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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر الگو انگیزه تحصیلی با میانجیگری سرمایه روانشنااتیی بنر موقیین
تحصیلی دانشجویان بود .جامعهی آماری دانشجویان بدون کاکور دانشگاه علمنی کناربردی در ارنار گنروه
آموزشی صاع  ،کشاورزی ،مدیری و تدمات اجیماعی و قرهاگ و هار بود که ببا انیخاب تصادقی گنروه
ماابع طبیعنی انیخناب شند و از بنین دانشنجویان امنور زراعنی ،امنور دامنی ،امنور گلخاننه ای ،مانابع طبیعنی،
دامپزشکی ،شیالت ،صاایع غذایی و قراوردههای گوشیی252،نفر بصورت نمونهگیری توشهای تن مرحلنه
انیخاب شدند و با اجرای پرسشاامههای انگیزه تحصیلی ،سرمایه روانشااتیی و معندل آتنرین تنرح تحصنیلی
جر ساجش موقیی تحصیلی ،داده ها گردآوری شد .با روش تحین مینیر ارزینابی شند .نیناید بنه دسن
آمده نشنان داد کنه الگنوی منوردنرر از بنرازش منورد ببنول برتنوردار اسن  .انگینزه تحصنیلی بنر سنرمایه
روانشااتیی و موقیی تحصیلی اثر مییییم دارد .همچاین سرمایه روانشااتیی بر پیشنرق تحصنیلی نینز اثنر
مییییم دارد .روابط میانجی نیز نشان داد انگیزه تحصیلی از طریق سرمایه روانشااتیی بر موقیی تحصیلی اثر
غیرمییییم دارد .بطور کلنی اقنرادی کنه دارای انگینزه تحصنیلی وسنرمایه روانشنااتیی هینیاد در موقیین
تحصیلی عملکرد بریری از تود نشان میدهاد.
واژههای کلیدی :انگیزه تحصیلی؛ سرمایه روانشااتیی؛موقیی
 .1دانشیار روانشااسی بالیای ،دانشگاه عالمه طباطبائیborjali@atu.ac.ir ،

تحصیلی
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مقدمه
تحصیلی از جمله مفاهیم مرمی اس

که تعاریف مخیلفنی از آن اراینه شنده اسن .

موقیی

باساتو و پریاز،الشات و هماکر )0222( 1موقیی

تحصیلی را همان عملکنرد تحصنیلی منیداناند

منیداناند.کوبال و میوسن
که شام نمنرات امیحنانی و عملکنرد قنرد درقعالییرنای تحصنیلی 
( )0222موقیی

تحصیلی 3را ادراک و ارزیابی قرد از تود در مورد عملکرد تحصیلی تویشنین

کردهاند .محییان حوزه آموزشی و تحصیلی موقیی

تعریف
از موقیی

آیاده و برزیییی و سالم

موقیی

2

تحصیلی را پیش بیای کااده مرمی

قرد میداناد (اان و دیکیون. )0222 ،4

تحصیلی نه تارا شرایط اسیخداح و موقیی

شغلی قرد را در آیانده قنراهم تواهند

کرد ،بلکه باعث ارتیاء سرمایه های اجیماعی و قرهاگی ،زنندگی اسنیاندارد و سنالم

بیشنیر

به دیگران تواهند شند (ینورکی و ننگندن. )2004 ،5بنه زعنم ولنز )0222( 6موقیین

نیب

تحصیلی در دانشگاه مفرومی پیچیده و ااد وجری دارد و اکثنر دانشنگاهرا تنالش کنرده انند
موقیی

تحصیلی را با اسیفاده از نمرات معدل ،رتبههای کالسی و نمنرات تینیرای اسنیاندارد

پیش بیای کااد اما این شاتصرای موقیی  ،برای پنیش بیانی و تعرینف موقیین
دانشگاه در حال کاهش هییاد .به صورتی که ا ق
جندی اسن

تحصنیلی در

عملکرد تحصنیلی دانشننگاهی میندلهای

بطوریکه حدود % 62دانشجویان در سال اول ورود بنه دانشگاه با اق

تحصنیلی

روبرو میشوند (لوپز-براساا.)0226 ،7
انگیزش تحصیلی و سرمایه روانشااتیی از جمله عوام مرم و مرتبط بنا موقیین
اس

( نورالدین وند ،شرای ییالق و پاشاشریفی . )2964 ،انگیزه ،نیرویی اس

تحصنیلی

که مییر و جر

رسیدن به هدف را سوق میدهد و ازسازههای اثرگذار و کاربردی در حوزهی آموزش و تعلنیم
و تربی

اس

(ونیزل ،0226 ،8اسنکی  ،ماداپوشنی و بکرناو  )0226 ،2البینه تناملی انندک بنر
Busato, V. V., Prins, F. J., Elshout, J. J., &Hamaker, C.
Kobal , D., &Musek , J.
academic Success
Chun, H., & Dickson, G.
Yorke , M., &Longden , B.
Welles, T. L.
López-Bárcena, J
Wetzel, K

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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پدیده انگیزه نشان می دهد که انگیزه به ندرت پدیده واحدی در نرر گرقیه منی شنود .اقنراد ننه
تارا میزان میفاوتی از انگیزه دارند ،بلکنه در جرن گینری انگینزه نینز میفناوت عمن منیکااند.
جر گیری انگیزه مربوط به نگرشهای اساسی و اهداقی اس

که باعث انجاح قعالی

می شود،

و در وابع به ارایی عم و رقیار برمی گردد (دسی و رایان. )0220 ،0
عالوه بر یادگیری انگیزه در پیش بیای برزیییی روانشااتیی ،عملکرد موثر و حن تالباننه
مییله از اهمی

تاصی برتنوردار اسن

(دسنی وراینان. )0228 ،هرااند انگینزه تحصنیلی 9بنه

تمای  ،پشیکار و پاقشاری قرد در انجاح تکالیف منرتبط بنا تحصنی اشناره دارد (رابنین)0222 ،4
قرایاد یادگیری ،تعام وعملکرد تحصنیلی قنرد راتینری منیکاند (مانننا ،اپندناکر و باسنکر،6
 . )0226هم ااین به روشن سازی عوام شکی
کم

و موقیی

دانش آموزان در عملکرد تحصیلی

میکاند (هیندی و هراکینویکز . )0222 6،پنژوهشهنای میعنددی بنر نینش مرنم انگینزه

تحصیلی در نی به موقیی

تحصیلی تاکید کرده اند برای مثال نیش انگیزه تحصنیلی برموقیین

پژوهشهایی که بوسیله باتلر )0222( 7؛ دنیس و قیای و ااتکو )0226( 8؛ گنریفین

تحصیلی در

9

( )0226انجاح شد،موردتاییدبرارگرق  .همچاین نیاید پژوهش قییر )0220( 22نشنان داد انگینزه
تحصیلی می تواند پیشرق

تحصیلی قرد را بربود بخشیده و موقیی تحصیلی را پیش بیانی کاند

.در سبب شااسی انگینزه تحصنیلی عوامن مخیلفنی بینان شنده اسن

کنه هنین ین

بنه تارنایی

نمیتواند انگیزه تحصیلی را تبیین کاد در بیشیر موارد ،مجموعهای از عوام و زمیانه هنا در اینن
گرایش نیش دارند .لیکن در هر شرایط قرهاگی و اجیماعی و در هر قنرد ،برتنی عوامن نینش
پژوهشها نشان داده اسن

بارزتری تواهاد داش .

کنه سنرمایه روانشنااتیی از جملنه عوامن

1. Scheel, M. J., Madabhushi, S., & Backhaus. A.
2. Deci,E.,&Ryan,R.M.
3. academic motivation
4. Rubin,S
5. Maulana,R ,Opdenakker,M&Bosker,R
6. Hidi,S.,&Harackiewicz,J.M
7. Butler,l
8. Jessica M. Dennis, Jean S. Phinney, Lizette Ivy Chuateco
9. Griffin,K
10. Feyter, T
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سنننبب شنننااتیی مرنننم در انگینننزه تحصنننیلی قنننرد بنننه شنننمار منننیرود ( هنننیکس ویننناوو،1
0226؛اونننننگ؛ادوارد و بننننرگمن0226 ،2؛گیوآی،بوگیننننانو ووالرلانننند ،0222 ،3لوتننننانز و
یوسف)0222،4
به لحاظ مفرنومی سنرمایه روانشنااتیی مابعنی بنرای اقنزایش عملکنرد و در رسنیدن قردبنه
اهداف موثراس

(نتانز )0220 ،بنه وینژه در عملکنرد شنغلی و تحصنیلی نینش مثبینی را ایفنا

میکاد واز اهمنالکناری و انفعنال قنرد جلنوگیری منیکاند (هنیکس و ینا او . )0226 ،سنرمایه
روانشااتیی 6را به عاوان "ی

حال

روانشااتیی مثب  ،بنا ویژگنیهنایی از جملنه اعیمناد بنه

نفس و باور به توانمادی ها در موبعی های االش برانگیز (تودکارآمندی) ،ایجناد اسناادمثب
نیب

به تود برای رسیدن به موقیی های حال و آیاده (توش بیای) داشنین ،تنالش نزح بنرای

رسیدن به موقیی

(امید) ،تحم مشکالت تنا رسنیدن بنه هندف و میصنود تعرینف کنرده انند.

دانشجویان بنا سنرمایه روانشنااتیی بنان بنادر تواهاند بنود تنا در عملکنرد تحصنیلی تنود در
موبعی های االش بر انگیز و حرک

در آیاده و ایییادگی دربرابرموانع و مشنکالت سنازوکار

مااسبی را اتخاذ نمایاد ( سواییمان و لوتانز )0222 ،6و بطور کلی عملکرد مطلنوب در آیانده را
پیش بیای کاد.
در این راسیا پژوهشهایی وجود دارد کنه رابطنه بنین سنرمایه روانشنااتی و انگینزه تحصنیلی را
بررسی کرده اند .سو ،باکرو جیانگ )0224( 2در پژوهش تود نشان دادند بین سنرمایه روانشنااتیی
و انگیزه درونی رابطه معاناداری وجنود دارد .جوانبخن  ،جنراره ودماونندی ( )2964در پژوهشنی بنا
عاننوان پننیش بیاننی انگیننزش تحصننیلی بننر اسننا سننرمایه روانشننااتیی و سرسننخیی روانشننااتیی
دانشجویان دانشگاه پیناح ننور شنررکرد نییجنه گرقیاند سرسنخیی و سنرمایه روانشنااتیی پنیش بیانی
کاادههای انگینزش تحصنیلی هینیاد و بنین ویژگیرنای سنرمایه روانشنااتیی بنا انگینزش تحصنیلی
Hicks, R.E., & Yao Wu, F.M
Ong, A.D. Edward , L.M., &Bergeman, C. S
Guay, F.,Boggiano, H., &Vallerand, R. J
Luthans ,F.,&Ypussef ,C.M.
Psychhological Capital
Sweetman, D., &Luthans,F
Siu, O. L., Bakker, A. B., & Jiang, X

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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همبییگی معای داری وجود دارد .پژو هشگران همچانین رابطنه مولفنههنای سنرمایه روانشنااتیی بنا
انگیزه تحصیلی را نیز مورد بررسی برار داده اند.مثال ایرجنی راد و ملن

زاده نصنرآبادی ( )2966در

پژوهش تود نشان دادند هرارار مؤلفة سرمایه روانشااتیی (امیدواری ،تابنووری ،تودکارآمندی و
توشبیای) به طور معااداری با انگیزه پیشرق در ارتباط بودند .هنادی و عباسنیان قنرد ( )2986نینز در
پژوهشی با عاوان بررسی رابطه تودکارآمدی با انگیزه پیشرق در داننش آمنوزان دتینر دوره پنیش
دانشگاهی شرر ترران به این نییجه رسیدند که تودکارآمدی (بنه عانوان یکنی از مولفنههنای سنرمایه
روانشااتیی) با انگیزه پیشرق دانشوموزان ارتباط مثبن و معاناداری دارد  .میکناییلی ماینع ،مرندوی
قر ،عییی زادگان و مراا ( )2966نیز در پژوهشی با هدف بررسنی روابنط سناتیاری امیند (بنه عانوان
یکی از مولفههای سرمایه روانشااتیی) ،تودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جنو کنال بنا انگینزه
تحصیلی دانش آموزان را مورد مطالعه برار دادند .تجزیه و تحلی اطالعات نشنان داد کنه امیند نینش
با اهمییی بر انگیزه تحصیلی دارد.
تحیییات اتیر همچانین تاکیند کنرده انند سنرمایه روانشنااتیی بنه وینژه در سنطوا بنانی
تحصیلی ،در پیش بیای موقیی

تحصیلی و عملکرد تحصیلی نینش بینزایی ایفنامی کاند ( دی،

هاین ،ملیبی ،پرکیور و وود . )0222 2،گراه موقیی تحصیلی عموما با شاتص معدل سناجیده
میشود اما در مجموع این موقیی
یادگیری مرتبط اس

با قرایادهایی مانادانگیزش ،باورهای تودکارآمدی ومحنیط

(آرتیاو . )0226 ،0بطورکلی نیاید مطالعات مخیلف نشنان داده اسن

سرمایه روانشااتیی ازجایگاه ویژهای در پیش بیای موقیین

کنه

تحصنیلی برتنوردار اسن  .نیناید

پننژوهش سننیادر9و همکنناران ( )0220نشننان مننیدهنند امینند پننیش بیاننی کاانندهی مرمننی بننرای
موقیی های تحصیلی اس  ..سلطانی ،محبنوب ،جویانه و یوسنفی ( )2966در پنژوهش تنود بنا
هدف بررسی رابطه سرمایه روانشااتیی با کاهش قرسودگی تحصیلی به این نییجه رسنیدند کنه
سرمایه روانشااتیی به طور معااداری پیش بیای کااده موقیی

تحصیلی دانشجویان اس .

باابراین باررمیرسد عام سرمایه روانشااتیی از عوام مرم در موقیی تحصیلی در سنط
1. Day , L ;Hanson, K.;Maltby,J;Proctor,C.andWood,A
2. Artino , A
3. Snder , C.R
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دانشگاه اس  ،.لذا پزوهش حاضر به دنبال پاسنخ بنه اینن سنوال اسن کنه اثنر مینانجی سنرمایه
روانشااتیی در رابطه مثب

میان انگیزه تحصیلی وموقیین

تحصنیلی ایین ؟الگوی مفرنومی

که در این رابطه مطرا میشود
سرمایه
روانشناختی

عامل اجتماعی
محیط آموزشی
انگیزه
تحصیلی

موفقیت تحصیلی

خودپنداره تحصیلی
عامل اقتصادی
انگیزه روانی
انگیزه پیشرفت
خودکارآمدی
تحصیلیتحصیلی

شک .2مدل قرضی اگونگی تأثیر انگیزه تحصیلی و سرمایه روانشااتیی برموقیی
روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی -هم بییگی اس

تحصیلی

جامعهی آمناری پنژوهش شنام دانشنجویان

دانشگاه علمی کاربردی بدون کاکور در سال تحصنیلی  2966-2966بنود .بعند از انجناح نموننه
گیری میدماتی حجم نمونه  062نفر بدس

آمد که با در نرر گرقین اق

آزمودنی هنا  022نفنر

به شیوهی نمونهگیری توشهای انیخاب شدند .جامعهی آماری در اینن پنژوهش عبنارت بنود از
دانشجویان بدون کاکور دانشگاه علمی کاربردی در ارار گروه آموزشی صناع  ،کشناورزی،
مدیری

و تدمات اجیماعی و قرهاگ و هار بود که بنا انیخناب تصنادقی گنروه مانابع طبیعنی

9
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انیخاب شد و از بین دانشجویان،امور زراعی ،امور دامنی ،دامپزشنکی ،امنور گلخاننه ای ،مانابع
طبیعی ،،شیالت ،و قراوردههای گوشیی 022،نفر بصنورت نموننهگینری توشنهای تن

مرحلنه

انیخاب شدند و با اجرای پرسشاامههای انگیزه تحصیلی ،سرمایه روانشنااتیی و معندل آتنرین
ترح تحصیلی جر

ساجش موقیی

تحصیلی ،داده ها گردآوری شند.در نراین

 062مجموعنه

پرسشاامه ارزیابی شد.

ابزار اصلی پژوهش
سرمایه روانشااتیی :در این پژوهش از پرسشاامه سرمایه روانشااتیی  04گوینهای لوتنانز و
همکاران ( )0222اسیفاده گردید و پایایی آن با اسیفاده از آلفای کرونباخ برای امیند  ،%86تناب
آوری ،%66تودکارآمدی %88و توش بیای %82برآورد شده اس .
ساجش انگیزهی تحصیلی :در اینن از میینا

سناجش انگینزه تحصنیلی ( طنالبی و عابندی،

 ) 2962اسیفاده شد .این پرسشاامه دارای94گویه میباشد .سوانت این آزمنون د ین
درجهای لیکرت (=2هین وب

طینف 6

تا =6کامال صحی ) تاریم شده اس .پایایی این پرسشاامه در این

تحییق با اسیفاده از آلفای کرونباخ%60گزارش شده اس .
ساجش موقیی
ترح جر

تحصیلی:در این پژوهش برای ارزیابی موقیی

تحصنیلی از معندل آتنرین

ساجش اسیفاده شده اس .

یافتههای پژوهش
اعضای نمونه از گروه منابع طبیعی گرایش امور زراعی ( 20/2درصد) ،دامپزشکی
( 22/6درصد) ،صنایع غذایی ( 20/1درصد) ،شیالت ( 20/4درصد) و ،امور گلخانه ای
( 16/7درصد) انتخاب شده اند .برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم الگوی تأثیر
انگیزه تجصیلی با میانجیگری سرمایه روانشناختی برموفقیت تحصیلی از تحلیل
مسیر استفاده شد .در جدول شماره  1میانگین و انحراف استاندارد و ضرایب
همبستگی مقیاسهای پیشرفت تحصیلی ،سرمایه روانشناختی و انگیزش تحصیلی
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آورده شده است.
جدول( 2.انحراف اسیاندارد)  ±میانگین و ضرایب همبییگی موقیی

تحصیلی با سرمایه

روانشااتیی و انگیزه تحصیلی

شاتصهای بنرازش اینن الگوبنه ترتینب برابنر بنا ، 82/0=TLI، 91/0=AGFI،GFI=2/69
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 93/0=CFI، 83/0=NFI،93/0=IFIو برای  RMSEAبرابر با  2/26گزارش شده اس  .از بنین
شاتصهای برازش ارار شاتص بانتر از  2/62بوده اس

که نشان دهاده نیکویی برازش الگو

اس  .همچاین میدار  RMSEAنیز مطلوب گزارش شده اسن  .اینن الگنو بنا میندار تنی دوی
برابر  6/96و درجه آزادی  06در سنط  P<2/26معانادار نیین

الگنوی
و اینن نشنان منیدهند 

پیشارادی تفاوت معااداری با الگوی بدس

آمده نندارد .در شنک شنماره  2اینن الگنوهمراه بنا

میزان بارهای اسیاندارد شده بر روی هر ی

از بازوهای آن نشان داده شده اس  .در جدول زیر

نیز ضرایب مییییم و غیر مییییم الگومورد نرر ارائه شده اس .
جدول .0اثرات مییییم و غیر مییییم الگومدل تأثیر انگیزه تحصیلی
با میانجیگری سرمایه روانشااتیی برموقیی

بر اسا

تحصیلی

اطالعات مادرج در جدول شماره  0در تصوص رابطه مییییم اثنر مینیییم انگینزه

تحصیلی به سرمایه روانشااتیی میدار ضریب مییر ( β:2/42و> )01/0 pو ارزش  tآن برابر بنا
2/69اس

یعای میتوان گف

انگینزه تحصنیلی بنر سنرمایه روانشنااتیی اثنر معانادار دارد .در

تصوص اثر سرمایه روانشااتیی بر پیشرق تحصیلی میدار ضریب مینیر ( β:2/22و>)01/0 p
و ارزش  tآن برابر با  2/00اس  .یعای سرمایه روانشااتیی بر پیشرق تحصیلی تنأثیر مینیییم
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دارد .همچاین ضریب مییییم انگیزه تحصیلی بر پیشرق

تحصیلی برابر با 2/96با میدار ضنریب

مییر ( β:2/62و> )01/0 pمیباشد .باابراین انگیزه تحصیلی بر پیشرق تحصیلی نی اثر مییییم
دارد .همچاین ضریب غیر مییییم تأثیر انگیزه تحصیلی بنر پیشنرق

تحصنیلی از طرینق سنرمایه

روانشااتیی برابر با  2/24بنا ضنرایب مینیر ( β:2/24و> )01/0 pبنوده اسن  .بانابراین انگینزه
تحصیلی بر پیشرق تحصیلی از طریق سرمایه روانشااتیی اثر غیر مییییم دارد.

شک 2.موقیی

تحصیلی از طریق انگیزه تحصیلی با میانجیگری سرمایه روانشااتیی

بحث و نتیجه گیری
نیاید تجزیه و تحلی داده ها همبییگی مثبن و معاناداری بنین انگینزه تحصنیلی و موقیین
تحصیلی را نشان دادو به این ترتیب تایید قرضنیهی ین مبانی بنر رابطنهی انگینزه تحصنیلی بنا
موقیی تحصیلی مورد تایید برار گرق .
یاقیههای این پژوهش با نیاید تحییینات کنامرون و پینر


( ،)2666قارسنید

و وودقیلند

1

4

( ،)0229رایان ،اسییلر و لیان ،)0224( 2نننگ 3و همکناران ( ،)0222قیینر ( )0220و حمنزه و
Farsides, T., Woodfield, R
Ryan. M. R., Stiller. J. D., & Lynch. J. H
Long. J. F
Hamzah, A.R

1.
2.
3.
4.

11

مدل تأثیر انگیزه تحصیلی با میانجیگری سرمایه ...

همکاران ( )0229همیو اس در پژوهشی دیگنر  .ننوحی ،حینیای ،رتیناری زاده ،صنبوری و
علنیشنیری ( )2962تأثیرتیوین انگینزش پیشنرق در دانشنجویان بنر اقنزایش مینزان موقیین

تحصیلی را نشان دادند .نیاید این پژوهشهنا بینان منیدارد کنه تصنویر سنازی نیازهنای اولینه و
اساسی درباره آیاده و پیش بیای دسییابی به این هدفها بر اقزایش اشمگیر انگینزه دانشنجویان
1

پنژوهشهنا نشنان منیدهند

برای قعالین بیشنیر در زمنان حنال منؤثر اسن (هینرش . )0222 ،
یادگیرندگان دارای پیشرق بان اغلب تنودتارم هینیاد ،آنرنا هندف یادگیریشنان را بصنورت
اتیصاص تری تاریم میکااند و بنه شنک منارمتنری پیشرقیشنان را بنه سنم هندف ارزینابی

میکااد (پیایرین و شان  . )0220 ،2به عالوه یادگیرندگان دارای انگیزه تحصیلی بان دارای
انگیزه بوی برای تحرک به سوی بان ،پایداری در مواجره با تکالیف با سط دشواری میوسنط،
تمای به اعمال تالش مجدد در انجاح تکالیف نیمنه تمناح ،ادراک پوینا از زمنان ،آیانده نگنری،
توجه به مالک شایییگی و لیاب در انیخاب دوسن ینا همکنار ،بازشااسنی از طرینق عملکنرد
توب در کار ،کاری را به توبی انجاح دادن و ریی پائین رقیار مشخص میشوند .داشین اینن
ویژگیها حیی به میزان میوسط رو به بنان باعنث اقنزایش تنالش قنردی در رسنیدن بنه موقیین
تحصیلی میگردد.
نینناید پننژوهش مؤینند رابطننه انگیننزه تحصننیلی و سننرمایه روانشننااتیی بننود کننه همیننو بننا
پژوهشهای ببلی از جمله جوانبخ  ،جراره ،ابراهیم دماوندی ( )2964؛ایرجی راد و مل زاده
نصرآبادی ( )2966بود .سو ،باکرو جیانگ ( )0224در پژوهش تود نشان دادند که بین سنرمایه
روانشااتیی و انگیزه دروننی رابطنه مثبن معانادار وجنود دارد .جوانبخن  ،جنراره ،ابنراهیم و
همکاران ( )2962نینز نشنان دادنند بنین ویژگیرنای سنرمایه روانشنااتیی بنا انگینزش تحصنیلی
همبییگی مثب وجود دارد .میکاییلی مایع ،مردوی قر ،عییی زادگان و مرانا ( )2966نینز نشنان
دادند که امید و تودکارآمدی به عاوان مؤلفههای سرمایه اجیماعی نینش بنا اهمیینی بنر انگینزه
تحصیلی دارد .عباسیان قنرد ،بررامنی و بدسنی ( )2986در تحییینی بنه اینن نییجنه رسنیدند کنه
تودکارآمدی (به عاوان یکنی از مولفنههنای سنرمایه روانشنااتیی) بنا انگینزه پیشنرق داننش
آموزان ارتباط مثب و معااداری دارد.
1. Hirsh, G
2. Pintrich, P.R., Schunk, D.H
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در تبیین نیاید این پژوهش میتوان گف اقرادی که از نرر تودکارآمدی در سنط بنانیی
هییاد ،به دلی باور ایاکه می تواناد تکالیف تود را به تنوبی انجناح دهاند و هاگناح مواجرنه بنا
موبعی های االش انگیز ،وظایف تعیین شده را به تنوبی انجناح دهاند؛ در نییجنه دارای انگینزه
پیشرق بانتری هییاد .اقراد توشبین به دلی این که دید مثبیی نیب به آیاده دارند و عواطف
مثبیی اون شادکامی ،توشاودی و دلبییگی را تجربه می کااد انگینزه پیشنرق بنانتری دارنند
(ایرجی راد و مل زاده نصرآبادی . )2966 ،اغلب اقراد امیدوار از دنبال کنردن اهنداف لنذت
میبرند و انگیزه درونی بیشیری را تجربه میکااد.
میتواند با موقیی تحصیلی رابطنه مثبن و
از دیگر نیاید این پژوهش ،سرمایه روانشااتیی 
معاادار داشیه باشد .نیاید این پنژوهش همینو بنا یاقینههنای دی ،هاینن ،ملیبنی ،پرکینور و وود

( ،)0222تلنننول ،نن و واتینننون ،)0222( 1سنننیادرو همکننناران ( ،)0220آتونننندی (،)2966
ابراهیمی ،صباغیان و ابوالیاسمی ( )2962وذبیحی ،نیوشاو ماصوری ( )2960اس .
(هیکس و یااو )0226 ،نشان دادندسرمایه روانشااتیی مابع مؤثری در عملکرد تحصنیلی و
شغلی اس و از اهمالکاری و انفعال قرد جلوگیری میکاند .سنرمایه روانشنااتیی در اقنزایش

مشارک دانشجویان در تکالیف درسی میشود (باکر.)0222 ،2
در تبیین این نیاید میتوان گف دانشجویانی که از مولفههنای سنرمایه روانشنااتیی (امیند،
توشبیای ،تابآوری ،تودکارآمدی) برتوردارهییاد دارای دیدگاه واحینا مااسنب نینب
به آیاده هییاد و در انجاح امور به بابلی ها و توانمادیهای تود اعیماد و بناور دارنند همچانین
در شرایط سخ و االش برانگیز میتواناد اوضاع را در کایرل تود داشیه باشاد ،ابیکارعم بنه
ترج دهاد و به تالش ادامه دهاد به عبارتی به پیش بیای اموربپردازند .از این روی اینن اقنراد در
محننیط آموزشننگاهی توانمانندی نزح و عملکردسننازنده در تحصننی از تودنشننان مننیدهانند و
درنییجه موقیی و پیشرق تحصیلی بیشیری کیب کااد.
از دیگر نیاید این پژوهش نیش میانجی سرمایه روانشااتیی در رابطه بین موقیی تحصنیلی
و انگیزش بوده .نیاید پژوهش نشان داد سرمایه روانشنااتیی نینش مینانجی را در بنین انگینزش
تحصیلی و موقیی تحصیلی ایفا میکاد .نیاید این قرضیه همیو با پژوهشهنای ببلنی اسن از

1. Thelwell,R.C.,Lane,A.M.,&Weston , N.W
2. Bakker ,A.B
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1

جمله هیکس و یوهو ( )0226؛ معصومی ( )2969؛ سلیمانی ( )2966؛ لی و همکاران (.)0226
پژوهش معصومی ( )2969نشان داد سرمایه روانشنااتیی در رابطنهی بنین تعردسنازمانی بنا
بررهوری شغلی نینش واسنطهای را ایفنا منینمایند .نیناید مطالعنهای دیگنر نشنان داد سنرمایه
روانشااتیی زمانی اتفاق میاقید که جو سازمانی حماییی باشد تا رقیار شرروندی سنازمانی رخ
دهد (کادیر و جناقری . )0224 ،سنلیمانی ( )2966نینز نشنان داد سنرمایه روان-شنااتیی نینش
واسطهای در رابطه بین سرمایههای تحولی و پیشرق تحصیلی ایفا میکاد.

لوتانز 2و همکاران ( )0222بیان می کااد که اقرادی که دارای سرمایه روان شنااتیی بنانیی
هییاد به واسطه انگیزه و شاات عملکرد بریری از تود نشان می دهاند .سنرمایه روان شنااتیی
اقراد را به االش می کشاند تا در جییجوی این سؤال برآیاد که اه کیی هینیاد؟ اقنراد دارای
سرمایه روانشااتیی میعرد شدن و انجاح تنالش نزح بنرای موقیین در کارهنا وظنایف انالش
برانگیز ،اسااد مثب درباره موقیی های حال و آیاده دارنند ،در راه هندف پایندار هینیاد و در
صورت لزوح مییر رسیدن به هدف برای دسییابی به موقیی تغییر منیدهاند و هاگناح مواجنه بنا
نامالیمات و مشکالت برای دس یابی به موقیی پایداری نشان میدهاد که تمناح اینن ویژگنی
ها در رسیدن دانشجویان به موقیی مؤثر اس  .لذا اقراد دارای انگیزش بان با ااین ویژگیهای
احیمال موقیییشان بیشیر اس .این پژوهش ماناد هر پژوهش دیگری محندودی هنایی داشن از
جمله پخش و جمع آوری پرسشاامههنا کنه قرایاند پنژوهش را طنوننی منیکنرد همچانین اینن
بررسی صرقا روی دانشجویان دانشگاه بدون کاکنور علمنی کناربردی انجناح شند از اینن رو بنا
محدودی تعمیم نیاید به سایر دانشجویان روبه رو اس عالوه بر موارد ذکنر شنده اینن مطالعنه
تارا به بررسی انگیزه تحصیلی و سرمایه روانشااتیی در میان دانشجویان پرداتیه اس لذا انجاح
پژوهشهایی دیگری که موقیی تحصیلی را تح تأثیر برار دهد میتواند روشن ساز باشد.

1. Li, x
2. Luthans ,F
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آموزشی.80-29،)9( 2،

سلیمانی ،لیال . )2966( .بررسی رابطه سرمایههای تحولی با پیشرق

تحصیلی با نینش مینانجی

سرمایه روانشااتیی ،پایان نامه کارشااسی ارشد دانشگاه تلید قار .
طالبی ،هوشاگ؛عابدی،احمد و صدرزاده ،احمد. )2962( .سنات

و اعیبارینابی میینا

ساجش انگیزه تحصیلی دانشنجویان دوره کارشااسنی دانشنگاه اصنفران بنر اسنا
نرریه تودمخیاری.قصلاامه رویکردهای نوین آموزشی.269-292،)2( 2،
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عباسیان قرد،مررنوش؛ بررامی،هادی و بدسی ،احینر . )2986( .رابطنه تودکارآمندی بنا
انگیزه پیشرق

در دانش آموزان دتینر پنیش دانشنگاهی .قصن نامنه روانشااسنی

کاربردی-66،)2( 4،
محبی نورالدین وند،محمدحیین؛شرای ییالق،مایجه و شریفی،حین پاشا. )2969( .رابطه
سرمایه روانشااتیی (امید،توش بیای،تناب آوری،تودکارآمندی) بنا هندفهنای
پیشننرق

تحصننیلی و عملکردتحصننیلی دانشجویان.قص ن نامننه پننژوهش در برنامننه

ریزی.26-62،)42( 29،
معصومی ،قریبرز . )2969( .نیش میانجی سرمایه روانشااتیی دررابطه بین تعرند سنازمانی بنا

بررهوری کارکاان بان های میکن اسیان کرگیلویه و بویراحمند .پاینان نامنه دانشنگاه
آزاد اسالمی واحد مرودش .
میکاِیلی مایع ،قرزانه؛ مردوی قر ،سوسن ؛ عییی زادگان ،علنی و مرانا ،سنعید)2966 ( .
.بررسی ساتیاری امید ،تودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جو کال

با انگینزش

تحصیلی.قصلاامه مطالعات روانشااسی تربییی.88-62،)06( 24،
نوحی ،سیما ،حییای ،سید مرتضی ،رتیاری زاده ،حمیند ،صنبوری ،امنین و علیشنیری،
غالمحیین . )2962( .بررسی انگیزه پیشرق

و رابطنه آن بنا موقیین

تحصنیلی در

دانشجویان رشیههای پزشکی ،پرسیاری و تدمات درمانی دانشنگاه علنوح پزشنکی
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