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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهای اميد در رابطه سرمايههای تحولی خانواده،
مدرسه و سايرين با بهزيستی روانشناختی دانشآموزان است .جامعه آماری ،دانشآموزان
دبيرستانهای دولتی شهر همدان بودند که نمونه شامل  027نفر ( 111دختر و  211پسر) به روش
نمونهگيری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و به مقياسهای سرمايههای تحولی ،اميد و
بهزيستی روانشناختی پاسخ دادند .نتايج تحليل مسير نشان داد که سرمايههای تحولی خانواده و
مدرسه به طور مستقيم با اميد ارتباط دارند و سرمايههای تحولی خانواده و اميد نيز به طور
مستقيم با بهزيستی روانشناختی رابطه دارند .سرمايههای تحولی خانواده و مدرسه با واسطه اميد
بر بهزيستی روانشناختی اثر غيرمستقيم و مثبت دارد ،اما اثر سرمايههای تحولی سايرين بر اميد و
بهزيستی روانشناختی معنیدار نبود .مقايسه مدل پيشنهادی به طور کلی برای دختران و پسران
تفاوت قابل توجهی نداشت .با توجه به يافتهها میتوان گفت که اميد نقش واسطهای در رابطه بين
سرمايههای تحولی خانواده و مدرسه با بهزيستی روانشناختی دارد.
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مقدمه
نوجوانی ،معرف دوره عميقی است که کودک را از بزرگسال جدا ساخته و در عين حال دوره
شکلگيری و مجهز شدن برای مقابله با مسايل زندگی به شمار میرود .امروزه با ورود ديدگاه
مثبتگرا در روانشناسی؛ توجه به توانمندیها و نقاط قوت نوجوانان با تاکيد بر نقش فعال فرد
در تحول و بهزيستی خود ،منجر به ارائه رويکردها و نظريههای جديدی در شاخههای مختلف
روانشناسی شده است .بهزيستی روانشناختی يکی از اين مفاهيم میباشد که در نگاهی جامع و
مثبتنگر ،میتوان آن را به عنوان مجموعهای از احساسات و حاالت عاطفی و شناختی مثبت،
نسبت به خود و دنيای اطراف تعريف کرد ) .(Golparvar & Abedini, 2014بهزيستی
روانشناختی به عنوان تالش برای کمال و به حداکثر رساندن ظرفيتهای شخصی ،شامل
احساس خوب درباره خود و زندگی خود است ،احساسی که شامل تجربه استقالل ،2تسلط
محيطی ،1رشد فردی ،0روابط مثبت با سايرين ،0هدفمندی در زندگی 5و پذيرش خود 6میباشد
) .(Winefield, Gill, Taylor & Pilkington, 2012بهزيستی روانشناختی بزرگترين آرزو و
مهمترين هدف زندگی بشر است که بيش از هر عامل ديگری بهداشت روانی افراد را تحت
تاثير قرار میدهد .زمانی که افراد از بهزيستی روانشناختی برخوردار باشند ،قادر خواهند بود،
در برابر مشکالت و ناماليمتهايی که برای آنها به وجود میآيد ،چارهانديشی کرده و
راهحلهايی را انتخاب کنند ).(Ryff & Singer, 2006
بهزيستی روانشناختی با داشتن رويکرد مبتنی بر توانايیهای فرد در مقابل رويکرد کمبود ،0که
نوجوانان را افرادی میداند که نمیتوان آنان را مهار و مديريت کرد )،(Roth & Brooks-Gunn, 2003
قرار دارد .اين رويکرد بر تغييرپذيری نسبی تحول انسان تاکيد دارد و بيان میدارد که اين
ويژگی ،پيامد تاثير متقابل روابط ميان نوجوان در حال تحول با ويژگیهای زيستی و
روانشناختی ،از يکسو و خانواده ،فرهنگ ،بوم فيزيکی و زيستی محيطی و دوره تاريخ از
autonomy
environmental mastery
personal growth
positive relations with other
purpose in life
self- acceptance
deficit perspective
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سوی ديگر است .اين تعامالت متقابل بين فرد و بافت به تحول مثبت و بهزيستی روانشناختی
میانجامد ) .(Benson, Scales, Hamilton & Sesma, 2007مؤلفههای بهزيستی روانشناختی در
ارتباط سودمند بافت و فرد کسب میشوند و فرد دارای بهزيستی روانشناختی با اميد به آينده در
فعاليتهای تحصيلی و اجتماعی درگير میشود

(Bowers, Geldholf, Schmid, Minor & Lerner,

) .2012با توجه به اهميت بهزيستی روانشناختی ،پژوهشهای متعددی به بررسی عوامل مرتبط
با آن پرداختهاند .از جمله اين عوامل میتوان به بافتهايی که فرد در آنها حضور دارد ،اشاره
کرد .سرمايههای تحولی با توجه به پتانسيلهای رشدی مثبتی که افراد برای رشد موفقيتآميز
بدان نياز دارند و با تاکيد بر نقشی که بافتهای جامعه در بهزيستی روانشناختی نوجوانان و
جوانان ايفا میکنند ،طراحی شد .اين چارچوب ،مجموعهای از تجارب رشدی و حمايتهايی
را که در طول دههی دوم زندگی فرد ،اهميت دارند را ارائه میدهد ).(Berson & et al. 2007
سرمايههای تحولی ،مجموعهای از ارتباطات ،فرصتها ،ارزشها و مهارتهايی است که به
نوجوانان و افراد جوان کمک مینمايد تا احتمال موفقيت در مدرسه را افزايش دهند ،از
رفتارهای مخاطرهآميز دور بمانند ،تابآوریشان افزايش يابد و در نهايت ،موجب بهزيستی
آنها میگردد ) .(Scales & Taccogna, 2007سرمايههای تحولی از دو بعد اصلی (درونی و
بيرونی) تشکيل شده است .بعد درونی سرمايههای تحولی ،ارزشها ،مهارتها و شايستگیهای
درونی شده در نوجوانان است که دارای چهار مؤلفه؛ تعهد به يادگيری ،ارزشهای مثبت ،شايستگی
اجتماعی و هويت مثبت میباشد و بعد بيرونی آن ،تجارب مثبتی است که کودکان و افراد جوان از
مردم و سيستم اجتماعی خود ،در زندگی روزمره دريافت میکنند و شامل مجموعه حمايت،
توانمندسازی ،مرزها و انتظارات و استفاده سازنده از زمان است ).(Liasko & Mackyer, 2005
فرض بر اين است که هر فردی از سنين کودکی تا جوانی تعدادی از اين مؤلفهها را تجربه
میکند و زمانی افراد به حداکثر ظرفيت خود میرسند که تعداد بيشتری از اين مؤلفهها را در
زندگی خود داشته باشند .هر چه افراد سرمايههای تحولی باالتری داشته باشند ،کمتر در
رفتارهای مخاطرهآميز درگير میشوند ،در ساختارهای اجتماعی بيشتری شرکت میکنند و
عملکرد مطلوبتری در مدرسه و زندگی دارند ) .(Scales & Taccogna, 2007همچنين
تجربهی بيشتر سرمايههای تحولی در نوجوانان ارتباط مثبت با اعضای جامعه را در پی دارد
) .(Alvarado, 2009افراد جوان با سرمايههای تحولی باالتر و بيشتر ،انعطافپذيری بهتری را نشان
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میدهند ،تابآورتر هستند و تمايلشان برای برتر بودن در مدرسه باالتر است ).(Jackson, 2010
در تحقيقات گستردهای که انجام شده ،اميد به عنوان يک متغير پيشبينی کننده قوی برای بهزيستی
روانشناختی شناخته شده است ) .)Ciarochi, Parker, Kashdan, Heaven & Bakus, 2015از اين
رو فرد دارای بهزيستی روانشناختی با اميد به آينده در فعاليتهای تحصيلی و اجتماعی درگير
میشود ،مشارکت فعال در سطح خانواده و مدرسه دارد و کمتر در رفتارهای پرخطر از قبيل سوء
مصرف مواد و بزهکاری درگير میشود ).(Debnam, Lindstorm, Wasdorp & Bradshaw, 2014
در واقع اميد ،به عنوان کليدی برای راه حل مسئله در موقعيتهای سخت زندگی ،يکی از
منابع مقابلهای انسان در سازگاری با مشکالت و فقدان آن زمينهساز مشکالت روانشناختی
خواهد بود ) .(Caboral & Evangelista, 2012اميد به عنوان پايه شخصيتی و منبع زندگی
انسان ،نيرويی التيامبخش جهت افزايش بهزيستی و تندرستی است .افراد اميدوار عامل و
گذرگاههای بيشتری برای دنبال کردن اهداف خود دارند و وقتی با مانع روبرو میشوند ،انگيزه
خود را حفظ کرده و از گذرگاههای جانشين استفاده میکنند ،اما افراد نااميد به دليل عامل و
گذرگاههای کمتر ،در برخورد با موانع به راحتی انگيزه خود را از دست داده و دچار
هيجانهای منفی شده و اين امر به نوبهی خود از دستيابی آنها به بهزيستی روانشناختی
جلوگيری میکند .يافتههای حاصل از پژوهشهای ) Baily & Snyder (2007و

Parvane,

) Rasouli, Rashidi, Mohammadian & Rostami Nazir, (2017نشان میدهد که ،ميزان
اميدواری در افزايش بهزيستی روانشناختی و شادکامی دانشآموزان مؤثر است .همچنين
يافته ها حاکی از آن است که افراد اميدوار نسبت به افرادی که اميد کمتری دارند ،از حمايت
اجتماعی کافی برای انطباق با مشکالت برخوردار بوده ،تعارض خانوادگی آنها کمتر و والدين
قابل پيشبينیتری داشتند ) .(Grewal & Porter, 2007همچنين دلبستگی ايمن در خانواده ،جو
و فضای مدرسه و ارتباط با سايرين میتواند در رشد تفکر اميدوارانه بسيار مؤثر باشد
) .(Snyder, 2000هر چه احساس حمايت و انسجام از سوی سايرين ،در طول زندگی فرد
بيشتر احساس شود ،ميزان اميدواری آنان نيز افزايش میيابد و باالخره اين که محيط فاقد
مرزهای مشخص و باثبات و نيز محيطی که حمايت الزم را از فرد به عمل نياورد ،محيطی
است که تفکر اميدوارانه در آن رشد نخواهد کرد
).Worde, Groote & Lindeman, 2010

(Van Leuven, Post, Van Aback, Vander
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در اين پژوهش بر اساس پيشينه پژوهشی و نظريه زيستبومگرايی رشد انسان و با توجه
به اين که ،مطالعه علمی انسان ،سازش متقابل و متزايد ميان انسان فعال در حال رشد و
ويژگیهای زيستگاههايی است که او در آنها زندگی میکند ،متغيرهای بافتی سرمايههای
تحولی خانواده ،مدرسه و سايرين به عنوان متغيرهای برونزاد و اميد به عنوان يکی از
پيشبينهای قوی در بهزيستی روانشناختی ،در قالب سازهای شناختی -انگيزشی فردی ،به
عنوان متغير واسطهای در نظر گرفته شده است .از اين رو مدل ارائه شده به آزمون رابطه بين
سرمايههای تحولی خانواده ،مدرسه و سايرين و بهزيستی روانشناختی با نقش واسطهای اميد
میپردازد .مدل پيشنهادی در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

مطابق شکل  2فرضيه اصلی پژوهش ،بررسی نقش سرمايههای تحولی خانواده ،مدرسه و
سايرين بر بهزيستی روانشناختی با واسطه اميد میباشد.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر توصيفی و طرح پژوهشی ،همبستگی از نوع تحليل مسير است که در آن
روابط بين متغيرها در قالب يک مدل مورد بررسی قرار میگيرد .جامعه آماری اين پژوهش
شامل کليه دانشآموزان دختر و پسر دبيرستانهای دولتی شهر همدان در سال تحصيلی
 2090-90می باشند که گروه نمونه طبق جدول مورگان و به روش نمونهگيری خوشهای
چند مرحلهای انتخاب شدند ،به اين صورت که ابتدا به صورت تصادفی  27مدرسه از ميان
مدارس دولتی اين شهر انتخاب شدند و سپس در دو کالس به صورت تصادفی از هر مدرسه،
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پرسشنامهها اجرا شد .پيش از اجرای پرسشنامهها ،به دانشآموزان در مورد اهداف پژوهش
توضيحاتی ارايه شد و به آنان اطمينان داده شد که پاسخهای آنان کامالٌ به صورت محرمانه
خواهد ماند .همچنين آنان در پاسخگويی کامالً آزاد بودند و هر زمان که مايل بودند
میتوانستند از پاسخگويی انصراف دهند .پاسخگويی به سؤاالت به طور متوسط  05دقيقه زمان
نياز داشت .تعداد کل نمونه اوليه  012نفر بود که پرسشنامه  22نفر از پاسخگويان قابل استفاده
نبود .لذا در تحليل نهايی از دادههای  027نفر استفاده شد.

ابزار سنجش
 -9مقیاس سرمایههای تحولي :برای اندازهگيری سرمايههای تحولی (خانواده ،مدرسه و
سايرين) از مقياس سرمايههای تحولی موسسه تحقيقاتی مينهسوتا استفاده شد .اين مقياس
شامل  51گويه است و پيوستار پاسخ بر روی طيف چهار درجهای ليکرت از هرگز يا بندرت
(نمره  )2تا هميشه يا بسيار زياد (نمره  )0قرار دارد .اين مؤسسه ،مقياس را روی 2070
دانشآموز با نژادهای مختلف سفيد ،آمريکايی ،هندی آسيايی و گروههای چند قوميتی اجرا
نموده است و قابليت اعتماد مقياس سرمايههای تحولی را  7/12و در بازآزمايی  7/09گزارش
کرده است Sharif Mosavi (2014) .به منظور روايی سازه پرسشنامه سرمايههای تحولی،
تحليل عامل اکتشافی را با استفاده از دادههای گروه نمونه به روش تحليل مؤلفههای اصلی بر
روی  16گويه بعد بيرونی انجام داد و با حذف سه گويه نشان داد که  10گويه باقيمانده قابل
تقليل به سه عامل اصلی خانواده ( 25گويه) ،مدرسه ( 5گويه) و سايرين ( 0گويه) هستند.
همچنين ضريب پايايی برای اين خرده مقياسها را به ترتيب  7/09 ،7/12و  7/10گزارش کرد.
مقدار ضريب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای خانواده  ،7/90مدرسه  7/11و برای
سايرين  7/17به دست آمد.
 -5مقیاس امید :برای اندازهگيری اميد از مقياس اميد ) Snyder (2000استفاده گرديد .اين
مقياس شامل  21گويه است که اميد فرد را به عنوان يک ويژگی شخصيتی نسبتاً ثابت ارزيابی
میکند .پيوستار پاسخ بر روی طيف  5درجهای ليکرت از کامالً مخالفم (نمره  )2تا کامالٌ
موافقم نمره  5دستهبندی شد .اين مقياس دو خرده مقياس تفکر عامل و تفکر راهبردی را دربر
دارد .البته می توان نمرات اين دو خرده مقياس را جمع کرده و به عنوان نمره کلی اميد در نظر
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گرفت 0 .گويه مربوط به تفکر عامل 0 ،گويه مربوط به تفکر راهبردی و  0گويه نيز به عنوان
سواالت انحرافی است که در نمرهگذاری کنار گذاشته میشود .اين مقياس در مورد همه افراد
از جمله بيماران روانی و برای افراد يک سال و باالتر از  25سال و باالتر کاربرد

دادSnyder et .

) al. (1991ضريب همسانی درونی کل مقياس را  7/00-7/10و ضريب همسانی درون خرده
مقياس تفکر عامل را  7/02-7/06و ضريب درونی تفکر راهبردی را  7/60-7/1گزارش
کردهاند .اعتبار اين مقياس بارها در پژوهشهای مختلف تأييد شده است Sobhani (2013) .نيز
در پژوهشی مقدار آلفای کرونباخ را برای مقياس اميد  7/01به دست آورد .آلفای کرونباخ در
اين پژوهش برای مقياس اميد  7/09به دست آمد.
 -3بهزیستي روانشناختي :در اين پژوهش از فرم  21سؤالی مقياس بهزيستی روانشناختی
) (Ryff, 1989استفاده گرديد .اين مقياس دارای  6خرده آزمون پذيرش خود ،رابطه مثبت با
سايرين ،خودمختاری ،زندگی هدفمند ،رشد شخصی و تسلط بر محيط است .در فرم 21
سوالی هر عامل از  0سوال تشکيل میشود .بهزيستی روانشناختی بر اساس مقياسی 6
درجهای از کامالٌ مخالفم تا کامالٌ موافقم است و هر سؤال به صورت  5 ،0 ،0 ،1 ،2و 6
نمرهگذاری می شود .نمره باالتر نشاندهندهی بهزيستی روانشناختی بهتر است .روايی و
پايايی مقياسهای بهزيستی روانشناختی در پژوهشهای متعددی گزارش گرديده است.
) Dierendonck (2005همسانی درونی خرده مقياسها را مناسب و آلفای کرونباخ آنها را بين
 7/00تا  7/9يافته است و ) Moradi, Hajiyakhchali & Morovati (2015پايايی ضرايب آلفای
کرونباخ و تنصيف برای اين مقياس را به ترتيب  7/50و  7/69گزارش کردند .در اين مطالعه
ضريب آلفای کرونباخ برای بهزيستی روانشناختی  7/07به دست آمد.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
در پژوهش حاضر به منظور تحليل دادهها ،عالوه بر شاخصهای آماری توصيفی ،از
همبستگی پيرسون و تحليل مسير استفاده شد .برای تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزارهای
آماری  SPSSنسخه  17و  AMOSنسخه  11استفاده شد.

یافتهها
شاخصهای توصيفی شامل شاخصهای گرايش مرکزی و شاخصهای تغييرات مربوط به
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متغيرهای مورد سنجش در جدول شماره  2ارائه شده است.
جدول .2
شاخص های توصيفی متغيرهای پژوهش
میانگین انحراف استاندار کمینه بیشینه کجي
متغیرها
-7/72 111
00
15/52
260/02
سرمايه های تحولی
-7/59 67
25
1/10
06/15
خانواده
7/21
21
0
1/65
0/76
سايرين
7/71
17
5
0/27
21/69
مدرسه
-7/17 07
1
5/00
11/90
اميد
-7/79 277
00
22/71
بهزيستی روان شناختی 00/01

کشیدگي
-7/75
7/21
-7/19
-7/00
7/06
-7/05

شاخصهای کجی و کشيدگی در جدول شماره  2نشان میدهند که توزيع هيچ يک از
متغيرها خارج از حالت نرمال نيست.
جدول .1
ماتريس همبستگی متغيرهای پژوهش
متغیرها
 -2بهزيستی روان شناختی
 -1اميد
 -0سرمايه تحولی خانواده
 -0سرمايه تحولی مدرسه
 -5سرمايه تحولی سايرين

9
2
**7/59
**7/51
**7/15
**7/06

5

3

2
**7/51
**7/10
**7/16

2
**7/01
**7/06

7

2
**7/01

2

2
p<7/72

**

در جدول شماره  ،1ماتريس همبستگی متغيرهای پژوهش ارايه شده است ،با توجه به اين
جدول رابطه اميد با بهزيستی روانشناختی همبستگی مثبت معنیدار است .رابطه سرمايههای
تحولی خانواده ،مدرسه و سايرين با بهزيستی روانشناختی نيز مثبت و معنیدار است .همچنين
بين سرمايههای تحولی خانواده ،مدرسه و سايرين با اميد رابطه مثبت و معنیدار برقرار میباشد.
برای آزمون مدل نظری پژوهش از روش بيشينه احتمال برای برآورد پارامترها با استفاده از
نرمافزار ايموس استفاده شد .پارامترهای برآورد شده شامل ضرايب اثر مستقيم ،ضرايب اثر
غيرمستقيم و ضرايب اثر کل است که در جدول شماره  0نمايش داده شده است.
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در جدول شماره  ،0برآورد اثرات استاندارد مستقيم ،غيرمستقيم و کل مربوط به آنها
گزارش شده است .همانگونه که در شکل  1و جدول شماره  0نشان داده شده است ،سرمايه
تحولی خانواده اثر مستقيم مثبت و معنیدار بر روی بهزيستی روانشناختی و همچنين اثر
غيرمستقيم مثبت و معنیدار از طريق اميد بر بهزيستی روانشناختی دارد ( .)p<7/72سرمايه
تحولی مدرسه از طريق اميد اثر غيرمستقيم مثبت و معنیدار بر بهزيستی روانشناختی دارد
( )p<7/75و اثر غيرمستقيم سرمايه تحولی سايرين از طريق اميد بر بهزيستی روانشناختی
معنیدار نبود .شاخصهای برازش مدل مسير در جدول شماره  0نمايش داده شده است.
جدول .0
ضرايب استاندارد اثر مستقيم ،اثر غير مستقيم ،اثر کل و ضرايب تبيين
اثر مستقیم اثر غیر مستقیم
مسیرها
بر روی بهزیستي روان شناختي از:
**
7/00
اميد
**
**
7/12
7/52
سرمايه تحولی خانواده
*
7/75
سرمايه تحولی مدرسه
-7/72
سرمايه تحولی سايرين
بر روی امید از:
**
7/01
سرمايه تحولی خانواده
*
7/22
سرمايه تحولی مدرسه
-7/71
سرمايه تحولی سايرين

ضریب تبیین
7/00

اثر کل
**7/00
**7/01
*7/75
-7/72

7/11
**7/01
*7/22
-7/71
*p<7/75,**p<7/72

جدول .0
شاخص های برازش مدل
RMSEA

AGFI

GFI

CFI

X2/df

df

p

χ2

8/82

7/90

7/99

7/99

2/90

2

P=7/265

2/90

مربع کای ( )χ2نسبت مربع کای به درجه آزادی ( ،)χ2/dfشاخص برازش تطبيقی (،)CFI
شاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص تعديل يافته برازندگی ( )AGFIو ريشه دوم برآورد
پراکندگی خطای تقريب ( )RMSEAدر حد مطلوب است .بر اساس اين شاخصها میتوان
نتيجه گرفت که مدل مفروض برازش بسيار خوبی با دادهها

دارد.
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در اين مدل  00درصد از واريانس بهزيستی روانشناختی و  11درصد از واريانس اميد
تبيين شد .ضرايب استاندارد شده رگرسيون نشان داد که بهزستی روانشناختی به طور مستقيم
تحت تأثير اميد ( )β= 7/00 ،p<7/72و خانواده ( )β= 7/52 ،p<7/72است .سرمايه تحولی
مدرسه و سايرين نتوانستند به طور مستقيم بر بهزيستی روانشناختی اثر مستقيم داشته باشند.
اثر مستقيم خانواده ( )β= 7/01 ،p<7/72و مدرسه ( )β= 7/22 ،P<7/72بر اميد مثبت و
معنیدار بود .سرمايههای تحولی سايرين ( )β= -7/71 ،p>7/75نتوانست پيشبينی کننده
معنیداری برای اميد باشد .اثر غير مستقيم خانوده ( )β= 7/12، p<7/72و مدرسه (،p<7/75
 )β= 7/75بر بهزيستی روانشناختی مثبت و معنیدار بود ،در حالی که سرمايههای تحولی
سايرين نتوانست نقشی در پيشبينی بهزيستی روانشناختی داشته باشد (.)β= -7/72 ،p>7/75
به منظور درک بهتر روابط و اثرات ارائه شده در جدول ،نمودار مسيرهای مدل برازش
يافته با ضرايب استاندارد در شکل  1نمايش داده شده است.

شکل  .1نمودار مسيرهای مدل با ضرايب استاندارد

به منظور بررسی تفاوت الگوی پيشنهادی در دختران و پسران از روش تحليل مسير
چندگروهی استفاده شد .در اين روش فرضيه برابری (نامتغير بودن) يک مدل در گروههای
چندگانه مورد بررسی قرار گرفت .به اين منظور شيوه پيشنهادی

Meyers, Gamst, Guarino

) and Guarino (2006, translated by Pasha Sharifi et al., 2012بکار رفت .در گام نخست
مدلی با ضرايب آزاد برای دو گروه برازش داده شد و حاصل برازش مدلهای محدود نشده در
جدول شماره  5آورده شده و شامل مجموعهای از ضرايب ،يکی برای دانشآموزان دختر و
ديگری برای دانشآموزان پسر بود.
در مرحل ه دوم مدل برابر (يا صفر) تنظيم شد .نتيجه فرايند مرحله دوم ،مدلی بود که در آن
جفت ضرايب دختران و پسران يکسان فرض شده بود .گام نهايی مقايسه مدل محدود نشده
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جدول .5
شاخص های برازش مدل دختران و پسران
مدل ها

RMSEA

AGFI

GFI

CFI

X2/df

df

p

χ2

دختران

7/71

7/91

7/99

7/99

1/06

2

p=7/21

1/06

پسران

7/75

7/90

7/99

7/99

2/05

2

p=7/11

2/05

(آزاد) با مدل مقيد (صفر) است .از آنجا که هر يک از اين دو مدل شاخصهای برازش
جداگانهای دارند ،میتوان با محاسبه تفاضل شاخصهای خیدو ،به مقدار خیدو تفاوت رسيد.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که مدل پيشنهادی به طور کلی در بين دختران و پسران تفاوت قابل
توجهی ندارد .شاخص مقايسه مدلها در اين تحليل مربع کای بود (.)χ2=22/15 ،df= 9، p>7/75
بر پايه اين شاخص ،تفاوت مدلها با استفاده از دادههای دختران و پسران (جدول شماره  )5ناچيز
است و با توجه به نبود تفاوت کلی در دو مدل ،مقايسه تک تک پارامترها الزم نيست.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بين سرمايههای تحولی خانواده ،مدرسه و سايرين با
بهزيستی روانشناختی ،با در نظر گرفتن نقش واسطهای اميد بود .يافتههای حاصل از اين
پژوهش نشان داد که سرمايه تحولی خانواده بر بهزيستی روانشناختی تاثير مستقيم و مثبت و
نيز سرمايه تحولی خانواده از طريق اميد ،تاثير غيرمستقيم و مثبت بر بهزيستی روانشناختی
دارد .اين يافتهها همسو میباشد با پژوهشهای انجام گرفته توسط )،Grewal & Porter (2007
که حمايت خانواده را متمايز کننده مهم ،بين افراد اميدوار و افراد با اميد پايين معرفی میکنند و
نيز با پژوهش ) Seidi Sarooei, Farahmand, Amini & Hosseini (2013که با بررسی رابطه
بين الگوهای خانواده با بهزيستی روانشناختی ،نتيجه میگيرند که ارتباطات غنی خانوادگی،
عاملی مهمی در سالمت و بهزيستی روانشناختی به شمار میرود .همچنين ،نتايج نشان داد که
سرمايه تحولی مدرسه از طريق نقش واسطهای اميد بر بهزيستی روانشناختی دانشآموزان تأثير
مثبت دارد .اين يافتهها مطابقت دارد با پژوهشهايی که تقويت سرمايههای اجتماعی
دانشآموزان ،روابط حمايت کننده ،انتظارات باالی معلمان و بهبود محيطهای مدرسه ،از جمله
پيشبينهايی بود که برای ديد روشن به آينده ،پيشرفت تحصيلی باالتر و بهزيستی روانشناختی
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دانشآموزان معرفی کردند & (Hanson, Austin, & Lee-Bayha, 2003; Golestaneh, Soleimani,

) .Dhghani, 2017اثر غيرمستقيم سرمايه تحولی سايرين از طريق اميد بر بهزيستی روانشناختی
معنیدار نبود .يافتههای مربوط به تاثير سرمايه تحولی سايرين با نظريه اميد اسنايدر که کليد
اصلی شکلگيری تفکر اميدوارانه را ارتباط با سايرين میداند و معتقد است که اميد در بافت
ارتباطی با سايرين شکل میگيرد و پيوندهای اجتماعی و اشخاصی خارج از خانواده میتوانند
در رسيدن فرد به هدفهايش واميد ياریرسان باشند ) (Snyder, 2000مغاير است و باالخره
اين که در مدل پيشنهادی اين پژوهش به طور کلی در بين دختران و پسران از نظر آماری
تفاوت قابل توجهی وجود نداشت که اين يافته ناهمسو با پژوهش ) ،Chow (2007که تفاوت
معنیداری را در بين زنان و مردان نشان دادند ولی با مطالعات انجام شده توسط

Benson,

) Scales & Syvertson (2011همخوان است که با بررسی مطالعات متعدد طی بيست سال
گذشته پيرامون سرمايههای تحولی به يافتههای هماهنگی دست يافتند مبنی بر اينکه با وجود
سرمايههای تحولی بيشتر دختران نسبت به پسران ،اما در هر دو گروه دختران و پسران،
الگوهای مشابهی از همبستگی بين سطوح باالی سرمايههای تحولی با سطوح پايين رفتارهای
پرخطر ،تالش بيشتر و سطح باالتر اميد و بهزيستی روانشناختی ديده میشود.
با توجه به يافتههای پژوهش میتوان چنين تبيين کرد که خانواده نقش مهمی در ايجاد اميد و
بهزيستی روانشناختی دانشآموزان ايفا میکند و با توجه به نقش بسيار مهم اين پايگاه اجتماعی،
شاهد تاثير مستقيم آن بر بهزيستی روانشناختی هستيم .دانشآموزانی که از سرمايه تحولی
خانواده برخوردارند ،دانشآموزانی هستند که زندگی خانوادگی ،سطح بااليی از عشق ،حمايت و
امنيت را برايشان تامين میکند ،اين افراد با والدينشان ارتباط مثبتی دارند و عالقهمند به پذيرش
راهنمايیها و نصيحتهای والدين هستند ،در تصميمگيریها و وظايف خانواده مشارکت دارند و
برای کمک به سايرين ترغيب و تشويق میشوند .والدينی ،سرمشقهای خوبی برای آنها هستند،
برای عملکرد خوب آنها در مدرسه مصر میباشند و بر رفتار و کردار فرزندان خود نظارت
دارند .اين افراد از اميد بااليی برخوردارند چرا که هم اراده ،ايستادگی و انگيزش الزم را برای
رسيدن به هدف و هم کارآمدی الزم را در يافتن مسير دارند .همچنين افراد پراميد در جهت
تحقق توانايیهای بالقوه واقعی خود و رسيدن به کمال گام برمیدارند ،در زندگی خود دارای
انسجام ،پيوستگی و رضايت کلی هستند و به عبارت دقيقتر از بهزيستی روانشناختی بيشتری
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برخوردارند .هورانا در پژوهش خويش خانواده را از منابع مهم اميد معرفی کرده است
) Movahedi, Babakheiredin & Movahedi (2014) .(Hinora, 2008نيز در پژوهش خود
نشان دادند که طی فرايند اميددرمانی معنای زندگی ،عزت نفس و بهزيستی روانشناختی
افزايش يافته و اضطراب و افسردگی کاهش میيابد Werner (2012) .نيز اميد را به عنوان
يک نيروی التيام بخش معرفی کرده که بهزيستی روان شناختی و تندرستی را در افراد
افزايش می دهد .در همين راستا در پژوهش ) ،Schrank, Stanghellini & Slade (2008اميد
از جمله متغيرهای مهم پيشبينی کننده برای بهزيستی روانشناختی معرفی شده است و
) Snyder & Tsukasca (2005نيز در پژوهش خود به رابطه بين اميد و بهزيستی روانشناختی
اشاره میکنند.
مدرسهای که مراقب دانشآموزانش است ،آنها را تشوق میکند و از قوانين مشخص و
عادالنهای برخوردار است ،دانشآموزانی دارد که اميدوارند و معتقدند که میتوانند از طريق راههای
فرضی به سوی هدفی مشخص حرکت کنند و بدان دست يابند ،بنابراين انگيزش الزم برای رسيدن
به هدف را دارند و بهزيستی روانشناختی آنان نيز باالتر خواهد بود.

)Debnam et.al. (2014

مشارکت فعال در سطح خانواده و مدرسه را از ويژگیهای فرد دارای تحول مثبت و بهزيستی
روانشناختی و داشتن اميد به آينده ،دانستهاند .ماموريت بزرگ مدارس را میتوان تربيت افراد
جوانی توصيف کرد که آگاه ،مسئول ،سالم ،مراقب و مشارکتکننده باشند ،در اين شرايط دانش-
آموزان ،درکنار داشتن تفکر عامل ،بايد از فرايند شناختی يافتن مسير و توان انعطافپذيری در
جايگزينی مسيرها نيز برخوردار باشند تا بتوانند به افراد اميدوار تبديل گردند که ايجاد و رشد اين
توانايیها ،میبايست در دستور کار مدارس کنونی قرار گيرد ).(Wissberg & O’Brien, 2004
يافته ديگر اين پژوهش بيانگر عدم معنیداری مسير سرمايه تحولی سايرين با اميد و
بهزيستی روانشناختی بود .اين درحالی است که برخی روانشناسان اجتماعی از جمله
) Lefcourt (2002بيان میدارند که تبيين بهزيستی روانشناختی بدون توجه به نقش عوامل
اجتماعی و ارتباط با سايرين ناقص خواهد ماند؛ چرا که در بسياری از موقعيتهای بين فردی،
ادراکات فرد از شبکههای اجتماعی تحميلی ،انتخابی و ساخته شده ،قادرند رفتارهای انطباقی و
سازگارانه فرد را تحت الشعاع قرار دهند و حتی به خنثی کردن نقش و تاثير عوامل فردی بر
بهزيستی روانشناختی منتهی شوند Yamaoka (2008) .نيز طی پژوهشی در آسيای شرقی به
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اين نتيجه رسيد که بين ارتباطات اجتماعی با بهزيستی روانشناختی روابط مثبت و معنیداری
وجود دارد .يعنی افرادی که در زندگی خود اجتماعی بوده و از روابط بيشتری با سايرين
برخوردار بودند ،بهزيستی روانشناختی باالتری نيز داشتند .جهت تبيين نتايج بدست آمده از
اين پژوهش و عدم معنیداری سرمايه تحولی سايرين با اميد و بهزيستی روانشناختی ،شايد
بتوان آن را از دو منظر تغييرات فرهنگی -اجتماعی جامعه کنونی ايران و غلبه فردگرايی
بررسی کرد .يافتههای اسنادی و تجربی ،نشانگر آن است که بستر خانواده ايرانی ،در جريان
نوسازی فرهنگی ،اجتماعی به دليل تجددگرايی ،تغييرات اساسی يافته و خانوادههای سنتی که
ويژگی بارز آنها گستردگی روابط بين فردی و حمايت خويشاوندان از يکديگر بود ،تبديل به
خانواده در ابعاد کوچکتر شده که منجر به کاهش حمايتگری سايرين از فرد گرديده است
) .(Ahmadi, 2010همچنين مطالعات پيشين در ايران نشان از غلبه و افزايش فردگرايی در ميان
نوجوانان و جوانان داشته است Sabouri Khosroshahi (2010) .ورود ارزشهای جديد و
پذيرش آن از سوی جوانان ،فرايند رشد فردگرايی را اجتناب ناپذير کرده و به بيان ديگر نسل
نوجوان و جوان کنونی ،ديگر چندان خود را در چارچوب هنجارهای گذشته تعريف نمیکند
و با گستردگی ارزشهای فردگرايانه ما شاهد تضعيف روابط نوجوانان با ساير افراد هستيم.
جهت کاربرد آموزشی اين نتايج میتوان آموزشهايی را برای خانواده ،معلمان و مسوولين
مدارس تدارک ديد .برگزاری کارگاههای آموزشی در مدارس ،کمک بسيار موثری در جهت
ايجاد تعامل بين خانواده و مدرسه خواهد کرد و با ارتقای سطح آگاهی افراد ،چه در خانواده
و چه در مدرسه ،میتوان اميدوار بود که نقش سايرين در ارتقای اميد و بهزيستی روانشناختی
پررنگتر گردد .شايان ذکر است که جامعه آماری اين پژوهش تنها مدارس دولتی شهر همدان
بودند و به عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و قوميتی دانشآموزان توجهی نشده و از آنجا
که تفاوتهای بسياری در بين شهرهای ايران وجوددارد ،لذا پيشنهاد میشود در پژوهشهای
آينده متغيرهای اينچنينی نيز مد نظر قرار بگيرد و با توجه به اينکه چارچوب سرمايههای
تحولی دارای پتانسيل ايجاد نوعی ديدگاه مشترک است ،با گسترش در اين زمينه میتواند
تحقيقات چند رشتهای در روانشناسی تحولی ،علوم اجتماعی و روانشناسی تربيتی مورد
مطالعه قرار گيرد.
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