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 چکیده
ها  ارزش ها، فرصت ها، برگيرنده ارتباط در تحولی های سرمايه

که احتمال موفقيت نوجوانان را در مدرسه  است هايی و مهارت
آميز در محيط  دهد، موجب کاهش رفتارهای مخاطره افزايش می

شناختی آنان  شود، و نقش حفاظتی و حمايتی برای سالمت روان می
رمايه ای س کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ايفا می

های تحولی و پيشرفت تحصيلی  شناختی در رابطه بين سرمايه روان
آموزان پايه دوم و  نفر از دانش 402آموزان است. به اين منظور  دانش

دختر( به  204پسر و  259های دولتی شهر بوشهر ) سوم دبيرستان
های  و به مقياس سرمايه انتخاب شدند یا خوشه یريگ روش نمونه

لوتانز پاسخ دادند.  یشناخت و مقياس سرمايه روان اسوت نهيتحولی م
ها از مدل معادالت ساختاری استفاده  جهت تجزيه و تحليل داده

شناختی و  ها نشان داد که بين سرمايه روان شد. نتايج تحليل داده
وجود دارد و همچنين  یدار یهای تحولی رابطه مثبت و معن سرمايه

با  یشناخت تحولی و سرمايه روانهای  بين سرمايه یدار یرابطه معن
پيشرفت تحصيلی به دست آمد. نتايج مدل معادالت ساختاری 

 ها افتهيحکايت از برازندگی مدل مفروض تحقيق داشت. با توجه به 
در رابطه بين  یا شناختی نقش واسطه گفت که سرمايه روان توان یم

در تحولی و پيشرفت تحصيلی دارد. بر اين اساس با  یها هيسرما
تحولی و افزايش  یها هينظر گرفتن متغيرهايی چون نقش سرما

آموزان  توان ميزان پيشرفت تحصيلی دانش می یشناخت سرمايه روان
 را ارتقاء داد. 

 

 ، پيشرفت تحصيلییشناخت سرمايه تحولی، سرمايه روان :کلید واژگان

Abstract 
 

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.  
 

Keywords: developmental assets, psychological 
capital, academic achievement.  
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 مهمقد
و  ها چالشکه سرشار از  کند یمزندگی، مسير پرفراز و نشيبی را طی  ی گسترهانسان در 

زندگی مربوط به دوره نوجوانی است که اين  یها چالشاز  یتوجهاست. بخش قابل  ها فرصت

( شواهد و 2002و همکاران ) 9تحصيلی را با خود به همراه دارد. گرينبرگ یها چالشدوره 

ی را مرور کردند و بر اين اساس پيشنهاد دادند که مؤثرترين رويکردهای مستندات زياد

شخصی و اجتماعی  های يهسرما»در مدرسه و رشد جوانان، رويکردهايی هستند که  يشگيریپ

 . بخشند یمدهند و محيط مدرسه را بهبود  را ارتقاء می« 2آموزان دانش

نافذ و  یها پژوهشو  مالحظهل موجب تحوالت قاب نگر مثبت یشناس روانظهور رويکرد 

مختلف علوم رفتاری از جمله مطالعات مربوط به پيشرفت تحصيلی  های ينهزممؤثری در 

با توجه به استعدادها و  نگر مثبت یشناس روانو دانشجويان گرديده است.  آموزان دانش

ها و  سايی سازهپرداختن به نابهنجاری و اختالالت، هدف خود را شنا یجاانسان به  های یتوانمند

، 2ميهالی يکزيتسدارد )سليگمن و که بهزيستی و شادکامی انسان را به دنبال  داند یم هايی يوهش

 باشد. می 4تحولی های يهسرما، نگر مثبت یشناس روانمفاهيم مهم (. يکی از 2000

تحولی به عنوان يک سازه مهم در آموزش و محيط زندگی افراد جوان، در  یها هيسرما

تحولی ساختار مثبتی است که تمام  یها هيسرمامثبت مطرح شده است.  یشناس روان ی طهيح

سسما و ، نياز دارند )اسکلز، بنسون، رلکپارتاينها  آن کودکان و نوجوانان برای موفق شدن به

و  8ها ارزش ،7ها فرصت ،0از ارتباطات ای مجموعه تحولی های (. سرمايه2000، 5دلمن وان

9يیها مهارت
تا احتمال موفقيت در مدرسه  دينما یمکه به نوجوانان و افراد جوان کمک  است 

افزايش و موجب  99شان یآور تابدور بمانند،  90زيآم مخاطرهرا افزايش دهند، از رفتارهای 

                                                           
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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تحولی دارای دو بعد بيرونی  یها هيسرما (.2000)اسکالز و همکاران،  گردد یمها  آن بهزيستی

درونی  یها یستگيشاو  ها مهارت، ها ارزش 9تحولی یها هيسرمای و درونی است که بعد درون

تجارب مثبتی است که کودکان و افراد جوان از مردم و  2تحولی یها هيسرماشده و بعد بيرونی 

  .کنند یمسيستم اجتماعی خود در زندگی روزمره دريافت 

 یها هيسرماثير أبه ت (2009) 5( و اسکالز و تاکوگنا9998) 4، اسکالز و بليث2بنسون، ليفرت

تحولی باالتری  یها هيسرماهر چه افراد جوان ها  آن تحولی بر زندگی جوانان پرداختند. از نظر

( در پژوهشی 2009) 0. الوارادوشوند یمدرگير  زيآم مخاطرهداشته باشند، کمتر در رفتارهای 

اط مثبت با اعضای تحولی در نوجوانان ارتب یها هيسرمابيشتر  ی تجربهنشان داده است که 

باالتر، در ساختارهای اجتماعی بيشتری شرکت  یها هيسرماجامعه را در پی دارد. افراد با 

 (. 2000را در مدرسه دارند )اسکالز و همکاران،  یتر مطلوبو عملکرد  کنند یم

. سرمايه باشد یم 7یشناخت روان، سرمايه نگر مثبت یشناس روانيکی ديگر از مفاهيم 

 ( و 2000، ميهالی يکزيتس)سليگمن و  نگر مثبت یشناس رواناز جنبش  یتشناخ روان

)آنچه داريد(،  سرمايه  9فراتر از سرمايه اقتصادی سنتی یا سازه، به عنوان 8رفتار سازمانی مثبت

( معرفی شده و شامل شناسيد یم)کسانی که  99( و سرمايه اجتماعیدانيد یم)آنچه  90انسانی

  ،2004)لوتانز و همکاران،  باشد یمباشيد،  توانيد یمآنچه  هويت شما آنچه هستيد و

 يک قابليت سطح باالی  یشناخت روان(. سرمايه 2092، 92به نقل از لوتانز، لوتانز و جنسين

 و  95، اميدواری94ينیب خوش/ اعتماد به نفس، 92مثبت با چهار بعد مفهومی خودکارآمدی
 

                                                           
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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رشد و بهبود را دارد و به همين خاطر هر کجا که قابليت  یشناخت رواناست. سرمايه  یآور تاب

امروز و فردا استفاده کرد )لوتانز، يوسف  یها چالشاز آن برای مواجهه با  توان یمالزم باشد، 

 -خصوص تئوری اجتماعی (، و به9997) 2بر اساس مطالعه گسترده بندورا (.2007، 9و آوليو

تقاد راسخ )اعتماد به نفس( فرد درباره عنوان: اع به تواند یمشناختی او، خودکارآمدی 

 آميز يتموفق، بسيج انگيزه، منابع شناختی و راهکارهای مورد نياز برای اجرای هايش يیتوانا

(. طبق 9998و لوتانز،  2يک وظيفه خاص، درون يک زمينه خاص تعريف شود )استاجکويچ

ت، مبتنی بر يک احساس عنوان يک وضعيت انگيزشی مثب (، اميدواری به2000) 4نظر اسنايدر

برای تحقق  يزیر برنامهموفقيت حاصل از پويايی )انرژی معطوف به هدف( و راهکارها )

اساس نظر سليگمن (. بر 9999، 5است )اسنايدر و ايروينگ، اندرسون شدهاهداف( تعريف 

يک سبک اسنادی است که وقايع مثبت را برحسب داليل شخصی، پايدار  ينیب خوش( 9998)

گير و وقايع منفی را برحسب داليل خارجی، موقتی و بسته به شرايط خاص تفسير و فرا

عنوان ظرفيت  است؛ که آن را به یآور تاب گرا مثبت یشناس روان. چهارمين ظرفيت کند یم

و حتی  ها شکستو  ها کشمکشپذير احياء يا بازيابی دوباره خود در مقابل مشکالت،  توسعه

 (.2002)لوتانز،  کنند یمو افزايش مسئوليت تعريف وقايع مثبت مانند پيشرفت 

تحولی و گزارشات  های يهسرمابر اساس مطالعات قبلی، ارتباطات نويدبخشی بين 

( و نوجوانان 2004، 0ابتدايی )اسکالز، سيسما و بلستروم آموزان دانشپيشرفت تحصيلی 

 200000گی که شامل بيش از ( يافتند. به عنوان مثال در دو تحقيق بزر2004و ليفرت،  )اسکالز

، حضور در مدرسه و ها يهسرمامتحده بود، با افزايش  ششم تا دوازدهم در اياالت آموز دانش

 یا مطالعه. در (9999، 7گرفتن رتبه عالی نيز افزايش يافت )بنسون، اسکالز، ليفرت و رلکپارتاين

آمريکايی صورت  -ريقايیاسپانيولی و آف درآمددبيرستانی شهری و کم  آموزان دانشکه روی 

 ، حضور در مدرسه و بهتر شدن نمرات بود ها يهسرماارتباط مثبت بين  دهندهگرفت نشان 
 

                                                           
1-  Youssef & Avolio 
2-  Bandura 
3-  Stajkovic 

4-  Snyder 

5-  Irving & Anderson 
6-  Bolstrom 

7 - Benson, Scales, Leffert, & Roehlkepartain 
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(. اسکالز 2000؛ به نقل از اسکالز و همکاران، 2005، 9)اسکالز، فاستر، هرست، رترفورد و پينتو

و پيشرفت تحولی  های يهسرمامنظور بررسی رابطه بين  ، به2000و همکارانش در سال 

گزارش کردند که هر ها  آن را طی سه سال مورد مطالعه قراردادند. آموز دانش 270تحصيلی، 

بعدی نيز  های يهپاتحولی در پايه هفتم و نهم بيشتر بود، پيشرفت تحصيلی در  های يهسرماچه 

. شد یم آموزان دانشتحولی باعث پيشرفت تحصيلی  های يهسرمابهتر بود و افزايش سطوح 

، با کند یمنسبتاً بيشتری را گزارش  های يهسرماالعات نشان داده است که فرد جوانی که مط

احتمال کمتری درگير الگوهای رفتاری خطرناک شده، و با احتمال بيشتری رفتارهای سازنده 

 ،9998)ليفرت و همکاران،  دهد یماجتماعی و مثبت، ازجمله عملکرد خوب در مدرسه نشان 

بنسون، اسکالز و  (. همچنين2000اسکالز و همکاران،  ،2000ليفرت و بليث، اسکالز، بنسون، 

شده، توضيح  يریگ اندازه های يهسرما( با هدف ارزيابی تغييرات، کاربرد 2099) 2سيورتسن

 های يمرخنجديد در  های يشرفتپبرای کودکان و نوجوانان، به بررسی  ها يهسرماچارچوب 

بر  ها يهسرماازجمله تأثير اين ها  آن های يهفرضبسياری از تحولی پرداختند و  های يهسرما

 های يهسرماتحولی برای تقويت  های يستمستقويت تالش و کاهش رفتارهای پرخطر، تغيير 

تحولی و ارتباط پويا و متقابل شخص و محيط، تأييد گرديد. نتايج اين مطالعات به ارزش 

و کاربردی برای درک و ارتقای پيشرفت  يک لنز نظری عنوانبه  ها يهسرمامثبت چارچوب 

 اشاره دارد. آموزان دانش

با پيشرفت  یشناخت روانتحقيق حاکی از رابطه سرمايه  های يافتهاز سوی ديگر بررسی 

(، سرمايه 2092، بر اساس تحقيق لوتانز، لوتانز و جنسين )مثال عنوانتحصيلی است. به 

ارتباط دارد. همچنين ها  آن ی با پيشرفت تحصيلیبه طور قابل توجه آموزان دانش یشناخت روان

)مثل، خودکارآمدی، اميد،  یشناخت روان یها سازهبه تحقيقاتی که به بررسی رابطه بين  توان یم

اجتماعی  -( با پيشرفت تحصيلی، اشاره کرد. بر اساس نظريه شناختیينیب خوشو  یآور تاب

(؛ 9997) 2پاجارس و ميلر یها پژوهشله ( و به استناد تحقيقات متعدد ازجم9997بندورا )

(، خودکارآمدی در 2004) 5(؛ گرين، ميلر، کراسون، دوک و اکی9999) 4پاجارس و گراهام

                                                           
1-  Foster, Horst, Rutherford, & Pinto 
2-  Syvertsen 
3-  Pajares & Miller  
4-  Graham 
5-  Greene, Crowson, Duke, & Akey 
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پيشرفت تحصيلی در سطوح مختلف تحصيلی، ايفا  بينی يشپحکم عامل مهم، نقش مؤثر در 

کننده  بينی يشپمدی که خودکارآ کنند یم( بيان 2009) 9چمرز، هو و گارسيا طور ينهم. کند یم

اميد به عنوان يکی ديگر از سال اول دانشگاه بود.  آموزان دانشقوی عملکرد تحصيلی 

کننده پيشرفت تحصيلی است. به عنوان مثال اميد در  بينی يشپ یشناخت روان یها سازه

و ديگر  ها مهارتتحصيلی و ورزشی، سالمت جسمی و روحی، پايداری عقايد و  های يتموفق

، اسنايدر، کوک، روبی 2کاریمطلوب پيامدهای مثبت و بهزيستی در زندگی نقش دارد ) موارد

و پيشرفت تحصيلی،  ينیب خوش(. در رابطه با 2000و اسنايدر،  4یبوز وئوگ نا؛ 9997، 2و رم

تحصيلی مدارس، به اين  ينیب خوش( در پژوهش خود با عنوان 2000) 5هوی، تارتر و هوی

با کنترل متغيرهای جمعيت شناختی و پيشرفت تحصيلی پيشين نتيجه دست يافتند که 

 آموزان دانشبر پيشرفت تحصيلی  داری یمعنتحصيلی تأثير مثبت و  ينیب خوش، آموزان دانش

نيز با  یشناخت روانبه عنوان آخرين مؤلفه سرمايه  یآور تاب(. 2007و هوی،  0دارد )اسميت

را  یآور تابکه سطوح باالی  یآموزان دانشات، . بر اساس تحقيقپيشرفت تحصيلی رابطه دارد

 (.2008، 7داشتند، پيشرفت تحصيلی بيشتری دشتند )مارتين و مارش

شکل گرفته  8تحولی یها ستميس یها مدلتحقيقات اخير در زمينه تحول انسان توسط 

ين تحولی بر اين است که تحول انسان مستلزم روابط متقابل ب یها ستميس یها مدلکيد أاست. ت

 دهد یمفرد در حال رشد و سطوح چندگانه محيط است که رشد سالم را حمايت و افزايش 

تحولی مانند نظريه زيست بوم شناسی برون  یها ستميس یها مدل(. 2000و همکاران،  )بنسون

بر دو محور اساسی استوار است: فرد در حال رشد يا به بيانی ديگر رشد در زمينه يا  9فن برنر

( موفقيت 9979) برنر فن برونبر اساس نظر  (.9292ساختار محيط )محسنی،  زيست بوم و

عوامل مختلفی در  ی يچيدهپمتقابل و  ی يجهنتعنوان  ، از ديدگاه نظری بهآموزان دانش ی مدرسه
                                                           
1-  Chemers, Hu, & Garcia 

2-  Curry 

3-  Cook, Ruby, & Rehm 

4-  Onwuegbuzie 

5-  Hoy, Tarter, & Hoy 

6-  Smith 

7-  Martin & Marsh 

8-  developmental systems theories 

9-  Bronfenbrenner 
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طبق اظهارات . افراد جوان است های يستمس، که نشان دهنده سطوح مختلف شود یمنظر گرفته 

9س و آپفللرنر، لرنر، دواستفاني
(، پيامدهای تحصيلی مثبت، مانند همه پيامدهای 2009) 

 های يستمسکه در آن، افراد در  دهد یممحيط رخ  -فرد آميز يتموفقی روابط  تحولی، در نتيجه

 (. 2009فعال هستند )لرنر و همکاران، ها  آن پيوسته قرار دارند و در همبه 

اجتماعی و  های يستگیشااز  یا دامنه موفق بودن در مدرسه مستلزم اين است که کودک

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 

ديگران مشاهده اجتماعی و احساس تعلق را در خود تقويت کنند، استانداردهايی برای عملکرد 

و تنظيم کنند و به صورتی رفتار کنند که مورد تحسين معلم و دوستانشان باشند. معموالً 

موفق  یآموزان دانشهای اجتماعی موفق هستند، ازنظر تحصيلی هم  کودکانی که در اين فعاليت

 (.9998، 2)ونتزل باشند یم

تر يافتن  ز نيست؛ نکته مهمامروزه چالش تنها بر سر يافتن خالق استعدادهای مورد نيا

و  ها يتقابلبرای رشد و تبديل به سرمايه کردن استعدادها، توسعه  یا نوآورانه یها راه

نيروی انسانی  یشناخت روان های يتظرفويژه  بهسرمايه انسانی و اجتماعی و  های یتوانمند

توجه به مطالبی که (. با 2007به يک پيشرفت پايدار است )لوتانز و همکاران،  يابی دستبرای 

تحولی  های يهسرماو همچنين  یشناخت روان های يتظرف یها مالکبر روی  توان یمعنوان شد 

که ممکن است در محيط مدرسه و ها  آن ی نشدهنوجوانان تأکيد کرد و به قدرت استفاده 

نجا که برای بهبود شرايط تأکيد کرد. از آها  آن زندگی داشته باشند پی برد و بر استفاده از

دارند )لوتانز و  يیافزا همهستند و با يکديگر قدرت  يرپذ جمع یشناخت روان های يتظرف

تحولی اين است که  های يهسرمااصلی در مدل  های يهفرضو همچنين يکی از  (2007همکاران، 

تجمعی هستند، به اين صورت که پيامدهای مثبت مانند )موفقيت در مدرسه، سالمت  ها يهسرما

ی و هيجانی، مشارکت، مراقبت و عدم وجود رفتارهای پرخطر مثل سوء مصرف مواد، اجتماع

)بنسون  شوند یمتحولی، زياد  های يهسرماخشونت، رفتارهای ضد اجتماعی( با افزايش تعداد 

و تحولی  یشناخت روانهمه جانبه  گذاری يهسرمانتيجه  رود یم(، انتظار 2099و همکاران، 

                                                           
1-  Lerner, De stefanis, & Apfel  

2-  Wentzel 
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بيشتر باشد. از آنجا  آموزان دانشن بر روی نتايج عملکرد و نگرش اجزای آ تک تکنسبت به 

حد فاصل ميان کودکی و بزرگسالی است و با در نظر گرفتن اين موضوع  ی دورهکه نوجوانی 

 رواز اين  رود یمکشورهای جهان به شمار  ينتر جوانکه کشور ايران از لحاظ جمعيتی يکی از 

، بيش از گذشته بايد ها آن های یتوانمندکز بر استعدادها و مطالعه نوجوانان و جوانان با تمر

و نهادهای تعليمی و تربيتی قرار بگيرد، چرا که با وجود دگرگونيها و  شناسان روانمورد توجه 

و به تبع آن نهادهای تعليمی و تربيتی  یشناس روانپيشرفت سريع جوامع بشری، اگر علم 

جدی قرار ندهند، سيل تحوالت عظيم سبب تخريب بازنگری و بهسازی خود را مورد توجه 

با توجه به توضيحات ذکر شده  .بنيادهای اساسی انديشه و عمل افراد آن جامعه خواهد گرديد

را بر روی پيشرفت  یشناخت روانتحولی و سرمايه  های يهسرماتحقيقی که همزمان نقش 

دين منظور پژوهش حاضر در تحصيلی مورد بررسی قرار دهد در پيشينه پژوهشی يافت نشد. ب

تحولی و  های يهسرماپيشرفت تحصيلی با توجه به متغير  بينی يشپپاسخ به فقدان الگويی برای 

تحولی بر روی پيشرفت  های يهسرمااست و با استناد به آنچه ذکر شد  یشناخت روانسرمايه 

پيشرفت تحصيلی  نيز به تنهايی بر روی یشناخت روانتحصيلی تأثير دارد و همچنين سرمايه 

مدل مفهومی زير را به عنوان يک مدل احتمالی از رابطه اين متغيرها  توان یمتأثير دارد، لذا 

 پيشنهاد نمود:
 

 
 

 

 مدل مفهومی پژوهش  .9شکل
 

 روش
پژوهش حاضر توصيفی همبستگی از نوع  جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش:

بين متغيرها در قالب يک مدل مفهومی مورد بررسی مدل معادالت ساختاری که در آن روابط 

قرار گرفت. جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم و سوم 

. گروه نمونه به روش باشد یم 9292-94در سال تحصيلی  دولتی شهر بوشهر های يرستاندب

ورت که ابتدا به صورت تصادفی انتخاب شدند به اين ص یا مرحلهچند  یا خوشه يریگ نمونه

 تحصیلی پيشرفت
 

 های تحولی سرمايه
 

  شناختی روانایه سرم
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مدرسه از ميان مدارس دولتی اين شهر انتخاب شدند و سپس در دو کالس از هر مدرسه  90

در مورد اهداف پژوهش  آموزان دانش، به ها پرسشنامهاجرا شد. پيش از اجرای  ها پرسشنامه

به صورت محرمانه آنان کامالً  یها پاسختوضيحاتی ارائه شد و به آنان اطمينان داده شد که 

در پاسخگويی کامالً آزاد بودند و هر زمان که مايل به ادامه  آموزان دانشخواهد ماند. همچنين 

 20به سواالت به طور متوسط  يیگو پاسخانصراف دهند.  يیگو پاسخاز  توانستند یمنبودند 

 يانگو پاسخنفر از  27نفر بودند که پرسشنامه  500دقيقه زمان نياز داشت. تعداد کل نمونه اوليه 

درصد  9/55نفر استفاده شد.  402 یها دادهقابل استفاده نبود، لذا در تحليل نهايی از 

( بودند. همچنين n=204دختر ) آموزان دانشدرصد  9/44( و n=259تحقيق پسر ) آموزان دانش

 (n=950درصد در پايه سوم دبيرستان ) 7/22( و n=292درصد پايه دوم دبيرستان ) 0/07

 مشغول به تحصيل بودند.
 

 ابزار سنجش

 های يهسرماتحولی از مقياس  های يهسرما يریگ اندازهبرای  تحولی: هاي یهسرما مقیاس

تحولی برای سنجش  های يهسرما( استفاده گرديد. مقياس 9998تحولی بنسون و همکاران )

از اين دو مؤلفه هر کدام  تحولی درونی و بيرونی ساخته شده است. های يهسرما ی مؤلفهدو 

تحولی از هشت زير مجموعه تشکيل  های يهسرمابخش است که در مجموع مقياس  4شامل 

 یها ارزشتحولی درونی يا شخصی شامل تعهد به يادگيری،  های يهسرماشده است. ابعاد 

بيرونی يا بافتی شامل  های يهسرمااجتماعی و هويت مثبت است و ابعاد  های یشاستگمثبت، 

گويه  58وانمند سازی، انتظارات و استفاده سازنده از زمان است. اين مقياس شامل حمايت، ت

(، تا 9ليکرت از هرگز يا بندرت )نمره  یا درجهاست و پيوستار پاسخ بر روی طيف چهار 

( در پژوهش خويش با انجام 9299دهقان حصار )(، قرار دارد. 4هميشه يا بسيار زياد )نمره 

تحولی درونی و بيرونی را  های يهسرمار روی اين مقياس، دو عامل تحليل عامل اکتشافی ب

های  مؤلفه و برای هر يک از 92/0تحولی را  های يهسرماشناسايی و مقدار ضريب آلفا برای 

گزارش کرده است. شريف  89/0و  84/0تحولی درونی و بيرونی به ترتيب  های يهسرما

تحولی، تحليل عامل اکتشافی  های يهسرماشنامه ( نيز به منظور روايی سازه پرس9292موسوی )

 های يهگوگويه ) 20اصلی روی های  مؤلفه گروه نمونه به روش تحليل یها دادهرا با استفاده از 
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گويه باقيمانده قابل تقليل به سه عامل  22بيرونی( انجام داد و با حذف سه گويه نشان داد که 

 های ياسمقنين ضريب پايايی برای خرده اصلی خانواده، مدرسه و سايرين هستند. همچ

در پژوهش حاضر  .گزارش کرد 82/0و  79/0، 89/0خانواده، مدرسه و سايرين را به ترتيب 

 های يهسرماو  80/0، ديگران 88/0، مدرسه 94/0مقدار ضريب آلفای کرونباخ برای خانواده 

 به دست آمده است. 92/0تحولی 

لوتانز و  یشناخت روانسشنامه معروف سرمايه پر  :یشناخت روانپرسشنامه سرمایه 

(، در اصل برای کارمندان در محل کار طراحی شده، و در اين PCQ -24(، )2007همکاران )

 یشناخت روانمطابقت داده شده و به کار برده شد. پرسشنامه سرمايه  آموزان دانشتحقيق برای 

(، )ب( 9990سنايدر و همکاران، از چهار خرده مقياس تشکيل شده که شامل: )الف( اميد )ا

(، و )د( کارآمدی 9985، 2)شيير و کارور ينیب خوش(، )ج( 9992، 9)وگناليد و يانگ یآور تاب

مسائل مربوط  ی دربارهزيادی  یها راه"(. هر زير مقياس شامل موارد زير بود: 9998، 2)پارکر

مختلف  یها صورترا به  ام مدرسهمن معموالً مشکالت ")اميد(؛  "من وجود دارد ی مدرسهبه 

 "بينم یممعموالً نيمه پر ليوان را  ام مدرسهمن در مورد کارهای "(؛ یآور تاب) "کنم یممديريت 

 )خودکارآمدی(. "اطمينان دارم ام مدرسهمن در تنظيم اهداف "(؛ ينیب خوش)

ز هر يک از اين چهار خرده مقياس تعداد مختلفی ماده دارند، که روی مقياس ليکرت، ا

. هم تحليل عامل اکتشافی و تأييدی و هم اند شدهکامالً مخالف تا کامالً موافق تنظيم 

برای  یسنج روانکه از طريق چهار نمونه مختلف فراهم شده نويد بخش حمايت  هايی يیروا

(. ابزارهای 2000و نورمن،  یآو)لوتانز، آوليو،  باشند یم یشناخت روانپرسشنامه سرمايه 

 ينیب خوشو  یآور تابخودکارآمدی/ اعتماد به نفس، اميدواری،  يریگ اندازهگوناگونی جهت 

. اين ابزارها عبارتند از: مقياس اند شدهبالقوه طراحی  یشناخت روانمثبت  یها سازهو ساير 

است. مقياس اميدواری )اسنايدر و  یا ماده 0(، که يک آزمون 9998خودکارآمدی )پارکر، 

 0(، که يک آزمون 9985گرايشی توسط )شيير و کارور،  ينیب وشخ(، مقياس 9990همکاران، 

ماده آن مربوط به بدبينی است،  2و  ينیب خوشماده آن مربوط به  2خودگزارشی است؛  یا ماده

( پايايی مقياس 9990(. اسنايدر و همکاران )9992)وگناليد و يانگ،  یآور تابمقياس 

                                                           
1-  Wagnild & Young 

2-  Scheier & Carver 

3-  Parker 
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گزارش نمودند.  84/0تا  74/0و روش بازآزمايی بين  اميدواری را با استفاده از آلفای کرونباخ

به  90/0را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  یآور تاب( پايايی مقياس 9992وگناليد و يانگ )

ماهه، ضرايب همبستگی  92دست آوردند. همچنين با استفاده از روش بازآزمايی، در يک دوره 

دند. ضريب آلفای گزارش شده توسط لوتانز و را برای اين مقياس گزارش کر 84/0تا  07/0

. همچنين در پژوهشی که توسط باشد یم 88/0 یشناخت روان( برای مقياس سرمايه 2000همکاران )

 یشناخت روان( انجام شده ضريب آلفای کرونباخ گزارش شده برای سرمايه 2092لوتانز و همکاران )

ييدی أاين پرسشنامه از تحليل عامل تروايی (، برای 2090لوتانز و همکارانش ). باشد یم 90/0

گزارش کردند. در پژوهش  05/0را برابر  RAMSEAو 92/0را برابر  CFIاستفاده کردند و 

 .باشد یم 85/0 یشناخت روانحاضر ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای سرمايه 

در بين  یختشنا رواندر پژوهش حاضر همچنين به منظور اعتباريابی پرسشنامه سرمايه 

االت دارای ؤدبيرستانی، از روش آماری تحليل عامل تاُييدی استفاده شد. تمامی س آموزان دانش

 07/0را برابر  RAMSEAو  85/0را برابر  CFIبودند. و  20/0بارهای عاملی باالتر از 

 گزارش کردند.

ارنامه در ترم حاضر که از ک آموز دانشپيشرفت تحصيلی از معدل  يریگ اندازهبرای 

 تحصيلی او اخذ شد، استفاده گرديد.
 

 ها یافته

 .باشد یمتوصيفی شامل ميانگين، انحراف معيار و ماتريس همبستگی  یها شاخص

 
 . ميانگين، انحراف معيار و ماتريس همبستگی9جدول 

 انحراف میانگین متغیرها
 معیار

 ضرایب همبستگی
 پیشرفت
 تحصیلی

 هاي یهسرما
 تحولی

 سرمایه
 یشناخت روان

   9 04/2 00/90 پيشرفت تحصيلی
  9 99/0* 50/99 92/99 تحولی های يهسرما
 9 57/0** 94/0** 05/92 00/90 شناختی روان يهسرما

* p< 05/0           ** p< 09/0  
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تحولی و سرمايه  های يهسرمابه ترتيب بين  شود یممشاهده  9طور که در جدول همان

و پيشرفت تحصيلی با مقدار  یشناخت روانو بين سرمايه   r=57/0با مقدار  یشناخت روان

94/0=r ، 09/0در سطح>p تحولی و  های يهسرماداری وجود دارد. همچنين بين  یرابطه معن

 داری وجود دارد. یرابطه معن p<05/0در سطح   r=99/0پيشرفت تحصيلی با مقدار 

بهنجاری چند  ی مفروضهمدل نشان داد که در  یها فرضنتايج حاصل از بررسی پيش 

است، که  90کمتر از  2و ضريب کشيدگی 2کمتر از  2، قدر مطلق ضريب چولگی9متغيری

به عنوان مثال قدر مطلق ضريب چولگی معدل، بهنجار بودن متغيرها است.  ی دهنده

است. قدر  -950/0 و، -409/0، -259/0به ترتيب،  یشناخت روانو سرمايه  ،تحولی های يهسرما

تحولی، خودکارآمدی،  های يهسرمامطلق ضريب کشيدگی معدل، خانواده، مدرسه، ديگران، 

، -029/9، 285/0، -292/0به ترتيب،  یشناخت روانو سرمايه  ينیب خوش، یآور تاباميد، 

 یخط هماست. در رابطه با  902/9و  400/0، 007/0، 292/9، 275/9، -920/0، -500/0

کوچکتر از  0و عامل افزايش واريانس 90/0بيشتر از  5اد مقدار تحملنيز نتايج نشان د 4چندگانه

است. به عنوان مثال، مقدار تحمل و عامل افزايش واريانس خانواده، مدرسه، ديگران،  90

به  یشناخت روانو سرمايه  ينیب خوش، یآور تابتحولی، خودکارآمدی، اميد،  های يهسرما

، (54/9، 05/0)، (9، 9)، (49/9، 79/0)، (99/9، 89/0)، (04/9، 90/0(، )45/9، 09/0ترتيب، )

 یخط همعدم وجود  ی دهنده( است که نشان 59/2و  29/0( و )22/9، 82/0)، (99/9، 84/0)

 چندگانه است.

. در باشد یمبرازندگی مدل پيشنهادی و مدل اصالح شده  یها شاخصنشان دهنده  2جدول

ظر گرفته نشده بود ولی در مدل اصالح شده برای مدل پيشنهادی مسير خطاها به يکديگر در ن

 خطا و افزايش برازش مدل مسيرهای خطا بر اساس منطق نظری بههای  کاهش شاخص

 دو یخمدل اصالح شده شامل مجذور های  يکديگر وصل شدند. بر اين اساس، شاخص

(80/97 =X
X= 02/9به درجه آزادی ) دو ی(، نسبت مجذور خ2

2
/dfرازش(، شاخص نيکويی ب 

 

                                                           
1-  multivariate normality 

2-  skewness 

3-  kurtosis 

4-  multicollinearity 

5-  tolerance 

6-  variance inflation factor (VIF) 
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 نمودار مسيرهای مدل برازش يافته با ضرايب استاندارد . 2شکل
 

(99/0=GFI( شاخص نيکويی برازش تعديل يافته ،)97/0=AGFI شاخص برازندگی هنجار ،)

(، شاخص برازندگی افزايشی CFI=99/0(، شاخص برازندگی تطبيقی )NFI=98/0شده )

(99/0=IFIشاخص تاکر ،)- ( 98/0لويس=TLI و جذر ميانگين مجذور خطای تقريب )

(04/0=RAMSEA نشان )مدل اصالحی از برازش خوبی برخوردار است. دهد یم 
 

 برازش مدل یها شاخص. 2 جدول

X شاخص مدل
2 df X

2
/df GFI AGFI NFI CFI IFI TLI RAMSEA P 

 مدل پيشنهادی

 شده اصالحمدل 

44/942 

80/97 

20 

99 

972/7 

02/9 

92/0 

99/0 

80/0 

97/0 

80/0 

98/0 

88/0 

99/0 

89/0 

99/0 

82/0 

98/0 

90/0 

04/0 

009/0 

08/0 
 

نشان دهنده ضريب مسير مستقيم و روابط مستقيم در مدل مفروض است،  2جدول

 هستند. دار یمعن 09/0مسيرها در سطح  شود یمهمانطور که مالحظه 

 

 مستقيم های يهفرض. جدول 2 جدول
 سطح

 (pمعناداري )
 نسبت
 بحرانی

 طايخ
 معیار

 برآورد
 استاندارد

 مسیر

 یشناخت روانتحولی به سرمايه  های يهسرما 00/0 98/0 29/2 009/0
 به پيشرفت تحصيلی یشناخت روانسرمايه  99/0 04/0 80/2 005/0

 

پيشرفت 
 تحصيلی

 خانواده مدرسه اميد آوري تاب    بینیخوش مدیخودکارآ    ديگران

 سرمايه تحولی های سرمايه
 شناختی روان

00/0 

09/0 
27/0 40/0 89/0 72/0 48/0 02/0 

99/0 
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با استفاده از روش بوت استرپ روابط غيرمستقيم از طريق ميانجيگری  4در جدول 

حدود باال و پايين رابطه غير  کنيد یمطور که مالحظه  همانآمد. به دست  یشناخت روانسرمايه 

بر  صفر را در یشناخت روانتحولی به پيشرفت تحصيلی از طريق سرمايه  های يهسرمامستقيم 

 است. دار یمعنو  گيرد ینم
 

 . آزمون ميانجيگری روابط غير مستقيم به روش بوت استراپ4جدول
 سیرم داده بوت سوگیري خطا حدپایین حدباال

247/0 0099/0 0000/0 0000/0- 0999/0 0997/0 
سرمايه تحولی به پيشرفت تحصيلی از 

 یشناخت روانطريق سرمايه 
 

 گیري یجهنتبحث و 
تحولی و پيشرفت تحصيلی با نقش ميانجی  های يهسرمامطالعه حاضر به تعيين رابطه بين 

تحولی و سرمايه  های يهسرما. نتايج پژوهش نشان داد که بين پرداخت یشناخت روانسرمايه 

وجود دارد. اين يافته با نتايج تحقيقات کوئرنر و داری  معنی مثبت و ی رابطه یشناخت روان

( همسو بود. در تبيين فرضيه ارتباط 9994) 2( و گردس و ماليکروت2002) 9فيتزپاتريک

هم سرمايه تحولی، مهای  مؤلفه توان گفت که از می ،یشناخت روانتحولی با سرمايه  های يهسرما

، اين کنند یممناسب خانوادگی رشد  های ينهزمخانواده و مدرسه است. هنگامی که فرزندان در 

. خانواده، شود یممطرح ها  آن زمينه ها به عنوان مهمترين عامل برای رشد فيزيکی و روانی

و به  گذارند یمکارکردهای فراوانی دارد و بر اساس همين کارکردها، بر فرزندان خود تأثير 

. الگوی ارتباطی خانواده، يکی از کنند یمرا در محيط تعيين ها  آن رفتار ی يوهشسهم خود 

)کوئرنر و فيتزپاتريک،  باشد یمکارکردهايی است که قادر به تأثيرگذاری بر رفتار فرزندان 

و  آموز دانش، و ارتباط ضعيف بين آموز دانش(. مسائلی چون اختالف بين والدين و 2002

مثل سازگاری تحصيلی، سالمت روانی و  یا مقابلهبر تعداد زيادی از عوامل  تواند یموالدين 

حمايت اجتماعی تأثيری منفی داشته باشد. از طرف ديگر، عالقه به تحصيل در والدين، در 

گردس ) کند می ايجاد خودکارآمدی تحصيلی و انگيزش درونی دانش آموزان نقش بسزايی ايفا

آيد. بنابراين،  می مهم سرمايه تحولی به شمارمؤلفه  (. خانواده به عنوان يک9994، و ماليکروت

                                                           
1-  Koerner & Fitzpatric 

2-  Gerdes & Mallickrodt 
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های خانواده و  تواند سرمايه تحولی را ارتقا بخشد. با توجه به حمايت می خانوادههای  حمايت

از خود تواند  می زندگیهای  ها و دشواری نقش آن در سرمايه تحولی، فرد در مقابله با سختی

سرمايه روانشناختی( بيشتری نشان دهد. در های  مؤلفه پذيری )يکی از تاب آوری و انعطاف

بيشتری دست يابد. شايستگی های  تواند به پيشرفت و موفقيت می چنين موقعيتی است که فرد

دارد. بنابراين،  شان یاجتماع های يطمحو عملکرد کودکان و نوجوانان ارتباط نزديکی با کيفيت 

 آور تابکه کارآيی بهتری دارند، احتمال بيشتری دارد که فرزندانی شايسته و  يیها خانواده

رسد با توجه به داليل فوق، مسير بين سرمايه  می (. به نظر9990، 9داشته باشند )راک و پترسون

 گرديد. داری  تحولی با سرمايه روانشناختی معنی

توان به نقش مدرسه  می ی با سرمايه روانشناختیدر ارتباط با تبيين رابطه بين سرمايه تحول

شناختی و  های يتصالحسرمايه تحولی اشاره کرد. مدرسه محل های  لفهؤبه عنوان يکی از م

های ضروری حل مسئله برای مواجهه اثربخش است. مدرسه مکانی  کسب دانش و مهارت

کنند  می گذارند، ارزيابی یم ها و تفکر و دانش خود را به بوته آزمايش است که کودکان مهارت

. موفق بودن در مدرسه، مستلزم اين است که کودک کنند یمو با ديگر افراد جامعه مقايسه 

اجتماعی و تحصيلی را دارا باشد. پژوهشگران مختلف )تيسيلوپاس،  های يستگیشااز  یا دامنه

حوه برخورد معلمان کردند که ن ( گزارش2008، 2؛ چان2090، 2کارسون، ميتوز، گراويچ و باربر

ها  آن با باورهای خودکارآمدیداری  معنی ، ارتباطآموزان دانشو مديران و کارکنان مدارس با 

چهار مهم سرمايه روانشناختی است. خودکارآمدی دارای های  مؤلفه دارد. خودکارآمدی يکی از

دسازی کالمی. های فيزيولوژيکی و متقاع ، حالتیا مشاهدهمنبع است: تجربه مستقيم، تجربه 

دهد، منجر به  می مدرسه از آنجا که تجربه مستقيم و غيرمستقيم شايستگی را در اختيار فرد قرار

ييد أشود. از طرف ديگر، معلمان و مديران با تحسين و تشويق و ت می رشد خودکارآمدی

ند. کن می آموزان و ايجاد رغبت و انگيزه در آنان، زمينه رشد خودکارامدی را فراهم دانش

در  آموزان دانشها از نقش جو روانی اجتماعی کالس بر ميزان توان مقابله  همچنين پژوهش

 افراد جوان با(. 2007، 4)پاتريک، ريان و کاپالن کنند یمدوران تحصيل حمايت  یها چالشبرابر 

و  هستند آورتر تاب، دهند یمتحولی باالتر و بيشتر، انعطاف پذيری بهتری را نشان  یها هيسرما

                                                           
1-  Rak & Patterson 
2-  Tsouloupas, Carson, Mattews, Grawitch, & Barber 
3-  Chan 
4-  Patrick, Ryan, & Kaplan 
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 توانند یمهمچنين معلمان  (.2090، 9شان برای برتر بودن در مدرسه بيشتر است )جکسون تمايل

و مشکالت را به  ها چالشهای مختلف روش کنار آمدن با  و روش ها يکتکنبه کمک 

آموزش دهند. بنابراين، از طريق چنين فرايندی است که سرمايه تحولی با سرمايه  آموزان دانش

( و تيسيلوپاس و همکاران 2008گردد. نتايج تحقيق با نتايج چان ) می رتبطروانشناختی م

 ( همخوان است. 2090)

سرمايه مؤلفه  تحولی با سرمايه روانشناختی به نقش سومينهای  در تبيين رابطه بين سرمايه

 تحولی، يعنی ديگران و ساير اشخاص در ارتباط با سرمايه روانشناختی اشاره کرد. ديگران

باشند. ديگران با مؤثر  وانند بر سرمايه روانشناختی )اميد و خوشبينی و خودکارآمدی(ت می

توانند  می کنند، از اين طريق که می ترغيب و تشويق افراد، حس خودکارآمدی آنان را تقويت

الزم برای موفقيت هستند. از طرف  های يتقابلو  ها مهارتافراد را متقاعد نمايند که دارای 

تفکر  يریگ شکل( کليد اصلی 2000توانند افراد را اميدوار نمايند. اسنايدر ) می رانديگر، ديگ

اميدوارانه را ارتباط با ديگران دانسته و پيوندهای اجتماعی و افرادی خارج از خانواده را در 

اسنايدر  های يافتهدست آمده در اين پژوهش با ه . نتايج بدانند یم رسان ياریرسيدن به اميد 

( در پژوهشی نشان دادند که هر چه 2090و همکاران ) 2( همسو است. وان ليون2000)

احساس حمايت و انسجام از سوی ديگران در افراد بيشتر باشد، ميزان اميدواری آنان نيز 

. همچنين، ديگران بر رشد خوش بينی اشخاص اثرگذار هستند. افرادی که يابد یمافزايش 

عمل  یا گونهو به  شوند یمتند، با ديگران وارد ارتباط هس ينانهب خوشدارای سبک تفکر 

شوند. از سوی ديگر،  میها  آن در وقايع زندگی تر مثبتکه منجر به نتايج هر چه  کنند یم

در يک تفکر ها  آن کنند. نمی با ديگران ارتباط برقرار کنند یمکسانی که از سبک بدبينانه استفاده 

و خود را  شوند یمخود  مالحظه یبوابط و رفتار ويرانگر و ، عمدتا درگير رشوند یمسمی غرق 

بنابراين،  (.2002، 2استين)پيترسون و  دهند یمدر معرض مشکالت بيشتر و بيشتری قرار 

کنند. در اين تحقيق نيز اين  می دوستان خوشبين فرد را خوشبين و دوستان بدبين فرد را بدبين

 شود.  می تحولی منجر به رشد سرمايه روانشناختیييد قرار گرفت که سرمايه أيافته مورد ت

  آموزان دانشو پيشرفت تحصيلی  یشناخت روانفرض ديگر تحقيق بيانگر رابطه بين سرمايه 
 

                                                           
1-  Jackson 

2-  Van Leuven 

3-  Peterson & Steen 
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بيشتر باشد،  آموزان دانش یشناخت روانهر چه سرمايه . نتايج تحقيق حاکی از آن بود که بود

(، نتايج 2092يافته لوتانز و همکاران ) . بر اساسرود می نيز باالترها  آن پيشرفت تحصيلی

به طور قابل  آموزان دانش یشناخت رواننشان داد که سرمايه  یا مرحلهتحليل رگرسيون چند 

ديگری نيز به بررسی ارتباط بين ارتباط داشت. تحقيقات ها  آن توجهی با پيشرفت تحصيلی

تبيين خودکارآمدی و پيشرفت . برای اند پرداختهبا پيشرفت تحصيلی  یشناخت روان یها سازه

خودکارآمدی در يادگيری و پيشرفت  رسد یمانجام شده به نظر  یها پژوهشطبق تحصيلی 

که  یآموزان دانش. تحصيلی مؤثر است و در دسترسی به پيشرفت تحصيلی باال، نقش دارد

ديگران  ، با مشاهده موفقيتبرند یملذت  زيبرانگ چالشخودکارآمدی باالتری دارند از تکاليف 

بر و در نتيجه پيشرفت تحصيلی باالتری دارند.  کنند یمانگيزه بيشتری برای تالش کردن پيدا 

( و به استناد تحقيقات متعدد از جمله 9997اجتماعی بندورا ) -اساس نظريه شناختی

(، 2004) و همکاران گرين(؛ 9999(؛ پاجارس و گراهام )9997پاجارس و ميلر ) یها پژوهش

پيشرفت تحصيلی در سطوح  بينی يشپی در حکم عاملی مهم، نقش مؤثر در خودکارآمد

 و همکاران مرزچ( و 9997پاجارس ) های يافتهتحقيق با  ی يافته. کند یممختلف تحصيلی ايفا 

تبيينی  یها سبککه به صورت اسنادها و  ينیب خوش یشناخت روانازه ( همخوان است. س2009)

از  ؛ به نقل9998)سليگمن  شود یم، تعريف رود یميدادها به که فرد در پاسخ به شرايط و رو

که اميد بااليی دارند  یآموزان دانش(، با پيشرفت تحصيلی ارتباط دارد، 2092لوتانز و همکاران، 

های  بينی به چالش ی خوش با ديدهها  آن خواهند بود. نيب خوشآوردهای آينده  نسبت به دست

رويی با مشکالت به جای اينکه دلسرد شده و تسليم موجود خواهند نگريست و در رويا

 آموزان دانشموقعيت شوند تالش خواهند کرد که مسائل را به نحو مناسب حل و فصل کنند. 

. دانند یمو اغلب آن را آغاز کار بزرگ  دانند یمشکست را به عنوان شروعی جديد  نيب خوش

رابطه با ارتباط همخوان است. در  (2092)و همکاران  مورانتشانين  های يافتهيافته تحقيق با 

اميد و پيشرفت تحصيلی، تحقيقات نشان داده است که سطوح باالی اميد به پيشرفت تحصيلی 

که از سطوح باالی اميد برخوردار هستند با اشتياق و  یآموزان دانش، شود یمبيشتر منجر 

د برخوردار نيستند، درس که از اين سطوح امي آموزان دانشبيشتر نسبت به ديگر  ی عالقه

( همخوان است. در ارتباط با 9997) و همکاران، کاری های يافته. يافته تحقيق با خوانند یم

که  یآموزان دانشاظهار کرد  توان یم، یشناخت روانبه عنوان آخرين مؤلفه سرمايه  یآور تاب

و با مشکالت دسته و زندگی کنار آيند  یها چالشبا  توانند یمبيشتری دارند بهتر  یآور تاب
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(، که در تحقيقات خود نشان 2008مارتين و مارش ) های يافته. نتايج تحقيق با پنجه نرم کنند

برخوردار بودند، پيشرفت تحصيلی  یآور تابکه از سطوح باالی  یآموزان دانشدادند که 

 بيشتری داشتند، همخوان است.

 های يهسرماختی در رابطه بين فرضيه ديگر تحقيق حاضر نقش ميانجی سرمايه روانشنا

تحولی و  های يهسرماتحولی و پيشرفت تحصيلی بود. نتايج تحقيق نشان داد ضريب مسير بين 

تحقيق با  های يافتهدار بود.  پيشرفت تحصيلی با نقش ميانجی سرمايه روانشناختی معنی

. نکته جالب ( همخوان است2002) 9( و هانسون، اوستين و ليبايها2090جکسون ) های يافته

تجمعی هستند، به اين صورت  ها يهسرماتحولی اين است که اين  های يهسرماتوجه در مورد 

که پيامدهای مثبت مانند )موفقيت در مدرسه، سالمت اجتماعی و هيجانی، مشارکت، و ...( با 

و  )بنسون شوند یمتحولی )خانواده، مدرسه و ديگران(، بيشتر نيز  های يهسرماافزايش تعداد 

، رشد نتايج یشناخت روانتحولی و  گذاری يهسرمانتيجه  رود یم(. انتظار 2099همکاران، 

در تبيين  دست آمد.ه آموزان باشد و اين نتيجه نيز ب موفقيت آميز و پيشرفت باالتر در دانش

 یآموزان دانشباشد،  تر یغن یا مدرسهگفت هر چه بافت  توان یمبه دست آمده  های يافته

باالتری برخوردار هستند. گرينبرگ  یشناخت روانرا پرورش خواهد داد که از سرمايه  پراميدتر

و بهبود  آموزان دانششخصی و اجتماعی  های يهسرما( نيز تقويت 2002و همکاران )

. مطالعات هانسون و دانند یمدر رشد نوجوانان مؤثر  های مدرسه را از جمله روش های يطمح

 يرپذ انعطاف های يهسرماتجربه  آموزان دانشها  آن مدارسی که در( نشان داد 2002همکاران )

مثل روابط حمايت کننده و انتظارات باالی معلمان، والدين و دوستان و همچنين مشارکت در 

آزمون پيشرفت تحصيلی استاندارد شده  های هنمر کردند یممدرسه و اجتماع را گزارش 

به آينده داشتند. ماموريت  یتر روشنار بودند و ديد باالتری داشتند، از سالمت بيشتری برخورد

ها و مدارس، تربيت افراد جوانی است که آگاه، مسئول، سالم، مراقب و  بزرگ خانواده

آموزان منزوی در مدرسه، به اين  ( طی تحقيقی روی دانش9998باشند. ونتزل ) کننده مشارکت

تأثيرات منفی طرد دوستان بر سازگاری  زهاندا، هر آموز دانشمعلم به  ی عالقهنتيجه رسيد که 

کمک کننده باشد. به ويژه، دوست داشته شدن توسط معلم  تواند یممخرب باشد،  شان مدرسه

برای پذيرش اهداف مدرسه، نسبت به سطح باالی پذيرش در ميان دوستان، اهميت بيشتری 

                                                           
1-  Hanson, Austin, & Lee-Bayha 
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کمتری داشتند. اما اين هايی بودند که دوستان  با انگيزه آن آموزان دانشداشت. در واقع، 

روابط مثبت معلم با  ،. بنابراينکردند یمزيادی از معلمانشان دريافت  ی عالقه، آموزان دانش

بخشد که  می دانش آموز، خوشبينی و اميد را در او ايجاد کرده و سرمايه روانشناختی را ارتقا

گردد. در  می آموز ر دانشتر د به نوبه خود، منجر به پيشرفت تحصيلی باالتر و عملکرد درخشان

 قابليت رشد و بهبود را دارد و به همين خاطر هرکجا الزم باشد، یشناخت روانواقع، سرمايه 

(. 2007امروز و فردا استفاده کرد )لوتانز و همکاران،  یها چالشتوان از آن برای مواجهه با  می

ميمانه بين والدين و اميد، خوشبينی، تاب آوری و خودکارآمدی، از طريق روابط گرم و ص

يابند که در آينده  می آموز، وجود يک مدرسه کارآمد و همساالن اثربخش رشد و گسترش دانش

 آموز خواهد بود.  نزديک، موفقيت و پيشرفت در انتظار دانش

کاربردهايی را در جهت ارتقای  تواند یمبا در نظر گرفتن نتايج حاصل از اين پژوهش 

که مداخله  رسد یمتدارک ديد. به نظر  آموزان دانش یشناخت روان پيشرفت تحصيلی و سرمايه

پرورش نسل سالم و خالق در جامعه است. در  های يوهشدر دوران کودکی، يکی از بهترين 

، اميدوار و کارآمد(، بسيار عالی است ينب خوشزمان کودکی ظرفيت فرد برای يادگيری تفکر )

 توان یم تر راحتو اميدوار هستند و  ينب خوش چون کودکان بسيار بيشتر از بزرگساالن

در جهت آموزش و  يیها برنامهکرد. همچنين تدارک  ريزی یپتفکر درست را در آنان  های يهپا

در رشد  تواند یمو مشوق  کننده يتحماو تبديل مدارس به يک محيط  ها خانواده یساز آگاه

يار عالی برای افزايش پيشرفت باشد. معلم در موقعيتی بسمؤثر  پيشرفت تحصيلی بسيار

زيادی در خالل  یها فرصتقرار دارد. برای يک معلم،  آموزان دانشتحصيلی و رشد شخصی 

آموزش دهد. معلم  آموزان دانشبه  تواند یمکه  آيد یمدرس و يا مسائل معمول کالس پيش 

را در ها  آن بخواهد که تعدادی هدف کوچک انتخاب کنند. سپس آموزان دانشاز  تواند یم

کامالً  تواند یم ها هدفمقابل موانع راهنمايی کند و تشويق نمايد تا به موفقيت دست يابند. اين 

غيردرسی اما مربوط به فضای مدرسه باشد.  تواند یممربوط به برنامه درسی باشد و يا اينکه 

ه باشند، داشت گر ياریمثبت و  یانداز چشمپرسنل مدرسه، از سرايدار تا مدير، اگر  ی همه

 .گردد یم آموزان دانشفضای مدرسه پراميد خواهد شد و منجر به پيشرفت تحصيلی 

رشد  ی حوزهکه در  یا گستردهعلمی قوی و  ی يشينهپتحولی با  های يهسرماچارچوب 

اصلی  دهنده سازمانکودکی و نوجوانی دارد، قدرت اين را دارد که به عنوان يکی از عناصر 
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 های يهسرما سازی یغنوزشی در سطح ملی قرار بگيرد. بنابراين ساخت و آم های يسینو برنامه

و  آموزان دانش ی دهندهتحولی را بايد به عنوان يکی از راهبردهايی در نظر گرفت که ارتقاء 

خواهد بود، بويژه اگر توجه دقيقی به اين مساله شود که ها  آن نوجوانان در مدرسه و زندگی

با آموزش معلمان و مشاوران مقاطع  توان یمپيشرفت تحصيلی را چگونه راهبردهای ارتقای 

و مدارس بهبود  ها خانوادهآموزشی و عملکردی در  یها برنامهمختلف تحصيلی و تقويت 

، قابل یشناخت روان( در مورد سرمايه 2092. نکته کليدی بنا به نظر لوتانز و همکاران )بخشيد

 بودن است. يرپذ اصالحتغير و 
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