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هدف پژوهش حاضر، طراحی و ارزیابی الگویی ساختاری از متغیرهاي اجتماعی و فردی مؤثر بر درگیری 
تحصیلی بود. به این منظور 511 دانش آموز سال سوم دبیرستانهای شهر همدان )256 پسر و 255 دختر( 
در سال تحصیلی96- 1395 به روش نمونه برداری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. آنها 
به پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده )زیمت، دالم، زیمت و فارلی، 1988(، پروفایل سرمایه های 
تحولی )بنیاد پژوهشی مینه سوتا، 2005(، سرمایه روان شناختی )لوتانز، آوولیو، آوی و نورمن، 2007(، 
بهزیستی روان شناختی )ریف، 1989( و درگیری تحصیلي سالمال- آرو و آپادایا )2012( پاسخ دادند. برای 
آزمودن الگوی پیشنهادی پژوهش، از روش الگویابی معادالت ساختاری، با تبعیت از رویکرد دومرحله ای 
 اندرسون و گربینگ استفاده شد. الگوی پیشنهادی درگیري تحصیلي در جامعه پژوهش برازنده بود
(. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اثر حمایت اجتماعی ادراک  AESM =1/87 ، X2/DF = 0/004 (
شده بر درگیری تحصیلی بیش از آنکه مستقیم باشد، غیرمستقیم است. بنابراین، سرمایه  های تحولی، 
سرمایه روان شناختی و بهزیستی روان شناختی میانجیگرهای کامل و تقویت کننده میان حمایت اجتماعی 
ادراک شده و درگیری تحصیلی اند. در این میان، نقش میانجیگر بهزیستی روان شناختی به عنوان متغیر 
سطح دوم، از طریق سرمایه های تحولی و سرمایه روان شناختی بر درگیری تحصیلی تأیید نشده است. 
درنهایت مقادیر مجذور همبستگیهای چندگانه)R2( برای توابع ساختاری نشان داد که این الگو 37 درصد 
از واریانس درگیری تحصیلی را تبیین می کند. نتیجه اینکه، با افزایش حمایتهاي اجتماعی ادراک شده 
مي توان میزان سرمایه های تحولی، سرمایه روان شناختی و بهزیستي روان شناختی دانش آموزان را بهبود 

بخشید تا این عوامل در کنار یکدیگر شرایط ایجاد درگیري تحصیلي را برای آنان فراهم  سازند.

کليد واژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، سرمایه های تحولی، سرمایه روان شناختی، بهزیستی روان شناختی، 
درگیری تحصیلی
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ë شمارة ë 2 شمارة پیاپی 146
ë سال سی وهفتم ë تابستان 1400

 پیشگفتار
در درازنای هفت دهة گذشته پژوهشگران و مربیان، عالقه ای روزافزون به مفهوم درگیری تحصیلی1، 
همچون راهی برای بهبود ناخشنودی، پیشگیری از خستگی، افزایش انگیزه و درگیر کردن دانش آموزان 
در فعالیتهای مرتبط با آموزشگاه، برای افزایش سطح موفقیت و درک پیشرفتهای مثبت آنان نشان 
داده اند )لی و لرنر2، 2011؛ سالمال ـ آرو و آپادایا3، 2013، به نقل از الرشیدی، فان و نگو4، 2016(. 
دانش آموزان زمانی درگیرند که جذب کار خود می شوند و باوجود چالشها و تنگناها، بر انجام دادن آن 
پافشاری می کنند و از انجام دادن کار خود لذتی چشمگیر می برند )اشلکتی5، 1994(. درگیرنشدن یا 
بی تفاوتی که بر تالش نکردن و نداشتن پایداری اشاره دارد، سبب می شود که دانش آموزان سرمایه گذاری 

بایسته و بسنده برای تکالیف درسی خود نکنند )فین6، 1989(.
با وجود سودهای بیشمار درگیری تحصیلی، برخی دانش آموزان در فعالیتهای مربوط به یادگیری 
شرکت نمی کنند. شمار دانش آموزانی که با تکالیف درسی درگیر نمی شوند بیش از دوسوم دانش آموزان 
دبیرستان ابراز شده است )سیدالک، ویلر، پولین و کیوزیک7، 1986؛ به نقل از کوتران و انیس8، 2000(. 
درباره وضعیت درگیری تحصیلی دانش آموزان ایرانی تاکنون آماری در دست نیست؛ ولی اگر به گفتة 
فین و راک9 )1993( یکی از پیامدهای درگیر نشدن را ترک تحصیل دانش آموزان بدانیم، بر پایه آمار، 
169 هزار تن از مجموع 1045874 دانش آموز کشور که در سال آموزشی 91-1390 پایه سوم راهنمایی 
تحصیل کرده اند  ترک  به نوعی  و  نرسیده  دوره  پایان  به  در سال 1393-94،  را پشت سر گذاشته اند، 
)زرافشان، 1394(. بنابراین ازآنجاکه درگیری تحصیلی برای یادگیری حیاتی است )زینژیر10، 2008(، 
تاکنون پژوهشهایی با روش همبستگی، مداخله ای و الگوی معادالت ساختاری، برای شناسایی سازه های 
همبسته و پیش بینی کننده سازه درگیری، انجام گرفته است، ولی بیشتر این پژوهشها یا به بررسی 
سازه های فردی کارساز بر درگیری تحصیلی پرداخته اند یا سازه هایی، به شکل یک بعدی بررسی شده اند. 
درحالی که با توجه به ماهیت چندسازه ای رفتارهای آدمی، درگیری تحصیلی باید در قالب الگوهای 
از آن داشت  بهتر  به درکی  امید  بتوان  ساختاری شامل سازه های فردی و محیطی بررسی شود که 

)رودریگز فرناندز11و همکاران، 2016(. 

1. Academic engagement
2. Li & Lerner
3. Salmela-Aro & Upadaya
4. Alrashidi, Phan & Ngu
5. Schlechty
6. Finn
7. Sedlak, Wheeler, Pullin & Cusick
8. Cothran & Ennis
9. Rock
10. Zyngier
11. Rodríguez-Fernández
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تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده،سرمایه های 
تحولی و روان  شناختی و بهزیستی 
روان شناختی بر درگیری تحصیلی 
دانش آموزان:  آزمون الگویی مفهومی

ë 146 شمارة پیاپی ë 2 شمارة
ë 1400 تابستان ë سال سی و هفتم

 چارچوب نظری پژوهش
به طورکلی درگیری به معنای همکنشی ویژگیهای فردی با ویژگیهای باارزش محیطی است )اسکینر، 
کیندرمان و فورر1، 2009(. نظریه های گذرگاه زندگی الدر2 )1998(، بوم شناختی برونفن برنر3 )1977( و 
تحول مثبت جوانی لرنر و همکاران )2005(، همگی بر تأثیر بافت بر فرد و رفتار سازگار )همچون درگیری 
تحصیلی( در اثنای دوران نوجوانی تأکید کرده اند. باورز4 و همکاران )2012( بر این باورند که مؤلفه های 
تحول مثبت جوانی در پیوستگی سودمند بافت و فرد کسب می شود و فرد دارای تحول مثبت با امید به 
آینده در فعالیتهای تحصیلی و اجتماعی درگیر می شود. در بیشتر الگو هایی هم که به تبیین درگیری 
 پرداخته اند، توالی مفاهیم و متغیرهای محیط - شخص - کنش، در نظر گرفته شده است )مثاًل راموس دیاز5

 و همکاران، 2016؛ کانل و ولبورن6، 1990؛ اسکینر و همکاران، 2009؛ ریو7، 2012( که خود روشنگر 
همکنشی میان متغیرهای بافتی و شخصی در درگیری تحصیلی است. برخی پژوهشهای دیگر تأثیر بافت- 
 شخص را بر درگیری، به گونه ای دیگر بیان کرده اند. اینها بر پایه الگوی درگیری کاری و الگوی زانتوپولو8

 و همکاران )2007( و باکر و دمروتی9 )2008(، دو دسته از منابع را روی درگیری کارساز می دانند که 
عبارت اند از: منابع اجتماعی و منابع شخصی )اسالمی، درتاج، سعدی پور و دالور، 1395(.

شواهد تجربی و الگوهایی همچون، سنجرز10 )2013(، وینک، آوونیل و لوبال11 )2011(، محققی 
از  تحصیلی  یا  کاری  درگیری  تبیین  در   )2009( دیس12  و  همکاران)1395(  و  اسالمی   ،)1394(
میانجیگری منابع شخصی )خودکارآمدی، خوش بینی و عزت نفس( در رابطة میان منابع اجتماعی و 
درگیری خبر می دهند. از الگوی الزامات- منابع کاری این گونه برداشت می شود افراد هنگامی که با 
الزامات و تکالیف تحصیلی روبه رو می شوند، اگر از منابع اجتماعی باالیی برخوردار باشند، با آرزومندی، 

تکالیف تحصیلی را گزینش و انجام می دهند )اسالمی و همکاران، 1395(.
دانش آموزان به گونه ای ذاتی درگیر یا نا کوشا نیستند. در عوض، درگیری تحصیلی دانش آموزان منعطف 
 و پویا )مالوی13، پارسونز14 و پارسونز، 2013( تحت تأثیر شرایط و موقعیتهای ویژه است )پارسونز، نوالند15

1. Skinner, Kindermann & Furrer
2. Elder
3. Bronfenbrenner's Ecological Systems Theory
4. Bowers
5. Ramos-Díaz
6. Connell & Wellborn
7. Reeve
8 Xanthopoulou
9. Bakker & Demerouti
10. Sengers 
11. Vink, Ouweneel & Le Blanc 
12. Deese 
13. Malloy 
14. Parsons 
15. Nuland 
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علمی

فصلنامه تعلیم و تربیت

88
ë شمارة ë 2 شمارة پیاپی 146

ë سال سی وهفتم ë تابستان 1400

مک کالسکی2012،1(؛  و  )فردریکس  باشد  پیرامونشان  از  جدا  نمی تواند  و   )2014 پارسونز،  و   
یافته های  باشد.  اثربخش  دانش آموزان  درگیری  بر  اجتماعی  حمایتهای  می رسد  نظر  به  بنابراین 
است  این  گویای   الربراک2، 2015(  و  اَلی  کیفر،  ویرچیو،  جمله  )از  انجام شده  پژوهشهای  از   شماری 
زمینه ساز   مدرسه  و  خانواده   در   دانش آموزان  با  بزرگساالن  حمایتی  و  مثبت  پیوندهای  بودن  که 
دریافت  گونه  دو  به  اجتماعي  حمایت  است.  یادگیری   فعالیتهای   در  دانش آموزان  فعاالنه  درگیری 
شده و ادراک شده مطالعه می شود. حمایت اجتماعی ادراک شده به معنای ادراک فرد از در دسترس 
جایارتنا4  .)2009 وانگ3،  و  )سورنسن  است  آن  چگونگی  و  بسندگی  به  توجه  با  حمایت   بودن 

 )2014( در پژوهش خود گزارش کرده است که حمایت اجتماعی ادراکی نقش با ارزشی در سطح 
از  ارائه شماری  باارزشی در  بیرون خانواده، نقش  بزرگساالن مراقب  بازی می کند.  درگیری تحصیلی 
سرمایه های تحولی و بنابراین، در بهبود بهزیستی نوجوان ایفا می کنند )اسکیلز، بنسون و مانِس5، 2006(. 
پژوهشهای دیگری، حمایت اجتماعی ادراک شده را در گرایش مثبت نسبت به مدرسه ]که از جمله 
)جایاراتنا،  تحصیلی  درگیری  افزایش  برای  دلهره  کاهش  و  )لی6، 1984(  است[  تحولی  سرمایه های 
2015( کارساز دانسته اند باوجوداینکه سازه های محیطی نقشی ارزشمند در درگیری تحصیلی دارند 
 ،)2016( همکاران  و  دیاز  ـ  راموس  پژوهشهای  همچون  شواهدی  سامورف7، 1998(،  و  اکلز  )روزر، 
رودریگز ـ  فرناندز و همکاران )2016(، وانگ و اکلز )2013( و اسکینر و پیتزر8)2012( نشان می دهند 
که رابطة میان حمایت اجتماعی و درگیری تحصیلی بیش از آنکه مستقیم باشد، غیرمستقیم است که 

در ادامه به شناساندن متغیرهای )منابع( شخصی میانجیگر احتمالی پرداخته می شود.
به نظر می رسد یکی از منابع شخصی میانجی احتمالی در پژوهش حاضر-که کودکان و نوجوانان از 
مردم و نظام اجتماعی9 خود در زندگی روزانه دریافت می کنند )بنیاد پژوهشی مینه سوتا10، 2002( - 
سرمایه های تحولی باشد که ویتامینهای رشد11 ـ آموخته ها و کیفیتهای بایسته مثبت برای رشد روانی 
و اجتماعی سالم در دوران کودکی و نوجوانی هستند )بنیاد پژوهشی، 2005(. سرمایه های تحولی، 
دربرگیرنده چهل مؤلفه اند که به دو بعد بنیادی درونی12 و بیرونی13 بخش می شوند. یافته های پژوهش 

1.  Fredricks & McColskey 
2. Virtue, Kiefer, Alley & Ellerbrock
3. Sorensen & Wang
4. Jayarathna
5. Scales, Benson & Mannes
6. Lee
7. Roeser, Eccles & Sameroff
8. Pitzer
9. Socializing system
10. Minnesota Search Institute
11. Development vitamins
12. Internal
13. External

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jo
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 24

https://qjoe.ir/article-1-3125-en.html


89

مرادعلی رضائی؛ دکتر سعدی پور؛ دکتر ابراهیمی قوام و ...

85
ـ  

 10
8

تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده،سرمایه های 
تحولی و روان  شناختی و بهزیستی 
روان شناختی بر درگیری تحصیلی 
دانش آموزان:  آزمون الگویی مفهومی

ë 146 شمارة پیاپی ë 2 شمارة
ë 1400 تابستان ë سال سی و هفتم

اسمیت و بارکر1 )2009( از پیوند مثبت سرمایه های تحولی با بهزیستی و موفقیت در میان جوانان 
حمایت می کند)بنسون، 2003(. اسکیلز و همکاران )2006( اظهار داشته اند که بزرگساالن مراقب بیرون 
از خانواده خود جوانان، نقشی ارزشمند در ارائه شماری از سرمایه های تحولی نوجوان ایفا می کنند. 
سپهرنوش مرادی )1394( در پژوهش خود پیوند مثبت سرمایه های تحولی را با بهزیستی روان شناختی 
گزارش کرده است. یافتة پژوهش  شریف موسوی )1393( تأثیر سرمایه های تحولی بیرونی را بر درگیری 

تحصیلی نشان داده است.
یکی دیگر از متغیرهایی که گمان می رود بتواند پیوند حمایت اجتماعی و درگیری تحصیلی را 
میانجیگری کند، سرمایة روان شناختی2 است. لوتانز، آوی و پاترا3 )2008( شواهدی مستقیم مبنی بر 
اینکه جو حمایتی، تأثیری مثبت در سرمایة روان شناختی دارد، نشان داده اند. گروهی بر این باورند که 
خودکارآمدی تحصیلی ]یکی از مؤلفه های سرمایه روان شناختی[ از ریشه ای ترین سازه های کارساز بر 
انجام دادن تکالیف تحصیلی است )لو، کوالسا و باکن4، 2010(. سرمایه روان شناختی مثبت، درگیری 
تحصیلی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان را به طور مثبت پیش بینی می کند )داتو و والدز5، 2016(. 
لی، ما، گوئو، ژو6، یو و ژو )2014( در پژوهش خود دریافتند که سرمایه روان شناختی مثبت، رابطة میان 
حمایت اجتماعی و بهزیستی روان شناختی را میانجیگری می کند. کاِروی، تاکر، راینکه و هال7 )2003( 
در پژوهش خود نشان دادند که میان مؤلفه های روان شناختی خودکارآمدی ]یکی از مؤلفه های سرمایه 

روان شناختی[ و خودتنظیمی با ابعاد درگیری تحصیلی رابطه مستقیم وجود دارد.
شواهد تجربی نشان می دهد که بهزیستی روان شناختی8 نیز از جمله متغیرهای میانجیگر احتمالی 
رابطة حمایت اجتماعی و درگیری تحصیلی است. بهزیستی روان شناختی بر پایه اهداف اصیل، شکوفا 
کردن استعدادها و تالش پیوسته در جهت رشد شخصی تعریف می شود )ریف، سینگر9 و الو، 2004(. 
اسگاالدو، ریس،  پریرا و آفنسو10 )2010( در پژوهش خود دریافتند که سطح بهزیستی روان شناختی 
به سطح حمایت اجتماعی ادراک شدة آنان بستگی دارد. تیان، لیو، هوانگ و هوبنر11 )2013( و مرادی، 
میان حمایت  دادند که  نشان  پژوهشهای خود  نیز در  و چراغی )1393(،  احمدزاده  االسالمی،  شیخ 
اجتماعی و بهزیستی روان شناختی، رابطة مثبت وجود دارد. یافته های پژوهش مهنا و طالع پسند )1395( 

1. Smith & Barker
2. Psychological capital
3. Luthans, Avey & Patera
4. Lev, Kolassa & Bakken
5. Datu & Valdez
6. Li, Ma, Guo, Xu, Yu  & Zhou
7. Caraway, Tucker, Reinke & Hall 
8. Psychological well-being 
9. Ryff, Singer & Love 
10. Esgalhado, Reis, Pereira & Afonso  
11. Tian, Liu, Huang & Huebner  
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نشان مي دهد که میان متغیرهای پیشایند درگیری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی باالترین اثر را دارد.
با توجه به بنیادهای نظری، الگوهای ساختاری و یافته های پژوهشهاي مورداشاره، هدف کلي این 
پژوهش ارائه الگویي از اثرات مستقیم و غیرمستقیم حمایت اجتماعی ادراک شده و متغیرهای میانجیگر 
سرمایه های تحولی، سرمایه های روان شناختی و بهزیستی روان شناختی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان 
دبیرستانی و برازش الگوي مفروض با داده هاي گردآوری شده است. برای این منظور الگویی مفهومی در 

قالب نمودار شماره 1 ارائه شده است.
  

کنش

درگیری تحصیلی بهزیستی روانشناختی  حمایت اجتماعی 
ادراک شده

سرمایه های 
روانشناختی

سرمایه های تحولی

 منابع اجتماعی 
)بافتی(

 منابع شخصی 
)روان شناختی(

 نمودار 1.   الگويی مفهومی پژوهش                                                                                                                                 

 فرضیه های پژوهش
1. حمایت اجتماعی ادراک شده اثر مستقیم و معنادار بر سرمایه های تحولی، سرمایه روان شناختی، 

بهزیستی روان شناختی و درگیری تحصیلی دارد.
2. سرمایه های تحولی اثر مستقیم و معنادار بر بهزیستی روان شناختی و درگیری تحصیلی دارند. 
3. سرمایه  روان شناختی اثر مستقیم و معنادار بر بهزیستی روان شناختی و درگیری تحصیلی دارد.

4. بهزیستی روان شناختی اثر مستقیم و معنادار بر درگیری تحصیلی دارد.
اثر  روان شناختی  سرمایه   و  تحولی  سرمایه های  میانجیگري  با  شده  ادراک  اجتماعی  حمایت   .5

غیرمستقیم و معنادار بر بهزیستی روان شناختی دارد.
6. حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجیگري سرمایه های تحولی، سرمایه  روان شناختی و بهزیستی 

روان شناختی اثر غیرمستقیم و معنادار بر درگیری تحصیلی دارد.
7. حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجیگري سرمایه های تحولی و بهزیستی روان شناختی اثر 

غیرمستقیم و معنادار بر درگیری تحصیلی دارد.
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8. حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجیگري سرمایه  روان شناختی و بهزیستی روان شناختی، اثر 
غیرمستقیم و معنادار بر درگیری تحصیلی دارد.

9. سرمایه های تحولی با میانجیگري بهزیستی روان شناختی اثر غیرمستقیم و معنادار بر درگیری 
تحصیلی دارد.

10. سرمایه  روان شناختی با میانجیگري بهزیستی روان شناختی اثر غیرمستقیم و معنادار بر درگیری 
تحصیلی دارند.

 روش شناسی
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و طرح آن توصیفی و از گونه طرحهای همبستگی) تحلیل مسیر( 
است. جامعه آماری پژوهش را 2000 تن از دانش آموزان پایه سوم دبیرستان )متوسطه دوم( شهر همدان 
در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل دادند. چرایی گزینش پایه سوم، رسش و پختگی در پاسخگویی 
 به پرسشنامه ها و امکان همکاری آنها ـ به نسبت دانش آموزان سال چهارم ـ بود. اندازه نمونه بایسته، 
بر پایه نظر بسیاری از پژوهشگران که کمینه اندازه نمونه بایسته را در تحلیل عاملی و الگو های ساختاری 
200 تن می دانند )کالین1، 2010، به نقل از حبیبی، 1391( و برخی دیگر از متخصصان مدل یابي 
معادالت ساختاری ـ که نمونه ای بیش از 200 نفر را برای این گونه پژوهشها پیشنهادکرده اند )هومن، 
1387( ـ 550 تن تعیین شد. مشارکت کنندگان در پژوهش با به کارگیری روش نمونه برداري خوشه اي 
چندمرحله اي تصادفی گزینش شدند. به این صورت که در اردیبهشت 1396، از دو ناحیه آموزش وپرورش 
شهر همدان سیزده دبیرستان و از هر دبیرستان به تصادف دو کالس به عنوان نمونة پژوهش گزینش شد و 
همة دانش آموزان این کالسها در پژوهش شرکت کردند. ضمناً برخی از دبیرستا نها تنها یک کالس سال 

سوم داشتند. در پایان پس از حذف داده های مخدوش، 511 تن فراکاوی شدند.

جدول 1.   توزيع فراواني دانش آموزان بر پايه جنسیت                                                                                                                                           

درصدفراوانیجنسیت

25549/9دختر

25650/1پسر

511100مجموع

1. Kline
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 ابزار پژوهش
برای گردآوری داده ها از پنج پرسشنامه که پیشتر پایایی و روایی آنها به اثبات رسیده است، بهره گیری 
شد. در این پژوهش برای تعیین پایایی و روایی پرسشنامه ها نیز به ترتیب، ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل 
عامل تأییدی )با بهره از نسخه 22 نرم افزار ایموس( به کار رفته است که به شرح هرکدام از آنها پرداخته 

می شود.

1. مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده1 )زیمت، دالم، زیمت و فارلی2، 1988(: این پرسشنامه با 12 
گویه، یک ارزیابی ادراکی از بسندگی حمایت اجتماعی را در سه منبع خانواده، دوستان و دیگران 
مهم می سنجد. ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از خرده مقیاسها به ترتیب 0/80، 0/86، 0/82 
و برای همه ابزار 0/79 به دســت آمده اســت. همچنین در بررســی روایی این مقیاس به روش 
،)NFI= 0/92( ،)CFI= 0/94( ،)IFI = 0/94( ،)RFI= 0/91( تحلیل عاملی تأییدی، سنجه های 

)RMSEA= 0/052( و )X2/df = 2/059( گواه برازش پسندیده داده های پژوهش و روایی سازه 
است.

2. پروفایل سرمایه های تحولی3 )بنیاد پژوهشی مینه ســوتا، 2005(: این پرسشنامه با 58 گویه 
برای سنجش دو مؤلفة سرمایه های تحولی درونی و بیرونی ساخته شده است. پایایی پرسشنامه 
بــا به کارگیــری روش آلفای کرونباخ برای هر یک از خرده مقیاســها به ترتیب 0/87 و 0/89 و 
برای کل ابزار 0/92 به دســت آمده اســت. برای تعیین روایی سازه روش تحلیل عاملی تأییدی 
،)NFI = 0/64( ،)CFI = 0/95( ،)IFI = 0/96( ،)RFI = 0/97( به کارگرفته شده است که سنجه های 

)RMSEA = 0/068( و )X2/df = 1/444( برازش الگوی اندازه گیری با داده های پژوهش و روایی 
سازه پسندیده آن را نشان می دهند.

3. پرسشنامه سرمایه  روان شناختی )لوتانز، آوولیو، آوی و نورمن، 2007(: این  پرسشنامه شامل 24 
گویه و 4 خرده مقیاس امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی است. پایایی پرسشنامه با 
استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر یک از خرده مقیاسها به ترتیب 0/79، 0/77، 0/72 و 0/71 
و برای کل ابزار 0/88 به دست آمده است. در تعیین روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی 
،)NFI = 0/77( ،)CFI = 0/92( ،)IFI = 0/92( ،)RFI = 0/94( اســتفاده شده است که سنجه های 

)RMSEA = 0/051( و )X2/df = 2/379( برازش الگوی اندازه گیری با داده های پژوهش و روایی 
سازه پسندیده آن را نشان می دهند.

1. The Multidimensional Scale of Perceived Social Support
2. Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley
3. Developmental Assets Profile
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4. پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف )1989(: این  پرسشنامه شامل 18 گویه و 6 خرده مقیاس 
شامل پذیرش خود1، هدفمندي در زندگی، رشد شخصی2، داشتن ارتباط مثبت با دیگران3، تسلط 
بر محیط و خودمختاري4 اســت. پایایی پرسشنامه با اســتفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر 
یــک از خرده مقیاســها به ترتیب برابر بــا 0/74، 0/73، 0/76، 0/73، 0/72 و 0/75 و برای کل 
مقیاس 0/72 به دســت آمده اســت. برای تعیین روایی ســازه از روش تحلیل عاملی تأییدی 
،)NFI = 0/87( ،)CFI = 0/91( ،)IFI = 0/96( ،)RFI= 0/97( اســتفاده شده است که سنجه های 

)RMSEA= 0/060( و )X2/df = 1/754( برازش الگوی اندازه گیری با داده های پژوهش و روایی 
سازه پسندیده آن را نشان می دهند.

5. فهرســت درگیری تحصیلی )ســالمال- آرو و آپادایا، 2012(: این ابزار با 9 گویه و سه مقیاس 
انرژی، تعهد و دل بستگی5  درگیری تحصیلی را اندازه گیری می کند. پایایی پرسشنامه با استفاده 
از روش آلفــای کرونباخ برای هر یک از خرده مقیاســها به ترتیــب 0/80، 0/76 و 0/78 و برای 
کل ابزار 0/86 به دســت آمده است. از روش تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی این سازه 
،)NFI = 0/92( ،)CFI = 0/93( ،)IFI = 0/93( ،)RFI = 0/92( استفاده شده است که سنجه های 

)RMSEA = 0/003( و )X2/df = 2/04( برازش الگوی اندازه گیری با داده های پژوهش و روایی 
سازه پسندیدة آن را نشان می دهند.

 یافته های پژوهش
برای بررسی روابط علّی میان متغیرها، نسخة 22 نرم افزار ایموس به کارگرفته شده است. در این بخش 

نخست سنجه های توصیفی و سپس یافته های مربوط به آزمون الگو ارائه خواهند شد.
پیش از بررسي فرضیه های پژوهش، نبود همراستایی میان متغیرهای پیش بین، بهنجار بودن و 
در  آنها  نتایج  که  قرار گرفت  ارزیابی  مورد  مربوطه  آزمونهای  با  پژوهش  متغیرهای  میان  همبستگی 

جدولهای شماره 2 و 3 ارائه شده است.

1. Self-acceptance (SA)
2. Personal growth (PG)
3. Positive relations with others (PR)
4. Autonomy
5. Dedication
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جدول 2.   بررسی نبود همراستايی ) همخطی( میان متغیرهای پیش بین                                                                                                                                         

سنجه شرطیاندازه ویژهتورم یا تورش واریانسآماره تحمل

0/6061/6510/0928/827حمایت اجتماعی ادراک شده

0/4653/7720/0715/63سرمایه های تحولی

0/5123/2080/06922/867سرمایه روان شناختی

0/572/7060/05928/761بهزیستی روان شناختی

از جدول شمارة 2، می توان نتیجه گرفت که اندازه سنجه هاي آماره تحمل و تورم واریانس به ترتیب 
برای متغیرها بیشتر از 0/4 و کمتر از 10 است، بنابراین میان متغیرهای پیش بین همخطی چندگانه 
نیست و به سخنی دیگر، همخطی محتمل نیست. از طرفی هم هرچه اندازه ویژه بیشتر از صفر باشد و 

سنجه شرطی کمتر از 30 باشد، همخطی میان متغیرهای پیش بین رد می شود.

 جدول 3.   سنجه های توصیفی و ماتريس ضرايب همبستگی میان متغیرهای پژوهش                                                                                                                                 

انحراف میانگینمتغیر
سطح آماره Zمعیار

معناداری
ماتریس ضرایب همبستگی

12345

1. حمایت اجتماعی 
ادراک شده

27/29/3830/630/5331----

---1**2163/4629/1650/8360/3480/61 .سرمایه های تحولی

3. سرمایة 
روان شناختی

98/6118/8560/510/6350/46**0/79**1--

4. بهـزیـسـتی 
روان شناختی

72/6213/9541/20/1120/52**0/74**0/74**1-

1**0/48**0/63**0/64**517/997/7051/280/0990/35. درگیری تحصیلی

**P<0/01

برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای آزمون کولموگروف  ـ  اسمیرنف انجام گرفت که با توجه به 
آماره Z جدول شماره 3، سطوح معناداری همة متغیرها بیشتر از 0/05 است که نشان دهندة طبیعی بودن 
شکل توزیع داده هاست. همچنین در جدول 3 مشاهده می شود که فرضیه روابط میان متغیرها، منطبق با 
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تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده،سرمایه های 
تحولی و روان  شناختی و بهزیستی 
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ë 146 شمارة پیاپی ë 2 شمارة
ë 1400 تابستان ë سال سی و هفتم

مسیرهای مورد انتظار است؛ یعنی میان همة متغیرهای پژوهش با سطح اطمینان 99% ارتباط مثبت و معنادار 
وجود دارد و بینشی را در زمینة روابط دو متغیری میان متغیرهای پژوهش فراهم آورده است. همان گونه 
که مشاهده می شود در میان سازه ها، باالترین همبستگی میان سرمایه های تحولی و سرمایه روان شناختی 
است.  )0/35( تحصیلی  درگیری  و  ادراک شده  اجتماعی  میان حمایت  همبستگی  کمترین  و   )0/79(

 بررسی ساختار الگوی پیشنهادی
در ادامه برای آشکار ساختن برازش الگوی پیشنهادی با داده ها، آمیخته ای از سنجه های برازندگی 

به کارگرفته شده که یافته های آن در جدول شماره 4 ارائه شده است.

جدول 4.   سنجه های برازش کلی الگو آزمون شده                                                                                                                       

X2/dfRMSEANFICFIIFIRFIسنجه

1/870/0040/750/950/950/96مقدار

با توجه به جدول شماره 4 و سنجه های آن می توان نتیجه گرفت که الگوی نظری آزمون شده، 
برازش پسندیده ای با داده های گردآوری شده دارد. روی هم رفته نتایج این آزمون نشان داد که الگوی 
مفروض با داده های تجربی برازشی پسندیده  دارد و R2 = %33 از واریانس سازة درگیری تحصیلی را 

تبیین می کند. 
با وجود برازندگی پسندیدة الگوی مفهومی با داده های پژوهش، به دلیل معنادار نشدن تأثیر مستقیم 
حمایت اجتماعی ادراک شده بر درگیری تحصیلی، برای بهبود الگو، این مسیر غیر معنادار حذف و 
الگوی نو به بوتة آزمون گذاشته شد. جدول شماره 5 سنجه هاي روابط میان متغیرهای الگوی بهبود 

یافته پژوهش را نشان می دهد.

جدول 5.   سنجه هاي برازش در الگوی بهبوديافته                                                                                                                       

X2/dfRMSEANFICFIIFIRFIسنجه

1/6980/0180/750/950/930/92اندازه

نظر به درون مایه جدول 5 و سنجه های گفته  شده، الگوی مفروض نهایی نیز الگویی روا و معتبر 
در جامعه و نمونه به کارگیری شده در این پژوهش است و 37% از واریانس درگیری تحصیلی را تبیین 

می کند. الگوی ساختاری در حالت استاندارد در نمودار شمارة 2 نشان داده شده است.
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 نمودار 2.   الگوی نهايی پژوهش                                                                                                                                     

با توجه به نیکویی برازش الگو، در پی معناداری ضرایب مسیر هر یک از متغیرهای برون زا و درون زا 
ارائه می شود.                                      

جدول 6.   ضرايب آثار استاندارد شدة مستقیم، غیرمستقیم و کل                                                                                                                                          

 واریانس اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم از متغیربه متغیر
تبیین شده

0/38∗0/61-∗0/61حمایت اجتماعیسرمایه های تحولی از:

0/21∗0/46-∗0/46حمایت اجتماعیسرمایه روان شناختی از:

بهزیستی روان شناختی از:

∗0/55∗0/42∗0/13حمایت اجتماعی

0/57 ∗0/37-∗0/37سرمایه های تحولی

∗0/45-∗0/45سرمایه های روان شناختی

بهزیستي روانشناختي

سرمایه هاي تحولي

حمایت اجتماعي ادارک شدهدرگیري تحصیلي

e3

e1

e4

e2

سرمایه هاي روانشناختي

0/61 0/45

0/37

0/45

0/13

0/46

0/10

0/43
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 واریانس اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم از متغیربه متغیر
تبیین شده

تحصیلی از:

∗0/51∗0/51-حمایت اجتماعی درگیری

0/37
∗ 03/ 0/030/45∗0/45سرمایه های تحولی

∗04/ 0/040/43∗0/43سرمایه های روان شناختی

∗∗0/10-∗∗0/10بهزیستی روان شناختی

*P<0/01    **P<0/05 

همان گونه که در جدول شماره 6 ارائه شده است، تأثیر حمایت اجتماعی بر سرمایه های تحولی )%61 
=β( و بر سرمایه روان شناختی )β= %46( در سطح 0/01 معنادار است. حمایت اجتماعی هم به گونه 
مستقیم )β= %13( و هم به گونه غیرمستقیم، با میانجیگری سرمایه های تحولی و سرمایه روان شناختی 
بر بهزیستی روان شناختی )β= %42( تأثیرگذار است، بنابراین اثر کلی حمایت اجتماعی ادراک شده بر 
بهزیستی روان شناختی )β= %55( است که در سطح 0/01 معنادار است. سرمایه های تحولی به طور 
مستقیم بر بهزیستی روان شناختی اثرگذارند)β= %37 ،P <0/01(. سرمایه روان شناختی نیز به گونه 
مستقیم بر بهزیستی روان شناختی اثرگذار است )β= %45 ،P <0/01(. اثر حمایت اجتماعی ادراک شده 
بر درگیری تحصیلی نه به صورت مستقیم بلکه به گونه غیرمستقیم و با میانجیگری سرمایه های تحولی، 

.)β= %51 ،P <0/01( سرمایه روان شناختی و بهزیستی روان شناختی است
اثرمستقیم سرمایه های تحولی بر درگیری تحصیلی معنادار است )β= %45 ،P <0/01( اما اثر غیرمستقیم 
،)β= %03( سرمایه های تحولی بر درگیری تحصیلی از طریق بهزیستی روان شناختی معنادار نیست 

بر  اثرمستقیم سرمایه  روان شناختی  اثر کل آن 4% = 37% × 12%  است. همچنین  بنابراین ضریب 
درگیری تحصیلی معنادار است )β= %43 ،P <0/01( اما اثرغیرمستقیم سرمایه  روان شناختی بر درگیری 
تحصیلی از طریق بهزیستی روان شناختی )β= %04( است که معنادار نیست، بنابراین ضریب اثر کل آن 
5% = 45% × 12% است. اثرمستقیم بهزیستی روان شناختی بر درگیری تحصیلی معنادار است )0/05> 
β= %10 ،P(. درنهایت مقادیر مجذور همبستگیهای چندگانه برای توابع ساختاری نشان داد که این 
الگو، به میزان 38 درصد از واریانس سرمایه های تحولی، 21 درصد از واریانس سرمایه  روان شناختی، 
57 درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی و همة متغیرهای پیشایند 37 درصد از واریانس درگیری 

تحصیلی را تبیین می کنند.

 جدول 6.  )ادامه( 
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  بحث و نتیجه گیری  

در این پژوهش برای درکی نظام دار از فرایند تحولی که دانش آموز را به درگیری تحصیلی رهنمون می شود، 
الگویی علّی از منابع اجتماعی )حمایت اجتماعی ادراک شده( و  روان شناختی )سرمایه های تحولی، سرمایه 
روان شناختی، بهزیستی روان شناختی( ارائه و اعتباریابی شده است. براي بررسي روابط علّي میان متغیرهاي 
پژوهش، روش معادالت ساختاری به کارگرفته شد. در بررسي اثرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرها آشکار شد 
که همگی روابط متغیرها به جز رابطة حمایت اجتماعی ادراک شده با درگیری تحصیلی، معنادارند. با برازش 
الگوي مفروض، آشکار شد که الگو با داده های جامعه برازشی پسندیده دارد و به میزان R 2 = %33 از واریانس 
درگیری تحصیلی را تبیین می کند. با وجود این برای دستیابی به نتیجه  و شناختی بهتر از تأثیر متغیرهای پیشایند 
بر درگیری تحصیلی، با حذف مسیر مستقیم حمایت اجتماعی ادراک شده با درگیری تحصیلی که معنادار نشده 
بود، الگویی اصالحی )نمودار 2( ترسیم و اعتباریابی شد که نشان داد این الگو، با داده ها برازشی پسندیده  دارد و 
در هم سنجی با الگوي مفروض نخستین، تبیین بیشتري )R 2= 37( از درگیری تحصیلي دارد. این نتیجه هم با 
مفاهیم نظری گذرگاه زندگی الدر )1998(، بوم شناختی برونفن برنر )1977(، تحول مثبت جوانی لرنر... و اسمیت 
)2005( و سرمایه های تحولي مینه سوتا )2002( که رویهمرفته همکنشی شخص و محیط را در طول دوران 
نوجوانی در تحول رفتارها و گزینشهای آدمی )همچون درگیری تحصیلی( کارساز می دانند همسوست و هم با 
شواهد تجربی و الگو هایی همچون زانتوپولو و همکاران )2007(، کانل و ولبورن )1990(، اسکینر و همکاران 
)2009(، ریو )2012(، باکر و دمروتی )2008(، راموس-دیاز و همکاران )2016(، رودریگز- فرناندز و همکاران 
)2016(، سنجرز )2013(، وینک و همکاران )2011(، لی و همکاران )2014(، دیس )2009(، محققی )1394(، 
اسالمی و همکاران )1395(، بردبار و یوسفي )1395( و مهنا و طالع پسند )1395( که در تبیین درگیری کاری 
و تحصیلی نقش میانجیگری منابع شخصی )مثل خودکارآمدی، خوش بینی و عزت نفس، خودپنداره و هیجانهای 

مثبت ]امید، همدلی[(، در پیوند میان منابع اجتماعی و درگیری را گزارش کرده اند.
جامعه  میان  در  تحصیلی  درگیری  پدیده  تحولی  فرایند  چگونگی  پژوهش،  یافته های  اساس  بر 
دانش آموزان بررسی شده را می توان بر پایه پیوندهای ساختاری میان گروهی از متغیرها، شامل منابع 
شخصی و اجتماعی توصیف کرد، بدین گونه که تأثیر حمایت اجتماعی که به پیش از درگیري یادگیرنده 
با وظایف تحصیلی مربوط می شود )پاجارس و شانک1، 2001( به منابع یا ویژگیهای شخصی سرمایه های 
تحولی و روان شناختی منجر می شود و این سرمایه ها نیز به نوبة خود مایه بهزیستی روان شناختی ، احساس 
آرامش، هدفمندی، اشتیاق )الفکوییست2، 2009(، پایبند شدن، انجام دادن تالش بایسته براي موفقیت 
در کارها و وظایف چالش برانگیز )لوتانز و همکاران، 2007( و درگیری تحصیلی می شوند. به سخنی دیگر، 
هرچند سازه های محیطي نقش باارزشی در درگیري تحصیلی دارند )روزر و همکاران، 1998(، ولی تأثیر این 
حمایت، الزاماً ساده، خطی و مستقیم نیست، بلکه همان گونه که دیگر شواهد پژوهشی )همچون راموس-

1. Pajares & Schunk
2. Lofquist
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ـ فرناندز و همکاران، 2016، وانگ و اکلز، 2013 و امیدیان، عبدالهی  دیاز و همکاران، 2016، رودریگز 
طرزجان و رحیمی، 1396( نشان داده اند، پیوند میان حمایت اجتماعی و درگیری تحصیلی بیش از آنکه 
مستقیم باشد، غیرمستقیم است. از این رو گمان می رود حمایتهای اجتماعی به جای اینکه مستقیم به 
افزایش درگیری بینجامد، به منابع و سامانه ای از نقاط قوت به نام سرمایه های تحولی و روان شناختی منجر 
می شوند و این سرمایه ها به نوبة خود، هم مایه بهزیستی روان شناختی دانش آموز می  شوند و هم او را براي 
انجام دادن مسئولیتهایی مانند درگیري تحصیلی آماده مي سازند. یافته های این پژوهش با انگارهای زیربنایی 
نظریه های پشتیبان بوم گرایی، سرمایه های تحولي، رویکرد تحول مثبت جوانی )PYD( و الگوی الزامات 
- منابع نیز همپوشی دارند. رویکرد تحول مثبت جوانی )PYD( پایه دگرگونیهای تحولی آدمی را پیوند 
نظام مند میان فرد و زمینة اجتماعی او )دیمون1، 2004؛ لرنر، 2003، به نقل از مرادی و همکاران، 1393( 
و تأمین سرمایه های تحولی درونی و بیرونی می داند )بنسون و همکاران، 2006(. مؤلفه های تحول مثبت 
جوانی در پیوند سودمند بافت و فرد کسب می شوند و فرد دارای تحول مثبت با امید به آینده در فعالیتهای 
تحصیلی و اجتماعی درگیر می شود )باورز و همکاران، 2012(. در دو دیدگاه بوم گرایی و سرمایه های تحولي 
نیز، عقیده بر آن است که اگر تمام نظامها، درست و مثبت عمل کنند، بر افرادی که در مرکز این نظام اند 
تأثیر مثبت می گذارند و برونداد آن افرادی است که تحولی بهینه  را تجربه مي کنند. بر پایة الگوی الزامات 
ـ منابع کاری نیز به میزانی که انسانها از منابع بیشتری بهره مند باشند، بیشتر با فعالیتهای خود درگیر 
می شوند، درنتیجه، هنگامی که افراد با الزامات و تکالیف تحصیلی روبه رو می شوند، اگر از منابع اجتماعی 

باالیی برخوردار باشند، با اشتیاق تکالیف تحصیلی را انتخاب و انجام می دهند.
یافته های این پژوهش در زمینه روابط مستقیم متغیرها، با یافته های برخی پژوهشها همسو است که 
به آنها اشاره می شود. روزنفلد، ریچمن و باون2 )2000(، نجد و همکاران )1392(، سیدصالحی و یونسی 
)1394(، مرادی و همکاران )1393(،  عمادپور و غالمعلی لواسانی )1395(، وانگ و اکلز )2013(، ونتزل3 
و همکاران )2012(، راموس دیاز و همکاران )2016(، جایارتنا )2014(، مهنا و طالع پسند )1395(، 
فانتوزو4 و همکاران )2000(، روزنفلد و همکاران )2000(، آپادایا و سالمالـ  آرو )2013(، سپهرنوش مرادی 
)1394(، اسمیت و بارکر )2008(، شریف موسوی )1393(، بهادری خسروشاهی و همکاران )1391(، 

رحیمی و همکاران )1391(، قانع نیا، فروهر و جلیلی )1394(، رودریگزـ  فرناندز و همکاران )2016(.
پس از برازش پسندیده داده ها در قالب یک الگوی علی، یافته های معناداری هر یک از مسیرهای 

مستقیم و غیرمستقیم به درگیری تحصیلی قابل تبیین شدند که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
مسیر غیرمستقیم حمایت اجتماعی به بهزیستی روان شناختی، با میانجی گری سرمایه های تحولی در 
این الگو معنادار بود. گرچه پژوهشی که به طور مستقیم به بررسی این نقش پرداخته باشد، مشاهده نشده 

1. Damon
2. Rosenfeld, Richman & Bowen
3. Wentzel 
4. Fantuzzo
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است تا یافته ها باهم همسنجی و بررسی شوند، اما شواهد به گونه ای غیرمستقیم می توانند این معناداری 
را با شرحی که در پی می آید، پذیرفتنی کنند. هنگامی که افراد حمایت را -که دربرگیرنده دل آرامی، 
ارج، دوستی و تیمار می شود، از خانواده، دوستان و گروههای دیگر دریافت می کنند )کوب1، 1976(، 
این امر بر بهزیستی روانی افراد تأثیر می گذارد )یانگ و فارن2، 2005(. به سخنی دیگر همة ستانده های 
موردنظر کوب که افراد از خانواده، دوستان و دیگر افراد باارزش زندگی دریافت می کنند به راستی همان 
سرمایه های تحولی آنها هستند که منجر به بهزیستی روان شناختی می شوند. از نظر بنسون و همکاران 
)1998( و اسکیلز و تاکوگنا3 )2000( هر چه نوجوانان سرمایه های تحولی باالتری داشته باشند، کمتر در 
رفتارهای مخاطره آمیز درگیر می شوند. اسکیلز )1999( در یک پژوهش نشان داد که میان سرمایه های 
تحولی و باال بردن سالمت و موفقیت در مدرسه همبستگی مثبت وجود دارد؛ به طوری که نوجوانان با 
0-10 سرمایه، 25% و نوجوانان با 11 تا 20 سرمایه، 46%، نوجوانان با 20-30 سرمایه، 69% و نوجوانان 
با 30 تا 40 سرمایه، 88% سالمتی خود را حفظ کردند )کرامل4، 2014(. این بررسی تا اندازه ای نشان 

می دهد که افراد دارای سرمایه های تحولی باال، از سالمت روانی و بهزیستی بیشتری برخوردارند.
اثر غیرمستقیم حمایت اجتماعی، بر بهزیستی روان شناختی، با میانجیگری سرمایه روان شناختی نیز 
یکی از مسیرهای معنادار پژوهش است. این نتیجه با یافته های لی یو، پانگ، سان، وو، کو5 و همکاران )2013( 
و لی و همکاران )2014( همخوانی دارد. در تبیین این نتیجه باید گفت حمایت اجتماعی به مثابه یک منبع 
مثبت بیرونی می تواند نقش مؤثر خود را درزمانی که منابع درونی بایسته، به طور همزمان وجود دارد، بازی 
کند. افرادی که سطح باالیی از حمایت اجتماعی را درک می کنند، احساس اعتمادبه نفس و امیدواری درباره 
اهداف موردنظر خود دارند. حمایت اجتماعی می تواند، نه تنها به دریافت کنندگان یاری کند تا از ناسازگاری 
بیرون بیایند، بلکه می تواند مایه توسعه خوش بینی و خود اسنادی مثبت درباره موفقیت شخصی )ژونگ6، 
2007، به نقل از لئو و همکاران، 2013(، باور فرد به تواناییهایش براي دستیابی به موفقیت در انجام دادن 
وظایف معین، ایجاد اسنادهاي مثبت درباره موقعیتهاي کنونی و آینده، داشتن پشتکار در پیگیری اهداف 
و راههاي بایسته براي رسیدن به موفقیت و برتابیدن دشواریها و بازگشت به سطح بهنجار کارکرد و حتی 
ارتقای از آن تا دستیابی به موفقیتها، امید، خوش بینی و خودکارآمدي و تاب آوری در فرد  شود. همچنین 
این ویژگیها خود، همواره منجر به بهزیستی روان شناختی می شوند. در نتیجه همان گونه که جاج و بونو7 
)2001، به نقل از هاشمی نصرت آباد و همکاران، 1391( می گویند هنگامی بهزیستی روان شناختی در فرد 

محقق شود که او را براي ورود به صحنه عمل ]درگیری تحصیلی[ آماده می کند.

1. Cobb
2. Yang & Farn
3. Taccogna
4. Kramell
5. Liu, Pang, Sun, Wu, Qu
6. Zhong
7. Judge & Bono
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تأثیر غیرمستقیم حمایت اجتماعی، بر درگیری تحصیلی، با میانجیگری سرمایه های تحولی مسیر 
معنادار دیگر این پژوهش است. چنین تأثیری، این واقعیت را آشکار می کند که حمایت اجتماعی هنگامی 
می تواند بر سرنوشت تحصیلی دانش آموزان مؤثر باشد که سرمایه های تحولی )منابع شخصی( بایسته را 
در آنها پدید آورد. این نتیجه تااندازه ای با یافته های پژوهش راموس دیاز و همکاران )2016( و رودریگز 
فرناندز و همکاران )2016( که نشان می دهند حمایت اجتماعی با میانجیگری منابع و ویژگیهای فردی 
بر درگیری تحصیلی تأثیرگذار است، همسان است. در تبیین این یافته می توان گفت هر چه حمایتهای 
اجتماعی )همچون حمایت خانواده، پیوندهای مثبت خانوادگی، همکاری پدرومادر در تحصیل، الگو های 
انتظارات باال( بیشتر باشند، سرمایه های تحولی درونی و  نقش بزرگساالن، تأثیرات مثبت همساالن، 
را  به نوبة خود درگیری تحصیلی دانش آموزان  این سرمایه ها  و  بیشتر می شود  نوجوانان  توانمندیهای 
پیش بینی می کنند. به سخنی دیگر هر چه دانش آموزان از حمایت بیشتری برخوردار باشند، احساس 
اطمینان، هدفمندی، اشتیاق )الفکوییست، 2009( پایبند شدن، انجام دادن تالش بایسته برای موفقیت 
افزایش  آنها  پدید می آورند، در  را  در کارها و وظایف چالش برانگیز که روی هم سازة سرمایه تحولی 
می یابد و پیامد آنها همان چشمداشت پسندیده یعنی درگیری تحصیلی است. دانش آموزان هنگامی 
که جو اجتماعی را حمایتی درک کنند بیشتر گرایش پیدا می کنند به اینکه داوطلبانه در فعالیتهای 
مدرسه شرکت کنند و درگیر شوند تا وقتی که جو اجتماعی بی تفاوت، ناامن ]نقطه مقابل امن که ازجمله 
سرمایه های تحولی است[ یا غیرحمایتی باشد. اسکیلز، بنسون، لفرد1 و بلیت2 )2000؛ به نقل از اسکیلز 
و همکاران، 2006( می گویند پژوهشها نشان داده اند جوانانی که سرمایه های نسبتاً بیشتری را گزارش 
می دهند، کمتر احتمال دارد درگیر شدن در الگوهای رفتاری آسیب زا گزارش دهند و بیشتر احتمال دارد 
که درگیر شدن در رفتارهای مثبت و سازنده همچون درگیری و اشتیاق تحصیلی را از خود بروز دهند.

مسیر حمایت اجتماعی به درگیری تحصیلی با میانجیگری سرمایة روان شناختی نیز معنادار است. این 
یافته تا اندازه ای با نتایج پژوهشهای سنجرز )2013( و زانتوپولو و همکاران )2009( همانندی دارد. در پژوهش 
سنگرز دو منبع شخصی امیدواری و خودکارآمدی ]دو بعد از ابعاد سرمایة روان شناختی[ و در پژوهش زانتوپولو 
و همکاران )2009( دو منبع شخصی خوش بینی و خودکارآمدی ]دو بعد از ابعاد سرمایة روان شناختی[، میان 
پیوند حمایت همکاران و حمایت مدیریت )منابع کاری( و درگیری کاری، نقش میانجیگری ایفا می کنند. 
نتیجه همانندی را نیز وینک3 و همکاران )2011( به دست آورده اند. در تبیین این تأثیر و معنادار شدن مسیر 
می توان گفت هنگامی که افراد حمایت را که شامل دل آرامی، ارج، دوستی و مراقبت است، از خانواده، دوستان 
و گروههای دیگر دریافت می کنند، این  حمایت مایه خوش بینی، امید، تاب آوری و خودکارآمدی که رویهم 
سازة سرمایه  روان شناختی را تشکیل می دهند، می شود و سرمایه روان شناختی نیز، اشتیاق، پایبندی و انرژی 

الزم را که روی هم سازة درگیر تحصیلی را تشکیل می دهند در نوجوان پدید می آورند.

1. Leffert 
2. Blyth
3. Vink
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مسیر آخر این الگو حمایت اجتماعی به درگیری تحصیلی با نقش میانجیگری بهزیستی روان شناختی 
است که معنادار بود. این یافته با نتیجة پژوهش مهنا و طالع پسند )1395( همراستاست. براین پایه، با 
حمایتهای محیطی، بهزیستي روان شناختي )پذیرش خود، هدفمندي در زندگی، رشد شخصی، داشتن 
نوبة خود  به  این  با دیگران، چیرگی بر محیط و خودگردانی( در فرد محقق می شود و  رابطه مثبت 
شخصیتي یکپارچه، کامیاب، منعطف و مسئولیت پذیر در دانش آموز پدید می آورد که او را براي انجام 

دادن مسئولیتهایش در زندگي از جمله با ارزش ترین آنها یعنی درگیری تحصیلی، آماده می سازد.

 نتیجه گیری پایانی 
با توجه به یافته های این پژوهش می توان گفت که الگوی درگیری تحصیلی پیشنهادی، الگویی روا 
برای دانش آموزان است و همان گونه که از نظریه های پشتیبان الگو برمی آید، درگیری تحصیلیـ   همچون 
دیگر رفتارهای سازگار تحول مثبت جوانیـ  در تعامل سودمند ویژگیهای محیطی و فردی حاصل می شود. 
همچنین یافته های پژوهش آشکار ساخت که تأثیر منابع )حمایتهای( اجتماعی بر درگیری تحصیلی بیش 
از آن که مستقیم باشد، غیرمستقیم است. ضرایب مسیر برآورده شده نشان داد که حمایت اجتماعی به شدت 
بر منابع شخصی )سرمایه های تحولی و سرمایه روان شناختی( تأثیرگذاراست و این عوامل می توانند زمینة 
بهزیستی روان شناختی و درگیری تحصیلی دانش آموزان را فراهم سازند. بر این اساس می توان گفت که 
هر چه دانش آموزان از حمایت ادراکی بیشتری برخوردار باشند، این سرمایه ها به نوبة خود سبب بهزیستی 
روان شناختی و احساس اطمینان، هدفمندی، اشتیاق متعهد شدن، تالش کردن برای موفقیت در کارها 
و وظایف چالش برانگیز و درگیری تحصیلی می شوند. همچنین، نتایج این پژوهش دامنه منابع شخصی 
را نیز به حوزه ای فراتر از ویژگیهای فردی مطرح شده در الگوهای پیش بینی کنندة درگیری تحصیلی 
)کاری( گسترش داد و عوامل فردی جدیدی، مانند سرمایه های تحولی را در الگو وارد کرد که در دامنه 
پژوهشهای درگیری تحصیلی پیشین موردتوجه قرار نگرفته است. با عنایت به این یافته ها شایسته استـ   
 همان گونه که ادواردز1 و همکاران )2007( پیشنهاد کرده اند، والدین، مربیان و سیاستگذاران امر نوجوانان،

در پی ایجاد فرصتهایی باشند که آنها را با تعداد بیشتری از سرمایه های تحولی مجهز کنند تا به آنان 
ارزشهای مثبت،  یادگیری،  به  تعهد  اعتمادبه نفس، احساس هدفمندی،  افزایش  انتخابهای مثبت،  در 
شایستگی اجتماعی و هویت مثبت، خودکارآمدي، خوش بیني، امیدواري، تاب آوری و در نهایت در درگیر 

شدن در فرایند آموزشی شان کمک کنند.

 پیشنهادهای پژوهشی 
از سرمایه های  1. از آنجاکه در پژوهش کنونی، فراوانی و مدت زمان بهره مندی شرکت کنندگان 
تحولی، سرمایه روان شناختی و تأثیر آن بر درگیری تحصیلی بررسی نشده است، پیشنهاد می شود 

1. Edwards
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این مطالعه  به  روش معادالت ساختاری از نوع پنل ناهمزمان انجام شود، زیرا در پژوهشهایی از 
این دست که بر تحول نوجوانان تمرکز دارند، پژوهشهای طولی به درکی بهتر از اثرهای طوالنی 

مدت متغیرهای پیشایند بر درگیری تحصیلی می انجامند.
ابزارهای  از  استفاده  با  که  داده هایي  و  است  خودگزارشی  داده هاي  بر  مبتنی  پژوهش  این   .2
خودگزارش دهي به دست مي آیند سهواً یا عمداً دارای سوگیری هستند و این امر نتیجه گیري 
علّي در زمینه رابطة میان متغیرها را محدود مي سازد. بنابراین، انجام دادن پژوهشهاي آزمایشي 

و مداخله ای براي دستیابي به ادلة محکم تر و نتیجه گیریهاي قطعي، سودمندتر است. 

 پیشنهادهای کاربردی 
1. همان گونه که یو و شارکی1 )2009( گفته اند افزایش آگاهی از تأثیر اساسی متغیرهای قابل کنترل 
)همچون سرمایه های تحولی و سرمایه روان شناختی(  بر درگیری تحصیلی و اثرهای متقابل میان 
متغیرهای بافتی، به والدین، مربیان و سیاستگذاران کمک خواهد کرد تا نوجوانان را در فرایند 

آموزشی  خود درگیر کنند.
2. مدیران مدارس و معلمان با مطالعة یافته های این پژوهش، بیش از پیش باید باور کنند که در درگیری 
و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نه تنها باید آنچه را در کالس درس می گذرد مورد توجه قرار دهند، 

بلکه باید آنچه را در خانواده، همسایگان و گروههای همسال وی اتفاق می افتد نیز در نظر بگیرند.
3. مدیران مدارس و معلمان می توانند از طریق همکاری مدرسه ـ  والدین ـ اجتماع با مجموعه 
آموزشهای عاطفیـ   اجتماعی دانش  آموزان، فرصتهایی برای مشارکت آنها در خدمات اجتماعی، 
پرورش نوع دوستی، روابط حمایت کننده میان  دانش آموزان، معلمان و والدین و ترغیب دائمی 

آنها به این رفتارها، سرمایه های تحولی دانش آموزان را افزایش دهند.
4. سیاستگذاران و مدیران سطوح باال و میانی وزارتخانه های آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت 
و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و مدارس با مطالعه نتایج پژوهش حاضر پی خواهند برد که 
اگر تمام نظامها ـ از جمله نظامهای تابعة خود ـ را به گونه ای درست و مثبت مدیریت کنند، بر 
افرادی که در مرکز این نظام هستند )نوجوانان( تأثیر مثبت خواهند گذاشت و برونداد آن نوجوانانی 

خواهند شد که تحول بهینه اي را تجربه می کنند که سبب موفقیت و بهزیستي آنها می شود.
5. چارچوب سرمایه های تحولی یک اساس استوار برای مدارس، اجتماعات و سایر سازمانهای ارائه 
کنندة خدمات به نوجوانان فراهم کرده است، در نتیجه همان گونه که ادواردز و همکاران )2007( 
پیشنهاد کرده اند، مربیان و والدین باید در پی ایجاد فرصتهایی باشند که نوجوانان را با تعداد 
بیشتری از سرمایه های تحولی بیرونی مجهز کنند تا به آنان برای به دست آوردن سرمایه های 
تحولی درونی بیشتر، انتخابهای مثبت و افزایش اعتماد به نفس و احساس هدفمندی، کمک کنند. 

1. You  & Sharkey
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