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Abstract 

Introduction: Psychological capital is seen as an important force for personal development and 

improvement of individual performance, accordingly, the present study aims to determine the 

relationship between psychological capital and educational well-being of nursing students of 

Gonabad University of Medical Sciences in the academic year of 2016. 

Methods: The present study was a descriptive cross-sectional correlation study. The study 

population was all undergraduate nursing students in Gonabad University of Medical Sciences. The 

statistical sample was stratified random sampling 150 from 220 individuals, based on Morgan table. 

Data were collected with two criteria of Lutangese psychological capital (Has a subscale; self-

efficacy, hope, resilience and optimism) and Petrini's educational well-being. Data were analyzed 

using Pearson correlation coefficient, regression and independent t-test using SPSS20 software. 

Results: The findings of the research showed that there is a significant relationship between 

psychological capital and educational well-being (r = 0.17, P = 0.03). There was a positive and 

significant relationship between self-efficacy and educational well-being (r = 0.26, P = 0.001) and 

between hope with educational well-being (r = 0 139, P = 0.04) and between optimism with 

educational well-being (r = 0.141, P = 0.03) There is a positive and significant relationship, Also, 

multiple regression simultaneously predicts 9% of the variance of academic well-being through 

psychological capital. 

Conclusions: Findings of the research showed that psychological capital could predict the student's 

educational well-being. Therefore, it is suggested that working groups and workshops should be 

formed to improve the psychological capital and improve the sense of well-being of students by 

medical students. 
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مقدمه

در سالهای اخیر توجه روانشناسان به مقوله روانشناسی مثبت جلب 

ای که این جنبش به حوزه مدیریت و رفتار سازمانی شده است؛ به گونه

. سرمایه روانشناختی یک حالت روانشناختی [1] هم راه یافته است

مثبت و رویکرد واقع گرا و انعطاف پذیر نسبت به زندگی است که از 

( ، تاب Optimism(، خوش بینی )Hopeچهار سازه امید)

( تشکیل می Self-efficacy( و خود کارآمدی)Resilieneyآوری)

ت روانشناختی مثبت در نظر شود و هر کدام از آنها به عنوان یک ظرفی

گرفته می شود، دارای مقیاس اندازه گیری معتبر است، مبتنی بر نظریه 

 چکیده

ژوهش اساس، پ نیبر ا شودیم ستهینگر یفرد و بهبود عملکرد فرد یمهم در جهت ترق ییرویبه عنوان ن یروانشناخت هیسرما مقدمه:

ناباد در سال گ یدانشگاه علوم پزشک یپرستار انیدانشجو یلیتحص یستیو بهز یروانشناخت هیسرما نیرابطه ب نییحاضر با هدف تع

 انجام شد. 1932 یلیتحص

 یرشته پرستار یمقطع کارشناس انیدانشجو یبود. جامعه مورد پژوهش تمام یمقطع -یمطالعه حاضر از نوع همبستگ کار:روش 

 555 نینفر از ب 125بر اساس جدول مورگان  یاطبقه یتصادف یریبه روش نمونه گ یگناباد بودند. نمونه آمار یدانشگاه علوم پزشک

 یتاب آور ،یدواریام ،یخودکارآمد اس؛یخرده مق یلوتانز)دارا یروانشناخت هیسرما اسیمق وها از دداده یجمع آور یشد. برا نیینفر تع

 یستگهمب بیضر یآمار یو همکاران، استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون ها نیترنیپ یلیتحص یستیبهز اسی( و مقینیو خوشب

 .شد لیتحل SPSS20نرم افزار  قیمستقل از طر یو ت ونیرگرس رسون،یپ

( ارتباط مثبت و P ،177/0 = r=  91/5) یلیتحص یستیبا بهز یروانشناخت هیسرما نیپژوهش نشان داد که ب یها افتهی ها:یافته

با  یدواریام نی( و بP ،265/0 = r=  551/5ارتباط مثبت و معنادار ) یلیتحص یستیو بهز یخودکارامد نیمعنادار وجود دارد. ب

 ی( ارتباط مثبت و معنادارP ،141/0 = r=  59/5) یلیتحص یستیبا بهز ینیخوشب نی( و بP ،139/0 = r=  52/5) یلیتحص یستیبهز

 شیپ یروانشناخت هیسرما قیرا از طر یلیتحص یستیبهز انسیدرصد از وار 3چندگانه همزمان  ونیرگرس قیاز طر نیوجود دارد، همچن

 شود. یم ینیب

 نیباشد. بنابرا یم انیدانشجو یلیتحص یستیکننده بهز ینیب شیپ یروانشناخت هیپژوهش نشان داد که سرما یها افتهی نتیجه گیری:

ط توس انیدانشجو یستیو بهبود احساس بهز یروانشناخت هیسرما یجهت ارتقا یآموزش یشود کارگروهها و کارگاه ها یم شنهادیپ

 .دشو لیتشک یدست اندرکاران دانشگاه علوم پزشک

 انیدانشجو ،یلیتحص یستیبهز ،یروانشناخت هیسرما ها:یدواژهکل
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و تحقیق است و وابسته به حالت و قابلیت رشد است و به طور چشم 

. سازه امید نیروی جهانی [5] گیری با پیامدهای عملکردی ارتباط دارد

یا همان  [9] است که تخیل را به سمت موارد مثبت هدایت می کند

از سویی خود  .[2] انگیزه و تفکر مبتنی بر تعقیب هدف می باشد

خصوص که توانایی انجام تکالیف را دارد  در این« باور فرد»کارآمدی به 

از فردی . تاب آوری نیز نوعی ویژگی است که [2] یا خیر تعبیر می شود

به فردی متفاوت است و می تواند به مرور زمان رشد کند یا کاستی 

به عبارت دیگر به توانایی یک انسان گفته می شود که به طور  [2] یابد

موفقیت آمیز شرایط نامطلوب را پشت سر گذارده و با آنها تطابق می 

م مواجهه با مشکلات زندگی به قابلیت تحصیلی و هیجانی یابد و علیرغ

. امروزه پس از سرمایه انسانی و اجتماعی، [1] و اجتماعی دست می یابد

ر در سازمانها در نظسرمایه روانشناختی را می توان مبنای مزیت رقابتی 

های انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت گرفت. نتایج پژوهش

حاکی از آن است که ظرفیت های روانشناختی از قبیل امیدواری، تاب 

آوری، خوش بینی و خودکارآمدی در کنار هم عاملی را بنام سرمایه 

ختی اروانشناختی تشکیل می دهند. به عبارت دیگر، متغیرهای روانشن

امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خود کارآمدی در مجموع یک منبع 

یا یک عامل نهفته جدیدی را تشکیل می دهند که در هر یک از این 

عات . سرمایه روانشناختی که اخیرًا وارد مطال[1] متغیرها نمایان است

هایی از قبیل باور فرد به با ویژگی  [8] آموزش دانشگاهی شده است

توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت، داشتن پشتکار در دنبال کردن 

اهداف، ایجاد اِسنادهای مثبت درباره خود و تحمل کردن مشکلات 

. سلیگمن نیز معتقد است که سرمایه روانشناختی، [3] تعریف می شود

گیرد. او معتقد است که جنبه های مثبت زندگی آدمی را در بر می

سرمایه انسانی و اجتماعی آشکار بوده، به آسانی قابل مشاهده است و 

وان آن را به سادگی اندازه گیری و کنترل کرد. در حالیکه سرمایه می ت

 روانشناختی، بیشتر بالقوه بوده، اندازه گیری و توسعه آن دشوار است

. بنابراین سرمایه روانشناختی شامل درک شخص از خودش، [15]

داشتن هدف برای رسیدن به موقعیت و پایداری در برابر مشکلات 

 .[11] تعریف می شود

مطالعات اندکی در زمینه سرمایه روانشناختی انجام گرفته است، از 

های سرمایه روانشناختی توسط درباره مولفهجمله مطالعات خارجی 

 [12] ، پریتچارد و ویلسون[19] ، دی و همکاران[15] سیندر و دیگران

هایی ، انجام شده است. در ایران هم پژوهش[12] و روتینگ و دیگران

، [11] ، جعفری[12] ، جوانبخت[8] توسط محبی نورالدین و همکاران

، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های [18] ستوده و همکاران

پژوهشگران نشان داد بین سرمایه روانشناختی و عملکرد تحصیلی 

یانی که اندوخته همبستگی معنادار وجود دارد به عبارت دیگر دانشجو

لی تحصی -روانشناختی بالاتری دارند در جهت ارتقای مهارتهای آموزشی

 .[8] و اجتماعی عملکرد بهتری بروز می دهند

در سالهای اخیر رویکرد روانشناسی مثبت گرا، با تمرکز بر استعدادها و 

توانمندی های انسان مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است. این 

داند که ایی میرویکرد، هدف نهایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه ه

بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند. علاقمندی به پژوهش در 

بینانه با وجود های فرد برای حفظ تفکر خوشخصوص توانایی

. این [13] شودرویدادهای منفی موثر بر سلامت روان، هر روز بیشتر می

موضوعات در متون سلامت روان شامل پژوهش در زمینه تاب آوری، 

لامت روانی . در واقع ویژگی مهم س[55] خوش بینی و بهزیستی است

که فرد واجد سلامت بایستی از آن برخوردار باشد احساس بهزیستی یا 

رضایتمندی است. منظور از احساس بهزیستی، احساس مثبت و 

احساس رضامندی عمومی از زندگی، که شامل خود و دیگران در حوزه 

. بهزیستی تحصیلی یکی از [51] های مختلف خانواده ،شغل و... است

مهمترین نشانگرهای مورد توجه پژوهشگران علاقمند به کیفیت زندگی 

عنوان نگرش دانشجویان به تحصیل در نظر گرفته می شود. است که به

بعد معنا پیدا می کند، نگرش کلی به زندگی  این نگرش در چهار

تحصیلی، نگرش به استاد، نگرش به همسالان و نگرش به سازمان و 

اند که . سمدال و همکاران اظهار داشته[55] ساختمان محل تحصیل

علاوه بر این، بهزیستی تحصیلی شامل میزان احساس امنیت و سلامتی 

دانشجویان از محیط آموزشی است)نداشتن احساس تنهایی و 

فرسودگی( و احساس آنها از این که محیط آموزشی آنها چه میزان 

. در پژوهش حاضر واژه بهزیستی تحصیلی به [59] منطقی هستند

دوست عنوان میزان علاقه دانشجویان به محیط آموزشی یا احساس 

داشتن محیط تحصیلی تعریف شده است. تعدادی از پژوهشگران از 

جمله انگلس و همکاران به این نتیجه رسیدند که ادراک دانشجویان از 

جو و محیط دانشگاه، ساختار محیط آموزشی و ارتباط دانشجویان با 

. بررسی میزان [52] های بهزیستی تحصیلی هستنداساتید شاخص

ای برای راهنمایی دانشجویان و یهبهزیستی از تحصیل می تواند پا

شاخصی برای بهبود عملکردها باشد و میزان موفقیت دانشگاه ها را 

از سویی دیگر بررسی بهزیستی تحصیلی دانشجویان،  .[52] نشان دهد

در افزایش آگاهی از فرایند آموزشی و کیفیت آن مفید بوده و گویای 

. [52] میزان علاقه و توجه دانشجویان به یادگیری و آموزش است

واند باعث تمطالعات نشانگر آن است که نداشتن بهزیستی تحصیلی می

نتیجه تلاش کم در فعالیت های تحصیلی بین کاهش انگیزه و در 

گیری . تحقیقات نشان داده است که بین جهت[51] دانشجویان شود

، هوش معنوی و [15] تی تحصیلیهای هدف پیشرفت با بهزیس

دلسوزی و  –و بین خود  [58] بهزیستی معنوی با بهزیستی تحصیلی

رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین  [53] بهزیستی تحصیلی

های محیطی و خودآگاهی هیجانی و بهزیستی روابط ساختاری، حمایت

 .[95] تحصیلی با درگیری تحصیلی نیز ارتباط مشاهده شده است

بنابراین با توجه به بررسی پژوهش های انجام شده، پژوهشی که در 

زمینه سرمایه روانشناختی و بهزیستی تحصیلی انجام شده باشد یافت 

های نشد. با توجه به اینکه سرمایه روانشناختی به عنوان یکی از مولفه

نگر در در نظام آموزشی و آموزش عالی اهمیت تمهم روانشناسی مثب

و از آنجایی که بهره مندی دانشجویان از سرمایه  [91] بسزایی دارد

روانشناختی مطلوب منجر به پیامدهای مثبت آموزشی برای دانشجویان 

، با توجه به موارد فوق هدف از مطالعه حاضر، تعیین [95, 91] شودمی

رابطه سرمایه روانشناختی و بهزیستی تحصیلی دانشجویان پرستاری 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد بود.

 روش کار

مقطعی بود. -مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی

جامعه مورد پژوهش تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته 

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد بودند. نمونه آماری به روش نمونه 

گیری تصادفی طبقه ای با توجه به جنسیت بر اساس جدول مورگان 
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ن شد و به تناسب تعداد دانشجویان زن نفر تعیی 555نفر از بین  125

و مرد در جامعه، تعداد افراد نمونه انتخاب شدند. معیار ورود به مطالعه، 

تمایل داشتن دانشجویان به شرکت در پژوهش و معیار خروج، عدم 

ها از مقیاس سرمایه تمایل به ادامه حضور بود. برای جمع آوری داده

رمایه مقیاس س ی استفاده شد.روانشناختی و مقیاس بهزیستی تحصیل

توسط لوتانز و همکاران در  Psychological Capitalروانشناختی 

سوال است که شامل  52ساخته شد. این مقیاس شامل  [5] 5551سال 

(، امیدواری)از سوال 2تا  1چهار خرده مقیاس؛ خودکارآمدی) از سوال 

( و خرده مقیاس خوش بینی) 11تا  19(، تاب آوری)از سوال 15تا  1

 2می باشد و آزمودنی به هر گویه در مقیاس ( 52تا  18از سوال 

( پاسخ 2تا کاملًا موافقم امتیاز  1ای لیکرت )کاملاً مخالفم امتیاز درجه

باشد نمره می 122و حداکثر نمره  52دهد. حداقل نمره کل مقیاس می

تا  25نشانگر میزان سرمایه روانشناختی پایین، نمره کل  25تا  52کل 

به بالا نشانگر  85نشناختی متوسط و نمره کل نشانگر سرمایه روا 85

باشد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی حاکی از سرمایه روانشناختی بالا می

های مورد نظر سازندگان این بود که این آزمون دارای عوامل و سازه

میزان پایایی و  [99] آزمون است. در پژوهش خسروشاهی و همکاران

به دست آمد. همچنین در پژوهش  13/5و  82/5روایی آن به ترتیب 

بدست آمد  853/5حاضر، پایایی ابراز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 

که در سطح مطلوبی می باشد. مقیاس بهزیستی تحصیلی توسط 

پرسشنامه تدوین شد. این  5512در سال  [92] و همکاران پیترینن

ای )از کاملاً دارای یازده سؤال است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه

از سنجد. دامنه امتیمخالفم تا کاملاً موافقم(، بهزیستی تحصیلی را می

می باشد و هر چه امتیاز حاصل شده  22تا  11این پرسش نامه بین 

 بیشتر باشد نشان دهنده میزان بیشتر بهزیستی تحصیلی دانشجویان

، برای مقیاس بهزیستی [91] خواهد بود. در پژوهش مهنا و طالع پسند

به دست آمد. پایایی ابزار در پژوهش حاضر از طریق  15/5 تحصیلی آلفا

محاسبه و تایید گردید. برای گردآوری  219/5ضریب آلفای کرونباخ 

اباد، هماهنگی های ها پس از اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی گنداده

لازم با آموزش دانشکده انجام شد و با هماهنگی و موافقت اساتید، 

ها در کلاس درس بین دانشجویان توزیع شد. جهت رعایت نامهپرسش

ملاحظات اخلاقی، پژوهشگر ضمن توضیح اهداف و روش پژوهش، 

رضایت آگاهانه را از دانشجویان کسب کرد و به گروه نمونه اطمینان 

ه شد که اطلاعات آنان محرمانه باقی خواهد ماند همچنین قبل از داد

ها، با بیان توضیحات روشن، اطلاعات مربوط به پژوهش نامهارائه پرسش

ها را جواب داده و نامهبه اطلاع دانشجویان رسید، دانشجویان پرسش

همان موقع تحویل پژوهشگر دادند. برای تجزیه و تحلیل نتایج حاصل 

استفاده شد. براساس  SPSS 55نامه ها، از نرم افزار آماریاز پرسش 

سوالات پژوهش در سطح آماراستنباطی، برای آزمون رابطه بین سرمایه 

روانشناختی و بهزیستی تحصیلی از ضریب همبستگی پیرسون و برای 

رمایه های سپیش بینی میزان بهزیستی تحصیلی از طریق خرده مولفه

مایه رروانشناختی از آزمون رگرسیون چندگانه و برای بررسی تفاوت س

روانشناختی و بهزیستی تحصیلی بر اساس جنسیت از آزمون تی 

 مستقل، استفاده گردید.

 هایافته

 92/21نفر را پسران) 11نفر شرکت کننده در پژوهش حاضر  125از 

درصد( دختران بودند. میانگین و انحراف  22/25نفر ) 13درصد( و 

و میانگین  51/85±  15/11معیار نمره سرمایه روانشناختی دانشجویان 

 18/95±  52/2و انحراف معیار نمره بهزیستی تحصیلی دانشجویان 

 های سرمایه روانشناختیبرای بررسی رابطه بین خرده مولفهبوده است. 

با بهزیستی تحصیلی دانشجویان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

 شد.

 

 های سرمایه روانشناختی با متغیر بهزیستی تحصیلین خرده مولفهماتریس همبستگی بی :1جدول 

 خوشبینی تاب آوری امیدواری خودکارآمدی بهزیستی تحصیلی متغیر

     1 بهزیستی تحصیلی

    1 522/5** خودکارآمدی

   1 239/5** 193/5* امیدواری

  1 221/5** 281/5** 512/5 تاب آوری

 1 221/5** 222/5** 229/5** 121/5* خوش بینی

 852/5** 188/5** 829/5** 813/5** 5,111* سرمایه روانشناختی

 52/5سطح  *، 51/5سطح **

، نشان داد بین سرمایه روانشناختی با بهزیستی تحصیلی 1جدول نتایج 

، بین خرده (r=  111/5)وجود دارد 52/5معناداری در سطح ارتباط 

مقیاس خودکارآمدی از متغیر سرمایه روانشناختی و متغیر بهزیستی 

وجود دارد و بین  51/5ارتباط معنادار در سطح   (r=  522/5) تحصیلی

با  (r=  121/5)و خوش بینی  (r=  193/5)خرده مقیاس امیدواری 

وجود دارد. ولی  52/5تباط معنادار در سطح متغیر بهزیستی تحصیلی ار

بین خرده مقیاس تاب آوری از متغیر سرمایه روانشناختی با بهزیستی 

 ارتباط معنادار مشاهده نشد. (r=  512/5) تحصیلی

مشاهده شده  F، مشاهده می شود میزان 5 جدولهمان طوری که در 

از  583/5نتایج نشان می دهد که ( معنادار است و  Fم= 229/9)

( متغیر بهزیستی تحصیلی توسط متغیر سرمایه 2R=  583/5واریانس )

 روانشناختی تبیین می شود.

 ، بین سرمایه روانشناختی و جنسیت9 جدولبر اساس نتایج مندرج در 

(152/5  =P ،222/1  =T) 955/5) و بین بهزیستی تحصیلی و جنسیت 

 =P ،92/1  =T) .تفاوت معناداری وجود ندارد 

 

 

 



عجم و داوری   

22 

 

 سرمایه روانشناختیهای مولفهنتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی بهزیستی تحصیلی از طریق خرده  :2جدول 

 سطح معناداری T بتای استاندارد شده خطای استاندارد B متغیر های پیش بین

 5,552 815/5 955/5 119/5 232/5 خودکارآمدی

 113/5 581/5 591/5 189/5 521/5 امیدواری

 582/5 195/1 5,119 132/5 922/5 تاب آوری

 252/5 213/5 522/5 559/5 152/5 خوش بینی

 552/5 81/5 319/5 119/5 232/5 سرمایه روانشناختی

583/5  =2R ،551/5 > P ،229/9 ( =2/122)f 

 

 نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه تفاوت سرمایه روانشناختی و متغیر بهزیستی تحصیلی  بر حسب جنسیت :3 جدول

 Tمقدار  سطح معناداری درجات آزادی انحراف معیار میانگین تعدادافراد جنسیت

 222/1 152/5 128    سرمایه روانشناختی

    92128/15 3232/85 13 زن

    85233/11 1222/89 11 مرد

 592/1 955/5 128    بهزیستی تحصیلی

    22552/2 2325/53 13 زن

    93252/2 1189/95 11 مرد

بحث

بهزیستی هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و 

تحصیلی بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین بهزیستی تحصیلی 

و سرمایه روانشناختی ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد. بر این اساس 

آوری بالایی دارند، از بهزیستی بالاتری دانشجویانی که امیدواری و تاب

یدواری های خودکارآمدی، امنیز برخوردارند. همچنین بین خرده مؤلفه

و خوشبینی با متغیر بهزیستی تحصیلی ارتباط معنادار وجود داشت 

ولی بین تاب آوری و بهزیستی تحصیلی ارتباط معنادار وجود ندارد. این 

، [99] یافته تا حدی با نتایج بهادری خسرو شاهی، هاشمی نصرت آباد

، سامانی و [91]، بشارت[92] ، لیو، وانگ ولی[92] مک، نک و ونگ

 [98] سامانی و همکاراننتایج پژوهش  .، هم سو است[98] همکاران

واسطه کاهش مشکلات هیجانی )و یا افزایش آوری بهنشان داد که تاب

سطح سلامت روانی( رضایتمندی از زندگی را در پی دارد. در تبیین این 

جایی که تمام عملکردهای تحصیلی و توان اذعان کرد، از آننتایج می

های تحصیلی متأثر از یکدیگرند، فراگیران با بهره مندی از بازده

های انگیزاننده، های کافی با هدف مدیریت بهینه موقعیتتوانایی

توانند سطوح بالاتری از سازگاری روانشناختی را تجربه نمایند ولی می

های اجتماعی، ر مهارتبه دلیل بدکارکردی بین فردی مانند ضعف د

ناتوانی در نمایش رفتارهای ابرازمندانه، غیرتهاجمی و اضطراب اجتماعی 

دهند که منجر به کاهش سطح تجارب هیجانی عملکرد ضعیفی بروز می

های اندوخته شده مثبت و احساس رضایمندی و افت بازده سرمایه

ر حاض گردد. درتبیین این یافته پژوهشروانشناختی دانشجویان می

توان اذعان کرد، دانشجویانی که دارای سرمایه روانشناختی غنی می

شوند و نسبت به سایر هستند کمتر دچار فرسودگی تحصیلی می

دانشجویان در امور آموزشی و تحصیلی از بهزیستی و رضایت بیشتری 

 برخوردارند.

نتایج پیش بینی متغیر بهزیستی تحصیلی از طریق خرده مؤلفه 

نشان داد که متغیر   دی از متغیر سرمایه روانشناختیخودکارآم

بهزیستی تحصیلی توسط خرده مؤلفه خوکارآمدی از متغیر سرمایه 

، [93]روانشناختی تبیین می شود. این یافته با نتایج اصغری و همکاران 

مبنی بر این که متغیرهای بهزیستی روانشناختی، سلامت معنوی و 

انسجام خانواده به طور معنادار قادر به تبیین واریانس خودکارآمدی 

حصیلی دانشجویان است تا حدی هم خوانی دارد. همچنین با نتایج ت

، که نشان داد سرمایه [99] بهادری خسرو شاهی و همکاران

بهزیستی رواشناختی را  های آن قادرند تغییراتروانشناختی و مقیاس

به طور معنی داری پیش بینی کنند هم جهت است. تا حدی نیز با 

، مبنی بر اینکه متغیرهای [25] یافته پژوهش نیکدل و همکاران

خودکارآمدی حافظه و امید می توانند کیفیت زندگی )بهزیستی( در 

سالمندان را تبیین و پیش بینی کنند، هم راستاست. در تبیین یافته 

پژوهش حاضر می توان اظهار داشت که دانشجویانی که خودکارآمدی 

م؛ لاش پایین نسبت می دهند تا توانایی کبالایی دارند شکستشان را به ت

در مقابل دانشجویانی که خودکارآمدی پایینی دارند شکستشان را به 

توانایی پایین نسبت می دهند، سطوح بالای خودکارآمدی تحصیلی به 

شود، میانگین نمرات بالاتر و پایداری برای تکمیل تکالیف یادگیری می

ی تحصیلی بالاتری دارند، در نتیجه دانشجویانی که خودکارآمد

بهزیستی تحصیلی بهتری دارند و راهبردهای یادگیری سودمندتری را 

به کار برده و در نهایت کارکرد بهتری در زمینه بهزیستی تحصیلی 

 خواهند داشت. 

یافته های دیگر پژوهش حاکی از این است که بین میزان سرمایه 

اداری وجود ندارد. این روانشناختی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معن

، مبنی بر اینکه بین [21] یافته با نتایج پژوهش ایمانی و مهاجران

انشناختی با جنسیت و وضعیت تأهل هیچ ارتباط معناداری سرمایه رو

ل توان گفت؛ به دلیوجود ندارد، هم راستا است. در تبیین این یافته می

های لازم برای ادامه تحصل دانشجویان اینکه امکانات تحصیل و مشوق

دختر و پسر در تمام سطوح فراهم شده است، در عصر کنونی میزان 

ای انشجویان دختر و پسر تفاوت قابل ملاحظهسرمایه روانشناختی د

ندارد. همچنین در بررسی میزان بهزیستی تحصیلی دانشجویان دختر 

و پسر نتایج نشانگر این است که بهزیستی تحصیلی بین دو گروه دختر 

، [25] و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. این یافته با نتایج ابوالقاسمی

، مغایرت [22] ، بیسایر و همکاران[29] ساندرز و همکاران –آرینگتون

دهد بهزیستی در دانشجویان دختر نسبت های آنها نشان میدارد. یافته
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خوانی با پژوهش حاضر به تر است. علت ناهمبه دانشجویان پسر پایین

عقیده برخی از روانشناسان مانند پاژره به نقل از دکتر موسی پیری و 

ها و عدم آگاهی ست از تواناییتواند نتیجه ادراک نادر، می[22] همکاران

های تحصیلی و بهزیستی افراد دانست که ریشه در یا فقدان مهارت

 توان اظهار کردعوامل فرهنگی و اجتماعی دارد. در تبیین این یافته می

هایی که در قالب منابع اجتماعی و محیطی با امروزه امکانات و توانایی

نشجویان دختر و پسر در شوند، برای دادرگیری تحصیلی ترکیب می

محیط آموزشی فراهم شده است، همچنین احساس امنیت روانی در 

محیط آموزشی برای کلیه دانشجویان برقرار است و دانشجویان دختر و 

 هایتوانند چالشپردازند و میپسر با آسودگی خاطر به تحصیل می

توان گفت جنسیت . از این رو می[22] زای محیطی را کم کننداضطراب

 ا رضایتمندی دانشجویان ندارد.ای بر بهزیستی ینقش تعیین کننده

به صورت کلی می توان نتیجه گرفت توجه به سرمایه روانشناختی 

سازی اندوخته دانشجویان جهت بالابردن احساس بهزیستی و غنی

سرمایه روانشناختی دانشجویان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. 

حصیلی در این مطالعه رابطه سرمایه روانشناختی با بهزیستی ت

شود در مطالعات آینده تأثیر دانشجویان بررسی شد، پیشنهاد می

بهزیستی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در پیشرفت تحصیلی 

دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی نیز مورد بررسی قرار 

گیرد؛ تا تفاوت نیازهای احتمالی افزایش بهزیستی و کاهش فرسودگی 

انشگاهی مشخص گردد. همچنین پیشنهاد تحصیلی برای مسئولین د

می گردد پژوهشی در خصوص انجام مداخلات آزمایشی به منظور 

سنجش اثرات ارتقای سرمایه روانشناختی دانشجویان بر بازده های 

های مطالعه مثبت تحصیلی آنان صورت بگیرد. از جمله محدودیت

ی توان باشد؛ لذا نمحاضر این است که مطالعه از نوع همبستگی می

روابط به دست آمده را به صورت علی تفسیر نمود، همچنین یک مطالعه 

تر طولی مقطعی است و مطالعه در این زمینه نیازمند مطالعات دقیق

و از آنجایی که برای   برای تأیید روابط علی میان متغییرها است

دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شده 

؛ لذا در تعمیم نتایج آن به سایر جمعیتها باید احتیاط لازم به عمل است

آید از طرفی کمبود ادبیات پژوهشی در مورد متغیر بهزیستی تحصیلی 

 از دیگر محدودیتهای پژوهش بود.

 نتیجه گیری

دهد که بین سرمایه های بدست آمده از پژوهش حاضر نشان مییافته

چهارگانه آن )امیدواری، تاب آوری، روانشناختی دانشجویان و ابعاد 

خودکارآمدی و خوشبینی(  و بهزیستی تحصیلی دانشجویان دانشکده 

پرستاری دانشگاه علوم پژشکی گناباد رابطه مثبت و معنی داری وجود 

توان بیان نمود که مقیاس خودکارآمدی از سرمایه دارد، همچنین می

ان را داراست دانشجویبینی بهزیستی تحصیلی روانشناختی قابلیت پیش

و بالعکس بهزیستی تحصیلی نیز در بررسی سرمایه روانشناختی از 

رمایه سازی سبینی برخوردار است از آنجایی که غنیچنین قابلیت پیش

روانشناختی دانشجویان بر بهزیستی موثر است، لازم است توجه مسولان 

یلی تحص امر را به تقویت سرمایه روانشناختی جهت افزایش بهزیستی

ردد با گدانشجویان جلب نموده، لذا به مسئولین دانشگاهی پیشنهاد می

هایی جهت ارتقای سرمایه روانشناختی دانشجویان به تشکیل کارگروه

ایجاد بهزیستی تحصیلی در بین فراگیران و کاهش فرسودگی تحصیلی 

 هگام موثر بردارند. همچنین از آنجایی که سرمایه روانشناختی با سرمای

ناب توانند با اجتها مییابد از این رو مسئولین دانشگاهگذاری تحقق می

ها و سوء عملکردهای دانشجویان، به از اشتغال ذهنی مدام به ضعف

های مطلوب آنها توجه کنند و خوشبینی و اعتماد به ها و کیفیتقوت

نفس را در بین آنها افزایش و منجر به بهبود عملکرد تحصیلی 

 ن شوند.دانشجویا
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