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تاریخ پذیرش66/6/66 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدل انگیزه تحصیلی با میانجیگری سرمایه روانشناختی بر موفقیت
تحصیلی دانشجویان بود .جامعهی آماری دانشجویان بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی در چهار گروه
آموزشی صنعت ،کشاورزی ،مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر بود که با انتخاب تصادفی گروه
منابع طبیعی انتخاب شد و از بین دانشجویان امور زراعی ،امور دامی ،امور گلخآنهای ،منابع طبیعی،
دامپزشکی ،شیالت ،صنایع غذایی و فراوردههای گوشتی 652 ،نفر بهصورت نمونهگیری خوشهای تک
مرحله انتخاب شدند و با اجرای پرسشنامههای انگیزه تحصیلی ،سرمایه روانشناختی و معدل آخرینترم
تحصیلی جهت سنجش موفقیت تحصیلی ،دادهها گردآوری شد .با روش تحلیل مسیر ارزیابی شد .نتایج
بهدستآمده نشان داد که الگوی موردنظر از برازش موردقبول برخوردار است .انگیزه تحصیلی بر سرمایه
روانشناختی و موفقیت تحصیلی اثر مستقیم دارد .همچنین سرمایه روانشناختی بر پیشرفت تحصیلی نیز اثر
مستقیم دارد .روابط میانجی نیز نشان داد انگیزه تحصیلی از طریق سرمایه روانشناختی بر موفقیت تحصیلی
اثر غیرمستقیم دارد .بهطورکلی افرادی که دارای انگیزه تحصیلی و سرمایه روانشناختی هستند در موفقیت
تحصیلی عملکرد بهتری از خود نشان میدهند.

واژههای کلیدی :انگیزه تحصیلی ،سرمایه روانشناختی ،موفقیت تحصیلی
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مقدمه
موفقیت تحصیلی ازجمله مفاهیم مهمی است که تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است.
باساتو و دیگران ( )6222موفقیت تحصیلی را همان عملکرد تحصیلی میدانند که شامل
نمرات امتحانی و عملکرد فرد در فعالیتهای تحصیلی میدانند .کوبال و میوسک)6221( 1
موفقیت تحصیلی 6را ادراک و ارزیابی فرد از خود در مورد عملکرد تحصیلی خویشتن
تعریف کردهاند .پژوهشگران حوزه آموزشی و تحصیلی موفقیت تحصیلی را پیشبینی کننده
مهمی از موفقیت آینده و بهزیستی و سالمت فرد میدانند (چان و دیکسون.)6211 ،3
موفقیت تحصیلی نهتنها شرایط استخدام و موفقیت شغلی فرد را در آینده فراهم خواهد
کرد ،بلکه باعث ارتقاء سرمایههای اجتماعی و فرهنگی ،زندگی استاندارد و سالمت بیشتر
نسبت به دیگران خواهد شد (یورکی و النگدن.)6224 ،4
بهزعم ولز )6212( 5موفقیت تحصیلی در دانشگاه مفهومی پیچیده و چندوجهی دارد و
اکثر دانشگاهها تالش کردهاند موفقیت تحصیلی را با استفاده از نمرات معدل ،رتبههای
کالسی و نمرات آزمونهای استاندارد پیشبینی کنند اما این شاخصهای موفقیت ،برای
پیشبینی و تعریف موفقیت تحصیلی در دانشگاه در حال کاهش هستند .به صورتی که افت
عملکرد تحصـیلی دانشـگاهی مسئلهای جـدی اسـت بهطوریکه حدود  %52دانشجویان در
سال اول ورود بـه دانشگاه با افت تحصیلی روبرو میشوند (لوپز-براسنا.)6226 ،6
انگیزش تحصیلی و سرمایه روانشناختی ازجمله عوامل مهم و مرتبط با موفقیت تحصیلی
است (نورالدین وند ،شهنی ییالق و پاشاشریفی .)1364 ،انگیزه ،نیرویی است که مسیر و
جهت رسیدن به هدف را سوق میدهد و از سازههای اثرگذار و کاربردی در حوزهی
آموزش و تعلیم و تربیت است (ونتزل ،6226 ،7اسکیل ،ماداپوشی و بکهاوس )6226 ،8البته
1. Kobal & Mussek
2. academic success
3. Chun & Dickson
4. Yorke & Longden
5. Welles
6. López-Bárcena
7. Wetzel
8. Scheel, Madabhushi, & Backhaus
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تأملی اندک بر پدیده انگیزه نشان میدهد که انگیزه بهندرت پدیده واحدی در نظر گرفته
میشود .افراد نهتنها میزان متفاوتی از انگیزه دارند ،بلکه در جهتگیری انگیزه نیز متفاوت
عمل میکنند .جهتگیری انگیزه مربوط به نگرشهای اساسی و اهدافی است که باعث انجام
فعالیت میشود ،و درواقع به چرایی عمل و رفتار برمیگردد (دسی و رایان.)6226 ،1
عالوه بر یادگیری انگیزه در پیشبینی بهزیستی روانشناختی ،عملکرد مؤثر و حل خالقانه
مسئله از اهمیت خاصی برخوردار است (دسی ورایان .)6228 ،هرچند انگیزه تحصیلی 6به
تمایل ،پشتکار و پافشاری فرد در انجام تکالیف مرتبط با تحصیل اشاره دارد (رابین)6217 ،3
فرایند یادگیری ،تعامل و عملکرد تحصیلی فرد را تسهیل میکند (ماالنا ،اپدناکر و باسکر،4
 .)6216همچنین به روشنسازی عوامل شکست و موفقیت دانش آموزان در عملکرد
تحصیلی کمک میکند (هیدی و هراکیویکز .)6222 ،5پژوهشهای متعددی بر نقش مهم
انگیزه تحصیلی در نیل به موفقیت تحصیلی تأکید کردهاند برای مثال نقش انگیزه تحصیلی
بر موفقیت تحصیلی در پژوهشهایی که توسط باتلر ()6217؛ دنیس و فینی و چاتکو ()6216؛
گریفین ( )6216انجام شد ،مورد تأیید قرار گرفت .همچنین نتایج پژوهش فیتر )6216( 6نشان
داد انگیزه تحصیلی میتواند پیشرفت تحصیلی فرد را بهبود بخشیده و موفقیت تحصیلی را
پیشبینی کند .در سببشناسی انگیزه تحصیلی عوامل مختلفی بیان شده است که هیچیک
بهتنهایی نمیتواند انگیزه تحصیلی را تبیین کند در بیشتر موارد ،مجموعهای از عوامل و
زمینهها در این گرایش نقش دارند .لیکن در هر شرایط فرهنگی و اجتماعی و در هر فرد،
برخی عوامل نقش بارزتری ایفا میکنند .پژوهشها در این زمینه نشان داده است که سرمایه
روانشناختی ازجمله عوامل سببشناختی مهم در انگیزه تحصیلی فرد به شمار میرود

1. Deci, & Ryan
2. academic motivation
3. Rubin
4. Maulana.,Opdenakker & Bosker
5. Hidi & Harackiewicz
6. Feyter
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(هیکس ویاوو6215 ،1؛ آونگ؛ ادوارد و برگمن6226 ،6؛ گیوآی ،بوگیانو ووالرلند،6222 ،3
لوتانز و یوسف.)6227 ،4
به لحاظ مفهومی سرمایه روانشناختی منبعی برای افزایش عملکرد و در رسیدن فرد به
اهداف مؤثراست (التانز )6226 ،بهویژه در عملکرد شغلی و تحصیلی نقش مثبتی را ایفا
میکند و از اهمالکاری و انفعال فرد جلوگیری میکند (هیکس و یااو .)6215 ،سرمایه
روانشناختی 5را بهعنوان یک حالت روانشناختی مثبت ،با ویژگیهایی ازجمله اعتمادبهنفس
و باور به توانمندیها در موقعیتهای چالشبرانگیز (خودکارآمدی) ،داشتن تالش الزم برای
رسیدن به موفقیت (امید) ،ایجاد اسناد مثبت نسبت به خود برای رسیدن به موفقیتهای حال
و آینده (خوشبینی) تحمل کردن مشکل تا رسیدن به هدف و مقصود تعریف کردهاند .در
عملکرد تحصیلی برخوردار بودن از سرمایه روانشناختی دانشجویان را توانمند میکند تا در
موقعیتهای چالشانگیز به حرکت در آینده و در برابر موانع و مشکالت سازوکار مناسبی
را اتخاذ کنند (سوایتمان و لوتانز .)6212 ،6بهطورکلی سرمایه روانشناختی بهعنوان یک منبع
فردی میتواند عملکرد مطلوب در آینده را پیشبینی کند.
در این راستا پژوهشهایی وجود دارد که رابطه بین سرمایه روانشناختی و انگیزه
تحصیلی را بررسی کردهاند .سو ،باکرو جیانگ )6214( 7در پژوهش خود نشان دادند بین
سرمایه روانشناختی و انگیزه درونی رابطه معنادار و اثر مثبت وجود دارد .جوانبخت ،جراره
و ابراهیم دماوندی ( )1364در مقاله خود که با عنوان پیشبینی انگیزش تحصیلی بر اساس
سرسختی روانشناختی و سرمایه روانشناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد انجام
داد نتایج رگرسیون حاکی از آن بود که ویژگیهای سرسختی و سرمایه روانشناختی
پیشبینی کنندههای انگیزش تحصیلی هستند و بین ویژگیهای سرمایه روانشناختی با
1. Hicks, & Yao Wu
2. On., Edward & Bergeman,
3. Guay, Boggiano, &Vallerand
4. Luthans &Ypussef
5. psychhological capital
6. Sweetman, & Luthans
7. Siu, Bakker, & Jiang
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انگیزش تحصیلی همبستگی مثبت وجود دارد .هادی و عباسیان فرد ( )1386در تحقیقی با
عنوان بررسی رابطه خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر دوره
پیشدانشگاهی شهر تهران به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی (بهعنوان یکی از مؤلفههای
سرمایه روانشناختی) با انگیزه پیشرفت دانش آموزان ارتباط مثبت و معناداری دارد .ایرجی
راد و ملکزاده نصرآبادی ( )1366در پژوهش خود نشان دادند هر چهار مؤلفه سرمایه
روانشناختی (امیدواری ،تابآوری ،خودکارآمدی و خوشبینی) بهطور مثبت و معناداری
با انگیزه پیشرفت در ارتباط بودند .میکاییلی منیع ،مهدوی فر ،عیسی زادگان و مهنا ()1366
نیز در پژوهشی با هدف بررسی روابط ساختاری امید (بهعنوان یکی از مؤلفههای سرمایه
روانشناختی) ،خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جو کالس با انگیزه تحصیلی دانش
آموزان را موردمطالعه قرار دادند .تجزیهوتحلیل اطالعات نشان داد که امید نقش با اهمیتی
بر انگیزه تحصیلی دارد.
پژوهشهای اخیر همچنین تأکید کردهاند سرمایه روانشناختی بهویژه در سطوح باالی
تحصیلی ،در پیشبینی موفقیت تحصیلی و عملکرد تحصیلی نقش بسزایی ایفا میکند (دی،
هنسن ،ملتبی ،پرکتور و وود .)6212 ،1گرچه موفقیت تحصیلی عموماً با شاخص معدل
سنجیده میشود اما درمجموع این موفقیت با فرایندهایی مانند انگیزش ،باورهای
خودکارآمدی و محیط یادگیری مرتبط است (آرتینو .)6226 ،6بهطورکلی نتایج مطالعات
مختلف نشان داده است که سرمایه روانشناختی از جایگاه ویژهای در پیشبینی موفقیت
تحصیلی است .نتایج پژوهش سیندر و همکاران )6226( 3نشان داد امید پیشبینی کنندهی
مهمی برای موفقیتهای تحصیلی است .سلطانی ،محبوب ،جوینه و یوسفی ( )1365در
پژوهش خود با هدف بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با کاهش فرسودگی تحصیلی به
این نتیجه رسیدند که سرمایه روانشناختی بهطور معناداری پیشبینی کننده موفقیت تحصیلی
دانشجویان است.
1. Day, Hanson, Maltby, Proctor, & Wood
2. Artino
3. Snder & et all
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بنابراین به نظر میرسد عامل سرمایه روانشناختی از عوامل مهم در موفقیت تحصیلی در
سطح دانشگاه است .مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که اثر میانجی سرمایه
روانشناختی در رابطه مثبت میان انگیزه تحصیلی و موفقیت تحصیلی چیست؟ الگوی
مفهومی که در این رابطه مطرح میشود.
سرمایه روانشناختی
عامل اقتصادی
محیط آموزشی
خودپنداره تحصیلی

موفقیت تحصیلی

انگیزه تحصیلی

عامل اجتماعی
انگیزه روانی
انگیزه پیشرفت
خودکارآمدی

تحصیلیتحصیلی
تحصیلی
شکل  .1مدل فرضی چگونگی تأثیر انگیزه تحصیلی و سرمایه روانشناختی بر موفقیت

روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی است جامعهی آماری پژوهش شامل دانشجویان
دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور در سال تحصیلی  1365-1366بود .بعد از انجام
نمونهگیری مقدماتی حجم نمونه  62 6نفر به دست آمد که با در نظر گرفتن افت آزمودنیها
 672نفر به شیوهی نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .جامعهی آماری دانشجویان بدون
کنکور دانشگاه علمی کاربردی در چهار گروه آموزشی صنعت ،کشاورزی ،مدیریت و
خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر بود که با انتخاب تصادفی گروه منابع طبیعی انتخاب شد
و از بین دانشجویان ،امور زراعی ،امور دامی ،دامپزشکی ،امور گلخآنهای ،منابع طبیعی،
شیالت ،و فراوردههای گوشتی 672 ،نفر بهصورت نمونهگیری خوشهای تک مرحله انتخاب
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شدند و با اجرای پرسشنامههای انگیزه تحصیلی ،سرمایه روانشناختی و معدل آخرینترم
تحصیلی جهت سنجش موفقیت تحصیلی ،دادهها گردآوری شد .درنهایت  626مجموعه
پرسشنامه ارزیابی شد.
سرمایه روانشناختی :در این پژوهش از پرسشنامه سرمایه روانشناختی  64گویه ای لوتانز
و همکاران ( )6227استفاده گردید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای امید ،%86
تابآوری  ،%65خودکارآمدی  %88و خوشبینی  %87برآورد شده است.
سنجش انگیزهی تحصیلی :در این از مقیاس سنجش انگیزه تحصیلی (طالبی و عابدی،
 )1361استفاده شد .این پرسشنامه دارای  34گویه است .سؤاالت این آزمون د یک طیف 5
درجهای لیکرت (=1هیچوقت تا =5کامالً صحیح) تنظیم شده است .پایایی این پرسشنامه در
این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ  %66گزارش شده است.
سنجش موفقیت تحصیلی :در این پژوهش برای ارزیابی موفقیت تحصیلی از معدل جهت
سنجش استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
اعضای نمونه از گروه منابع طبیعی گرایش امور زراعی ( 62/6درصد) ،دامپزشکی (66/6
درصد) ،صنایع غذایی ( 62/1درصد) ،شیالت ( 62/4درصد) و امور گلخآنهای (16/7
درصد) انتخاب شدهاند .برای بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم الگوی تأثیر انگیزه تحصیلی
با میانجیگری سرمایه روانشناختی بر موفقیت تحصیلی از تحلیل مسیر استفاده شد .در
جدول شماره  1میانگین و انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی مقیاسهای پیشرفت
تحصیلی ،سرمایه روانشناختی و انگیزش تحصیلی آورده شده است.
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جدول( .1انحراف استاندارد)  ±میانگین و ضرایب همبستگی موفقیت تحصیلی
با سرمایه روانشناختی و انگیزه تحصیلی
مقیاس

1/22
**2/63

1/22

**2/18

**2/53

1/22

2/28

**2/66

**2/63

22/1

2/27

**2/33

**2/68

**2/68

*2/14

**2/45

**2/64

*2/16

2/27

**2/31

**2/62

**2/64

**2/17

**2/44

**2/56

2/24

*2/15

**2/35

**2/17

**2/37

**2/71

**2/41

**2/64

2/26

2/12

*2/13

تحصیلی

**2/45

خودکارآمدی

)6/56(±12/12

1/22

پیشرفت

**2/36

انگیزه

)1/63(±8/68

1/22

انگیزه روانی

)6/66(±17/14

2/12

اجتماعی

)4/21(±18/36

**2/36

عوامل

1/22

تحصیلی

**2/65

خود پنداره

)3/67(±16/62

**2/33

آموزشی

**2/65

محیط

)4/38(±16/82

**2/66

اقتصادی

**2/45

عوامل

)5/56(±61/52

1/22

تحصیلی کل

**2/67

انگیزه

)15/67(±11/51

**2/51

روانشناختی

2/28

سرمایه

)11/16(±88/46

1/22

تحصیلی

)1/43(±16/36

**2/63

موفقیت

(sd) ± mean

1

6

3

4

5

6

7

8

6

*2/21 > P**2/25 >P
شاخصهای برازش این مدل به ترتیب برابر با ،TLI=2/86 ،91/0=AGFI ،GFI=2/63
 CFI=2/63 ،NFI=2/83 ،IFI=2/63و برای  RMSEAبرابر با  2/26گزارش شده است .از
بین شاخصهای برازش چهار شاخص باالتر از  2/62بوده است که نشاندهنده نیکویی
برازش مدل است .همچنین مقدار  RMSEAنیز مطلوب گزارش شده است .این مدل با
مقدار خیدوی برابر  6/34و درجه آزادی  66در سطح  P<2/25معنادار نیست که
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نشاندهندهی این مطلب است که مدل پیشنهادی تفاوت معناداری با مدل معنادار ندارد .در
شکل شماره  1این مدل همراه با میزان بارهای استانداردشده بر روی هر یک از بازوهای آن
به نشان داده شده است .در جدول زیر نیز ضرایب مستقیم و غیرمستقیم مدل موردنظر ارائه
شده است.
جدول  .2اثرات مستقیم و غیرمستقیم مدل تأثیر انگیزه تحصیلی
با میانجیگری سرمایه روانشناختی بر موفقیت تحصیلی
متغیر
پیشبین
انگیزه
تحصیلی
سرمایه
انگیزه
تحصیلی

نوع اثر
مستقیم
مستقیم
مستقیم

متغیر مالک
سرمایه
روانشناختی
پیشرفت
تحصیلی
پیشرفت
تحصیلی

انگیزه

غیرمستقیم از طریق

پیشرفت

تحصیلی

سرمایه روانشناختی

تحصیلی

ضریب

استانداردشده

استاندارد نشده

β

T

Sig

2/36

2/41

2/63

2/21

2/15

2/17

2/66

2/21

2/46

2/51

2/36

2/21

2/16

2/14

2/14

2/21

بر اساس اطالعات مندرج در جدول شماره  6در خصوص رابطه مستقیم اثر مستقیم انگیزه
تحصیلی به سرمایه روانشناختی مقدار ضریب مسیر ( β:2/41و  )P<2/21و ارزش  tآن برابر
با  2/63است یعنی میتوان گفت انگیزه تحصیلی بر سرمایه روانشناختی اثر معنادار دارد .در
خصوص اثر سرمایه روانشناختی بر پیشرفت تحصیلی مقدار ضریب مسیر ( β:2/17و
 )P<2/21و ارزش  tآن برابر با  2/66است؛ یعنی سرمایه روانشناختی بر پیشرفت تحصیلی
تأثیر مستقیم دارد .همچنین ضریب مستقیم انگیزه تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی برابر با 2/36
با مقدار ضریب مسیر ( β:2/51و  )P<2/21است؛ بنابراین انگیزه تحصیلی بر پیشرفت
تحصیلی نی اثر مستقیم دارد .همچنین ضریب غیرمستقیم تأثیر انگیزه تحصیلی بر پیشرفت
تحصیلی از طریق سرمایه روانشناختی برابر با  2/14با ضرایب مسیر ( β:2/14و )P<2/21
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بوده است؛ بنابراین انگیزه تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی از طریق سرمایه روانشناختی اثر
غیرمستقیم دارد.

شکل .2موفقیت تحصیلی از طریق انگیزه تحصیلی با میانجیگری سرمایه روانشناختی

بحث و نتیجهگیری
دنیا در حال رقابتی شدن بیشتر و بیشتر است و کیفیت عملکرد کلید اصلی رشد شخصی است
و کل سیستم آموزشی حول موفقیت و پیشرفت تحصیلی میچرخد هرچند نتایج متنوع
دیگری نیز از این سیستم انتظار میرود (ناتاپ .)6227 ،ازاینرو بررسی اثر متقابل و پیچیده
تعدادی از متغیرها بر موفقیت تحصیلی را میطلبد .این پژوهش به بررسی نقش میانجی
سرمایه روانشناختی در رابطه بین انگیزه تحصیلی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پرداخته
است .در راستای تأیید فرضیهی یک مبنی بر رابطهی انگیزه تحصیلی با موفقیت تحصیلی،
نتایج پژوهش همبستگی مثبت و معناداری بین انگیزه تحصیلی و موفقیت تحصیلی رانشان
داد.
این یافتهها با نتایج پژوهشهای کامرون و پیرس ( ،)1666رایان ،استیلر و لینچ (،)6224
النگ و همکاران ( ،)6227فارسیدس و وودفیلد ( ،)6223و حمزه و همکاران ( )6213همسو
است .نتایج پژوهش حمزه و همکاران ( )6213تحت عنوان رابطهی مدیریت زمان و انگیزش
بیرونی با عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان نشان داد انگیزه باعث بهبود عملکرد تحصیلی
و پیشرفت تحصیلی میشود .نتایج پژوهش فیتر ( )6216نشان داد انگیزه تحصیلی میتواند
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پیشرفت تحصیلی فرد را بهبود بخشیده و موفقیت تحصیلی را پیشبینی کند .نوحی ،حسینی،
رخساری زاده ،صبوری و علیشیری ( )1361در پژوهشی دیگر نشان دادند میتوان با تقویت
انگیزش پیشرفت در دانشجویان میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان را افزایش داد .در تبیین
نتایج این پژوهشها میتوان گفت تجسم نیازهای اولیه و اساسی در آینده و پیشبینی دستیابی
به این هدفها باعث افزایش چشمگیر انگیزه دانشجویان برای فعالیت بیشتر در زمان حال
میشود (هیرش .)6221 ،همچنین دانش آموزان دارای پیشرفت باال اغلب یادگیرندگان خود
نظم یافتهای هستند ،بدین معنا که این دانش آموزان در مقایسه با دانشآموزان دارای پیشرفت
پایین ،هدف یادگیریشان را بهصورت اختصاصتری تنظیم میکنند و به شکل منظمتری
پیشرفتشان را به سمت هدف ارزیابی میکنند (پینتریچ و شانک .)6226 ،بهعالوه دانش
آموزان دارای انگیزه تحصیلی قوی با ویژگیهای مختلفی چون :انگیزه قوی برای تحرک
بهسوی باال ،مقاومت طوالنی در مواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط ،تمایل به اعمال
تالش مجدد در انجام تکالیف نیمهتمام ،ادراک پویا از زمان یعنی احساس اینکه امور سریع
روی میدهد ،آیندهنگری ،توجه به مالک شایستگی و لیاقت در انتخاب دوست یا همکار،
بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار ،کاری را بهخوبی انجام دادن و رفتار ریسک کردن
پائین مشخص میشوند .داشتن این ویژگیها حتی به میزان متوسط رو به باال باعث افزایش
تالش فردی در رسیدن به موفقیت تحصیلی میگردد.
از دیگر نتایج پژوهش تأثیر انگیزه تحصیلی بر سرمایه روانشناختی بود که همسو با
پژوهشهای قبلی ازجمله سو ،باکر و جیانگ)6214( 1؛ جوانبخت ،جراره ،ابراهیم دماوندی
()1364؛ هرامی و عباسیان فرد ()1386؛ ایرجی راد و ملکزاده نصرآبادی ( )1366بود.
سو ،باکر و جیانگ ( )6214در پژوهش خود نشان دادند که بین سرمایه روانشناختی و
انگیزه درونی رابطه معنادار و اثر مثبت وجود دارد .جوانبخت ،جراره ،ابراهیم دماوندی
( )1364نیز نشان دادند بین ویژگیهای سرمایه روانشناختی با انگیزش تحصیلی همبستگی
مثبت وجود دارد .میکاییلی منیع ،مهدوی فر ،عیسی زادگان و مهنا ( )1366نیز نشان دادند
1. Siu, Bakker, & Jiang
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که امید و خودکارآمدی نقش با اهمیتی بر انگیزه تحصیلی دارد .عباسیان فرد ،بهرامی و
قدسی ( )1386در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی (بهعنوان یکی از مؤلفههای
سرمایه روانشناختی) با انگیزه پیشرفت دانش آموزان ارتباط مثبت و معناداری دارد.
در تبیین نتایج این پژوهشها میتوان گفت افرادی که ازنظر خودکارآمدی در سطح
باالیی هستند ،به این دلیل که باور دارند که میتوانند وظایف خود را بهخوبی انجام دهند و
هنگام مواجهه با موقعیتهای چالشانگیز ،وظایف تعیینشده را بهخوبی انجام میدهند؛
درنتیجه دارای انگیزه پیشرفت باالتر هستند .افراد خوشبین به دلیل اینکه دید مثبتی نسبت
به آینده دارند و عواطف مثبتی چون شادکامی ،خوشنودی و دلبستگی را تجربه میکنند
انگیزه پیشرفت باالتری دارند (ایرجی راد و ملکزاده نصرآبادی .)1366 ،اغلب افراد امیدوار
از دنبال کردن اهداف لذت میبرند و انگیزه درونی بیشتری را تجربه میکنند .افرادی که
ازنظر خودکارآمدی در سطح باالیی هستند ،به این دلیل که باور دارند که میتوانند وظایف
خود را بهخوبی انجام دهند و هنگام مواجهه با موقعیتهای چالشانگیز ،وظایف تعیینشده
را بهخوبی انجام دهند؛ درنتیجه دارای انگیزه پیشرفت باالتر هستند.
از دیگر نتایج این پژوهش ،سرمایه روانشناختی میتواند با موفقیت تحصیلی رابطه مثبت
و معنادار داشته باشد .نتایج این پژوهش همسو با یافتههای دی ،هنسن ،ملتبی ،پرکتور و وود
( ،)6212تلول ،الن و واتسون ( ،)6227سیندر 1و همکاران ( ،)6226آخوندی (،)1366
ابراهیمی ،صباغیان و ابوالقاسمی ( )1361و ذبیحی ،نیوشا و منصوری ( )1366است.
سرمایه روانشناختی منبعی در عملکرد تحصیلی و شغلی نقش مثبتی را ایفا میکند و از
اهمالکاری و انفعال فرد جلوگیری میکند (هیکس و یااو .)6215 ،یافتههای پژوهش
آخوندی ( )1366نشان داد برنامه مداخلهای لوتانز (سرمایه روانشناختی) بر کاهش
اهمالکاری تحصیلی و اهمالکاری سازمانی مؤثر است و بهعنوان راهکار اجرایی مناسب
جهت اهمالکاری تحصیلی و اهمالکاری سازمانی است .سرمایه روانشناختی بهعنوان یک

1. Snder
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منبع ارزشمند در بین دانشجویان باعث افزایش مشارکت آنها در تکالیف درسی میشود
همچنین بستری مناسب برای ورود به بازار کار فراهم میکند (باکر.)6211 ،
در تبیین این نتایج میتوان گفت دانشجویانی که از مؤلفههای سرمایه روانشناختی (امید،
خوشبینی ،تابآوری ،خودکارآمدی) برخوردار هستند دارای دیدگاه و احساس مناسب
نسبت به آینده هستند و در انجام امور به قابلیتها و توانمندیهای خود اعتماد و باور دارند
همچنین در شرایط سخت و چالشبرانگیز میتوانند اوضاع را در کنترل خود داشته باشند،
ابتکار عمل به خرج دهند و به تالش ادامه دهند به عبارتی به پیشبینی امور بپردازند.
ازاینروی این افراد در محیط آموزشگاهی توانمندی الزم و عملکرد سازنده در تحصیل از
خود نشان میدهند و درنتیجه موفقیت و پیشرفت تحصیلی بیشتری کسب کنند.
از دیگر نتایج این پژوهش نقش میانجی سرمایه روانشناختی در رابطه بین موفقیت
تحصیلی و انگیزش بوده .نتایج پژوهش نشان داد سرمایه روانشناختی نقش میانجی را در بین
انگیزش تحصیلی و موفقیت تحصیلی ایفا میکند .نتایج این فرضیه همسو با پژوهشهای قبلی
است ازجمله هیکس و یوهو ( )6215کادیر و جافری ()6214؛ معصومی ()1363؛ سلیمانی
()1365؛ لی و همکاران (.)6215
پژوهش معصومی ( )1363نشان داد سرمایه روانشناختی در رابطهی بین تعهد سازمانی با
بهرهوری شغلی نقش واسطهای را ایفا مینماید پژوهش هیکس و یوهو ( )6215نشان داده
شد دانش آموزان با ویژگیهای کمالگرایی میتوانند از طریق توسعه مهارتها در زمینهی
سرمایه روانشناختی اهمالکاری را کاهش داد .نتایج مطالعهای دیگر نشان داد سرمایه
روانشناختی زمانی اتفاق میافتد که جوسازمانی حمایتی باشد تا رفتار شهروندی سازمانی
رخ دهد (کادیر و جافری .)6214 ،سلیمانی ( )1365نیز نشان داد سرمایه روان-شناختی نقش
واسطهای در رابطه بین سرمایههای تحولی و پیشرفت تحصیلی ایفا میکند .در پژوهشی دیگر
نتایج نشان داد سرمایه روانشناختی عموماً واسطه میان استرس شغلی و فرسودگی شغلی در
میان کارمندان بانک چین دارد (لی و همکاران.)6215 ،
لوتانز و همکاران ( )6227بیان میکنند که افرادی که دارای سرمایه روانشناختی باالیی
هستند بهواسطه برخی از سازههایی مانند انگیزه و شناخت عملکرد بهتری از خود نشان
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میدهند .سرمایه روانشناختی افراد را به چالش میکشاند تا در جستجوی این سؤال برآیند
که چه کسی هستند؟ و درنتیجه به خودآگاهی بهتر که الزمه دستیابی به هدفها و موفقیت
است دست یابند .بر این اساس سرمایه روانشناختی یکی از عوامل تعیینکننده اصلی انگیزش
و موفقیت تحصیلی است .بهعالوه افراد دارای سرمایه روانشناختی متعهد شدن و انجام تالش
الزم برای موفقیت در کارها وظایف چالشبرانگیز ،اسناد مثبت درباره موفقیتهای حال و
آینده دارند ،در راه هدف پایدار هستند و در صورت لزوم مسیر رسیدن به هدف برای دستیابی
به موفقیت تغییر میدهند و هنگام مواجه با سختیها و مشکالت برای دستیابی به موفقیت
پایداری نشان میدهند که تمام این ویژگیها در رسیدن دانشجویان به موفقیت اثرگذار است.
بهعبارتدیگر افراد دارای انگیزش باال با چنین ویژگیهای احتمال موفقیتشان بیشتر است.
این پژوهش مانند هر پژوهش دیگری محدودیتهایی داشت ازجمله پخش و جمعآوری
پرسشنامهها که فرایند پژوهش را طوالنی میکرد همچنین این بررسی صرفاً بر روی
دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شد ازاینرو با محدودیت تعمیم نتایج به سایر دانشجویان
روبهرو است عالوه بر موارد ذکرشده این مطالعه تنها به بررسی انگیزه تحصیلی و سرمایه
روانشناختی در میان دانشجویان پرداخته است لذا انجام پژوهشهایی دیگری که سازه
موفقیت تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهند میتواند مفید و راهگشا باشد .همچنین با توجه
به تأثیر سرمایه روانشناختی بر موفقیت تحصیلی ،پیشنهاد میشود پژوهشگران در این زمینه
کارگاههایی ویژه دانشجویان تشکیل دهند و از روش آزمایشی برای تعیین اثرات انگیزه
تحصیلی و سرمایه روانشناختی برای بهبود موفقیت تحصیلی استفاده کنند.
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