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ABSTRACT
Introduction and purpose: The learning environment affects the development 
and growth of a learner in an educational institution. Academic vitality and 
motivation are among the determining factors of success in the educational 
system. Consequently, the purpose of this study was to evaluate the academic 
vitality and motivation of students based on their perception of the learning 
environment in Abadan School of Medical Sciences, Iran.
Methods: This descriptive-analytical study was performed on the study 
population of all students of Abadan School of Medical Sciences. The sample 
size was calculated as 283 people and the samples were selected through simple 
random sampling method. The data were collected by the researchers using the 
questionnaires of learning environment evaluation and academic vitality and 
motivation. All the data were statistically analyzed by Pearson’s correlation test 
and regression test utilizing the SPSS software version 18.
Results: Our findings demonstrated that there was a positive correlation between 
learning vitality and the perception of students of the learning environment. 
Moreover, the perceptions of students of the learning environment could 
be predictive of their educational vitality and academic motivation. All the 
components of the perception of students of the learning environment were able 
to predict the vitality of students. It should be noted that among the components 
of perception of the learning environment, only the aspect of the perception of the 
educational environment had a significant role in predicting academic motivation.
Conclusion: According to the results of the present study, a better understanding 
of students of the learning environment leads to higher motivation toward 
academic achievement in diverse educational and research fields. Furthermore, 
the improvement of the learning environment enhances the academic vitality of 
students in terms of responding to the confronted challenges and obstacles in 
educational environments.
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مقاله پژوهشی  

بررسی سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان براساس ادراک آن ها از محیط یادگیری در 
دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1397

مقدمه و هدف: محيط يادگيري بر رشد و توسعه يادگيرنده در يك مؤسسه آموزشي تأثير میگذارد. 
اين  می باشند. در  نظام آموزشی  در  موفقيت  تعيين كننده  عوامل  از جمله  انگيزش تحصيلي  و  سرزندگي 
ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی سرزندگي و انگيزش تحصيلي دانشجويان دانشکده علوم پزشکی 

آبادان براساس ادراك آن ها از محيط يادگيري انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي- تحليلی می باشد. جامعه آماری پژوهش را كليه 
برآورد گرديد.  نفر  نمونه معادل 283  آبادان تشکيل دادند كه حجم  دانشجويان دانشکده علوم پزشکی 
روش نمونه گيری نيز از نوع تصادفی ساده بود. اطالعات توسط پژوهشگران و با استفاده از پرسشنامه هاي 
با  ادامه، داده ها  انگيزش تحصيلي جمع آوري شدند. در  ارزيابي محيط يادگيري، سرزندگي تحصيلي و 

استفاده از نرم افزار SPSS 18 و آزمون های ضريب همبستگي Pearson و رگرسيون تحليل گرديدند. 
همبستگی  يادگيری،  محيط  از  دانشجويان  ادراك  و  تحصيلی  سرزندگی  بين  يافته ها  مبنای  بر  یافته ها: 
مثبتی وجود داشت. همچنين ادراك دانشجويان از محيط يادگيری، پيش بينی كننده سرزندگی و انگيزش 
تحصيلی آن ها بود و تمامی مؤلفه های ادراك دانشجويان از محيط يادگيری قادر به پيش بينی سرزندگی 
دانشجويان بودند. شايان ذكر است كه از بين مؤلفه های ادراك از محيط يادگيری، تنها مؤلفه ادراك از 

جو آموزشی نقش معناداری در پيش بينی انگيزش تحصيلی داشت.
باشد،  بهتر  يادگيری  از محيط  دانشجويان  می توان گفت كه هرچه درك  نتايج  مبنای  بر  نتیجه گیري: 
بيشتر  به پيشرفت تحصيلی در رشته های مختلف آموزشی و پژوهشی  انگيزه آن ها در جهت عالقه مندی 
خواهد بود. بهبود محيط يادگيری نيز سرزندگی تحصيلی دانشجويان را در واكنش به چالش ها و موانع 

پيش  رو در محيط  های آموزشی افزايش خواهد داد.

کلمات کلیدی: ادراك از محيط يادگيری، انگيزش تحصيلی، دانشجويان، سرزندگی تحصيلی
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مقدمه

و  مهم  موضوع  يك  به عنوان   )Learning( دانش، يادگيری  در  تغيير  ايجاد  به  قادر  انسان  زندگی  فرايند  در   پيچيده 
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احساسات  و  عقايد  هيجانات،  ارزش ها،  نگرش ها،  مهارت ها، 
می باشد. بر اين اساس می توان گفت كه قلمرو يادگيری، گسترده 
بوده و زمينه های شناختی، عاطفی و روان حركتی را شامل می شود 
كه يادگيری روان حركتی همان يادگيری ذهنی همراه با فعاليت های 
 )Learning Environment( عضالنی می باشد ]1[. محيط يادگيري
شامل: كليه شرايط و امکانات فيزيکي، رواني، عاطفي و عوامل 
در  يادگيرنده  توسعه  و  رشد  بر  كه  است  فرهنگي  و  اجتماعی 
يك مؤسسه آموزشي تأثير میگذارد ]2[. يك محيط يادگيري 
بين محيط  آموزش باكيفيت، حياتي است.  خوب براي ارائه 
و موفقيت  ارزشمند از قبيل رضايت  نتايج  يادگيري و كسب 
كيفيت  براي ارتقا ی  وجود دارد.  دانشجويان رابطه آشکاری 
ضعف محيط يادگيري شناسايي و  يادگيري الزم است نقاط 
ادراك دانشجويان در  به  می بايست  رو  اين  از  برطرف شوند؛ 
 .]3[ جهت بهبود محيط يادگيري اهميت بيشتري داده شود 
اما يك گام اساسي  به عوامل متعددي بستگي دارد؛  يادگيري 
آموزشي  فعاليت هاي  در  يادگيرندگان  مشاركت دادن  آن،  در 
فرد  ادراك  و  انگيزه  تأثير  تحت  مسأله  اين  است.  يادگيري  و 
قرار دارد كه آن نيز به نوبه خود به تجارب قبلي يادگيرندگان، 
سبك هاي يادگيري، محيط و شرايطیكه آموزش در آن ارائه 
بر  كه  است  عاملی  يادگيري  محيط   .]4[ دارد  بستگي  می شود، 
رفتار تأثير می گذارد و بيانگر ادراك دانشجو از محيط پيرامون 
نگرش  و  درك  اين  كه  مي باشد  يادگيري  عرصه  در  خود 
در  وي  موفقيت  و  تحصيلي  پيشرفت  بر  به سزايی  تأثير  دانشجو 
به  يادگيری  يادگيري دارد ]5[. شايان ذكر است كه محيط  امر 
در  يادگيری  كه  دارد  اشاره  آموزشی  و  روانی  اجتماعی،  بافت 
آن صورت می گيرد و به پيشرفت فراگيران كمك می كند ]6[.

و  موانع  چالش ها،  انواع  خود  تحصيلي  دوره  در  دانشجويان 
فشارهاي خاص اين دوره را تجربه می كنند. يکی از توانمندی هايی 
كه در سازگاري تحصيلي آموزندگان مورد توجه قرار گرفته است، 
سرزندگی  می باشد.   )Academic Vitality( تحصيلي  سرزندگي 

تحصيلی به توانايی موفقيت آميز يادگيرندگان در برخورد با موانع و 
چالش هاي تحصيلي اطالق می گردد ]7[. همچنـين به پاسخ مثبت، 
سازنده و انطباقي به انواع چـالش هـا و مـوانعي كـه در عرصه مداوم 

و جاري تحصيلي تجربه می شوند، اشاره دارد ]8[.
جمله  از  نيز   )Academic Motivation( تحصيلي  انگيزش 
از  است.  آموزشی  نظام  در  موفقيت  بر  تأثيرگذار  و  مهم  عوامل 
سوی ديگر، انگيزش )Motivation( مفهومی نظري می باشد كه 
به طور  انگيزش  است.  خاص  شرايط  در  افراد  رفتار  تعيين كننده 
 مستقيم بررسي نمي شود؛ بلکه به دنبال تداوم پيشرفت ها استنباط 
درباره  جالبی  حقايق  بيان كننده  انگيزش  ]9[. مفهوم  می  گردد 
موجب  انگيزش  حقيقت،  در  است.  يادگيری  و  رفتار  درك 
تقويت رفتار شده و عاملی مهمی در پيشرفت تحصيلی محسوب 
می  گردد ]10[. شايان ذكر است كه بين ادراكات دانشجويان از 
محيط يادگيري و انگيزش تحصيلي و نگرش آن ها نسبت به علم 
را  مهمي  نقش  آموزشي  محيط  و  دارد  وجود  معناداري  ارتباط 
 .]9[ می كند  ايفا  دانشگاه ها  در  ماهر  فارغ التحصيالن  تربيت  در 
محيط آموزشي تأثير به سزايي بر رفتار دانشجو دارد و با موفقيت، 
رضايت و تحقق اهداف وی در ارتباط می باشد؛ از اين رو درك 
مديريت  و  تعديل  در  مهمی  نقش  آموزشی  مسائل  شناخت  و 

برنامه های آموزشی دارد ]11[.
در اين راستا، پژوهشی توصيفی- مقطعی طی سال های 1390-91 
آموزشي در  "ادراك دانشجويان از محيط يادگيري و  عنوان  با 
دانشگاه علوم پزشکي زنجان" به منظور بررسی محيط يادگيری و 
آموزشی انجام شد و در آن گزارش گرديد كه ادراك دانشجويان 
از محيط آموزشي در حد متوسط بوده و فضا براي بهبود و اصالح 
در تمامی ابعاد محيط آموزشي وجود دارد؛ اما نياز به اصالح در 
 .]4[ ابعاد يادگيري و شرايط اجتماعي بيشتر احساس مي گردد 
عالوه براين، در يك مطالعه توصيفی- همبستگی با عنوان "بررسي 
تأثير ادراك دانشجويان از محيط يادگيري بر سرزندگي تحصيلي 
طی  بيرجند  پزشكی  علوم  دانشگاه  در  آن ها  تحصيلي  انگيزش  و 
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سال های 94-1393" پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند كه ادراك 
دانشجويان از محيط يادگيري، پيش بيني كننده سرزندگي 
ادراك دانشجويان از محيط  همچنين  تحصيلي آن ها می باشد. 
انگيزش تحصيلي  شکل معناداري قادر به پيش بيني  يادگيري به 
آن ها است ]9[. از سوی ديگر، در يك مطالعه تحليلی- مقطعی 
در دانشگاه علوم پزشکی اراك در سال 1388 با عنوان "مقايسه 
ديدگاه واقعي و ترجيحي دانشجويان پرستاري از محيط يادگيري 
باليني" نشان داده شد كه در مقايسه با ديدگاه واقعي، دانشجويان 
اراك  پزشکي  علوم  دانشگاه  باليني  محيط  كه  مي دهند  ترجيح 
روابط  وظايف،  شرح  رضايت،  آموزشي،  نوآوري  ابعاد  نظر  از 
بين فردي، فردي سازي و مشاركت در سطح باالتري قرار داشته 
باشد ]12[. عالوه براين، در مطالعه ای توصيفي- تحليلي و مقطعي 
»بررسي ديدگاه  عنوان  با  گلستان  پزشکي  علوم  دانشگاه  در  كه 
انجام شد،   »)DREEM دانشجويان در  مورد جو آموزشي )مدل 
كه جو آموزشي دانشگاه از  رسيدند  نتيجه  اين  به  پژوهشگران 
نظر بيشتر دانشجويان مطلوب بوده و دانشجويان مذكر ديدگاه 
دانشجويان مؤنث  مثبت تري به جو آموزشي دانشگاه نسبت به 
هدف  با  حاضر  بيان شده، مطالعه  موارد  به  توجه  با   .]5[ دارند 
سرزندگي و انگيزش تحصيلي دانشجويان  ميان  ارتباط  بررسی 
علوم  دانشکده  براساس درك آن ها از محيط يادگيري در 

پزشکی آبادان انجام شد.

روشکار

حاضر از نظر هدف، پژوهشي- كاربردي می باشد  پژوهش 
آماری  جامعه  است.  تحليلی انجام شده  به صورت توصيفي-  كه 
آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده  دانشجويان  كليه  را  پژوهش  اين 
در سال تحصيلی 97-1396 به تعداد 1069 نفر تشکيل دادند كه 
انتخاب  از اين تعداد، 283 نفر از طريق رابطه زير به عنوان نمونه 

شدند: 

n=

پرسشنامه هاي  در اين پژوهش براي جمع آوري اطالعات از 
تحصيلي و انگيزش  ادراك از محيط يادگيري، سرزندگي 
كه  پرسشنامه ادراك از محيط يادگيري  شد.  تحصيلي استفاده 
توسط Roff و همکاران تدوين گرديده است، داراي دو قسمت 
می باشد. قسمت اول شامل سؤاالتی مربوط به ويژگی های فردي 
دوم دربرگيرنده 50 سؤال  بوده و قسمت  و زمينه اي دانشجويان 
مربوط به سنجش ادراك و انتظار دانشجويان از محيط يادگيري 
كه  تقسيم مي شود  مي باشد كه به پنج بعد  و آموزشي دانشگاه 
12 سؤال و  با  ادراك دانشجويان از يادگيري  از:  عبارت هستند 
با 11 سؤال و  امتياز ، ادراك دانشجويان از مدرسين  حداكثر 48 
حداكثر 44 امتياز ، ادراك دانشجويان از توانايي علمي خود با 8  
از جو آموزشي  امتياز ، ادراك دانشجويان   32 سؤال و حداكثر 
امتياز  و ادراك دانشجويان از شرايط  با 12 سؤال و حداكثر 48 
امتياز. حداكثر امتياز  با 7 سؤال و حداكثر 28  اجتماعي آموزش 
كل ممکن نيز 200 امتياز بود. هر عبارت بر مبنای مقياس ليکرت 
تا5 " نمره گذاري )كاماًل موافق= 5 امتياز   1" امتيازي بين  پنج 
حيطه از پرسشنامه  در هر  مخالف= 1 امتياز( می شود.  و كاماًل 
سؤاالت، حداكثر امتيازات )نمرات(  با توجه به تعداد  مذكور 
براي حيطه ها و محيط يادگيري كلي محاسبه می گردد كه هرچه 
به دست آمده در مکان مورد ارزيابي )دانشکده( باالتر  امتيازات 
حکايت از محيط آموزشي مثبت تر و مطلوب تر دارد و  باشد، 
روش آلفاي  از  نظر با استفاده  مورد  پايايي پرسشنامه  بالعکس. 
كرونباخ معادل 88/ 0محاسبه شده و روايي محتواي آن نيز مورد 

تأييد قرار گرفته است ]4[.
كه  گفت  بايد  نيز  پرسشنامه سرزندگي تحصيلي  با  رابطه  در 
الگوگيري از مقياس  پرسشنامه را با  اين  همکاران  دهقاني زاده و 
كه داراي چهار گويه  و همکاران   Martin سرزندگي تحصيلي 
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ايراني  است، توسعه داده اند ]7،8[. براي تهيه و روان سنجي نسخه 
اين پرسشنامه ، دو مطالعه مقدماتي انجام شد كه در اين مطالعات 
از محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ، تعيين همساني دروني و تحليل 
در  متعدد واريماكس استفاده گرديد.  مؤلفه اصلي با چرخش 
آلفاي كرونباخ  از ضريب  استفاده  تهيه شده با  نهايت، پرسشنامه 
0/80 و ضريب بازآزمايي 0/73 كه بيانگر همساني دروني و ثبات 
فرم   .]8[ هستند، مورد تأييد قرار گرفت  رضايت بخش گويه ها 
می باشد؛ اما  داراي 100 سؤال  پرسشنامه انگيزش تحصيلي  اصلي 
پرسشنامه توسط بحراني در شيراز براي سنجش  فرم كوتاه اين 
پرسشنامه داراي  فرم كوتاه  انگيزش تحصيلي ساخته شده است. 
" هيچ وقت= 1   33عبارت می باشد كه براساس مقياس ليکرت از 
پايايي فرم 33 سؤالي  نمره گذاري مي شود.  تا تقريباً هميشه=5 " 
گزارش شده   0/77 معادل  آلفاي كرونباخ  از روش  استفاده  با 
است. شايان ذكر می باشد كه روايي سازه اين پرسشنامه از طريق 
پيش بينی  ]13[. به منظور  گرفت  قرار  بررسی  تحليل عاملي مورد 
محيط  از  آن ها  درك  براساس  دانشجويان  تحصيلی  سرزندگی 
به منظور  همچنين  گرديد.  استفاده  ساده  رگرسيون  از  يادگيری 
بر اساس مؤلفه هاي  پيش بيني سرزندگي تحصيلي دانشجويان 
يادگيري از رگرسيون چند گانه همزمان  ادراك آن ها از محيط 
پيش بيني انگيزش تحصيلي  برای  عالوه براين،  شد.  گرفته  بهره 
دانشجويان براساس ادراك آن ها از محيط يادگيري از رگرسيون 
به منظور پيش بيني انگيزش تحصيلي  ساده استفاده گرديد. 
يادگيري  دانشجويان براساس مؤلفه هاي ادراك آن ها از محيط 

نيز رگرسيون چند گانه همزمان به كار رفت.

یافتهها
 
از ميان دانشجويان مورد مطالعه كه به عنوان نمونه انتخاب شده 
بودند، 93 نفر )32/8 درصد( مرد و 190 نفر )67/13 درصد( زن 
بودند. همچنين 182 نفر )64/31 درصد( در رده سنی 20-18 سال، 
نفر )1/76  نفر )33/92 درصد( در رده سنی 24-21 سال و 5   96

درصد( در رده سنی 30-25 سال قرار داشتند. 
مطابق با جدول R ،1 نشان دهنده همبستگی ساده بين سرزندگی 
تحصيلی و ادراك دانشجويان از محيط يادگيری است و با توجه 
به اينکه مقدار R برابر با 0/083 می باشد، همبستگی بين دو متغير 
می دهد  نشان   R2 مقدار  همچنين  می گردد.  ارزيابی  قوی  حد  در 
كه چه مقدار از متغير وابسته )يعنی سرزندگی تحصيلی( می تواند 
توسط متغير مستقل )يعنی ادراك دانشجويان از محيط يادگيری( 
تبيين شود؛ از اين رو متغير ادراك دانشجويان از محيط يادگيری 
می تواند 70 درصد از تغييرات متغير سرزندگی تحصيلی دانشجويان 

را پيش بينی نمايد. 
يادگيری،  محيط  از  دانشجويان  ادراك  مؤلفه های  براساس 
رگرسيون  از  دانشجويان  تحصيلی  سرزندگی  پيش بينی  به منظور 
چندگانه استفاده شد. مطابق با يافته های جدول 2 می توان گفت از 
آنجايی كه تمامی مؤلفه های ادراك دانشجويان از محيط يادگيری 
در سطح 0/05 معنادار می باشند، تمامی آن ها به شکل معناداری قادر 
به پيش بينی سرزندگی تحصيلی دانشجويان می باشند. عالوه براين، 
مشاهده می شود كه از بين مؤلفه های ادراك دانشجويان از محيط 
 ،)1/116(  β با  )اساتيد(  مدرسين  از  ادراك  به ترتيب  يادگيری، 

جدول 1: پیش بیني سرزندگي تحصیلي براساس ادراك دانشجویان از محیط یادگیری

ضرایب استانداردشدهضرایب استانداردنشدهمتغیر پیش بینمتغیر مالک
RR2FTSig

ادراک دانشجویان سرزندگی تحصیلی
از محیط یادگیری

BStd.ErrorBeta

0/2110/1960/0830/0830/0071/1531/0740/0284
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اجتماعی  شرايط  از  ادراك   ،)1/010(  β با  يادگيری  از  ادراك 
 )0/981( β ادراك از توانايی علمی خود با ،)1/009( β آموزش با
و ادراك از جو آموزشی با β )0/972( از بهترين توانايی پيش بينی 
.)P< 0/05( ادراك دانشجويان از محيط يادگيری برخوردار بوده اند

متغير  توسط  می تواند  تحصيلی  انگيزش   ،3 جدول  با  مطابق 
رو  اين  از  شود؛  تبيين  يادگيری  محيط  از  دانشجويان  ادراك 
يادگيری  محيط  از  دانشجويان  ادراك  متغير  كه  گفت  می توان 
دانشجويان  تحصيلی  انگيزش  متغير  تغييرات  از   0/083 می تواند 

را پيش بينی كند. 
همان طور كه در جدول 4 مشاهده می شود، به منظور پيش بينی 
ادراك  مقياس های  براساس  دانشجويان  تحصيلی  انگيزش 
دانشجويان از محيط يادگيری از رگرسيون چندگانه استفاده شده 
از  مبنای محاسبه ضرايب رگرسيونی می توان گفت كه  بر  است. 
"ادراك  مؤلفه  تنها  يادگيری،  محيط  از  ادراك  مؤلفه های  بين 
تحصيلی  انگيزش  پيش بينی  بر  معناداری  نقش  آموزشی"  جو  از 

داشته است.

متغیرهای پیش بین
ضرایب استانداردشدهضرایب غیراستاندارد

TSig
BStd.ErrorBeta

1/0100/110/54695/0520/001ادراک از یادگیری

1/1160/0300/20337/2290/001ادراک از مدرسین

0/9810/0260/19237/6580/001ادراک از توانایی علمی خود

0/9720/0240/17539/9700/001ادراک از جو آموزشی

1/0090/0220/22246/8060/001ادراک از شرایط اجتماعی آموزش

جدول 2: پیش بیني سرزندگي تحصیلي براساس مؤلفه هاي ادراك دانشجویان از محیط یادگیري

جدول 3: رگرسیون ساده مربوط به پیش بیني انگیزش تحصیلي براساس ادراك دانشجویان از محیط یادگیري

ضرایب استانداردشدهضرایب استانداردنشدهمتغیر پیش بینمتغیر مالک
RR2FTSig

ادراک دانشجویان از انگیزش تحصیلی
محیط یادگیری

BStd.ErrorBeta

0/3970/1030/2870/2870/08314/9413/8650/001

جدول 4: پیش بیني انگیزش تحصیلي براساس مؤلفه هاي ادراك دانشجویان از محیط یادگیري

متغیرهای پیش بین
ضرایب استانداردشدهضرایب غیراستاندارد

TSig
BStd.ErrorBeta

0/0470/1380/0350/3400/734ادراک از یادگیری

0/3070/3890/0770/7900/431ادراک از مدرسین

0/2510/3380/0680/7440/458ادراک از توانایی علمی خود

1/1950/3150/2963/7890/001ادراک از جو آموزشی

0/1400/2800/0430/5010/617ادراک از شرایط اجتماعی آموزش
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جمشید بهمئی و همکاران  /37

نتیجهگیری بحثو
 
مطالعه حاضر با هدف بررسی سرزندگی و انگيزش تحصيلی 
دانشجويان براساس ادراك آن ها از محيط يادگيری در دانشکده 
كه  دادند  نشان  نتايج  از  بخشی  شد.  انجام  آبادان  پزشکی  علوم 
ادراك دانشجويان از محيط يادگيری، پيش بينی كننده سرزندگی 
تحصيلی دانشجويان می باشد. اين نتايج با يافته های مطالعه اكبري 
و  گرگری  بدری  همکاران،  و   Friedel همکاران،  و  بورنگ 
همخوان  همکاران  و  ميركمالی  و  همکاران  و  مرادی  همکاران، 
همکاران،  و  بهرامی  مطالعه  در  همچنين   .]9،14-17[ می باشد 
سرزندگی  بر  معناداری  شکل  به   اثرات مستقيم ادراك از محيط 
تحصيلی دانشجويان تأثير گذار بود ]Story .]8 و همکاران نيز در 
مطالعه خود بر نقش عوامل شناختی بر سرزندگی تحصيلی اشاره 
نمودند ]18[. عالوه براين، Kuperminc و همکاران در مطالعه خود 
بيرونی كالس در يادگيری تأكيد نمودند و نقش  بر نقش عوامل 
رفتاری  و  روان شناختی  در عملکرد تحصيلی،  را  يادگيری  محيط 
 ،Marsh و Martin دانش آموزان مؤثر دانستند ]19[. نتايج مطالعات
ميركمالی و بخشی و همکاران نيز حاكی از آن بودند كه ادراك 
از محيط يادگيری، رابطه مثبت و معناداری با سرزندگی تحصيلی 
مطالعه  در  همکاران  و  بهرامی  راستا،  اين  در   .]17،20-22[ دارد 
اثرات غيرمستقيم ادراك از محيط  نتيجه رسيدند كه  اين  به  خود 

يادگيری بر سرزندگی تحصيلی دانشجويان معنادار می باشد ]8[.
در تبيين يافته های اين قسمت از مطالعه می توان بيان داشت كه 
توانايی  افزايش  بر  مؤثری  و  مثبت  تأثير  دانشگاه  يادگيری  محيط 
دانشجويان در مواجهه با چالش ها و موانع تحصيلی پيش  رو دارد و 
از طريق فراهم  نمودن موقعيت های پيشرفت، حمايت های عاطفی، 
سرزندگی  و  تاب آوری  ارتقای  بر  می تواند  راهبردی  و  انگيزشی 
كه  دانشجويانی  حقيقت،  در  باشد.  اثرگذار  دانشجويان  تحصيلی 
دارای انگيزه بوده و خودكارآمد هستند و از راهبردهای شناختی 
و فراشناختی استفاده می كنند، در عملکرد تحصيلی خود پرانرژی 

غلبه  چالش ها  و  مشکالت  بر  می توانند  كه  دارند  باور  و  هستند 
از شيوه های تدريس پويا  ارتباط، اساتيدی كه  اين  نمايند ]8[. در 
و فعال استفاده می كنند و مطالب آموزشی را با محيط شغلی آينده 
دانشجويان به طور مناسب و ملموسی پيوند می دهند، نقش به سزايی 

در افزايش سرزندگی تحصيلی دانشجويان دارند.
ادراك  كه  دادند  نشان  مطالعه  اين  نتايج  از  ديگری  بخش 
انگيزش تحصيلی  يادگيری، پيش بينی كننده  از محيط  دانشجويان 
بيان شده  مطالعه  ارتباط، در چندين  اين  دانشجويان می باشد. در 
انگيزه  بر  از دانشجويان در كالس درس  است كه حمايت استاد 
در   .]14،23-25[ می باشد  اثرگذار  تحصيلی  پيشرفت  در  آن ها 
محيط  ساختار  چگونگی  اثرگذار بودن  بر  نيز  مطالعات  از  برخی 
اين  در   .]15،26[ است  شده  اشاره  فراگيران  انگيزه  بر  آموزشی 
محيط  از  دانشجويان  درك  ميزان  تأثير  بر  پژوهشی  نتايج  راستا، 
درس  كالس  در  آن ها  حضور  ميزان  با  آن  ارتباط  و  آموزشی 
اذعان داشته اند كه  نيز  همکاران  و   Martin  .]4[ نموده اند  اشاره 
پيشرفت باال ، سرزندگی تحصيلی بيشتری  انگيزه  دارای  افراد 
هستند  تجربه می كنند، به آينده تحصيلی خود اميدوارتر  را 
و    Deci  .]27[ را احساس می كنند  و خودكارآمدی باالتری 
كه انگيزه درونی با خلق  نمودند  گزارش  در پژوهشی  Ryanنيز 

مثبت، سرزندگی، رشد شخصی و خودشکوفايی در ارتباط 
كه ادراك  می دهند  ديگر، مطالعات نشان  از سوی   .]28[ است 
از محيط يادگيری، تأثير بالقوه ای بر انگيزه پيشرفت تحصيلی 
می توان  مطالعه  نتايج  از  بخش  اين  تبيين  در   .]15،29،30[ دارد 
تأثير  و  بوده  يادگيری  برای  پيش نياز  يك  انگيزش،  كه  گفت 
]25[. هنگامی كه ادراك از  است  بديهی  كاماًل  يادگيری  بر  آن 
متنوع و  محيط را  نحوی باشد كه دانشجويان  محيط يادگيری به  
را انتخاب می كنند، محيط  مناسبی  چالش برانگيز بدانند، اهداف 
می نمايند و از راهبردهای انگيزشی  يادگيری را سودمند تلقی 
مناسبی استفاده می كنند تا بتوانند با چالش های تحصيلی به شکل 
كه  دركی  اگر  حقيقت،  در  داشته باشند.  موفقيت آميزی برخورد 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
36

77
2.

13
98

.5
.2

.4
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

c.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236772.1398.5.2.4.8
http://jhc.mazums.ac.ir/article-1-419-fa.html


38/ ارتباط سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان با محیط یادگیری

مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تابستان 1398، دوره 5، شماره 2، 31-40

دانشجويان از محيط يادگيری دارند به صورت انگيزشی باشد، نوعی 
حس اعتماد به نفس را در آن ها به وجود می آورد كه اين موضوع 
می تواند بر توانايی  دانشجويان در انجام تکاليف آموزشی و گذر 
از چالش های تحصيلی اثرگذار باشد. همچنين اين موضوع موجب 
شوند و  پرتوان ظاهر   يادگيرندگان در فرايند تحصيل  تا  می شود 
از توانايی خود برای غلبه بر چالش های تحصيلی اطمينان حاصل 
نمايند. چنين افرادی حتی در صورت شکست، نه تنها عقب نشينی 
نمی كنند؛ بلکه راه های ديگر را برای رسيدن به موفقيت و عملکرد 
بهتر بررسی می  نمايند. اين مقاومت در برابر چالش های تحصيلی و 
ارائه پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع موانع مداوم و جاری 
تحصيلی، اساس سرزندگی تحصيلی می باشد ]31[. درك از محيط 
يادگيری موجب افزايش انگيزه فرد در جهت آموختن شده و به 
دنبال آن سبب سرزندگی تحصيلی بيشتر وی می  گردد. در راستای 
اين نتايج، ارتباط بين درك از محيط آموزشی و انگيزه پيشرفت 

تحصيلی تأييد شده است ]32-34[.
اتفاق  دانشگاهی  آموزشی  محيط  در  آكادميك  يادگيری 
آموزشی  محيط  چگونگی  و  شرايط  اين  رو  اين  از  می افتد؛ 
تحصيلی  انگيزش  و  پيشرفت  ميزان  بر  زيادی  تا حدود  كه  است 
وقتی دانشجويان  به طوری  كه  می باشد؛  تأثير گذار  دانشجويان 
تقويت  محيط يادگيری را به صورت محيطی درك كنند كه به 
استقالل آن ها منتهی می شود و محتوای محيط يادگيری را برای 
راه  كارهای مناسبی برای برخورد با  خود مفيد بدانند، از  آينده 
اين  چالش ها و انطباق با شرايط تحصيلی استفاده می كنند كه 
تحصيلی آن ها خواهد شد. هرچه  موفقيت در زمينه  امر منجر به 
انگيزه آن ها در  باشد،  بهتر  يادگيری  از محيط  درك دانشجويان 
مختلف  زمينه های  در  تحصيلی  پيشرفت  به  عالقه مندی  راستای 
پيشرفت  بر  انگيزه  اين  و  بود  خواهد  بيشتر  پژوهشی  و  آموزشی 
به  اين رو  از  تأثير  خواهد گذاشت؛  دانشگاه محل تحصيل آن ها 
مسئوالن  آموزشی،  گروه های  مديران  جمله  از  آموزشی  مديران 
دانشگاه ها  رؤسای  همچنين  و  دانشکده ها  آموزشی  معاونان  و 

و  نوآوری  جمله  از  مناسبی  انگيزشی  اقدامات  می شود  پيشنهاد 
با  همراه  تشويقی  و  رقابتی  آموزشی،  محيط  ايجاد  در  خالقيت 
آموزشی  ساختمان های  به روز،  و  مناسب  آموزشی  امکانات 
مناسب، آماده سازی هرچه بهتر دانشجويان برای شغل آينده خود، 
دانش  با  اساتيدی  از  استفاده  منظم،  علمی  سفرهای  و  بازديدها 
موضوعات  جديدترين  مطرح كردن  باال،  علمی  مهارت های  و 
از  دانشجويان  تحصيلی  رشته های  با  متناسب  دنيا  روز  علمی 
در  دانشجويان  حضور  امکان  و  سمينارها  برگزاری  طريق 
دهند.  انجام  را  تحصيلی آن ها  رشته  با  مرتبط  علمی  همايش های 
در  را  دانشجويان  تحصيلی  سرزندگی  نيز  يادگيری  محيط  بهبود 
دانشگاهی  محيط های  در  پيش  رو  موانع  و  چالش ها  به  واكنش 
تحصيلی  سرزندگی  افزايش  می دهد.  افزايش  بالينی  آموزش   و 
باشد؛  تأثير گذار  دانشجويان  روان شناختی  بهزيستی  بر  می تواند 
طريق  از  دانشگاه  آموزشی  مسئوالن  می شود  پيشنهاد  رو  اين  از 
بيشتر دانشجويان در محيط های آموزشی  ايجاد امکان سازگاری 
مشکالت  و  چالش ها  با  مواجهه  در  را  آن ها  توانايی  بالينی،  و 
در  مناسب  تصميم گيری های  اتخاذ  در  را  آن ها  و  دهند  افزايش 
پيشنهاد  همچنين  نمايند.  ياری  تحصيل  با  مرتبط  مسائل  مورد 
دانشجويان  تحصيلی  و  علمی  سليقه های  و  عالقه مندی  می گردد 
شناسايی شوند و از طريق كانون ها، انجمن ها و تشکل های علمی، 
به  مناسب  جوی  فراهم نمودن  برسند.  ظهور  عرصه  به  عاليق  اين 
لحاظ كار گروهی، ايجاد نوآوری در شيوه های تدريس، استفاده 
از ادبيات گفتاری صميمانه و دوستانه و استفاده از دانشجويان در 
بحث تدريس از جمله مواردی هستند كه می توانند توسط اساتيد 
در راستای افزايش سرزندگی تحصيلی دانشجويان مورد استفاده 

قرار گيرند. 
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مصوب  دانشجويی  تحقيقاتی  طرح  يك  حاصل  حاضر  مقاله 
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