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روش بررسی :این پژوهش از نوع همبستگی است که برای اجرای آن تعداد  150نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
در سال تحصیلی 95-96به شیوه تصادفی منظم انتخاب شدند و به مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری ،مقیاس سرزندگی تحصیلی ،پرسشنامه اشتیاق
تحصیلی و مقیاس سرمایه های روانشناختی پاسخ دادند .داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSS-18و به روش رگرسیون تحلیل
شدند.
نتایج :نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمامی مولفه های سرمایه روانشناختی(امیدواری ،تاب آوری ،خوش بینی و خودکارآمددی و اشدتیاق

تحصیلی توان پیش بینی تغییرات سرزندگی تحصیلی ،بصورت مثبت و تغییرات تعلل ورزی تصمیم گیری را بطور منفی دارند.
نتيجه گيري :نتایج تحقیق حاضر نشانگر اهمیت سرمایه روانشناختی به عنوان یکی از مؤلفه های مهم روانشناسی مثبت نگر و نیز اشتیاق
تحصیلی در کاهش تعلل ورزی در تصمیم گیرهای دانشجویان و افزایش سرزندگی تحصیلی آنان است .بنابراین ارائه آموزش هایی مبتنی بر سرمایه
روانشناختی و ایجاد اشتیاق تحصیلی آنان در محیط های آموزشی ،منجر به کاهش فرسودگی تحصیلی و عملکرد بهتر دانشجویان خواهد شد.
کلمات کليدي :سرمایه های روانشناختی ،اشتیاق ،سرزندگی ،دانشجویان پرستار

-1کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
-2کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
-3کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 -4دانشجوی دکترای مشاوره ،دانشگاه محقق اردبیلی  ،اردبیل ،ایران.
* (نویسنده مسئول)؛ تلفن ،09147086536 :پست الکترونیکیdazimi038@gmail.com :
تاریخ دریافت1396/3/24 :

تاریخ پذیرش1396/6/14 :

 148ﻧﻘﺶﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺷﺘﯿﺎق ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ.....

مقدمه

دانشجویان پرستاری که حرفه آینده آنها ،بار اخالقی زیادی

ایجاد انگیزه مثبت و افت تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود

به همراه داشته و عدم مهارت ممکن است از نظر مالی و

دارد( . 5پژوهش ها نشان می دهند که هر یک از انواع سرمایه

معنوی برای آنها و نیز برای جامعه ،هزینه گزافی به بار آورد.

ها اعم از سرمایه های اقتصادی ،فرهنگی ،محیطی و

بنابراین توجه به عوامل خطر عملکرد تحصیلی اهمیت زیادی

روانشناختی می توانند بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دارد .توجه بر عوامل خطر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

تاثیرگذار باشند ،اما در بین تمامی این سرمایه ها ،سرمایه

پرستاری و تدارک شیوه های مطلوب و کارآمد برای حذف این

روانشناختی جایگاه ویژه ای دارند .سرمایه روانشناختی یکی از

عوامل یکی از وظایف مهم مسئوولین دانشگاه ها و مربیان

شاخص های روانشناسی مثبت گرامی باشد که با ویژگی هایی

رشته پرستاری است( . 1با توجه به استرس زا بودن رشته

از قبیل باور فرد به توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت،

پرستاری ،چالش ها و مشکالت متعدد دانشجویان پرستاری از

داشتن پشتکار در دنبال کردن هدف ،ایجاد اسنادهای مثبت

جمله کار در بخش های بیمارستان ها ،زیر دست پزشک کار

در خود و تحمل کردن مشکالت تعریف می شود( . 6نتایج

کردن ،ترس از ابتال به بیماری ،برخورد با مسایل و مشکالت

پژوهش های انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت گرا

بیماران( 2و تحت تاثیر قرار گرفتن بعد تحصیلی آنها ،و

حاکی از آن است که ظرفیت های روانشناختی ،از قبیل

دوسویه بودن ارتباط بعد تحصیلی و کاری ،لزوم توجه بیشتر

امیدواری ،تاب آوری ،خوش بینی و خودکارآمدی ،در کنار هم

به ابعاد تحصیلی در این دانشجویان مهم به نظر می رسد.

عاملی را با عنوان سرمایه روان شناختی شکل می دهند(. 7

در این خصوص موضوعاتی با تاثیرات منفی و مثبت

برخوردار بودن از سرمایه روانشناختی افراد را قادر می سازد تا

همچون تعلل ورزی تصمیم گیری و سرزندگی تحصیلی می

عالوه بر مقابله بهتر در برابر موقعیت های استرس زا ،کمتر

توانند بعد تحصیلی و کاری دانشجویان پرستاری را تحت تاثیر

دچار تنش شده ،در برابر مشکالت از توان باالیی برخوردار

قرار دهد .تعلل ورزی به عنوان یکی از این عوامل به طور

باشند ،به دیدگاه روشنی در مورد خود برسند و کمتر تحت

معمول ،به معنای نبود عملکرد خودتنظیمی و گرایش رفتاری

تاثیر وقایع روزانه قرار بگیرند( . 8نتایج پژوهش زارعی( 9نیز

برای به تاخیر انداختن آنچه برای رسیدن به هدف ضروری

نشان می دهد بین سرمایه روانشناختی و فرسودگی تحصیلی

است ،تعریف می شود و یک مشکل جدی برای دانشجویان

رابطه منفی و معنادار وجود دارد .از دیگر عوامل موثر بر

دانشگاه محسوب می شود( . 1تحقیقات حاکی از این است که

پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،اشتیاق تحصیلی است .سازه

تعلل ورزی تصمیم گیری با سطوح پایین خودتنظیمی،

اشتیاق تحصیلی به رفتارهایی که به یادگیری و پیشرفت

خودکارآمدی تحصیلی ،عزت نفس و عملکرد تحصیلی و با

تحصیلی مربوط است ،اطالق می شود( . 10اشتیاق چیزی

اضطراب ،استرس و بیماری های روانی نیز مرتبط است(. 3

بیش از یک وضعیت هیجانی گذرا و خاص می باشد و به یک

سرزندگی تحصیلی ،به عنوان یکی از مولفه های بهزیستی

حالت پایای سرایت کننده و هیجانی -شناختی اشاره دارد که

ذهنی در بسیاری از نظام های پژوهشی مطرح می باشد و به

روی یک موضوع ،واقعه یا رفتار خاص متمرکز می شود( . 1به

پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقی به انواع چالش ها و موانعی که

عقیده  Linnenbrincو  Pintrichاشتیاق تحصیلی دارای

در عرصه ی مداوم و جاری تحصیلی ،تجربه می شوند ،اشاره

سه بعد شناختی(شامل انواع راهبردهای شناختی و

دارد( . 4سرزندگی تحصیلی ،تاب آوری تحصیلی را در

فراشناختی مورد استفاده فراگیران برای یادگیری ،

چارچوب زمینه ی روان شناسی مثبت منعکس می کند.

انگیزشی(شامل سه مولفه احساس ،ارزش و عاطفه و

پژوهش ها نشان می دهند که بین سرزندگی تحصیلی با عدم

رفتاری(شامل رفتارها ،تالش ها ،پایداری و درخواست کمک از
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دیگران توسط فراگیران در برخورد با تکالیف درسی

مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری :این مقیاس دارای 5

است( . 11تحقیقات نشان داده است بین اشتیاق تحصیلی و

گویه خود گزارشی است که توسط  Mannبرای سنجش

عملکرد تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد(. 12-13

تعلل ورزی در موقعیتهای تصمیم گیری ساخته شده است.

دانشجویانی که اشتیاق تحصیلی باالیی دارند ،رغبت بیشتری

مادههای این مقیاس به کمک پنج گزینه به روش لیکرت(در

برای صرف وقت و تالش کافی در تکالیف و مطالعات از خود

مورد من صدق نمیکند تا کامالً در مورد من صدق می کند

نشان داده و کارآمدی و اصرار بیشتری در مواجهه با مشکالت

نمره گذاری میشوند و هر ماده دارای ارزشی بین  1تا 5

و مسایل دارند( . 14بنابراین مبتنی بر این یافته های نظری و

است .حداقل نمره  5و حداکثر نمره  25می باشد .نمره باالتر

پژوهشی ،و اهمیت تعلل ورزی تصمیم گیری و سرزندگی

در این مقیاس نشان دهنده سطح باالتر تعلل ورزی است.

تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانشجویان ،بررسی عوامل تاثیر

بررسیها بیانگر پایایی و روایی مطلوب این مقیاس هستند،

گذار و تغییر دهنده این دو متغیر ضروری به نظر می رسد .لذا

همچنین  15(Ferrariروایی سازه این مقیاس را تایید

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش سرمایه روانشناختی و

نمودند .حسینی و خیر( 16پایایی این مقیاس را به روش

اشتیاق تحصیلی در سرزندگی تحصیلی و تعلل ورزی تصمیم

همسانی درونی بررسی کردند و ضریب آلفای  0/78را به

گیری دانشجویان پرستاری می باشد.

دست آوردند.
مقیاس سرزندگی تحصیلی :برای انددازه گیدری سدرزندگی

روش بررسی

تحصیلی از پرسشنامه دهقانی زاده ( 17اسدتفاده شدد کده بدا

نوع مطالعه از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش را

الگوگیری از مقیاس سرزندگی  Martinو  Marshکه شامل

کلیه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

 4گویه است ،تهیه شد .این مقیاس شامل  9گویده اسدت کده

تشکیل می دهند که در سال تحصیلی  95-96مشغول

پاسخدهی به این ابدزار براسداس طیدف  5درجدهای لیکدرت از

تحصیل بودند .برای انتخاب نمونه ،از نمونه گیری تصادفی

(1کامال مخالف تا (5کامال موافق تنظیم شده است .دهقدانی

منظم استفاده شد .با توجه به تعداد دانشجویان که  210نفر

زاده ( 17در پژوهش خود پایدایی مقیداس مدذکور را  0/80و

بودند ،بر اساس جدول  Krejcieو  Morganتعداد 132

ضددریب بازآزمددایی را  0/73بددرآورد کردنددد .چراغددی ( 18در

باید به عنوان نمونه انتخاب می شدند که به علت باال بردن

پژوهش خود برای بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ بدرای

روایی بیرونی تحقیق و از بین بردن اثر ریزش نمونه گیری و

کل مقیاس استفاده کردند که  0/70محاسبه گردید.

مخدوش بودن برخی پرسشنامه ها ،تعداد  160نفر به عنوان

پرسشددنامه اشددتیاق تحصددیلی :مقیدداس اشددتیاق تحصددیلی

نمونه انتخاب و در نهایت پس از کم کردن پرسشنامه های

توسط  ، 19(Fredricks, Blumfeld & Parisساخته شده

مخدوش و ریزش نمونه 150 ،پرسشنامه بدون نقص مورد

که دارای 15گویه است که این گویه هدا سده خدرده مقیداس

تحلیل قرار گرفتند .معیارهای ورود به مطالعه شامل امضای

رفتاری ،عاطفی و شناختی را در میان دانشجویان اندازه گیری

رضایت نامه شرکت در پژوهش ،تحصیل در رشته پرستاری

می کند .سؤاالت 4-3-2-1مربوط به خدرده مقیداس اشدتیاق

دانشگاه آزاد واحد اردبیل و معیارهای خروج از مطالعه نیز

رفتاری و سؤاالت  10-9-8-7 -6-5مربوط به اشتیاق عداطفی

شامل تکمیل پرسشنامه ها به صورت ناقص بود .برای جمع

و سؤاالت  15 -14 -13 -12-11نیز مربوط به خرده مقیداس

آوری اطالعات از پرسشنامه های زیر استفاده شد.

اشتیاق شناختی می باشند .پاسدخ هرکددام ازگویده هدا دارای
نمرات یک تا پنج می باشد (که از هرگز تدا در تمدام اوقدات را
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شدامل مدی شددود  Fredricks .ضدریب پایددایی ایدن مقیدداس

شد نظر خود را با دقت بیان کنند .اطالعات بهصورت گروهی و

را 0/86گزارش کدرده اسدت ( . 19همچندین در پژوهشدی در

در محل تحصیل دانشجویان جمعآوری شدد سد س دادههدای

ایدران توسدط عباسددی( ، 20ترجمده و هنجاریدابی پرسشددنامه

بدست آمده با استفاده از ابزار  SPSS-18بدا اسدتفاده از آمدار

حاضر بر روی دانشجویان علوم پزشکی انجدام شدد و ضدریب

توصیفی و استنباطی یعنی تحلیل رگرسدیون چندگانده مدورد

آلفای  0/66برای این پرسشنامه را گزارش دادند.

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

مقیاس سرمایه هدای روانشدناختی :در پدژوهش حاضدر بده
منظور اندازه گیری سرمایه روانشناختی از پرسشنامه سدرمایه

نتایج

روانشناختی  Lutanzاستفاده شد .این پرسشنامه شدامل 24

در پژوهش حاضر  150نفر دانشجوی پرستاری با میانگین

سؤال و چهار خرده مقیاس بده ندام هدای خودکارآمددی ،تداب

سنی  22/10 ± 3/1شرکت کردند .میانگین متغیرهای سرمایه

آوری ،خوشبینی و امید است .آزمودنی به هر سؤال در مقیاس

روانشناختی  ، 88/21 ± 11/8اشتیاق تحصیلی 40/09 ± 4/5

6درجه ای لیکرت (از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم پاسخ می

 ،تعلل ورزی تحصیلی  ،15/3 ± 1/4سرزندگی تحصیلی 2/7

دهددد .نمددره بدداالتر در ایددن پرسشددنامه نمایددانگر سددرمایه

 31/21 ±بود .با توجه به جدول (شماره  1همبستگی

روانشناختی بیشتر است .در پژوهشی در ایران کده در جامعده

چندگانه بین سرمایه های روانشناختی با سرزندگی تحصیلی

آماری دانشجویان صورت گرفدت ،پایدایی ایدن پرسشدنامه بدا

 0/422می باشد .همچنین بین اشتیاق تحصیلی با سرزندگی

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/85بدست آمد(. 21

برابر با  0/377می باشد .با مشاهده  Fجدول بیشترین نمره

در پژوهش حاضر بعد از تهیه فهرست اسامی دانشدجویان و

برای سرمایه روانشناختی بوده ( F= 18/09و لذا باالترین

انتخاب آنها ،ابتدا هدف تحقیق برای آنهدا بیدان شدد و سد س

قدرت پیش بینی کنندگی را برای متغیر سرزندگی تحصیلی

آزمونهای پژوهش در اختیارآنها قرارداده شد و از آنها خواسدته

را دارد.

جدول  .1خالصه نتایج معادله رگرسیونی چندگانه با متغیر مالک سرزندگی تحصیلی
متغیرهای مستقل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

R

R2

آماره F

سطح معناداری

سرمایه روانشناختی

0/422

0/176

18/09

0/01

اشتیاق تحصیلی

0/377

0/142

12/87

0/01

در جدول (شماره  2مقدار آماره  Tو سطح معناداری آن
نشان می دهد که تأثیر متغیرهای پیش بین در معادله

جدول تأثیر همه متغیرهای وارد شده در معادله معنادار می
باشد ( . P > 0/01

رگرسیونی برای معنادار می باشد یا خیر که با توجه به مقادیر
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جدول  :2ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای وارد شده بصورت جداگانه به معادله رگرسیونی
ضرایب غیر استاندار

B

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد

سطح معناداری

Tآماره

β

مقدار ثابت

20/27

2/39

-

0/001

11/34

امیدواری

0/778

0/151

0/251

5/15

0/003

تاب آوری

0/834

0/180

0/236

4/64

0/005

خوشیبینی

0/316

0/144

0/131

2/20

0/003

خودکارآمدی

0/553

0/166

0/188

3/32

0/005

مقدار ثابت
اشتیاق تحصیلی

88/21
0/057

5/42
0/015

-

18/41

0/204

0/001
0/001

6/32

با توجه به جدول (شماره  3همبستگی چندگانه بین

سرمایه های روانشناختی با( F= 9/26و اشتیاق تحصیلی با

سرمایه های روانشناختی با تعلل ورزی تصمیم گیری 0/341

( F= 8/05قدرت پیش بینی کنندگی خوبی را برای متغیر

می باشد .همچنین بین اشتیاق تحصیلی با تعلل ورزی

تعلل ورزی تصمیم گیری را دارند.

تصمیم گیری برابر با  0/316می باشد .با مشاهده  Fجدول
جدول  .3خالصه نتایج معادله رگرسیونی چندگانه با متغیر مالک تعلل ورزی تصمیم گیری
متغیرهای مستقل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

R

R2

آماره F

سطح معناداری

سرمایه روانشناختی

0/341

0/116

9/26

0/01

اشتیاق تحصیلی

0/316

0/098

8/05

0/01

در جدول (شماره  4مقدار آماره  Tو سطح معناداری آن
نشان می دهد که تأثیر متغیرهای پیش بین در معادله

خیر که با توجه به مقادیر جدول تأثیر همه متغیرهای وارد
شده در معادله معنادار می باشد ( . P > 0/01

رگرسیونی برای تعلل ورزی تصمیم گیری معنادار می باشد یا
جدول  :4ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای وارد شده بصورت جداگانه به معادله رگرسیونی
ضرایب غیر استاندار

B

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد

Tآماره

سطح معناداری

β

مقدار ثابت

1/01

30/25

-

30/06

0/001

امیدواری

0/063

-0/144

-0/123

-2/29

0/01

تاب آوری

0/071

-0/203

-0/158

-2/85

0/01
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خوشیبینی

0/076

-0/173

-0/126

-2/27

0/01

خودکارآمدی

0/061

-0/234

-0/221

-3/11

0/001

مقدار ثابت

88/21

5/42

0/037

اشتیاق تحصیلی

-0/249

-0/337

18/41
-5/04

0/001
0/001

نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مولفه های سرمایه

شکست های حال و آینده در آنان می شود .بنابراین ،در

و

فعالیت های تحصیلی خود بیشتر می کوشند ،از چالش

خودکارآمدی توان پیش بینی تغییرات سرزندگی تحصیلی،

استقبال می کنند و انتظار موفقیت تحصیلی را دارند .به

بصورت مثبت و تغییرات تعلل ورزی تصمیم گیری را بطور

عالوه ،ظرفیت باالی تاب آوری در این دانشجویان ،باعث می

منفی دارد .نتایج پژوهش های مختلف( 21 ،23 ،9 ،22و 24

شود تا آنها نحوه استدالل و نگرش متفاوتی در مواجه با موانع

هرکدام به نحوی این موضوع را تایید کرده اند .زارعی( 9بیان

و چالش های تحصیلی و دیگر موقعیت های زندگی اتخاذ

داشت که وجود سرمایه های روانشناختی باعث می شود که

کنند .در این پردازش فکری ،آنها به جای تمرکز بر مشکل و

فراگیران کمتر به فرسودگی تحصیلی دچار شوند .محبی و

تبعات آن ،توجه بیشتری بر ارزیابی و پردازش مشکل به

همکارانش( 24سرمایه روانشناختی را عاملی موثر در

صورت خالقانه و از طریق جدید می کنند .این افراد فعالیت

پیشرفت و عملکرد تحصیلی معرفی کردند .براساس این یافته

های پرمخاطره را نه به صورت تهدید بلکه به عنوان یک

می توان گفت که دانشجویان با سرمایه روانشناختی باال ،که از

فرصت در نظر می گیرند.

روانشناختی(امیدواری،

تاب

آوری،

خوش

بینی

ظرفیت امیدواری باالیی برخوردارند ،توانایی زیادی در تنظیم

در ارتباط با معناداری نقش پیش بین کنندگی سرمایه

اهداف تبحری و افزایش یادگیری دارند ،به منظور دست یابی

های روانشناختی برای تعللورزی تصمیم گیری ،پژوهش های

به اهداف خود تالش زیادی می کنند و در صورت مواجه با

دیگر نشان می دهند که وجود سرمایه های روانشناختی از

موانع ،توانایی باالیی در یافتن مسیرهای جایگزین برای

جمله خودکارآمدی و تاب آوری و خودتنظیمی هیجانی با

رسیدن به اهداف خود خواهند داشت( . 25به عالوه،

تعلل ورزی رابطه منفی دارند( . 27-28می توان گفت که

دانشجویان با داشتن سرمایه روانشناختی ،که از باورهای

افراد با سرمایه روانشناختی باال در شرایط چالشی کمتر دست

خودکارآمدی قوی برخوردارند ،به توانایی های خود برای

به اجتناب و فرار می زنند و دنبال مکانیزم های فرار و

دستیابی به اهداف تحصیلی و کسب تبحر و تسلط در تکالیف

محافظت از خود در برابر موقعیت و تصمیمات مهم نیستند.

یادگیری اطمینان دارند و تالش زیادی برای موفقیت در

درواقع این افراد از انعطاف پذیری الزم برای مواجه با چالش

تکالیف چالش انگیز صرف می کنند .در این رابطه ،بندورا بیان

های زندگی برخوردار هستند و می توانند به خوبی از مشکالت

می کند که خودکارآمدی در هماهنگی با نظام های هدف

به وجود آمده عبور کنند و ترس از شکست مانع از رسیدن آن

عمل می کند و از طریق افزایش تالش و پایداری ،انگیزش و

ها به اهدافشان نمی شود .زیرا سرمایه های روانشناختی عالوه

عملکرد یادگیرندگان را ارتقا می دهد( . 26همچنین ،ظرفیت

براینکه دانشجو را به اعتماد بنفس الزم مجهز می کند ،بلکه

خوش بینی افراد با سرمایه روانشناختی باال ،باعث افزایش

وی توانایی بخشیدن تلویحات مثبت به شکست را داشته و

ادراک کنترل تحصیلی و ایجاد اسنادهای مثبت از موفقیت و
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بدون اجتناب و ترس از شکست در تصمیمات ،خود را برای

دانشجو ایجاد کرده که فرد کمتر نتیجه گرا و بیشتر به فرایند

رسیدن به اهداف ثابت قدم می کند.

فکر کرده و درنتیجه کمتر از شکست ترسیده و در تصمیمات

نتایج پژوهش نشان داد که اشتیاق تحصیلی توان پیش

و اهداف خود تردید و تعلل می کند .از طرفی در تاثیر دوسویه

بینی مثبت سرزندگی تحصیلی را دارد .نتایج پژوهش های

می توان این چنین گفت که دانشجویان تعلل ورز نسبت به

مختلف( 12 ،30 ،29و  13هرکدام به نحوی این موضوع را

خود باورهای منفی دارند که این باورها منجر به تردید در

تایید کرده اند .نتایج مطالعات زاللی و همکارش( 29نشان

مورد توانمندیهای خود شده و این موضوع باعث بیانگیزگی

داد که وجود اشتیاق تحصیلی باعث افزایش انگیزش تحصیلی

شده و بر اشتیاق آنها اثر منفی میگذارد چرا که ناکارآمدی،

می شود .صفری و همکارانش( 14بیان داشتند دانشجویانی

تشویش ذهنی که معموال جزء ویژگیهای دانشجویان تعلل

که اشتیاق تحصیلی باالیی دارند نسبت به دانشجویانی که

ورز است ،در نتیجه عدم باورهای خود و نگرش منفی نسبت

اشتیاق تحصیلی پایینی دارند ،رغبت بیشتری برای صرف وقت

به خود در فرد شکل میگیرد و مانع از این میشود که فرد بر

و تالش کافی در تکالیف و مطالعات از خود نشان داده و

اساس بینش درونی خود دست به کار شده و در حیطههای

کارآمدی و اصرار بیشتری در مواجهه با مشکالت و مسایل

مختلف تحصیلی پیشرفت داشته باشد.

دارند 13( Archambault .نیز در پژوهش خود بر تاثیر

این مطالعه به دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی

اشتیاق تحصیلی در بهبود عملکرد تحصیلی تاکید کردند .در

واحد اردبیل اختصاص داشت لذا بایستی در تعمیم نتایج به

تبیین نتایج پژوهش حاضر می توان گفت ،با توجه به این که

سایر رشته ها و مقاطع تحصیلی احتیاط الزم را به عمل آورد.

اشتیاق تحصیلی یک سازه چند بعدی شامل بعد شناختی،

پیشنهاد می شود پژوهش مشابه در سایر مناطق کشور بر

انگیزشی و رفتاری است ،بنابراین از یک سو بعد شناختی

روی گروه های سنی و تحصیلی متفاوت صورت گیرد تا با

اشتیاق تحصیلی باعث می شود دانشجویان از انواع راهبردهای

اطمینان کامل بتوان تعمیم پذیری نتایج را انجام داد.

شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیری استفاده کنند و از

با توجه به این یافته ها و نیز نقش سرمایه روانشناختی و

سوی دیگر بعد رفتاری اشتیاق تحصیلی باعث افزایش تالش

اشتیاق تحصیلی در پیش بینی تعلل ورزی تصمیم گیری و

ها ،پایداری و درخواست کمک از دیگران توسط فراگیران در

سرزندگی تحصیلی دانشجویان ،لزوم توجه مسئوالن ،برنامه

برخورد با تکالیف درسی می شود .بعد انگیزشی اشتیاق

ریزان و دست اندرکاران نظام آموزشی را جهت بکارگیری

تحصیلی نیز از طریق افزایش جذابیت محیط تحصیلی در

راهبردهایی برای رشد سرمایه روانشناختی و اشتیاق تحصیلی

میان دانشجویان باعث می شود که اشتیاق شناختی آنان در

یا اصالح آنها ضروری می نماید .آموزش راه کارهایی جهت

چارچوب فعالیت های دانشگاهی و علمی رشد یابد و این

رشد یا افزایش سرمایه روانشناختی و باال بردن اشتیاق

موضوع دانشجویان را از حاالت منفی نظیر خستگی و

تحصیلی می تواند برنامه سودمندی در جهت موفقیت

فرسودگی تحصیلی محافظت و در نهایت منجر به سرزندگی

تحصیلی دانشجویان یاشد.

تحصیلی شود( . 31در ارتباط با نقش پیش بین کننده اشتیاق
تحصیلی برای تعلل ورزی تصمیم گیری و ارتباط این دو

تشکر و قدردانی

متغیر که بصورت دوسویه در پژوهش های دیگر نشان داده

محققان بر خود الزم می دانند که از همکاری کلیه

شده است( ، 1باید به این نکته توجه کرد که اشتیاق عاطفی-

دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد واحد اردبیل در راستای

شناختی به درس و محیط تحصیلی ،یک انگیزش درونی در

انجام هر چه بهتر این پژوهش تشکر و س اس گزاری نمایند.
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 هیچ گونه تعارض منافعی بین.مطالعه حاضر اخذ گردید
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 به منظور اجرای تحقیق حاضر ضمن اخذ:تاییدیه اخالقی

.نویسندگان وجود ندارد

 بعد از توضیح اهداف پژوهش و ارایه اطالعات،مجوزهای الزم
 رضایت آگاهانه اعضای نمونه برای شرکت در،ضروری تحقیق
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Abstract
Introduction:

Nursing students are more vulnerable to academic problems and reduced individual

productivity due to stress in their work environment. The purpose of this study was to investigate
the role of psychological capital and academic eagerness in predicting academic vitality and
procrastination in decision making of nursing students.
Method:

: This cross-sectional analytic study was carried out on 150 nursing students from the

Islamic Azad University of Ardabil in the academic year of 2016-17. The participants were selected
by systematic random sampling. The decision-making proclamation scale, academic vitality scale,
academic eagerness questionnaire, and psychologists' capital scale questioned were answered by the
participants. Data were analyzed using regression method by SPSS V.18 software.
Results: The results of this study indicate that all components of psychological capital (hopefulness,
resilience, optimism and self-efficacy) and academic eagerness inversley predict the changes in
academic vitality, and positively predicts changes in decision making procrastination.
Conclusion: The results of this study indicate the importance of psychological capital as one of the

important components of positive psychology as well as academic eagerness in decreasing
procrastination in decision-makers of the students and increasing their academic vitality. Therefore,
providing education based on psychological capital and motivating educational eagerness in
educational environments, will reduce the academic burn out and improve the performance of
students.
Keywords: Psychological capitals- motivation- vitality- students -nursing
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