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  چکیده
هاي پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه

انجام  شناختی بر اشتیاق تحصیلی دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پایینروان
آزمون با پس - آزمونآزمایشی با طرح پیش پژوهش حاضر نیمهگرفت. روش 

. جامعه آماري پژوهش شامل دوماهه بودگروه گواه و دوره پیگیري 
- 98دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهر شهرکرد در سال تحصیلی 

دانشجومعلم دختر، با اشتیاق تحصیلی پایین،  30بود. در این پژوهش تعداد  1397
گیري هدفمند انتخاب و با در دانشگاه فرهنگیان شهر شهرکرد با روش نمونه

دانشجو در گروه  15مایش و گواه گمارده شدند (هاي آزگمارش تصادفی در گروه
هاي دانشجو در گروه گواه). گروه آزمایش، آموزش سرمایه 15آزمایش و 

اي دقیقه 90جلسه  10) را طی دو و نیم ماه در 1396شناختی (آخوندي، روان
 (فردریکز، اشتیاق تحصیلی هاينامهپرسشگیري از دریافت کردند. براي اندازه

) استفاده شد. 1991کاري تحصیلی (تاکمن، ) و اهمال2004لد و پاریس، بلومنفی
گیري مکرر تجزیه و هاي حاصل از پژوهش، به شیوه تحلیل واریانس با اندازهداده

کاري شناختی بر اهمالهاي رواننتایج نشان داد که آموزش سرمایه تحلیل شد.
). p<0/001ر معنادار دارد (تحصیلی دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پایین تأثی

شناختی با هاي روانهاي پژوهش نیز بیانگر آن بود که آموزش سرمایهیافته
بینی آوري و خوشگیري از مفاهیمی چون امید، خودکارآمدپنداري، تاببهره
کاري تحصیلی تواند به عنوان یک آموزش کارآمد براي کاهش اهمالمی

  ایین استفاده شود.دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پ
  

  واژگان کلیدي
کاري تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، شناختی، اهمالهاي روانآموزش سرمایه
  دانشجومعلمان.

 
 
 
 

Abstract  
The present study was conducted with the purpose of 
investigating the effectiveness of training psychological 
capitals on academic engagement of teacher-students 
with low academic engagement. The present study was 
quasi-experimental with pretest, posttest, control group 
and a two-month follow-up period. The statistical popu-
lation of the study included female teacher-students at 
the teachers’ university in the city of Shahr-e-kord in 
academic year 2018-19. 30 female teacher-students with 
low academic engagement were selected through pur-
poseful sampling method and randomly placed into 
experimental and control group (15 students in the ex-
perimental group and 15 students in the control group). 
The experimental group received psychological capitals 
training (Akhoondi, 2017) during two-and-a-half months 
in ten ninety-minute sessions. The applied questionnaires 
in this study included academic engagement question-
naire (Fredricks, Bloomenfield, and Paris, 2004) and 
academic procrastination (Talkman, 1991). The data of 
the study were analyzed by repeated measurement 
ANOVA. The results showed that psychological capital 
training has a significant effect on the academic procras-
tination of teacher-students with low academic engage-
ment (p˂0.001). The findings of the present study 
showed that psychological capitals training by applying 
the concepts such as hope, self-efficacy conception, 
resilience, and optimism can be used as an efficient 
training to decrease academic procrastination of teacher-
students with low academic engagement. 
 
Keywords 
Psychological Capitals Training, Academic Procrastina-
tion, Academic Engagement, Teacher-Students. 
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  مقدمه
هاي کشور، دانشگاه فرهنگیان ترین دانشگاهمهم یکی از

هایی است که با هدف جمله دانشگاه است. این دانشگاه از
تامین نیرو و تربیت و توانمندسازي منابع انسانی وزارت 
آموزش و پرورش تاسیس شده است. اهداف مهم این 
دانشگاه شامل تامین و تربیت معلمان، مدیران، مربیان و 
کارکنان و پژوهشگرانی است که متعهد، معتقد به مبانی 

هاي اسالمی و انقالبی، داراي فضائل اخالقی دینی و ارزش
هاي واالي انسانی، کارآمد و توانمند در طراز و ارزش

جمهوري اسالمی ایران هستند؛ بر این اساس دانشگاه 
فرهنگیان در پی آن است که دانشجویانی را براي شغل 

هاي این شغل باشند؛ چرا بیت کند که واجد ویژگیمعلمی تر
تواند در هاي آموزشی جهان، معلمی میکه امروزه در نظام

عرصه علم و عمل به خوبی ایفاي نقش کند که راه و رسم 
چگونه آموختن، چگونه اندیشیدن و چگونه زیستن را به 

افزایی خود توجه فراگیرانش بیاموزد و به خودسازي و دانش
). 1396خروشی، نصراصفهانی و میرشاه جعفري، کند (

دوران دانشجویی جزء اوقات مهیج و محرّك زندگی 
اي براي دانشجویان است. در این دوران تغییرات تازه

دهد؛ آنها عالوه بر آماده دانشجویان و والدینشان روي می
هاي متفاوت اي، باید براي چالششدن براي زندگی حرفه
آگاهی نسبت به خود و دنیاي یادگیري و همچنین 

آبادي، فر و موسوي تازهشوند (وارستهاطرافشان آماده 
1393 .(  

در فرایند فعالیت تحصیلی دانشجویان عواملی وجود 
تواند عملکرد و موفقیت تحصیلی دانشجویان را دارد که می

توان به تحت تاثیر منفی قرار دهد؛ از جمله این عوامل می
یافت تحصیلی اشاره  ). بروز افت 2017، 1کرد (ل

تواند داشته باشد؛ یکی از تحصیلی، دالیل مختلفی می
ترین عوامل افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه مهم

است (امینی،  2فرهنگیان از دست دادن اشتیاق تحصیلی
؛ محمودیان، عباسی، پیرانی و 1396دولتی و غالمی، 

نگر و مثبتی شناسروان). رشد 1397علی کبورانی، شاه
ي فرد، هاییتواناي و پرورش ریپذانعطافتمرکز آن بر 

علمی، در کانون  عنوان مفهومی بهاشتیاق تحصیلی را 
                                                
1. Lee 
2. Academic Engagement 

نگر ی مثبتشناسروان حوزه پژوهشگران در و عالقهتوجه 
تواند عملکرد قرار داده است؛ چرا که اشتیاق تحصیلی می

هد آموزان و دانشجویان را تحت تاثیر قرار ددانش
، 4؛ کلوسن و بوتیلیر2015، 3(اسچلنبرگ و بایلیس

تحصیلی  يریگجهتتواند به می اقیاشت). 2017
جهت دار تحصیلی از فرایند مثبت و  تیحمادانشجویان، 

 ندیفراي حذف مشکالت موجود در براي تالش جاه ب
ی دانشجویان منجر سالمت روانو  رشد علمیی، لیتحص
یت و کیفیت انرژي جسمانی . اشتیاق تحصیلی به کمشود

شود که در طول دوران و روانی دانشجویانی اطالق می
، 5کنند (ژانگ، کین و رنگذاري میتحصیلی سرمایه

). سازه اشتیاق تحصیلی به رفتارهایی که به 2018
یادگیري و پیشرفت تحصیلی در مدرسه و دانشگاه مربوط 

نیادي، عباسی، درگاهی، پیرانی و بشود (یم است، اطالق
). این مفهوم به کیفیت تالشی اشاره دارد که 1394

کنند تا هاي هدفمند آموزشی میدانشجویان صرف فعالیت
به صورت مستقیم در دستیابی به نتایج مطلوب نقش 

  ).2016، 6چانگ، لی، بیون، سئونگ و لیباشند (داشته 
تواند دانشجویان را با کاهش اشتیاق تحصیلی می

یکاري تحصیاهمال مواجه سازد (برزگر بفرویی،  7ل
). این 2017؛ کلوسن و بوتیلیر، 1394دربیدي و همتی، 

متغیر تاثیر فراوانی بر موفقیت فردي دانشجویان دارد 
ر کاري معادل ). اهمال2018، 8(زیگلر و اپدناک

کاري به انگاري و به تعویق انداختن است. اهمالسهل
ن تصمیمی معنی آن است که کاري که براي اجراي آ

محول شود؛ شود، بدون دلیل مشخص به آیندهگرفته می
حداقل براي خود فرد نتایجی را تواند کاري که می

برداشته باشد و در عین حال، انجام ندادن آن نیز به در
شود می زیان شخص است و باعث سرزنش کردن خود

کاري تحصیلی را تمایل غالب ). اهمال2018، 9(وون و یو
اي هفراگیران براي به تعویق انداختن فعالیتو همیشگی 

اند که تقریباً همیشه با اضطراب تحصیلی تعریف کرده
                                                
3. Schellenberg, Bailis  
4. Closson, Boutilier 
5. Zhang, Qin, Ren 
6. Chang, Lee, Byeon, Seong, Lee 
7. Academic Procrastination 
8. Ziegler, Opdenakker 
9. Won, Yu 
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هاي ). در سال2017، 1همراه است (گاستاوسون و میاك
نقص در «کاري تحصیلی به عنوان نوعی اخیر، اهمال
، در معناي ناتوانی فرد در کنترل افکار، »خودتنظیمی

د مطابق با معیارهاي موردنظر هیجانات، عواطف و عملکر
). یکی 2017، 2خود مطرح شده است (کیم، فرناندز و تریر

کاري جویی در اهمالنقصان خودنظمهاي از جلوه
است که در آن، فرد » تنزیل موقت«تحصیلی، تمایل به 

بزرگ هاي کوچک اما در دسترس را به پاداشهاي پاداش
واتسون، پاول و  دهد (هاول،می اما دور از دسترس ترجیح

کاري  ). تنزیل موقت و به تبع آن اهمال2006، 3بورو
تحصیلی، تابع برخی عوامل موقعیتی، نظیر تأخیر در پاداش 

شخصیتی از قبیل هاي و آزارندگی تکلیف و برخی ویژگی
نظمی ذهنی، خودکنترلی کم و پایین بودن خودآگاهی، بی

  ).2007، 4نقصان انگیزش پیشرفت است (استیل
شناختی هاي تحصیلی و روانبراي بهبود مولفه

مختلفی به کار گرفته هاي آموزان و دانشجویان روشدانش
هاي روان ها، آموزش سرمایهشده است. یکی از این روش

هاي مختلف نشان از است که نتایج پژوهش 5شناختی
هاي مختلف کارآیی و تاثیر این روش بر بهبود مولفه

 ؛1397ی دارد (سلیمانی و میرزائی، شناختتحصیلی و روان
؛ 1397زاد، باباپور و صبوري، ؛ زمانی1397برجعلی، 
؛ گلستانه، سلیمانی، 1396نصرآبادي،  زادهراد و ملکایرجی

؛ کیم، کیم، 2019، 6تسار، هسا و لین ؛1396و دهقانی، 
؛ گائو، دکوستر، بابالوال، 2019، 7نیومن، فریس و پرو

؛ 2018، 9؛ کانگ و باسر2018، 8زالاسکتر، گاربا و ریدي
)؛ چنانکه 2015، 11؛ الیو و کاراکاس2016، 10لیاوو و لیو

نیز نشان داد  )،1396( بادنواو  عجم ،عمویینتایج پژوهش 
شناختی، نقشی تعیین کننده در فرایند هاي روانکه سرمایه

شناختی از اشتیاق تحصیلی دانشجویان دارند. سرمایۀ روان
                                                
1. Gustavson, Miyake 
2. Kim, Fernandez, Terrier 
3. Howell, Watson, Powell, & Buro 
4. Steel 
5. Psychological Capital  
6. Tsaur, Hsu, Lin  
7. Kim, Kim, Newman, Ferris, Perrewé  
8 . Guo, Decoster, Babalola, De Schutter, Garba, 
Riisla  
9. Kang, Busser  
10. Liao, Liu  
11. Aliyev, Karakus 

شناختی فردي در زمینه التی مثبت از رواننظر مفهومی، ح
رشد و تحول است که حداقل چهار مشخصه قابل 
شناسایی دارد: خودکارآمدي (اطمینان داشتن به توانایی 
خود و تالش ضروري و الزم به منظورکسب موفقیت در 

انگیز)، امیدواري (پایمردي و پشتکار در تکالیف چالش
براي دستیابی به جهت نیل به اهداف و تغییر مسیر 

نسبت به بینی (اسناد مثبت موفقیت در صورت نیاز)، خوش
 آوري که مفهوم انعطافو تاب موفقیت در حال و آینده )

پذیر بودن براي دستیابی به موفقیت و اهداف را در زمان 
ارد (اوي، د رو شدن با دشواري و مشکالت در بررو به 

 یک در هاؤلفهم ). این2009، 12لوتانز، اسمیت و پالمر
 تغییر براي فرد تالش ارزشیابانه، و تعاملی فرایند
 به ورود براي را او داده و تداوم را  فشار هايموقعیت
 در وي سرسختی و مقاومت و کندمی آماده عمل صحنه
 هوف، یانگ، بالتز، پارکر،( کندمی تضمین را اهداف تحقق
  ). 2003 ،13روبرت و الکوست الثمن،

 هايندي باید بیان کرد که مولفهبدر یک جمع
تحصیلی  کارياهمال و تحصیلی همچون اشتیاق تحصیلی

نقشی انکارناپذیر در آینده تحصیلی دانشجویان دارند که 
هاي آموزشی و درمانی الزم است با استفاده از روش
ها تحت تاثیر قرار گرفته و مناسب سعی شود تا این مولفه

دانشجویان و همچنین  از این رهگذر پیشرفت تحصیلی
 عملکرد اجتماعی و شغلی آنها نیز شتاب بیشتري پیدا کند.

 و اشتیاق تحصیلیهاي حال با  توجه به اهمیت مولفه
تحصیلی در دانشجویان از یک سو و لزوم به  کارياهمال

اي و درمان مناسب و بهنگام و هاي مداخلهکارگیري روش
ش سرمایه از سوي دیگر با مشاهده کارآمدي آموز

شناختی، ارتباطی، روانهاي شناختی در بهبود مولفهروان
هاي آماري مختلف و در عین رفتاري و تحصیلی جامعه

حال فقدان پژوهشی مشابه پژوهش حاضر، این پژوهش 
درصدد پاسخ به این سوال است که آیا آموزش 

کاري تحصیلی شناختی بر اهمالهاي روانسرمایه
  تیاق تحصیلی پایین تاثیر دارد؟دانشجومعلمان با اش

  

                                                
12. Avey, Luthans, Smith, Palmer 
13. Parker, Baltes, Young, Huff, Altmann, Lacost, 
Roberts 
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 روش 
 -آزمونآزمایشی با پیشطرح پژوهش حاضر، از نوع نیمه

آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیري دو ماهه بود. پس
جامعه آماري پژوهش شامل دانشجومعلمان دختر دانشگاه 

بود.  1397- 98فرهنگیان شهر شهرکرد در سال تحصیلی 
نشجومعلم دختر داراي اشتیاق دا 30از این میان، تعداد 

گیري تحصیلی پایین در دانشگاه فرهنگیان به شیوه نمونه
به منظور شناسایی  بدین صورت کههدفمند انتخاب شدند؛ 

 نامهپرسشدانشجویان داراي اشتیاق تحصیلی پایین، 
اشتیاق تحصیلی در بین دانشجویان دختر دانشگاه 

آوري و جمعفرهنگیان شهر شهرکرد توزیع شد. پس از 
هاي ناقص و نامهپرسشها و حذف نامهپرسشگذاري نمره

مخدوش، دانشجویانی که نمرات کمتر از میانگین را در 
اشتیاق تحصیلی به دست آورده بودند،  نامهپرسش

: در جامعه ایرانی) 147تر از شناسایی شدند (نمرات پایین
از این نفر  30دانشجو بود؛ سپس تعداد  73که تعداد آنها 

اشتیاق  نامهپرسشدانشجویان که کمترین نمرات را در 
تر از میانگین و تحصیلی به دست آورده بودند (نمرات پایین

بندي شده)، انتخاب و به صورت تصادفی به صورت ترتیب
دانشجو در  15(هاي آزمایش و گواه گمارده شدند در گروه

از  . پس)دانشجو هم در گروه گواه 15و گروه آزمایش 
هاي گمارش تصادفی دانشجوهاي منتخب در گروه

هاي آموزش سرمایه، پیش از ارائه مداخله آزمایش و گواه
 نامهپرسشپژوهش ( نامهپرسششناختی، روان

کاري تحصیلی) به دانشجویان ارائه و پس از اهماتل
وري شد. در گام بعد دانشجویان حاضر در آپاسخگویی جمع

شناختی را روان هايآموزش سرمایهآزمایش مداخله  گروه
که گروه گواه از ماه دریافت کردند؛ در حالی در طی دو نیم

بهره و دریافت این مداخله در طی انجام فرایند پژوهش بی
در انتظار دریافت مداخالت حاضر بود. پس از اتمام جلسات 

، براي اطمینان از ثبات نتایج، دو ماه بعد دوره آزمونپس
شامل  هاي ورود به پژوهشمالك اجرا شد. پیگري

دانشجومعلم بودن و حضور تمام وقت در دانشگاه 
 نامهپرسشتر از میانگین در کسب نمره پایین، فرهنگیان

نداشتن ، )35تر از اشتیاق تحصیلی (نمرات پایین
شناختی مزمن همچون اضطراب و هاي روانآسیب

، ه بالینی)افسردگی (با توجه به خوداظهاري و مصاحب
اعالم رضایت و و  نداشتن بیماري جسمی حاد و مزمن

هاي آمادگی براي شرکت در پژوهش بود؛ همچنین مالك
 ،داشتن بیش از دو جلسه غیبت خروج از پژوهش شامل

عدم همکاري و انجام ندادن تکالیف مشخص شده در 
عدم تمایل به ادامه حضور در فرایند انجام پژوهش ، کالس

  بینی نشده، بود.دث پیشو بروز حوا
  
  ابزار
استاندارد اشتیاق  نامهپرسش :1اق تحصیلیاشتی نامهپرسش

) 2004( 2بلومنفیلد و پاریس تحصیلی توسط فردریکز،
گویه دارد  15 نامهپرسشطراحی و تدوین شده است. این 
اي (هرگز: نمره یک تا و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه

همچون: (من در کالس توجه  )، با سؤاالتی5همیشه: نمره 
کنم که کنم؛ وقتی سر کالس هستم فقط تظاهر میمی

 2و  1سنجد. سؤاالت می فعال هستم) اشتیاق تحصیلی را
 5 سؤاالت و رفتاري اشتیاق مقیاس خرد به مربوط 4و  3و 
سؤاالت  و عاطفی اشتیاق به مربوط 10و  9و  8و  7و  6و 
 مقیاس خرده به وطمرب نیز 15و  14و  13و  12و  11

و  15 نامهپرسشاست. حداقل نمره این  اشتیاق شناختی
: میزان اشتیاق 25تا  15نمره بین است.  75حداکثر نمره 

: میزان 50تا  25در حد پایینی است؛ نمره بین  تحصیلی
: 50در حد متوسطی است و نمره باالتر از  اشتیاق تحصیلی

. در پژوهش در حد باالیی است میزان اشتیاق تحصیلی
از  نامهپرسش)، قابلیت اعتماد 1394عباسی و همکاران (

به دست آمده است؛  70/0روش آلفاي کرونباخ باالي 
محاسبه  89/0محتوایی آن نیز  آزماییدرستیهمچنین 
 پژوهش در ابزار نیا قابلیت اعتماد زانیم عالوه،شد؛ به
 با ،)1395( ياسد و شهربابک ياسدیبن ،یتوکل ،یگنج

قابلیت  .دش محاسبه 77/0 کرونباخ يآلفا بیضر از استفاده
 ی،عاطف اقیاشتی، شناخت اقیاشت يهااسیمق اعتماد
 با پژوهشاین  در نامهپرسشو نمره کل  يرفتار اقیاشت

، 78/0، 81/0به ترتیب  کرونباخ يآلفا بیضر از استفاده
  .شد محاسبه 80/0و  79/0

                                                
1. Questionnaire for Academic Achievement 
2. Fredericks, Blumenfeld, Paris  
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  کاري تحصیلیاهمال نامهپرسش
کاري تحصیلی، از براي آزمون و سنجش تعلل یا اهمال

ناهمال نامهپرسش ) 1991، 1کاري تحصیلی (تاکم
 16یک مقیاس خودگزارشی  نامهپرسشاستفاده شد. این 

به روش لیکرت  نامهپرسشگذاري اي است. نمرهماده
در ابتدا به هر  نامهپرسشاري این گذاست. براي نمره

 2؛ مخالفم: 3؛ موافقم: 4عبارت به ترتیب کامالً موافقم: 
 - 3شود. شماره سواالت نمره داده می 1و کامالً مخالفم: 

شوند: گذاري میبه صورت معکوس نمره 16 - 14 - 12
و کامالً مخالفم:  3؛ مخالفم: 2؛ موافقم: 1کامالً موافقم: 

است. افرادي  64تا  16هر آزمودنی بین . دامنه نمرات 4
کاري پایین است از اهمال 26تا  16که نمره آنها بین 

است از  46تا  27دارند؛ افرادي که نمره آنها بین 
 47کاري متوسطی دارند؛ افرادي که نمره آنها بین اهمال

کاري باالیی دارند. بر این اساس است از اهمال 64تا 
کاري نشانه اهمال نامهپرسشن گرفتن نمره باال در ای
 نامهپرسش)، پایایی این 1991( باال در آن است. تاکمن

 83/0را  نامهپرسشو میزان روایی محتوایی این  86/0را 
گزارش کرده است. در پژوهش کاظمی، فیاضی و کاوه 

با استفاده از آلفاي  نامهپرسش)، مقدار پایایی 1389(
به دست آمد که  78/0ن  و میزان روایی آ 71/0کرونباخ 

است. در پژوهش حاضر  نامهپرسشگویاي اعتبار باالي 
با استفاده از ضریب آلفاي  نامهپرسشنیز میزان پایایی 

  محاسبه شد. 79/0کرونباخ 
  

  روند اجراي پژوهش
گیري پس از اخذ مجوزهاي الزم و انجام فرایند نمونه
 30ه ((مطابق با آنچه ذکر شد)، دانشجویان انتخاب شد

                                                
1. Tuckman 

هاي آزمایش و گواه دانشجو) به شیوه تصادفی در گروه
آزمایش  گروهدانشجو).  15گمارده شدند (هر گروه 
شناختی را طی دو و هاي روانمداخله آموزشی سرمایه

اي دقیقه 90اي یک جلسه نیم ماه به صورت هفته
هاي اي آموزش سرمایهدریافت کردند. برنامه مداخله

)، اقتباس شده 1396پژوهش آخوندي (شناختی از روان
است. براي رعایت اخالق در پژوهش، رضایت 
دانشجویان براي شرکت در برنامه مداخله کسب شد و 

چنین به شدند؛ هم ایشان از کلیه مراحل مداخله آگاه
افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آنان نیز پس از 

ت خواهند اتمام فرایند پژوهشی این مداخالت را دریاف
که  دبه هر دو گروه اطمینان داده ش عالوهکرد؛ به

ماند و نیازي به درج نام نها محرمانه باقی میآاطالعات 
  .نیست

ها از دو در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل داده
سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در 

در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و 
ویلک براي  - سطح آمار استنباطی از آزمون شاپیرو

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها، آزمون لوین براي 
ها، آزمون موچلی براي بررسی بررسی برابري واریانس

ها و همچنین از تحلیل واریانس فرض کرویت دادهپیش
گیري مکرر براي بررسی فرضیه پژوهش استفاده با اندازه

 -23SPSSافزار آماري ري با استفاده از نرمشد. نتایج آما
  تجزیه و تحلیل شد.

  
  هایافته
شناختی نشان داد که دانشجویان حاضر هاي جمعیتیافته

هاي آموزش ابتدایی و آموزش زبان و در پژوهش از رشته
ساله  22تا  19ادبیات فارسی بودند. این دانشجویان 

ل سن بود. سا 22بودند که بیشترین فراوانی مربوط به 
میانگین و انحراف استاندارد متغیر وابسته پژوهش در 

  مشخصات ابزارها .1جدول 
  پایایی اعتبار  دامنه نمرات  نامهپرسش ابعاد  نوع مقیاس  ازگیريابزار اند

حداکثر  و 15حداقل   فتاري عاطفی؛ر شناختی؛  لیکرت  اشتیاق تحصیلی فرد ریگز نامهپرسش
75  

، 81/0به ترتیب 
78/0 ،79/0 80/0  

  79/0و71/0  64حداکثر  و16حداقل   پایین متوسط؛ کاري باال؛اهمال  یکرتل  1991کاري تحصیلی تا کمن لاهما نامهپرسش
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آزمون و پیگیري، به تفکیک دو آزمون، پسمراحل پیش
   ، ارائه شده است. 2گروه آزمایش و گواه، در جدول 

با  پیش از ارائه نتایج تحلیل آزمون واریانس
هاي پارامتریک هاي آزمونفرضگیري مکرر، پیشاندازه

سنجیده شد؛ بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک 
اي فرض نرمال بودن توزیع نمونهبیانگر آن بود که پیش

هاي کاري تحصیلی در گروهها در متغیر اهمالداده

و  آزمونپس، آزمونپیشآزمایش و گواه در مراحل 
فرض )؛ همچنین پیشp>0/05پیگیري برقرار است (

همگنی واریانس، توسط آزمون لوین سنجیده شد و نتایج 
فرض همگنی داد پیشیافته نشان  آن معنادار نبود و این

کاري تحصیلی رعایت شده ها در متغیر اهمالواریانس
نشان داد که  tعالوه نتایج آزمون . به)p<05/0(است 

هاي آزمایش و گروه آزمون گروهپیشهاي تفاوت نمره

  )1396(آخوندي،  شناختیهاي روانمداخالت آموزش سرمایه .2 جدول
  شرح جلسه  جلسه

  جلسه اول
 و واقعی بینیخوش بدبینی، بینی،خوش مانند مفاهیمی از تعاریفی امیدوار. ارائه افرادهاي ویژگی و ناامیدي و امید زا تعاریفی ارائه
 افرادهاي ویژگی خصوص در بحث و خودکارآمدپنداري مفهوم از تعاریفی آنها. ارائه بین تمایز وجه و غیرواقعی بینیخوش

  مقاوم. و آورتاب افرادهاي ویژگی خصوص در بحث و آوريتاب هیممفا از تعاریفی ارائه خودکارآمدپنداري.

  جلسه دوم
 و بینیخوش در آن نقش و شده آموخته درماندگی مفهوم با انگیزه. آشنایی ایجاد و کنندگانشرکت زندگی از رضایت و امید میزان بررسی

هاي مؤلفه معرفی و سرسختی مفهوم از تعاریفی اري. ارائهخودکارآمدپند کاهش در شده آموخته درماندگی نقش خصوص در بدبینی. بحث
  آن.

  جلسه سوم
کنترل.  مکان مفهوم و اسناد فرایند با کنندگانشرکت ساختن امید. آشنا افزایش و ایجاد در اهداف نقش از کنندگانشرکت ساختن آگاه

 از استفاده و تعهد مؤلفه بر بازخورد. تمرکز تکنیک از استفاده و خودکارآمدپنداري با نفس به اعتماد و اراده انگیزه، بین ارتباط بررسی
  مناسب.هایی تکنیک

  جلسه چهارم
 خاص، کلی، بیرونی، درونی، استادهاي با اعضا دستیابی. آشنایی قابل و روشن اهدافی به یافتن دست چگونگی با کنندگانشرکت آشنایی
 استفاده و خودکارآمدپنداري و نفس به اعتماد افزایش چگونگی خصوص در بحث و یبینی. بررسخوش در هرکدام نقش و ناپایدار پایدار،

  آنها. با شدن رو روبه به تمایل افزایش وها چالش به مشکالت تبدیل چگونگی چالش، مؤلفه بر مثبت. تمرکز بازخورد تکنیک از

  جلسه پنجم
 در اسنادها نقش با اعضا آنها. آشنایی تحقق احتمال زایشاف منظور به ترکوچک اهدافی به بزرگ هدف یک تقسیم چگونگی آموزش
 بر خودکارآمدپنداري. تمرکز افزایش منظور به آن تقویت و مثبت تجارب ایجاد منظور به ذهنی تصویرسازي تکنیک از استفاده بینی.خوش
  زندگی بر مهار احساس افزایش چگونگی خصوص در بحث و مهار مؤلفه

  جلسه ششم
درونی.  مثبت اسنادهاي گسترش و ایجاد چگونگی عینی. آموزش و روشن اهدافی بنديفرمول چگونگی با کنندگانکتشر ساختن آگاه

 راهبردهاي با کنندگانشرکت خودکارآمد. آشنایی افراد از ايمنطقه و جهانیهاي نمونه ارائه طریق از جانشینی تقویت تکنیک از استفاده
  آوري.تاب افزایش در نهاآ نقش و محورهیجان و محورمسئله

  جلسه هفتم
 به ناخوشایند وقایع تحلیل تکنیک از آن. استفاده انجام چگونگی و بزرگ اهداف تحقق در روزانه اهداف تعیین نقش با اعضا ساختن آشنا

 افزایش در آنها يکاربرد نقش و مسئله حل علمیهاي روش با کنندگانشرکت آشنایی بینی.خوش سطح ارتقاي منظور به ناخوشایندتر
  راهبردها. این از بیشتر استفاده به اعضا تشویق و محورمسئله با مستقیم راهبردهاي با بیشتر خودکارآمدپنداري. آشنایی سطح

  جلسه هشتم
 تعیین و دناخوشاین وقایع تحلیل تکنیک از بینی، استفادهخوش هدف تحقق در متعددهاي گذرگاه از استفاده چگونگی با اعضا ساختن آشنا

 در عینی الگوهاي از استفاده منظور به خودکارآمد و موفق فردي از بینی، دعوتخوش سطح ارتقاي منظور به وقایع این مثبت پیامدهاي
  باال. تنیدگی شرایط در آنها از استفاده و محورهیجان یا غیرمستقیم راهبردهاي با خودکارآمدپنداري، آشنایی سطح افزایش

  جلسه نهم
 افزایش منظور به فرديهاي توانایی و استعدادها بر اهداف، توجه تحقق جهتهایی چالش به موانع تبدیل چگونگی با اعضا ساختن آشنا
 در خودکارآمدي. بحث افزایش منظور بهها موفقیت خصوص در بحث طریق از جانشینی و مستقیم تقویت از بینی، استفادهخوش سطح

  آوري.تاب سطح افزایش جهت مثبتهاي خودگویی تکنیک از استفاده و یسرسخت در مهار مکان نقش خصوص

 تمرین و پیشین جلساتهاي گرفته یاد بینی، مرورو خوش امید سطح افزایش منظور به عملی تمرین و پیشین جلساتهاي یادگرفته مرور  جلسه دهم
  آوري.خودکارآمدپنداري و تاب سطح ایشافز منظور به عملی تمرین بینی، ارائهخوش سطح افزایش منظور به عملی
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کاري تحصیلی) معنادار گواه در متغیر وابسته (اهمال
ج آزمون موچلی ؛ همچنین نتای)p<05/0(نبوده است 

ها در متغیر فرض کرویت دادهبیانگر آن بود که پیش
  ).p>0/05کاري تحصیلی رعایت شده است (اهمال

گیري مکرر نتایج جدول تحلیل واریانس با اندازه
کاري اهمالمتغیر دهد که میانگین نمرات نشان می
بندي، طی دانشجومعلمان فارغ از تاثیر گروهتحصیلی 

آزمون و پیگیري دچار تغییر معنادار شده که مراحل پس
آزمون یک تفاوت معنادار به پیشاین تغییر در مقایسه با 

از طرفی نتایج سطر  0 /1000رود. در سطح شمار می
بندي دوم جدول باال بیانگر آن است که متغیر گروه

شناختی) فارغ از مراحل هاي روان(آموزش سرمایه
کاري اهمالمتغیر آزمون و پیگیري) بر آزمون، پس(پیش

؛ /7000شته است تاثیر معنادار دادانشجومعلمان تحصیلی 
شناختی در هاي روانبدین معنا که اثر آموزش سرمایه

مقایسه با گروه گواه یک اثر معنادار بوده است. در نهایت 
بندي به عنوان اما سطر مربوط به تعامل مراحل و گروه

ترین یافته جدول باال حاکی از آن است که آموزش مهم
نیز تاثیر شناختی با تعامل مراحل هاي روانسرمایه

آزمون و آزمون، پسمعناداري بر مراحل آزمون (پیش
دانشجومعلمان کاري تحصیلی اهمالپیگیري) متغیر 

درصد از  55داشته است؛ همچنین نتایج نشان داد که 

دانشجومعلمان کاري تحصیلی اهمالمتغیر تغییرات 
شود. بندي تبیین میتوسط تعامل متغیر مراحل و گروه

ه مقایسه مراحل آزمون با همدیگر پرداخته حال در ادامه ب
شود تا مشخص شود تغییرات صورت گرفته در می

گونه که نتایج جدول  همانکدامیک از مراحل بوده است. 
، اثر تعامل مراحل و گروه براي Fدهد، میزان نشان می 4

) است که در سطح 55/127کاري تحصیلی (متغیر اهمال
دهد که نشان می است. این یافته معنادار 001/0

  کاري تحصیلیگیري مکرر جهت بررسی تاثیرات درون و بین گروهی براي متغیر اهمالتحلیل واریانس با اندازه .4جدول 

مجموع   متغیرها
  توان آزمون  اندازه اثر pمقدار   fمقدار   راتمیانگین مجذو  درجه آزادي  مجذورات

کاري اهمال
  تحصیلی

 1 79/0 0001/0 18/109 57/156 2 15/313  مراحل

 85/0 29/0 007/0 54/9 1000 1 1000  گروهبندي

 1 82/0 0001/0 55/127 93/182 2 86/365  بنديتعامل مراحل و گروه

     43/1 56 31/80  خطا

  و پیگیري در متغیرهاي پژوهش آزمونپس، آزمونپیشمیانگین گروه آزمایش و گواه در سه مرحله  نتایج مقایسه .5جدول 
  سطح معناداري  خطاي استاندارد برآورد  هاتفاوت میانگین درجه آزادي tمقدار   مرحله  مولفه
کاري اهمال

  تحصیلی
  64/0  29/2  - 06/1  28  - 46/0  آزمونپیش
  002/0  43/2  - 53/8  28  - 51/3  آزمونپس

  0001/0  19/2  - 40/10  28  - 74/4  پیگیري

  آزمون و پیگیريآزمون، پسکاري تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل پیشمیانگین و انحراف استاندارد اهمال .3جدول 

 هاگروه هامولفه
 پیگیري آزمونپس آزمونپیش

 معیار انحراف میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 کاري تحصیلیاهمال
 94/5 46/33  25/6  53/35  7  53/42 گروه آزمایش 

 03/6 86/43  03/7  06/44  48/5  60/43 گروه گواه
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هاي آزمایش و گواه از لحاظ متغیر وابسته پژوهش گروه
آزمون، کاري تحصیلی) در سه مرحله پیش(اهمال
ي دارند. معنادارآزمون و پیگیري با یکدیگرتفاوت پس

براي بررسی تفاوت میانگین گروه آزمایش آموزش 
شناختی با گروه گواه در متغیر وابسته هاي روانسرمایه
نتایج مقایسه میانگین گروه آزمایش  5هش، در جدول پژو

آزمون و پیگیري آزمون، پسو گواه در سه مرحله پیش
  گزارش شده است.

دهد، در نشان می 4گونه که نتایج جدول  همان
آزمایش  تفاوت میانگین گروه کاري تحصیلیاهمالمتغیر 

نیست  معنادار) 64/0آزمون (با گروه گواه در مرحله پیش
در نتیجه بین دو گروه آزمایش و گواه در این مرحله  و

 ي وجود ندارد؛ اما تفاوت میانگین گروهمعنادارتفاوت 
) و 002/0آزمون (آزمایش و گروه گواه در مرحله پس

 معنادار کاري تحصیلیاهمال) در متغیر 0001/0پیگیري (
آزمایش در این دو مرحله  است؛ در نتیجه میانگین گروه

ي متفاوت از میانگین گروه گواه است و معنادار به صورت
شناختی هاي رواناین بدان معناست که آموزش سرمایه

کاري تحصیلی دانشجومعلمان با توانسته به کاهش اهمال
آزمون و پیگیري در مراحل پس اشتیاق تحصیلی پایین

  منجر شود.
  
  و بحث گیرينتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش 
کاري تحصیلی شناختی بر اهمالهاي روانرمایهس

انجام شد و  دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پایین
بر شناختی هاي رواننتایج نشان داد که آموزش سرمایه

ان با اشتیاق تحصیلی کاري تحصیلی دانشجومعلماهمال
پایین تأثیر معنادار دارد؛ بدین صورت که این مداخله 

کاري تحصیلی دار اهمالعناتوانسته به کاهش م
مان با اشتیاق تحصیلی پایین منجر شود. در دانشجومعل

)، نشان دادند 1397پژوهشی همسو سلیمانی و میرزائی (
شناختی (امید، هاي روانهاي سرمایهکه مولفه

تواند به شکل آوري) میبینی و تابخودکارآمدي، خوش
تحصیلی معناداري رضایت از زندگی و انگیزه پیشرفت 

راد و ی کند؛ همچنین ایرجیبینپیشدانشجویان را 
 هايسرمایه ) بیان کردند که1396( نصرآبادي زادهملک
 پیشرفت انگیزه با معناداري و مثبت طور به شناختیروان

هستند؛ عالوه بر این گلستانه و همکاران  ارتباط در
نقش  شناختیروان هايسرمایه که دادند )؛ نشان1396(

نتایج . دارند تحصیلی پیشرفت یبینپیشاداراي در معن
)؛ 1397هاي برجعلی (پژوهش حاضر همچنین با یافته

)؛ 2019)؛ تسار و همکاران (1397زاد و همکاران (زمانی
)؛ کانگ 2018)؛ گائو و همکاران (2019کیم و همکاران (

)؛ الیو و کاراکاس 2016)؛ لیاوو و لیو (2018و باسر (
بود؛ همچنان که این پژوهشگران در ) همسو 2015(

هاي اند که سرمایهنتایج پژوهش خود گزارش کرده
هاي شناختی نقشی پایدار در بهبود مولفهروان
  شناختی و هیجانی افراد دارد.روان

 شناختیروان هايدر تبیین اثربخشی آموزش سرمایه
کاري تحصیلی دانشجومعلمان با اشتیاق اهمال بر

هاي تشکیل دهنده باید ابتدا به مولفهتحصیلی پایین 
شناختی اشاره کرد و سپس تبیین بر هاي روانسرمایه

هاي آموزش داده شده صورت گیرد. اساس تاثیر مولفه
شناختی، آموزش هاي روانهاي سرمایهیکی از مولفه

بینی است. در تبیین یافته حاضر باید بیان کرد که خوش
ینی باالیی دارند و یا ببه طور کلی، افرادي که خوش

اند، در زمینه بینی قرار گرفتههاي خوشتحت آموزش
تعارضات، قادرند به طور عمیق و منطقی بیندیشند و 

آنها  احساسات و افکار خود را به شکل مناسب بیان کنند،
 کنند و به خود انگیزه دهند مهارتوانند خود را بهتر می

بینی باال رادي که خوشبنابراین، اف )؛2016(لیاوو و لیو، 
خمودگی هیجانی، تحصیلی و دارند، کمتر دچار 

هاي سازشی بهتري در و پاسخ شوندشناختی میروان
از خود  شخصی و تحصیلی مواجهه با وقایع ناگوار زندگی

هاي . دیگر مولفه آموزش سرمایهدهندمی نشان
 کند،کمک می آوريتاب آوري است.شناختی تابروان
 و شدید فشارهاي معرض در گرفتن قرار جودو با فرد

 عملکرد هاي تحصیلی) بتواند(همانند چالش خطر عوامل
 بهبود را و تحصیلی خود شناختیاجتماعی، فردي، روان

کیم و همکاران، ( شود تحصیلی چیره مشکالت بر و داده
 آوري به عنوان یک فاکتورعالوه، تاب)؛ به2019

و  هاسختی مقابل دانشجویان در براي محافظتی
رود. بر این اساس هاي تحصیلی به شمار میچالش

شناختی و هاي رواندانشجویانی که تحت آموزش سرمایه
گیرند، اغلب با ایجاد می آوري حاصل از آن، قرارتاب
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هاي مثبت، پس از مقابله و رویارویی با هیجان
گردند و بر زا به حالت طبیعی باز می هاي تنیدگیموقعیت

اي را براي بهبود توانند راهبردهاي فعاالنهین اساس میا
اشتیاق تحصیلی به کار گرفته و با گسترش توانایی روانی 

ریزي بهتري را در فرایند تحصیلی خود انجام خود، برنامه
  کاري تحصیلی خود را کاهش دهند.داده و اهمال

شناختی هاي رواندر تبیین تاثیر آموزش سرمایه
اي که در نقش امید نیز اشاره کرد؛ مولفه بایست بهمی

شناختی بدان پرداخته هاي روانچارچوب آموزش سرمایه
شد و به دانشجویان نیز آموزش داده شد. امید سبب 

زندگی  مثبت يهاجنبه سازيغنی شود دانشجویان بهمی
 ادراك تواندمی امیدوارانه تفکر .خود اقدام کنند تحصیلی

 با اول، دهد؛ تغییر طریق دو به را شکست به نسبت افراد
 به نرسیدن ترتیب این به مانع، اطراف يهاراه در تمرکز
 براي است درسی بلکه نیست؛ شکست یک دیگر هدف
 هدف به ترمناسب مسیرهاي از چگونه دریابد فرد اینکه
 طول در انگیزه حفظ براي راهی جستجوي دوم،. برسد
 ترتیب این به .)2018(گائو و همکاران،  حرکت مسیر
 یک را آن شوند،می مواجه دانشجویان با مانعی که زمانی
 عواملی و توقف براي اينقطه نه گیرندمی نظر در چالش
 تالشی به منجر شوند، شکست به منجر توانندمی که

و کسب  هدف سمت به جدید راهی یافتن براي مجدد
شد که به شکل طبیعی این  خودکارآمدپنداري خواهند

هاي سرمایه کاري آنها بکاهد.تواند از اهمالد میرون
بینی، امیدواري و شناختی (خودکارآمدي، خوشروان
 زندگی ارزشیابانه، به و تعاملی فرایند یک در آوري)تاب
 فرد تالش و )2015الیوي و همکاران، ( بخشیده معنا فرد
کیم و ( داده تداوم را را فشار هايموقعیت تغییر براي

 آماده عمل صحنه به ورود براي را ، او)2019، همکاران
 را اهداف تحقق در وي سرسختی و مقاومت و کرده

هاي سرمایهآموزش بر این اساس  .کندمی تضمین
شناختی با ایجاد معنا و مفهوم در زندگی تحصیلی روان

شود تا دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پایین سبب می
سازي مفهومتحصیلی خود آنها معنایی جدید براي زندگی
هاي تحصیلی نتواند آنها کرده و وجود مشکالت و چالش

را از پیگیري اهداف زندگی تحصیلی غنی شده باز دارد 
کاري تحصیلی که این فرایند کاهش در اهمال

 را در پی دارد.دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پایین 

ی از نظر شناختعالوه بر این باید گفت که سرمایه روان
هاي ها و تواناییماهیتی بار مثبت دارد و به ظرفیت

نگرد. بر اساس تمرکز انسان از دیدگاهی کامالً مثبت می
نگري و توجه به نقاط مثبت افراد، سرمایه بر مثبت

اي بر عملکرد تحصیلی شناختی اثرات قابل مالحظهروان
 اي از متغیرهايتواند طیف گستردهگذارد و میفرد می

رفتاري، سالمتی و شناختی، نظیر رضایت، تعهد، عملکرد 
سالمتی و بهزیستی، ادراك استرس و بهبود عملکرد 
اجتماعی را در پی داشته باشد. تجمیع این فرایندها سبب 

کاري بهبود خودکارآمدي تحصیلی و کاهش اهمال
 تحصیلی دانشجومعلمان داراي اشتیاق تحصیلی پایین

توان اشاره کرد که یگر میشود. در تبیینی دمی
هاي مهم و اساسی شناختی از ویژگیهاي روانسرمایه

گیري رود که دانشجویان با بهرهدانشجویان به شمار می
پذیري توانند آسیبهاي آموزشی میاز آن در فعالیت

آور از خود کمتري را در برابر رویدادهاي تحصیلی استرس
هاي رمایهنشان دهند؛ چرا که برخورداري از س

کند تا در برابر شناختی دانشجویان را قادر میروان
مشکالت تحصیلی توان باالیی را از خود نشان داده و 
کمتر تحت تاثیر وقایع ناخوشایند تحصیلی قرار گیرند و 
 این تغییر در نوع نگرش و انگیزش دانشجومعلمان

اگیري دروس پودمانی تربیت معلم و تواند در فرمی
هاي معلمی انتقال آن به کمیت وکیفیت مهارتافزایش 

ان در طول مدت آموزدانشدوره معلمی و نحوه تعامل با 
)، 1979( کاري تاثیر چشمگیري داشته باشد پیاژه ومارلو

معتقدند نگرش معلمان پیش از خدمت، نسبت به حرفه 
هاي بعد از آن وقتی ضمن خدمت هستند معلمی در سال

اس نگرش معلمان پیش از کند. بر این استغییر می
یابد (پا و در طول دوره دانشجویی افزایش می خدمت
تحقیق به  بودن دامنه ). محدود1979 ،تریا لور و سکال

دانشجومعلمان دختر با اشتیاق تحصیلی پایین شهر 
گیري تصادفی و شهرکرد و استفاده نکردن از روش نمونه
تحصیلی کاري مهار نکردن متغیرهاي اثرگذار بر اهمال

از  دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پایین
هاي پژوهش حاضر بود؛ بنابراین پیشنهاد محدودیت

پذیري نتایج، در سطح شود براي افزایش قدرت تعمیممی
ها و پیشنهاد پژوهشی، این پژوهش در سایر استان

هاي متفاوت، دیگر مناطق و جوامع با فرهنگ
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گیري و روش نمونهدانشجویان، مهار عوامل ذکر شده 
تصادفی اجرا شود. با توجه به اثربخشی آموزش 

کاري تحصیلی شناختی بر اهمالهاي روانسرمایه
دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پایین، در سطح 

هاي شود مداخله آموزش سرمایهکاربردي پیشنهاد می
شناختی طی کارگاهی تخصصی به مشاوران و روان
مراکز مشاوره و خدمات شناسان حاضر در روان
تا آنها با به  شود داده وزشآم هاشناختی دانشگاهروان

کارگیري این مداخله براي دانشجومعلمان با اشتیاق 
تحصیلی پایین، براي بهبود اشتیاق تحصیلی و کاهش 

کاري تحصیلی این دانشجویان گامی عملی اهمال
   برداشته باشند.

  

  تضاد منافع
تعارض منافعی توسط گونه راین پژوهش هیچد

  نویسندگان گزارش نشده است.
  

  قدردانی و تشکر
مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکتراي تخصصی 

بود. بدین  زاده در دانشگاه آزاد واحد شهرکردپروین فرج
وسیله از تمام دانشجویان حاضر در پژوهش و مسئولین 
دانشگاه فرهنگیان شهر شهرکرد که همکاري کاملی 

  آید.جراي پژوهش داشتند، قدردانی به عمل میبراي ا
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