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طراحی مدل مفهومی محیط آموزشی وتبیین نقش آن بر افزایش میزان
سرمایه روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تهران
سادینا پیرا ،1کامران محمدخانی 2و علی تقی پور ظهیر
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف  ،طراحی یک مدل مفهومی برای محیط آموزشی جهت افزایش میزان
مولفه های سرمایه روان شناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تهران نجام شده است  .روش
مطالعه در این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه اجرا ،همبستگی از نوع توصیفی –
پیمایشی می باشد .محقق ضمن بررسی ادبیات و مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از
کشور،مصاحبه با متخصصان این حوزه 7 ،عنصر محیط آموزش عالی را استخراج نمود و بر این
اساس پرسشنامه ای تنظیم کرد  .برای تعیین وضعیت موجود سرمایه روانشناختی دانشجویان از
پرسشنامه استاندارد لوتانز ( )7007استفاده گردید  .روایی صوری پرسشنامه ها از طریق نظرات
متخصصان تأیید شد و روایی سازه پرسشنامه محیط آموزشی بر اساس تحلیل عاملی 0/18و روایی
سازه پرسشنامه سرمایه روانشناختی  0/65بدست آمد.از طریق آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه محیط
آموزشی  0/56و پایایی پرسشنامه سرمایه روانشناختی  0/11محاسبه گردید .جامعه آماری این
پژوهش ،کلیه دانشجویان منطقه 1دانشگاههای آزاداسالمی بوده است  .که تعداد 000نفر به صورت
تصادفی–طبقه ای خوشه ای بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند  .داده ها با استفاده از آزمون های
آماری که شامل  :تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین مؤلفه های مدل ،آزمون Tتک گروهی برای
تعیین وضعیت موجود سرمایه روانشناختی دانشجویان استفاده شد  .نتایج بدست آمده از تحلیل مسیر
میزان تأثیر هر یک از ابعاد محیط آموزشی بر سرمایه روانشناختی را به اینصورت نشان داد :یادگیرنده
 1دانش آموخته دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگآزاداسالمی واحد علوم تحقیقات تهران.
 2استادیار(مسئول مکاتبات)،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات.
 3دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
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بطور مستقیم با ضریب تأثیر  0/00بیشترین اثر را بر سرمایه روانشناختی دارد و ضریب تأثیر
روشهای آموزشی بدون واسطه بر این سرمایه  0/00و تکنولوژی با ضریب  0/85کمترین اثر مسقیم
بر سرمایه روانشناختی داشته است  .چهار بعد اهداف ،روش ها  ،ارزشیابی و یاددهنده بصورت غیر
مسقیم براین سرمایه تأثیر دارند  .آمارهTمحاسبه شده ،وضعیت موجود سرمایه روان شناختی را در
سطح اطمینان 0/06در چهار بعد خودکارآمدی ،امیدواری  ،تاب آوری و خوش بینی  -70/68است
واین نشان میدهد سرمایه روانشناختی دانشجویان در شرایط نامطلوب و پایینی قرار دارد.با استفاده از
مدل تحلیل مسیر با تکنیک مدل یابی معادالت ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل مدل نهایی
پژوهش با نقش هر یک از عناصر محیط آموزشی بصورت مستقیم یا با واسطه بر چگونگی تغییر
سرمایه روانشناختی نشان داده شد .
واژه گان کلیدیمحیط :مدل مفهومی ،محیط آموزشی ،سرمایه روان شناختی ،تاب آوری
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مقدمه
امروزه منافع و آثار مثبت آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است .در روند تغییرات
پرشتاب و جهانی شدن ،دانشگاه ها باید در برنامه های آموزشی ،درسی ،محتوای کتب ،صالحیت ها و
شایستگی های مدرسین ،بطور کلی فضای آموزشی تغییراتی ایجاد کنند تا پاسخ گوی نیازهای
فراگیران باشند .نظام آموزشی باید بتواند بروندادهایی را به جامعه جهانی بفرستد که دارای ظرفیت و
قابلیت های دانشی ،فنی ،روان شناختی و رفتاری باشند .در این میان سرمایه روانشناختی همچون
سرمایه انسانی و اجتماعی از سرمایه های ناملموس بوده که برخالف سرمایه های ملمو س با هزینه
های کمتر قابل مدیریت و رهبری بوده ،می تواند نتایج و عواید در خور توجهی را در پی داشته باشد
به زعم لوتانزوهمکاران ( )7007سرمایه روانشناختی می تواند به عنوان مزیت رقابتی از طریق سرمایه
گذاری بر روی افراد ایجاد شود(هویدا .)8058،توجه باید داشت که دانشجویان اوقات زیادی را در
دانشگاه برای یادگیری می گذرانند و از طریق عضویت در گروه ها و اجتماعات دانشگاهی فرایند
اجتماعی شدن را طی می کنند .آنان این عضویت را یک نوع امنیت برای خود تلقی می کنند .بنابراین
حفظ و مراقبت از محیط های علمی -آموزشی و پژوهشی و کمک به سالم نگه داشتن آن حائز
اهمیت است(سومانتری .)87080،فلسفه وجود ی دانشگاه ها تنها علم آموزی به معنای تخصصی
نیست بلکه پرورش ذهن علمی ،تفکر انتقادی ،جستجوی بی طرفانه معنا و حقیقت ،روحیه پرسشگری
و اکتشاف ،اجتماعی شدن علمی دانشجویان به عالوه خود فهمی حرفه ای ،انسانی و فرهنگی آنها
ارزش های کارگروهی ،درکی صلح آمیز از زیستن با دیگران و بودن در جهان و سایر ابعاد رشد
شناختی ،عاطفی ،اخالقی،هنجاری و اجتماعی و ...بخشی از رسالت های دانشگاه در توسعه سرمایه
های فکری و انسانی جامعه است(فراستخواه .)8057،در روند موجود ،دانشگاه های ایران در حال
تبدیل شدن به مکان هایی پرجمعیت هستند که به نظر نمی رسد از امکانات محیطی الزم برای
پذیرش این تعداد دانشجو برخوردار باشند .اقتدار گرایی در تدریس موجب اطاعت کورکورانه از استادان
می شود و به نوعی جمود نسبی می انجامد .بدین ترتیب به ندرت مشاهده می شود که در این روند
نوآوری و خالقیت یا اشتغال فکری بطور جدی مورد حمایت قرار گیرد(پورعزت.)8017،از این رو
احساس ضعف و کمبود این سرمایه ی عظیم در دانشجویان ذهن پژوهشگر را به این مسأله معطوف
داشت ،که آیا محیط آموزشی دانشگاهها سازوکارهای مناسب جهت ارتقاء سرمایه روانشناختی در
فراگیران خود را دارد؟ این خأل محقق را برآن داشت که به بررسی عناصر و مولفه هایی بپردازد که
مجموعأ محیط یادگیری را تشکیل می دهند و شامل تمام چیزها و کسانی هستند که در آن فضا
-Soemantri
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زندگی ،فعالیت میکنند و شرایط آموزشی را احاطه کرده اند.فایده عملی یا احتمالی دسترسی به سرمایه
روانشن اختی در دانشجویان این است که متغییرمزبور به صورت عامل ضربه گیر در برابرمسائل استرس
زا در داخل دانشگاه ومحیط های اجتماعی عمل می کند .افرادی که د ارای میزان باالتری از این
سرمایه هستند از استرس کمتر ،سالمت رفتاری ،کیفیت و رضایت بیشتر از زندگی برخوردار هستند و
ضمنأ نتایج منفی بسیاری از حوادث را به صورت ضربه گیر دفع می کنند(ریولی.)7087،8اهمیت این
مسأله همان بس که ،دانشجویان قشر عظیم جامعه هستند و سالمت روانشناختی آنها برای جامعه
ارزش باالیی دارد .این سرمایه می تواند به عنوان یک عامل مهم به رضایت از زندگی دانشجویان
کمک کند و به عنوان نیرومند ترین عنصر مقابله ای برای رویارویی موفقیت آمیز و آسان افراد در
زمان درگیری با شرایط تنش زا عمل نمایدو تحمل مشکالت را برای افراد تسهیل کند .سرمایه
روانشناختی یک سازه مرتبه باالتر از سایر سرمایه ها در نظر گرفته می شود  .به این معنی که چهار
متغییر (خود کارآمدی – خوش بینی – تاب آوری -امید )  ،باهم ترکیب می شوند و یک کل هم
افزایی را می سازند و انتظار می رود که کل سازه نسبت به تک تک متغییر های تشکیل دهنده آن
تأثیر بیشتری بر عملکرد داشته باشد .اصطالح سرمایه روانشناختی به مفهوم « چه کسی هستید یعنی
خود واقعی » و « چه کسی می خواهید بشوید یعنی خود ممکن» اشاره دارد و چیزی ورای سرمایه
انسانی «چه چیزی می دانم » و سرمایه اجتماعی « چه کسانی را می شناسم » است .سرمایه
روانشناختی ،افراد را به چالش می کشاند تا در جستجوی این سؤال برآیند چه کسی هستند و در
نتیجه ،به خود آگاهی بهتر که الزم دستیابی به هدف ها و موفقیت است دست یابند( لوتانز.)7000 ،
ریشه مفهوم سرمایه روانشناختی را باید در کارهای مارتین سلیگمن )8551( 7که او را به عنوان پدر
روانشناسی مثبت گرا می شناسند جستجو کرد .این سرمایه با شاخص هایی از قبیل باور فرد به
توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت ،داشتن پشکار در دنبال کردن اهداف ،ایجاد اسناد های مثبت
درباره خود و تحمل کردن مشکالت تعریف می شود .سلیگمن معتقد است که سرمایه روانشناختی،
شامل یک حالت توسعه ای مثبت روانشناختی در افراد است ،که از مشخصه های آن ،اعتماد به نفس،
تالش برای موفقیت ،رویکرد مثبت به حال و آینده و پایداری در برابر مشکالت تعریف می شود.
سرمایه روانشناختی سازه ای ترکیبی و به هم پیوسته است که چهار مولفه ادراکی -شناختی یعنی
امید ،خوش بینی ،خودکارآمدی و تاب آوری را در بر می گیرد .این مولفه ها در یک فرایند تعاملی و
ارزشیابانه ،به زندگی فرد معنا بخشیده و تالش فرد برای تغییر موقعیت های فشارزا را تداوم می دهد
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-Riolli
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و او را برای ورود به صحنه عمل آماده می کند .در این میان امید ،یک حالت انگیزش مثبت با در نظر
گرفتن اهداف روشن برای زندگی است که از یک سو انگیزه خواستن برای حرکت به سوی اهداف و
از طرف دیگر بررسی راه های مناسب برای حصول اهداف نهفته است .همچنین خودکارآمدی،
قضاوت فرد در مورد توانایی هایش در مورد انجام یک عمل تعریف می شود ،خوش بینی نیز به معنای
داشتن انتظارات مثبت برای نتایج و پیامدهاست و این پیامدها به عنوان عوامل ثابت ،کلی و درونی در
نظر گرفته می شوند .تاب آوری نیز سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است در واقع این
مفهوم صرفا مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست ،بلکه فرد تاب آور
مشارکت کننده ،فعال و سازنده محیط پیرامون خود است (پیترسون.)7005،
لوتانز و همکاران ( ،)7007به عنوان نظریه پردازان اولیه سرمایه روانشناختی و کاربرد آن در
سازمان ها مطرح هستند و در مدل خود این چهار عامل را در سطح سازمان و رفتار کارکنان مطرح
می دارند .آن ها براین باورند که در توسعه چارچوب رفتار سازمانی مثبت این سرمایه به عنوان یک
عامل ترکیبی و منبع مزیت رقابتی در سازمانها مطرح است که می تواند منجر به ارتقای ارزش
سرمایه انسانی(دانش و مهارتهای افراد) ،سرمایه اجتماعی(شبکه روابط میان آن ها) ضمنا هم افزایی و
ارزش افزوده در سازمان شود .بنابراین می توان آن هارا توسعه ،پرورش و مدیریت کرد
(امیرخانی..)8058،برای توسعه وگسترش سرمایه روانشناختی،طراحی محیط آموزشی از جایگاه خاص
و ممتازی برخوردار است .به گونه ای که بدون توجه به آن آموزش و یادگیری مؤثری اتفاق نمی افتد
و اتالف منابع انسانی و غیر انسانی را در نظام آموزشی به همراه خواهد داشت .نگاهی به تاریخچه
طراحی آموزشی حاکی از آن است که این واژه برای اولین بار در زمینه های نظامی و تجاری در سال
 8560میالدی تا  8550بصورت نظام مند به کار رفته است (موریسون .)7005 ،8پس از آن در دهه
 8570میالدی و بعد از آن مدل های مختلفی توسط متخصصین این حوزه و حوزه های مرتبط ارائه
گردید .طراحی عبارت است از تهیه یک نقشه ی علمی برای دستیابی به آن چه که از قبل تعیین شده
است .بر این اساس ،طراحی آموزشی عبارت است از تهیه ی نقشه های مشخص در مورد چگونگی
دستیابی به اهداف آموزشی(زارعی.)8058،به عبارت دیگر ،طراحی محیط آموزشی فرآیند سیستماتیک
برنامه ریزی کلیه ی رویداد ها برای تسهیل امر یادگیری است.در این فرآیند سیستماتیک ،مجموعه
ای از عناصر کلیدی دخیل اند که به عنوان مؤلفه های اساسی در شکل گیری مدل های طراحی
آموزشی و محیط های یادگیری مطرح اند ،اگر چه در غالب مدل ها به همه عناصر توجه نشده است
اما نکته ی قابل توجه این است که منشأ و اساس شکل گیری مدل های طراحی آموزشی ،نظریه
1
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های یادگیری است .برخی مدل های رایج مربوط به زمینه طراحی آموزشی و محیط های یادگیری
شامل :
مدل چارلس رایگلوث :1این مدل در سال  8510میالدی توسط رایگلوث ارائه شده است .بر
اساس این مدل که بیشتر برای سازماندهی موضوعات آموزشی است ،به ارائه ی چشم انداز از موضوع
اصلی محتوای آموزشی در حد مقدمات آموزش و سپس شرح و بسط آن تأکید می کند( .رایگلوث،
.)7005
مدل موریس  ،راس و کمپ :2این مدل توسط موریس ،راس و کمپ در سال  7000میالدی
تحت عنوان مدل طراحی آموزش اثر بخش ارائه شده است.عناصر تشکیل دهنده محیط آموزشی از
نظر وی عبارتند از:ویژگیهای یادگیرنده،مسائل و مشکالت آموزشی،ابزارهای ارزشیابی،طراحی
پیام،تجزیه و تحلیل تکلیف،اهداف آموزشی،توالی محتواوراهبردهای یادگیری.آنها معتقد بودند که
محیط طراحی شده باید بطور مداوم پشتیبانی،مدیریت ،ارزشیابی و مورد بازنگری قرار گیرد
(کلر.)7080،
مدل جورج زیمنس :3این مدل طراحی برای نخستین بار در سال  7006میالدی توسط
زیمنس ارائه گردیده است .مؤلفه های این مدل عبارتنداز  )8 :ابداع و نوآوری)7تحقیق  )0اجرا
)0سیستمی کردن .0این مدل بر اساس نظریه ارتباط گرایی 6طراحی شده است .نظریه ارتباط گرایی
برای اولین بار توسط جرج زیمنس در سال  7000میالدی ارائه و تبیین شده است .از نظر زیمنس،
ارتباط گرایی ،نظریه یادگیری برای عصر دیجیتال است .عصری که ابزارهای تکنولوژیکی و رشد
سریع دانش،زمینه ارتباطات پیچیده ،گسترده و روز آمدی را فراهم می سازد .در چنین شرایطی
فراگیران با بهره گیری از تعامالت جهانی و امکان دسترسی به متخصصان ،توانایی ابداع ،نوآوری و
تولید محتوا را به صورت فردی و گروهی پیدا می کنند (زیمنس.)7080 ،پژوهش گر دراین مطالعه به
دنبال آن است که با رویکرد تلفیقی ،مدلی از طراحی محیط آموزش عالی را ارائه کند که این محیط با
قابلیت های موجودش منجر به ارتقاء و افزایش سرمایه روانشناختی در بین دانشجویان گردد  .در
رویکرد تلفیقی ،طراح آموزشی بر خالف رویکرد مستقل ،خود را به یک نظریه خاص محدود و
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محصور نمی سازد و تالش می کند تا از کلیه ی ظرفیت های نظریه های مختلف یادگیری بهره گیرد
تا برنامه و طرح خود را در قالب مدل مشخصی ارائه نماید .در نتیجه ی مطالعات ادبیات و چارچوب
های نظری وجستجوهای های تجربی در محیط های دانشگاهی ،محقق به دنبال این است تا این
سواالت را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهد.
سؤاالت پژوهش:
 -8ابعادو مؤلفه های محیط آموزشی موثر درارتقاء سرمایه روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی منطقه  1کدامند؟
 -7وضعیت موجود ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان دانشگاه های آزاداسالمی منطقه 1
چگونه است؟
 -0هریک از مؤلفه های محیط آموزشی دانشگاه در ارتقاء سرمایه روانشناختی دانشجویان چه
سهمی دارد؟
 -0مدل مفهومی مناسب برای ارتقاء سرمایه روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی منطقه
 1چگونه است؟
روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،در ردۀ تحقیقات کاربردی 8است .زیرا میتوان نتایج آن را در جهت
بهبود وضعیت محیط آموزشی دانشگاهها و ارتقای سرمایه روانشناختی دانشجویان استفاده نمود .از
نظر روش  ،این پژوهش ،توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد و از لحاظ نحوه گردآوری
دادهها ،شیوۀ ترکیبی 7استفاده شده است .زیرا در بخش شناسایی ابعاد و مؤلفههای متغیرهای مورد
مطالعه و ارائه مدل مفهومی پیشنهادی ،با استفاده از روش دلفی نظرات متخصصان ،اساتید و صاحب
نظران در مورد محیط آموزش عالی بررسی شد ،نظرات و تجارب این افراد در مورد متغیر های محیط
آموزشی و نقش آن در توسعه سرمایه روانشناختی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختمند جمع آوری شد
و داده های مفیدی برای تدوین مدل مفهومی و همچنین معتبر ساختن داده های حاصل از پژوهش
کمی را فراهم آورد  .بطور کلی پژوهشگر از لحاظ متدلوژی ،در بخش شناسایی ابعاد و مؤلفههای
محیط آموزشی به دلیل استفاده از مصاحبه و تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده ،همچنین در تدوین
مدل مفهومی و تحلیل ابعاد محیط آموزشی و تاثیرش بر ارتقاء مؤلفههای سرمایه روانشناختی ،روش
Applied research
Mixed Method

1
2
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کیفی را مورد استفاده قرار داده است .در بخش کمی برای سنجش هر یک از مِؤلفه ها و مقادیر از دو
پرسشنامه محقق ساخته محیط آموزشی و پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز 7007استفاده
شد.پایایی هر دو ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار  spssمحاسبه شد و ضریب به
دست آمده برای همه ابعاد دو پرسشنامه باالتر از  0/70را نشان داد ،بنابراین پرسش های مورد نظر
همگی یک متغیر را اندازه گیری میکنند و ابعاد آنها از پایایی الزم برخوردار است .همچنین روایی
صوری پرسشنامه ها از طریق نظرات متخصصان و صاحب نظران حوزه آموزش عالی مورد بررسی
قرار گرفت و روایی سازه پرسشنامه ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و سپس تحلیل عاملی
تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل تعیین و تایید گردید  .تجزیه و تحلیل یافته های های حاصل از
پرسشنامه ها به صورت کمی و کیفی ،در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت .ابتدا در سطح
توصیفی ،با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی مانند جداول و نمودارهای توزیع فراوانی مربوط به
ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان و میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق با نرم افزار
 SPSSپرداخته شد .سپس در سطح استنباطی و جهت بررسی سئواالت تحقیق از آزمون  tتک
نمونهای ،تحلیل عاملی اکتشافی و تجزیه و تحلیل رگرسیون ،از طریق نرم افزار  SPSSنسخه  85و
همچنین برای تحلیل عاملی تاییدی و ارائه مدل تحقیق از تکنیک مدلیابی معادالت
ساختاری( )SEMبا نرم افزار لیزرل نسخه  1/1استفاده گردید.
جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیۀ دانشجویان منطقه  1دانشگاههای آزاد اسالمی تهران تشکیل
داده ،که زمان انجام تحقیق در سال  8050-56بوده است .تعداد جامعه آماری مورد مطالعه در کلیه
مقاطع  750775نفر میباشند که در سی و چهار واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند .تعیین
نمونه آماری پژوهش ،با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای خوشهای بوده است .الزم به ذکر است که
منطقه  1دانشگاه آزاد اسالمی به دلیل اینکه از بزرگترین و مهمترین مناطق دانشگاه آزاد محسوب
میشود و بیشترین دانشجو را در خود جای داده است ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .بنابراین به
دلیل وسعت جامعه مورد نظر ،جهت رعایت و دقت در اندازهگیری ،منطقه به  6ناحیۀ
شمال،غرب،شرق،جنوب و مرکز تقسیم می شود و سپس با در نظر گرفتن تناسب تعداد دانشجویان در
هر واحد دانشگاهی از هر ناحیه ،نمونههایی بصورت تصادفی انتخاب گردید.در این پژوهش جهت
انتخاب نمونه با استفاده از فرمول کوکران ،حجم نمونه  000نفر تعیین شد.
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یافته های پژوهش:
یافته های پژوهش سوال اول :ابعاد مؤلفه های محیط آموزشی مؤثر در ارتقای سرمایه روان
شناختی دانشجویان کدامند؟نتایج حاصل از مطالعات کمی نشان داد که عناصر تشکیل دهنده محیط
آموزشی مؤثر در ارتقاء سرمایه روان شناختی شامل  7بعد :یادگیرنده،یاددهنده،محتوا،هدف،روشهای
آموزشی،ارزشیابی و تکنولوژی می باشد .بااستفاده از آزمون های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و
آزمون آماری نرمال بودن ،داده های بدست آمده از بررسی  57گویه این عوامل تبیین و تأیید شدند.
مقادیر محاسبه شده از تحلیل عاملی نشان داد که  7بعد با زیر مؤلفه هایشان بزرگتر و مساوی یک
بودند و درصد پوشش واریانس مشترك بین ابعاد برای تمامی مولفه ها بر روی هم 01/661درصد کل
واریانس متغییرها را تبیین می کند .این ابعاد با توجه به ادبیات موضوع نامگذاری شدند .تحلیل عاملی
اکتشافی مجدد نیز همگرایی قابل قبولی را نشان دادو نتایج نهایی یافته ها حاکی از آن بود که
کمترین میانگین مربوط به مؤلفه یادگیرنده با مقدار  7/87و بیشترین میانگین ،تکنولوژی آموزشی با
میانگین  7/65بوده است .سطح معناداری آزمون برای همهْ مؤلفه ها بزرگتر از  0/06می باشد .یعنی
می توان نتیجه گرفت همه ابعاد تشکیل دهنده محیط آموزشی از توزیع نرمال برخوردار هستند و می
توانند در ارتقاء سرمایه روان شناختی نقش و تأثیر خود را ایفا کنند .زیرا با انجام تحلیل عاملی
اکتشافی کلیه مقادیر بدست آمده از تجزیه و تحلیل زیر مؤلفه ها باالتر از 0/0بوده که تأییدی بر
مناسب بودن داده ها و تحلیل عاملی می باشند .جورج زیمنس( )7006در مدل طراحی محیط آموزشی
خود تأکید فراوان بر تکنولوژی و ارتباط گرایی و عصر دیجیتال داشت .بنابراین در این بعد با مدل
حاضر مشترك است .اما به سایر ابعاد فضای آموزشی کم توجهی نموده است .به عبارتی با رویکردی
تک بعدی و مستقل به محیط آموزشی نگریسته ،لذا از تمامی امکانات و ظرفیت های محیط و نظریه
های مختلف یادگیری برای طراحی عناصر محیط استفاده نکرده و از جامعیت کمتری برخوردار است.
موریس و کمپ( )7000مؤلفه های  5گانه ای برای عناصر محیط آموزشی در نظر گرفتند که اهداف
آموزشی ،یادگیرنده ،ارزشیابی آموزشی و محتوی آموزشی با پژوهش حاضر در شکل دهی محیط
آموزش عالی همخوانی دارد.
یافته های پژوهش سوال دوم:وضعیت موجود ابعاد سرمایه روان شناختی در دانشجویان دانشگاه
آزاد چگونه است؟نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین سرمایه روان شناختی در همهْ ابعاد آن
پایین تر از حد متوسط(نمره ،0میانگین مورد نظر) بود .در این یافته ها میانگین ابعاد سرمایه
روانشناختی در وضعیت موجود برای  0مؤلفه عبارتند از:
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جدول  8خالصه شاخصهای توصیفی سرمایه روانشناختی و ابعاد آن
متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف

خطای استاندارد

خودکارآمدی

000

7/70

استاندارد
0/50

میانگین
0/007

خوشبینی

000

7/71

0/70

0/006

تاب آوری

000

7/00

0/50

0/007

امیدواری

000

7/00

0/50

0/007

سرمایه روانشناختی (کل)

000

7/08

0/67

0/071

همچنین سطح معناداری سرمایه روانشناختی و ابعاد آن با آزمون Tتک نمونه ای محاسبه گردید،
تفاوت میانگین ها وآمارها  tمنفی بود.یافته ها حاکی از آن بود که تفاوت و میانگین سرمایه
روانشناختی و همۀ ابعاد آن با میانگین نظری مقیاس ،معنا دار است و سطح معناداری همۀ ابعاد از
 %6کمتر است.آماره Tسرمایه روانشناختی  70/68است و معناداری مناسب را نشان می دهد.این
مطلب بدان معناست که از نظر دانشجویان منطقه  1دانشگاه های آزاد اسالمی وضعیت کنونی و
موجود ،مؤلفه های مذکور نامطلوب و از حد متوسط پایین تر قرار دارند.مقادیر آماره  tمسیرها بزرگتر
از  8/55است ،بنابراین ارتباط و همبستگی معناداری بین گویه ها با عناصر  0گانه و همچنین بین
ابعاد و سرمایه روانشناختی وجود دارد و روش تحلیل عاملی،بارعاملی مناسب را در این ارتباط نشان
می دهد.یافته های پژوهشی ریولی (،)7087در حوزۀ میزان سرمایه روانشناختی دانشجویان در یکی از
دانشگاه های کالیفرنیا ،نشان داد که میزان این سرمایه در دانشجویان در سطح پائینی قرار دارد .و از
این جهت منجر به افزایش مشکالت روحی و استرس در آنان می گردد .از  0مؤلفه ،بیشترین بعد را
خودکارآمدی و کمترین بعد را خوش بینی نشان می داد .در پژوهش حاضر نیز سرمایه روانشناختی با
تمامی ابعادش در سطح ضعیفی قرار داشت و خودکارآمدی در کمترین حد ،و امیدواری با میزان
بیشتری در دانشجویان مشاهده می شود .همچنین جعفری (،)7080در پژوهش خود بر روی
دانشجویان رشته مدیریت به این نتایج دست یافت ،که میزان سرمایه روانشناختی در افزایش یا
کاهش عملکرد دانشجویان به شدت تأثیر گذار است .به طوری که دانشجویانی که از سرمایه
روانشناختی پائینی برخوردار بودند ،عملکرد پائینی را از خود در فضای دانشگاه نشان می دادند .به
عبارتی سرمایه روانشناختی کمتر،عملکرد پایین و ضعیف تر،ضمنا سرمایه روانشناختی با  0بعدش به
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عنوان یک متغیر میانجی می تواند میزان عملکرد دانشجویان را توصیف کند و موجب بهبود و افزایش
آن گردد.
یافته های پژوهش سوال سوم :هر یک از مؤلفه های محیط آموزشی دانشگاه در ارتقای سرمایه
روانشناختی دانشجویان چه سهمی دارد؟با استفاده از تکنیک مدل یابی معادالت ساختاری  ،سهم هر
یک از ابعاد محیط آموزشی دانشگاه در ارتقای سرمایه روان شناختی بر اساس ضرایب استاندارد،
آمارهه Tو سطح معناداری مشخص شد.نقش محیط آموزشی در ارتقای این سرمایه در سطح
معناداری  0/06تأیید شد .با توجه به نتایج تحلیل عاملی و تحلیل مسیر مشخص شد که مولفه های
یادگیرنده،روشهای آموزشی و تکنولوژی اثرات مسقیم بر متغییر وابسته دارند و سایر مولفه های محیط
آموزشی بطور غیر مسقیم بر سرمایه روانشناختی اثر گذارند .مقدارآماره Tبدست آمده ابعاد آموزشی در
سطح اطمینان  0/06و ضریب تأثیر آنها بر سرمایه روانشناختی به این صورت می باشد :مقدار آماره
Tبعد یادگیرنده 80/76و میزان ضریب تأثیرآن بر سرمایه روانشناختی ، 0/00مقدار آماره  Tدر روشهای
آموزشی  7/76و ضریب تأثیرآن بر سرمایه روانشناختی، 0/00مقدار آماره Tتکنولوژی آموزشی  6/05و
ضریب تأثیرآن بر سرمایه روانشناختی .0/85ضمنا میزان تاثیر متغیرها با واسطه بصورت زیر می باشد:
 مؤلفه یاددهنده با واسطه بعد روش های آموزشی  ،با ضریب تأثیر  0/87بر سرمایه روانشناختی اثر دارد.
 ضریب تاثیر بعد یاددهنده با واسطه یادگیرنده بر سرمایه روانشناختی  0/78 ،است.
 مؤلفه محتوی آموزشی با واسطه بعد یادگیرنده  ،با ضریب تأثیر 0/70بر این سرمایه تأثیر دارد.
 مولفه ی محتوی آموزشی با واسطه روش های آموزشی  ،با ضریب تأثیر  0/70بر این سرمایه تأثیر
دارد.
 بعد محتوی آموزشی با واسطه بعد تکنولوژی ،با ضریب تأثیر  0/70بر سرمایه روان شناختی اثر دارد.
 مؤلفه اهداف آموزشی با واسطه روش های آموزشی  ،با ضریب تأثیر  0/01بر سرمایه روانشناختی اثر
گذار است.
 مؤلفه ارزشیابی آموزشی با واسطه روش های آموزشی  ،با ضریب تأثیر 0/80می تواند براین سرمایه
تأثیر بگذارد.
 بعد ارزشیابی آموزشی با واسطه مؤلفه تکنولوژی ،با ضریب تأثیر  0/71بر سرمایه روان شناختی تأثیر
و نقش خود راایفا می کند.نتایج فوق نشان می دهد بیشترین معناداری بصورت مسقیم بر سرمایه
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روانشناختی مربوط به مولفه یادگیرنده وکمترین ارتباط معنادار مربوط به بعد تکنولوژی آموزشی بوده
است.اما بصورت غیرمستقیم بیشترین ارتباط را مولفه اهداف آموزشی به همراه روشهای آموزشی داردو
کمترین معنی داری را مولفه محتوای آموزشی به همراه یادگیرنده نشان می دهد.
یافته های پژوهش سؤال چهارم :مدل مفهومی مناسب برای ارتقاء سرمایه روانشناختی دانشجویان
چگونه است؟بر اساس مدل تحلیل مسیر با تکنیک مدل یابی معادالت ساختاری با کاربرد نرم افزار
لیزرل  ،مدل پیشنهادی با برازش مناسب ارائه شد .با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام
در چند مرحله نحوه ارتباط و تأثیرگذاری بین ابعاد و عناصر محیط آموزشی بر سرمایه روان شناختی در
این مدل نشان داده شد.
شکل 8مدل پژوهش در حالت ضرایب معنادار

مدل پژوهش در حالت معناداری ،نشان میدهد که قدرمطلق مقادیر محاسبه شده  Tبرای هر یک
از ضرایب مسیر باالی  8/55است .بنابراین تمامی ضرایب مسیر در سطح اطمینان  %56معنادار هستند.
بنابراین تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با توجه به مسیرهای موجود تایید میشود.
سرمایه روان شناختی در مدل ارائه شده ،به عنوان متغییر مالك و محیط آموزشی با ابعادش به
عنوان متغییر پیش بین وارد.رگرسیون گام به گام شدند .و نتایج یافته ها نشان داد که تنها  0بعد
یادگیرنده ،روش های آموزشی و تکنولوژی می تواند سرمایه روان شناختی را پیش بینی کنند.مقدار
ضریب تعیین برای این مدل با سه متغییر پیش بین برابر با  0/576بدست آمد که نشان می دهد تقریباً
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 57/6درصد واریانس متغییر مالك از طریق این سه بعد تعیین می شود در نتیجه این سه مؤلفه به
عنوان متغییرهای پیش بین در مدل تحلیل مسیر در نظر گرفته شد.در این مدل ابعاد یادگیرنده ،روش
های آموزشی و تکنولوژی به طور مستقیم و ابعاد یاددهنده ،محتوا ،اهداف و ارزشیابی آموزشی به طور
غیر مستقیم بر سرمایه روان شناختی تأثیر می گذارند .همچنین مدل در حالت معناداری نشان می دهد
که مقادیر محاسبه شده برای هریک از ضرایب مسیر باالی  8/55است.بنابراین تمامی ضرایب در
سطح اطمینان  %56معنادار هستند و تاثیر متغیر مستقل بر وابسته با توجه به مسیرهای موجود تایید
میشود.
شکل  7مدل نقش محیط آموزشی در ارتقا سرمایه روانشناختی دانشجویان

بحث و نتیجه گیری:
هدف پژوهشگر در تحقیق حاضرطراحی یک مدل مفهومی محیط آموزشی جهت ارتقاء میزان
سرمایه روانشناختی دانشجویان می باشد .محقق با استفاده از مطالعه کمی و کیفی به شناسایی ابعاد
و مؤلفه های محیط آموزش عالی پرداخت و بعد از شناسایی و دسته بندی عناصر کلیدی  ،به سنجش
وضعیت موجود سرمایه روانشناختی در فراگیران اقدام کرد و سپس به تعیین سهم هر یک از ابعاد
محیط آموزشی در میزان ارتقاء سرمایه روانشناختی پرداخت  .در این مطالعه سرمایه مذکور بصورت
یک سازه کل در نظر گرفته شد نه بصورت تک تک ابعاد .برای نشان دادن شکل روابط و چگونگی
تغییر سرمایه روانشناختی درمحیط آموزشی دانشجویان ،مدل تحلیل مسیر بر اساس تکنیک مدل یابی
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معادالت ساختاری مورد آزمون و برازش قرار گرفت ،که بعنوان مناسب ترین مدل تبیین کننده برای
هدف پژوهشی حاضر ارائه شد  .یافته های پژوهش نشان داد ،تمامی ابعاد محیط آموزشی شامل روش
های آموزشی  ،یاد دهنده ،یادگیرنده  ،محتوا  ،روش های آموزشی ،اهداف ،ارزشیابی و تکنولوژی
آموزشی با استفاده از تحلیل عاملی بر ابعاد سرمایه روانشناختی یعنی ؛ خودکارآمدی  ،تاب آوری ،
امیدواری  ،خوش بینی  ،نقش و تأثیر دارد  .بر اساس نتایج مدل تحلیل مسیر مشخص شد که در
این مدل متغیر سرمایه روانشناختی به عنوان متغیر وابسته و نهایی است که به وسیلۀ متغیر محیط
آموزشی تحت تأثیر قرار می گیرد  .به عالوه ابعاد یادگیرنده  ،روش های آموزشی و تکنولوژی
آموزشی به طور مستقیم با ضریب تأثیر باال می توانند بر سرمایه روانشناختی اثر بگذارند و سایر ابعاد
؛ اهداف آموزشی  ،محتوای آموزشی  ،یاددهنده و ارزشیابی به طور غیر مستقیم بر این سازه تأثیر می
گذارند .نتایج نشان داد که متغیر یادگیرنده بیشترین تأثیر را در ارتقاء سرمایه روانشناختی دارد و
کمترین تأثیر مستقیم را تکنولوژی آموزشی بر این سازه دارد .همچنین یافته ها نشان داد که ،وضعیت
موجود سرمایه روانشناختی در میان دانشجویان از لحاظ تمامی ابعاد ضعیف و پایین تر از حد متوسط
است .از لحاظ بعد امیدواری بیشترین مقدار و کمترین میزان مربوط به بعد خود کارآمدی دانشجویان
بود  .از اهداف کلیدی آموزش عالی رشد افرادی است که قابلیت حفظ و نگهداری خود از لحاظ
جسمی و روانی را دارا باشند .یعنی افرادیکه آسیب پذیری کمتری را در محیط اجتماعی داشته باشند و
مولد رفتارهای مثبت باشند  .سالمت از شاخص های کیفیت و توسعه جوامع است  .در پژوهش حاضر
یافته ها نشان می دهد که یادگیرنده بعنوان یکی از مولفه های محیط آموزشی بیشترین نقش را
دارد و از طرفی همین دانشجویان در بعد خودکارآمدی بسیار پایین هستند  ،برای رفع این تناقض به
نظر می رسد دانشگاه باید در عصر اطالعات و فناوری که از افراد فرهیخته تشکیل شده به
دانشجویان باید به عنوان بازیگران اصلی توجه کند  .الزمه رسیدن به این هدف و آنچه دز این
پژوهش منظور است تغییر ساختارهای سنتی دانشگاهها ست زیرا سازمانهای دانش بنیان باید بصورت
غیر متمرکز ،خودراهبر،خودتنظیم و مستقل اداره شوند  .یعنی نیاز به خودارزیابی مداوم وساختارهای
مدیریتی مستقل است .دانشگاه ها برای ارتقای میزان سرمایه روانشناختی و سایر سرمایه های مورد
نیاز باید تغییرات زیر بنایی در ساختارهای آموزشی ،اداری ،حرکت به سمت تمرکززدایی  ،داشتن
استقالل واختیارات بیشتر مدیران و مدیریت منعطف متناسب با ساختارهای انتخاب شده داشته باشند.
از طرفی این سرمایه در خالء شکل نمی گیرد ،برای توسعه و رشد آن نیاز به منابع مالی ،گسترش
پژوهش ،سیاست گذاری و برنامه ریزی درست ،منابع انسانی توانمند ،ارزیابی مداوم کیفیت ها در حوزه
آموزش الزم است .در سایۀ این توسعه ،برون دادهای دانشگاه ها افرادی خواهند بود که حس
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خودارزشمندی ،مسؤلیت پذیری ،تعهد ،اعتماد به نفس ،رویکردهای مثبت به محیط زندگی و آینده،
همکاری و مشارکت با دیگران و پایداری در انجام کارهای چالش انگیز از ویژگی های بارز آنان
خواهد بود .پژوهشگر برای کاربست مدل حاضر ،برخی از سازو کارها که عمدتاً ازماهیت نهادی
،ساختاری و یا از عوامل فردی نشأت می گیرد را مطرح مینماید که میتواند بعنوان راههایی جهت
ارتقاء برای مدل پیشنهادی باشد:
 ضرورت استقالل و آزادی دانشگاهی .به این منظور که دولت ها و نهادهای مختلف از دخالتدر امور دانشگاهی اجتناب کنند و آزادی عمل آنها را به رسمیت بشناسند.در عین حال حمایت های
خود را از فعالیت های دانشگاهی دریغ ننمایند.
 حذف یکسری از مقررات و دستورالعمل های افراطی و ناکارآمد آموزشی و اداری  ،به منظورپاسخگویی سریع و به موقع ،به مسائل دانشجویان.زیرا ساختارهای پیچیده وسنتی منجر به کاهش
کارایی،خودکارآمدی و امیدواری در افراد می شود.
 درگیر کردن دانشجویان با فضاها و بخش های مختلف دانشگاه و سهیم کردن آنها در ادارهامور از طریق تشکل های مختلف،به منظور مشارکت فعاالنه،داوطلبانه،خیرخواهانه و بدنبال آن
افزایش و گسترش حس مسئولیت پذیری،امیدواری ،خوش بینی و خودکارآمدی در آنها.
 شاخص های سرانه فضای آموزشی از جمله ؛ نسبت استاد به دانشجو ،کتاب و کتابخانه بهدانشجو  ،فضای فیزیکی به دانشجو وسایر امکانات محیط آموزشی بر اساس استانداردهای جهانی
تعیین شود.
 استفاده از نظرات مشاوره ای کارشناسان حوزه روانشناسی،جامعه شناسی و اعضای هیئت علمیدانشگاهها در سیاست گذاری ها ،آینده نگری صحیح تحصیلی،شغلی  ،تدوین و اجرای برنامه ها و
تعیین الویت های محیط آموزشی دانشگاه برای نسل امروز.
 ایجاد سیستم جذب صحیح  ،نظارت و ارزشیابی مداوم اعضای هیئت علمی دانشگاهها ،زیرایاددهنده می تواند نقش به سزایی در تغییر سرمایه ها ،از جمله سرمایه روانشناختی فراگیران داشته
باشد.
 ایجاد فضای مطلوب اجتماعی در حوزه های فکری مختلف برای دانشجویان و برخورد صحیحو صادقانه با دغدغه ها ،خواست ها و ترجیحات دانشجویان .فراگیر با قرار گرفتن در فضایی با این
کیفیت ،کمتر دچار استرس و محافظه کاری میشود ومیزان رویکردهای مثبت روانشناختی در آنها
افزایش می یابد.
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