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پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری و امید
به اشتغال در دانشجویان تربیت بدنی


ماهرخ دهقانی ،زهرا رستم اوغلی
چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری و
امید به اشتغال در دانشجویان تربیت بدنی انجام گرفت .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی
بود .جامعه ی آماری پژوهش را تمام دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی در
سالتحصیلی  3191-99تشکیل میدادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونهگیری طبقه ای،
 032نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامهی ادراک از محیط
یادگیری سوئینی ،سورنسن و کمیس ( ،)3991پرسشنامهی امید به اشتغال قریشیراد ( )3117و
پرسشنامهی سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری ( )3193استفاده شد .دادههای بهدست
آمده با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل
شدند .یافته ها نشان داد که بین ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال با سرزندگی تحصیلی
دانشجویان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد ( .)p>2/23همچنین نتایج تحلیل رگرسیون
آشکار کرد که ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال توان پیشبینی  2/11از تغییرات
سرزندگی تحصیلی را در جهت مثبت دارند ( .)p>2/23بنابراین ،میتوان برای افزایش میزان
سرزندگی تحصیلی به متغیرهای ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال توجه داشت.

واژگان کلیدی :محیط یادگیری ،امید به اشتغال ،سرزندگی تحصیلی ،دانشجویان.
 استادیار رفتار حرکتی دانشگاه محقق اردبیلی (نویسنده مسئول)

 دکترای روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل.

mahrokh.dehghani@yahoo.com
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مقدمه

دانشجویان در زندگی روزانهی تحصیلی خود با انواع چالشها ،موانع و فشارهای
خاص این دوره از جمله نمرات ضعیف ،تنشزاهای دانشجویی ،تهدید اعتماد بنفس در
نتیجه عملکرد ،کاهش انگیزش ،تعامل و  ...مواجه میشوند .برخی از دانشجویان در
برخورد با این موانع و چالشها موفق عمل میکنند ،اما گروهی دیگر از دانشجویان در
این زمینه ناموفق هستند (صنوبر ،کثیر ،تقوی نسب و رئیسی .)3197 ،لذا درک و چگونگی
سازگاری با چالشهای تحصیلی باید مورد توجه جدی پژوهشگران تعلیم و تربیت قرار
بگیرند (اکبری بورنگ و رحیمی بورنگ .)3195 ،سازگاری در موقعیتهای آموزشی که
پیتوس )0222( 3از آن تحت عنوان سازگاری تحصیلی 0یاد میکند ،به عنوان توانمندی
دانشجویان در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشهایی که مدرسه به عنوان یک
نهاد اجتماعی فراروی آنها قرار میدهد تعریف میشود (دهقانی و بهتاج .)0235 ،از
جملهی این تواناییها و استعدادها که موجب سازگاری افراد در برابر تهدیدها و فشارها
در حیطهی تحصیلی میشود ،سرزندگی تحصیلی 1است (بخشی و فوالد چنگ.)3197 ،
سرزندگی تحصیلی به عنوان توانایی موفقیتآمیز دانشجویان در برخورد با چالشهای
تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی معمول هستند ،تعریف شده است (مارتین و مارش،
 .)0221در واقع ،سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت و انطباقی با انواع چالشها و موانعی
که در عرصه مداوم و جاری تحصیلی تجربه میشوند اشاره دارد (پوتواین ،کانر ،سیمز و
اشبورن .)0235 ،1سرزندگی بهعنوان یکی از مؤلفههای بهزیستی ذهنی در بسیاری از نظام-
های پژوهشی مطرح میباشد .بهطور کلی حس درونی سرزندگی شاخص معنادار سالمت
ذهنی است (سولبرگ ،هاپکینز ،اوماندسن و هالواری .)0230 ،5مدارس و دانشگاهها
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مکانهایی هستند که در آنها چالشهای تحصیلی ،موانع و فشارها ،حقیقت پایدار زندگی
تحصیلی هستند و پژوهشهای انجام شده بهطور واضح این موضوع را حمایت میکنند
(ریکی ،آلدریچ و افاری .)0237 ،3به اعتقاد کامرفرورد ،باتیسون و تورمی)0235( 0
سرزندگی انرژی نشأت گرفته از خود فرد است این انرژی از منابع درونی ،و نه تهدید
اشخاص در محیط ،نشأت می گیرد .همچنین افراد با سرزندگی باال بیشتر به بسیج امکانات
خود یا شرکت فعال در فعالیتهای مرتبط با سالمت قادر هستند و منابع بیشتری از انرژی
را می توانند به خدمت بگیرند .با توجه به اینکه دانشجویان بیشتر اوقات روزانهی خود را
در محیطهای تحصیلی سپری میکنند ،الزم است تا پیشایندها و عوامل تاثیر گذار بر روی
ظرفیت دانشجویان در برخورد با چالشهای تحصیلی شناسایی شوند.
یکی از پیش بینهای سرزندگی تحصیلی دانشجویان ،محیط یادگیری و ادراک
دانشجویان از محیط یادگیری خود است (بهمئی ،مستطاب ،شمالی نژاد ،مالکی و مباشری،
 .)3191بسیاری از پژوهشگران بیان کردهاند که محیط یادگیری مؤلفهای مهم است که
انجام موفقیتآمیز یک برنامه را تحت تأثیر قرار میدهد چنان که ماچرا )0221( 1معتقد
است که ادراک از محیط یادگیری مدت زمان زیادی است که به عنوان فضای حیاتی برای
موفقیت تحصیلی یادگیرندگان به رسمیت شناخته شده است .محیط یادگیری شامل کلیهی
شرایط و امکانات فیزیکی ،روانی ،عاطفی ،عوامل فرهنگی و اجتماعی است که بر رشد و
توسعهی یادگیرنده در یک مؤسسه آموزشی تأثیر میگذارد (دایس.)0229 ،1

بلوم5

( )3921محیط یادگیری را به عنوان شرایط ،نیروها و محرکهای بیرونی که فرد را به
چالش میکشاند ،تعریف میکند .این نیروها ممکن است شرایط و نیروهای فیزیکی،
اجتماعی ،فکری و ذهنی باشد (نقل از بهرامی و بدری .)3192 ،بر همین اساس ،میتوان
گفت کسانی که تجربههای متنوعتری در محیطهای مناسبتری دارند ،نسبت به افرادی که
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شانس کمتری برای قرار گرفتن در چنین محیطهایی داشتهاند در یادگیری خود ،اشخاص
کارآمدتری خواهند بود (برزگر بفرویی ،سعدی پور ،ابراهیمی قوام و فرخی .)3193 ،ابعاد
ادراک از محیط یادگیری از پنج عامل (مشغولیت ،عضویت ،اصالت ،مالکیت و حمایت)
تشکیل شده است (اسوینسی ،سورینسن و کیمیس .)3991 ،3بعد مشغولیت تحصیلی به
کیفیت تالشی که فراگیران آموزشی صرف فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند تا به
صورت مستقیم به نتایج مطلوب دست یابند ،اشاره دارد (تینو .)0229 ،نیومن عضویت در
مدرسه را به عنوان رابطه اجتماعی دو سویه میان دانشآموزان ،کارکنان و معلمان مدرسه
و هنجارهای حاکم بر مدرسه تعریف میکند (نیومن ،3990 ،0توگاری ،ساتو ،یامازاکی و
اوتموری .)0233 ،1حمایت در مدرسه به معنای دریافت حمایت از جانب همساالن و
کارکنان مدرسه است .بعد اصالت به تکالیف معنی دار ،ارزشمند و سزاوار تالش اشاره
دارد و بعد مالکیت نیز انعطاف پذیری در روش و فرایند تدریس و یادگیری به نحوی که
دانش آموز احساس مالکیت بکند اشاره دارد (اسوینسی ،سورینسن و کیمیس.)3991 ،
مطالعات متعدد نشان دادهاند که محیط یادگیری ادراک شده بیشتر از محیط یادگیری
واقعی ،یادگیری را تحت تأثیر قرار میدهد (یمینی ،کدیور و فرزاد .)3192 ،بین محیط
یادگیری و پیآمدهای ارزشمند از قبیل رضایت ،موفقیت و سرزندگی تحصیلی دانشجویان
رابطهی آشکار وجود دارد (ناهار و همکاران .)0232 ،بهمئی ،مستطاب ،شمالی نژاد،،
مالکی و مباشری ( )3191در پژوهش خود با عنوان بررسی سرزندگی و انگیزش تحصیلی
دانشجویان براساس ادراک آنها از محیط یادگیری در دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال
 3197به این نتیجه رسیدند که بین ادراک از محیط یادگیری با سرزندگی تحصیلی رابطه
معنی داری وجود دارد .بهرامی و بدری ( )3192در پژوهش خود با عنوان رابطه ادراک از
مح یط یادگیدی و سرزندگی با نقش واسطه ای شناخت ،فراشناخت ،انگیزه پیشرفت و
خودکارامدی در دانشجویان به این نتیجه رسیدند که که بین ادراک از محیط یادگیری با
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سرزندگی رابطه ی معنی داری وجود دارد .یافتههای اکبری بورنگ و رحیمی بورنگ
( )3195در"تبیین سرزندگی تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانشجویان بر اساس ادراک
آنان از محیط یادگیری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند" نشان داد ادراک دانشجویان از
محیط یادگیری پیش بینی کننده سرزندگی تحصیلی آنان است ..نتایج پژوهش مرادی،
حسینچاری ،سلیمانی خشاب و دهقانی زاده ( )3191حاکی از آن بود که ساختار کالس
به صورت مستقیم قدرت پیشبینی سرزندگی تحصیلی را دارد .یان ،هیور و

الهوری3

( )0231در پزوهش خود با عنوان نقش محیط یادگیری در سرزندگی و تاب آوری به
رابطه ی بین محیط یادگیری و سرزندگی تحصیلی اشاره کرده اند .نتایج مطالعه پوندج و
لردپورکوالرت )0232( 0نشان داد دانشآموزان از طریق ویژگیهای فردی و ادراک عوامل
محیط یادگیری میتوانند روشهای یادگیری خود را توسعه دهند .آرسن و مولر)0232( 1
در پژوهش خود نشان دادند که نگرش دانشآموزان به محیط آموزشی ،به شدت به
کیفیت روابط دانشآموز و معلم و دستاوردهای آنان بستگی دارد .در پژوهشی دیگر
سوباری و آلدریج )0235( 1به این نتیجه رسیدند که وقتی ادراک فراگیران از محیط
یادگیری کالس درس مثبت باشد ،آنها بهتر یاد میگیرند.
یاوری ،درتاج و اسد زاده ( )3195در پژوهش خود به نقش امید 5در پیش بینی
سرزندگی تحصیلی اشاره داشته اند .امید به عنوان ظرفیت و توانایی ادراک از طریق
مشتقساختن راهها برای رسیدن به اهداف مورد نظر تعریف شده است که برای شخص،
انگیزه میسازد تا با استفاده از این ادراک به تغییرات مورد نظر دست پیدا کند (حسام پور،
 .)3195امید ،مجموعهای شناختی است که مبتنی بر احساس موفقیت ناشی از منابع
گوناگون ،انرژی معطوف به هدف و مسیرها یا بهعبارتی برنامهریزی برای دستیابی به
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اهداف است (اولیور ،کارگناتو و کامرا )0230 ،3که در حوزه های گوناگون همچون
اشتغال تحت عنوان امید به اشتغال مطرح شده است .امید به اشتغال ،میزان توانایی ذهنی
در رسیدن به شغل آینده و توسعه راههای نیل به این هدف و میزان فعالیت او را در این
مسیر نشان میدهد (مسعودی ،موسوی ،زینلی و شامخنیا .)3192 ،اشتغال دانشجویان از
جمله مسائلی است که همواره مورد نظر برنامهریزان و سیاستگذاران مختلف بوده است
(شیخ االسالمی ،کریمیان پور و ویسی .)3195 ،از طرف دیگر بیکاری دانشجویان بهعنوان
یک معضل به شمار میآید که پس از مدتی فارغالتحصیل شده و به سوی بازار کار روانه
میشوند .این در شرایطی است که رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغالزایی جامعه متناسب با
رشد دانشآموختگان نمیباشد (حسینی ،کالنتر و میرزایی .)3191 ،نگرانی دانشجویان در
بهدست آوردن شغل و آیندهی شغلی از جمله عوامل مؤثر در تحصیل دانشجویان میباشد
و هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان وارد مشاغل جانبی میشوند تا خود و خانوادهشان
را اداره کنند .در چنین حالتی فرصت کمتری خواهند داشت تا به مطالعهی دروس
تحصیلی خود بپردازند و دچار خستگی جسمی-روحی شده و یادگیریشان کاهش مییابد
که در نهایت منجر به افت تحصیلی خواهد شد (قوام ،ملکپور و ایمانی .)3111 ،یعنی
دانشجویان در شرایط موجود همواره بخشی از دغدغههای فکری خود را به وضعیت
اشتغال خود در آینده اختصاص میدهند (قریشیراد .)3117 ،از طرف دیگر در واقع
داشتن امید به عنوان یک عامل پیشگیری در افراد به حساب آمده و می تواند به کاهش
مشکالت سازگاری در افراد کمک کند (کاون ،بیروتئا ،فاوست و براون )0235 ، 0و
افرادی که امیدوارترند از زندگی و تحصیل خود رضایت بیشتری داشته و با محیطهای
استرس زا و چالشهای آن بهتر کنار می آبند (یاواس ،بابکاس و کاراتپ.)0231 ،1
یاوری ،درتاج و اسدزاده ( )3195در پژوهش خود با عنوان بررسی اثر بخشی
آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه به این نتیجه رسیدند
. Oliveira, Caregnato & Camara
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که بین آموزش امید با سرزندگی تحصیلی رابطه وجود دارد .یوتیسیدی ،پاگوالتو،
کاریازوس و استالیکاس )0231( 3در پژوهش خود با عنوان نقش امید در محیط کاری و
تحصیلی به نقش امید در محیط تحصیلی اشاره کرده است .عجمیاکرامی ،رضایی و بیانی
( )3191در بررسی رابطهی امید به کار و انگیزش تحصیلی با فرسودگی ،به این نتیجه
دست یافت که بین متغیرهای امید به کار و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی ارتباط
معناداری وجود دارد و بین انگیزش تحصیلی و فرسودگی تحصیلی رابطهی معکوس بوده
است .اسنایدر ،شاری ،چاونز و پولور ( )0220در پزوهش خود با عنوان رابطه امید و
موفقیت تحصیلی در دانشگاه به رابطه بین امید و موفقیت تحصیلی اشاره کرده است.
با توجه به مطالب باال و از آنجا که سرزندگی تحصیلی به عنوان یکی از متغیرهای
مهم در دوران تحصیل دانشجویان مطرح شده است و از طرف دیگر شواهد پژوهشی نشان
دهنده غفلت پژو هشگران از بررسی روابط بین ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال
با سرزندگی می باشد ،این پژوهش با هدف پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک
از محیط یادگیری و امید به اشتغال در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی
انجام شد .و فرضیه های زیر بررسی و آزمون شدند.
بین ادراک از محیط یادگیری و مولفه های آن با سرزندگی تحصیلی رابطهی معنی
داری وجود دارد.
بین امید به اشتغال و مولفه های آن با سرزندگی تحصیلی رابطهی معنی داری وجود
دارد.
روش شناسی

روش پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی بود که از زمرهی پژوهشهای کمّی
محسوب میشود .جامعهی آماری پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی
ارشد تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد  151دانشجو بود که با استفاده از روش
نمونه گیری تصادفی طبقه ای با رعایت حجم نمونه نسبت به جامعه تعداد  032نفر (312
. Yotsidi, Pagoulatou, Kyriazos, Stalikas

1
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نفر دانشجوی پسر و  12نفر دانشجوی دختر) به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای
جمعآوری دادهها از ابزارهای ذیل استفاده شد.
پرسشنامهی امید به اشتغال

این پرسشنامه توسط قریشی راد ( )3117با هدف سنجش امید به اشتغال در بین
دانشجویان طراحی شد .پرسشنامه دارای  02سئوال و  5بعد عالقه به رشتهی تحصیلی (-1
 ،)3درآمد ( ،)5-9منزلت اجتماعی ( ،)32-30زمان ( )31-35و امکانات موجود در جامعه
( )32-02می باشد و نمرهگذاری آن براساس طیف لیکرت  5گزینهای (کامالً موافقم=،5
موافقم= ،1بینظر= ،1مخالفم= 0و کامالً مخالفم= )3میباشد .باالترین نمره  322و پایین
ترین نمره  02می باشد که نمره باال به معنای باال بودن امید و نمره پایین آن به معنی پایین
بودن میزان امید به اشتغال می باشد .روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید اساتید صاحب-
نظر قرار گرفته و پایایی آن را قریشیراد ( 2/11 )3117گزارش کرده است .در پژوهش
حاضر روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید اساتید صاحبنظر قرار گرفته و پایایی نمرهآن با
استفاده از روش آلفای کرونباخ  2/71به دست آمد.
پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری:

این پرسشنامه توسط سوئینی ،سورنسن و کمیس ( )3991با هدف سنجش ادراک
دانشجویان از محیط یادگیری طراحی شد .پرسشنامه دارای  15سئوال و پنج بعد مشغولیت
( ،)5-3عضویت ( ،)03-2اصالت ( ،)11-00مالکیت ( ،)15-17حمایت ( )15-11می
باشد که نمره گذاری آن بر اساس طیف پنج درجه لیکرتی از کامال مخالفم ( )3تا کامال
موافقم ( )5می باشد .روایی محتوایی پرسشنامه توسط سوئینی ،سورنسن و کمیس ()3991
مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن  2/19گزارش شده است .همچنین روایی محتوایی
پرسشنامه توسط صفایی ( )3192و همکاران تایید و پایایی آن  2/15گزارش شده است.
در پژوهش حاضر روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید اساتید صاحبنظر قرار گرفته و
پایایی نمرهآن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  2/79به دست آمد.
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پرسشنامه سرزندگی تحصیلی:

این پرسشنامه توسط دهقانیزاده و حسینچاری ( )3193با هدف سنجش سرزندگی
تحصیلی طراحی شد .پرسشنامه دارای  9سئوال بوده و نمرهگذاری آن بر اساس مقیاس 5
درجهی لیکرت (کامالً مخالفم( ،)3مخالفم( ،)0بی نظر( ،)1موافقم( )1و کامال موافقم()5
میباشد .روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید اساتید صاحبنظر قرار گرفته و پایایی آن
توسط دهقانیزاده و حسینچاری ( 2/12 )3193گزارش شده است .پایایی پرسشنامه در
این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ  2/17به دست آمده است .در پژوهش
حاضر روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید اساتید صاحبنظر قرار گرفته و پایایی نمرهآن با
استفاده از روش آلفای کرونباخ  2/79به دست آمد.
یافته ها
جدول  .3آماره توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

ادراک از محیط یادگیری

355/20

19/50

مشغولیت

03/10

2/70

عضویت

51/02

31/03

اصالت

13/17

32/30

مالکیت

32/53

1/02

حمایت

01/30

2/03

امید به اشتغال

21/11

03/95

عالقه به رشته تحصیلی

31/20

5/55

درآمد

35/32

1/19

منزلت اجتماعی

33/92

1/25

زمان

9/32

1/23

امکانات

35/00

1/15

سرزندگی تحصیلی

01/12

7/25

همانگونه که در جدول  3مشاهده می شود میانگین و انحراف استاندارد متغیر ادراک
از محیط یادگیری  355/20و  ،19/50متغیر امید به اشتغال  21/11و  03/95و سرزندگی
تحصیلی  01/2و  7/25می باشد.
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جدول  .0ضرایب همبستگی پیرسون بین ادراک از محیط یادگیری و ابعاد آن با سرزندگی تحصیلی
متغیرها

7

2

5

1

1

0

3

.3ادراک از محیط یادگیری

**2/51

**2/13

**2/19

**2/19

**2/11

**2/17

3

.0مشغولیت

**2/52

**2/10

**2/11

**2/12

**2/12

3

.1عضویت

**2/19

**2/15

**2/10

**112

3

.1اصالت

**2/12

**2/12

*2/05

3

 .5مالکیت

**2/11

**2/11

3

.2حمایت

**2/11

3

 .7سرزندگی تحصیلی

3

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،بین ادراک از محیط یادگیری با سرزندگی
تحصیلی ( ،)r=2/51، p>2/23بین مشغولیت با سرزندگی تحصیلی ( )r=2/52، p>2/23و
بین بعد عضویت با سرزندگی تحصیلی ( ،)r=2/19، p>2/23بین بعد اصالت با سرزندگی
تحصیلی ( ،)r=2/12، p>2/23بعد مالکیت معلم با سرزندگی تحصیلی (p>2/23
 )r=2/12،و بعد حمایت با سرزندگی تحصیلی ( )r=2/11، p>2/23رابطهی معناداری
وجود دارد.
جدول  .1ضرایب همبستگی پیرسون بین امید به اشتغال و ابعاد آن با سرزندگی تحصیلی
متغیرها

7

2

5

1

1

0

3

.3امید به اشتغال

**2/19

**2/75

**2/13

**2/72

**2/11

**2/70

3

.0عالقه به رشته تحصیلی

**2/12

**2/01

**2/11

**2/11

**2/13

3

.1درآمد

**2/10

**2/07

**2/13

**2/17

3

.1منزلت اجتماعی

*2/11

*2/10

*2/05

3

.5زمان

**2/13

**2/12

3

.2امکانات

**2/12

3

 .7سرزندگی تحصیلی

3

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،بین امید به اشتغال با سرزندگی تحصیلی
( ،) r=2/19، p>2/23بین عالقه به رشته تحصیلی با سرزندگی تحصیلی (p>2/23
 )r=2/12،و بین بعد درآمد با سرزندگی تحصیلی ( ،)r=2/10، p>2/23بین بعد منزلت
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اجتماعی با سرزندگی تحصیلی ( ،)r=2/11، p>2/23بین بعد زمان با سرزندگی تحصیلی
( )r=2/13، p>2/23و بین بعد امکانات با سرزندگی تحصیلی ()r=2/12، p>2/23
رابطهی معناداری وجود دارد.
جدول  .1نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی سرزندگی تحصیلی براساس ادراک از محیط
یادگیری و امید به اشتغال
R

مدل
3

R2
2/11

2/51

 Rتعدیل شده
2/13

F

Sig

30/11

p>2/23

ضرایب بتا و آزمون معناداری  tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر مالک

متغیرهای پیشبین

B

STE

β

T

Sig

سرزندگی

مقدار ثابت

30/13

1/03

-

0/91

p>2/25

تحصیلی

ادراک از محیط

2/11

2/39

2/13

0/22

p>2/25

یادگیری
امید به اشتغال

01

2/29

2/00

1/33

p>2/23

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،تقریباً  11درصد از واریانس سرزندگی
تحصیلی براساس ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال قابل پیشبینی است .نسبت F
نیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر سرزندگی تحصیلی براساس ادراک از محیط
یادگیری و امید به اشتغال معنادار میباشد .ادراک از محیط یادگیری با بتای 2/13
( )t=0/22، p>2/23و امید به اشتغال با بتای  )t=31/33، p>2/23( 2/00بهطور معناداری
قدرت پیشبینی سرزندگی تحصیلی را دارند .همچنین ،بتاهای به دست آمده نشان میدهند
که ادراک از محیط یادگیری قدرت پیشبینی کنندگی بیشتری دارد.
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جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی سرزندگی تحصیلی براساس ادراک از محیط
یادگیری و ابعاد ان
مدل

R

R2

3

2/23

2/17

 Rتعدیل شده
2/13

F

Sig

9/03

p>2/23

ضرایب بتا و آزمون معناداری  tبرای متغیرهای پیشبین
متغیرهای پیشبین

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت

33/37

1/12

-

1/01

p>2/23

ادراک از

.مشغولیت

2/50

2/31

2/01

0/11

p>2/23

محیط

عضویت

2/13

2/33

2/31

0/13

p>2/25

یادگیری

اصالت

2/11

2/21

2/00

1/05

p>2/23

مالکیت

2/37

2/25

2/39

1/21

p>2/23

حمایت

2/10

2/35

2/15

0/21

p>2/25

متغیر مالک

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،تقریباً  13درصد از واریانس سرزندگی
تحصیلی براساس ابعاد ادراک از محیط یادگیری قابل پیشبینی است .نسبت  Fنیز بیانگر
این است که رگرسیون متغیر سرزندگی تحصیلی براساس ابعاد ادراک از محیط یادگیری
معنادار میباشد .مشغولیت با بتای  ،)t=0/11، p>2/23( 2/01عضویت با بتای 2/31
( ،)t=0/13، p>2/25اصالت با بتای  ،)t=1/05، p>2/23( 2/00مالکیت با بتای 2/39
( )t=1/21، p>2/23و حمایت با بتای  )t=0/21، p>2/23( 2/15بهطور معناداری قدرت
پیش بینی سرزندگی تحصیلی را دارند .همچنین ،بتاهای به دست آمده نشان میدهند که
حمایت قدرت پیشبینی کنندگی بیشتری دارد.
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جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی سرزندگی تحصیلی براساس امید به اشتغال و ابعاد آن
R

مدل

R2

F

 Rتعدیل

Sig

شده
3

2/01

2/11

2/39

p>2/23

2/32

ضرایب بتا و آزمون معناداری  tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر مالک

متغیرهای پیشبین

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت

32/12

1/02

-

5/21

p>2/23

عالقه به رشته

2/11

2/29

2/09

1/00

p>2/23

سرزندگی

تحصیلی

تحصیلی

درآمد

2/05

2/32

2/01

0/52

p>2/23

منزلت اجتماعی

2/13

2/31

2/39

0/03

p>2/25

زمان

2/31

2/31

2/03

3/01

p≤2/25

امکانات

2/09

2/22

2/07

1/11

p>2/23

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود 01 ،درصد از واریانس سرزندگی تحصیلی
براساس ابعاد امید به اشتغال قابل پیشبینی است .نسبت  Fنیز بیانگر این است که
رگرسیون متغیر سرزندگی تحصیلی براساس ابعاد امید به اشتغال معنادار میباشد .عالقه به
رشته تحصیلی با بتای  ،)t=1/00، p>2/23( 2/09درآمد با بتای p>2/23( 2/01
 )t=0/52،و امکانات با بتای  )t=1/11، p>2/23( 2/07بهطور معناداری قدرت پیشبینی
سرزندگی تحصیلی را دارند .اما بین بعد زمان قدرت پیش بینی سرزندگی تحصیلی را
نداشت .همچنین ،بتاهای به دست آمده نشان میدهند که عالقه به رشته تحصیلی قدرت
پیشبینی کنندگی بیشتری دارد.
بحث و نتیجه گیری

این پژوهش با هدف پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری
و امید به تحصیل در بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد.
نتایح این پژوهش نشان داد که بین ادراک از محیط یادگیری و سرزندگی تحصیلی
رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای بهمئی ،مستطاب،
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شمالی نژاد ،مالکی و مباشری ( ،)3191بهرامی و بدری ( ،)3192اکبری بورنگ و رحیمی
بورنگ ( ،)3195دهقانیزاده ،حسینچاری ،مرادی و سلیمانی خشاب ( ،)3191یان ،هیور و
الهوری ( )0231و سوباری و آلدریج ( )0235مبنی بر رابطه بین ادراک از محیط
یادگیری و سرزندگی تحصیلی همسو می باشد.
در تبیین تایید این رابطه می توان گفت که محیط کالس و دانشگاه و شیوهی
آموزشی اساتید اثرات غیر قابل انکاری بر عملکردهای تحصیلی و فرآیندهای شناختی
دانشجویان دارد .استادانی که مطالب را به سبکی پویا و با اشتیاق عرضه میدارند فضای
کالس را متحول ساخته و باعث سرزندگی و نشاط دانشجویان میگردند .دانشجویانی که
سرزندگی تحصیلی باالیی دارند اشتیاق و عالقهی بیشتری نیز به تحصیل نشان داده ،برای
رسیدن به اهداف تحصیلی خود تالش بیشتری میکنند ،برعکس دانشجویان دارای
سرزندگی تحصیلی پایین عالقهی چندانی به تحصیل نشان نداده ،و برای رسیدن به اهداف
تحصیلی خود تالش کمتری میکنند (پور عبدل ،صبحی ،قراملکی و عباسی .)3191 ،بر
همین اساس کسانی که تجربههای متنوعتری در محیطهای مناسبتری دارند ،نسبت به
افرادی که شانس برخورد با چنین محیطهایی را نداشتهاند ،در آموزش و یادگیری خود،
افراد موفقتر و سرزندهتری خواهند بود (فریزر .)3991 ،3تعامل بین استاد و دانشجویان و
کیفیت روابط آنان از مهمترین ابعاد در محیط یادگیری است .در واقع می توان گفت،
مشارکت و همکاری هرچه بیشتر دانشجویان در فعالیتهای دانشگاهی و روابط حمایتی
احتمال موفقیت تحصیلی را نیز افزایش میدهد .به ویژه دانشجویان رشتههای علوم
پزشکی به دلیل شرایط تحصیلی خاص خود و گذراندن دورههای عملی بیشتر نسبت به
دیگر دانشجویان ،نیازمند حضور پُررنگتری در محیط دانشگاهی هستند.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین امید به اشتغال با سرزندگی تحصیلی رابطهی
مثبت و معنی داری وجود دارد و ابعاد امید به اشتغال قدرت پیش بینی سرزندگی تحصیلی
را دارند این نتیجه با نتایج پژوهشهای یاوری ،درتاج و اسدزاده ( ،)3195عجمیاکرامی
. Fraser
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( ،)3191یوتیسیدی ،پاگوالتو ،کاریازوس و استالیکاس ( ،)0231و اسنایدر ،شاری ،چاونز
و پولور ( )0220مبنی بر رابطه بین امید به اشتغال و سرزندگی تحصیلی همسو می باشد.
اشنایدر ( )0221امید را مجموعهای شناختی میداند که بر احساس موفقیت ناشی از
منابع گوناگون (تصمیمهای هدفمدار) و مسیرها (شیوهی انتخابشده برای نیل به هدف)
استوار است .مسیرهای تفکر ،انعکاسدهندهی ظرفیت فرد برای تولید کانالهای شناختی
برای رسیدن به اهداف است و منابع تفکر هم عبارتند از افکاری که افراد دربارهی
تواناییها و قابلیتهایشان برای عبور از مسیرهای برگزیده تعریف کردهاند تا به اهدافشان
برسند (اشنایدر .)0221 ،امیدوار بودن یکی از مهمترین انگیزهها در وجود انسان است و
منشاء پویایی و پیشرفت در زندگی انسان میباشد؛ زیرا اگر کسی امید به چیزی داشته
باشد به آن دست مییابد و زمینههای دستیابی به آن هدف را برای خود مهیا میکند (-
افکاری و علیزاده .)3191 ،امید دربردارندهی تصورات و توجه افراد به آینده است و با
این تصور که احتمال دارد نتایج مثبت حاصل گردد باعث تالش فرد میشود (مککلمنت
و چوکنیوف0221 ،؛ به نقل از بالجانی و همکاران .)3192 ،اشنایدر( )0221در پژوهشی به
این نتیجه رسید که بین امیدواری باال و هیجانات مثبت و امیدواری پایین و هیجانات منفی
همبستگی معناداری وجود دارد .بنسون ( )0222در مرور مطالعات مربوط به امید میگوید
سطوح باالی امید با سالمت جسمی و روانشناختی ،خودارزشی باال ،تفکر مثبت و روابط
اجتماعی فوقالعاده رابطه ی مثبت دارد .یکی از مهمترین عوامل انگیزشی دانشجویان میزان
امید به اشتغال آنها میباشد .امید به اشتغال باال ،سرزندگی تحصیلی را افزایش میدهد و
منجر به کارکرد بهتر در فعالیتهای آموزشی دانشجویان میشود .هرچقدر میزان امید به
اشتغال در آینده ،در دانشجویان بیشتر باشد ،آنها با نگرش مثبتتری به فعالیتهای
تحصیلی نگریسته و عالقهی بیشتری به فعالیتهای کالسی و علمی پیدا میکنند و در این
زمینه تالش بیشتری خواهند داشت که همهی این عوامل میتواند منجر به افزایش
سرزندگی تحصیلی دانشجویان شود .به طور کلی می توان گفت در صورتی که
دانشجویان در ضمن تحصیل امکان ارتباط با مشاغل مرتبط با رشته خود را داشته باشند و
سیستم استخدام در این مشاغل به گونه ای باشد که این دانشجویان ،نسبت به دسترسی به
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این مشاغل امید داشته باشند در طول تحصیل نگرش مثبت تری داشته و سرزندگی باالیی
را تجربه می کنند و توانایی مقابله با چالشهای مربوط به این حوزه را خواهند داشت .با
توجه به مطالب باال پیشنهاد می شود ،دانشگاهها و مسئولین مرتبط تالش کنند تا محیط
یادگیری دانشجویان را ارتقا داده و ابعاد آن را افزایش دهند .در صورتی شرایط یادگیری
در دانشگاهها به گونه ای باشد که دانشجویان مشغولیت داشته و احساس مالکیت کنند و
حمایت الزم را از طرف مسئولین و اساتید داشته باشند سرزندگی باالتری احساس می
کنند .همچنین تمامی مسئولین مرتبط با اشتغال و کارآفرینی نهایت تالش خود را داشته
باشند که بین دانشگاه و صنعت ارتباط برقرار کرده و زمینه پذیرش دانشجو بر اساس
میزان اشتغال را فراهم کنند تا با افزایش شانس اشتغال و به طور کلی امید به اشتغال،
سرزندگی دانشجویان را باال ببرند .همچنین از آنجا که این پزوهش در بین دانشجویان
تربیت بدنی دا نشگاه محقق اردبیلی انجام شده ،در تعمیم نتایج این پزوهش باید احتیاط به
خرج داد و جهت افزایش تعمیم پذیری بیشتر پیشنهاد می شود تا این پژوهش در سایر
دانشجویان و دانشگاهها انجام شود.
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