی )سؤاالت 

، 9، 11، 14، 16)سؤاالت  (، و جذب2، 5، 7، 10، 13)سؤاالت 
گیرد. پاسخ ها در تمام ماده های این مقیاس از  ( را در برمی3، 6

شوند. سازندگان پایایی  ( درجه بندی می5( تا همیشه )1هرگز )
اند. همسانی  به دست آورده 73/0کلی اشتیاق به تحصیل را 

، برای وقف 78/0درونی ابعاد پرسشنامه برای مقیاس درونی 
، محاسبه شد. برای بررسی 73/0و برای بعد جذب  91/0خود 

(، رابطه این پرسشنامه را با 24اعتبار، اسکاوفیلی و همکارن )
 به دست آوردند. 38/0مقیاس فرسودگی برابر با 

برای اندازه گیری  طلبی آموزشی: پرسشنامه کمک -
کمک طلبی آموزشی پرسشنامه  طلبی آموزشی از مقیاس کمک

 (25راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پیتریچ و همکاران )
گویه است که با استفاده از مقیاس  4شد. این ابزار دارای استفاده 

=اصال در مورد من 1هفت درجه ای لیکرت از یک تا هفت )
=کامال در مورد من صدق می کند( نمره 7صدق نمی کند تا 

می باشد  28تا  4در این ابزار دامنه نمرات بین گذاری می شود. 
و هر چقدر نمره آزمودنی بیشتر باشد، به میزان بیشتری از 
دیگران درخواست کمک آموزشی می کند. پینتریچ و همکاران 

  گزارش کردند. 52/0پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ ( 25)
 توسط پرسشنامه این :تحصیلی آوری تاب پرسشنامه -

 تائید آن بودن مناسب مطالعه دو در و شد ساخته( 26) اموئلزس
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 ،29) سؤاالت شامل ارتباطی های مهارت ی مؤلفه سه شامل. شد
 آینده گیری جهت ،(5 ،7 ،10 ،11 ،13 ،15 ،23 ،26 ،25 ،27 ،28

 و( 4 ،6 ،8 ،12 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،24) سؤاالت شامل
( 1 ،2 ،3 ،9 ،14 ،21 ،22) سؤاالت شامل نگر مثبت/محور مسئله

 کامالً) 5 تا( مخالف کامالً) 1 لیکرت ای درجه پنج مقیاس در
 27 ،28 ،29 ،23 ،15 ،14 ،11 ،10 ،7 ،5 سؤاالت. است( موافق

 از حاصل نمرات. شوند می گذاری نمره معکوس صورت به
 145 نمره باالترین که است ای گونه به مذکور ی پرسشنامه

 آوری تاب) 29 نمره ترین پایین و( باال تحصیلی آوری تاب)
 سلطانی را حاضر ی پرسشنامه ایران، در. است( پایین تحصیلی

 آلفای ضریب و کردند هنجاریابی( 1389) همکاران و نژاد
 ی نمونه در پرسشنامه این های عامل برای را کرونباخ

 .آوردند دست به 77/0 تا 63/0 بین آموزی دانش

 ها یافته

شود، میانگین و مشاهده می 1در جدول طور که  همان
،  87/6، 89/36انحراف معیار سرزندگی تحصیلی به ترتیب برابر 

، 64/50میانگین و انحراف معیار اشتیاق تحصیلی به ترتیب برابر 
آوری تحصیلی به ترتیب  ، میانگین و انحراف معیار تاب83/8

طلبی  و  میانگین و انحراف معیار کمک 31/10، 45/80برابر با 
 باشد.می 2/4، 43/26تحصیلی به ترتیب برابر با 

شود، بین اشتیاق مشاهده می 2که در جدول  طور همان
(، بین تاب =p<  ،46/0r 01/0تحصیلی با سرزندگی تحصیلی )

( و بین =01/0p< ،65/0rآوری تحصیلی با سرزندگی تحصیلی )
 >01/0pکمک طلبی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی )

،76/0r= )ی مثبت معناداری وجود دارد.رابطه 
درصد  23شود، تقریباً مشاهده می 3که در جدول  طور همان

از واریانس سرزندگی تحصیلی دانشجویان براساس متغیرهای 
طلبی تحصیلی  تاب آوری تحصیلی و کمک و تحصیلی اشتیاق

نیز بیانگر این است که رگرسیون  Fبینی است. نسبت قابل پیش
 و تحصیلی ی تحصیلی براساس متغیرهای اشتیاقمتغیر سرزندگ

 باشد.طلبی تحصیلی معنادار می تاب آوری تحصیلی و کمک
شود، متغیر اشتیاق مشاهده می 4که در جدول  طور همان

، متغیر تاب آوری تحصیلی با 41/0تحصیلی دانشجویان با بتای 
به طور  30/0تحصیلی با بتای و متغیر کمک طلبی  34/0بتای 

توانند سرزندگی تحصیلی دانشجویان را مثبت معناداری می
بینی کنند. پیش

 های توصیفی متغیرهای پژوهشآماره .1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 87/6 89/36 سرزندگی تحصیلی

 83/8 64/50 اشتیاق تحصیلی

 31/10 45/80 آوری تحصیلی تاب

 2/4 43/26 تحصیلیکمک طلبی 

 طلبی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی آوری تحصیلی و کمک ماتریس همبستگی بین اشتیاق تحصیلی، تاب .2جدول 

 سرزندگی تحصیلی متغیرها

 اشتیاق تحصیلی
**46/0 

 65/0** آوری تحصیلی تاب

 کمک طلبی تحصیلی
**76/0 

**p 01/0>, *p 05/0> 

 طلبی تحصیلی تاب آوری تحصیلی و کمک و تحصیلی اشتیاق آموزان براساس بینی سرزندگی تحصیلی دانش جهت پیشنتایج تحلیل رگرسیون  .3جدول 

 F Sig تعدیل شده R R2 R مدل

1 48/0 23/0 22/0 88/19 01/0 

 بین برای متغیرهای پیش Tضرایب بتا و آزمون معناداری  .4جدول 

 B STE β T Sig بین متغیرهای پیش متغیر مالک

 سرزندگی تحصیلی

 01/0 85/2 - 84/3 96/10 مقدار ثابت

 01/0 66/5 41/0 03/0 17/0 اشتیافا ق تحصیلی

 01/0 00/3 34/0 05/0 15/0 تاب آوری تحصیلی

 01/0 752/4 309/0 065/0 310/0 کمک طلبی تحصیلی 

 بحث
 یکمک طلب ،یلیتحص اقیرابطه اشتپژوهش حاضر با هدف 

ی دانشجویان لیتحص یبا سرزندگ یلیتحص یو تاب آور یلیتحص

ی اول پژژوهش نشژان داد کژه     علوم پزشکی انجام گرفت. یافته
بین اشژتیاق تحصژیلی بژا سژرزندگی تحصژیلی رابطژه مثبژت و        
معناداری وجود داشژت. بنژابراین فرضژیه اول مژورد تائیژد قژرار       
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( قدم پور و 7همکاران ) گرفت. این یافته با یافته های عظیمی و
( همسو می باشد. در تبیین 9وانگ و همکاران ) ( و22همکاران )

تحصژیلی   اقیاشژت توان اینگونه بیان کرد کژه   ی حاضر می یافته
مهم است؛  اریبس امر تحصیل یاست که برا یا سازهدانشجویان 

 اقی(. اشژت 4داننژد )  یمژ  علمژی عامل مهم  کیکه آن را  ییتا جا
انجژام   یبژرا دانشژجویان   کیژ که  یا یانرژ زانیبه م تحصیلی

و  یاثربخشژ  زانیژ م زیژ کند و ن یخود صرف م تحصیلی یکارها
 نیهمچنژ تحصژیلی   اقیاشت. شود یم طالقحاصل شده ا ییکارا

بافرهنژگ   ی، سازگارمدرسههای  باعث مشارکت مؤثر در فعالیت
به  (.5شود ) یم اساتید دیگرمناسب با  ی و رابطه محیط آموزشی

عبارتی دانشجویان که اشتیاق تحصیلی باالیی دارند نسژبت بژه   
دانشجویان که اشتیاق تحصیلی پژایینی دارنژد، رغبژت بیشژتری     
برای صرف وقت و تالش کافی در امژر تحصژیل و مطالعژات از    
خژژود نشژژان داده و کارآمژژدی و اصژژرار بیشژژتری در مواجهژژه بژژا 

از حژاالت منفژی   مشکالت و مسائل دارند و این موضوع آنهژا را  
( که منجژر بژه   7نماید ) نظیر خستگی و فرسودگی محافظت می

 سرزندگی تحصیلی در دانشجویان می گردد.
ی دوم پژوهش نشان داد که بین کمک طلبی  یافته

تحصیلی با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود 
 داشت. بنابراین فرضیه دوم مورد تائید قرار گرفت. این یافته با

 همکاران و و جوادی( 15) (، مونتا13بارنت ) و یافته های زوشو
توان اینگونه  ی حاضر می همسو می باشد. در تبیین یافته( 14)

به مرحله انتزاعی یا صوری رسیده اند و بیان کرد که دانشجویان 
توانایی ها و محدودیت های خود را می شناسند. بنابراین 

نمی توانند مسائل درسی و هنگامی که می دانند به تنهایی 
تحصیلی را حل کنند از دیگران درخواست کمک میکنند. این 

و  اساتیددرخواست کمک باعث می شود دیگران به ویژه 
همساالن برتر مسائل را برای آنها توضیح دهند که این امر 
باعث افزایش پیشرفت تحصیلی می شود. تبیین دیگر بر اساس 

طلبی نوعی تعامل اجتماعی و رفتار  ینکه کمکا (27)نظریه باتلر
انطباقی است و باعث سازگاری افراد با موقعیت های جدید می 

طلبی در زمینه تکالیف درسی و  شود. حال اگر این کمک
تحصیلی باشد باعث سازگاری فرد با موقعیت های جدید، مسائل 
جدید و نسبتا دشوار درسی می شود که این امر باعث افزایش 

 .صیلی می شودتح سرزندگی
ی سوم پژوهش نشان داد که بین تاب آوری تحصژیلی   یافته

با سرزندگی تحصیلی رابطژه مثبژت و معنژاداری وجژود داشژت.      
بنابراین فرضیه اول مورد تائید قرار گرفت. ایژن یافتژه بژا یافتژه     

( همسژو  21( و بهرامی و همکاران )18(، فالون )20های ایزابل )
توان اینگونه بیان کرد کژه   حاضر می ی می باشد. در تبیین یافته

آوری تحصیلی هسژتند دارای قژدرت    دانشجویانی که دارای تاب
شژود بژرای مقابلژه بژا مشژکالت       باشند که باعژث مژی   ذاتی می

شود  ی بیشتری پیدا کنند و این ویژگی باعث می تحصیلی انگیزه

 زا سازگار نمایند و از این طریق ها خود را با شرایط استرس که آن
(. 21باعث افزایش کارایی و افزایش سرزندگی تحصیلی شژوند ) 

هژا،   پذیری فراگیر در مقابل مشکالت، استرس آوری، انعطاف تاب
برانگیژز دوران تحصژیل بژوده و سژبب      ها و شرایط چالش ویژگی

دستیابی بژه موفقیژت و بهبژود عملکژرد تحصژیلی دانشژجویان       
نسژبت بژه سژایر    دیگژر، دانشژجویان تژاب آور     عبارت شود. به می

ی بیشتری داشته، در دوران تحصژیل تژالش    دانشجویان، انگیزه
هژای بیشژتری دسژت     بیشتری از خود نشان داده و بژه موفقیژت  

یابنژد و احتمژال تژرک تحصژیل در ایژن فراگیژران کمتژر از         می
های این پژوهش انتخاب نمونه سایرین است. از جمله محدودیت
باشژد کژه   شکی شهر رشت میصرفاً از میان دانشجویان علوم پز

گژردد  سازد. از اینرو پیشنهاد میپذیری نتایج را محدود میتعمیم
های دیگر  از این نوع روی دانشجویان دانشکدههایی   که پژوهش

پذیری بیشتری  و شهرهای دیگر نیز انجام پذیرد تا قابلیت تعمیم
 داشته باشد.

 گیری نتیجه
کمژک   ،یلیتحصژ  اقیهای پژوهش نشان داد کژه اشژت   یافته

بینژژی  توانژژایی پژژیش یلیتحصژژ یو تژژاب آور یلیتحصژژ یطلبژژ
 سرزندگی تحصیلی دانشجویان را دارد. سژرزندگی تحصژیلی بژه   

عنژژوان یکژژی از عوامژژل تأثیرگژژذار بژژر پیشژژرفت تحصژژیلی در   
ای دارد؛ بنژابراین بژا توجژه بژه اهمیژت       اهمیت ویژژه  ها دانشگاه

منظژور افژزایش    سرزندگی تحصیلی در حوزه علوم پزشژکی بژه  
انگیزش دانشجویان در جهت یادگیری دروس تئوری و عملژی و  

زمینه علوم پزشکی، پیشنهاد  افزایش استعداد و تخصص آنان در
میشود؛ تحقیقات بیشتری برای شناخت عوامل مؤثر بژر ارتقژای   

های علژوم پزشژکی انجژام     سرزندگی تحصیلی دانشجویان رشته
 .پذیرد

 گزاری سپاس

میمانه مسژژئولین و دانشژژجویان محتژژرم   از همکژژاری صژژ 
دانشکده دانشگاه علژوم پزشژکی رشژت، کژه در جهژت اجژرای       
تحقیژژق حاضژژر بسژژیار همراهژژی کردنژژد، کمژژال قژژدردانی و     

 تشکر را داریم.

 سهم هر نویسنده
 نویسنده اول اطالعات را جمع آوری نمودند. 

نویسنده دوم در قسمت نگارش و تدوین مقاله فعالیت 

 نمود.

 نده سوم کارهای آماری مقاله را انجام داد.نویس 
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 اخالقی مالحظات
هژژژای الزم بژژژا  قبژژژل از اجژژژرای پژژژژوهش، همژژژاهنگی 

هژای پژژوهش جلژب     هژا انجژام شژد و رضژایت نمونژه      آزمودنی
شد. از جمله اصژول اخالقژی دیگژر در پژژوهش حاضژر رعایژت       

تژوان بژه توضژیح اهژداف پژژوهش، اختیژاری        شده است را مژی 
پژژژوهش، حژژق خژژروج از مطالعژژه، پاسژژخ بژژه بژژودن شژژرکت در 

سژژواالت و در اختیژژار قژژرار دادن نتژژایج در صژژورت تمایژژل،     
 440بژا کژد اخژالق     مقالژه حاضژر   اشاره کرد. تاییدیه اخالقژی: 

IR.GUMS.REC.1397.    در دانشژژژگاه علژژژوم پزشژژژکی
 گیالن مصوب شده است.
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