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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف مقایسه سرمایههای روانشناختی و ذهنآگااهی در دانشاجویان دختار و
پسر انجام شد.
روش :روش پژوهش توصیفی بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در
سال تحصیلی 1395-1396بود .نمونه آماری با استفاده از جدول برآورد کرجسی و مورگان باه تعاداد
 396نفر به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادههاا پرسشانامه
سرمایهروانشناختی لوتانز و مقیاس ذهنآگاهی براون و رایان بود.
یافتهها :یافتهها نشان داد که دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر از سرمایههای روانشناختی و
ذهنآگاهی باالتری برخوردا هستند .همچنین تفاوت میانگین بین دانشجویان دختر و پسار در ذهان-
آگاهی معنیدار بود.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود به منظور افزایش سرمایههای روانشناختی
و ذهنآگاهی در دانشجویان دختر و پسر ،بستههای آموزشی و اقدامات مناسب صورت گیرد.
واژگان کلیدی :سرمایههای روانشناختی ،ذهنآگاهی
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مقدمه
ذهنآگاهی بیش از  25قرن در جهان شرق انجام میشود ،اما اخیراً در غرب محبوب
شده است(گوردون 1و همکاران .)2014 ،اگرچه مفهوم ذهن آگاهی به طور پایدار و
محکم ریشه در بودایی دارد ،اما نباید از سهم اندیشههای مطرح شده توسط سنتهای
روانشناختی و فلسفی ،از جمله فلسفۀ یونان باستان ،پدیدارشناسی ،و طبیعتگرایی در
تفکر غربی اروپا؛ و انسانگرایی در امریکا گذشت)براون ،رایان ،کرسول.)2007 2،
ذهنآگاهی فرصت تعامل با لحظۀ حال و در لحظه بودن را فراهم میکند بدون آنکه
توسط گذشته و آینده مشغول شویم .ذهنآگاهی اظهار میدارد که بسیاری از درد و رنج
انسان ،از افکار و احساسات افراد جامعه نسبت به خود سرچشمه میگیرد(گمر ،سیگل،
فولتن.)2013 3،
ذهنآگاهی مشاهدة محرکهای درونی و بیرونی همانگونه که اتفاق میافتد بدون
هیچ گونه قضاوت و پیش داوری است .ذهنآگاهی مهارتی است که به افراد اجازه
میدهد که در زمان حال ،حوادث را کمتر از آن میزان که ناراحت کنندهاند ،دریافت
کنند .وقتی اشخاص نسبت به زمان حال آگاه میشوند دیگر توجه خود را روی گذشته
یا آینده معطوف نمیکنند .بیشتر مشکالتروانی معموالً با حوادثی که در گذشته روی
داده یا در آینده اتفاق خواهد افتاد مربوط است .به عنوان مثال افرادی که افسردهاند
دربارة گذشته ،اغلب احساس پشیمانی و گناه میکنند و کسانی که اضطراب دارند
نگرانی از مشکالت آینده باعث ایجاد ترس و دلشوره در آنها میشود(کابات-زین،
 ، 2002روبینز ،2002،بائر ،2003 ،بورکووک2002 4،به نقل از آذرگون ،کجباف،
.)1389

1
. Gordon
. Brown, Ryan & Creswell
3
. Germer, Siegel & Fulton
4
. Kabat-Zinn, Robins, Baer & Borkovec,
2

76

سرمایههای روانشناختی یک ساختار چند وجهی و نسبتاً جدید است(میلز ،فلک،
کوزیکوسکی  .)20135،سرمایههای روانشناختی را میتوان یک حالت روانشناختی
مثبت فرد از توسعه و رشد یافتگی دانست(لوتانز 6و همکاران )2010 ،که در ترویج
مشارکت کار و بهزیستی دخیل است(مالینوفسکی ،لیم )2015 7،و دارای چهار مؤلفه
میباشد که از این قرار است :تابآوری ،امیدواری ،خوشبینی و خودکارآمدی (لوتانز،
یوسف20048،؛ لوتانز ،نورمن ،ایوی.)20089،
تابآوری به این موضوع اشاره میکند که برخی از افراد با وجود اینکه در معرض
عوامل استرسزا شدید و خطرات قرار دارند سالم میمانند و بهزیستی و رضایت را
تجربه می کنند ،در حالی که افراد دیگر در مواجهه با همان شرایط مشابه مستعد ابتالء
به اختالالت در سالمتی هستند(پرتچ ،فالنگر ،اشمیت)201210،؛ امیدواری یک ساختار
شناختی متضمن انتظارات افراد از رسیدن موفقیتآمیز به هدف است(فلدمن،
دیویدسون ،مارگالیت)2015 11،؛ خوشبینی یک متغیر تفاوت فردی(کارور ،شایر ،و
سگراسترام  )201012،و یکی از خصوصیات مثبت انسان است که طی دو دهه گذشته،
توجه ویژه ای را در روانشناسی و علوم اجتماعی به خود جلب کرده است(پیترسون13،
 2000به نقل از شهنی ییالق ،موحد ،شکرکن)1383 ،؛ خودکارآمدی در برگیرنده تفکر
مربوط هدف است و توانایی درک یک شخص برای تکمیل فعالیتهای خاص و یا
شرکت در رفتارهای ویژه تعریف شده است .خودکارآمدی شاخص مهمی در بهزیستی
است(می14و همکاران)2015 ،
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سرمایهروانشناختی به عنوان یک متغیر روانشناختی میتواند تحت تأثیر عوامل
گوناگونی قرار گیرد .ادبیات مربوط به این حوزه حاکی از آن است که سرمایه-
روانشناختی را میتوان در سطح فرد ،گروه و سازمان مورد بررسی قرار داد .از این رو
مطالعاتی که سرمایه روانشناختی را به عنوان یک عامل اثرگذار بر رفتار و نگرش
کارکنان مورد استفاده قرار دادهاند ،میتوان در  4گروه جای داد.1 :مطالعاتی که به
بررسی عوامل اثرگذار بر سرمایه روانشناختی پرداختهاند؛  .2مطالعاتی که به بررسی
نتایج حاصل از سرمایهروانشناختی پرداختهاند؛  .3مطالعاتی که اثر تعدیلگری سرمایه
روانشناختی را مورد بررسی قرار دادهاند؛  .4مطالعاتی که اثر تعدیلگری و میانجیگری
سایر متغیرها در رابطۀ بین سرمایه روانشناختی و نتایج حاصل از آن را مورد بررسی
قرار دادهاند(عبدوی بافتانی و همکاران.)1395 ،
روش تحقیق
روش پژوهش حاضر ،توصیفی است .جامعه آماری شاامل کلیاه دانشاجویان دانشاگاه
بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1395-1396بود .نمونه آماری با استفاده از جدول
برآورد کرجسی و مورگان به تعداد  396نفر به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلاه-
ای از میان دانشکدههای(علوم انسانی ،فنی و مهندسی ،علوم ورزشی ،علوم پایه ،شیمی
و اقتصاد و علوم اجتماعی) انتخاب شدند .اطالعاات ایان پاژوهش توساط پرسشانامه
مقیاس ذهنآگاهی و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز بدست آمد
مقیاس ذهنآگاهی15:برای سنجش و ارزیابی ذهنآگاهی از مقیاس ذهنآگاهی براون
و رایان( )2003استفاده شد .این مقیاس یک آزمون  15سوالی میباشد که به منظور
سنجش سطح هوشیاری و توجه نسبت به رویدادها و تجارب جاری زندگی ساخته شده
است .سوالهای این آزمون سازه ذهنآگاهی را در مقیاس شش درجهای لیکرت(از
نمره یک برای((تقریباً همیشه)) تا نمره شش برای((تقریباً هرگز)) ) میسنجد .همسانی
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درونی سوالهای آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ از 0/80تا 0/87گزارش شده
است(براون و رایان  )2003،و آلفای کرونباخ برای پرسشهای نسخه فارسی این
مقیاس نیز در مورد یک نمونه 723نفری از دانشجویان  0/81محاسبه شده است-
(قربانی ،واتسون ،وتینگتون.)200916،
پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز 17:برای سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه
سرمایه روانشناختی لوتانز استفاده شد .این پرسشنامه دارای 24سوال و چهار خرده
مقیاس امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی و خودکارآمدی است که هر خرده مقیاس
شامل  6گویه است و آزمودنی به هر گویه در مقیاس  6درجهای(کامالً مخالفم تا کامالً
موافقم) لیکرت پاسخ میدهد .نسبت خی دو این آزمون برابر است با  24/6و آمارههای
 CFIو  RMSEAدر این مدل به ترتیب  0/97و  /08میباشد .پایایی این پرسشنامه
در ایران توسط بهادری خسروشاهی ،نصرتآبادی و بیرامی بر اساس آلفای کرونباخ
 0/85گزارش شده است(بهادری خسروشاهی ،نصرت آبادی ،بیرامی.)1391 ،
یافتهها
جدول شماره( )1توضیح فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت
متغیر

جنسیت

6

طبقه

فراوانی

درصد

زن

238

60/1

مرد

121

30/6

جمع

359

90/7

گزارش نشده

37

9/3

جمع کل

396

100

1
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7
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1

پاسخگویان را  238نفر زن(60/1درصد) 121 ،نفر مردان(30/6درصد) تشکیل دادهاند.
همچنین  37نفر( 9/3درصد) از پاسخگویان هم جنسیت خود را ابراز نکردهاند.
جدول شماره( )2میانگین و انحراف معیار سرمایههای روانشناختی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

خودکارآمدی

24/87

5/174

امیدواری

24/99

5/284

تابآوری

24/66

4/771

خوشبینی

24/29

4/479

سرمایههای روانشناختی

98/82

16/311

همانگونهکهدر جدول شماره ( )2مشاهده میشود ،میانگین خودکارآمدی ،24/87
میانگین امیدواری ،24/99 ،میانگین تابآوری  ،24/66میانگین خوشبینی  ،24/29و
میانگین سرمایههای روانشناختی 98/82 ،میباشد .همچنین انحراف معیار خودکارآمدی
 ،5/174انحراف معیار امیدواری  ،5/284انحراف معیار تابآوری  ،4/771انحراف معیار
خوشبینی ،4/479و انحراف معیار سرمایههای روانشناختی  16/311میباشد.
جدول شماره()3میانگین و انحراف معیار ذهنآگاهی

متغیر

میانگین

انحراف معیار

ذهن آگاهی

59/98

13/326

همانگونه که در جدول شماره( )3مشاهده میشود ،میانگین ذهنآگاهی 59/98و
انحراف معیار ذهنآگاهی  13/326میباشد.
مقایسه ذهن آگاهی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بوعلی سینا همدان

80

جدول شماره( )4مقایسه ذهن آگاهی دانشجویان دختر و پسر
جنسیت

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

آزمون t

معناداری

سطح

حد پائین

آگاهی

مرد

121

56/23

13/086

4/041

0/001

حد باال

ذهن

زن

238

62/15

13/125

متغیرها

3/037

8/795

نتایج بدست آمده از آزمون  )sig=0/001 ،t=4/041( tنشان میدهد که تفاوت
میانگین بین دختران و پسران معنیدار است و میتوان گفت که ذهنآگاهی این دو
گروه هیچ تشابهی ندارند.
مقایسه سرمایههای روانشناختی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بوعلی سینا همدان
جدول شماره( )5مقایسه سرمایههای روانشناختی دانشجویان دختر و پسر
جنسیت

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

آزمون t

سطح معنا داری

روانشناختی

مرد

121

97/46

16/565

حد پائین

سرمایههای

زن

238

100/24

16/165

1/528

حد باال

متغیر

0/127

-0/798

3/360

نتایج بدست آمده از آزمون  )sig=0/127 ،t=1/528( tنشان میدهد که تفاوت
میانگین بین دختران و پسران معنیدار نمیباشد و میتوان گفت که سرمایههای
روانشناختی این دو گروه مشابه هم هستند.
بحث و نتیجهگیری
ذهنآگاهی فرصت تعامل با لحظۀ حال و در لحظه بودن را فراهم میکند بدون آنکه
توسط گذشته و آینده مشغول شویم(گمرر ،سیگل ،فولتون)2013 ،؛ اما سرمایههای
81

روانشناختی را میتوان یک حالت روانشناختی مثبت فرد از توسعه و رشد یافتگی
دانست(لوتانز و همکاران )2010 ،که دارای چهار مؤلفه میباشد که از این قرار است:
تابآوری ،امیدواری ،خوشبینی ،و خودکارآمدی(لوتانز ،یوسف2004،؛ لوتانز ،نورمن،
اوی .)2008،در این تحقیق ما به مقایسه سرمایههای روانشناختی و ذهنآگاهی در
دانشجویان دختر و پسر پرداختیم.
در مقایسه متغیر ذهنآگاهی دختران و پسران نتایج بدست آمده از میانگینهای دو
گروه نشان داد که میانگین دختران از پسران بیشتر است و کمی بیش از  62می باشد.
همچنین نتایج بدست آمده از آزمون  tنشان داد که تفاوت میانگین بین دختران و
پسران معنیدار است و میتوان گفت ذهنآگاهی این دو گروه هیچ تشابهی ندارند .در
رابطه با سرمایههای روانشناختی دختران و پسران نتایج بدست آمده از میانگینهای دو
گروه نشان میدهد که میانگین دختران از پسران بیشتر است و کمی بیش از 100
است ،اما نتایج بدست آمده از آزمون  tنشان میدهد که تفاوت میانگین بین دختران و
پسران معنیدار نمیباشد و میتوان گفت سرمایههای روانشناختی این دو گروه مشابه
هم هستند.
برخوردار بودن از سرمایه روانشناختی افراد را قادر میسازد تا در برابر موقعیتهای
استرسزا بهتر مقابله کرده ،کمتر دچار تنش شده ،در برابر مشکالت از توان باالیی
برخوردار شوند ،به دیدگاه روشنی در مورد خود برسند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه
قرار بگیرند؛ لذا دارای سالمت روانشناختی باالتری نیز هستند)رابینز ،واترزماش،
کاسیوپ و میلت 1994 18،به نقل از اکبرزاده ،اکبرزاده ،جوانمرد .)1393 ،همچنین
ذهنآگاهی را میتوان به عنوان رفتاری که در مقابل حواس پرتیها ،انحرافها قرار
میگیرد و به سرکوب محرکهای درونی بد مانند افکار و احساسات میپردازد در نظر
گرفت.

. Robbins, Waters-Marsh, Caccioppe8 & Millet
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