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 مقاله پژوهشی 

 
و استرس  لیتحص يدر رابطه ابعاد معنا یلیتحصآوري تاب یانجینقش م

  يپرستار انیدر دانشجو ییدانشجو یزندگ

  

  يداود نینازن ،ي، مسعود حجاز*افراشته یوسفی دیمج

  

 

  چکیده

 نیا یلیحصت يهارشتهترین از پرتنش یکیبه عنوان  يدر رشته پرستار ییدانشجو یو ضرورت استرس زندگ تیبه اهمبا توجه : مهدمق

رشته  انیدر دانشجو یلیتحصآوري تاب گريمیانجیبا  ییدانشجو یو استرس زندگ لیتحص يرابطه ابعاد معنا نییهدف تع باپژوهش 

  انجام شد. يپرستار

به اي جامعه نمونه نیابهر بود که از ا يدانشکده پرستار انیجامعه پژوهش شامل دانشجو ،یهمبستگتوصیفی پژوهش  نیا درها: روش

 ،)Gadzella( گادزال ییاز پرسشنامه استرس دوران دانشجو پژوهش عبارت بود يابزارها .انتخاب شدند در دسترسنفر به صورت  212حجم

 ,Henderson-King( تیو اسم نگیک-هندرسون لیتحص يو پرسشنامه معنا )Samuels( ساموئلز یلیتحصآوري پرسشنامه تاب

Smith(  .شد لیو تحل یبررس ریمس لیبا استفاده از ضریب همبستگی پیرسون با تحل هادادهپاسخ دادند.  

و فشار  30/0ي، گام بعد-30/0، خود25/0 يریادگی، 28/0 ندهیآ لیتحص يبا معنا ییاسترس دوران دانشجو یهمبستگ بیضرنتایج: 

 -16/0 یو فشار روان -24/0 ي، گام بعد24/0، خود23/0يریادگی، 20/0با ابعاد حرفه  یلیتحصآوري دارد و تاب يدارمعنارابطه  20/0یروان

حاصل شده  -33/0 یهمبستگ بیضر ییدانشجو یو استرس زندگ یلیتحصآوري تاب نیدارد و ب يدارمعنارابطه  یلیتحصآوري با تاب

  دار است.معنا 05/0 ير سطح خطااست که د

قائل هستند و  لیتحص يبرا انیکه دانشجو ییرا در معنا انیدانشجوآوري تاب شودمی هیپژوهش توص نیا جینتا باتوجه بهگیري: نتیجه

  مد نظر قرار داد.مورد توجه و  ییدانشجو یاسترس زندگ
  

  يپرستار انیدانشجو ،ییاسترس، دوران دانشجو ل،یتحص يمعنا ،یلیتحصآوري تابهاي کلیدي: واژه

  405تا  397):47(20؛ 1399 بهمن /آموزش در علوم پزشکیمجله ایرانی 

  

مقدمه  

استرس دوران  یاز موضوعات مهم آموزش پزشک یکی

تنش  جادیکه در انسان ا یهر محرک .)3اتااست( ییدانشجو

 ندهیبه احساس فزا یلتحصی استرس و استزا استرسکند، 

                                                
 ،ی)، گروه روانشناساریافراشته (استاد یوسفیدیدکتر مجنویسنده مسؤول:  *

  .رانیدانشگاه زنجان، زنجان، ا ،یدانشکده علوم انسان

yousefi@znu.ac.ir 
زاد دانشگاه آ ،یدانشکده علوم انسان ،ی)، گروه روانشناساری(استاد يمسعود حجاز دکتر

بر نداشتن زمان  یادراك فرد مبن زمانهمبه دانش به طور 

 یکی). 5و4گردد(می به آن دانش اطالق یابیدست يبرا یکاف

 مؤثراختالل در عملکرد  جادیا یاثرات استرس طوالن از

توانند با می انیدانشجو .)6است( يریادگیقدرت تفکر و 

 نی)؛ نازنmasod1357@yahoo.com. (رانیواحد زنجان، زنجان، ا یاسالم

 دانشگاه آزاد ،یدانشکده علوم انسان ،یتیترب یروانشناس يدکتر يدانشجو ،يداود

  )nazanindavoudi72@yahoo.com. (رانیزنجان، اواحد زنجان،  یاسالم

  26/6/99، تاریخ پذیرش: 14/4/99، تاریخ اصالحیه: 30/1/99مقاله:  تاریخ دریافت
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  ). 7کنند( ترکمآن را  اتتأثیرمقابله با استرس،  ییتوانا

اي حرفه يو مشاغل مختلف، پرستار هارشته نیب در

مطالعات مختلف نشان داده است  جیست. نتاا زااسترس

 انیاز دانشجو شیب يپرستار انیاسترس دانشجو زانیم

  باعث احساس  نیا ).8است( یدرمان يهارشته ریسا

 ،یشک به خود، کاهش اعتماد به نفس، زودرنج ،یتیکفایب

 و اختالالت خواب در پرستاران یمجس یناراحت ،یافسردگ

 ،یبا پرسنل درمان ارتباطپرستاران به دلیل ). 9شود(می

مشاهده )، 10(ماریرساندن به ب بیترس از اشتباه و آس

را متحمل  يادیاسترس ز ماران،یب دنیمرگ و رنج کش

 دیتشد انیدر صورت کمبود مرب تیوضع نیکه ا شوندیم

 يپرستار ینیآموزش بال هاز دور انی. اغلب دانشجویابدمی

). از 12و1(کنندمی ادیدوره  نیزاتربه عنوان تنش

از شدت اثرات توان میکه توسط آن  ییرهایمتغ

). 13است(آوري کاست، تاب یلیتحص يهااسترس

 طیدر محآوري از ابعاد تاب یکی یلیتحصآوري تاب

هستند به آوري تاب يکه دارا یانیاست. دانشجو یآموزش

و  یفرهنگ ،یاجتماع يهايو دشوار شکالترغم م

و  یروان ،یباالتر و سالمت جسم تیاحتمال موفق ياقتصاد

  ). 15و14(دارند يتربیش تیرضا

مورد توجه قرار  یکه در آموزش پزشک ياز موارد یکی

 ییچه معنا انیدانشجو يبرا لیاست که تحص نیگرفته ا

مربوط  لیتحص ی). منظور از معنا به داللت درون16(دارد

ممکن است به  لیتحص انیاز دانشجو یبعض ياست. برا

 کیبه  دنیرس يبرا یبه عنوان راه ایمنبع فشار  کیعنوان 

ه است که مؤلفچند  يدارا لیتحص يمعنا ).17(حرفه باشد

 يایارتباط، دن ،يریادگی نده،یقالل، آتعبارتند از: حرفه، اس

). 19و18(ییو فشار رها يگام بعد شتن،یرشد خو رامون،یپ

 يهاتیو اولو لیتحص يبا گذشت زمان ممکن است معنا

را  لیتر تحص یمیقد يهاکه نسل يکند طور رییتغ لیتحص

ت آن را فرص انساالنیم رند،یگمی در نظر زشمندار یتیفعال

 و کنندمی فیبه اهداف توص یابیدست يبرااي لهیو وس

استخدام شدن و  يبرا يازیرا امت لیجوان ترها تحص

  ).20(دانندمی یشغل يهااز فرصت منديبهره

 ) نشان21() و همکارانKaufman( پژوهش کافمن قیتحق

 یلیبه لحاظ تحص انیاز دانشجو %70دهد که گرچه می

 يهااز مهارت هااز آن %21هستند، اما فقط آور تاب

 پژوهش جینتا نیبهره مند هستند و همچن ییباال یاجتماع

) نشان دادند که and Aydin Gizir()22( گیزیر وآیدین

 يمدرسه، انتظارها طخانواده، رواب يباال يانتظارها

اي برجسته یرونیب يهامدرسه و روابط همساالن عامل

 .کنندمی ینیب شیرا پ یلیتحصآوري هستند که تاب

 شیکه با افزا داد نشان ياریو بخت یعقوبیپژوهش 

کاهش و آموزش  یلیتحص يکار اهمالآوري تاب

 یعالقگیب ،یلیتحص یدر کاهش افسردگآوري تاب

). در 23(است مؤثر یلیو افت تحص يرآمدو ناکا یلیتحص

) 24(و اعتالل منفرد ییوال ،یمقدم، نصوح يمطالعه شهباز

اه دانشگ یسال آخر دندانپزشک انیدانشجو نیکه در ب زین

از  یفیط انیاز دانشجو %63انجام شده بود،  یآزاد اسالم

را گزارش کرده بودند و در مطالعه  دیاسترس کم تا شد

 انیدر دانشجو یلیاسترس تحص زانی) م25(ياریاسفند

گزارش  ییکردستان در سطح باال یدانشگاه علوم پزشک

) در پژوهش خود نشان 26(یو کرم ییشده بود. کدخدا

 یلیتحص زشیبا انگ لیتحص يو معنا ینیدادند که خوش ب

پژوهشگر  يدار دارد. بر اساس جستجومعنارابطه مثبت 

آوري تاب يرهایمتغ زمانهمکه به طور  یتاکنون پژوهش

را در  ییدانشجو یو استرس زندگ لیتحص يو معنا

مورد پژوهش قرار دهد صورت نگرفته است،  انیدانشجو

 لیتحص يرابطه ابعاد معنا نییپژوهش حاضر تع یهدف کل

آوري تاب گريمیانجیبا  ییدانشجو یو استرس زندگ

  بود.  يرشته پرستار انیدر دانشجو یلیتحص

  

  هاروش

است. جامعه  یاز نوع همبستگ یفیپژوهش توص این روش

 يدانشکده پرستار انیدانشجو هیشامل کل يآمار

 یبیبا حجم تقر1397 یلیشهرستان ابهر در سال تحص
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کوکران به تعداد گیري نمونهي نفر بود. طبق قاعده 640

 يگردآور يمراجعه شد و برا انینفر از دانشجو 212

   استفاده شد. در دسترسگیري از روش نمونه هاداده

تاب آوري  يهاپرسشنامهاطالعات آوري ابزار جمع 

 يو پرسشنامه معنا ییدانشجو یزندگ استرس تحصیلی

  بود.  یلیتحص

را گادزال  ییدانشجو یاسترس زندگ پرسشنامه

)Gadzella ي زندگی زااسترس) به منظور مطالعه عوامل

دانشجویان و واکنش آنان نسبت به این عوامل طراحی 

طبقه تشکیل  9در  سؤال 51). این پرسشنامه از 27کرد(

تا  1از اي پنج درجه کرتیل اسیدر مق هاسؤالشده است. 

 به دستهر خرده مقیاس براي  درشد. گذاري مینمره 5

شوند. می ت با یکدیگر جمعسؤاالآوردن یک نمره کلی، 

 تریشبدهنده استرس تحصیلی نمرات باالتر به ترتیب نشان

روایی نسبت به استرس است.  تربیشي هاو واکنش

 از طریق هماهنگی نمره هاي این آزمونابزار  نیا زمانهم

 290 يها) بر روي پاسخGadzella( به وسیله گادزال

 نیو اعتبار ا یی). روا27گزارش شده است( آموزدانش

 يو همکاران برا يتوسط شکر رانیپرسشنامه در ا

 نیز حاضر ). در پژوهش28(شد تأیید یرانیا انیدانشجو

  به دست آمد. 69/0کرونباخ  يابزار به روش آلفا نیا ییایپا

شده  نیتدواي اطالعات، پرسشنامهآوري جمعدیگر  ابزار

 40پرسشنامه شامل  نیا ی. نسخه اصلساموئلز بودتوسط 

 انزیشود تا ممی بود که از شرکت کنندگان خواسته سؤال

اي درجه 5 اسیمق کی يخود را بر رو یلیتحصآوري تاب

 يموافقم درجه بندکامالً مخالفم تا کامالً از  کرتیل

نژاد و همکاران یتوسط سلطان رانین ابزار در ایا). 29کنند(

 تی) و در نها30قرار گرفت( یمورد بررس رانیدر جامعه ا

و  ییبه دست آمد و روا یسؤال با ساختار سه عامل 29

پژوهش اعتبار  نیشد. در ا تأیید رانیاعتبار آن در جامعه ا

  به دست آمد. 73/0پرسشنامه  نیا

پرسشنامه را  نی: الیتحص يمعنا پرسشنامه

ابزار  نی). ا31اند(کرده یطراح تیو اسم نگیهندرسونک

 یخاص يو ده عامل است که هر عامل معنا هیگو 86 يدارا

پرسشنامه با  نیا يهاسؤالدهد. می را نشان لیاز تحص

تا پنج  کیاز  کرتیلاي پنج درجه اسیاستفاده از مق

ابزار با جمع کردن نمره  نیا مرهشود. نمی گذارينمره

قرار  430تا  86 نی(دامنه نمرات ب دیآمی به دست هاهیگو

پرسشنامه  نیا ییایپا )32زادگان و همکاران(یسیدارد). ع

 نیگزارش کردند. اعتبار ا 79/0 انیرا در جامعه دانشجو

 حاصل شد.  64/0ابزار در پژوهش حاضر 

پس از اخذ کد اخالق و مجوز  هاپرسشنامه ياجرا يبرا

 لیاجرا از دانشگاه به افراد نمونه مراجعه شد. قبل از تکم

درباره داوطلبانه بودن شرکت  دهندگانپاسخپرسشنامه به 

 يآگاهانه آنها برا تیداده شد و رضا حیدر پژوهش توض

  شرکت در پژوهش جلب شد.

ه استفاد یو استنباط یفیاز آمار توص هاداده لیتحل يبرا

 بیضر يآمار يهااز آزمون یاستنباط يهالیشد. در تحل

 ,SPSS-26 (IBMافزار نرمبا  رسونیپ یهمبستگ

somers, NY, USA) نیرابطه ب یابیارز یرسبر يبرا 

ار افزبا نرم هاهیآزمون فرض يبرا ریمس لیو تحل رهایمتغ

LISREL-8.88  در همه  يدارمعنااستفاده شد. سطح

  در نظر گرفته شد. 05/0 یاستنباط يهاآزمون

  

  نتایج

 12دهندگان ارسال شده توسط پاسخ پرسشنامه 212از 

کنار گذاشته شد و در  ،پرسشنامه مخدوش و نامناسب

درصد ( تحلیل شدند یه وزپرسشنامه تج 200نهایت 

 60(نفر  120نمونه پژوهش  200از بین  .)3/94دهی پاسخ

  پسر بودند. )درصد 40(نفر  80دختر و  )درصد

ي توصیفی و استنباطی گزارش هادر ادامه نتایج تحلیل

شده است. در این پژوهش بر حسب آنچه در اهداف آمده 

و آوري بعد معناي تحصیل و نمره کل تاب 10است 

 1در جدول  ند.استرس دوران دانشجویی مورد نظر بود

اطالعات توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و ضریب 

، 1همبستگی بین متغیرها گزارش شده است. در نمودار 
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مدل مسیر رابطه بین متغیرها نمایش داده شده است. میزان 

هر یک از متغیرهاي پیش بین مربوط به متغیر وابسته  تأثیر

مشخص  tیر خاص آنها توسط بار عاملی استاندارد و مقاد

 05/0از  ترکمدر سطح  96/1باالي  tشده است. مقادیر 

دار معناهمه روابط مشاهده شده در نمودار  دار هستند.معنا

هستند. نتایج ضریب همبستگی استرس دوران دانشجویی 

، -30/0، خود25/0، یادگیري 28/0با معناي تحصیل آینده 

دارد و  داريمعنارابطه  20/0و فشار روانی 30/0گام بعدي

، 23/0، یادگیري20/0تحصیلی با ابعاد حرفه آوري تاب

با  -16/0و فشار روانی  -24/0، گام بعدي 24/0خود

 آوريداري دارند و بین تابمعناتحصیلی رابطه آوري تاب

تحصیلی و استرس زندگی دانشجویی ضریب همبستگی 

دار معنا 05/0حاصل شده است که در سطح خطاي  -33/0

  است. 

  

 و استرس دانشجوییآوري ماتریس همبستگی معناي تحصیل، تاب :1جدول 

  انحراف معیار±میانگین متغیر  ردیف
 ضریب همبستگی

  استرس  آوريتاب

  10/0  20/0**  98/35±58/5  حرفه  1

  05/0  05/0  47/14±88/2  استقالل  2

  28/0**  -08/0  65/8±10/2  آینده  3

  -25/0**  23/0**  12/31±97/4  یادگیري  4

  -30/0**  24/0**  88/33±37/5  خود  5

  30/0**  -24/0**  41/9±09/2  گام بعدي  6

  -06/0  -08/0  78/38±16/7  اجتماعی  7

  -009/0  -07/0  23/24±49/4  دنیاي پیرامون  8

  20/0**  -16/0*  10/36±18/5  فشار روانی  9

  -09/0  -08/0  77/32±10/5  رهایی  10

  -33/0**  1  08/82±58/6  آوريتاب  11

  1  -33/0**  89/72±43/5  استرس دانشجویی  12

<0/01. **P<0/05  *P 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 آینده

 فشار روانی

 گام بعدي

 خود

 یادگیري

 حرفه

 -17/0)-52/2( استرس آوريتاب
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  مدل مسیر نهایی روابط بین متغیرها: 1نمودار 

 

  بحث

این پژوهش با هدف تعیین رابطه ابعاد معناي تحصیل و 

آوري تاب گريمیانجیاسترس زندگی دانشجویی با 

ج نتای .شد انجامتحصیلی در دانشجویان رشته پرستاري 

نشان داد افرادي که در معناي تحصیل خود حرفه و رشد 

آورتر و افرادي که تحصیل خود را منظور داشته بودند تاب

را به عنوان گام بعدي و رهایی از فشار روانی در نظر 

ي آوري داشتند. همچنین تابترکمآوري تاب ،گرفته بودند

  با استرس دوران دانشجویی رابطه منفی داشت. 

بعد معناي تحصیل ابعاد  10نتایج تحلیل نشان داد که از 

آینده، یادگیري، خود، گام بعدي و فشار روانی با استرس 

داري دارند. این یافته با نتایج معنادوران دانشجویی رابطه 

 ,Krypelکینگ(-پژوهش کریپتل و هندرسون

Henderson-King()33 و بجنوردي شلیکانی و سلیمان (

معناي دریافتند که  هااست. آن سوهم) 34پورعمران(

با استرس ادراك شده رابطه دارد با این وجود این  تحصیل

تحقیقات اندکی در مورد عوامل پیش بینی کننده معناي 

). در 18تحصیل در نزد دانشجویان انجام گرفته است(

 ,Manningتبیین این فرضیه مانینگ و فاسیلیر(

Fusilier()35ي طبیعی و هانبه) استرس را یکی از ج

خوانند که به اشکال می زندگی انسان معاصر ناپذیراجتناب

مختلف تعریف شده است. برخی از محققین معتقدند تجارب 

معناي گیري تواند در شکلمی خوشایند و ناخوشایند

باشد. این تجارب در  مؤثرتحصیل براي دانشجویان 

 عزت نفس و برداشت کلی دانشجو اثرگذارگیري شکل

خواهد بود. به عنوان مثال از لحاظ معنایی میزان شباهتی 

 که دانشجویان بین خود و دانشگاه محل تحصیلشان

، هابینند در میزان رضایت، موفقیت یا عدم موفقیت آنمی

). همچنین 38تا36(دخالت دارد هاحتی در مشروط شدن آن

) معتقدند دانشجویانی که براي 32(و همکاران زادگانعیسی

ي هاسال کنندمی یدن به درجات علمی خوب فعالیترس

به منظور آمادگی براي موفقیت در  تربیشتحصیلی را 

  گیرند. می حرفه و شغل در نظر

کرد بین ابعاد معناي تحصیل با  تأییدهمچنین نتایج 

بعد  10تحصیلی رابطه وجود دارد، طوري که از آوري تاب

د، گام بعدي و معناي تحصیل ابعاد حرفه، یادگیري، خو

داري دارند. معناتحصیلی رابطه آوري فشار روانی با تاب

اگرچه تحقیق مشخصی در ارتباط با معناي تحصیل و 

تحصیلی انجام نشده است ولی در این پژوهش آوري تاب

ي هاهمؤلفپیدا کردن حرفه، خود، گام بعدي و یادگیري از 

 رابطهتحصیلی آوري معناي تحصیلی هستند که با تاب

خطوط ارتباطی را بین این دو متغیر متصور توان می دارند،

توانند می شد. به طور مثال بسیاري از دانشجویانی که

ي شناختی، انگیزشی و رفتاري عملکرد تحصیلی هاجنبه

خود را تنظیم و کنترل کنند به عنوان یک یادگیرنده بسیار 

ي خود دهد که یادگیرمی و این نشان کنندمیموفق عمل 

آوري بینی کننده عملکرد تحصیلی است. تابتنظیمی پیش

تحصیلی، احتمال باالي موفقیت در مدرسه با وجود شرایط 

نامطلوب و تهدیدآمیز است که ناشی از صفات، شرایط و 

دهد که افراد می مطالعات نشان ).39(تجارب اولیه است

داراي سالمت روانی، احساس خود شکوفایی و آور تاب

در معرض  ترکمي هستند و تربیشماد به نفس اعت

رفتارهاي پر خطر مانند استفاده از مواد مخدر و رفتارهاي 

ین ترمهماز  .)41و40(گیرندمی جنسی کنترل نشده قرار

به معناي توان می عوامل موفقیت هر نظام آموزشی

تحصیل و عملکرد تحصیلی فراگیران آن نظام اشاره کرد. 

 ربتجا شتندا علت به انگیرافر ايبر تحصیل معناي

 و ستا وتمتفا ناخوشایند و خوشایند تحصیلی وتمتفا

 مؤثر نناآ نفس تعز يگیرلشک در وتمتفا ربتجا ینا

 که شباهتی انمیز معنایی ظلحا از لمثا انعنو ست. بها

ان میز بینند، درمی دخو تحصیل محل و دخو بین انگیرافر

 ).39(دارد تأثیر نهاآ موفقیت معد یا موفقیت رضایت،
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س تحصیلی و استرآوري نتایج تحلیل نشان داد که بین تاب

اري دمعنازندگی دانشجویی نیز ضریب همبستگی منفی و 

حاصل شده است. این نتیجه در راستاي این یافته آنگ و 

، آوريتاب) است که سطوح باالتر Ang, Huan()42هوآن(

 بسیاري از .کندمی هیجانات مثبت و منفی را پیش بینی

و مشکالت روانشناختی رابطه آوري محققان بین تاب

دارند می و چنین بیاناند دار و منفی را گزارش کردهمعنا

تواند به عنوان عامل میانجی بین سالمت می که این سازه

روانی و بسیاري دیگر از متغیرها قرار گیرد و با ارتقاي 

و زا استرستوانند در برابر عوامل می ، فردآوريتاب

همچنین عواملی که مسبب بوجود آمدن بسیاري از 

شود از خود مقاومت نشان ها میاختی آننمشکالت روانش

 يهابا یافته سوهم). این یافته 43(غلبه نماید هاداده و بر آن

 )، کانر و دیویدسونMasten()44( پژوهش ماستن

)Connor, Davidson()45الزاروس ،( )Lazarous()46( 

در برابر رویدادهاي آوري است که کاهش میزان تاب

زندگی را در فرد با نوعی احساس فشار روانی، استرس یا 

گفت  توانمی در توجیه این یافته اند.افسردگی همراه دانسته

تواند در برابر عوامل می ، فردآوريتابکه با ارتقاي 

و همچنین عواملی که سبب به وجود آمدن زا استرس

مت وشود از خود مقامی ي از مشکالت روانشناختیبسیار

 غلبه کند.  هانشان داده و بر آن

تحصیلی آوري بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد تاب

و استرس دوران  از معناي تحصیل حرفه بعد بین 

تحصیلی آوري دانشجویی نقش میانجی کامل را دارد. تاب

خود و استرس دوران دانشجویی نقش  معناي تحصیلبین 

معناي تحصیلی بین آوري میانجی ناقص را دارد. تاب

گام بعدي و استرس دوران دانشجویی نقش  تحصیل

 يامعنتحصیلی بین آوري میانجی ناقص را دارد. تاب

روانی و استرس دوران دانشجویی نقش  تحصیل فشار

میانجی ناقص را دارد. در تبیین این یافته، با ارتقاي 

 مقاومتزا استرستوانند در برابر عوامل می ، فردآوريتاب

ر د مؤثرنقشی آوري کرده و بر آن غلبه کند. از این رو تاب

افزایش معناي تحصیل و کاهش استرس زندگی دانشجویی 

ي دوره دانشجویی هاچه استرس). اگر47(دارد

د توانها میآناي ي مقابلههااست، اما توانایی ناپذیراجتناب

  ).48(باعث موفقیتشان در دوران تحصیل گردد

به در دسترس بودن توان می ي این پژوهشهااز محدودیت

نمونه اشاره کرد. امکان انتخاب نمونه تصادفی وجود 

هماهنگی از روش در  نداشت و به دلیل مشکالت مربوط به

دسترس استفاده شد. با وجود این سعی شد نمونه معرفی 

از دانشجویان داوطلب همکاري انتخاب شود تا درباره 

ي حاصل شود. تربیشنتایج اطمینان  پذیريتعمیم

محدودیت دیگر این پژوهش رشته تحصیلی است. این 

پژوهش در دانشجویان پرستاري انجام شد و ممکن است 

ي علوم پزشکی نتایج دیگري حاصل شود. هاگر رشتهدر دی

با این وجود نوآوري پژوهش حاضر به بررسی نقش 

تحصیلی در بین ابعاد معناي تحصیل و آوري میانجی تاب

استرس دوران دانشجویی است که در بررسی پژوهشگر 

  نمونه قبلی براي آن مشاهده نشده است.

  

  گیرينتیجه

نقش میانجی  تأییدضر ین دستاورد پژوهش حاترمهم

تحصیلی در بین ابعاد معناي تحصیل و استرس آوري تاب

ان و ریزبرنامهدوران دانشجویی است. این نتیجه به 

 هت کمک بهجاندرکاران آموزش پزشکی پیشنهاد کند دست

مدیریت استرس دانشجویان معناي تحصیل آنها مورد 

ي هادوره اريزگتوجه قرار گیرد و تالش شود با بر

تحصیل دانشجویان را به سمت مثبت هدایت  معناآموزشی 

آینده، یادگیري، رشد  ابعادکنند. طبق نتایج پژوهش حاضر 

 رتکمیا استرس  تربیشآوري به تاب معناي تحصیل خود

گام بعدي، فشار روانی و آینده از  ابعاد شود ومی منجر

یا آوري اثر نامطلوبی بر وضعیت تاب ناي تحصیلیمع

  استرس دوران دانشجویی دارد.

  

  قدردانی
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ن و دانشجویان مسؤوالنویسندگان این مقاله از همکاري 

 ،دانشکده پرستاري ابهر که ما را در اجراي این کمک کردند
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The Mediating Role of Academic Resilience in Relation to The 
Dimensions of the Meaning of Education and Stress in Nursing 

Students' Life in  
 

Majid Yousefi Afrashteh1, Masoud Hejazi2, Nazanin Davoudi3 
 

Abstract 
 
Introduction: Given the importance of student life stress in nursing as one of the stressful fields, this study 
was conducted. This study endeavored to determine the relationship between the dimensions of the meaning 
of education and student life stress with the mediating role of academic resilience in nursing students. 
Methods: The population of this correlation specifically path analysis consisted of students of Abhar School 
of Nursing. A sample of 200 students were selected Participants responded to Godzella's student stress, Samuel 
Academic Resilience, the Henderson, King, and Smith Educational Meaning Questionnaires. The research 
hypotheses were examined through Pearson correlation coefficient and path analysis. 
Results: The results revealed that student life stress correlation coefficient have a significant relationship with 
the meaning of future education 0.28, learning 0.25, self -0.30, next step 0.30, and stress 0.20. Academic 
resilience with the dimensions of profession 0.20, learning 0.23, self 0.24, the next step -0.24 and stress -0.16 
have a significant relationship with academic resilience. The correlation coefficient between academic 
resilience and student life stress is -0.33, which is significant at the error level of 0.05. 
Conclusion: The results of this study highlighted the students' resilience in the sense that students believe in 
education and the stress of student life should be considered. 
 
Keywords: Academic resilience, meaning of education, stress of student life, nursing students 
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