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 .8گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران.
مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره ششم شماره دوم پاییز و زمستان  98صفحات.101-88

مقدمه و هدف :اشتیاق تحصیلی نقش مهمی در انگیزه و عملکرد تحصیلی دانشجویان داشته و فقدان آن پیامدهای
منفی متعددی را به همراه داشته و شناسایی عوامل زمینهساز آن ضروری است .پژوهش حاضر باهدف بررسی
رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی انجام گرفت.
روشها  :پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح همبستگی است .تعداد  993دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
کاشان ( 223دختر و  883پسر) در نیمسال اول  39-38با استفاده از روش نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب
نویسنده مسؤول:
مجید صدوقی ،گروه روانشناسی،
دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه
کاشان ،کاشان ،ایران.
کد ارکید:
0000-0002-6439-6513
پست الکترونیکی:
Sadoughi@kashanu.ac.ir

شدند و به پرسشنامههای اشتیاق تحصیلی فردریگز و پرسشنامه سرمایه روانشناختی شامل مقیاس
خودکارآمدی تحصیلی مکایلروی و بانتینگ ،پرسشنامه تابآوری تحصیلی مارتین و مارش ،مقیاس امید
اسنایدر و آزمون جهتگیری زندگی و سؤاالت دموگرافیک پاسخ دادند .دادهها با استفاده تحلیل همبستگی کانونی
از طریق نرمافزار  SPSS-22مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که اشتیاق تحصیلی با خودکارآمدی ،تابآوری ،امید و خوشبینی همبستگی مثبت
معناداری دارد .ضریب همبستگی کانونی برابر با  3/93بود .نتایج تحلیل کانونی نشان داد که تنها یک مجموعه
معنادار بین سرمایه روانشناختی و مؤلفههای اشتیاق وجود دارد و هرچقدر سرمایه روانشناختی بهویژه
خوشبینی و امید باالتر باشد احتمال اشتیاق تحصیلی بهویژه در بعد اشتیاق رفتاری بهعنوان مؤلفه اصلی
اشتیاق تحصیلی افزایش مییابد.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاکی از آن است که سرمایه روانشناختی بهویژه امید و خوشبینی ،نقش مهمی در
اشتیاق تحصیلی بهویژه در بعد اشتیاق رفتاری دانشجویان دارد و تقویت سرمایه روانشناختی در فرآیند
آموزش دانشگاهی میتواند عامل زمینهساز اشتیاق تحصیلی دانشجویان و بهبود وضعیت تحصیلی آنان باشد.

کلیدواژهها :خودکارآمدی ،امید ،خوشبینی ،تابآوری ،اشتیاق تحصیلی .
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله98/01/21 :

اصالح نهایی98/10/00 :

پذیرش مقاله98/11/01 :

ارجاع :صدوقی مجید .تحلیل کانونی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی .راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی1098؛ .101-88:)2(6

مقدمه
امروزه اغلب دانشجویان با چالشهای متعددی مانند

و تحصیل تا نیل به مزیتهای رقابتی امری ضروری

مشکالت مالی ،ابهام در آینده شغلی ،مشکالت بازار

است .ازآنجاکه اشتیاق تحصیلی پیشبینی کننده

کار و فنّاوریهای در حال تغییر مواجهاند .برای غلبه

موفقیت تحصیلی است( )8آگاهی از عوامل مؤثر و

بر چنین چالشهایی ،برانگیختن دانشجویان به تالش

سوقدهنده دانشجویان به سمت اشتیاق و درگیری

برای داشتن عملکرد تحصیلی مطلوب از طریق

تحصیلی مهم و ضروری است .متعاقباً ،مقتضیات

تکیهبر ظرفیتهای روانی مثبت و اشتیاق به مطالعه

تحصیلی در محیطهای آموزشی رسالت مدیران
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چکیده

مجید صدوقی

سرمایه روانشناختی و اشتیاق تحصیلی

بهینهسازی آموزش را به موضوعی چالشبرانگیز

عامل یعنی اشتیاق شناختی شامل انواع فرایندهای

تبدیل کرده است.

پردازش است که فراگیران جهت یادگیری

موضوع اشتیاق تحصیلی همسو با شکلگیری

مورداستفاده قرار میدهند( .)3اشتیاق شناختی

روانشناسی مثبت ،در جوامع غربی ،ظهور کرد(-2

عـالوه بـر مقـدار سـرمایهگـذاری فراگیر درزمینه

 .)5اشتیاق تحصیلی مفهومی است که پس از طرح

فعالیتهای تحصـیلی ،توانـایی او در بـرانگیختن

اشتیاق شغلی مطرح شد .اشتیاق شغلی بهعنوان

خـویش بهمنظور انجـام فعالیتهای تحصیلی را در

حمایت ذهنی مثبت و ارضاکننده مرتبط با کار

برمیگیرد(.)83

تعریف شده است که مشخصه آن داشتن انرژی،

برای چندین دهه پژوهشها بر شناسایی عوامل

فداکاری و مجذوب بودن است( .)5در ادبیات

پیشبینی کننده دموگرافیک مانند وضعیت اقتصادی،

پژوهشی ،اشتیاق تحصیلی به معنای درگیری در

اجتماعی ،نژاد ،قومیت و جنسیت برای تبیین افت

فعالیتهای تحصیلی ،سازهای چندبعدی است که

عملکرد در کالس و ترک تحصیل تمرکز داشتند.

اشتیاق رفتاری ،هیجانی و شناختی را در برمیگیرد.

اغلب این حوزههای پژوهشی ،انگیزش را بهعنوان

اشتیاق رفتاری شامل درگیر شدن در فعالیتهای

عامل پیشبینی کننده اصلی موفقیت تحصیلی در نظر

تحصیلی و اجتماعی است و شامل انجام رفتارهای

میگرفتند ( .)82 ,88باوجوداین ،تعداد فزایندهای از

مرتبط بـا یـادگیری از قبیـل تـالش پایـدار ،تمرکز،

پژوهشگران ،اشتیاق تحصیلی ،بهعنوان شاخصی

توجه ،سؤال پرسیدن و شرکت در بحثهـای

برای حالت انگیزشی را جلوه مشهود و بارز انرژی

کالسـی و همچنین پیـروی از مقررات آموزشی و

و پایداری و تجلی انگیزه زیربنایی فراگیران

مشـارکت در فعالیتهای فـوق برنامـه است(.)9

میدانند( )81 ,89و به کاوش در اشتیاق تحصیلی

رفتارهای

روی آوردهاند .بررسی فراگیران دارای اشتیاق

قابلمشاهده تحصیلی ،نظیر تالش و پایداری در

تحصیلی باال شواهد متقاعدکنندهای را فراهم آورده

هنگام مواجهشدن با مشکل در حین انجام تکالیف

است که نشان میدهد میزان مشارکت و درگیری

درسی و تقاضای کمک از اساتید یا همساالن

رفتاری و هیجانی در فعالیتهای یادگیری میتواند

بهمنظور یادگیری و درک مطالب درسی اشاره

عملکرد تحصیلی آنان را پیشبینی نماید (.)85

دارد( .)8اشتیاق عاطفی به واکنشهای مثبت و منفی

فراگیران دارای اشتیاق تحصیلی بهواسطه انگیزه

فراگیران بـه افـراد و فعالیتهای آموزشی در کالس

درونیشان کمتر احتمال دارد که درگیر رفتارهای

درس اشاره دارد( .)9درواقع ،اشتیاق عاطفی شامل

مخرب شده و ریسک کمتری در عملکرد تحصیلی

عالقهمندی درونی به مطالب و تکالیف درسی،

پایین و ترک تحصیلدارند( .)83-89در مقابل،

ارزشگذاری به مطالب ،وجود عاطفه مثبت و فقدان

فراگیران با اشتیاق تحصیلی پایین ،بیشتر احتمال

عاطفه منفی نظیر ناامیدی ،اضطراب و خشم هنگام

دارد که از فعالیت یادگیری فاصله گرفته ،دچار

بهعبارتدیگر،

بعد

رفتاری،

به
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نهاد آموزشی و اساتید و مشاوران برای

انجام تکالیف درسی و یادگیری است( .)1سـومین

مجید صدوقی

سرمایه روانشناختی و اشتیاق تحصیلی

معرض خطر افت عملکرد تحصیلی پایدار و ترک

سازمانها همچون اشتیاق شغلی( ،)93 ,23عملکرد

تحصیل قرار گیرند(.)28 ,23

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

با توجه به شواهد فراوان درباره نقش مهم اشتیاق

شهروندی سازمانی( )92را پیشبینی میکند.

تحصیلی فراگیران در یادگیری و موفقیت تحصیلی

علیرغم فواید بالقوه سرمایه روانشناختی در

آنان ،پژوهشها درصدد شناسایی عوامل تقویت

سازمانها ،اطالعات اندکی درباره اثرات ارزشمند

کننده و پرورشدهنده اشتیاق تحصیلی فراگیران

سرمایه روانشناختی بر پیامدهای آموزشی مثبت

برآمدهاند .ازجمله این عوامل میتوان به عدالت

بهویژه در بافت آموزشی و تحصیلی وجود دارد.

ساختاری در محیط کالس( ،)22محیط اجتماعی

اگرچه مفهوم سرمایه روانشناختی اساساً از

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

بررسی کارکنان در محیط شغلی برخاسته است

اشاره کرد .از سوی دیگر ،جهتگیری پژوهشها از

میتوان استدالل کرد که در بافت آموزشی و

تمرکز بر حل مشکل پیشرفت تحصیلی فراگیران به

دانشجویان نیز قابلاستفاده است .اول اینکه همانند

سمت تأکید بر بهینهسازی یادگیری و توجه به

محیط کاری افراد شاغل ،دانشگاه نیز میتواند

اشتیاق و انگیزش فراگیران تغییر یافته و به جای

سازمانی در نظر گرفته شود که به رفتارهای مرتبط

تمرکز بر عوامل خطرزا یا پیشبینیکننده عملکرد

با حرفه یا شغل دانشجویان شکل میدهد .دوم اینکه

پایین به سمت کاوش در عوامل مؤثر بر لذت و

ماهیت و کیفیت تکالیفی که دانشجویان بهطورمعمول

عالقهمندی برای مشارکت در فرآیند یادگیری که

انجام میدهند برای مثال انجام تکالیف درسی،

برای موفقیت تحصیلی پایدار الزم و ضروری است،

حضور در کالس و سخنرانیها و مطالعه منابع

تغییر یافته است .بهگونهای که مطالعات اخیر به

درسی میتواند بهعنوان شغل در نظر گرفته شود(,9

کاوش در اثرات مفید سرمایه روانشناختی در

 .)29بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با

تسهیل نتایج مثبت تحصیلی پرداختهاند( )29 ,25و

پیامدهای بهتر در دانشجویان میتواند به گسترش

نقش سازههای روانشناسی مثبت در تسهیل

پیشینه پژوهش مربوط به تعلیم و تربیت مثبت()99

پیامدهای آموزشی مهمی همچون اشتیاق تحصیلی

که بر اهمیت و صفات و حالتهای روانشناختی

را برجسته ساختهاند .سرمایه روانشناختی،

مثبت (همچون سرمایه روانشناختی) در تسهیل

وضعیت انگیزشی مثبت صفتگونهای است که از

پیامدهای یادگیری انطباقی (مانند اشتیاق تحصیلی)

امید ،خوشبینی ،خودکارآمدی و تابآوری فرد

تأکید دارد ،کمک نماید.

حکایت دارد ( Luthans .)28و همکارانش ()21

با استفاده از تعمیم مفهوم مطرحشده توسط

سرمایه روانشناختی را بهصورت ارزیابی مثبت از

 Luthansو همکارانش( )91 ,28به بافت آموزشی به

شرایط و احتمال موفقیت بر اساس تالش و پشتکار

نظر میرسد برای اینکه دانشجویان بتوانند با جامعه

تعریف کردهاند .مطالعات قبلی نشان دادهاند که

مدرن دائماً در حال تغییر و تعارضهای زندگی و
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خستگی و مالل و بیتفاوتی شده و درنتیجه در

سرمایه روانشناختی پیامدهای روانی مثبت در

مجید صدوقی

سرمایه روانشناختی و اشتیاق تحصیلی

آینده شاغل شوند) نیز باید به سرمایه روانشناختی

پژوهش حاضر از توصیفی و طرح پژوهش از نوع

مجهز شوند .بااینوجود ،مطالعات اندکی ،فواید

همبستگی بنیادی است زیرا در این پژوهش ،هدف،

سرمایه روانشناختی در بافت و محیط آموزشی را

پی بردن به تغییرات چندین متغیر مالک "مؤلفههای

سرمایه

اشتیاق تحصیلی" بر اساس متغیرهای پیشبین

روانشناختی بهعنوان یک سازه مرتبه باالتر در

"مؤلفههای سرمایه روانشناختی" است .ازآنجاییکه

عملکرد تحصیلی فراگیران ،در مرحله آغازین خود

متغیر مالک یک مجموعه  9متغیری از مؤلفههای

قرار دارد و پژوهشهای اندکی در دانشجویان و

اشتیاق تحصیلی شامل اشتیاق رفتاری ،عاطفی و

بهویژه در بین دانشجویان ایرانی در این زمینه انجام

شناختی تشکیل شده است ،که ازلحاظ نظری با

گرفته است .مرور پیشینه پژوهش حاکی از آن است

یکدیگر ارتباط داشته و تشکیل یک مجموعه به نام

که معدود مطالعات انجامشده نیز محدود به بررسی

اشتیاق تحصیلی را میدهند ،در این حالت استفاده از

رابطه هرکدام از اجزای سرمایه روانشناختی

روش رگرسیون امکانپذیر نیست .بنابراین ،برای

بهصورت منفرد و جداگانه با عملکرد تحصیلی در

بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق

مقاطع تحصیلی مختلف است .بنابراین ،بررسی

تحصیلی ،از تحلیل همبستگی کانونی استفاده شد.

سرمایه روانشناختی بهعنوان یک سازه مرتبه باال

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه

میتواند بینش قابل مالحظهای درباره کاربرد

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مقطع

سازههای روانشناسی مثبت برخاسته از بافت

کارشناسی و دکتری عمومی در نیمسال اول سال

فرهنگی غربی (مانند سرمایه روانشناختی) در

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

جامعه غیرغربی همچون ایران را فراهم آورد و به

فرمول کوکران با سطح خطای  5درصد و d=3/5

درک بهتر نقش آن در تبیین اشتیاق تحصیلی

تعداد  993دانشجو (شامل  223دختر و  883پسر)

بهعنوان عامل کلیدی و مهم در عملکرد تحصیلی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان با استفاده از روش

دانشجویان علوم پزشکی کمک نماید .از این رو،

نمونهگیری چندمرحلهای طبقهای (متناسب با

پژوهش حاضر درصدد آن است که بررسی نقش

جنسیت) انتخاب شدند .از بین دانشکدههای دانشگاه

سرمایه روانشناختی و مؤلفههای آن در اشتیاق

علوم پزشکی کاشان سه دانشکده پزشکی،

تحصیلی دانشجویان پزشکی بپردازد و نشان دهد

پرستاری و بهداشت انتخاب شدند ،سپس از بین

که کدامیک از مؤلفههای امید ،خوشبینی،

کالسهای دانشکدههای مذکور متناسب با حجم

خودکارآمدی و تابآوری نقش کلیدیتری در

دانشجویان هر دانشکده 93 ،کالس بهصورت

اشتیاق رفتاری ،هیجانی و شناختی دانشجویان

تصادفی انتخاب و از هر کالس بین  83تا  82نفر

علوم پزشکی ایفا میکند.

بهصورت تصادفی انتخاب شدند (درمجموع993 ،

برجسته

ساختهاند.

مطالعه

تأثیر

دانشجو) و متناسب با حجم جامعه ازنظر جنسیت،
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تحصیل مقابله کنند( ،دانشجویانی که قرار است در

روشها

مجید صدوقی

سرمایه روانشناختی و اشتیاق تحصیلی

دانشجویان دختر و  93درصد معادل  883نفر آنان

مقیاس با مقیاس افکار خودکشی ،حمایت اجتماعی

از دانشجویان پسر انتخاب شدند .پس از تشریح

ادراکشده و معنا در زندگی بیانگر رابطه منفی بین

اهداف پژوهش و جلب مشارکت و همکاری

نمرات مقیاس امید با نمرات مقیاس افکار خودکشی

شرکتکنندگان ،به پرسشنامه سرمایه روانشناختی،

و رابطه مثبت با نمرات مقیاسهای حمایت اجتماعی

مقیاس اشتیاق تحصیلی فردریگز ،بلومنفیلد و پاریس

ادراکشده و معنا در زندگی بود .ضریب اعتبار این

و سؤاالت دموگرافیک پاسخ دادند .اجرای

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

پرسشنامهها بهصورت فردی بوده و رضایت

طریق باز آزمایی  3/18به دست آمد که نشان

شفاهی تمامی شرکتکنندگان در پژوهش گرفته شد

میدهد مقیاس امید اسنایدر برای جمعیت ایرانی از

و به ایشان اطمینان داده شد که پرسشنامهها بدون

اعتبار و روایی خوبی برخوردار و بهعنوان ابزاری

نام و محرمانه بوده و دادهها بهصورت گروهی

معتبر و مناسب در محیطهای بالینی و آموزشی

تجزیهوتحلیل خواهند شد .مدت زمان مناسب برای

ایران قابلاستفاده است( .)95در پژوهش حاضر

اجرای پرسشنامهها در نظر گرفته شد .دادهها در

ضریب اعتبار پرسشنامه امید به روش آلفای کرانباخ

مدت سه هفته جمعآوری شد و با استفاده از تحلیل

برابر با  3/15محاسبه شد.

همبستگی کانونی (بنیادین) از طریق نرم افراز Spss-

برای سنجش خودکارآمدی تحصیلی از پرسشنامه

 22مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ

در پژوهش حاضر ،با توجه به عدم وجود ابزاری

استفاده شد .این پرسشنامه توسط مک ایلروی و

برای اندازهگیری سرمایه روانشناختی دانشجویان

بانتینگ در سال  2338تهیه شده که به ارزیابی

در عرصه تحصیلی و بر اساس پژوهشهای

رفتارها ،برنامهها و سازماندهی تحصیلی

انجامشده از چهار ابزار معتبر که هرکدام یکی از

دانشآموزان و دانشجویان میپردازد و شامل 83

چهار خرده مقیاس سرمایه روانشناختی را

ماده و در طیف  8درجهای لیکرتی از "کامالً موافقم"

اندازهگیری میکنند ،استفاده شد .سپس با ترکیب

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

مادههای این چهار ابزار پرسشنامه  91مادهای

امتیاز باال در این پرسشنامه بهمنزله خودکارآمدی

سرمایه روانشناختی تهیه گردید .این ابزارها به شرح

تحصیلی بیشتر است .در ایران ،اعتبار ،این

زیر بودند.

پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  3/18گزارش

مقیاس امید برای تعیین میزان امید بزرگساالن

شده است( .)99در پژوهش حاضر ضریب اعتبار

توسط اسنایدر در سال  8338ساخته شده و دارای

پرسشنامه خودکارآمدی به روش آلفای کرانباخ

 82آیتم در مقیاس  1درجهای لیکرتی است که 1

برابر با  3/88بود.

سؤال آن انحرافی است و نمرهگذاری نمیشود و

پرسشنامه تابآوری تحصیلی توسط مارتین و

بنابراین دامنه نمرات آن بین  1تا  91قرار دارد.

مارش در سال  2339طراحی شده است .این
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 83درصد معادل  223نفر از گروه نمونه از بین

بررسی روایی همزمان با محاسبه همبستگی این

مجید صدوقی

سرمایه روانشناختی و اشتیاق تحصیلی

درجهای از ( 8کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم)

نتایج تحلیل عاملی از طریق چرخش واریمکس ،از

نمرهگذاری میشود .پایایی این پرسشنامه بهوسیله

طریق یک ساختار تک عاملی مشخص شده و

آلفای کرونباخ برابر با  3/13و همبستگی آن با

همسانی درونی آن  3/81بهدستآمده است .این

متغیرهای اضطراب ،خودباوری ،تصمیمگیری،

آزمون در سال  8919توسط خدابخشی به فارسی

مدیریت مطالعه و اجتناب از شکست در سطح 3/38

ترجمه شده و در ایران اعتبار یابی مقدماتی شده

معنادار به دست آمده است( .)98روایی و پایایی این

است ،پایایی به روش آلفای کرونباخ و باز آزمایی

پرسشنامه در پژوهش( )91مورد بررسی قرار

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

گرفت .نتایج پژوهش آنان نشان داد که مقدار آلفای

پژوهش حاضر

پرسشنامه

کرونباخ این مقیاس در نمونه ایرانی برابر با 3/82

خوشبینی به روش آلفای کرانباخ برابر با  3/91بود.

است .همچنین ،در تحلیل عاملی مرتبه دوم مقدار

بهمنظور بررسی اشتیاق تحصیلی از مقیاس اشتیاق

آماره خی دو مناسب به دست آمد .سایر

تحصیلی  Fredricksو همکاران ( )93استفاده شد.

شاخصهای برازش نیز از مطلوبیت برخوردار

این مقیاس دارای  85گویه در طیف لیکرت 5

بودند و تمامی پرسشها دارای بار عاملی معناداری

درجهای است که پاسخ شرکتکنندگان در هر گویه

با کل آزمون بودند .بنابراین ،ابزار مذکور در نمونه

از ( 8هرگز) تا ( 5همیشه) نمرهگذاری میشود که

ایرانی دارای روایی و اعتبار مطلوب است .در

سه مؤلفه اشتیاق رفتاری (سؤاالت  ،)1-8اشتیاق

پژوهش حاضر اعتبار مقیاس از طریق محاسبه

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

ضریب همسانی درونی با استفاده از آلفای کرانباخ

 )85-88را اندازه میگیرد .سازندگان این مقیاس،

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

ضریب اعتبار آن را  3/19گزارش کردهاند .در نمونه

مقیاس مذکور است.

ایرانی ،روایی این مقیاس در پژوهش عباسی و

بهمنظور سنجش خوشبینی از آزمون جهتگیری

همکاران( )13مورد تائید قرارگرفته و ضریب پایایی

زندگی ( )LOTاستفاده شد .این آزمون که

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

خوشبینی سرشتی را اندازهگیری میکند توسط

کردهاند .در پژوهش حاضر ،ضرایب اعتبار از طریق

کارور و شییر ساخته شده و مورد استفاده

آلفای کرونباخ برای سه مؤلفه اشتیاق تحصیلی

وسیعی قرارگرفته و دارای  83گویه در مقیاس

شامل اشتیاق رفتاری ،عاطفی و شناختی به ترتیب،

لیکرت بهصورت  5گزینهای (کامالً مخالفم = ،8

 3/98 ،3/99و  3/83به دست آمد.

ضریب اعتبار

مخالفم =  ،2نظری ندارم =  ،9موافقم=  ،1کامالً
موافقم=  )5است 9 .ماده مربوط به خوشبینی9 ،

یافتهها

ماده بیانکننده بدبینی و  1ماده آن خنثی و انحرافی

میانگین اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دختر

است که نمرهگذاری نمیشود .نمره باالتر در این

 11/19±1/32و در بین دانشجویان پسر
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پرسشنامه دارای  9پرسش در طیف لیکرت 5

آزمون نشانگر خوشبینی ادراکشده باالتر است.

مجید صدوقی

سرمایه روانشناختی و اشتیاق تحصیلی

 13/95±83/31بود .همچنین ،در بین دانشجویان

مؤلفههای سرمایه روانشناختی دانشجویان در

دختر ،میانگین خودکارآمدی  ،18/13±5/53میانگین

سطح باالتری باشد ،اشتیاق تحصیلی باالتری

امید

92/83±5/39

و

میانگین

تابآوری

خواهند داشت.

در بین دانشجویان پسر ،میانگین خودکارآمدی

روانشناختی (خودکارآمدی ،امید ،تابآوری و

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

خوشبینی) با مؤلفههای اشتیاق تحصیلی (اشتیاق

تابآوری  29/18±1/98و میانگین خوشبینی

رفتاری ،اشتیاق عاطفی ،اشتیاق شناختی) از تحلیل

 21/88±9/91بود .آزمون tبرای گروههای مستقل،

همبستگی بنیادی استفاده شد .این تحلیل یکی از

اشتیاق

اعضای تکنیکهای آماری خطی چندمتغیری است

تحصیلی( t=8/82و  ،)sig=3/291خودکارآمدی

که بهنوعی میتوان آن را گسترشیافتۀ تحلیل

( t=8/13و  ،)sig=3/112امید ( t=8/31و

همبستگی چند متغیری در نظر گرفت .در جدول 2

 ،)sig=3/283تابآوری ( t=3/29و  )sig=3/185و

نتایج تحلیل کانونی گزارش شده است.

خوشبینی ( t=3/89و  )sig=3/199بین دانشجویان

همانگونه که جدول  2نشان میدهد المبدای ویلکز

دختر و پسر نشان نداد.

بهمنظور آزمون این فرضیۀ صفر که بین دو

همچنین ،بین سن دانشجویان با خودکارآمدی

مجموعه بعد از استخراج متغیرهای بنیادی قبلی (اگر

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

وجود داشته باشد) همخوانی پسماند وجود ندارد،

و خوشبینی ( r=3/338و  )sig=3/33رابطه

بکار میرود و مقادیر مجذور خی دو در ستون

معناداری مشاهده نشد .اما بین سن و اشتیاق

بعدی برای آزمون معنادار بودن آن ،ارائه شده

تحصیلی ( r=3/23و  )sig=3/338و تابآوری

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

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

برای مجموعۀ دوم ( )88/19و برای مجموعۀ سوم

در جدول زیر شاخصهای توصیفی (میانگین و

( )9/59میباشد که تنها برای متغیرهای مستقل و

همبستگی

وابسته مجموعه اول معنادار است .بنابراین میتوان

خودکارآمدی ،شایستگی و تابآوری و نمره کل

نتیجه گرفت که یک مجموعۀ معنادار از متغیرهای

اشتیاق تحصیلی و مؤلفههای اشتیاق تحصیلی

مستقل و وابسته در دادهها وجود دارد و این رابطه

شامل خستگی ،بیعالقگی و اشتیاق شناختی در بین

برای مجموعۀ اول  3/93است .رابطۀ مجموعۀ دوم

دانشجویان ارائهشده است.

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

همانگونه که در جدول  8مشاهده میشود بین

معنادار نیستند .مجذور همبستگیهای کانونی،

خودکارآمدی ،امید ،تابآوری و خوشبینی با

معادل ارزش ویژه است که معرف مقادیر واریانس

مؤلفههای اشتیاق تحصیلی همبستگی مثبت

تبیین شدهی متغیر بنیادی توسط متغیرهای بنیادی

معناداری وجود دارد که نشان میدهد هرچه

دیگر است .بنابراین ،مجموعۀ اول سرمایه

تفاوت

انحراف

معناداری

استاندارد)

در

و

متغیرهای

ضرایب
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 29/1±95/92و میانگین خوشبینی  29/19±1/83و

برای بررسی رابطۀ بین مجموعۀ سرمایه

مجید صدوقی

سرمایه روانشناختی و اشتیاق تحصیلی

واریانس مجموعۀ اشتیاق تحصیلی را تبیین کند و با

نیز میگویند .همپوشی نیز نمایانگر میزان واریانسی

توجه به جدول  2در بقیۀ مجموعهها ارتباط

است که مجموعه مقابل ،متغیر کانونی مقابل را تبیین

معناداری وجود ندارد .شایانذکر است که در تحلیل

میکند .بنابراین ،میزان واریانس استخراج شده

همبستگی بنیادی هر مجموعه همانند متغیرهای

متغیر کانونی مجموعه اول سرمایه روانشناختی 53

مکنون در مدلیابی معادالت ساختاری یا عاملها در

درصد است .مؤلفههای اشتیاق تحصیلی نیز 81

تحلیل عاملی است .زمانی که یک مجموعه معنادار

درصد از واریانس مجموعه اول سرمایه

میگردد بررسی اینکه این مجموعه از چه متغیرهای

روانشناختی را تبیین میکنند .میزان واریانس

مستقل و وابستهای تشکیل شده و نحوۀ ارتباط و

استخراج شده متغیر کانونی اشتیاق تحصیلی 89/5

اهمیت آنها چگونه است ضروری است .ازاینرو

درصد و سرمایه روانشناختی نیز  29/3درصد از

بررسی وزنهای کانونی ضروری است .جدول 9

تغییرات اشتیاق تحصیلی را تبیین میکند .برای

وزنهای کانونی مجموعۀ معنادار اول را نشان

شناسایی متغیرهای معنادار در مجموعهها یا

میدهد.

متغیرهای کانونی ،تاباچیک و فیدل( )18پیشنهاد

در جدول  9همبستگیها نشانگر همبستگی هر متغیر

میکنند که بار کانونی  3/93و بیشتر نشانه معنادار

با متغیر کانونی مجموعه خودش است ،ضرایب

بودن آن درمجموعۀ خویش است .بنابراین متغیر

استاندارد شده کانونی همانند ضرایب رگرسیون

معنادار درمجموعۀ اول شامل خوشبینی( )3/92و

استاندارد شده در تحلیل رگرسیون هستند و

امید ( )3/95هستند و در مجموعه اول اشتیاق

نشانگر اهمیت آن متغیر در مجموعه هستند .در

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

مجموعه اول ،خوشبینی و امید و در بین مؤلفههای

اهمیت برخوردار است و اینگونه تفسیر میشود که

اشتیاق تحصیلی ،اشتیاق رفتاری دارای بیشترین

هرچه دانشجو از خوشبینی و امید بیشتری

اهمیت هستند .همچنین در جدول باال درصد

برخوردار باشد ،اشتیاق رفتاری بیشتری را در پی

واریانس ،معرف میزان واریانسی است که هر

خواهد داشت.

مجموعه ،متغیر کانونی خودش را تبیین میکند و به
جدول .1شاخص های توصیفی و ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین ±انحراف استاندارد

1

2

 )1خودکارآمدی

41/33 ± 5/44

1

 )2امید

32/34 ± 5/43

**0/53

1

3

4

5

6

 )3تابآوری

23/33 ± 4/31

**0/35

**0/33

1

 )4خوشبینی

23/34 ± 3/34

**0/44

**0/50

**0/34

1

 )5اشتیاق عاطفی

15/66 ± 3/45

*0/33

**0/41

**0/16

**0/44

1

 )6اشتیاق شناختی

16/16 ± 3/50

**0/33

**0/33

0/03

**0/46

**0/61

1

 )4اشتیاق رفتاری

14/02 ± 3/53

**0/43

**0/40

**0/13

**0/44

**0/54

**0/63

**p<0/01

*p<0/05
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روانشناختی میتواند به شکل معناداری  3/93از

آن واریانس استخراج شده ()extracted variance

مجید صدوقی

سرمایه روانشناختی و اشتیاق تحصیلی

جدول  .2نتایج همبستگی کانونی رابطه مجموعه سرمایه روانشناختی با مجموعه اشتیاق تحصیلی

1

0/544

0/605

0/612

153/60

12

0/000

2

0/025

0/154

0/365

11/46

6

0/040

3

0/011

0/104

0/333

3/56

2

0/163

جدول  .3همبستگی ،ضریب استانداردشده کانونی ،واریانس تبیین شده مجموعه اول متغیرهای پیشبین و مالک
ضریب همبستگی

ضرایب استاندارد

0/42

0/23
0/35
0/14
0/62

متغیرهای پیشبین

خودکارآمدی

(مجموعه اول)

امید

0/44

تابآوری

0/23

خوشبینی

0/43
0/501

درصد واریانس

0/133

همپوشی
متغیرهای مالک

اشتیاق عاطفی

0/35

0/32

(مجموعه دوم)

اشتیاق شناختی

0/33

0/34

اشتیاق رفتاری

0/33

0/43

درصد واریانس

0/435

همپوشی

0/263

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سرمایه

روانشناختی و اشتیاق مطالعه را میانجیگری

روانشناختی با اشتیاق تحصیلی انجام گرفت .نتایج

میکند .ازآنجاکه مطالعۀ اخیر در جوامع جمعگرا

نشان داد که بین سرمایه روانشناختی با اشتیاق

انجام شده است میتواند شواهدی برای نقش

تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و

سرمایه روانشناختی در بافت آموزشی جمعگرا

مؤلفههای خوشبینی و امید به ترتیب قویترین

مانند ایران بهحساب آید .همچنین سرمایه

پیشبینی کننده اشتیاق تحصیلی بود .یافتهها با نتایج

روانشناختی رابطه مثبتی با عملکرد تحصیلی در

چندین پژوهش همخوان است .برای مثال Sui ،و

دانشجویان رشته تجارت در آمریکا داشته

همکاران ( )29به بررسی رابطه سرمایه روانشناختی

است(.)12

با اشتیاق تحصیلی در دانشجویان چینی و هنگکنگی

ازنظر تئوریک دالیل معقولی درباره رابطه سرمایه

پرداختهاند و نشان دادهاند که بین سرمایه

روانشناختی با پیامدهای تحصیلی مطلوب مانند

روانشناختی و اشتیاق مطالعه رابطه وجود دارد و

اشتیاق تحصیلی وجود دارد .اول اینکه  Luthansو

انگیزش درونی تا حدی رابطه میان سرمایه

همکاران ( )21مطرح کردهاند که سازه سرمایه
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مجموعه اول

ارزش ویژه

همبستگی کانونی

المبدای ویلکز

خی دو

درجه آزادی

معناداری

مجید صدوقی

سرمایه روانشناختی و اشتیاق تحصیلی

عمل میکنند که فرد را قادر میسازند به موفقیت و

خاصی همچون گذراندن دورهها ،عملکرد تحصیلی،

زندگی رضایتمندانه دست یابد .زیرا افراد دارای

گرفتن نمره و غیره تمرکز دارند .بنابراین اشتیاق

منابع روانشناختی باثباتی همچون سرمایه

تحصیلی بهعنوان حالت مثبت ارضاکننده مشتمل بر

روانشناختی ،احتماالً هیجانهای مثبت بیشتر(،)19

داشتن انرژی ،فداکاری و مجذوب بودن برای

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

یادگیری تلقی میشود .و در مقابل ،این نگرانی وجود

تجربه خواهند کرد .دوم اینکه ،نظریه نگهداری

دارد که عدم اشتیاق و درگیری دانشجویان در امر

منابع( ،)15معتقد است داشتن منابع روانشناختی

مطالعه عملکرد تحصیلیشان را تحت تأثیر قرار دهد.

متعدد میتواند فرد را برای کار و تالش جدی بر

 Schaufeliو همکاران ( )8دریافتند که مؤلفه انرژی

روی اهداف حرفهای خاص و داشتن بهزیستی

در اشتیاق تحصیلی رابطه مثبتی با عملکرد تحصیلی

علیرغم تجربه چالشهای زندگی توانمند سازد .بر

دارد .مطالعات اخیر ،شواهدی تجربی برای رابطه

این اساس ،دانشجویانی که از مزایای روانی سرمایه

متقابل میان منابع شخصی و اشتیاق تحصیلی فراهم

روانشناختی حمایتکننده در ارتباط با تحصیل

کردهاند( .)19برای مثال  Salanovaو همکاران()18

برخوردارند میتوانند بهطور بالقوه توانایی ابراز

در پژوهشی بر روی  833دانشجوی اسپانیایی

واکنش مثبت و شرکت فعال و پویا در کالس درس

دریافت که باورهای کارآمدی بهطور غیرمستقیم از

و فعالیتهای یادگیری را در خود تقویت نموده و

طریق تأثیر بر عاطفه مثبت در طی زمان بر اشتیاق

پرورش دهند.

و فعالیت تأثیر دارند.

 Ouwneelو همکاران ( )2دریافتند که تجربه کردن

البته میتوان نتیجه گرفت که سرمایه روانشناختی و

هیجانات مثبت ،منابع شخصی آینده دانشجویان و

اشتیاق تحصیلی دارای اثر متقابل هستند و

بهنوبه خود اشتیاق تحصیلی دانشجویان را پیش-

بهعبارتدیگر ،میتوان بین سرمایه روانشناختی و

بینی میکند .دانشجویانی که در مطالعات خود دارای

اشتیاق تحصیلی یک علیت و رابطه حلقوی را در نظر

احساس کارآمدی هستند و درباره آینده خود

گرفت .بهعبارتدیگر ،عالوه بر تأثیر سرمایه

خوشبین و امیدوار هستند ،سطوح باالتری از

روانشناختی بر اشتیاق تحصیلی ،میتوان جهت

اشتیاق تحصیلی را نشان میدهند .این یافتهها با

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

نتایج پژوهش حاضر و نیز پژوهشهای انجامشده

دانشجویان دارای اشتیاق تحصیلی احتماالً عملکرد

در حوزه سرمایه روانشناختی در بافت سازمانی

خوبی دارند و نتیجه خوب میتواند بهصورت

( )21همخوان است Salanova .و همکاران ()9

بازخورد مثبتی برای شایستگی و تالشهای آنان

استدالل کردند که فعالیتهای اصلی دانشجویان

دیده شود و بنابراین سرمایه روانشناختی آنان را

مانند حضور در کالسهای درسی ،کار بر روی

بهواسطه ارتقاء اعتمادبهنفس تقویت کرده (احساس

تکالیف و مطالعه بهمثابه یک شغل در نظر گرفته

خودکارآمدی) و انتظار آیندهی درخشانتر را در
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روانشناختی بهصورت جهتگیری انگیزشی مثبتی

شود .همانند افراد شاغل دانشجویان بر اهداف
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قادر سازد ناکامیهای تحصیلی را بهتر تحمل نمایند

پژوهش حاضر از بین دانشجویان دانشگاه علوم

(تابآوری) .بهطورکلی ،همخوان با نظریه سرمایه

پزشکی کاشان انتخاب شده و در تعمیم نتایج به

روانشناختی ،نتایج این پژوهش ،شواهدی را درباره

سایر دانشجویان کشور باید جانب احتیاط رعایت

نقش مثبت سرمایه روانشناختی برای بافت

گردد .با وجود این محدودیتهای معین ،مطالعه

آموزشی فراهم میآورد که پیش از این در

حاضر نکات مهمی را آشکار میسازد.

پژوهشها عمدتاً بر پیامدهای مطلوب سرمایه
روانشناختی در محیطهای کاری و بعضاً در

پیشنهادات

نمونههای دانشآموزی در فرهنگ غربی( )11 ,12و

نتایج این پژوهش تلویحات عملی مهمی در پی دارد.

جوامع غیر غربی مانند هنگکنگ( )29و چین()25

برای مثال ،پیشنهاد میشود مدیران ،سیاستگذاران

محدود بودهاند .مطالعه حاضر این حوزه از پژوهش

آموزشی و آموزش عالی ،اساتید ،مربیان ،روان-

را در بستر فرهنگ ایرانی گسترش داده است.

شناسان و مشاوران تحصیلی بر مفهومپردازی،
برنامهریزی و اجرای برنامههای آموزشی و

محدودیتها

مشاورهای با هدف پرورش منابع روانشناختی پایا

اگرچه یافتههای پژوهش تجربی حاضر ،بینشهای

همچون سرمایه روانشناختی بهمنظور تسهیل

جالبی درباره نقش انطباقی سرمایه روانشناختی در

کارکرد روانی مثبت در محیط و بستر آموزشی

محیطهای آموزشی فراهم میآورد ،دارای چندین

تأکید نمایند .اجرای برنامههای آموزشی مبتنی بر

محدودیت قابل ذکر است .اول اینکه طرح پژوهشی

ارتقاء سرمایه روانشناختی نه تنها اشتیاق تحصیلی

این مطالعه مقطعی است و بنابراین نگرانیهای

را بهبود میبخشد بلکه همزمان از بروز پیامدهای

بالقوهای درباره اعتبار نتایج را برمیانگیزد و از این

منفی مانند افت تحصیلی ،غیبت و فرسودگی

رو توصیه میشود مطالعات آتی با استفاده از

تحصیلی جلوگیری میکند.

طرحهای طولی برای تعیین تأثیر سرمایه
روانشناختی بر پیامدهای تحصیلی بهینه انجام شود.

سپاسگزاری

دوم اینکه در پژوهش حاضر گردآوری اطالعات

بدینوسیله از کلیه دانشجویان پزشکی دانشگاه

مربوط به سرمایه روانشناختی و اشتیاق تحصیلی

علوم پزشکی کاشان که در این پژوهش همکاری

مبتنی بر دادههای خود گزارشی بوده است و

داشته و صبورانه وقت خود را برای تکمیل

بنابراین توصیه میشود از راهبردهای دیگر در

پرسشنامهها در اختیار ما قرار دادند صمیمانه

جمعآوری اطالعات مانند رتبهبندی اساتید و همتایان

سپاسگزاری میشود.

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره ششم شماره دوم پاییز و زمستان 8931

38

Downloaded from dsme.hums.ac.ir at 4:29 +0430 on Sunday May 26th 2019

آنان به وجود آورده (خوشبینی و امید) و آنان را

دانشجوی فرد استفاده شود .سوم اینکه ،نمونه
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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 selfefficacy, 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.
Keywords: Self-Efficacy, Hope, Optimism, Resilience, Academic Engagement.
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