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 چکیده

اشتیاق تحصیلی نقش مهمی در انگیزه و عملکرد تحصیلی دانشجویان داشته و فقدان آن پیامدهای  هدف:مقدمه و 

 بررسی باهدف حاضر ساز آن ضروری است. پژوهششناسایی عوامل زمینهشته و منفی متعددی را به همراه دا

 گرفت.  انجام علوم پزشکی دانشجویان تحصیلی اشتیاق باروانشناختی  سرمایه رابطه

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی  993: پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح همبستگی است. تعداد هاروش

ای انتخاب گیری چندمرحلهبا استفاده از روش نمونه 39-38پسر( در نیمسال اول  883دختر و  223کاشان )

ختی شامل مقیاس های اشتیاق تحصیلی فردریگز و پرسشنامه سرمایه روانشناشدند و به پرسشنامه

، مقیاس امید آوری تحصیلی مارتین و مارشتاببانتینگ، پرسشنامه  و ایلرویمک تحصیلی خودکارآمدی

ها با استفاده تحلیل همبستگی کانونی دموگرافیک پاسخ دادند. داده سؤاالتو گیری زندگی و آزمون جهت اسنایدر

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجزمورد  SPSS-22 افزارنرماز طریق 

همبستگی مثبت  بینیو خوش امید ،آورینتایج نشان داد که اشتیاق تحصیلی با خودکارآمدی، تاب ها:یافته

بود. نتایج تحلیل کانونی نشان داد که تنها یک مجموعه  93/3معناداری دارد. ضریب همبستگی کانونی برابر با 

 ژهیوبهروانشناختی سرمایه اشتیاق وجود دارد و هرچقدر  یهامؤلفهروانشناختی و سرمایه معنادار بین 

ی اصل مؤلفه عنوانبهدر بعد اشتیاق رفتاری  ژهیوبهباالتر باشد احتمال اشتیاق تحصیلی  بینی و امیدخوش

 یابد.اشتیاق تحصیلی افزایش می

 نقش مهمی در، بینیامید و خوش ژهیوبه روانشناختی سرمایهآن است که  تایج پژوهش حاکی ازنگیری: نتیجه

روانشناختی در فرآیند  و تقویت سرمایه دارد نجویادانشرفتاری  اقیاشتویژه در بعد به اشتیاق تحصیلی

 .باشد نوضعیت تحصیلی آنایلی دانشجویان و بهبود اشتیاق تحصساز زمینهتواند عامل می آموزش دانشگاهی

 . اشتیاق تحصیلی ،آوریتاببینی، امید، خوش ،خودکارآمدی ها:کلیدواژه        
 

 : پژوهشینوع مقاله

 01/11/98پذیرش مقاله:   00/10/98اصالح نهایی:   21/01/98 دریافت مقاله:

 .101-88(:2)6؛ 1098یتوسعه در آموزش پزشک یراهبردها .تحلیل کانونی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی صدوقی مجید. ارجاع:

 

 مقدمه

های متعددی مانند امروزه اغلب دانشجویان با چالش

شغلی، مشکالت بازار مشکالت مالی، ابهام در آینده 

اند. برای غلبه تغییر مواجه در حال یهایفنّاورکار و 

هایی، برانگیختن دانشجویان به تالش بر چنین چالش

برای داشتن عملکرد تحصیلی مطلوب از طریق 

های روانی مثبت و اشتیاق به مطالعه ظرفیت برهیتک

های رقابتی امری ضروری و تحصیل تا نیل به مزیت

 ندهکن ینیبشیپاشتیاق تحصیلی  ازآنجاکهاست. 

آگاهی از عوامل مؤثر و  (8)موفقیت تحصیلی است

دهنده دانشجویان به سمت اشتیاق و درگیری سوق

تحصیلی مهم و ضروری است. متعاقباً، مقتضیات 

های آموزشی رسالت مدیران تحصیلی در محیط
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نهاد آموزشی و اساتید و مشاوران برای 

برانگیز ش را به موضوعی چالشسازی آموزبهینه

 تبدیل کرده است. 

گیری موضوع اشتیاق تحصیلی همسو با شکل

-2)شناسی مثبت، در جوامع غربی، ظهور کردروان

. اشتیاق تحصیلی مفهومی است که پس از طرح (5

 عنوانبهاشتیاق شغلی مطرح شد. اشتیاق شغلی 

حمایت ذهنی مثبت و ارضاکننده مرتبط با کار 

شده است که مشخصه آن داشتن انرژی، تعریف 

در ادبیات . (5)فداکاری و مجذوب بودن است

درگیری در اشتیاق تحصیلی به معنای پژوهشی، 

است که  یچندبعدای سازه ،تحصیلی هایفعالیت

. ردیگیبرمرا در  اشتیاق رفتاری، هیجانی و شناختی

 هایفعالیت رفتاری شامل درگیر شدن در اشتیاق

رفتارهای شامل انجام اجتماعی است و  و تحصیلی

قبیـل تـالش پایـدار، تمرکز،  مرتبط بـا یـادگیری از

هـای توجه، سؤال پرسیدن و شرکت در بحث

آموزشی و مقررات  پیـروی از و همچنین کالسـی

. (9)استفـوق برنامـه  هایفعالیت رکت دراشـم

بعد رفتاری، به رفتارهای ، دیگرعبارتبه

ش و پایداری در التحصیلی، نظیر ت همشاهدقابل

انجام تکالیف  نیدر حبا مشکل  شدنمواجههنگام 

ن االدرسی و تقاضای کمک از اساتید یا همس

درک مطالب درسی اشاره و  یادگیری منظوربه

ی منف مثبت و هایواکنش به عاطفی . اشتیاق(8)دارد

آموزشی در کالس  هایفعالیت و بـه افـرادفراگیران 

عاطفی شامل  اشتیاق ،درواقع .(9)اشاره دارددرس 

درونی به مطالب و تکالیف درسی،  مندیعالقه

به مطالب، وجود عاطفه مثبت و فقدان  گذاریارزش

عاطفه منفی نظیر ناامیدی، اضطراب و خشم هنگام 

سـومین . (1)انجام تکالیف درسی و یادگیری است

 ایشناختی شامل انواع فراینده اشتیاق یعنی عامل

ان جهت یادگیری فراگیرپردازش است که 

شناختی  . اشتیاق(3)دهندقرار می مورداستفاده

 نهیدرزمفراگیر  گـذاریمقـدار سـرمایه عـالوه بـر

بـرانگیختن  دراو  تحصـیلی، توانـایی هایفعالیت

تحصیلی را در  هایفعالیت انجـام منظوربهخـویش 

 .(83)گیردبرمی

ها بر شناسایی عوامل برای چندین دهه پژوهش

دموگرافیک مانند وضعیت اقتصادی،  کننده ینیبشیپ

اد، قومیت و جنسیت برای تبیین افت ژاجتماعی، ن

ز داشتند. کعملکرد در کالس و ترک تحصیل تمر

 عنوانبهانگیزش را  ،هشیوهای پژاغلب این حوزه

 ر نظرداصلی موفقیت تحصیلی  کننده ینیبشیپعامل 

ای از زایندهف، تعداد نیباوجودا. (82 ,88) گرفتندمی

شاخصی  عنوانبه ،تحصیلی اشتیاق ،پژوهشگران

ی ژرا جلوه مشهود و بارز انر برای حالت انگیزشی

ان فراگیرتجلی انگیزه زیربنایی  وو پایداری 

تحصیلی  اشتیاقه کاوش در و ب (81, 89)دانندمی

بررسی فراگیران دارای اشتیاق  اند.روی آورده

را فراهم آورده  یامتقاعدکنندهتحصیلی باال شواهد 

میزان مشارکت و درگیری  دهدنشان می است که

ند اوتهای یادگیری میرفتاری و هیجانی در فعالیت

 .(85)بینی نماید عملکرد تحصیلی آنان را پیش

زه انگی واسطهبهفراگیران دارای اشتیاق تحصیلی 

فتارهای رشان کمتر احتمال دارد که درگیر یدرون

عملکرد تحصیلی  در مخرب شده و ریسک کمتری

. در مقابل، (83-89)دارندلیتحصپایین و ترک 

فراگیران با اشتیاق تحصیلی پایین، بیشتر احتمال 

دارد که از فعالیت یادگیری فاصله گرفته، دچار 
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در  جهیدرنتشده و  یتفاوتیبخستگی و مالل و 

رض خطر افت عملکرد تحصیلی پایدار و ترک عم

  .(28, 23)تحصیل قرار گیرند

با توجه به شواهد فراوان درباره نقش مهم اشتیاق 

 تحصیلی فراگیران در یادگیری و موفقیت تحصیلی

ها درصدد شناسایی عوامل تقویت، پژوهشآنان

دهنده اشتیاق تحصیلی فراگیران شرورکننده و پ

 عدالت به وانتاین عوامل می ازجملهاند. برآمده

 ، محیط اجتماعی(22)کالس محیط در ساختاری

 (21)، نقش حمایت معلم، والدین و همساالن(29)

 از هاپژوهش یریگاشاره کرد. از سوی دیگر، جهت

 به نیرافراگ تحصیلی پیشرفت مشکل حل برکز تمر

سازی یادگیری و توجه به بر بهینه دیتأک سمت

فراگیران تغییر یافته و به جای اشتیاق و انگیزش 

کننده عملکرد بینیتمرکز بر عوامل خطرزا یا پیش

بر لذت و  مؤثرپایین به سمت کاوش در عوامل 

برای مشارکت در فرآیند یادگیری که  مندیعالقه

برای موفقیت تحصیلی پایدار الزم و ضروری است، 

مطالعات اخیر به که  یاگونهبهتغییر یافته است. 

در اثرات مفید سرمایه روانشناختی در  کاوش

و  (29, 25)اندتسهیل نتایج مثبت تحصیلی پرداخته

شناسی مثبت در تسهیل های رواننقش سازه

پیامدهای آموزشی مهمی همچون اشتیاق تحصیلی 

شناختی، اند. سرمایه روانرا برجسته ساخته

ای است که از گونهوضعیت انگیزشی مثبت صفت

آوری فرد بینی، خودکارآمدی و تابامید، خوش

 (21) همکارانشو  Luthans. (28) حکایت دارد

ارزیابی مثبت از  صورتبهسرمایه روانشناختی را 

شرایط و احتمال موفقیت بر اساس تالش و پشتکار 

اند که اند. مطالعات قبلی نشان دادهتعریف کرده

سرمایه روانشناختی پیامدهای روانی مثبت در 

، عملکرد (93, 23)همچون اشتیاق شغلی اهسازمان

و رفتار  (98, 21)، رضایت شغلی (21) شغلی

 کند. بینی میرا پیش (92)شهروندی سازمانی

رغم فواید بالقوه سرمایه روانشناختی در علی

، اطالعات اندکی درباره اثرات ارزشمند هاسازمان

سرمایه روانشناختی بر پیامدهای آموزشی مثبت 

در بافت آموزشی و تحصیلی وجود دارد.  ژهیوبه

اگرچه مفهوم سرمایه روانشناختی اساساً از 

بررسی کارکنان در محیط شغلی برخاسته است 

توان استدالل کرد که در بافت آموزشی و می

است. اول اینکه همانند  استفادهقابلدانشجویان نیز 

تواند محیط کاری افراد شاغل، دانشگاه نیز می

ط های مرتبر نظر گرفته شود که به رفتارسازمانی د

دهد. دوم اینکه با حرفه یا شغل دانشجویان شکل می

 معمولطوربهماهیت و کیفیت تکالیفی که دانشجویان 

دهند برای مثال انجام تکالیف درسی، انجام می

ها و مطالعه منابع حضور در کالس و سخنرانی

, 9)شودشغل در نظر گرفته  عنوانبهتواند درسی می

. بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با (29

تواند به گسترش های بهتر در دانشجویان میپیامد

 (99)پیشینه پژوهش مربوط به تعلیم و تربیت مثبت

های روانشناختی که بر اهمیت و صفات و حالت

مثبت )همچون سرمایه روانشناختی( در تسهیل 

لی( تحصیپیامدهای یادگیری انطباقی )مانند اشتیاق 

 تأکید دارد، کمک نماید.

توسط  شدهمطرحبا استفاده از تعمیم مفهوم 

Luthans به بافت آموزشی به  (91, 28)و همکارانش

رسد برای اینکه دانشجویان بتوانند با جامعه نظر می

های زندگی و مدرن دائماً در حال تغییر و تعارض
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تحصیل مقابله کنند، )دانشجویانی که قرار است در 

آینده شاغل شوند( نیز باید به سرمایه روانشناختی 

، مطالعات اندکی، فواید وجودنیباامجهز شوند. 

سرمایه روانشناختی در بافت و محیط آموزشی را 

مطالعه تأثیر سرمایه اند. برجسته ساخته

تر در ه مرتبه باالیک ساز عنوانبهروانشناختی 

 خود در مرحله آغازین فراگیران،عملکرد تحصیلی 

جویان و اندکی در دانش هایپژوهشقرار دارد و 

 این زمینه انجام در در بین دانشجویان ایرانی ویژهبه

. مرور پیشینه پژوهش حاکی از آن است گرفته است

نیز محدود به بررسی  شدهانجامکه معدود مطالعات 

سرمایه روانشناختی از اجزای  امهرکدرابطه 

ر د با عملکرد تحصیلی منفرد و جداگانه صورتبه

بنابراین، بررسی ختلف است. مقاطع تحصیلی م

یک سازه مرتبه باال  عنوانبهسرمایه روانشناختی 

درباره کاربرد  یامالحظه قابلتواند بینش می

های روانشناسی مثبت برخاسته از بافت سازه

مانند سرمایه روانشناختی( در فرهنگی غربی )

غربی همچون ایران را فراهم آورد و به جامعه غیر

درک بهتر نقش آن در تبیین اشتیاق تحصیلی 

کلیدی و مهم در عملکرد تحصیلی  عامل عنوانبه

دانشجویان علوم پزشکی کمک نماید. از این رو، 

آن است که بررسی نقش  درصددپژوهش حاضر 

آن در اشتیاق  یهامؤلفهسرمایه روانشناختی و 

تحصیلی دانشجویان پزشکی بپردازد و نشان دهد 

، بینیخوشامید،  یهامؤلفهاز  کیکدامکه 

تری در آوری نقش کلیدیخودکارآمدی و تاب

اشتیاق رفتاری، هیجانی و شناختی دانشجویان 

 کند.علوم پزشکی ایفا می

 

 هاروش

نوع  از پژوهش طرح و توصیفیاز  حاضر پژوهش

پژوهش، هدف،  نیدر ا رایاست ز یادیبن گیستبهم

 هایمؤلفه" مالک ریمتغ نیچند راتییتغ به بردن یپ

 نیبشیپ یرهایبر اساس متغ "اشتیاق تحصیلی

 هکازآنجایی. است "سرمایه روانشناختی هایمؤلفه"

 هایمؤلفه ازی ریمتغ 9 مجموعه کیمالک  ریمتغ

اشتیاق تحصیلی شامل اشتیاق رفتاری، عاطفی و 

 بای نظر ازلحاظشده است، که  لیکشت شناختی

م مجموعه به نا کی لیکشاط داشته و تبارت ریگکدی

 حالت استفاده از نیدر ا دهند،یم اشتیاق تحصیلی را

 بنابراین، برای. ستین ریپذامکان ونیروش رگرس

اشتیاق با روانشناختی  سرمایهرابطه  یبررس

 د.ی استفاده شکانون بستگیهم لیتحلاز  ،تحصیلی

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مقطع 

کارشناسی و دکتری عمومی در نیمسال اول سال 

بود. بر اساس  نفر 2515و برابر با  38-39تحصیلی

 =5/3dو  درصد 5سطح خطای با  فرمول کوکران

پسر(  883دختر و  223دانشجو )شامل  993تعداد 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان با استفاده از روش 

ای )متناسب با ای طبقهگیری چندمرحلهنمونه

 دانشگاه هایدانشکده بین از .جنسیت( انتخاب شدند

 ،پزشکی دانشکده سه کاشان پزشکی علوم

از بین  سپس شدند، انتخاب و بهداشت پرستاری

 حجم متناسب باهای مذکور های دانشکدهکالس

 صورتبهکالس  93، دانشکده هر دانشجویان

نفر  82تا  83تصادفی انتخاب و از هر کالس بین 

 993صورت تصادفی انتخاب شدند )درمجموع، به

 ،ازنظر جنسیت جامعه حجم با متناسبدانشجو( و 
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از بین  نمونه گروه از نفر 223درصد معادل  83

 آنان نفر 883درصد معادل  93 و خترد دانشجویان

 تشریح از پس انتخاب شدند. پسر دانشجویاناز 

 همکاری و مشارکت جلب و پژوهش اهداف

به پرسشنامه سرمایه روانشناختی،  کنندگان،شرکت

تحصیلی فردریگز، بلومنفیلد و پاریس  مقیاس اشتیاق

دموگرافیک پاسخ دادند. اجرای  سؤاالتو 

فردی بوده و رضایت  صورتبهها پرسشنامه

کنندگان در پژوهش گرفته شد شفاهی تمامی شرکت

ها بدون و به ایشان اطمینان داده شد که پرسشنامه

گروهی  صورتبهها نام و محرمانه بوده و داده

خواهند شد. مدت زمان مناسب برای  لیوتحلهیتجز

ها در ها در نظر گرفته شد. دادهاجرای پرسشنامه

آوری شد و با استفاده از تحلیل هفته جمعمدت سه 

-Spssهمبستگی کانونی )بنیادین( از طریق نرم افراز 

 قرار گرفت. وتحلیلتجزیهمورد  22

 ابزاری وجود عدم به توجه با حاضر، پژوهش در

 روانشناختی دانشجویان سرمایه گیریاندازه برای

 هایپژوهش اساس بر و تحصیلی عرصه در

 از یکی هرکدام که معتبر ابزار چهار از شدهانجام

 راروانشناختی  سرمایه مقیاس خرده چهار

 ترکیب با شد. سپس استفاده کنند،گیری میاندازه

 ایماده 91 پرسشنامه چهار ابزار این هایماده

ابزارها به شرح  این .گردید تهیهروانشناختی  سرمایه

 زیر بودند. 

 بزرگساالن امید میزان تعیین مقیاس امید برای

و دارای  شده ساخته 8338اسنایدر در سال  توسط

 1است که  لیکرتی ایدرجه 1 آیتم در مقیاس 82

شود و گذاری نمیسؤال آن انحرافی است و نمره

قرار دارد.  91تا  1بنابراین دامنه نمرات آن بین 

 این همبستگی محاسبه با زمانهم روایی بررسی

 اجتماعی حمایت ،خودکشی افکار مقیاس با مقیاس

 بین منفی رابطه زندگی بیانگر در معنا و شدهادراک

 خودکشی افکار مقیاس نمرات با امید مقیاس نمرات

 اجتماعی حمایت هایمقیاس نمرات با مثبت رابطه و

 نای اعتبار ضریبد. بو زندگی در معنا و شدهادراک

 زا و 19/3کرانباخ  آلفای فرمول از استفاده با مقیاس

که نشان  آمد دست به 18/3یی باز آزما طریق

 از ایرانی جمعیت برای اسنایدر امید مقیاسدهد می

 ابزاری عنوانبه و برخوردار خوبی روایی و اعتبار

آموزشی  و بالینی هایمحیط در مناسب و معتبر

در پژوهش حاضر  .(95)است استفادهایران قابل

انباخ کرضریب اعتبار پرسشنامه امید به روش آلفای 

  محاسبه شد. 15/3برابر با 

 تحصیلی از پرسشنامه برای سنجش خودکارآمدی

بانتینگ  و ایلروی مک تحصیلی خودکارآمدی

 و ایلروی استفاده شد. این پرسشنامه توسط مک

 ارزیابی تهیه شده که به 2338بانتینگ در سال 

 تحصیلی سازماندهی وها رفتارها، برنامه

 83 شامل و پردازدمی اندانشجوی و آموزاندانش

 "موافقم کامالً"از  لیکرتی ایدرجه 8 طیف در وماده 

( تنظیم شده است. 8)نمره  "مخالفم کامالً"( تا 8)نمره 

 خودکارآمدی منزلهبه پرسشنامه این در باال امتیاز

 اعتبار، این. در ایران، است تحصیلی بیشتر

 گزارش 18/3کرونباخ  آلفای روش به پرسشنامه

در پژوهش حاضر ضریب اعتبار  .(99)است شده

پرسشنامه خودکارآمدی به روش آلفای کرانباخ 

 بود.  88/3برابر با 

مارتین و  توسطآوری تحصیلی پرسشنامه تاب

ه است. این طراحی شد 2339در سال  مارش
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 5طیف لیکرت در پرسش  9 پرسشنامه دارای

 (موافقم کامالً) 5( تا مخالفم کامالً) 8ای از درجه

 یلهوسبهپایایی این پرسشنامه . شودگذاری مینمره

و همبستگی آن با  13/3 برابر با آلفای کرونباخ

گیری، متغیرهای اضطراب، خودباوری، تصمیم

 38/3مدیریت مطالعه و اجتناب از شکست در سطح 

این پایایی روایی و  .(98)آمده است به دستمعنادار 

مورد بررسی قرار  (91)پرسشنامه در پژوهش

مقدار آلفای نتایج پژوهش آنان نشان داد که  .گرفت

 82/3این مقیاس در نمونه ایرانی برابر با  کرونباخ

در تحلیل عاملی مرتبه دوم مقدار  ،است. همچنین

آمد. سایر  به دستدو مناسب  آماره خی

از مطلوبیت برخوردار  نیز های برازششاخص

بار عاملی معناداری  ها دارایتمامی پرسشو بودند 

ابزار مذکور در نمونه  ،بنابراین .با کل آزمون بودند

. در استایرانی دارای روایی و اعتبار مطلوب 

پژوهش حاضر اعتبار مقیاس از طریق محاسبه 

ضریب همسانی درونی با استفاده از آلفای کرانباخ 

را نشان داد که حاکی از اعتبار مناسب  15/3مقدار 

 است.مقیاس مذکور 

گیری ینی از آزمون جهتبسنجش خوش منظوربه

 که آزمون ( استفاده شد. اینLOTزندگی )

 توسط کندمی گیریاندازه سرشتی را بینیخوش

استفاده  مورد و شده ساخته یرشی و کارور

 مقیاس در گویه 83 دارای و قرارگرفته وسیعی

 ،8 = مخالفم کامالً) ایگزینه 5 صورتبه لیکرت

 کامالً ،1= موافقم ،9 = ندارم نظری ،2 = مخالفم

 9 ،بینیخوش به مربوط ماده 9 است. (5= موافقم

 انحرافی و خنثی آن ماده 1 و بدبینی کنندهانیبماده 

نمره باالتر در این  شود.نمی یگذارنمره است که

باالتر است.  شدهادراکبینی آزمون نشانگر خوش

نتایج تحلیل عاملی از طریق چرخش واریمکس، از 

مشخص شده و طریق یک ساختار تک عاملی 

است. این  آمدهدستبه 81/3همسانی درونی آن 

توسط خدابخشی به فارسی  8919آزمون در سال 

ترجمه شده و در ایران اعتبار یابی مقدماتی شده 

 ییآزما بازاست، پایایی به روش آلفای کرونباخ و 

. در است آمدهدستبه 18/3و  81/3ترتیب  به

پژوهش حاضر ضریب اعتبار پرسشنامه 

 بود. 91/3بینی به روش آلفای کرانباخ برابر با خوش

 بررسی اشتیاق تحصیلی از مقیاس اشتیاق منظوربه

استفاده شد.  (93) و همکارانFredricks  تحصیلی

 5طیف لیکرت در گویه  85این مقیاس دارای 

در هر گویه کنندگان است که پاسخ شرکتای درجه

شود که گذاری میهمیشه( نمره) 5)هرگز( تا  8از 

(، اشتیاق 1-8سؤاالت اشتیاق رفتاری ) مؤلفهسه 

 سؤاالت( و اشتیاق شناختی )83-5 عاطفی )سؤاالت

سازندگان این مقیاس، گیرد. ( را اندازه می88-85

. در نمونه اندردهکگزارش  19/3ضریب اعتبار آن را 

مقیاس در پژوهش عباسی و روایی این ایرانی، 

 ضریب پایاییو  قرارگرفته تائیدمورد  (13)همکاران

را برای آن گزارش آلفای کرونباخ  به روش 99/3 کل

در پژوهش حاضر، ضرایب اعتبار از طریق اند. کرده

اشتیاق تحصیلی  مؤلفهآلفای کرونباخ برای سه 

 ب،به ترتی شامل اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

 آمد. به دست 83/3و  98/3، 99/3

 

 هایافته

میانگین اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دختر 

و در بین دانشجویان پسر  32/1±19/11
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بود. همچنین، در بین دانشجویان  31/83±95/13

گین ، میان13/18±53/5دختر، میانگین خودکارآمدی 

آوری و میانگین تاب 83/92±39/5امید 

و  19/29±83/1بینی و میانگین خوش 92/95±1/29

در بین دانشجویان پسر، میانگین خودکارآمدی 

، میانگین 19/98±13/5، میانگین امید 93/1±33/18

بینی و میانگین خوش 18/29±98/1آوری تاب

مستقل،  یهاگروهبرای  tبود. آزمون 91/9±88/21

تفاوت معناداری در متغیرهای اشتیاق 

(، خودکارآمدی =291/3sigو  =82/8tتحصیلی)

(13/8t=  112/3وsig=( امید ،)31/8t=  و

283/3sig=تاب ،)( 29/3آوریt=  185/3وsig= و )

بین دانشجویان  (=199/3sigو  =89/3t) بینیخوش

 دختر و پسر نشان نداد. 

خودکارآمدی  همچنین، بین سن دانشجویان با

(31/3r=  89/3وsig=( امید ،)38/3r=  13/3وsig= )

( رابطه =33/3sigو  =338/3rبینی )و خوش

معناداری مشاهده نشد. اما بین سن و اشتیاق 

آوری ( و تاب=338/3sigو  =23/3rتحصیلی )

(88/3r=  31/3وsig=)  .رابطه معناداری وجود داشت

های توصیفی )میانگین و در جدول زیر شاخص

انحراف استاندارد( و ضرایب همبستگی 

آوری و نمره کل خودکارآمدی، شایستگی و تاب

اشتیاق تحصیلی  هایمؤلفهاشتیاق تحصیلی و 

عالقگی و اشتیاق شناختی در بین شامل خستگی، بی

 است. شدهارائهدانشجویان 

شود بین مشاهده می 8که در جدول  گونهانهم

بینی با آوری و خوشخودکارآمدی، امید، تاب

اشتیاق تحصیلی همبستگی مثبت  هایمؤلفه

دهد هرچه معناداری وجود دارد که نشان می

روانشناختی دانشجویان در سرمایه  یهامؤلفه

سطح باالتری باشد، اشتیاق تحصیلی باالتری 

 خواهند داشت. 

سرمایه  مجموعۀ بین بررسی رابطۀ برای

و  آوریتاب، امید، خودکارآمدیروانشناختی )

اشتیاق تحصیلی )اشتیاق  هایمؤلفهبا  (بینیخوش

 تحلیل از رفتاری، اشتیاق عاطفی، اشتیاق شناختی(

 از یکی این تحلیل شد. استفاده همبستگی بنیادی

 است چندمتغیری خطی آماری هایتکنیک اعضای

 تحلیل ۀافتیگسترش را توان آنمی ینوعبه که

 2جدول  گرفت. در نظر در متغیری همبستگی چند

 .است شده گزارش کانونی تحلیل نتایج

 ویلکز المبدای دهدمی نشان 2جدول  که گونههمان

 دو که بین صفر فرضیۀ این آزمون منظوربه

 )اگر قبلی بنیادی متغیرهای استخراج بعد از مجموعه

 ارد،ندوجود  باشد( همخوانی پسماند داشته وجود

در ستون  خی دو مجذور مقادیررود و بکار می

 شدهبودن آن، ارائه  معنادار آزمون بعدی برای

(، 93/853اول ) مجموعۀ برای دو خی آمارۀ است.

سوم  مجموعۀ ( و برای19/88دوم ) مجموعۀ برای

و  مستقل متغیرهای برای تنها که باشد( می59/9)

 توانمی بنابراین است. وابسته مجموعه اول معنادار

 متغیرهای از معنادار مجموعۀ یک که گرفت نتیجه

دارد و این رابطه  وجود هاداده در وابسته و مستقل

 مجموعۀ دوم . رابطۀاست 93/3 اول مجموعۀ برای

که  است 83/3و  85/3 ترتیب به مجموعۀ سوم و

 کانونی، هایهمبستگی نیستند. مجذور معنادار

 مقادیر واریانس معرف که است ویژه ارزش معادل

 بنیادی متغیرهای توسط بنیادی متغیر یشده تبیین

سرمایه  است. بنابراین، مجموعۀ اول دیگر
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 از 93/3معناداری  شکل به تواندروانشناختی می

 کند و با تبیین را واریانس مجموعۀ اشتیاق تحصیلی

 ها ارتباطموعهمج بقیۀ در 2جدول  به توجه

تحلیل  در که است ذکرانیشاندارد.  وجود معناداری

 متغیرهای همانند مجموعه هر بنیادی همبستگی

 در هاعامل یا ساختاری یابی معادالتمدل در مکنون

 معنادار مجموعه یک که است. زمانی عاملی تحلیل

متغیرهای  چه از مجموعه این کهنیا بررسی گرددمی

 و ارتباط نحوۀ و شده تشکیل ایوابسته و مستقل

 رونیازا. است ضروری است چگونه هاآن اهمیت

 9. جدول ضروری است کانونی هایوزن بررسی

 نشان را مجموعۀ معنادار اول کانونی هایوزن

 دهد.می

 متغیر هر همبستگی ها نشانگرهمبستگی 9 جدول در

 ضرایب است، خودش مجموعه کانونی با متغیر

 ضرایب رگرسیون همانند استاندارد شده کانونی

 و هستند تحلیل رگرسیون در استاندارد شده

در هستند.  در مجموعه آن متغیر اهمیت نشانگر

 هایمؤلفهو در بین بینی و امید اول، خوش مجموعه

ن دارای بیشتریاشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری 

 باال درصد جدول در اهمیت هستند. همچنین

 هر واریانسی است که معرف میزان واریانس،

کند و به می تبیین را خودش کانونی متغیر مجموعه،

 (extracted varianceه )شد استخراج واریانس آن

 واریانسی نمایانگر میزان نیز همپوشی .گویندمی نیز

 را تبیین مقابل کانونی متغیر مقابل، مجموعه که است

استخراج شده  انسیوار زانیم براین،بنا کند.می

 53روانشناختی سرمایه مجموعه اول  یکانون ریمتغ

 81 زین اشتیاق تحصیلی هایمؤلفه د است.صدر

سرمایه اول مجموعه  انسیاز وارد صدر

 انسیوار زانیم .کنندیم نبییرا ت روانشناختی

 5/89اشتیاق تحصیلی  یکانون ریاستخراج شده متغ

درصد از  3/29نیز روانشناختی سرمایه و  درصد

 برای کند.تغییرات اشتیاق تحصیلی را تبیین می

 یا هادر مجموعه معنادار متغیرهای شناسایی

 پیشنهاد (18)نی، تاباچیک و فیدلمتغیرهای کانو

 معنادار و بیشتر نشانه 93/3 کانونی بار ند کهکنمی

 متغیر بنابراین است. درمجموعۀ خویش آن بودن

 ( و92/3بینی)درمجموعۀ اول شامل خوش معنادار

اول اشتیاق  در مجموعههستند و ( 95/3)امید 

( از بیشترین 12/3اشتیاق رفتاری )تحصیلی، مؤلفه 

 که شودمی تفسیر گونهنیا است و ت برخورداراهمی

بینی و امید بیشتری دانشجو از خوش هرچه

اشتیاق رفتاری بیشتری را در پی ، برخوردار باشد

 .خواهد داشت

 های توصیفی و ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهششاخص .1جدول

 6 5 4 3 2 1 انحراف استاندارد ±میانگین متغیر

      1 33/41 ± 44/5 خودکارآمدی( 1

     1 53/0** 34/32 ± 43/5 امید (2

    1 33/0** 35/0** 33/23 ± 31/4 آوریتاب( 3

   1 34/0** 50/0** 44/0** 34/23 ± 34/3 بینی( خوش4

41/0 33/0* 66/15 ± 45/3 ( اشتیاق عاطفی 5 ** **16/0 44/0 ** 1  

46/0 03/0 33/0** 33/0** 16/16 ± 50/3 ( اشتیاق شناختی6 ** **61/0 1 

44/0 13/0** 40/0** 43/0** 02/14 ± 53/3 ( اشتیاق رفتاری4 ** **54/0 **63/0 

            01/0**p<  05/0*p< 
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 اشتیاق تحصیلی مجموعه روانشناختی باسرمایه  مجموعه رابطه کانونی همبستگی . نتایج2 جدول
 

 یدارامعن یآزاد هجدر دو یخ  لکزیوالمبدای  یکانون گیهمبست ژهیارزش و  اوله عمجمو

1 544/0 605/0 612/0 60/153 12 000/0 

2 025/0 154/0 365/0 46/11 6 040/0 

3 011/0 104/0 333/0 56/3 2 163/0 

 

 

 کبین و مالول متغیرهای پیشا مجموعه شده نییتب انسیوار ،یاستانداردشده کانون بیضر ،یهمبستگ. 3جدول 
 

 ضرایب استاندارد ضریب همبستگی  

 نیبشیپمتغیرهای 

 )مجموعه اول(

 23/0 42/0 خودکارآمدی

 35/0 44/0 امید

 14/0 23/0 آوریتاب

 62/0 43/0 بینیخوش

 501/0 درصد واریانس

 133/0 همپوشی

 متغیرهای مالک

 )مجموعه دوم(

 32/0 35/0 اشتیاق عاطفی 

 34/0 33/0 اشتیاق شناختی

 43/0 33/0 اشتیاق رفتاری

 435/0 درصد واریانس

 263/0 همپوشی

 

 

 گیریو نتیجه بحث

بررسی رابطه سرمایه  باهدفپژوهش حاضر 

روانشناختی با اشتیاق تحصیلی انجام گرفت. نتایج 

یه روانشناختی با اشتیاق نشان داد که بین سرما

تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و 

 ترینبه ترتیب قوی بینی و امیدخوش هایمؤلفه

ها با نتایج اشتیاق تحصیلی بود. یافته کننده ینیبشیپ

و  Suiچندین پژوهش همخوان است. برای مثال، 

به بررسی رابطه سرمایه روانشناختی  (29) همکاران

 یکنگهنگحصیلی در دانشجویان چینی و با اشتیاق ت

اند که بین سرمایه اند و نشان دادهپرداخته

روانشناختی و اشتیاق مطالعه رابطه وجود دارد و 

انگیزش درونی تا حدی رابطه میان سرمایه 

گری روانشناختی و اشتیاق مطالعه را میانجی

گرا مطالعۀ اخیر در جوامع جمع ازآنجاکهکند. می

تواند شواهدی برای نقش است می انجام شده

گرا سرمایه روانشناختی در بافت آموزشی جمع

آید. همچنین سرمایه  حساببهمانند ایران 

روانشناختی رابطه مثبتی با عملکرد تحصیلی در 

دانشجویان رشته تجارت در آمریکا داشته 

 .(12)است

تئوریک دالیل معقولی درباره رابطه سرمایه  ازنظر

با پیامدهای تحصیلی مطلوب مانند  روانشناختی

و  Luthansاشتیاق تحصیلی وجود دارد. اول اینکه 

اند که سازه سرمایه مطرح کرده (21) همکاران
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گیری انگیزشی مثبتی جهت صورتبهروانشناختی 

سازند به موفقیت و کنند که فرد را قادر میعمل می

مندانه دست یابد. زیرا افراد دارای زندگی رضایت

ابع روانشناختی باثباتی همچون سرمایه من

، (19)های مثبت بیشترروانشناختی، احتماالً هیجان

را  (29)، و پیشرفت تحصیلی(11)رضایت از زندگی

تجربه خواهند کرد. دوم اینکه، نظریه نگهداری 

، معتقد است داشتن منابع روانشناختی (15)منابع

ر تواند فرد را برای کار و تالش جدی بمتعدد می

ای خاص و داشتن بهزیستی روی اهداف حرفه

های زندگی توانمند سازد. بر علیرغم تجربه چالش

این اساس، دانشجویانی که از مزایای روانی سرمایه 

کننده در ارتباط با تحصیل روانشناختی حمایت

بالقوه توانایی ابراز  طوربهتوانند برخوردارند می

کالس درس واکنش مثبت و شرکت فعال و پویا در 

های یادگیری را در خود تقویت نموده و و فعالیت

 پرورش دهند. 

Ouwneel دریافتند که تجربه کردن  (2) و همکاران

هیجانات مثبت، منابع شخصی آینده دانشجویان و 

-خود اشتیاق تحصیلی دانشجویان را پیش نوبهبه

کند. دانشجویانی که در مطالعات خود دارای بینی می

دی هستند و درباره آینده خود احساس کارآم

بین و امیدوار هستند، سطوح باالتری از خوش

ا ها بدهند. این یافتهاشتیاق تحصیلی را نشان می

 شدهانجامهای نتایج پژوهش حاضر و نیز پژوهش

 در حوزه سرمایه روانشناختی در بافت سازمانی

 (9) و همکاران Salanovaهمخوان است.  (21)

های اصلی دانشجویان فعالیتاستدالل کردند که 

های درسی، کار بر روی مانند حضور در کالس

یک شغل در نظر گرفته  مثابهبهتکالیف و مطالعه 

شود. همانند افراد شاغل دانشجویان بر اهداف 

ها، عملکرد تحصیلی، خاصی همچون گذراندن دوره

گرفتن نمره و غیره تمرکز دارند. بنابراین اشتیاق 

حالت مثبت ارضاکننده مشتمل بر  انعنوبهتحصیلی 

داشتن انرژی، فداکاری و مجذوب بودن برای 

شود. و در مقابل، این نگرانی وجود یادگیری تلقی می

دارد که عدم اشتیاق و درگیری دانشجویان در امر 

شان را تحت تأثیر قرار دهد. مطالعه عملکرد تحصیلی

Schaufeli رژی دریافتند که مؤلفه ان (8) و همکاران

در اشتیاق تحصیلی رابطه مثبتی با عملکرد تحصیلی 

دارد. مطالعات اخیر، شواهدی تجربی برای رابطه 

متقابل میان منابع شخصی و اشتیاق تحصیلی فراهم 

 (18)و همکاران Salanova. برای مثال (19)اندکرده

دانشجوی اسپانیایی  833در پژوهشی بر روی 

غیرمستقیم از  رطوبهدریافت که باورهای کارآمدی 

طریق تأثیر بر عاطفه مثبت در طی زمان بر اشتیاق 

 د. نو فعالیت تأثیر دار

توان نتیجه گرفت که سرمایه روانشناختی و البته می

اشتیاق تحصیلی دارای اثر متقابل هستند و 

توان بین سرمایه روانشناختی و ، میدیگرعبارتبه

 نظر در اشتیاق تحصیلی یک علیت و رابطه حلقوی را

، عالوه بر تأثیر سرمایه دیگرعبارتبهگرفت. 

توان جهت روانشناختی بر اشتیاق تحصیلی، می

عکس این رابطه را نیز در نظر گرفت. به این معنا که 

دانشجویان دارای اشتیاق تحصیلی احتماالً عملکرد 

 صورتبهتواند خوبی دارند و نتیجه خوب می

های آنان تالشبازخورد مثبتی برای شایستگی و 

دیده شود و بنابراین سرمایه روانشناختی آنان را 

تقویت کرده )احساس  نفساعتمادبهارتقاء  واسطهبه

تر را در ی درخشانخودکارآمدی( و انتظار آینده
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بینی و امید( و آنان را آنان به وجود آورده )خوش

را بهتر تحمل نمایند  های تحصیلیقادر سازد ناکامی

همخوان با نظریه سرمایه ی، طورکلبه (.یآورتاب)

روانشناختی، نتایج این پژوهش، شواهدی را درباره 

نقش مثبت سرمایه روانشناختی برای بافت 

آورد که پیش از این در آموزشی فراهم می

ها عمدتاً بر پیامدهای مطلوب سرمایه پژوهش

های کاری و بعضاً در روانشناختی در محیط

و  (11, 12)زی در فرهنگ غربیآموهای دانشنمونه

 (25)و چین (29)کنگهنگجوامع غیر غربی مانند 

اند. مطالعه حاضر این حوزه از پژوهش محدود بوده

 را در بستر فرهنگ ایرانی گسترش داده است.

 

 هامحدودیت

های های پژوهش تجربی حاضر، بینشاگرچه یافته

جالبی درباره نقش انطباقی سرمایه روانشناختی در 

آورد، دارای چندین های آموزشی فراهم میمحیط

محدودیت قابل ذکر است. اول اینکه طرح پژوهشی 

های این مطالعه مقطعی است و بنابراین نگرانی

ن انگیزد و از ایای درباره اعتبار نتایج را برمیبالقوه

شود مطالعات آتی با استفاده از رو توصیه می

رمایه س ریتأثهای طولی برای تعیین طرح

روانشناختی بر پیامدهای تحصیلی بهینه انجام شود. 

دوم اینکه در پژوهش حاضر گردآوری اطالعات 

مربوط به سرمایه روانشناختی و اشتیاق تحصیلی 

های خود گزارشی بوده است و مبتنی بر داده

شود از راهبردهای دیگر در بنابراین توصیه می

ید و همتایان بندی اساتآوری اطالعات مانند رتبهجمع

سوم اینکه، نمونه  شود.دانشجوی فرد استفاده 

پژوهش حاضر از بین دانشجویان دانشگاه علوم 

ی کاشان انتخاب شده و در تعمیم نتایج به پزشک

سایر دانشجویان کشور باید جانب احتیاط رعایت 

ی معین، مطالعه هااین محدودیت وجود با گردد.

 د. سازنکات مهمی را آشکار میحاضر 

 

 پیشنهادات

نتایج این پژوهش تلویحات عملی مهمی در پی دارد. 

ن گذارامدیران، سیاست شودپیشنهاد میبرای مثال، 

-آموزشی و آموزش عالی، اساتید، مربیان، روان

پردازی، شناسان و مشاوران تحصیلی بر مفهوم

های آموزشی و ریزی و اجرای برنامهبرنامه

بع روانشناختی پایا ای با هدف پرورش منامشاوره

تسهیل  منظوربههمچون سرمایه روانشناختی 

کارکرد روانی مثبت در محیط و بستر آموزشی 

های آموزشی مبتنی بر تأکید نمایند. اجرای برنامه

ارتقاء سرمایه روانشناختی نه تنها اشتیاق تحصیلی 

از بروز پیامدهای  زمانهمبخشد بلکه را بهبود می

فرسودگی صیلی، غیبت و منفی مانند افت تح

 کند.جلوگیری می تحصیلی

  

 سپاسگزاری

اه دانشگپزشکی کلیه دانشجویان از  لهیوسنیبد 

همکاری علوم پزشکی کاشان که در این پژوهش 

تکمیل ا برای رود خداشته و صبورانه وقت 

در اختیار ما قرار دادند صمیمانه  هاپرسشنامه

 شود.سپاسگزاری می
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Abstract 
 

Introduction:Academic engagement has an important role for students’ motivation and 

academic performance, and lack of this quality could lead to several negative consequences. 

Therefore, it is very important to identify its causes. The present study aimed to explore the 

relationship between psychological capital and academic engagement among students of 

medical sciences.  

Methods: The present study was descriptive with a correlational design. Multi-stage sampling 

was used to select 330 medical sciences students (220 females; 110 males) from Kashan 

University of Medical Sciences in the 2017-2018. The participants provided their demographic 

information and filled out Fredricks engagement scale and, psychological capital scale. The data 

was analyzed through canonical correlation analysis in SPSS Version 22.  

Results: The findings indicated that academic engagement has a positive correlation with self-

efficacy, resilience, hope, and optimism. The canonical correlation coefficient was .60. The 

results showed that there is only one significant set between psychological capital and 

engagement components; in fact, the more a person has psychological capitals, particularly 

optimism and hope, the more he/she would have academic engagement, with increased 

behavioral engagement as a main. 

Conclusion: The results indicate that components of psychological capital, especially hope and 

optimism, have important roles in academic engagement, particularly in students’ behavioral 

engagement. Improving psychological capital in academia can lead to improvements in 

students’ academic engagement and academic performance. 
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