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 چکيده
 تحصیلیی تحصیلی در عملکردسرزندگی و شناختروانیه سرماهدف پژوهش حاضر بررسی نقش 

یر تأثیرجند و بررسی بی دختران او حرفهدانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی آموزشکده فنی 

عملکرد  ( برخوش بینی-خودکار آمدی–ی آورتاب–یدواری )ام یشناختروانیه سرما یهامؤلفه

 232، این پژوهش از نوع همبستگی. انجام گردید94-95تحصیلی دانشجویان در سال تحصیلی 

یرجند بمقطع کاردانی شهر  (نفر 92) یخوابگاهو غیر  (نفر 140دختر خوابگاهی )، یانزدانشجورانف

استاندارد ی پرسشنامهاز طریق دو ، هادادهی گردآورابزار  . ی انتخاب شدنداطبقهبه روش تصادفی 

ی حسین چاری و دهقانی سرزندگی و پرسشنامه (2007لوتانز و همکاران ) یشناختروانیه سرما

همبستگی تفکیکی و ، همبستگی پیرسون، مستقل T یآمار یهاآزمونو  spssزاده آماری 

یه سرمای هامؤلفههای پژوهش حاضر نشان داد که تمام نتایج یافته . وتحلیل شدیهتجزرگرسیون 

میزان  بازهماما ، اندنداشتهی در متغیر عملکرد آموزشی معنادار یرتأث یسرزندگی و شناختروان

ی تحصیلی سرزندگیرها بیشتر است اما متغیدواری با عملکرد آموزشی از سایر امهمبستگی متغیر 

ی دگسرزنی و شناختروانیه سرمایر منفی دارد و بین تأثبر عملکرد آموزشی دانشجویان خوابگاهی 

 و با ی دیده نشدمعناداریر خوابگاهی تفاوت و غتحصیلی و عملکرد آموزشی دانشجویان خوابگاهی 

ی به دانشجویان در قالب شناختروانیه سرماتوان با آموزش یمتوجه به نتایج مطالعه حاضر 

 .این مهارت را در دانشجویان تقویت نمود هاکارگاهی آموزشی و هادوره

 

خوابگاهی و ، تحصیلیعملکرد، ی تحصیلیسرزندگ، یشناختروانیه سرما  :يديکل واژگان

 غیرخوابگاهی
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 مقدمه
 

 عملکرد بهبود و آموزشی کیفیت ارتقای برای هادانشگاه از روزافزون تقاضای و دانشگاهی تحصیالت اهمیت به توجه با     

 برای مؤثر راهبردهای و موفقیت تحصیلی با مرتبط متغیرهای بررسی و مطالعه به دنبال دانشگاهی آموزش محققان، دانشجویان تحصیلی

 دبیرستانی به تحصیالت از انتقال دلیل به دانشجویان، میان این در . هستند دانشجویان اجتماعی روانی تحصیلی و نیازهای با مواجه

 موفقیت گفت توانمی ای کهگونههستند؛ به روروبه اساسی هایچالش با های دانشگاهیفعالیت و محیط با سازگاری لزوم و دانشگاهی

 محبی )محمدحسیناست بااهمیت بسیار هاآن بعدی هایپیشرفت و تحصیلی دوران طول در هاآن پشتکار و تالش برای دانشجویان تحصیلی

 . (1393 ،شریفی پاشا حسن، ییالق شهنی منیجه، وند نورالدین

 موجب که بود 1نگر مثبت شناسیروان رویکرد ظهور، شکل گرفت شناسیروان حوزه در اخیر هایدهه در که هاییزمینه از یکی

 آموزان و دانش تحصیلی پیشرفت به مربوط مطالعات در ازجمله رفتاری درزمینه های مختلف مؤثری و نافذ هایپژوهش و فراوان تحوالت

، قرارگرفته جدی موردتوجه سازمانی ی رفتارحوزه در اخیر هایسال در که نگر مثبت شناسیروان مفاهیم مهم از یکی. گردید دانشجویان

 . است 2شناختیسرمایه روان مفهوم، است شده دانشگاهی آموزش مطالعات وارد اخیراً

ی سرمایه، پذیر نسبت به زندگی استگرا انعطافرویکرد واقع شناختی مثبت وشناختی یک حالت روانی روانسرمایه

شناختی در حالت های روانسرمایه . (1392، لوتانز)راپرورش دهند  3ی فعالکند تا یک سبک مقابلهشخص کمک میبه  شناختیروان

وظایف ، تعهد انجام تالش برای موفقیت در کارها، (4خود کارآمدی) نفس: اعتمادبههای زیر است: شناختی با مشخصهای مثبت روانتوسعه

پایداری درراه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن  . های حال و آیندهی موفقیتدرباره ، (5بینی)خوشداشتن استناد  . برانگیزچالش

، و حتی فراتر از آن ها و مشکالت برای حفظ و بازیابی خودپایداری و استواری هنگام بروز سختی، برای دستیابی به موفقیت(  6به هدف )امید

 . (1392، )لوتانز  (7آوریتاب) هامشکالت و سختیپیشرفت و ترقی هنگام مواجهه با 

 قرارگرفته تحصیلی مورداستفاده عملکرد تبیین در حاضر پژوهش در که مبانی نظری از دیگر یکی، شناختیروان سرمایه بر عالوه. 

است که دانشجویان از  شدهشناختههای اثرگذار در تعلیم و تربیت یتوانمندیکی از ، 8سرزندگی تحصیلی . سرزندگی تحصیلی هست، است

، مختلف روانیپیشایندهای سرزندگی تحصیلی در سه سطح  . کنندهای تحصیلی استفاده میراهبرد مقابله با مسائل و چالش عنوانبهآن 

، 9)مارتین و مارشاست  قرارگرفته موردتوجهخانواده و همساالن مربوط به مدرسه و مشارکت در فرآیند تحصیل و عوامل مربوط به  عوامل

2008) . 

 تجربه، تحصیلی جاری و مداوم یعرصه در که موانعی و هاچالش انواع به انطباقی و سازنده، مثبت پاسخ به تحصیلی سرزندگی

 در که هستند هاییمکان آموزشی دیگرمحیط های و مدارس(2011، 10اُسبورن - و داگالس سیمز، کونورس، )پوتواین دارد شوند؛ اشارهمی

را حمایت  امر این واضح طوربه شدهانجام هایپژوهش و هستند تحصیلی زندگی پایدار حقیقت، فشارها و موانع، تحصیلی هایچالش هاآن

  . (1393، پور عبدل و همکاران) کنندمی

 . (1385، زهرا کار) . ترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تأثیر فراوان داردیکی از مهم، تحصیلی عملکرد

ناپذیر یکی از ارکان ضروری و اجتنابارزشیابی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی عوامل مرتبط با آن

چون  هم عواملی . (1374، ؛ شمس و فرشبندفر1372، صبا و عامری، سجادی) باشدها میویژه در دانشگاهبهبود کیفیت نظام آموزشی به

 نقش، جامعه بر حاکم فرهنگ و دولت هایسیاست، آموزشی برنامه، آموزشی محیط، زندگی محیط، خانواده، یادگیرندگان فردی هایویژگی

                                                           
1 - positive psychology 
2 -Psychological Capital 
3- Coping style 
4-Self-efficacy optimism   
5- Optimism 
6- Hope 
7- Resiliency                             
8- Academic Vivacity 
9- Martin and Marsh, 2008 
10 - Putwain, D.  V.  Connors, L.  Symes, W.  & Douglas-Osborn.  E.  2011  
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 این نقش به باید، حرکت کند جهان علمی پیشرفت با همگام بخواهد ایجامعه اگر حاضر زمان در . دارند تحصیلی عملکرد در ایکنندهتعیین

 . (1380، نشود )اکبری غافل چندگانه عوامل تأثیر از لحظه هیچ و دهد بها عوامل

ی تحصیلی در سرزندگی و خود کارآمدی( و آورتاب، ینیبخوش، شناختی )امیدهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه روان

است که در راستای این هدف سه  ی دختران بیرجند احرفهدانشجویان دختر خوابگاهی و غیر خوابگاهی آموزشکده فنی و تحصیلی عملکرد 

 . فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است

 

 
 

 روش شناسی
فنی و  دانشجویان آموزشکده جامعه آماری پژوهش شامل. این بررسی از نوع تحقیقات پژوهش همبستگی و مقایسه ای است

 حجم نمونه. باشندمی 94-95 نفر در نیمسال اول سال تحصیلی 600به تعداد ( سه و چهار، های دوبیرجند )ترم ی دختران شهراحرفه

-انتخاب این افراد به روش تصادفی. نفر از دانشجویان دختر آموزشکده شهر بیرجند تشکیل دادند 232( بر اساس جدول مورگان )پژوهش

پرسشنامه سرزندگی ، (2007لوتانز و همکاران )شناختی ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامه سرمایه روان. ای بودطبقه

 . تحصیلی استفاده شد

سوال است که هر خرده مقیاس شامل  24این پرسشنامه شامل ( 2007شناختی لوتانز و همکاران )پرسشنامه سرمایه روانالف ( 

برای بدست آوردن نمره  . دهدلیکرت پاسخ میای )کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( درجه 6گویه است و آزمودنی به هر گونه در مقیاس  6

 ها به عنوان نمره کل سرمایه روانابتدا نمره هر خرده مقیاس به صورت جداگانه بدست آمد و سپس مجموع آن شناختی سرمایه روان

به دست  85/0باخ نا ای کرآلفهمچنین در پژوهش حاضر میزان پایایی این پرسشنامه بر اساس . (2007، شناختی محسوب شد )لوتانز و آولیو

 . (1390، باباپورخیرالدین و بهادری خسروشاهی، هاشمی نصرت آباد) آمد

 (12تا  7 سؤال)از  دوم مربوط به امیدواری سؤال 6    (6تا  1 سؤال)از  اول مربوط به خودکارآمدی سؤال 6

 (24تا  19 سؤالینی )از بخوشچهارم مربوط به  سؤال  6    (18تا  13 سؤالی )از آورتابسوم مربوط به  سؤال 6

 . شوند می گذاری نمره معکوس صورت به 23 – 20 -13 سواالت :گذاری نمره نحوه

 موافق کامالً( 6 موافقم( 5 موافقم حدودی تا( 4 مخالفم حدودی تا( 3 مخالفم( 2 مخالفم کامالً(1

 نمره موافقم کامالً و 5 نمره موافقم 4 نمره موافقم حدودی تا و 3 نمره مخالفم حدودی تا و 2 نمره مخالفم و 1 نمره مخالفم کامالً

 . گرد می 6

واریانس  37/0گویه  9تعداد  . شده استیطراح( 1391زاده ) چاری و دهقانیتوسط حسین ی تحصیلیسرزندگب ( پرسشنامه  

نباخ  اهای پیشین ضریب آلفای کرروایی و پایایی: در رابطه با پایایی این ابزار بر اساس پژوهش . کندمتغیر سرزندگی تحصیلی را تبیین می

، در این پژوهش با توجه به جامعه آماری . (1391، زاده و دهقانی چاریآمده است )حسیندستبه 73/0برابر و ضریب باز آزمایی  87/0برابر 

 140، از بین دانشجویان دختر خوابگاهی آموزشکده شهر بیرجند، بیرجند ای دختران شهرفهبا اخذ مجوز و حضور در آموزشکده فنی و حر

 . موردبررسی قرار گرفتند نفر انتخاب و 92، خوابگاهی همان آموزشکده نفر واز بین دانشجویان دختر غیر

بینی و آوری و خوشتاب، امیدواری، شناختی با چهار خرده مقیاس خودکارآمدیدر این پژوهش از دو پرسشنامه سرمایه روان

      . ها به شرح جدول زیر استشده است که پایایی هرکدام از آنپرسشنامه سرزندگی استفاده

 

 شناختی و سرزندگی تحصيلیهاي سرمایه رواننتایج آلفاي کرانباخ پرسشنامه (1شماره) جدول
 آلفای کرانباخ نوع پرسشنامه

 80/0 خودکار آمدی

 77/0 امیدواری

 73/0 آوریتاب

 77/0 بینیخوش

 91/0 شناختیسرمایه روان

 87/0 سرزندگی تحصیلی
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 و نتایج یافته ها
برای فرضیه سوم از آمار توصیفی) . از روش رگرسیون هم زمان و رگرسیون تحقیق مرکب استفاده شدبرای فرضیه اول و دوم 

های برای پاسخگویی به فرضیه. سطح معنی داری استفاده شد  و   T آزمون، ها لوین آزمون برابری واریانس، انحراف معیار و میانگین(

دانشجویان ، برای مشاهده وضعیت نمونه به تفکیکپژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیری و تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد

    . آمده است 2 شماره ساکن در خوابگاه و افراد فاقد خوابگاه در جدول

        

 وضعيت نمونه دانشجویان خوابگاهی و غير خوابگاهی (2شماره)جدول 

 درصد تعداد وضعیت دانشجویان

 %2/58 136 ساکن خوابگاه

 %5/40 92 فاقد خوابگاه

 %7/98 228 جمع

 %3/1 4 جواب نداده

 %100 232 جمع کل

 

 . را پیش بینی می کندعملکرد آموزشی دانشجویان خوابگاهی  ،تحصیلی شناختی و سرزندگیروانسرمایهفرضیه اول پژوهش: 

 . زمان استفاده شدبرای بررسی این فرضیه از روش رگرسیون هم

ی(وسرزندگی تحصیلی و آورتاب، ینیبخوش، امیدواری، سر مایه روان شناختی )خودکارآمدیعبارتند از پیش بین های متغیر

 . می باشدعملکرد آموزشی مالک  متغیر 

 . آمده است 3شماره در جدول  هاآنهای مربوط به هریک از شده و آزمون برآوردضرایب رگرسیونی 

 

 هابرآورد ضرایب رگرسيونی و آزمون آن (:3شماره )جدول 

 مقدار- t Pآماره  ضرایب رگرسیونی مدل
ضریب همبستگی 

 سنیرپ

ضریب همبستگی 

 تفکیکی

 ثابت

 خودکارآمدی

 امیدواری

 ینیبخوش

 یآورتاب

 سرزندگی

24/16 

11/0- 

72/0 

52/0- 

30/0 

53/0- 

15/17 

39/0- 

42/2 

71/1- 

08/1 

79/2- 

001/0 

70/0 

02/0 

09/0 

28/0 

01/0 

 

02/0- 

08/0 

09/0- 

02/0 

22/0- 

 

03/0- 

21/0 

15/0- 

01/0 

24/0- 

 

دار است یمعنیر دو متغیر امیدواری و سرزندگی بر عملکرد آموزشی تأثتنها  . شودیمشاهده م 3شماره که در جدول  طورهمان

 05/0بیشتر از  هاآنمقدار -Pاینکه  به خاطری آورتابینی و بخوش، اما متغیرهای خودکارآمدی، است( 05/0کمتر از  هاآنمقدار -P)زیرا 

توان تفسیر نمود که به ازای افزایش یک یمنتیجه را بدین شکل  ،میدواریادر مورد متغیر  . اندنداشتهیر تأثاست بر متغیر عملکرد آموزشی 

در مورد متغیر  . انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت 72/0میزان عملکرد آموزشی در فرد به میزان ، انحراف استاندارد در متغیر امیدواری

انحراف  53/0میزان عملکرد آموزشی در فرد به میزان ، رزندگیتوان گفت به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر سیمسرزندگی نیز 

 . استاندارد کاهش خواهد یافت

دهد که یمبین با متغیر عملکرد آموزشی را نشان یشپاز متغیرهای  هرکدامضرایب همبستگی  3شماره  در ستون پنجم جدول 

ستون آخر این جدول ضرایب همبستگی تفکیکی  . متغیرها بیشتر استمیزان همبستگی مثبت متغیر امیدواری با عملکرد آموزشی از سایر 

بین و متغیر مالک پس از حذف میزان یشپرا ارائه کرده است که بیانگر میزان همبستگی بین یک متغیر  و متغیرمالک بینیشپمتغیرهای 

نقش آن متغیر در ، برای یک متغیر بیشتر باشدبین است و هر چه میزان این همبستگی یشپ یرهایمتغهمبستگی این دو متغیر با سایر 

  . مقدار میزان همبستگی تفکیکی متغیرهای امیدواری و سرزندگی بیشتر از سایر متغیرهاست ازنظرنیز  موردنظردر مدل  ؛ کهمدل بیشتر است

 . را پیش بینی می کندآموزشی دانشجویان غیر خوابگاهی  عملکرد ،تحصیلی شناختی و سرزندگیروانفرضیه دوم پژوهش: سرمایه
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  . آمده است 4شماره در جدول  هاآنهای مربوط به هریک از ضرایب رگرسیونی برآورد شده و آزمون

 

 ها: برآورد ضرایب رگرسيونی و آزمون آن(4شماره ) جدول

 

 

، ینیبخوش، خودکارآمدی، شود برای دانشجویان فاقد خوابگاه تمام متغیرهای امیدواریمشاهده می 4شماره که در جدول  طورهمان

اما ضرایب همبستگی . اندنداشتهیر تأثاست بر متغیر عملکرد آموزشی  05/0بیشتر از  هاآنمقدار -Pاینکه  به خاطری و سرزندگی آورتاب

میزان همبستگی متغیر امیدواری با عملکرد آموزشی از سایر متغیرها  بازهمی مثبت بوده و بین با متغیر عملکرد آموزشیشپتمام متغیرهای 

یر بیشتر تأثهمچنین ضریب همبستگی تفکیکی متغیر امیدواری با عملکرد آموزشی بیشتر از دیگر متغیرهاست که این به معنی  . بیشتر است

  . این متغیر در مدل است

خوابگاهی  سرزندگی تحصیلی و عملکرد آموزشی دانشجویان خوابگاهی و غیر، شناختیروانفرضیه سوم پژوهش: بین سرمایه 

فرض برابری واریانس ها مورد تأیید قرار . ای مستقل استفاده شددو نمونه tبرای بررسی فرضیه سوم تحقیق از آزمون . تفاوت وجود دارد

  .گرفته در جدول ذیل نتایج بررسی آماری این فرضیه آمده است

 
 براي فرضيه سوم  t: بررسی آزمون (5شماره )جدول 

 مقدار)سطح معنی داری(-p درجه آزادی Tآماره  متغیرها

 52/0 230 -64/0 خودکارآمدی

 19/0 230 -31/1 امیدواری

 42/0 230 -80/0 تاب آوری

 51/0 230 -65/0 خوش بینی

 32/0 230 -005/1 سر مایه روان شناختی

 47/0 229 -73/0 سر زندگی تحصیلی

 27/0 222 11/1 عملکرد

 

این کار جدول فوق  . های لوین انجام شودبین بایستی آزمون برابری واریانسای پیشدو نمونه tآزمون  با توجه به اینکه قبل از

ها در دو گروه برابری واریانسبیشتر شده است که مؤید  05/0مقدار از -Pشود برای تمام متغیرها صورت گرفته است همانطورکه مشاهده می

با توجه به آخرین ستون جدول  . ها استفاده شدبرابری واریانس با فرض tلذا برای تمام متغیرها آزمون ، باشددارای خوابگاه و فاقد خوابگاه می

ها برای درنتیجه برابری میانگین بیشتر بوده و 05/0ها از شود که تمامی آنشده است مشاهده میارائه tمقدارهای مربوط به آزمون -pکه 

 . شودداری دیده نمییک از متغیرهای فوق در دو گروه موردنظر تفاوت معنیبه عبارت معادل در هیچ . شودتمام متغیرها تأیید می
 

 تفسير و بحث

خوابگاهی آموزشکده فنی پژوهش حاضر به بررسی نقش سرمایه روانشناسی و سرزندگی تحصیلی در دانشجویان خوابگاهی و غیر 

شده و های مطالعه حاضر بررسیفرضیه . پردازدمی، ای دختران بیرجند که تا چه حد بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار استحرفه و

 . نتایج آن در زیر آمده است

 . راپیش بینی می کند خوابگاهیعملکرد آموزشی دانشجویان ، شناختی و سرزندگی تحصیلی: سرمایه روانفرضیه اول پژوهش

 همبستگی تفکیکیضریب  سنیرپضریب همبستگی  مقدار-t Pآماره  ضرایب رگرسیونی مدل

 ثابت

 خودکارآمدی

 امیدواری

 ینیبخوش

 یآورتاب

 سرزندگی

51/13 

29/0 

70/0 

37/0- 

17/0- 

02/0- 

92/9 

71/0 

53/1 

89/0- 

44/0- 

08/0- 

001/0 

48/0 

13/0 

38/0 

66/0 

94/0 

 

16/0 

19/0 

06/0 

04/0 

04/0 

 

08/0 

16/0 

01/0- 

05/0- 

01/0- 
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اما سرزندگی ، های مطالعه حاضر متغیر امیدواری بر عملکرد آموزشی دانشجویان خوابگاهی تأثیر مثبتی داردبر اساس یافته

 . تحصیلی بر عملکرد آموزشی دانشجویان خوابگاهی تأثیر منفی دارد

اهده نمودند که سرزندگی تحصیلی با تأثیرگذاری بر فرآیندهای انجام دادند مش( 2015ای که پوتواین و همکاران )در مطالعه

نشان داد که در صورت  مطالعه حاضر ها را بهبود داده است اما نتایجخودتنظیمی و درنتیجه کاهش اضطراب دانشجویان عملکرد آموزشی آن

 . افزایش سرزندگی میزان عملکرد آموزشی در فرد به همان میزان کاهش خواهد یافت

اند و به بررسی تأثیر سکونت در خوابگاه بر عملکرد آموزشی انجام داده( 2010) 11مطالعه دیگری که لوپزتورلی ووتکدر 

ها نسبت طور معناداری معدل نمرات آنکردند بهپوست که در خوابگاه زندگی میدر دانشجویان سیاه مشاهده کردندکه، دانشجویان پرداختند

حاضر بین سرمایه  ولی در مطالعه . کردند باالتر بوده استسسه که خارج از خوابگاه بوده و با خانواده زندگی میبه دانشجویان مشابه همان مو

 . سرزندگی تحصیلی و عملکرد آموزشی دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی تفاوت معناداری دیده نشد، شناختیروان

، انجام شد( 2011) 14و ابراهیمی و همکاران( 2010) 13دی و همکاران ،(2002) 12هایی که توسط اسنایدر و همکاراندر پژوهش

بدین معنی که دانشجویانی که دارای  . و موفقیت تحصیلی مشاهده گردید( شناختیعنوان یکی از ابعاد سرمایه روانرابطه مثبت بین امید )به

همچنین این  . انگیزه بیشتری نسبت به همتایان خود برخوردارندشوند و از بیشتر بر اهداف خود متمرکز می، سطوح باالتر امیدواری هستند

دیگر عبارتبه . شودها میها هستند زیرا معتقدند که تالش منجر به پیشرفت و رضایت آنافراد دارای پشتکار و عزم جدی در انجام فعالیت

ها را برای رسیدن به موفقیت تشویق کرده و سبب تا آن . آوردشناختی مثبت انگیزشی را در افراد به وجود میعنوان یک نیروی روانامید به

 . تالش بیشتری برای دستیابی به موفقیت شود

  . پیش بینی می کندخوابگاهی را دانشجویان غیرآموزشی عملکرد ، شناختی و سرزندگی تحصیلیفرضیه دوم پژوهش: سرمایه روان

اند؛ اما بازهم شناختی و سرزندگی تأثیر معناداری در متغیر عملکرد آموزشی نداشتهروانهای سرمایه در تحقیق حاضر تمام مؤلفه

 . میزان همبستگی متغیر امیدواری با عملکرد آموزشی از سایر متغیرها بیشتر است

خوابگاهی  دانشجویان خوابگاهی و غیرآموزشی سرزندگی تحصیلی و عملکرد ، شناختیبین سرمایه روان فرضیه سوم پژوهش:

 . تفاوت وجود دارد

سرزندگی تحصیلی و عملکرد آموزشی دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی تفاوت ، شناختیدر مطالعه حاضر بین سرمایه روان

 . معناداری دیده نشد

گاهی بودن غیر خواب خوابگاهی و، ( روی عملکرد تحصیلی دانشجویان انجام دادند1388ای که همایی و همکاران )در مطالعه

 . ها رابطه معناداری نداشتدانشجویان با عملکرد تحصیلی آن

 را مقطع کارشناسی در دانشکده 15 از متفاوت هایرشته با دانشجو 136 ساده تصادفی گیرینمونه روش ( به1383ولی زاده )

نیز نتایج  نداشت و وجود تحصیلی عملکرد ازلحاظ خوابگاهی غیر و خوابگاهی دانشجویان بین معناداری تفاوت داد نشان نتایج . نمود انتخاب

 دانشجویان یی بینطباطبادر انصراف از تحصیل در دانشگاه عالمه  مؤثرعوامل  (1373دست آورد اما نتایج تحقیق بهمن پور ) مشابهی به

 . با نتایج این تحقیقات ذکرشده هماهنگ نبود خوابگاهی غیر و خوابگاهی

ای با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر های مقابله( که مقایسه رابطه هوش هیجانی و شیوه1394زاده )خراشادیدر مطالعه 

ای و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان های مقابلهمیانگین نمره هوش هیجانی شیوه . شده بودخوابگاهی و غیر خوابگاهی شهر بیرجند بررسی

 . تفاوت معناداری نداشتخوابگاهی  دختر خوابگاهی و غیر
 

 کاربردي پيشنهاد 
 افزایش، تأکید بر اهداف درونی شده از طریق امیدواریتقویت  خصوصبهدانشجویان  شناختیروان سرمایهتقویت ابعاد مختلف 

جامعه دارند اقدام رشد و پویایی  دانشجویان و این گروه را که نقشی مهم در فرهنگی-علمی، ورزشی، درسی هایفعالیتنان در آمشارکت 

شود

                                                           
11 - Lopez Turley 
12- Snyder et al 
13 -Day et al 
14 - Ebrahimi et al 
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