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Develomental assets consist of opportunity,
values and skills that increase adolescents'
achievements at school and result in reduction of
risky behaviors and play a protective role in
psychological well-being. Current study aims to
review mediating role of psychological capital in
relationship between developmental assets and
academic achievements. For this purpose, 463
students (junior and senior high-school) of
Bushehr city (259 boys and 204 girls) were
selected by cluster sampling method and they
responded to Developmental Assets Scale of
Minnesota and Psychological Capital Scale of
Luthans. Structural equation modeling was used
and the results of analyzing data indicated that
there was a meaningful and positive relationship
between psychological capital and developmental
assets. Also, meaningful relationship between
psychological capital and educational achievements,
mediated by developmental assets was obtained.
The results of structural equation modeling
suggests that the model fitted the data. With
regard to these findings, it can be said that
psychological capital has a mediating role in the
relationship between developmental assets and
educational achievements. Accordingly, with regard
to such variables as developmental assets and
increase of psychological capital, the rate of
students' academic achievements could be
increased.

 ارزشها، فرصتها،سرمايههای تحولی در برگيرنده ارتباطها
و مهارتهايی است که احتمال موفقيت نوجوانان را در مدرسه
 موجب کاهش رفتارهای مخاطرهآميز در محيط،افزايش میدهد
 و نقش حفاظتی و حمايتی برای سالمت روانشناختی آنان،میشود
 پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهای سرمايه.ايفا میکند
روانشناختی در رابطه بين سرمايههای تحولی و پيشرفت تحصيلی
 نفر از دانشآموزان پايه دوم و402  به اين منظور.دانشآموزان است
 دختر) به204  پسر و259( سوم دبيرستانهای دولتی شهر بوشهر
روش نمونهگيری خوشهای انتخاب شدند و به مقياس سرمايههای
.تحولی مينهسوتا و مقياس سرمايه روانشناختی لوتانز پاسخ دادند
جهت تجزيه و تحليل دادهها از مدل معادالت ساختاری استفاده
 نتايج تحليل دادهها نشان داد که بين سرمايه روانشناختی و.شد
سرمايههای تحولی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و همچنين
رابطه معنیداری بين سرمايههای تحولی و سرمايه روانشناختی با
 نتايج مدل معادالت ساختاری.پيشرفت تحصيلی به دست آمد
 با توجه به يافتهها.حکايت از برازندگی مدل مفروض تحقيق داشت
میتوان گفت که سرمايه روانشناختی نقش واسطهای در رابطه بين
 بر اين اساس با در.سرمايههای تحولی و پيشرفت تحصيلی دارد
نظر گرفتن متغيرهايی چون نقش سرمايههای تحولی و افزايش
سرمايه روانشناختی میتوان ميزان پيشرفت تحصيلی دانشآموزان
.را ارتقاء داد
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مقدمه
انسان در گسترهی زندگی ،مسير پرفراز و نشيبی را طی میکند که سرشار از چالشها و
فرصتها است .بخش قابل توجهی از چالشهای زندگی مربوط به دوره نوجوانی است که اين
دوره چالشهای تحصيلی را با خود به همراه دارد .گرينبرگ 9و همکاران ( )2002شواهد و
مستندات زياد ی را مرور کردند و بر اين اساس پيشنهاد دادند که مؤثرترين رويکردهای
پيشگيری در مدرسه و رشد جوانان ،رويکردهايی هستند که «سرمايههای شخصی و اجتماعی
دانشآموزان »2را ارتقاء میدهند و محيط مدرسه را بهبود میبخشند.
ظهور رويکرد روانشناسی مثبتنگر موجب تحوالت قابل مالحظه و پژوهشهای نافذ و
مؤثری در زمينههای مختلف علوم رفتاری از جمله مطالعات مربوط به پيشرفت تحصيلی
دانشآموزان و دانشجويان گرديده است .روانشناسی مثبتنگر با توجه به استعدادها و
توانمندیهای انسان به جای پرداختن به نابهنجاری و اختالالت ،هدف خود را شناسايی سازهها و
شيوههايی میداند که بهزيستی و شادکامی انسان را به دنبال دارد (سليگمن و سيکزيتميهالی،2
 .)2000يکی از مفاهيم مهم روانشناسی مثبتنگر ،سرمايههای تحولی 4میباشد.
سرمايههای تحولی به عنوان يک سازه مهم در آموزش و محيط زندگی افراد جوان ،در
حيطهی روانشناسی مثبت مطرح شده است .سرمايههای تحولی ساختار مثبتی است که تمام
کودکان و نوجوانان برای موفق شدن به آنها نياز دارند (اسکلز ،بنسون ،رلکپارتاين ،سسما و
واندلمن .)2000 ،5سرمايههای تحولی مجموعهای از ارتباطات ،0فرصتها ،7ارزشها 8و
مهارتهايی 9است که به نوجوانان و افراد جوان کمک مینمايد تا احتمال موفقيت در مدرسه
را افزايش دهند ،از رفتارهای مخاطرهآميز 90دور بمانند ،تابآوریشان 99افزايش و موجب
1- Greenberg
2- Personal and social assets
3- Seligman & Csikszentmihalyi
4- developmental assets
5- Scales, Benson, Roehlkepartain, Sesma, & Van Dulmen
6- relationship
7- opportunity
8- values
9- skills
10- risk behavior
11- resilience
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بهزيستی آنها میگردد (اسکالز و همکاران .)2000 ،سرمايههای تحولی دارای دو بعد بيرونی
و درونی است که بعد درونی سرمايههای تحولی 9ارزشها ،مهارتها و شايستگیهای درونی
شده و بعد بيرونی سرمايههای تحولی 2تجارب مثبتی است که کودکان و افراد جوان از مردم و
سيستم اجتماعی خود در زندگی روزمره دريافت میکنند.
بنسون ،ليفرت ،2اسکالز و بليث )9998( 4و اسکالز و تاکوگنا )2009( 5به تأثير سرمايههای
تحولی بر زندگی جوانان پرداختند .از نظر آنها هر چه افراد جوان سرمايههای تحولی باالتری
داشته باشند ،کمتر در رفتارهای مخاطرهآميز درگير میشوند .الوارادو )2009( 0در پژوهشی
نشان داده است که تجربهی بيشتر سرمايههای تحولی در نوجوانان ارتباط مثبت با اعضای
جامعه را در پی دارد .افراد با سرمايههای باالتر ،در ساختارهای اجتماعی بيشتری شرکت
میکنند و عملکرد مطلوبتری را در مدرسه دارند (اسکالز و همکاران.)2000 ،
يکی ديگر از مفاهيم روانشناسی مثبتنگر ،سرمايه روانشناختی 7میباشد .سرمايه
روانشناختی از جنبش روانشناسی مثبتنگر (سليگمن و سيکزيتميهالی )2000 ،و
رفتار سازمانی مثبت ،8به عنوان سازهای فراتر از سرمايه اقتصادی سنتی( 9آنچه داريد) ،سرمايه
انسانی( 90آنچه میدانيد) و سرمايه اجتماعی( 99کسانی که میشناسيد) معرفی شده و شامل
هويت شما آنچه هستيد و آنچه میتوانيد باشيد ،میباشد (لوتانز و همکاران،2004 ،
به نقل از لوتانز ،لوتانز و جنسين .)2092 ،92سرمايه روانشناختی يک قابليت سطح باالی
مثبت با چهار بعد مفهومی خودکارآمدی /92اعتماد به نفس ،خوشبينی ،94اميدواری

95

و

1- internal assets
2- external assets
3- Leffert
4- Blyth
5- Taccogna
6- Alvarado
7- psychological capital
8- positive organizational behavior
9- traditional economic capital
10- human capital
11- social capital
12- Luthans & Jensen
13- self-efficacy
14- optimism
15- hope
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تابآوری است .سرمايه روانشناختی قابليت رشد و بهبود را دارد و به همين خاطر هر کجا که
الزم باشد ،میتوان از آن برای مواجهه با چالشهای امروز و فردا استفاده کرد (لوتانز ،يوسف
و آوليو .)2007 ،9بر اساس مطالعه گسترده بندورا ،)9997( 2و بهخصوص تئوری اجتماعی-
شناختی او ،خودکارآمدی میتواند بهعنوان :اعتقاد راسخ (اعتماد به نفس) فرد درباره
توانايیهايش ،بسيج انگيزه ،منابع شناختی و راهکارهای مورد نياز برای اجرای موفقيتآميز
يک وظيفه خاص ،درون يک زمينه خاص تعريف شود (استاجکويچ 2و لوتانز .)9998 ،طبق
نظر اسنايدر ،)2000( 4اميدواری بهعنوان يک وضعيت انگيزشی مثبت ،مبتنی بر يک احساس
موفقيت حاصل از پويايی (انرژی معطوف به هدف) و راهکارها (برنامهريزی برای تحقق
اهداف) تعريف شده است (اسنايدر و ايروينگ ،اندرسون .)9999 ،5بر اساس نظر سليگمن
( )9998خوشبينی يک سبک اسنادی است که وقايع مثبت را برحسب داليل شخصی ،پايدار
و فراگير و وقايع منفی را برحسب داليل خارجی ،موقتی و بسته به شرايط خاص تفسير
میکند .چهارمين ظرفيت روانشناسی مثبتگرا تابآوری است؛ که آن را بهعنوان ظرفيت
توسعهپذير احياء يا بازيابی دوباره خود در مقابل مشکالت ،کشمکشها و شکستها و حتی
وقايع مثبت مانند پيشرفت و افزايش مسئوليت تعريف میکنند (لوتانز.)2002 ،
بر اساس مطالعات قبلی ،ارتباطات نويدبخشی بين سرمايه های تحولی و گزارشات
پيشرفت تحصيلی دانش آموزان ابتدايی (اسکالز ،سيسما و بلستروم ) 2004 ،0و نوجوانان
(اسکالز و ليفرت )2004 ،يافتند .به عنوان مثال در دو تحقيق بزرگی که شامل بيش از 200000
دانشآموز ششم تا دوازدهم در اياالتمتحده بود ،با افزايش سرمايهها ،حضور در مدرسه و
گرفتن رتبه عالی نيز افزايش يافت (بنسون ،اسکالز ،ليفرت و رلکپارتاين .)9999 ،7در مطالعهای
که روی دانشآموزان دبيرستانی شهری و کم درآمد اسپانيولی و آفريقايی -آمريکايی صورت
گرفت نشان دهنده ارتباط مثبت بين سرمايهها ،حضور در مدرسه و بهتر شدن نمرات بود
1- Youssef & Avolio
2- Bandura
3- Stajkovic
4- Snyder
5- Irving & Anderson
6- Bolstrom
7 - Benson, Scales, Leffert, & Roehlkepartain
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(اسکالز ،فاستر ،هرست ،رترفورد و پينتو2005 ،9؛ به نقل از اسکالز و همکاران .)2000 ،اسکالز
و همکارانش در سال  ،2000بهمنظور بررسی رابطه بين سرمايههای تحولی و پيشرفت
تحصيلی 270 ،دانشآموز را طی سه سال مورد مطالعه قراردادند .آنها گزارش کردند که هر
چه سرمايههای تحولی در پايه هفتم و نهم بيشتر بود ،پيشرفت تحصيلی در پايههای بعدی نيز
بهتر بود و افزايش سطوح سرمايههای تحولی باعث پيشرفت تحصيلی دانشآموزان میشد.
مطالعات نشان داده است که فرد جوانی که سرمايههای نسبتاً بيشتری را گزارش میکند ،با
احتمال کمتری درگير الگوهای رفتاری خطرناک شده ،و با احتمال بيشتری رفتارهای سازنده
اجتماعی و مثبت ،ازجمله عملکرد خوب در مدرسه نشان میدهد (ليفرت و همکاران،9998 ،
اسکالز ،بنسون ،ليفرت و بليث ،2000 ،اسکالز و همکاران .)2000 ،همچنين بنسون ،اسکالز و
سيورتسن )2099( 2با هدف ارزيابی تغييرات ،کاربرد سرمايههای اندازهگيری شده ،توضيح
چارچوب سرمايهها برای کودکان و نوجوانان ،به بررسی پيشرفتهای جديد در نيمرخهای
سرمايههای تحولی پرداختند و بسياری از فرضيههای آنها ازجمله تأثير اين سرمايهها بر
تقويت تالش و کاهش رفتارهای پرخطر ،تغيير سيستمهای تحولی برای تقويت سرمايههای
تحولی و ارتباط پويا و متقابل شخص و محيط ،تأييد گرديد .نتايج اين مطالعات به ارزش
مثبت چارچوب سرمايهها به عنوان يک لنز نظری و کاربردی برای درک و ارتقای پيشرفت
دانشآموزان اشاره دارد.
از سوی ديگر بررسی يافتههای تحقيق حاکی از رابطه سرمايه روانشناختی با پيشرفت
تحصيلی است .به عنوان مثال ،بر اساس تحقيق لوتانز ،لوتانز و جنسين ( ،)2092سرمايه
روانشناختی دانشآموزان به طور قابل توجهی با پيشرفت تحصيلی آنها ارتباط دارد .همچنين
میتوان به تحقيقاتی که به بررسی رابطه بين سازههای روانشناختی (مثل ،خودکارآمدی ،اميد،
تابآوری و خوشبينی) با پيشرفت تحصيلی ،اشاره کرد .بر اساس نظريه شناختی -اجتماعی
بندورا ( )9997و به استناد تحقيقات متعدد ازجمله پژوهشهای پاجارس و ميلر)9997( 2؛
پاجارس و گراهام)9999( 4؛ گرين ،ميلر ،کراسون ،دوک و اکی ،)2004( 5خودکارآمدی در
Foster, Horst, Rutherford, & Pinto
Syvertsen
Pajares & Miller
Graham
Greene, Crowson, Duke, & Akey
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حکم عامل مهم ،نقش مؤثر در پيشبينی پيشرفت تحصيلی در سطوح مختلف تحصيلی ،ايفا
میکند .همينطور چمرز ،هو و گارسيا )2009( 9بيان میکنند که خودکارآمدی پيشبينی کننده
قوی عملکرد تحصيلی دانشآموزان سال اول دانشگاه بود .اميد به عنوان يکی ديگر از
سازههای روانشناختی پيشبينی کننده پيشرفت تحصيلی است .به عنوان مثال اميد در
موفقيتهای تحصيلی و ورزشی ،سالمت جسمی و روحی ،پايداری عقايد و مهارتها و ديگر
موارد مطلوب پيامدهای مثبت و بهزيستی در زندگی نقش دارد (کاری ،2اسنايدر ،کوک ،روبی
و رم9997 ،2؛ انوئوگبوزی 4و اسنايدر .)2000 ،در رابطه با خوشبينی و پيشرفت تحصيلی،
هوی ،تارتر و هوی )2000( 5در پژوهش خود با عنوان خوشبينی تحصيلی مدارس ،به اين
نتيجه دست يافتند که با کنترل متغيرهای جمعيت شناختی و پيشرفت تحصيلی پيشين
دانشآموزان ،خوشبينی تحصيلی تأثير مثبت و معنیداری بر پيشرفت تحصيلی دانشآموزان
دارد (اسميت 0و هوی .)2007 ،تابآوری به عنوان آخرين مؤلفه سرمايه روانشناختی نيز با
پيشرفت تحصيلی رابطه دارد .بر اساس تحقيقات ،دانشآموزانی که سطوح باالی تابآوری را
داشتند ،پيشرفت تحصيلی بيشتری دشتند (مارتين و مارش.)2008 ،7
تحقيقات اخير در زمينه تحول انسان توسط مدلهای سيستمهای تحولی 8شکل گرفته
است .تأکيد مدلهای سيستمهای تحولی بر اين است که تحول انسان مستلزم روابط متقابل بين
فرد در حال رشد و سطوح چندگانه محيط است که رشد سالم را حمايت و افزايش میدهد
(بنسون و همکاران .)2000 ،مدلهای سيستمهای تحولی مانند نظريه زيست بوم شناسی برون
فن برنر 9بر دو محور اساسی استوار است :فرد در حال رشد يا به بيانی ديگر رشد در زمينه يا
زيست بوم و ساختار محيط (محسنی .)9292 ،بر اساس نظر برونفنبرنر ( )9979موفقيت
مدرسهی دانشآموزان ،از ديدگاه نظری بهعنوان نتيجهی متقابل و پيچيدهی عوامل مختلفی در
Chemers, Hu, & Garcia
Curry
Cook, Ruby, & Rehm
Onwuegbuzie
Hoy, Tarter, & Hoy
Smith
Martin & Marsh
developmental systems theories
Bronfenbrenner
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نظر گرفته میشود ،که نشان دهنده سطوح مختلف سيستمهای افراد جوان است .طبق اظهارات
لرنر ،لرنر ،دواستفانيس و آپفل ،)2009( 9پيامدهای تحصيلی مثبت ،مانند همه پيامدهای
تحولی ،در نتيجهی روابط موفقيتآميز فرد -محيط رخ میدهد که در آن ،افراد در سيستمهای
به هم پيوسته قرار دارند و در آنها فعال هستند (لرنر و همکاران.)2009 ،
موفق بودن در مدرسه مستلزم اين است که کودک دامنهای از شايستگیهای اجتماعی و
تحصيلی را دارا باشد .کودکان عالوه بر تسلط بر موضوع ،طراحی راهبردهای يادگيری و
عملکرد خوب در امتحان بايد برای حفظ و ايجاد روابط بين فردی تالش کنند ،هويت
اجتماعی و احساس تعلق را در خود تقويت کنند ،استانداردهايی برای عملکرد ديگران مشاهده
و تنظيم کنند و به صورتی رفتار کنند که مورد تحسين معلم و دوستانشان باشند .معموالً
کودکانی که در اين فعاليتهای اجتماعی موفق هستند ،ازنظر تحصيلی هم دانشآموزانی موفق
میباشند (ونتزل.)9998 ،2
امروزه چالش تنها بر سر يافتن خالق استعدادهای مورد نياز نيست؛ نکته مهمتر يافتن
راههای نوآورانهای برای رشد و تبديل به سرمايه کردن استعدادها ،توسعه قابليتها و
توانمندیهای سرمايه انسانی و اجتماعی و به ويژه ظرفيتهای روانشناختی نيروی انسانی
برای دستيابی به يک پيشرفت پايدار است (لوتانز و همکاران .)2007 ،با توجه به مطالبی که
عنوان شد میتوان بر روی مالکهای ظرفيتهای روانشناختی و همچنين سرمايههای تحولی
نوجوانان تأکيد کرد و به قدرت استفاده نشدهی آنها که ممکن است در محيط مدرسه و
زندگی داشته باشند پی برد و بر استفاده از آنها برای بهبود شرايط تأکيد کرد .از آنجا که
ظرفيتهای روانشناختی جمعپذير هستند و با يکديگر قدرت همافزايی دارند (لوتانز و
همکاران )2007 ،و همچنين يکی از فرضيههای اصلی در مدل سرمايههای تحولی اين است که
سرمايهها تجمعی هستند ،به اين صورت که پيامدهای مثبت مانند (موفقيت در مدرسه ،سالمت
اجتماع ی و هيجانی ،مشارکت ،مراقبت و عدم وجود رفتارهای پرخطر مثل سوء مصرف مواد،
خشونت ،رفتارهای ضد اجتماعی) با افزايش تعداد سرمايههای تحولی ،زياد میشوند (بنسون
و همکاران ،)2099 ،انتظار میرود نتيجه سرمايهگذاری همه جانبه روانشناختی و تحولی
1- Lerner, De stefanis, & Apfel
2- Wentzel
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نسبت به تکتک اجزای آن بر روی نتايج عملکرد و نگرش دانشآموزان بيشتر باشد .از آنجا
که نوجوانی دورهی حد فاصل ميان کودکی و بزرگسالی است و با در نظر گرفتن اين موضوع
که کشور ايران از لحاظ جمعيتی يکی از جوانترين کشورهای جهان به شمار میرود از اين رو
مطالعه نوجوانان و جوانان با تمرکز بر استعدادها و توانمندیهای آنها ،بيش از گذشته بايد
مورد توجه روانشناسان و نهادهای تعليمی و تربيتی قرار بگيرد ،چرا که با وجود دگرگونيها و
پيشرفت سريع جوامع بشری ،اگر علم روانشناسی و به تبع آن نهادهای تعليمی و تربيتی
بازنگری و بهسازی خود را مورد توجه جدی قرار ندهند ،سيل تحوالت عظيم سبب تخريب
بنيادهای اساسی انديشه و عمل افراد آن جامعه خواهد گرديد .با توجه به توضيحات ذکر شده
تحقيقی که همزمان نقش سرمايههای تحولی و سرمايه روانشناختی را بر روی پيشرفت
تحصيلی مورد بررسی قرار دهد در پيشينه پژوهشی يافت نشد .بدين منظور پژوهش حاضر در
پاسخ به فقدان الگويی برای پيشبينی پيشرفت تحصيلی با توجه به متغير سرمايههای تحولی و
سرمايه روانشناختی است و با استناد به آنچه ذکر شد سرمايههای تحولی بر روی پيشرفت
تحصيلی تأثير دارد و همچنين سرمايه روانشناختی نيز به تنهايی بر روی پيشرفت تحصيلی
تأثير دارد ،لذا میتوان مدل مفهومی زير را به عنوان يک مدل احتمالی از رابطه اين متغيرها
پيشنهاد نمود:
سرمايههای تحولی

سرمایه روانشناختی

پيشرفت تحصیلی

شکل .9مدل مفهومی پژوهش

روش
جامعه آماري ،نمونه و روش اجراي پژوهش :پژوهش حاضر توصيفی همبستگی از نوع
مدل معادالت ساختاری که در آن روابط بين متغيرها در قالب يک مدل مفهومی مورد بررسی
قرار گرفت .جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم و سوم
دبيرستانهای دولتی شهر بوشهر در سال تحصيلی  9292-94میباشد .گروه نمونه به روش
نمونهگيری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند به اين صورت که ابتدا به صورت تصادفی
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 90مدرسه از ميان مدارس دولتی اين شهر انتخاب شدند و سپس در دو کالس از هر مدرسه
پرسشنامهها اجرا شد .پيش از اجرای پرسشنامهها ،به دانشآموزان در مورد اهداف پژوهش
توضيحاتی ارائه شد و به آنان اطمينان داده شد که پاسخهای آنان کامالً به صورت محرمانه
خواهد ماند .همچنين دانشآموزان در پاسخگويی کامالً آزاد بودند و هر زمان که مايل به ادامه
نبودند میتوانستند از پاسخگويی انصراف دهند .پاسخگويی به سواالت به طور متوسط 20
دقيقه زمان نياز داشت .تعداد کل نمونه اوليه  500نفر بودند که پرسشنامه  27نفر از پاسخگويان
قابل استفاده نبود ،لذا در تحليل نهايی از دادههای  402نفر استفاده شد 55/9 .درصد
دانشآموزان تحقيق پسر ( )n=259و  44/9درصد دانشآموزان دختر ( )n=204بودند .همچنين
 07/0درصد پايه دوم دبيرستان ( )n=292و  22/7درصد در پايه سوم دبيرستان ()n=950
مشغول به تحصيل بودند.

ابزار سنجش
مقیاس سرمایههاي تحولی :برای اندازهگيری سرمايههای تحولی از مقياس سرمايههای
تحولی بنسون و همکاران ( ) 9998استفاده گرديد .مقياس سرمايههای تحولی برای سنجش
دو مؤلفهی سرمايههای تحولی درونی و بيرونی ساخته شده است .هر کدام از اين دو مؤلفه
شامل  4بخش است که در مجموع مقياس سرمايههای تحولی از هشت زير مجموعه تشکيل
شده است .ابعاد سرمايههای تحولی درونی يا شخصی شامل تعهد به يادگيری ،ارزشهای
مثبت ،شاستگیهای اجتماعی و هويت مثبت است و ابعاد سرمايههای بيرونی يا بافتی شامل
حمايت ،ت وانمند سازی ،انتظارات و استفاده سازنده از زمان است .اين مقياس شامل  58گويه
است و پيوستار پاسخ بر روی طيف چهار درجهای ليکرت از هرگز يا بندرت (نمره  ،)9تا
هميشه يا بسيار زياد (نمره  ،)4قرار دارد .دهقان حصار ( )9299در پژوهش خويش با انجام
تحليل عامل اکتشافی بر روی اين مقياس ،دو عامل سرمايههای تحولی درونی و بيرونی را
شناسايی و مقدار ضريب آلفا برای سرمايههای تحولی را  0/92و برای هر يک از مؤلفههای
سرمايههای تحولی درونی و بيرونی به ترتيب  0/84و  0/89گزارش کرده است .شريف
موسوی ( )9292نيز به منظور روايی سازه پرسشنامه سرمايههای تحولی ،تحليل عامل اکتشافی
را با استفاده از دادههای گروه نمونه به روش تحليل مؤلفههای اصلی روی  20گويه (گويههای
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بيرونی) انجام داد و با حذف سه گويه نشان داد که  22گويه باقيمانده قابل تقليل به سه عامل
اصلی خانواده ،مدرسه و سايرين هستند .همچنين ضريب پايايی برای خرده مقياسهای
خانواده ،مدرسه و سايرين را به ترتيب  0/79 ،0/89و  0/82گزارش کرد .در پژوهش حاضر
مقدار ضريب آلفای کرونباخ برای خانواده  ،0/94مدرسه  ،0/88ديگران  0/80و سرمايههای
تحولی  0/92به دست آمده است.
پرسشنامه سرمایه روانشناختی:

پرسشنامه معروف سرمايه روانشناختی لوتانز و

همکاران ( ،)PCQ -24( ،)2007در اصل برای کارمندان در محل کار طراحی شده ،و در اين
تحقيق برای دانشآموزان مطابقت داده شده و به کار برده شد .پرسشنامه سرمايه روانشناختی
از چهار خرده مقياس تشکيل شده که شامل( :الف) اميد (اسنايدر و همکاران( ،)9990 ،ب)
تابآوری (وگناليد و يانگ( ،)9992 ،9ج) خوشبينی (شيير و کارور ،)9985 ،2و (د) کارآمدی
(پارکر .)9998 ،2هر زير مقياس شامل موارد زير بود" :راههای زيادی دربارهی مسائل مربوط
به مدرسهی من وجود دارد" (اميد)؛ "من معموالً مشکالت مدرسهام را به صورتهای مختلف
مديريت میکنم" (تابآوری)؛ "من در مورد کارهای مدرسهام معموالً نيمه پر ليوان را میبينم"
(خوشبينی)؛ "من در تنظيم اهداف مدرسهام اطمينان دارم" (خودکارآمدی).
هر يک از اين چهار خرده مقياس تعداد مختلفی ماده دارند ،که روی مقياس ليکرت ،از
کامالً مخالف تا کامالً موافق تنظيم شدهاند .هم تحليل عامل اکتشافی و تأييدی و هم
روايیهايی که از طريق چهار نمونه مختلف فراهم شده نويد بخش حمايت روانسنجی برای
پرسشنامه سرمايه روانشناختی میباشند (لوتانز ،آوليو ،آوی و نورمن .)2000 ،ابزارهای
گوناگونی جهت اندازهگيری خودکارآمدی /اعتماد به نفس ،اميدواری ،تابآوری و خوشبينی
و ساير سازههای مثبت روانشناختی بالقوه طراحی شدهاند .اين ابزارها عبارتند از :مقياس
خودکارآمدی (پارکر ،)9998 ،که يک آزمون  0مادهای است .مقياس اميدواری (اسنايدر و
همکاران ،)9990 ،مقياس خوشبينی گرايشی توسط (شيير و کارور ،)9985 ،که يک آزمون 0
مادهای خودگزارشی است؛  2ماده آن مربوط به خوشبينی و  2ماده آن مربوط به بدبينی است،
مقياس تابآوری (وگناليد و يانگ .)9992 ،اسنايدر و همکاران ( )9990پايايی مقياس
1- Wagnild & Young
2- Scheier & Carver
3- Parker

رابطه سرمایههاي تحولی و پیشرفت تحصیلی :با نقش میانجی سرمایه روانشناختی

931

اميدواری را با استفاده از آلفای کرونباخ و روش بازآزمايی بين  0/74تا  0/84گزارش نمودند.
وگناليد و يانگ ( )9992پايايی مقياس تابآوری را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/90به
دست آوردند .همچنين با استفاده از روش بازآزمايی ،در يک دوره  92ماهه ،ضرايب همبستگی
 0/07تا  0/84را برای اين مقياس گزارش کردند .ضريب آلفای گزارش شده توسط لوتانز و
همکاران ( )2000برای مقياس سرمايه روانشناختی  0/88میباشد .همچنين در پژوهشی که توسط
لوتانز و همکاران ( )2092انجام شده ضريب آلفای کرونباخ گزارش شده برای سرمايه روانشناختی
 0/90میباشد .لوتانز و همکارانش ( ،)2090برای روايی اين پرسشنامه از تحليل عامل تأييدی
استفاده کردند و  CFIرا برابر 0/92و  RAMSEAرا برابر  0/05گزارش کردند .در پژوهش
حاضر ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای سرمايه روانشناختی  0/85میباشد.
در پژوهش حاضر همچنين به منظور اعتباريابی پرسشنامه سرمايه روانشناختی در بين
دانشآموزان دبيرستانی ،از روش آماری تحليل عامل تاُييدی استفاده شد .تمامی سؤاالت دارای
بارهای عاملی باالتر از  0/20بودند .و  CFIرا برابر  0/85و  RAMSEAرا برابر 0/07
گزارش کردند.
برای اندازهگيری پيشرفت تحصيلی از معدل دانشآموز در ترم حاضر که از کارنامه
تحصيلی او اخذ شد ،استفاده گرديد.

یافتهها
شاخصهای توصيفی شامل ميانگين ،انحراف معيار و ماتريس همبستگی میباشد.
جدول  .9ميانگين ،انحراف معيار و ماتريس همبستگی
متغیرها
پيشرفت تحصيلی
سرمايههای تحولی
سرمايهروانشناختی

انحراف
میانگین
معیار
90/00
99/92
90/00

2/04
99/50
92/05

ضرایب همبستگی
پیشرفت
تحصیلی
9
*0/99
**0/94

سرمایههاي
تحولی

سرمایه
روانشناختی

9
**0/57

9

** p< 0/09

* p< 0/05
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همان طور که در جدول 9مشاهده میشود به ترتيب بين سرمايههای تحولی و سرمايه
روانشناختی با مقدار  r =0/57و بين سرمايه روانشناختی و پيشرفت تحصيلی با مقدار
 ،r=0/94در سطح  p>0/09رابطه معنیداری وجود دارد .همچنين بين سرمايههای تحولی و
پيشرفت تحصيلی با مقدار  r =0/99در سطح  p>0/05رابطه معنیداری وجود دارد.
نتايج حاصل از بررسی پيش فرضهای مدل نشان داد که در مفروضهی بهنجاری چند
متغيری ،9قدر مطلق ضريب چولگی 2کمتر از  2و ضريب کشيدگی 2کمتر از  90است ،که
دهندهی بهنجار بودن متغيرها است .به عنوان مثال قدر مطلق ضريب چولگی معدل،
سرمايههای تحولی ،و سرمايه روانشناختی به ترتيب ،-0/409 ،-0/259 ،و  -0/950است .قدر
مطلق ضريب کشيدگی معدل ،خانواده ،مدرسه ،ديگران ،سرمايههای تحولی ،خودکارآمدی،
اميد ،تابآوری ،خوشبينی و سرمايه روانشناختی به ترتيب،-9/029 ،0/285 ،-0/292 ،
 0/400 ،0/007 ،9/292 ،9/275 ،-0/920 ،-0/500و  9/902است .در رابطه با همخطی
چندگانه 4نيز نتايج نشان داد مقدار تحمل 5بيشتر از  0/90و عامل افزايش واريانس 0کوچکتر از
 90است .به عنوان مثال ،مقدار تحمل و عامل افزايش واريانس خانواده ،مدرسه ،ديگران،
سرمايههای تحولی ،خودکارآمدی ،اميد ،تابآوری ،خوشبينی و سرمايه روانشناختی به
ترتيب،)9/54 ،0/05( ،)9 ،9( ،)9/49 ،0/79( ،)9/99 ،0/89( ،)9/04 ،0/90( ،)9/45 ،0/09( ،
( )9/22 ،0/82( ،)9/99 ،0/84و ( 0/29و  )2/59است که نشان دهندهی عدم وجود همخطی
چندگانه است.
جدول 2نشان دهنده شاخصهای برازندگی مدل پيشنهادی و مدل اصالح شده میباشد .در
مدل پيشنهادی مسير خطاها به يکديگر در نظر گرفته نشده بود ولی در مدل اصالح شده برای
کاهش شاخصهای خطا و افزايش برازش مدل مسيرهای خطا بر اساس منطق نظری به
يکديگر وصل شدند .بر اين اساس ،شاخصهای مدل اصالح شده شامل مجذور خیدو
( ،)X2 =97/80نسبت مجذور خیدو به درجه آزادی ( ،)X2/df =9/02شاخص نيکويی برازش
multivariate normality
skewness
kurtosis
multicollinearity
tolerance
)variance inflation factor (VIF
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خانواده

0/09

مدرسه

0/27

خودکارآمدی

ديگران

0/40

0/89

0/00

سرمايههای تحولی

اميد

0/72

خوشبینی


تابآوري

0/48

931

0/02

سرمايه
روانشناختی

پيشرفت
تحصيلی

0/99

شکل .2نمودار مسيرهای مدل برازش يافته با ضرايب استاندارد

( ،)GFI=0/99شاخص نيکويی برازش تعديل يافته ( ،)AGFI=0/97شاخص برازندگی هنجار
شده ( ،)NFI=0/98شاخص برازندگی تطبيقی ( ،)CFI=0/99شاخص برازندگی افزايشی
( ،)IFI=0/99شاخص تاکر -لويس ( )TLI=0/98و جذر ميانگين مجذور خطای تقريب
( )RAMSEA=0/04نشان میدهد مدل اصالحی از برازش خوبی برخوردار است.
جدول  .2شاخصهای برازش مدل
شاخص مدل

P RAMSEA TLI IFI CFI NFI AGFIGFIX2/df df X2

مدل پيشنهادی 0/82 0/89 0/88 0/80 0/80 0/92 7/972 20 942/44

0/90

0/009

مدل اصالح شده 0/98 0/99 0/99 0/98 0/97 0/99 9/02 99 97/80

0/04

0/08

جدول 2نشان دهنده ضريب مسير مستقيم و روابط مستقيم در مدل مفروض است،
همانطور که مالحظه میشود مسيرها در سطح  0/09معنیدار هستند.
جدول  .2جدول فرضيههای مستقيم
سطح
معناداري ()p
0/009
0/005

نسبت
بحرانی
2/29
2/80

خطاي
معیار
0/98
0/04

برآورد
استاندارد
سرمايههای تحولی به سرمايه روانشناختی
0/00
سرمايه روانشناختی به پيشرفت تحصيلی
0/99
مسیر
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در جدول  4با استفاده از روش بوت استرپ روابط غيرمستقيم از طريق ميانجيگری
سرمايه روانشناختی به دست آمد .همان طور که مالحظه میکنيد حدود باال و پايين رابطه غير
مستقيم سرمايههای تحولی به پيشرفت تحصيلی از طريق سرمايه روانشناختی صفر را در بر
نمیگيرد و معنیدار است.
جدول .4آزمون ميانجيگری روابط غير مستقيم به روش بوت استراپ
مسیر
داده
حدباال حدپایین خطا سوگیري بوت
سرمايه تحولی به پيشرفت تحصيلی از
0/0997 0/0999 -0/0000 0/0000 0/0099 0/247
طريق سرمايه روانشناختی

بحث و نتیجهگیري
مطالعه حاضر به تعيين رابطه بين سرمايههای تحولی و پيشرفت تحصيلی با نقش ميانجی
سرمايه روانشناختی پرداخت .نتايج پژوهش نشان داد که بين سرمايههای تحولی و سرمايه
روانشناختی رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد .اين يافته با نتايج تحقيقات کوئرنر و
فيتزپاتريک )2002( 9و گردس و ماليکروت )9994( 2همسو بود .در تبيين فرضيه ارتباط
سرمايههای تحولی با سرمايه روانشناختی ،میتوان گفت که از مؤلفههای مهم سرمايه تحولی،
خانواده و مدرسه است .هنگامی که فرزندان در زمينههای مناسب خانوادگی رشد میکنند ،اين
زمينه ها به عنوان مهمترين عامل برای رشد فيزيکی و روانی آنها مطرح میشود .خانواده،
کارکردهای فراوانی دارد و بر اساس همين کارکردها ،بر فرزندان خود تأثير میگذارند و به
سهم خود شيوهی رفتار آنها را در محيط تعيين میکنند .الگوی ارتباطی خانواده ،يکی از
کارکردهايی است که قادر به تأثيرگذاری بر رفتار فرزندان میباشد (کوئرنر و فيتزپاتريک،
 .)2002مسائلی چون اختالف بين والدين و دانشآموز ،و ارتباط ضعيف بين دانشآموز و
والدين میتواند بر تعداد زيادی از عوامل مقابلهای مثل سازگاری تحصيلی ،سالمت روانی و
حمايت اجتماعی تأثيری منفی داشته باشد .از طرف ديگر ،عالقه به تحصيل در والدين ،در
ايجاد خودکارآمدی تحصيلی و انگيزش درونی دانش آموزان نقش بسزايی ايفا میکند (گردس
و ماليکروت .)9994 ،خانواده به عنوان يک مؤلفه مهم سرمايه تحولی به شمار میآيد .بنابراين،
1- Koerner & Fitzpatric
2- Gerdes & Mallickrodt
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حمايتهای خانواده میتواند سرمايه تحولی را ارتقا بخشد .با توجه به حمايتهای خانواده و
نقش آن در سرمايه تحولی ،فرد در مقابله با سختیها و دشواریهای زندگی میتواند از خود
تاب آوری و انعطافپذيری (يکی از مؤلفههای سرمايه روانشناختی) بيشتری نشان دهد .در
چنين موقعيتی است که فرد میتواند به پيشرفت و موفقيتهای بيشتری دست يابد .شايستگی
و عملکرد کودکان و نوجوانان ارتباط نزديکی با کيفيت محيطهای اجتماعیشان دارد .بنابراين،
خانوادههايی که کارآيی بهتری دارند ،احتمال بيشتری دارد که فرزندانی شايسته و تابآور
داشته باشند (راک و پترسون .)9990 ،9به نظر میرسد با توجه به داليل فوق ،مسير بين سرمايه
تحولی با سرمايه روانشناختی معنیداری گرديد.
در ارتباط با تبيين رابطه بين سرمايه تحولی با سرمايه روانشناختی میتوان به نقش مدرسه
به عنوان يکی از مؤلفههای سرمايه تحولی اشاره کرد .مدرسه محل صالحيتهای شناختی و
کسب دانش و مهارت های ضروری حل مسئله برای مواجهه اثربخش است .مدرسه مکانی
است که کودکان مهارتها و تفکر و دانش خود را به بوته آزمايش میگذارند ،ارزيابی میکنند
و با ديگر افراد جامعه مقايسه میکنند .موفق بودن در مدرسه ،مستلزم اين است که کودک
دامنهای از شايستگیهای اجتماعی و تحصيلی را دارا باشد .پژوهشگران مختلف (تيسيلوپاس،
کارسون ،ميتوز ،گراويچ و باربر2090 ،2؛ چان )2008 ،2گزارش کردند که نحوه برخورد معلمان
و مديران و کارکنان مدارس با دانشآموزان ،ارتباط معنیداری با باورهای خودکارآمدی آنها
دارد .خودکارآمدی يکی از مؤلفههای مهم سرمايه روانشناختی است .خودکارآمدی دارای چهار
منبع است :تجربه مستقيم ،تجربه مشاهدهای ،حالتهای فيزيولوژيکی و متقاعدسازی کالمی.
مدرسه از آنجا که تجربه مستقيم و غيرمستقيم شايستگی را در اختيار فرد قرار میدهد ،منجر به
رشد خودکارآمدی میشود .از طرف ديگر ،معلمان و مديران با تحسين و تشويق و تأييد
دانشآموزان و ايجاد رغبت و انگيزه در آنان ،زمينه رشد خودکارامدی را فراهم میکنند.
همچنين پژوهشها از نقش جو روانی اجتماعی کالس بر ميزان توان مقابله دانشآموزان در
برابر چالشهای دوران تحصيل حمايت میکنند (پاتريک ،ريان و کاپالن .)2007 ،4افراد جوان با
سرمايههای تحولی باالتر و بيشتر ،انعطاف پذيری بهتری را نشان میدهند ،تابآورتر هستند و
Rak & Patterson
Tsouloupas, Carson, Mattews, Grawitch, & Barber
Chan
Patrick, Ryan, & Kaplan
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تمايلشان برای برتر بودن در مدرسه بيشتر است (جکسون .)2090 ،9همچنين معلمان میتوانند
به کمک تکنيکها و روشهای مختلف روش کنار آمدن با چالشها و مشکالت را به
دانشآموزان آموزش دهند .بنابراين ،از طريق چنين فرايندی است که سرمايه تحولی با سرمايه
روانشناختی مرتبط میگردد .نتايج تحقيق با نتايج چان ( )2008و تيسيلوپاس و همکاران
( )2090همخوان است.
در تبيين رابطه بين سرمايههای تحولی با سرمايه روانشناختی به نقش سومين مؤلفه سرمايه
تحولی ،يعنی ديگران و ساير اشخاص در ارتباط با سرمايه روانشناختی اشاره کرد .ديگران
میتوانند بر سرمايه روانشناختی (اميد و خوشبينی و خودکارآمدی) مؤثر باشند .ديگران با
ترغيب و تشويق افراد ،حس خودکارآمدی آنان را تقويت میکنند ،از اين طريق که میتوانند
افراد را متقاعد نمايند که دارای مهارتها و قابليتهای الزم برای موفقيت هستند .از طرف
ديگر ،ديگران میتوانند افراد را اميدوار نمايند .اسنايدر ( )2000کليد اصلی شکلگيری تفکر
اميدوارانه را ارتباط با ديگران دانسته و پيوندهای اجتماعی و افرادی خارج از خانواده را در
رسيدن به اميد ياریرسان میدانند .نتايج به دست آمده در اين پژوهش با يافتههای اسنايدر
( )2000همسو است .وان ليون 2و همکاران ( )2090در پژوهشی نشان دادند که هر چه
احساس حمايت و انسجام از سوی ديگران در افراد بيشتر باشد ،ميزان اميدواری آنان نيز
افزايش میيابد .همچنين ،ديگران بر رشد خوش بينی اشخاص اثرگذار هستند .افرادی که
دارای سبک تفکر خوشبينانه هستند ،با ديگران وارد ارتباط میشوند و به گونهای عمل
میکنند که منجر به نتايج هر چه مثبتتر در وقايع زندگی آنها میشوند .از سوی ديگر،
کسانی که از سبک بدبينانه استفاده میکنند با ديگران ارتباط برقرار نمیکنند .آنها در يک تفکر
سمی غرق میشوند ،عمدتا درگير روابط و رفتار ويرانگر و بیمالحظه خود میشوند و خود را
در معرض مشکالت بيشتر و بيشتری قرار میدهند (پيترسون و استين .)2002 ،2بنابراين،
دوستان خوشبين فرد را خوشبين و دوستان بدبين فرد را بدبين میکنند .در اين تحقيق نيز اين
يافته مورد تأييد قرار گرفت که سرمايه تحولی منجر به رشد سرمايه روانشناختی میشود.
فرض ديگر تحقيق بيانگر رابطه بين سرمايه روانشناختی و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان
1- Jackson
2- Van Leuven
3- Peterson & Steen
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بود .نتايج تحقيق حاکی از آن بود که هر چه سرمايه روانشناختی دانشآموزان بيشتر باشد،
پيشرفت تحصيلی آنها نيز باالتر میرود .بر اساس يافته لوتانز و همکاران ( ،)2092نتايج
تحليل رگرسيون چند مرحلهای نشان داد که سرمايه روانشناختی دانشآموزان به طور قابل
توجهی با پيشرفت تحصيلی آنها ارتباط داشت .تحقيقات ديگری نيز به بررسی ارتباط بين
سازههای روانشناختی با پيشرفت تحصيلی پرداختهاند .برای تبيين خودکارآمدی و پيشرفت
تحصيلی طبق پژوهشهای انجام شده به نظر میرسد خودکارآمدی در يادگيری و پيشرفت
تحصيلی مؤثر است و در دسترسی به پيشرفت تحصيلی باال ،نقش دارد .دانشآموزانی که
خودکارآمدی باالتری دارند از تکاليف چالشبرانگيز لذت میبرند ،با مشاهده موفقيت ديگران
انگيزه بيشتری برای تالش کردن پيدا میکنند و در نتيجه پيشرفت تحصيلی باالتری دارند .بر
اساس نظريه شناختی -اجتماعی بندورا ( )9997و به استناد تحقيقات متعدد از جمله
پژوهشهای پاجارس و ميلر ()9997؛ پاجارس و گراهام ()9999؛ گرين و همکاران (،)2004
خودکارآمدی در حکم عاملی مهم ،نقش مؤثر در پيشبينی پيشرفت تحصيلی در سطوح
مختلف تحصيلی ايفا میکند .يافتهی تحقيق با يافتههای پاجارس ( )9997و چمرز و همکاران
( )2009همخوان است .سازه روانشناختی خوشبينی که به صورت اسنادها و سبکهای تبيينی
که فرد در پاسخ به شرايط و رويدادها به میرود ،تعريف میشود (سليگمن 9998؛ به نقل از
لوتانز و همکاران ،)2092 ،با پيشرفت تحصيلی ارتباط دارد ،دانشآموزانی که اميد بااليی دارند
نسبت به دستآوردهای آينده خوشبين خواهند بود .آنها با ديدهی خوشبينی به چالشهای
موجود خواهند نگريست و در رويارويی با مشکالت به جای اينکه دلسرد شده و تسليم
موقعيت شوند تالش خواهند کرد که مسائل را به نحو مناسب حل و فصل کنند .دانشآموزان
خوشبين شکست را به عنوان شروعی جديد میدانند و اغلب آن را آغاز کار بزرگ میدانند.
يافته تحقيق با يافتههای تشانين موران و همکاران ( )2092همخوان است .در رابطه با ارتباط
اميد و پيشرفت تحصيلی ،تحقيقات نشان داده است که سطوح باالی اميد به پيشرفت تحصيلی
بيشتر منجر میشود ،دانشآموزانی که از سطوح باالی اميد برخوردار هستند با اشتياق و
عالقهی بيشتر نسبت به ديگر دانشآموزان که از اين سطوح اميد برخوردار نيستند ،درس
میخوانند .يافته تحقيق با يافتههای کاری ،و همکاران ( )9997همخوان است .در ارتباط با
تابآوری به عنوان آخرين مؤلفه سرمايه روانشناختی ،میتوان اظهار کرد دانشآموزانی که
تابآوری بيشتری دارند بهتر میتوانند با چالشهای زندگی کنار آيند و با مشکالت دسته و
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پنجه نرم کنند .نتايج تحقيق با يافتههای مارتين و مارش ( ،)2008که در تحقيقات خود نشان
دادند که دانشآموزانی که از سطوح باالی تابآوری برخوردار بودند ،پيشرفت تحصيلی
بيشتری داشتند ،همخوان است.
فرضيه ديگر تحقيق حاضر نقش ميانجی سرمايه روانشناختی در رابطه بين سرمايههای
تحولی و پيشرفت تحصيلی بود .نتايج تحقيق نشان داد ضريب مسير بين سرمايههای تحولی و
پيشرفت تحصيلی با نقش ميانجی سرمايه روانشناختی معنیدار بود .يافتههای تحقيق با
يافتههای جکسون ( )2090و هانسون ،اوستين و ليبايها )2002( 9همخوان است .نکته جالب
توجه در مورد سرمايههای تحولی اين است که اين سرمايهها تجمعی هستند ،به اين صورت
که پيامدهای مثبت مانند (موفقيت در مدرسه ،سالمت اجتماعی و هيجانی ،مشارکت ،و  )...با
افزايش تعداد سرمايههای تحولی (خانواده ،مدرسه و ديگران) ،بيشتر نيز میشوند (بنسون و
همکاران .)2099 ،انتظار میرود نتيجه سرمايهگذاری تحولی و روانشناختی ،رشد نتايج
موفقيت آميز و پيشرفت باالتر در دانشآموزان باشد و اين نتيجه نيز به دست آمد .در تبيين
يافتههای به دست آمده میتوان گفت هر چه بافت مدرسهای غنیتر باشد ،دانشآموزانی
پراميدتر را پرورش خواهد داد که از سرمايه روانشناختی باالتری برخوردار هستند .گرينبرگ
و همکاران ( )2002نيز تقويت سرمايههای شخصی و اجتماعی دانشآموزان و بهبود
محيطهای مدرسه را از جمله روشهای مؤثر در رشد نوجوانان میدانند .مطالعات هانسون و
همکاران ( )2002نشان داد مدارسی که در آنها دانشآموزان تجربه سرمايههای انعطافپذير
مثل روابط حمايت کننده و انتظارات باالی معلمان ،والدين و دوستان و همچنين مشارکت در
مدرسه و اجتماع را گزارش میکردند نمرههای آزمون پيشرفت تحصيلی استاندارد شده
باالتری داشتند ،از سالمت بيشتری برخوردار بودند و ديد روشنتری به آينده داشتند .ماموريت
بزرگ خانواده ها و مدارس ،تربيت افراد جوانی است که آگاه ،مسئول ،سالم ،مراقب و
مشارکتکننده باشند .ونتزل ( )9998طی تحقيقی روی دانشآموزان منزوی در مدرسه ،به اين
نتيجه رسيد که عالقهی معلم به دانشآموز ،هر اندازه تأثيرات منفی طرد دوستان بر سازگاری
مدرسهشان مخرب باشد ،میتواند کمک کننده باشد .به ويژه ،دوست داشته شدن توسط معلم
برای پذيرش اهداف مدرسه ،نسبت به سطح باالی پذيرش در ميان دوستان ،اهميت بيشتری
1- Hanson, Austin, & Lee-Bayha
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داشت .در واقع ،دانشآموزان با انگيزه آنهايی بودند که دوستان کمتری داشتند .اما اين
دانشآموزان ،عالقهی زيادی از معلمانشان دريافت میکردند .بنابراين ،روابط مثبت معلم با
دانش آموز ،خوشبينی و اميد را در او ايجاد کرده و سرمايه روانشناختی را ارتقا میبخشد که
به نوبه خود ،منجر به پيشرفت تحصيلی باالتر و عملکرد درخشانتر در دانشآموز میگردد .در
واقع ،سرمايه روانشناختی قابليت رشد و بهبود را دارد و به همين خاطر هرکجا الزم باشد،
میتوان از آن برای مواجهه با چالشهای امروز و فردا استفاده کرد (لوتانز و همکاران.)2007 ،
اميد ،خوشبينی ،تاب آوری و خودکارآمدی ،از طريق روابط گرم و صميمانه بين والدين و
دانشآموز ،وجود يک مدرسه کارآمد و همساالن اثربخش رشد و گسترش میيابند که در آينده
نزديک ،موفقيت و پيشرفت در انتظار دانشآموز خواهد بود.
با در نظر گرفتن نتايج حاصل از اين پژوهش میتواند کاربردهايی را در جهت ارتقای
پيشرفت تحصيلی و سرمايه روانشناختی دانشآموزان تدارک ديد .به نظر میرسد که مداخله
در دوران کودکی ،يکی از بهترين شيوههای پرورش نسل سالم و خالق در جامعه است .در
زمان کودکی ظرفيت فرد برای يادگيری تفکر (خوشبين ،اميدوار و کارآمد) ،بسيار عالی است
چون کودکان بسيار بيشتر از بزرگساالن خوشبين و اميدوار هستند و راحتتر میتوان
پايههای تفکر درست را در آنان پیريزی کرد .همچنين تدارک برنامههايی در جهت آموزش و
آگاهسازی خانوادهها و تبديل مدارس به يک محيط حمايتکننده و مشوق میتواند در رشد
پيشرفت تحصيلی بسيار مؤثر باشد .معلم در موقعيتی بسيار عالی برای افزايش پيشرفت
تحصيلی و رشد شخصی دانشآموزان قرار دارد .برای يک معلم ،فرصتهای زيادی در خالل
درس و يا مسائل معمول کالس پيش میآيد که میتواند به دانشآموزان آموزش دهد .معلم
میتواند از دانشآموزان بخواهد که تعدادی هدف کوچک انتخاب کنند .سپس آنها را در
مقابل موانع راهنمايی کند و تشويق نمايد تا به موفقيت دست يابند .اين هدفها میتواند کامالً
مربوط به برنامه درسی باشد و يا اينکه میتواند غيردرسی اما مربوط به فضای مدرسه باشد.
همهی پرسنل مدرسه ،از سرايدار تا مدير ،اگر چشماندازی مثبت و ياریگر داشته باشند،
فضای مدرسه پراميد خواهد شد و منجر به پيشرفت تحصيلی دانشآموزان میگردد.
چارچوب سرمايههای تحولی با پيشينهی علمی قوی و گستردهای که در حوزهی رشد
کودکی و نوجوانی دارد ،قدرت اين را دارد که به عنوان يکی از عناصر سازماندهنده اصلی
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برنامهنويسیهای آموزشی در سطح ملی قرار بگيرد .بنابراين ساخت و غنیسازی سرمايههای
تحولی را بايد به عنوان يکی از راهبردهايی در نظر گرفت که ارتقاء دهندهی دانشآموزان و
نوجوانان در مدرسه و زندگی آنها خواهد بود ،بويژه اگر توجه دقيقی به اين مساله شود که
چگونه راهبردهای ارتقای پيشرفت تحصيلی را میتوان با آموزش معلمان و مشاوران مقاطع
مختلف تحصيلی و تقويت برنامههای آموزشی و عملکردی در خانوادهها و مدارس بهبود
بخشيد .نکته کليدی بنا به نظر لوتانز و همکاران ( )2092در مورد سرمايه روانشناختی ،قابل
تغير و اصالحپذير بودن است.
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