
 دوفصلنامه مشاوره کاربردی
 دانشگاه شهید چمران اهواز

011-97( ،0)00 ،0011 
 01/12/0011دریافت: 
 10/10/0011پذیرش: 

 نوع مقاله: پژوهشی اصیل

Biannual Journal of Applied Counseling (JAC) 
2021, 11(1), 79-100 

Received: 03 May 2021 

Accepted: 22 July 2021 

DOI:10.22055/jac.2021.37888.1817 

Original Article 

 

 

 

Investigating of a causal relationship of developmental assets 

and psychological well-being mediating psychological capital in 

high school female students  
 

Nassim Eskandary
*
 

Gholamhossein Maktab
**

 

Askar Atashafrouz
***

 

 
Abstract 
This cament study aims was conducted to investigate a conceptual model the 
causal relationship between development capitals and psychological well-being 
mediating psychological capital high school female students Ahvaz city, and in 
correlational desighn. 300 female students were selected using multi-stage 
random sampling among second-grade high school demale students of Ahvaz 
city, and respond to answered among Developmental Capital, Psychological 
Capital, and Psychological Well-being to Scales. Data analysis was performed 
using structural equation modeling (SEM) statistical method and by the SPSS-22, 
and AMOS software. The findings indicated that after removing direct paths of 
exernal developmental capital to psychological capital and psychological well–
being, the model of internal developmental capital to psychological well–being 
was confirmed mediating psychological capital. Accordingly, considering the 
role of variables such as internal developmental capital and psychological capital 
in psychological well-being, schools should help adolescents increase internal 
tdevelopmental capital and improve their psychological capital by providing a 
suitable atmospher and context, and in results improve the level of health and 
psychological well-being of students. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 

Since the mental health or psychological well-being serves as one of the 
most crucial aspects in the growth and development of human beings, it has 
been considered as one of the major goals in all educational systems 
(Masoumparast, Zare Bahramabadi, Khoeini, & Moradi, 2021). Those with a 
strong sense of well-being experience positive excitements and make 
positive evaluations of their surrounding events. However, those who have a 
lower sense of well-being, experience negative excitements like anxiety, 
depression, and anger and make negative evaluations of their surrounding 
events (Diener, Heintzelman, Kushlev, Tay, Wirtz, Lutes, & Oishi, 2017).  
One of the most important and effective constructs of psychological well-
being is developmental asset. Developmental assets are classified into 
internal developmental assets, including values, skills, and internalized 
competence and external developmental assets including environmental, 
contextual, and relational aspects of social systems (Sesma & 
Roehlkepartain, 2003, cited in Rezaei Varmazyar, 2019). 

Another variable under this study was psychological capital, that is, a high-
level and positive capability defined in terms of four conceptual dimensions of 
self-efficacy, optimism, hope, and resilience (Sabot & Hicks, 2020). 

Regarding the connection between developmental assets and 
psychological capital, it can be suggested that being grown up within 
suitable family environments is considered as the most important factor for 
the physical and mental growth of children. Family communication pattern 
is one of the functions that can affect the children’s behavior (Koerner & 
Fitzpatrick, 2002). Concerning the relationship between developmental 
assets and psychological capital, the role of the third feature of external 
developmental asset, i.e., others should be taken into account. Other 
individuals can affect the psychological capital (hope, optimism, and self-
efficacy) through persuasion and encouragement. On the one hand, one can 
convince others that they possess the necessary skills and capabilities to 
succeed. On the other hand, others can make one more hopeful (Golestaneh 
et al., 2017). 

This study might prove useful to the educational system. If the 
applicability of this model to the intended sample is approved, those who 
exercise influence in the educational system can provide some circumstances 
to improve the level of personal and social assets. As a result, the school 
environment will be improved to promote the growth, welfare, and well-
being of students. Two hypotheses of the proposed model are as follows: 

1. The external developmental asset has a relationship with the psychological 
well-being through the mediating role of psychological capital. 

2. The internal developmental asset has a relationship with the psychological 
well-being through the mediating role of psychological capital. 

 
Method 
 

Population and Sampling 
This study was a correlational study of structural equation modeling 
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(SEM) type. The population of the study comprised of all female students of 
the eleventh grade in Ahvaz studying in the academic year 2018-2019. Out 
of this population, a total of 300 students were selected using multi-stage 
random sampling based on the size of the population (1200 students). 
 
Instruments 

Developmental Assets Scale: To measure the developmental assets, the 
developmental assets scale of Minnesota Search Institute was used (Search 
Institute, 2005, cited in Rezaei Varmazyar, 2019). This instrument consists 
of two components of internal developmental assets and external 
developmental assets each having four parts. Overall, this scale is composed 
of eight subscales and the answers to the items are scored on a 4-point Likert 
scale ranging from 1 (never or rarely) to 4 (always). In the present research, 
the reliability coefficients of external developmental assets and internal 
developmental assets were calculated using Cronbach’s alpha as 0.88 and 
0.89, respectively.  

Psychological Capital Questionnaire: The Psychological Capital 
Questionnaire was developed by Luthans, Avolio, Avey, and Norman (2007) 
and contains 24 questions with four subscales of optimism, hope, resilience, and 
self-efficacy. The answers to the items are scored on a 6-point Likert scale 
ranging from 1 (strongly disagree) to 6 (strongly agree). In the current study, the 
reliability coefficient of this questionnaire was calculated using Cronbach’s 
alpha as 0.85.  

Psychological Well-being Scale: The Psychological Well-being Scale, 
which was designed by Ryff (1989) contains 54 items and six aspects 
including autonomy, environmental mastery, personal growth, positive 
relations with others, purpose in life, and self-acceptance. The answers to the 
items are scored on a 6-point Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) 
to 6 (strongly agree). In the present study, the reliability coefficient of this 
instrument was calculated using Cronbach’s alpha as 0.74.  
 
Research Trend 

To collect the data of the study, first, district one was randomly selected 
from among four districts of Ahvaz. Then, four schools were randomly 
selected from district one and from each school, three classes and from each 
class, twenty-five students were selected randomly. Some explanations were 
provided concerning the confidentiality of the students’ answers and the 
necessity of their independent answering besides their withdrawal from 
participation.   
 
Data Analysis 

In this study, data analysis was performed using Pearson correlation coefficient 
and structural equation modeling (SEM) via SPSS-22 and AMOS-22. 
 
Findings 

The results of this study indicated significant and positive relationships 
between all variables of the study (p 0/001).  
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Table 1 
Fit indices of the proposed model and the revised model 

Fit indices GFI AGFI IFI TLI NFI CFI RMSEA 

The proposed model 0.92 0.87 0.92 0.89 0.89 0.92 0.073 

The revised model 0.94 0.91 0.95 0.93 0.92 0.95 0.06 

 
The after omission of the insignificant paths of external developmental 

assets to psychological capital (β = 0.04) and external developmental assets 
to psychological well-being (β =-0.001), all fit indices were improved 
suggesting the efficiency of the model of psychological well-being. 
 

Table 2 

Indirect path coefficient of the final model using Bootstrap method 

 
As can be show in Table 2, the upper and lower limits for the indirect path of 

internal developmental asset and psychological well-being mediating 

psychological capital (β = 0.13; p  0.012) showed zero is outside this interval. 

Thus, the mediating role of psychological capital is confirmed. 
 
Discussion 

This research aimed at investigating the causal relationship between 
developmental assets and psychological well-being mediated by psychological 
capital in secondary school female students of Ahvaz. The results of the study 
showed that the indirect path of external developmental assets and psychological 
well-being mediated by psychological capital was insignificant. It seems that the 
result of that variance of the external asset which leads to psychological capital 
and psychological well-being has been considered by the internal asset in the 
model. However, the dedicated variance of the external asset does not have a 
significant relationship with the psychological well-being. In other words, if the 
external support and facilities provided by the family, school, and friends do not 
improve the internal resources and assets, they will neither affect the fourfold 
aspects of psychological capital nor different features of psychological well-
being, including development, autonomy, environment mastery, self-acceptance, 
positive relations with others, and independence. It can thus be argued that there 
has not been enough intra-group differences and variance in this variable in 
terms of the variable of the external asset. 

paths β 
standard 

error 

confidence 

interval 95% 
p 

upper 

limit 

lower 

limit 

internal developmental assets => psychological 

capital => psychological well-being 
0.13 0.20 0.07 0.20 P < 0.012 
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Besides, the findings of the present study suggested a positive and significant 
relationship between indirect path of internal developmental assets and 
psychological well-being mediated by psychological capital. The youth who 
have higher degrees of developmental assets, are more flexible, resilient, and 
interested in academic superiority. Internal developmental assets serve as growth 
vitamins or experiences and qualities which are necessary for healthy social and 
mental development in childhood and adolescence. Therefore, this feature 
includes values, skills, and competence, which have become internalized in the 
youth (Rezaei Varmazyar et al., 2018). Fidelity to positive values such as 
commitment to the highest ethical and ideological standards, self-control, 
honesty, responsibility, and taking care of others, which are the components of 
internal developmental asset, make them more tolerant of tense situations. Such 
individuals are always satisfied with themselves and their performance. Thus, 
they have a stronger sense of self-efficacy and naturally, are more optimistic 
about challenges and are quite tolerant of difficulties. These positive feedbacks 
make them create a positive self-image and leads to high self-esteem, hope, and 
optimism (Amini et al., 2020; Rezaei Varmazyar et al., 2018). 
 
Conclusion 

Overall, considering the results of indirect paths, there was no relationship 
between external developmental assets and psychological well-being mediated by 
psychological capital. Probably, the students participating in this study evaluated 
the supports they have received from the school and specially their families not 
emotional supports but merely control ones. In this way, these supports could not 
affect their optimism, hopefulness, resilience, and self-efficacy and finally did not 
contribute to their psychological well-being. However, the indirect path of internal 
developmental asset had a positive and significant relationship with psychological 
well-being mediating psychological capital. The students participating in this 
research showed that the more their internal developmental assets increase, the 
higher their psychological capital would be. As a result, they would enjoy higher 
levels of psychological well-being. 
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گری  شناختی با میانجی بهزیستی روان وهای تحولی  علّی سرمایه ی رابطهبررسی 
 0آموزان دختر شناختی در دانش روان یهسرما

 
 *نسیم اسکندری

  **غالمحسین مکتبی
  ***افروز شعسکر آت

 

 چکیده
بتا   شتااتیی  روانبهزیستیی   وهای تحولی  علّی سرمایه ی رابطهمفهومی مدل  یبررسحاضر، با هدف پژوهش 
در یت  رتر     اهتواا ن مقطت  دو  دور  میوستطه شتهر    آمتواا  دانتش  در شتااتیی  روان  گری سرمایه میانجی

آمتواان   ای اا میان دانتش  تصادفی چادمرحله گیری نمونه آموا دتیر به روش دانش 033. انجا  شدبسیگی  هم
 سترمایه هتای تحتولی،    هتای سترمایه   اهتواا انیاتاش شتدند و بته مقیتا       میوسطه شتهر  ی دو  دور  ی یهپا

الگویتابی ماتاد س ستاتیاری     آماری روشبه ها  تحلیل داد پاسخ دادند.  شااتیی روان یسییبهز و شااتیی روان
(SEM)  22 آماری افزار و با اسیفاد  اا نر-SPSS  وAMOS پس اا حذف دو که  نشان دادها  انجا  شد. یافیه

شتااتیی، متدل سترمایه تحتولی      شااتیی و بهزیسیی روان مسیر مسیقیم اا سرمایه تحول بیرونی به سرمایه روان
بر این استا  بتا در ن تر     شااتیی مورد تأیید قرار گرفت. شااتیی اا رریق سرمایه روان بهزیسیی روانبیرونی به 
متدار    شتااتیی  روانبهزیستیی   ،شااتیی روانو سرمایه سرمایه تحولی درونی نقش میغیرهایی چون گرفین 
سرمایه  سطحارتقاء و درونی تحولی  سرمایهافزایش  نوجوانان را در مااسبی ا و امیاه  جوبا فراهم آوردن  باید
  .تقاء دهادرا ار آمواان دانش شااتیی روانبهزیسیی سالمت و سطح و اا این رریق یاری نمایاد  یشااتی روان

 
 شااتیی روان، بهزیسیی شااتیی روانبیرونی، سرمایه و  درونی تحولی: سرمایه های کلیدی واژ 
 

 مقدمه
های علو  رفیاری و آمواش و پرورش  نگر در دهه اتیر، تحو س ع یمی در امیاه شااسی مثبت با ظهور روان

صورس گرفیه است. این رویکرد برتالف رویکرد غالب گذشیه، هدف تود را سااگاری، شادکامی، اعیماد به نفس، 
شااتیی  مت روان یا همان بهزیسیی روانهایی اا این قبیل قرارداد و اا آنجایی که سال بهزیسیی روانی و ویژگی

مهم و اساسی در هر  اهدافعاوان یکی اا  رود به ها به شمار می یکی اا عوامل بسیار حیاتی در رشد و تکامل انسان
بر این  .(,Khoeini, & Moradi, 2021 Masoumparast, Zare Bahramabadiگرفت )ن ا  آمواشی قرار 

و  یرانفراگتا برای تأمین سالمت و بهداشت روانی  شدند بر آنریزان آمواش و پرورش  رراحان و برنامهاسا  

                                                           

 باشد. می EE/.1400. 02. 02. 25953/ Scu.ac.irکد اتالق با  تربیییشااسی  این مقاله برگرفیه اا پایان نامه کارشااسی ارشد رشیه روان .1
 دانشگا  شهید چمران اهواا، اهواا، ایرانشااسی،  دانشکد  علو  تربییی و روانشااسی تربییی،  کارشاا  ارشد روان *

 )نویساد  مسئول(دانشگا  شهید چمران اهواا، اهواا، ایران شااسی،  ، دانشکد  علو  تربییی و روانشااسی روانگرو  دانشیار  **

ghmaktabi@scu.ac.ir 
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هایی را تدوین و ارائه  برنامه ها آنشااتیی  هایی برای رشد و تکامل و بهزیسیی روان فراهم آوردن شرایط و امیاه
ها را در ارضای نیااهای  ران باشاد تا بیواناد آنها و اسیادادهای فراگی ها، ظرفیت نمایاد که بر اسا  توانمادی

  .(Abdulzadeh & Zeinalpour, 2017) مادی و بهزیسیی یاری نمایاد شان ماناد شادکامی، رضایت اساسی روانی
 استتمیت، وئتتو  و دارتتتی شتتااتیی گلتتد در راستتیای تاریتتز ستتاا  مفهتتومی بهزیستتیی روان 

(Goldsmith, Veum, & Darity, 1997 )هتای فترد اا میتزان     شااتیی را شامل دریافت بهزیسیی روان
شتد  بتا پیامتدهای عملکتردی کته در فرایاتد         هتای مشتاو و مجستم    انطباق و هماهاگی بین هدف

شتود،   رضایت درونی و نسبیاً پایدار در توالی و مراحل اندگی تتیم متی  آید و به  های میداو  حاصل می ارایابی
 بتا ،  افراد با احستا  بهزیستیی  (. Zandi Karimkhani & Shams Esfandabad, 2018تاریز نمودند )

، افتراد بتا   در مقابتل  امّتا  مثبیی دارند تودارایابیمثبت را تجربه و اا حوادث و وقای  پیرامون  های هیجان
مافتی ن یتر    هتای  یجتان ه را نتامطلوش ارایتابی و بیشتیر    شتان  یانتدگ های  بهزیسیی پایین حوادث و موقایت

 ,Diener, Heintzelman, Kushlev, Tay, Wirtz, Lutes) کااتد  اضطراش، افسردگی و تشم را تجربه متی 

& Oishi, 2017).         شش عامل پذیرش تود، هدفمادی در انتدگی، رشتد شاصتی، داشتین ارتبتات مثبتت بتا
تایتین   شتااتیی  روانبهزیستیی   ی دهاد های تشکیل  دیگران، تسلط بر محیط و تودمایاری را به عاوان مؤلفّه

 ( Sodani, Momeni Javid, & Mohammadi, 2014Ryff, 1989, cited in)کردند 
 هتای تحتولی   شتااتیی ستاا  سترمایه    هتای متؤ ر بتر بهزیستیی روان     تترین ستاا    یکی اا مهم

(develomental assets) ط انتدگی  ی  ساا  مهم در آمواش و محت یهای تحولی  هیباشد. سرما می
های تحولی ساتیار  هیشااسی مثبت مطر  شد  است. سرما روان ی یطهحباشد، که در  افراد جوان می

های تحتولی   هیاا دارند. سرمایها ن مثبیی است که تما  کودکان و نوجوانان برای موفق شدن به آن
و  (values) هتتا ، اراش(opportunity) هتتا ، فرصتتت(relationships) ای اا ارتبارتتاس مجموعتته

ش یت در مدرسته را افتزا  یتا احیمال موفق کاد است که به نوجوانان و افراد جوان کم  می (skills) ییها مهارس
ش یابتد و  یافتزا   (resilience) شتان  آوری ، تتاش اجیااش کااتد  (risk behavior) زیآم دهاد، اا رفیارهای ماارر 

 Scales, Benson, Roehlkepartain, Sesma & vanشتتوند ) هتتا متتی ستتیی آنیموجتتب بهز یتتتدرنها

Dulmen, 2006, cited in cited in Golestaneh, Soleimani, & Dhghni, 2017های تحتولی   (. سرمایه
سترمایه  و  درونی شتد   های یسیگیشاها و  ها، مهارس اراشاد اصلی سرمایه تحولی درونی شامل اا دو بُ

. انتد  شد های اجیماعی تشکیل  ای ن ا  ای و رابطه های محیطی، امیاه شامل ویژگیتحولی بیرونی 
هتای   ، اراش(commitment to learning) تاهد بته یتادگیری  شامل اد درونی بُ یرمجموعهاچهار 
 و هویتت مثبتت   (social competencies) هتای اجیمتاعی   ، شایستیگی (positive values) مثبت

(positive identity) تجارش مثبیی است کته کودکتان و     های تحولی سرمایه اد بیرونیو بُد اباش می
کااتتد و اا چهتتار  افتتراد جتتوان اا متترد  و سیستتیم اجیمتتاعی تتتود، در انتتدگی روامتتر  دریافتتت متتی 

 و انی تتاراس هتتا ، محتتدودیت(empowerment) یتوانمادستتاا، (support) حمایتتت ی ایرمجموعتته
(boundaries and expectations) ستااند  اا امتان   ی استیفاد  ، و (constructive use of time) 

 (.Sesma & Roehlkepartain, 2003, cited in Rezaei Varmazyar, 2019) تشکیل شتد  استت  
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(، ستههرنوش مترادی و حجتاای    Teoh & Tam, 2008هتای میاتددی اا جملته تیتو و تتا  )      این پتژوهش مچه
(Sepehrnoush Moradi & Hejazi, 2018 ،) و همکاران میلونز-مانری(Millones et al., 2021-Manrique) 

 وجود دارد.  داری  رابطه ماای یشااتی تحولی با بهزیسیی روان های یهسرما که بین نشان دادند
هتای   میغیر دیگری که در پژوهش حاضر مدن ر است و تحقیقتاس پیشتین ارتبتات آن را بتا سترمایه     

سترمایه   ،انتد  صتورس جداگانته متورد بررستی و پتژوهش قترار داد        بته شتااتیی   تحولی و بهزیسیی روان
عاوان میتانجی بتین    باشد لذا این ساا  در پژوهش حاضر به می (psychological capital) شااتیی روان

هتای تحتولی روی بهزیستیی     امتان بتا سترمایه    رتور هتم   شد  تا بیتوان تتأ یر آن را بته    برد  نا دو ساا  
باشتد   نگتر متی   شااستی مثبتت   ای اا جابش روان شااتیی مؤلفه ه روانیود. سرماشااتیی مشاو نم روان
(Seligman, & Csikszentmihalyi, 2000سرما .)ت با ستطح بتا  و مثبتت    ی  قابلیشااتیی  ه روانی

دواری یت (، امoptimismاتی ) یب (، تتوش self-efficacyاست که با چهتار باتد مفهتومی تودکارآمتدی )    
(hopeو تاش )  آوری(tolerationتاریز می ) ت رشتد و ارتقتاء دارد، و بته    یشااتیی قابل ه روانیشود. سرما

امروا و فردا استیفاد  نمتود    یها چالشتوان اا آن برای مواجهه با  ن سبب هر کجا که  ا  باشد، مییهم
(Sabot & Hicks, 2020   ( اا ن ر لوتتانز، لوتتانز و جاستن .)Luthans, Luthans, & Jensen, 2012 )

 است.  ریپذ ر و اصال یشااتیی، قابل تغی ه روانیسرما
توان گفت هاگامی که  شااتیی می ه روانیهای تحولی با سرما هیدر امیاه چگونگی ارتبات سرما

ن عامل برای رشد یتر عاوان مهم ها به اهین امیکااد، ا های مااسب تانوادگی رشد می اهیفراندان در ام
ن کارکردها، بر یشود. تانواد ، کارکردهای فراوانی دارد و بر اسا  هم میها مطر   کی و روانی آنیزیف

کااد. الگوی  ن میییط تایها را در مح ی رفیار آن و یگذارند و به سهم تود ش ر مییفراندان تود تأ 
 Koernerباشد ) رگذاری بر رفیار فراندان مییی است که قادر به تأ یکی اا کارکردهایارتباری تانواد ، 

Fitzpatrick, 2002 &.)  
ران و کارکاان مدار  با یبرتورد مالمان، مد ی نحو که  اند کرد گزارش  زپژوهشگران مایل

 ,Mirhashemi Rooteh & Shokri) ها دارد داری با باورهای تودکارآمدی آن آمواان، ارتبات ماای دانش

Barber, 2010; Chen, 2016;  Tsouloupas, Carson, Matthews, Grawitch, &2018; 

Esmailzade Ashini, Garavand, Mansouri Keryani, & Hajiyakhchali, 2020; Rezapour 

Mirsaleh, Pourabedini Ardakani, & Mousavi Nodushan, (2016 تودکارآمدی .) کی اا یکه
های  ای، حالت م، تجربه مشاهد یماب  )تجربه مسیق دارای چهارکه شااتیی است  ه روانیهای مهم سرما همؤلفّ
سیگی را در یم شایرمسیقیم و غیباشد. مدرسه اا آنجا که تجربه مسیق کی و میقاعدساای کالمی( مییولوژیزیف
ن و یران با تحسیچاین مالمان و مدم. هشود یم، سبب رشد تودکارآمدی دهد یمقرار  آمواان دانشار یاتی
 آمواان دانشرشد تودکارآمدی را برای  ی یاهامز  در آنان، یرغبت و انگجاد یو ا آمواان دانشد ییق و تأیتشو

در برابر  آمواان دانشزان توان مقابله یاجیماعی کال  بر م -اا نقش جّو روانی ها پژوهش. کااد یمفراهم 
(. افراد HajShamsayi, Kareshki, & AmineYazdi, 2014) نمایاد یمت یل حمایهای دوران تحص چالش
آورتر هسیاد و  دهاد، تاش بهیری را اا تود نشان می رییپذ شیر، اناطافیتحولی با تر و ب های یهسرمابا جوان 
تواناد با  (. اا ررفی، مالمان میJackson, 2010شیر است )یشان برای برتر و بهیر بودن در مدرسه ب لیتما
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آمواان  و مشکالس را به دانشها  های میاوع و مایلز روش کاار آمدن با چالش ها و روش  یکم  تکا
شااتیی و بهزیسیی  ه روانیه تحولی با سرمایادی است که سرماین فرایق چایرو، اا رر آمواش دهاد. اا این

 .در ارتبات استشااتیی  روان
ه تحولی یه سرمان مؤلفّیشااتیی باید به نقش سوم ه روانیسرما وتحولی  های یهسرمان یدر رابطه ب

د و یشااتیی )ام ه روانیتواناد بر سرما گران مییر اشااص اشار  کرد. دیگران و ساید ،اایی ؛بیرونی
ق، احسا  تودکارآمدی افراد را یب و تشویگران با ترغیای و تودکارآمدی( تأ یر بگذارند. دیب توش
 ا  برای های  تیها و قابل که دارای مهارسکااد افراد را میقاعد   توان رو می نینمایاد، اا ا ت مییتقو
. (Golestaneh et al., 2017) دکاادوار یتواناد افراد را ام گر، سایرین میی. اا سوی دباشاد یمت یموفق
 Van Leuven, Post, Van Aback, Vanderاب ، واندر وورد، گروس و لیادمن ) لیون، پاست، وان وان

Worde, Groote, & Lindeman, 2010 ت و انسجا  اا سوی یهر چه احسا  حماکه د کرن( اظهار
 بیای افراد تأ یر گران بر رشد توشیدو  ابدی ش مییز افزایدواری آنان نیزان امیشیر باشد، میگران در افراد بید
ای  شیو شوند و به  گران وارد ارتبات مییاانه هسیاد، با دیب ر توش. افرادی که دارای سب  تفکِگذارند یم

گر، کسانی که سب  یشود. اا سوی د ها می   اندگی آنیتر در وقا مثبتج یکه ماجر به نیا کااد عمل می
ر یشوند و عمدتاً درگ ر سمی غرق می  تفکّیدر  ها آنشوند،  گران وارد ارتبات نمییدارند، با د یاانهبدبر تفکِ

 شیر قراریشوند و تود را در مارض مشکالس ب دقت تود می و بی مالح ه  بیرانگر و یروابط و رفیار و
 (. Rashidi & Gol Mohammadnejad Bahrami, 2018; Peterson & Steen, 2002دهاد ) می

ی رشد کودکی و نوجوانی دارد،  ای که در حوا  علمی قوی و گسیرد  ی یشیاهپهای تحولی با  هیسرما
آمواشی در های  سیینو اصلی برنامه ی ساامان دهاد کی اا عااصر یعاوان  که به دارد را  تواناییاین 

 ی ارتقاءدهاد کی اا راهبردهای یهای تحولی  هیساای سرما ن، ساتت و غاییرد. باابرایسطح ملی قرار گ
همچاین . (Golestaneh et al., 2017) شود آمواان و نوجوانان در مدرسه و اندگی محسوش می دانش
های لوتانز، آوی و پاترا  در پژوهش یشااتی روانهای تحولی با سرمایه سرمایهمثبت بین  ی رابطه

(Luthans, Avey, & Patera, 2008 ،)  رضایی ورمزیار، سهدی پور، ابراهیمی قوا ، د ور، و اسدااد
(Rezaei Varmazyar, Sadiopour, Ibrahimi Ghavam, Delavar, & Asadzadeh, 2018 ،)

 ( تأیید شد  است. Golestaneh et al., 2017گلسیانه و همکاران )
( مایقدند Amini, Shehni Yailagh, & Hajiyakhchali, 2020یاچالی ) امیای، شهای ییالق و حاجی

 ا  برای  ی یاهام کااد  فراهمتواند  شااتیی، می شااتیی و سرمایه اجیماعی بر بهزیسیی روان سرمایه روانکه 
آباد، باباپور،  هاشمی نصرسباشد.  یانجو دانشای جهت ارتقاء رفیارهای سالم در  های مداتله رراحی و اجرای برنامه

( در Hashemi Nusrat Abad, Babapur, & Bahadori Khosrow Shahi, 2012) یتسروشاهبهادری 
تر اا سرمایه اجیماعی با تری و اا  مطلوششااتیی  پژوهش نشان دادند که افرادی با سرمایه روانی  

 & Sepehrnoush Moradiشااتیی بهیر و با تری برتوردارند. سههرنوش مرادی و حجاای ) بهزیسیی روان

Hejazi, 2018 )کااد نسبت به  های بیشیری اا سوی تانواد  و مدرسه دریافت می افرادی که حمایت دریافیاد
دهاد که در نییجه  کااد امیدواری بیشیری اا تود نشان می دو نهاد دریافت میافرادی که حمایت کمیری اا این 
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ای اا جمله امیای و  های گسیرد  ، پژوهشعالو  بهشود.  ها می شااتیی در آن موجب ارتقای بهزیسیی روان
(، Hashemi Nusrat Abad et al., 2012آباد و همکاران ) (، هاشمی نصرسAmini et al., 2020همکاران )

(، Durrah, Alhamoud, & Khan, 2016(، دورا، المهود و تان )Koller & Hicks, 2016کالر و هیکس )
 گوتا  نیاگوتوجا  و سیاگو  (،Li, Ma, Guo, Xu, Yu, & Zhou, 2014، یو و ژو )شولی، ما، گو، 

(Gautam, Ningthoujam, & Singh, 2019اا ارتبات مثبت بین سرمایه روان ) بهزیسیی  شااتیی با
 شااتیی حکایت دارد. روان

های مهم در امر آمواش و محیط اندگی افراد، در حیطه  های تحولی ساتیار مثبت و ساا  سرمایه
ها نیاا دارند. مدار   باشد که تما  کودکان، نوجوانان و جوانان برای موفق شدن به آن شااسی می روان

شااتیی در  های روان جود بیاورند تا به ارتقای سطح سرمایهای را به و باید برای جوانان و نوجوانان امیاه
ها و  اسیر  ینچا همو  یماسنامالها،  تواناد آنان را در برابر چالش ها ماجر شود بدین گونه می آن

های ناشی اا فشارهای تحصیلی، اجیماعی و روانی مقاو  سااند، مسلماً با مجهز شدن جوانان به  تاش
ها در برتورد با مسائل نسبت به گذشیه  توان انی ار داشت که آن های مثبیی می یهها و سرما چاین سال 

شااتیی را در سطو  با تری تجربه نمایاد. لذا  تر عمل کااد و بهزیسیی روان تر، جسورتر و مقاو  عاقالنه
ه ها شد  و در نییج آمواان ماجر به شااسایی وضایت سالمیی آن انجا  این پژوهش بر روی دانش

تواند به ارتقای سطح سالمت این گرو  به شکل ویژ  و سطح سالمت جاماه به شکل عا  کم   می
توان  شااتیی را با وضو  بیشیری می در بهزیسیی روان یرهامیغرو، نقش و اهمیت این  نماید. اا این

ورتی که این تواند برای ن ا  آمواشی مفید نیز واق  شود. در ص عالو ، این پژوهش می مشاو نمود. به
تواناد با فراهم آوردن  ن ا  آمواشی می اندرکاران دستمورد تأیید قرار گیرد،  موردن رمدل در نمونه 

های شاصی و اجیماعی را ارتقاء دهاد و بدین رریق محیط مدرسه را برای رشد،  شرایطی، سهم سرمایه
 (1مدل پیشاهادی عبارتاد اا:  هیفرضدو  بهبود باشاد. آمواان دانششااتیی  شادکامی و بهزیسیی روان

 سرمایه (2و شااتیی رابطه دارد با بهزیسیی روان شااتیی سرمایه تحولی بیرونی اا رریق سرمایه روان
 دارد. شااتیی رابطه شااتیی با بهزیسیی روان اا رریق سرمایه روان تحولی درونی

 

 

 1شکل 
 ی پژوهشپیشاهادمدل 
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 روش

 گیری نمونهجامعه، نمونه و روش 
. استیابی مااد س ساتیاری  مدلهای  اا نوع پژوهشبسیگی  همهای  در امر  رر این پژوهش 

 1088-85آمواان دتیر پایه یاادهم شهر اهواا در سال تحصیلی  این پژوهش شامل کلیه دانش ی جاماه
گیری تصادفی  نمونهروش با اسیفاد  اا  نفر( 1233آموا با توجه به حجم جاماه ) دانش 033. بود

اهواا انیااش و  ی چهارگانهنواحی اا ی   ی به صورس تصادفی ناحیه انیااش شدند. ابیدا یا چادمرحله
صورس  اا هر دبیرسیان سه کال  و اا هر کال  بیست و پاج نفر به و سهس اا آن ناحیه چهار دبیرسیان

توان تاداد مسیرهای  ( میKline, 2011الین )برای تایین حجم نمونه، بر اسا  ن ر ک تصادفی انیااش شدند.

 23و حداکثر  13توان حداقل  مورد آامون در مدل، مالک تایین حجم نمونه قرار گرفت؛ یاای، به اااء هر مسیر می
 (cited in Amini & Samani, 2021نفر را انیااش کرد )

 

 یریگ اندازههای ابزار

 های یهسرماری یگ برای انداا  (.Developmental Assets Scale) های تحولی مقیاس سرمایه

 Search Institute, 2005, cited in Rezaeiسوتا ) های تحولی مؤسسه پژوهشی میاه هیا  سرمایتحولی اا مق

Varmazyar, 2019رونی ساتیه یتحولی درونی و ب های یهسرما ی مؤلفّهاین ابزار برای ساجش دو  .( اسیفاد  شد
 هایی ترد  مقیا ا  اا هشت یمجموع این مق ه شامل چهار باش و درن دو مؤلفّیاا اشد  است. هر کدا  

 یها اراشری، یادگیا شاصی شامل تاهد به یتحولی درونی  های یهسرما ی مؤلفّهل شد  است. یتشک
ا بافیی شامل یرونی یب های یهسرما ی مؤلفّهت مثبت است و یاجیماعی و هو های یسیگیشامثبت،  

وسیار یپکه در ی  است  ماد  85، انی اراس و اسیفاد  سااند  اا امان است و شامل یتوانمادساات، یحما
. مؤسسه پژوهشی اند شد مرتب ( 0شه )نمر  ی(، تا هم1ا بادرس )نمر  یکرس اا هرگز یل یا درجه 0ز یر

پایایی آلفای ضرایب ( Search Institute, 2005; cited in Rezaei Varmazyar, 2019سوتا ) میاه
های  آموا با نژادهای مایلز سفید، آمریکایی، هادی آسیایی و گرو  دانش کرونباخ و بااآامایی بر روی

( روایی Sharif Mosavi, 2014گزارش کرد  است. شریز موسوی ) 88/3و  51/3 به ترتیبچاد قومییی 
بیرونی( و با  یها ماد ) ماد  28تحلیل عامل اکیشافی روی را با اسیفاد   تحولی های یهسرماساا  مقیا  
آاادیان، باییارپور، مکوندی و  . ما دست یافتسه عامل تانواد ، مدرسه و سایرین به  ماد حذف سه 

 یبا( ضرAzadian Bojnordi, Bakhtiarpour, Makvandi, & Ehteshamzadeh, 2020ااد  ) احیشا 
نمودند. در پژوهش  گزارش 52/3، دیگران 58/3، مدرسه 88/3تانواد   یها عاملآلفای کرونباخ  پایایی
 دست ه ب 58/3 و 55/3 به ترتیبتحولی بیرونی و درونی  های یهسرما ضرایب پایایی آلفای کرونباخ، حاضر

 آمد. به دستو مدل دو عاملی با اسیفاد  اا روش تحلیل عاملی تأییدی ابزار همچاین  آمد 

 این (. QuestionnairePsychological Capital) شناختی سرمایه روان ی نامه پرسش

تدوین شد   ( Luthans, Avolio, Avey, & Norman, 2007لوتانز، آولیو، آوی، نورمن )توسط  نامه پرسش
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این  یها ماد . باشد آوری و تودکارآمدی می بیای، امیدواری، تاش توش) ترد  مقیا  چهارسؤال و  20شامل و 
. لوتانز و همکاران ندا ( تا یم شد 8( تا کامالً موافق )1ای اا کامالً ماالز ) درجه 8 ابزار در ی  ریز لیکرس

(Luthans et al., 2007 ) ضریب پایاییو به مدل چهار عاملی با اسیفاد  اا تحلیل عاملی تأییدی دست یافیاد 
و  جوکار، چاری ، حسیناارعی ماوجاندر پژوهش . اند داد گزارش  58/3را  نامه پرسشاین  آلفای کرونباخ

 مدل چهار (Zarei Manoojan, Hosseinchari, Jowkar, & Sheikholeslami, 2020) ا سالمی شیخ
 82/3نامه با  آلفای کرونباخ پایایی پرسش پایایی ضریبو  بر اسا  مبانی ن ری مورد تأیید قرار گرفت یعامل

ترد  آلفای کرونباخ برای  روشپایایی این ابزار با اسیفاد  اا ضریب در پژوهش حاضر،  .گزارش شد  است
کل و  88/3و  85/3، 88/3، 85/3 به ترتیبآوری و تودکارآمدی  بیای، امیدواری، تاش توش های مقیا 
 آمد. به دستمدل چهار عاملی با اسیفاد  اا روش تحلیل عاملی تأییدی و  58/3نامه  پرسش

 80این مقیا  دارای (. Psychological Well-being Scale) شناختی مقیاس بهزیستی روان

، تسلط بر محیط، رشد شاصی، ارتباراس مثبت، هدف در اندگی و یتودمایارو شش باُد  ماد 
این مقیا  در ی  ریز  یها ماد ( تدوین شد  است. Ryff, 1989باشد که توسط ریز ) می پذیری یشینتو

آلفای یب ا( ضرRyff, 1989اند. ریز ) ( مرتب شد 8( تا کامالً موافق )1)ای اا کامالً ماالز  رتبه 8لیکرس 
گتزارش کترد   58/3تتا  51/3یب پایایی بااآامتایی بتین او ضر 80/3تا  58/3را بین  ها ترد  مقیا  کرونباخ
شااتیی حاکی اا آن استت  بهزیسیی روان مقیا  یگرا ( شواهد مربوت به اعیبار همRyff, 1989ریز ) است.

مثبتت و بتا  ی رابطتهبا رضایت اا انتدگی، عتزّس نفتس و تلّاقیت  یشااتی روانکته شش عامل بهزیسیی 
تا  50/3شش بُاد اا  کرونبتاخ ییب آلفااضرو  مافی دارند ی رابطهافسردگی، شانس و ماب  کایرل بیرونی 

 & ,Bayani, Mohammad Koochekyaانی )کوچکی و بیمحمد بیانی، . گزارش کرد  استت 81/3

Bayani, 2008 )ترد  در و 52/3 شااتیی روان یسییبهز مقیا  بااآامایی روش  به پایایی یباضر 
 شاصی رشد و هدفماد اندگی محیط، بر تسلط تودمایاری، دیگران، با مثبت روابط تود، پذیرش های مقیا 

 Life) اندگی اا رضایت مقیا  با مقیا  این یبسیگ هم و 85/3 و 83/3 ،88/3 ،85/3 ،88/3 ،81/3 ترتیب به

Satisfaction Scale)، آکسفورد شادکامی ی نامه پرسش (Oxford Happiness Questionnaire)  مقیا  و 
در  .اند کرد  گزارش 08/3 و 85/3 ،08/3 ترتیب به (Esteem Scale-Rosenberg Self) روانبرگ نفس عزس

پذیرش تود،  های ترد  مقیا های آلفای کرونباخ برای  پایایی این ابزار با اسیفاد  اا روش ،پژوهش حاضر
، 88/3، 83/3 به ترتیبو رشد فردی  یتودمایارروابط مثبت با دیگران، اندگی هدفماد، تسلط بر محیط، 

و مدل شش عاملی با اسیفاد  اا روش تحلیل عاملی  80/3 در کل مقیا و  80/3و  81/3، 88/3، 83/3
 آمد. به دستتأییدی 

 

 روند اجرای پژوهش
اهتواا   ی چهارگانته نتواحی  اا یت    ی یته ناحبه صورس تصتادفی   ابیدا ارّالعاس، یآور جم  به ما ور

اا هر دبیرسیان سه کال  و اا هر کال  بیست و پاج نفر  و انیااش و سهس اا آن ناحیه چهار دبیرسیان

https://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=86508&_au=%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%87++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C+%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=92022&_au=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85++%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=69239&_au=%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87++%D8%B4%DB%8C%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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آمتواان، توضتیحاتی در متورد ضترورس      هتا بته دانتش   ابزارصورس تصادفی انیااش شدند. قبل اا ارائه  به
ها تقاضتا شتد کته بته تمتامی       داد  شد و اا آن ها سؤالدهی به  ها و چگونگی پاسخ همکاری صادقانه آن

آمتواان و لتزو     های دانش پاسخ دهاد. به عالو ، در مورد محرمانه ماندن پاسخبا دقت  ابزار نامه ها سؤال
  شد.نیز توضیحاتی داد  و انصراف اا شرکت آمواان  دهی مسیقل هر ی  اا دانش پاسخ
 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده
یابی مااد س  پیرسون و مدل یبسیگ همضریب  آماری یها روشها با کم   در این پژوهش تحلیل داد 

 انجا  شد. AMOS-22و  SPSS-22افزار  ساتیاری با اسیفاد  اا نر 

 

 ها یافته
 نشان داد  شد  است. 1در جدول  یبسیگ هم ضرایبمیانگین، انحراف مایار و  آماری ماناد یها شاتو

 
 1جدول 

 میغیرهای پژوهشبین  یبسیگ هم ضرایبو  مایارانحراف  ،میانگین

 شااتیی بهزیسیی روان شااتیی سرمایه روان انحراف مایار میانگین میغیرها
 سرمایه
 بیرونی

 سرمایه
 درونی

    - 88/10 01/88 شااتیی سرمایه روان
   - 88/3** 05/12 20/128 شااتیی بهزیسیی روان
  - 01/3** 08/3** 81/11 58/80 سرمایه بیرونی
 - 88/3** 88/3** 85/3** 52/10 83/82 سرمایه درونی

**
P 331/3 ≥   

مثبت  دار یماا ی رابطهبین کلیه میغیرهای مورد پژوهش  ،شود مشاهد  می 1رور که در جدول  همان
 (. p 331/3) شود یمدید  
 

 2جدول 
 پیشاهادی و اصال  شد  های برااش مدل شاتو

 GFI AGFI IFI TLI NFI CFI RMSEA شاتو برااندگی مدل

 380/3 82/3 58/3 58/3 82/3 58/3 82/3 مدل پیشاهادی

 38/3 88/3 82/3 80/3 88/3 81/3 80/3 شد  اصال مدل 

 
برااندگی پس اا حذف  یها شاتوکلیه  که داده می نشان 2شد  در جدول  های مدل اصال  نیایج شاتو

تحولی بیرونی به ( و سرمایه β =  30/3شااتیی ) سرمایه تحولی بیرونی به سرمایه روان دار یرماایغمسیرهای 
 است. یشااتی رواناند و این نشان اا ی  مدل مااسب بهزیسیی  بهبود یافیه (β   =- 331/3شااتیی ) بهزیسیی روان
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 2شکل 

 پژوهش  نهاییمدل 

 
 0جدول 

 اسیراپ با اسیفاد  اا روش بوس یشااتی روانبهزیسیی پیشاهادی  مدل نهاییضریب مسیر غیرمسیقیم 

 β مسیرها
تطای 
 اسیاندارد

سطح  % 88فاصله ارمیاان 
 حد پایین حد با  داری ماای

 >312/3p 23/3 38/3 23/3 10/3 شااتیی بهزیسیی روان  شااتیی سرمایه روان  درونیسرمایه تحولی 

 
 درونتی مسیر غیرمسیقیم سرمایه تحتولی  برای  ، حد با  و پایینشود یممالح ه  0که در جدول  رور همان

گترفین عتدد   نحاکی اا قرار (  p ،10/3 =β < 312/3) شااتیی شااتیی اا رریق سرمایه روان با بهزیسیی روان
 .باشد یمشااتیی مورد تأیید  گری سرمایه روان نییجه نقش میانجیفاصله است و در  یندر اصفر 
 

 بحث
گتری   شااتیی با میتانجی  های تحولی با بهزیسیی روان علّی سرمایه ی رابطههدف این پژوهش، بررسی 

نشان داد که مستیر  نیایج این پژوهش  بود. شهر اهواا ی میوسطهآمواان دتیر  شااتیی در دانش روان یهسرما
شتااتیی   گتری سترمایه روان   شتااتیی بتا میتانجی    های تحولی بیرونی و بهزیستیی روان  غیرمسیقیم سرمایه

شتااتیی اا رریتق    اد سرمایه تحولی بیرونتی بتا بهزیستیی روان   بُدهد  نشان می. این یافیه که نشد دار یماا
 و همکتاران  لوتتانز میاتددی اا جملته    شتواهد پژوهشتی   .شااتیی رابطه ندارد، قابل تأمل است سرمایه روان

(Luthans et al., 2008 ،) و همکاران رضایی ورمزیار(2018 et al.,Rezaei Varmazyar )    با ایتن یافیته
تحولی بیرونتی تتأ یر بته ستزایی بتر سترمایه       های  توان گفت سرمایه باشاد. در تبیین این یافیه می ناهمسو می

 کاتد  بیاتی متی   های تارجی، بستیاری اا سترمایه داتلتی را پتیش     تحولی درونی دارند و باش ایادی اا سرمایه
(Rezaei Varmazyar et al., 2018; De Carvalho & Schumacker, 2012; Smith & Barker, 2009). 

بیرونتی کته ماجتر بته سترمایه       ی یهسترما آمتد  آن باتش واریانستی     دستت  رسد نییجته بته   در نییجه به ن ر می
درونی در مدل بته حستاش آمتد  استت ولتی       ی یهاسر شود، توسط  شااتیی می شااتیی و بهزیسیی روان روان

دهد. به ایتن   نشان نمیرا  یا رابطهشااتیی  بیرونی با بهزیسیی روان ی یهسرماباش اتیصاصی واریانس 
شود اگتر بته بهبتود     ها و امکاناس بیرونی که توسط تانواد ، مدرسه و دوسیان فراهم می ماای که حمایت
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شااتیی و  های چهارگانه سرمایه روان هدرونی ماجر نشود تأ یری در هیچ ی  اا مؤلفّ های یهسرمامااب  و 
در رشد، تودمایاری، تسلط بر محیط، پذیرش تود، روابط مثبت با دیگتران و استیقالل کته اا     یناچ هم

های درون گروهی کتافی اا   باشاد ندارد. در نییجه واریانس و تفاوس شااتیی می های بهزیسیی روان مؤلفه
 بیرونی در این میغیر وجود نداشیه است.  ی یهسرمالحاظ میغیر 

سترمایه   یرمستیقیم غمستیر  دار بتین   نیایج پژوهش حاضر بیانگر ارتبات مثبت و ماای عالو ، به
. اا آنجتا کته در   بتود  شتااتیی  گری سرمایه روان شااتیی با میانجی تحولی درونی و بهزیسیی روان

شااتیی  شااتیی و بهزیسیی روان های تحولی با سرمایه روان هایی که راج  به رابطه سرمایه پژوهش
های بیرونی و درونی بود  استت؛ باتابراین در ا بتاس رابطته      بدون تفکی  تأ یر سرمایه شد  است،

تا  نیاگوتوجا  و شود. این یافیه با نیایج تحقیقاس  مذکور اا مؤلفه کلی سرمایه تحولی اسیفاد  می
 و همکتتاران میلتتونز-مانریتت ، (Gautam, Ningthoujam, & Singh, 2019) ستتیاگ

(et al., 2021Millones -Manrique) ،  (  تیتو و تتاTeoh & Tam, 2008 ،) جکستون (Jackson, 2010،) 
(، ستههرنوش مترادی و حجتاای    Hashemi Nusrat Abad et al., 2012آبتاد و همکتاران )   هاشتمی نصترس  

(Sepehrnoush Moradi & Hejazi, 2018رضایی ورمزیار ،) و همکاران (Rezaei Varmazyar et al., 2018 ،)
بیان ( Jackson, 2010) ( همسو بود. در تبیین این یافیه جکسونGolestaneh et al., 2017همکاران )گلسیانه و 

دهاتد،   پذیری بهیتری را اا تتود نشتان متی     های تحولی با تر و بیشیر، اناطاف کاد جوانان با سرمایه می
تحتولی درونتی    هتای  شان برای برتتر بتودن در مدرسته بیشتیر استت. سترمایه       آورتر هسیاد و تمایل تاش

های ضروری مثبت بترای رشتد روانتی و اجیمتاعی ستالم در دوران       های رشد یا تجارش و کیفیت وییامین
ها و  ها، مهارس لذا این باد شامل اراش (Rezaei Varmazyar et al., 2018د )کودکی و نوجوانی هسیا

تاهتد بته یتادگیری،     ملته در جوانان است. که چهتار ایتر مجموعته دارد اا ج    درونی شد ای ه یگییسشا
باشد کته هتر کتدا  بته تاهتایی یتا در مجمتوع         های مثبت، شایسیگی اجیماعی و هویت مثبت می اراش
شوند. اا باش مثال، افترادی کته تاهتد و الیتزا       نوجوانانشااتیی در  تواند باعث افزایش سرمایه روان می

ها، باورهتا و   نه مشارکت دارند و در برابر اراشبا یی به یادگیری دارند و پیوسیه در فرآیاد یادگیری فاا 
جویاتد اا رشتد شتااتیی     کااد و هموار  اا دیگران مشورس متی  ارالعاس دیگران به صورس باا عمل می

، ینچات  هتم . (Rashidi, 2019) با یی برتوردار هسیاد و هموار  احسا  تودکارآمدی و امیدواری دارند
داری،  ترین مایارهای اتالقی و عقیدتی، تویشین مثبیی مثل تاهد به عالی یها اراشپایباد بودن افراد به 

باشتاد، موجتب    های سرمایه تحولی درونی متی  هو مراقبت اا دیگران که اا مؤلفّ پذیری یتمسئولصداقت، 
هتا و   اتین، داشتین مهتارس   چباشاد. هم یآور تاشاا  های تاش ها در برابر فشارها و موقایت شوند تا آن می
هتای دوستیی و    های فردی اجیماعی مثل احسا  کایرل بر محیط، احسا  همتدلی، مهتارس   سیگیشای

صبوری، برقراری ارتبات مثبت و سااند  با دیگران )فارغ اا نگا  قتالبی و کایترل و ادار  ایتن ارتبتات بته      
ران با کفایت تواند فرد را اا ناحیه دیگ صورتی که مسیری را ری کاد که دو ررف را راضی نگه دارند( می

کااد. در نییجه، این افراد هموار   و مورد تحسین قرار دهد و بدین گونه روابط مثبیی با دیگران تجربه می
بتالطب  دیتد    وکااتد   اا تود و عملکرد تتود راضتی هستیاد و همتوار  احستا  تودکارآمتد بتودن متی        
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آوری بتا یی برتوردارنتد و ایتن     تتاش ها دارند و در برابر مشکالس اا  تری در برتورد با چالش بیاانه توش
شود.  بیای آنان می و توش یدواریامنفس با ،  بااتوردهای مثبت موجب تلق تصویر مثبت اا تود، عزس

هتای   تحولی درونی بیشیری مجهتز باشتاد ستطو  بتا تری اا سترمایه      باابراین، هر چه افراد به سرمایه
آمتواان بیشتیر باشتد، بهزیستیی      شااتیی دانش سرمایه روانلذا، هر چه  .نمایاد شااتیی را تجربه می روان
 . (Amini et al., 2020; Rezaei Varmazyar et al., 2018) رود ها نیز با تر می شااتیی آن روان

تواناد اا اتفاقاس  رسد افرادی که دیدگا  مثبیی نسبت به دنیا و تودشان دارند به راحیی می به ن ر می
. بتا  رهانتد  یمت ها را اا وضتایت نتاگوار فالتی     پردااند که آن ن افراد به رفیارهایی میناگوار دوری کااد. ای

عواملی که سبب بته وجتود آمتدن بستیاری اا      ینچا همو  فشارااهاآوری، فرد در برابر عوامل  ارتقای تاش
ت روانتی  نمایاد و در این بین سالم ها غلبه می شااتیی اا تود مقاومت نشان داد  و بر آن مشکالس روان

آوری بتا تاتدیل و    افید. باابراین، تاش گیرند به تطر می افرادی که تحت تأ یر اسیر  و افسردگی قرار می
(. اا ستوی دیگتر،   Koerner, 2006کاد ) کمرنگ کردن این عوامل، بهزیسیی روانی افراد را تضمین می
اعیماد دارند تکتالیز مشتکل را بته    های تود  افرادی که دارای تودکارآمدی با  بود  و نسبت به توانایی

گیرند که باید بر آن تسلط یاباد و قادرند تهدیدهای بالقو  را تحت مهار تتود در   عاوان چالش در ن ر می
، ینچات  هتم شتااتیی تتود را تتأمین نمایاتد.      ها را ادار  کااد و بهزیسیی روان آورند و رویدادها و موقایت

شااتیی مؤ ر است. چرا که سیسیم دفتاعی   که در بهزیسیی روانبیای اا جمله عوامل هیجانی است  توش
هتای تودشتان    ها و تالش بین رویدادهای مثبت اندگی را به توانمادی و حفاظیی بدن را تقویت نمود  و افراد توش

نسبت و کایرل با یی بر رتدادهای اندگی دارند و اا ررفی رویدادهای مافی را به عوامتل بیرونتی و گتذرا نستبت     
 & ,Vahidi) شتود  شااتیی تلقی می های بهزیسیی روان کااد  بیای بیای یکی اا پیش توان گفت توش دهاد. لذا، می

Jafari Harandi, 2017) .توان گفت به تود امید داشین، برابر با اعیماد به تویش است. در امیتدواری   می یتدرنها
ذهاتی و اعیمتاد، باتش     یتدباش اماش به کار بترد.   شاو نیروهای تالقانه تویش را در بهبود چگونگی اندگی
، بتاا هتم   یطشترا پذیر استت. صترف ن تر اا هرگونته      رفیاری است و باید با این اندیشه آغاا کرد که همه چیز چار 

دهد که رفیارهتای اعیمتادآمیز را برگزیاتد و     توان تصمیم به تفکر امیدوارنه گرفت و این کار شاو را یاری می می
 (.  Snyder, 2000و رضایت اا اندگی داشیه باشد ) احسا  بهزیسیی

 

 گیری نتیجه

اا رریتق   شتااتیی  روانبیرونی با بهزیستیی   یتحول یهسرما، یرمسیقیمغا توجه به نیایج مسیرهای ب در مجموع
ارایتابی   گونته  یتن اآمواان ایتن پتژوهش    دانش ا ًای یافت نشد. احیم پژوهش حاضر رابطه شااتیی در روان  سرمایه
باشتد و صترفاً    هتای عتارفی نمتی    د حمایتت کاا ویژ  تانواد  دریافت می هایی که اا مدرسه و به که حمایت اند کرد 

هتا   آوری و تودکارآمتدی آن  بیای، امیدواری، تتاش  بر توش تواناد ینمها  های کایرلی هسیاد. لذا، این حمایت حمایت
سترمایه تحتولی   مستیر غیرمستیقیم   همچاتین   .شوند ینمشااتیی  موجب بهزیسیی روان یتدرنهاتأ یری بگذارند و 

آمتواان   دانتش را نشتان داد.  دار  مثبت و مااتی  ارتبات شااتیی سرمایه روان اا رریقشااتیی  درونی با بهزیسیی روان
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افتزایش   شتان  یشتااتی  روان یهسترما رود بالطب   تر با شان تحولی درونی یهسرماهر چقدر نشان دادند  این پژوهش
 .شوند شااتیی برتوردار می تری اا بهزیسیی روانا و لذا اا سطو  ب یابد می

، مالمتان و  ینوالتد  دهد ارائه میرا پژوهش حاضر برای مربیان و میولیان ن ا  آمواش و پرورش، نیایج مفیدی 
بتود  هتا آمتواش داد  شتود تتا بتا به      شتااتیی آگتا  شتوند و بته آن     اساتید باید اا اهمیت پیامدهای بهزیستیی روان 

شااتیی آنان را ارتقا دهاتد و در فتراهم آوردن جّتوی     شااتیی در نوجوانان بهزیسیی روان تحولی و روان های یهسرما
دار  بتا توجته بته نقتش مااتی      . به عتالو ، فیزیکی، اماییی، ارتباری، و روانی و ... اهیما  وراند یها حوا مااسب در 

آوری( در مقایسته بتا سترمایه     ای، امید و تتاش یب )تودکارآمدی، توششااتیی  روان سرمایه تحولی درونی در سرمایه
 دهاد  آن همت وراید.   تحولی بیرونی، باید به آمواش در این امیاه یا فراهم کردن شرایط پرورش

باابراین در تامتیم  ، های شهر اهواا محدود شد  سال دو  میوسطه دبیرسیاندتیر آمواان  این پژوهش به دانش
اا آنجایی که پژوهش حاضتر بترای    ها باید جانب احییات رعایت شود. ها، مقار  تحصیلی و اسیان یر پایهنیایج به سا

گیری باید با احییات انجا  شود. بتر ایتن    ارایابی مدل پیشاهادی با اسیفاد  اا مااد س ساتیاری انجا  شد  لذا نییجه
 ت و مالولی اا تحقیقاس آامایشی اسیفاد  شود.های آتی در تفسیر نیایج عل شود تا پژوهش اسا  پیشاهاد می
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