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Background and Aim: Academic Engagement is a new concept in the field of 

learning psychology which the university researches pay less attention to. The aim of 

this study was to predict the student's psychological dimensions of academic 

engagement based on capital components Lorestan University of Medical Sciences. 

Methods: The present study was descriptive and correlational. The study 

population consisted of students studying in the2014-15. 369 individuals were selected 

based on Cochran formula that sampling method was stratified. Luthans psychological 

capital questionnaire was used to collect data and colleagues [2007] , academic 

engagement Pyntrch and De Groot [1994] were applied as well as. To analyze the data, 

descriptive statistics indices [mean and standard deviation] and inferential statistical 

tests [stepwise multiple regression analysis] were used. 

Results: The results showed that self-efficacy, hope and optimism have the ability 

to predict aspects of students' cognitive engagement [p=0/01] and explain 24% of the 

variance in cognitive engagement. It is also a component of 11% of the variance 

among students' motivation predicted engagement [p=0/01], but none of the 

components of psychological capital were able to predict students ‘behavioral 

engagement. 

Conclusions: The results indicate the importance of the role of psychological 

capital, efficacy components, hope and optimism for anticipation students’ engagement 

of Medical Sciences. According to the results, Implementation of programs to enhance 

students' psychological capital can help to improve and increase student engagement. 
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است که کمتر در  ی یادگیریشناسروانی تحصیلی یک مفهوم جدید در حوزه ریدرگ زمینه و اهداف:

ی ابعاد درگیری نیبشیپی دانشگاهی مورد توجه قرارگرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر، هاپژوهش

 ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود.شناختروانی سرمایه هامؤلفهتحصیلی بر اساس 

روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش :  بررسی روش

ی نسبی بود اقهطبصورت گیری بهبود. روش نمونه 3141-49شامل دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 

از پرسشنامه سرمایه  هادادهی آورجمعمنظور نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب گردید. به 164و 

ی آمار توصیفی هاشاخصاز  هادادهی و درگیری تحصیلی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل شناختروان

گام( به)تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام ی آمار استنباطیهاآزمون)میانگین و انحراف استاندارد( و از 

 استفاده گردید.

ی ابعاد نیبشیپی توانایی نیبخوشنتایج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی، امیدواری و : هایافته

. کنندیمدرصد از واریانس درگیری شناختی را تبیین  49( و p=13/0)دارند درگیری شناختی دانشجویان را 

(، ولی p=13/0)کردند ی نیبشیپدرصد از واریانس درگیری انگیزشی دانشجویان را  33 هافهمؤلهمچنین این 

 ی درگیری رفتاری دانشجویان را نداشتند.نیبشیپی توانایی شناختروانی سرمایه هامؤلفهاز  کدامچیه

مدی، ی خودکارآهامؤلفهی و شناخترواننتایج پژوهش حاکی از اهمیت نقش سرمایه : گیرینتیجه

ی درگیری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی است. با توجه به نتایج نیبشیپی در نیبخوشامیدواری و 

به بهبود و  تواندیمی دانشجویان شناختروانافزایش سرمایه منظور بهیی هابرنامهآمده اجرای دستبه

 افزایش درگیری تحصیلی دانشجویان کمک نماید.

 .ی، درگیری تحصیلیشناختروانسرمایه  کلیدی کلمات 
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 مهمقد

 از روزافزون تقاضای و دانشگاهی تحصیالت اهمیت به توجه با

 تحصیلی عملکرد بهبود و آموزشی کیفیت ارتقای برای هادانشگاه

 بررسی و مطالعه دنبال به دانشگاهی آموزش محققان دانشجویان،

 برای مؤثر ایراهبرده و تحصیلی موفقیت با مرتبط متغیرهای

 دانشجویان اجتماعی -روانی و تحصیلی نیازهای با برخورد

ی آموزشی، با تغییر و تحوالت هانظامامروزه  . همچنین]7[هستند

سعی دارند  هادانشگاهزیادی روبرو هستند که در این میان 

ی خود را مطابق با نیازهای دانشجویان و جامعه ارائه هاآموزش

ر دانشجویان، طوری که بتوانند در تحصیالت دهند. ایجاد انگیزه د

ی مهم در زمینه ارتقای کیفیت هاچالشموفق باشند یکی از 

 .[2]آموزش است

آموزش و  کیفیت دهندهنشان یهاشاخص نیترمهم از یکی

در [. 3،2]است تحصیلی دانشجویان درگیری پیشرفت تحصیلی،

ی مرتبط با اهرشتهی علوم پزشکی که همواره دانش در هادانشگاه

 

 
 دوماهناهم علمی ژپوهشی

 
 5931تیر   –خرداد  رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 
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 مقاله پژوهشی
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، نیازمند این شودیمو اطالعات جدیدی اضافه  شودیمآن به روز 

است که دانشجویان همواره خود را با دانش روز منطبق سازند تا 

ی است که اولین اسازهدرگیری تحصیلی به موفقیت دست یایند. 

بار برای درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردید و 

در حوزه تعلیم  انهیگرااصالحی هاتالشس برای پایه و اسا عنوانبه

. درگیری تحصیلی دربرگیرنده ابعاد [1]گرفتو تربیت مدنظر قرار 

 .[1]استرفتاری، شناختی و انگیزشی 

بعد رفتاری، به رفتارهای قابل مشاهده تحصیلی، نظیر تالش 

و پایداری در هنگام مواجه شدن با مشکل در حین انجام تکالیف 

منظور یادگیری و اضای کمک از اساتید یا همساالن بهدرسی و تق

 .[6]دارد درک مطالب درسی اشاره 

ی عاطفی و هیجانی هاواکنشعاطفی درگیری، به  بعد

. درواقع درگیری [1]دارد در کالس و مدرسه اشاره  آموزدانش

ی درونی به مطالب و تکالیف درسی، مندعالقهعاطفی شامل 

د عاطفه مثبت و فقدان عاطفه منفی ی به مطالب، وجودهارزش

نظیر ناامیدی، اضطراب و خشم هنگام انجام تکالیف درسی و 

 .[1]است یادگیری 

درگیری شناختی شامل انواع فرایندهای پردازش است که 

و  دهندیمجهت یادگیری مورد استفاده قرار  آموزاندانش

. [9]است متشکل از راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی 

اطالعات  هاآنکه به کمک  راهبردهای شناختی اقداماتی هستند

 آموخته شیپتازه برای پیوند دادن و ترکیب کردن با اطالعات از 

و  شوندیمها در حافظه دراز مدت آماده ی آنسازرهیذخشده و 

است دهی دسته کلی مرور، بسط یا گسترش و سازمان 3شامل 
لی از شناخت هستند که بر راهبردهای فراشناختی شک .[70]

. در این راستا، [77] کنندیمفرآیندهای شناختی اعمال نظارت 

تازگی بعد دیگری به نام عاملیت نیز به مفهوم درگیری به

تحصیلی اضافه شده است که مراد از آن، مشارکت سازنده 

. در این کندیمیادگیرنده در جریان آموزشی است که دریافت 

بر فرایندی است که طی آن، یادگیرندگان از نوع درگیری تأکید 

تا چیزی را که یاد  کنندیمحدودی فعاالنه تالش  روی قصد و تا

ی یادگیری را شخصی و پربار هاتیموقعو نیز شرایط و  رندیگیم

علوم پزشکی باید همواره در تکالیف درسی  انیدانشجو .[72]کنند 

ش روز منطبق سازند و را با دان درگیر باشند تا بتوانند دانش خود

ت تحصیلی دست یابند. بنابراین باید عواملی را که منجر فبه پیشر

را  شودیمبه افزایش درگیری تحصیلی در بین دانشجویان 

 .[7]داد شناسایی کرد و آن را در بین آنان ارتقا 

ی شناسروانعنوان یکی از مفاهیم ی بهشناختروانسرمایه 

دارد رگیری تحصیلی دانشجویان مثبت نقش مهمی در افزایش د
ی مثبت زندگی آدمی را هاجنبه. سرمایه روان شناختی [71-73]

ی است شناختروانی هایژگیوو شامل آن دسته از  رندیگیمدربر 

خود ی، ادراک و شامل خود کندیموری فرد کمک که به بهره

. [76]شود یمی، هدفمندی و مقاومت در برابر مشکالت ارزشمند

دار بودن از سرمایه روان شناختی دانشجویان را قادر برخور

ی استرس زا، هاتیموقعتا عالوه بر مقابله بهتر در برابر  سازدیم

کمتر دچار تنش شده، در برابر مشکالت از توان باالیی برخوردار 

باشند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه قرار بگیرند. لذا این گونه 

یری تحصیلی باالتری از خود نشان افراد در برابر مسائل درگ

 .[71]کنند یمو به موفقیت بیشتری دست پیدا  دهندیم

است  وستهیپ همی ترکیبی و به اسازهی، شناختروانسرمایه 

ی، نیبخوش یعنی امید، شناختی -ادراکی که چهار مؤلفه

گیرد. امیدواری با عنوان کلی آوری را در برمیخودکارآمدی و تاب

. در [71]است ثبت برای دستیابی به اهداف تعریف شده انتظارات م

بعدی، شامل ادراک ای تکعنوان سازهبه این توصیف امیدواری

. پژوهشگران [79]هستند دستیابی این موضوع است که اهداف قابل

که افراد اتفاقات  کنندیمی را سبک توصیفی تعریف نیبخوش

تفاقات منفی را به مثبت را به علل دائمی، شخصی و فراگیر و ا

. [76]دهند یمعلل خارجی، موقتی و شرایط خاص نسبت 

ی خود برای هاییتواناخودکارآمدی، باور و اطمینان فرد به 

ی معین از طریق ایجاد افهیوظدستیابی به موفقیت در انجام 

انگیزه در خود، تأمین منابع شناختی برای خود و انجام اقدامات 

ی افراد شناختروانعنوان ظرفیت ی بهرآوتاب. [20]است الزم 

 طوربه توانندیموسیله آن افراد تعریف شده است که به

ی برای مقابله با تغییر، بحران، ریسک و مشکالت از زیآمتیموفق

 .[27]کنند یمآن استفاده 

 مرتبه سازه یک عنوانبه یشناختروان سرمایه تأثیر مطالعه

 در دانشگاه دانشجویان و آموزان شدان تحصیلی عملکرد در باالتر

 انجام زمینه ینا در اندکی مطالعات و دارد قرار آغازین مرحله

 تحصیلی عملکرد با آن اجزای از هرکدام که چند هر است، گرفته

 است. شده همبسته مختلف هایدوره

در پژوهشی گزارش شد که ترکیب چهار متغیر امید، 

و عملکرد  تواندیمر ی و خودکارآمدی بهتآورتاببینی، خوش

 رابطههمچنین  .[7]کند ی نیبشیپتحصیلی دانشجویان را 

 شامل مطالعه درگیری ابعاد و شناختیروان سرمایه بین معناداری

ی شناختروان هیسرما و باشدموجود می توانایی و جذب تعهد،

از  .[22]است  آموزاندانشی کننده قوی درگیری نیبشیپعنوان به
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آغازین  مرحلهت در زمینه درگیری تحصیلی هم در طرفی مطالعا

تحقیقات نشان داد که آموزش قرار دارد که در این زمینه 

ی خودتنظیمی باعث افزایش درگیری تحصیلی و کاهش هامهارت

ی هامؤلفهبین همچنین . [23]شود اضطراب امتحان می

ی خودکارآمدی و خودتنظیمی با ابعاد درگیری شناختروان

ابطه مستقیم وجود دارد و آموزش این راهبردها به تحصیلی ر

 .[71]دارد دانشجویان، درگیری تحصیلی دانشجویان را در پی 

درمانی که جامعه  -ی بهداشتیهاتیموقعبا توجه به تنوع 

، تربیت نیروی کاردان در شوندیمرو علوم پزشکی با آن روبه

ر است. نظام ی برخوردااژهیوی علوم پزشکی از اهمیت هادانشگاه

و با توانایی علمی و  کارآزمودهبایستی دانشجویانی  دانشگاهی

قبول جهت ارائه خدمات باکیفیت به مراجعان، تحویل عملی قابل

عنوان جامعه بدهد. پس توجه به درگیری تحصیلی دانشجویان به

ی کننده عملکرد تحصیلی در نیبشیپی هاسازهیکی از 

با توجه به ادبیات  ی دارد.اژهیو دانشجویان علوم پزشکی اهمیت

 پژوهش و تحقیقات اندکی که در این زمینه انجام گرفته است،

بینی ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس هدف پژوهش حاضر، پیش

ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شناختروانی سرمایه هامؤلفه

 لرستان بود.

 هاروش

ت که در همبستگی اس -این مطالعه یک پژوهش توصیفی

انجام  7393-91دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 

آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول  جامعهگرفت. 

روش  حجم نمونه با استفاده از نفر بود. 2600به تحصیل به تعداد 

به تعداد  ی نسبی و بر اساس فرمول کوکراناطبقهگیری نمونه

ی، از شناختروانی سرمایه ریگاندازهای نفر انتخاب گردید. بر 369

. این پرسشنامه [71]شد ی استفاده شناختروانپرسشنامه سرمایه 

ی از ادرجه 6اساس طیف لیکرت  که بر گویه است 21شامل 

پایایی این تنظیم شده است.  )کامالً مخالفم تا کامالً موافقم(

ضریب پرسشنامه توسط تهیه کنندگان پرسشنامه با استفاده از 

همچنین در ایران پایایی گزارش شده است.  90/0آلفای کرونباخ 

به دست  11/0این پرسشنامه را بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

 .[21]آمد 

در پژوهش حاضر، پایایی پرسشنامه برای سرمایه  

ی، خودکارآمدی نیبخوشی آن امیدواری، هامؤلفهی و شناختروان

به دست  61/0و  10/0، 61/0، 11/0، 11/0ی به ترتیب آورتابو 

ی درگیری تحصیلی از مقیاس درگیری ریگاندازهآمد. برای 

گویه  12تحصیلی پینتریچ استفاده شد که این مقیاس دارای 

 است و از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

[MSLQ]   خرده مقیاس  3استخراج گردیده است و شامل

رفتاری است؛ که درگیری شناختی درگیری شناختی، انگیزشی و 

و درگیری  گویه 76گویه، درگیری انگیزشی شامل  79شامل 

ی ادرجه 1طیف  بر اساس هاهیگوگویه است.  1رفتاری شامل 

 لیکرت )کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( تنظیم شده است.

تهیه کنندگان مقیاس مقدار ضریب آلفای کرونباخ را برای  

درگیری انگیزشی، درگیری شناختی و درگیری ی هااسیمقخرده 

. در [21]اند کردهگزارش  1/0و  11/0، 90/0رفتاری به ترتیب 

پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد درگیری شناختی، 

به دست  67/0و  11/0، 11/0انگیزشی و رفتاری به ترتیب برابر با 

کی لرستان، با آمد. پس از کسب مجوز الزم از دانشگاه علوم پزش

رعایت مالحظات اخالقی و هماهنگی با اساتید محترم و ضمن 

توضیح اهداف پژوهش با فراهم سازی ابزار مورد نیاز و کسب 

رضایت از دانشجویان برای شرکت در پژوهش، پرسشنامه در 

خواسته شد طبق  هاآناختیار دانشجویان قرار گرفت و از 

نمایند. آماده کردن  دستورالعمل پرسشنامه، آن را تکمیل

دانشجویان از لحاظ روحی و روانی و اطمینان به آنان در خصوص 

محرمانه ماندن اطالعات از نکات اخالقی رعایت شده در پژوهش 

و تحلیل شد. در  هیتجز SPSS-18 افزارنرمبا استفاده  هادادهبود. 

ی توصیفی، هاشاخصعالوه بر ارائه  هادادهتجزیه و تحلیل 

ی هامؤلفه لهیوسبهبینی ابعاد درگیری تحصیلی ور پیشمنظبه

ی از رگرسیون چندگانه به روش همزمان شناختروانسرمایه 

 استفاده گردید.

 یافته ها

 217نمودند.  یلها را تکمدانشجو پرسشنامه 311درمجموع 

نفر  771پسر بودند.  یاننفر دانشجو 771دختر و  یاننفر دانشجو

و  ینفر از دانشکده پرستار 13 ی،شکده پزشکدر دان یاناز دانشجو

 یراپزشکی،نفر از دانشکده پ 19نفر دانشکده بهداشت،  67 یی،ماما

 یندر ا ینفر از دانشکده پزشک 72و  ینفر از دانشکده داروساز 9

 یشناختروان یهسرما یرهایمتغ یانگینپژوهش شرکت کردند. م

 یامیدوار ،26/26±91/1 خودکارآمدی ،12/21±92/99

 بینیخوش ،63/23±61/1 آوریتاب ،26/1±37/21

 یریدرگ یارو انحراف مع یانگین. مباشدمی 06/1±11/23

 ،17/62±11/1 ی،شناخت درگیری ،71/13±1/70 یلیتحص

 یرفتار درگیری و 79/11±16/1 یزشیانگ درگیری

و  یروان شناخت یهسرما ینب ین. همچنباشدیم 63/3±07/71

با  ینیبو خوش یآورتاب ی،کارآمدخود ید،آن ام یهامؤلفه

که نتایج آن در  .وجود دارد دارییرابطه معن یلیتحص یریدرگ

 ارائه شده است 7جدول 
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 ی و درگیری تحصیلینیبخوشی، آورتابی، امید، خودکارآمدی، شناختروان( ضرایب همبستگی بین سرمایه 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

  **p< 07/0

(، P=02/0؛ t=21/7خودکارآمدی ) نیبشیپغیرهای مت

( P=009/0؛ t=62/2ی )نیبخوش ( وP=007/0؛ t=73/6امیدواری )

درصد از واریانس درگیری شناختی را تبیین  21در مجموع 

( به ترتیب β=71/0ی )نیبخوش( و β=39/0. تاب آوری )کنندیم

ی درگیری شناختی نقش بیشتری دارند. همچنین نیبشیپدر 

(، امیدواری P=07/0؛ t=36/7خودکارآمدی ) نیبشیپمتغیرهای 

(13/3=t007/0؛=Pو ) نیبخوش( 01/3ی=t 002/0؛=P در )

درصد از واریانس درگیری انگیزشی را تبیین  77مجموع 

( به ترتیب β=71/0ی )نیبخوش( و β=09/0. تاب آوری )کنندیم

ی درگیری شناختی نقش بیشتری دارند. نیبشیپدر 

ی نیبخوش( و β=70/0تاب آوری ) (β=70/0خودکارآمدی )

(72/0=β در )ی درگیری انگیزشی نقش داشتند. نیبشیپ

ی نتوانستند شناختروانی سرمایه هامؤلفههمچنین هیچ یک از 

 ی کنند.نیبشیپدرگیری رفتاری را 

 بحث

بینی ابعاد درگیری هدف از انجام پژوهش حاضر، پیش

ی دانشجویان شناختروانی سرمایه هامؤلفهتحصیلی بر اساس 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود. با توجه به نتایج پژوهش 

ی بعد شناختی درگیری تحصیلی را نیبشیپخودکارآمدی توانایی 

دارد و زیمرمن هماهنگی  دارد که با نتایج کیریستین و همکاران
ع افرادی که از خودکارآمدی باالتری برخوردارند از . در واق[71، 26]

و در  کنندیمراهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتر استفاده 

و توانایی باالتری در  پیشرفتهی زیربرنامهی تحصیلی با هاتیفعال

همچنین شانک  ی تحصیلی دارند.هاچالشبرخورد با مسائل و 

مدی قوی بیشتر احتمال باور داشت که افراد با باورهای خودکارآ

دارد در رویارویی با مشکالت تالش کنند و هنگامی برخورداری از 

. همچنین [21]کنند یمی الزم بر تکالیف بیشتر پافشاری هامهارت

 بینی درگیری شناختیامیدواری توانایی پیش در پژوهش حاضر

ی پیشین همسو هاپژوهشی هاافتهدانشجویان را دارد که با ی

 .[21]است 

به این نکته اشاره کرد  توانیمی پژوهش هاافتهدر تبیین ی 

 بر بیشتر هستند، امیدواری باالتر سطوح دارای که دانشجویانیکه 

 به نسبت بیشتری، زهیانگ از و شوندمی متمرکز خود هایهدف

 عزم و پشتکار دارای افراد این همچنین، .برخوردارند خود همتایان،

و تالش بیشتری را برای  ؛هستند هاتیفعال انجام در جدی

 زیرا دهندیمریزی و مدیریت در امور تحصیلی انجام برنامه

 هاآن رضایت و پیشرفت به منجر یزیربرنامهتالش و  که معتقدند

 یشناختروان نیروی یک عنوانبه امید دیگر،عبارتبه .شودمی

 برای ار هاآن که آوردمی وجود به افراد در را انگیزشی مثبت،

 بیشتر تالش و مدیریت سبب و کندمی تشویق موفقیت به رسیدن

. همچنین [7]شود می موفقیت کسب برای ها در امور تحصیلیآن

ی کردن درگیری نیبشیپبه  توانیمی پژوهش هاافتهاز دیگر ی

ی سرمایه هامؤلفهعنوان یکی از ی بهنیبخوش لهیوسبهشناختی 

است با پژوهش چیپرفیلد هماهنگ  ی اشاره کرد کهشناختروان
ی هاتیفعال.درواقع درگیری و مشارکت فعال دانشجویان در [73]

و موانع تحصیلی مستلزم  هاچالشآمدن با  تحصیلی و کنار

ی در نیبخوشاست. در این رابطه  انهیگراواقع نانهیبخوشی باورها

تالش و درگیری بیشتر یادگیرندگان در  بزرگسالی موجب

و یادگیرندگان برای اهداف تحصیلی  شودیمی تحصیلی هاتیفعال

همچنین نتایج  .[71]دهند یمی بیشتری انجام زیربرنامهخود 

ی درگیری انگیزشی نیبشیپنشان داد خودکارآمدی توانایی 

 است همسودانشجویان را دارد که با پژوهش بونگ و زیمرمن 

به  که یآموزانشدانگفت  توانیم.در تبیین نتایج فوق [29، 30] 

 و کنندیم تلقی ارزش با را درس دارند، ایمان ی خودهاییتوانا

 نشان خود از بهتری عملکرد ودارند  مثبتی اسنادی سبک

ی خود را بر اساس عالیق هاهدف آموزاندانش. این [30]دهند یم

طور طبیعی روی ، بهکنندیمی خود انتخاب هاییتوانادرونی و 

 درگیری تحصیل ینیبخوش آوری بتا آمدی خودکار امید یشناختروانسرمایه  هاشاخص

      7 یشناختروانسرمایه 

     7 16/0** امید

    7 67/0** 11/0** خودکارآمدی

   7 11/0** 16/0** 13/0** تاب آوری

  7 10/0** 11/0** 19/0** 13/0** ینیبخوش

 7 30/0** 27/0** 37/0** 22/0** 23/0** درگیری تحصیلی
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تری دارند و نیروی بیشتری را صرف انجام آن تمرکز بیش هاآن

ی خود متکی هستند هاقضاوتخواهند نمود و بیشتر به  هاتیفعال

. همچنین امیدواری و [37]شود یمکه موجب موفقیت بیشتر آنان 

ی درگیری انگیزشی دانشجویان را نیبشیپی توانایی نیبخوش

که افراد  کنندیم. پژوهشگران بر این نکته تأکید [32، 33]دارند 

 شانندهیآو امیدوار، اطمینان کامل دارند که به اهداف  نیبخوش

اند و تالش خواهند رسید این افراد برای اهداف خود ارزش قائل

. درواقع امید یک دارندیبرمبیشتری در جهت رسیدن به اهداف 

کارگزار  مؤلفهانگیزشی است که از تعامل دو  -ساختار شناختی

 .[33]شود یمحاصل  هاگذرگاهموفق 

برای دستیابی به  ی جایگزینهاراهافراد با امید باال در یافتن 

، انگیزه بیشتری برای دنبال کردن اهداف دارند ترندخالقاهداف 

و اعتقاد  رندیگیمعنوان چالش در نظر و مهم اینکه موانع را به

 ی قبلیهاشکستو  هاتیموفقاز  دارند که قادر به درس گرفتن

ها اهدافی را انتخاب ی آینده هستند، آنهاهدفبرای دستیابی به 

دارند که در طی رسیدن به اهداف دست از تالش برنمی کنندیم

. بدون کنندیمها تمرکز آن اند و برو برای اهداف خود ارزش قائل

هر شک انجام کارهای پژوهشی در هر محیط و زمان و با 

ی پژوهش هاتیمحدوداز جمله ی بدون محدودیت نیست. اجامعه

علوم  انیدانشجوبه محدود بودن جامعه آماری به  توانیمحاضر 

ی دیگر به هادانشگاهدر  شودیمپزشکی لرستان بود که پیشنهاد 

ی دیگر هاتیاز محدودمنظور تعمیم پذیری نتایج، بررسی شود. 

پژوهش حاضر آن بود که پژوهش از نوع همبستگی بود، پیشنهاد 

ی آتی، این تحقیق در قالب یک طرح هاپژوهشدر  ودشیم

 تجربی تکرار شود.

ی این پژوهش نشان داد که خودکارآمدی، امیدواری هاافتهی 

ی نیبشیپی توانایی شناختروانی سرمایه هامؤلفهی از نیبخوشو 

درگیری شناختی و انگیزشی دانشجویان را دارند. با توجه به 

جهت افزایش میزان درگیری تحصیلی  های پژوهش، باید دریافته

می در طول سال تحصیلی ظریزی مدون و مندانشجویان برنامه

های آموزش سرمایه طراحی و اجرا نمود از جمله ارائه کارگاه

شناختی جهت تقویت و ارتقا  درگیری تحصیلی دانشجویان روان

 باشد.ضروری می

 نتیجه گیری

بینی  درگیری  سرمایه روان شناختی نقش مهمی در پیش

تحصیلی و به تبع افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان  علوم 

 پزشکی دارد.

 تقدیر و تشکر

 و لرستان پزشکی علوم محترم دانشگاه مسؤولین همکاری از

 قدردانی و تشکر نمودند، شرکت مطالعه این در که دانشجویانی

 .گرددمی

 تأییدیه اخالقی

به  و کی لرستان اخذ شدمجوزهای الزم از دانشگاه علوم پزش

اطالعات  و ذکر شد هاپرسشنامهمنظور رعایت اصول اخالقی در 

 محرمانه خواهد بود.  کامالً

 تعارض منافع

نتایج پژوهش حاضر با منافع هیچ ارگان و سازمانی در 

 تعارض نیست.

 منابع مالی

ی این پژوهش توسط  معاونت پژوهشی دانشگاه هانهیهزکلیه  

 ستان تأمین شده است.علوم پزشکی لر
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