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 خالصه 

 صیلي،یستي تحمدل ساختاری رابطه سرمایه های تحولي،امید به تحصیل با بهزهدف اصلي این  مقدمه:

هها ه دانشگابورود  در دانش آموزان داوطلبیگیری کنترل روانشناختي والدیني بازداری رفتاری با میانج

 . وصیفي از نوع همبستگي مي باشدروش تحقیق حاضر ت .بود

نشگاه د به دادانش آموزان دختر و پسر داوطلب ورو جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه روش کار:

 264نفر پسر و   236 )نفر  500 حجم نمونه مي باشد.نفر   1560به تعداد   1398ل در سا رشت  1ناحیه   در

 7ا شامل هری داده انجام شد. ابزار گردآو تصادفي خوشه اینمونه گیری به شیوه  تعیین شد.نفر دختر( 

 پرسشنامه کنترل روان شناختي -2، (2005پرسشنامه سرمایه های تحولي اسكلز و بنسون)  -1مقیاس:  

قیاس بهزیستي م -4 (1396خرمایي و کمری)مقیاس امید به تحصیل  -3، (2010سوننز و همكاران)

 (2005ل)مقیاس بازداری رفتاری شامل مقیاس بزرگسا -5(.2012مكاران )سویني و ه-تومیننتحصیلي 

ن وماسمیرنف، آز -کلموگروفبرای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های مي باشد، 

  .استفاده شده استیابي معادالت ساختاری تحلیل عاملي و مدل

ناختي روانش بین سرمایه های تحولي با میانجیگری کنترل یافته های پژوهش نشان داد که نتایج:

یني از والدتي انشناخبین سرمایه های تحولي با میانجیگری کنترل رو، والدیني از طریق بازداری رفتاری

میانجیگری  همچنین  بین امید به تحصیل با(. P<01/0رابطه وجود دارد )لي طریق بهزیستي تحصی

کنترل  جیگریکنترل روانشناختي والدیني از طریق بازداری رفتاری، بین امید به تحصیل با میان

  (.P<01/0) روانشناختي والدیني از طریق بهزیستي تحصیلي رابطه وجود دارد.

 بهزیستيو  ليتحصیامید به  متغیرِ دو که آنجا از گفت توانمی کلي بندی جمع یک در: گیرینتیجه

 موثرند، یليتحص موفقیت ذهني هم و عیني بعد بر هم -موثر متغیرهای اولین عنوان به -تحصیلي

 مورد بایستي یليتحص مشاوره فرایند در که شوند گرفته نظر در عواملي مهمترین عنوان به توانندمي

 طریق از وزانآم دانش در تحصیلي مثبت خودپنداره یک تقویت و ایجاد بنابراین .گیرند قرار توجه

 ریقط از تحصیلي های مهارت افزایش همچنین کالمي؛ تقویتهای و مثبت بازخوردهای ارائه

 یوههایش با کنكور اضطراب بر غلبه یادگیری، و مطالعه روشهای حواس، تمرکز افزایش روشهای

 .شود يم پیشنهاد شناختي و رفتاری مختلف

ری، کنترل امید به تحصیل، بهزیستي تحصیلي، بازداری رفتا سرمایه های تحولي، کلمات کلیدی:

 هاروانشناختي والدیني، داوطلبان ورود به دانشگاه

 

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=213580&_au=%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7++%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_19336.html#aff1
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 مقدمه
های مهم آن پیشرفت و دنیای امروز که یكي از مؤلفه در   

تحصیلي به عنوان نماد حرکت در  کسب علم است، عملكرد

ن آموزش و پرورش مي رااین جهت مورد توجه دست اندرکا

و پیشرفت در  های افزایش علمباشد و سعي بر این است که راه

. هدف اساسي نظام آموزشي (1)ممكن ساده شود حدآن به 

ایجاد زمینة مساعد جهت یادگیری و به فعلیت رساندن 

استعدادهای بالقوه انساني است. از سویي کسب موفقیت در 

فراگیران مستلزم داشتن روحیه ای سالم و با نشاط است و تمام 

گیرد، معطوف به هایي که در فرایند تربیت صورت ميتالش

مه ه. (2)رشد و پرورش شخصیت سالم دانش پژوهان مي باشد

های  آموزان کشور که سرمایه ساله بخش قابل توجهي از دانش

اصلي و پایدار هرکشوری محسوب میشوند، به امید کسب 

فردی و  افقهای روشن در زندگي حرفهای و کمک به توسعه

به دانشگاه مي  داوطلب ورود ایفای نقش سازنده در جامعه،

شوند. لذا بررسي روابط مقیاس های تحصیلي این جامعه،در 

یكي از  هدف پژوهش حاضر مي باشد.، قالب مدل علي

مهمترین عوامل موثر در بحث انگیزش و پیشرفت تحصیلي را 

با ظهور روانشناسي مثبت (. 3) پیداکرد 1میتوان در نظریه امید

ررسي توانمندیهای ، پژوهشگران توجه خود را صرف ب2گرا

اختالالت و تجارب  محض به پرداختنو در عوض  کردهانسان 

 هایي چون خویشتنداری، تاب افراد به بررسي سازه منفي

امروزه یكي از (. 4)آوری، معنویت،خوشبیني و امید پرداختند

به  پیشرفته با سایر کشورهاهای بین کشورهای  مهمترین شكاف

رود یک  که انتظار مي ي شودمربوط م میزان سالهای آموزشي

مهمي از  بخشکودک در طول عمر خود به آن دست یابد و 

شود که یک  اختالف به میزان سالهایي مربوط مي این

 (.5)تحصیل کند دانشآموز امید دارد در مقطع آموزش عالي

نشاندهنده متوسط سالهایي ( SLE)3تحصیلشاخص امید به 

ر باشد که در مقاطع آموز میتواند امیدوا استكه یک دانش

                                                           
1 Hope Theory 

2 Positive Psychology 

3 School Life Expectancy 

ابتدایي، راهنمایي، متوسطه و عالي( )مختلف تحصیالت رسمي

بهره  آموزش ببیند و از آموزشهایي که دیده، ثبت نام کرده

امید به  (. تحقیقات بسیاری نشان داده که سازه6) برداری کند

با سختكوشي ( 7(،و امید به تحصیل به طور خاص )3طور عام )

های  سرمایه .آموزان رابطه دارد شو فعالیت تحصیلي دان

تحولي یک سازه مهم در آموزش و محیط زندگي افراد جوان، 

 ساختار مثبتي است که تمامبوده و ی روانشناسي مثبت  درحیطه

و به  کودکان و نوجوانان برای موفق شدن به آنها نیاز دارند

 6،ارزشها 5فرصتها ،4ای از رابطهات مجموعهصورت 

که به نوجوانان و افراد جوان  ف مي شودتعری7ومهارتهایي

تا احتمال موفقیت در مدرسهرا افزایش دهند،  مي کندکمک 

بیشتر  تاب آوری شان دور بمانند، 8آمیز از رفتارهای مخاطره

های تحولي دارای  سرمایه .گرددبهزیستي آنها مي شده منجربه

های  و دروني است که بعد دروني سرمایه دو بعد بیروني

شده و بعد  ارزشها، مهارتها و شایستگیهای دروني 9تحولي

تجارب مثبتي است که کودکان و  10های تحولي بیروني سرمایه

افراد جوان از مردم وسیستم اجتماعي خود در زندگي روزمره 

(. چهار زیر مجموعه بعد دروني تعهد به 8) میكنند دریافت

و  13، شایستگي های اجتماعي12، ارزشهای مثبت11یادگیری

مي باشند و بعد بیروني از چهار زیر مجموعه  14ویت مثبته

و استفاده  17، مرزها و انتظارات16، توانمند سازی15حمایت

 (.9تشكیل شده است ) 18سازنده از زمان

                                                           
4 Relationship 

5 Opportunity 

6 Values 

7 Skills 

8 Risk Behavior 

9 Internal Assets 

10 External Assets 

11 Commitment To Learning 

12 Positive Value 

13 Social Competence 

14 Positive Identity 

15 Support 

16 Empowerment 

17 Boundaries And Expectations 

18 Constructive Use Of Time 



 

 

 64، سال  4، شماره 1400آبان-مهر جله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدم -3449

یر مالکي که در این پژوهش بررسي خواهد شد بهزیستي متغ

تحصیلي است. در سالهای گذشته حضور عواطف و 

صیل را مختل کننده مي هیجانات در امور مربوط به تح

دانستند و لذا پژوهشها تنها در حوزه تحصیلي صرف انجام 

(. این نقص توجه سبب آسیب رابطه یادگیرنده و 10مي شد)

محیط یادگیری شده بود و در نتیجه در جهت بهسازی 

اگرچه کارکرد های تحصیلي و عاطفي پیوند داده شد. 

ه حرمت شده، مفاهیم متعددی ازجمل پژوهشهای انجام

عنوان  به را3بهزیستي روانشناختي یا2افسردگي ،نشانگان1خود

معرفي کرده بودند، امّا  بافت-ی فرد شاخصهای موفق رابطه

اند و از  ی بهزیستي کلي دهنده این مفاهیم انعكاس

بهزیستي مرتبط با بافت مدرسه و تحصیل چیزی  شاخصهای

 (.11)به دست نمیدهند

 داری رفتناری اسنت. سیسنتم   متغیر دیگر اینن پنژوهش، بناز   

 فقندان  و تنبیه به مربوط عالئم مواجه با در رفتاری بازداری

 پاسنخهای  ایجناد  جهنت  در هنای جدیند   محنرک  و پاداش

 احساس ایجاد همچنین و رفتاری واجتناب بازداری با مرتبط

 داده نشنان  تحقیقات .مي شود فعال وبرانگیختگي اضطراب

بنه   منجنر  بنازداری،  تمسیسن  انندازه  از بیش فعالیت است که

 هنای  به محنرک  باال حساسیت اضطرابي، شخصیتي صفات

 و نگرانني  مثنل  بااضنطراب  منرتبط  رفتارهای و تهدیدکننده

 از بسنیاری  کنه  آن وجنود  (. با12شود.) مي  فكری نشخوار

 در کنه  رنج هیجاني به صورت خلقي و اضطرابي اختالالت

 توصیف تد،اف مي شناختي اتفاق زای استرس به عوامل پاسخ

 واکنشنهای  در رفتاری سیستم بازداری نقش به اما شوند مي

 شنده  انندکي  توجنه  شنناختي  هنای  ازاسترس ناشي هیجاني

اینن   کنه  کننند  مني  مطرح رفتاری بازداری های نظریه.است

 شنامل درجنه   منفي پیامدهای از تنوعي با باید سرشتي متغیر

 تنظنیم  سنبكهای،  و هیجناني  واکننش پنذیری   از بناالیي 

کودکنان  ، روی کنه  ای ( مطالعنه 13)  باشد مرتبط اکارآمدن

 باالی سطوح که کودکاني داد نشان شد، انجام ساله 12-14

 کودکان با درمقایسه مي کنند،  گزارش را رفتاری بازداری

                                                           
1 Self-Esteem 

2 Depression Syndroms 

3 Psychological Well-Being 

مني   گنزارش  را بناالیي  وافسردگي نگراني اضطراب، دیگر،

 (.14دهند )

تحولي به در این پژوهش امید به تحصیل و سرمایه های 

عنوان متغیر پیش بین مورد بررسي قرار گرفتند، عوامل 

بسیاری ممكن است در شكل گیری این برون داد های 

تحصیلي موثر باشند که در این پژوهش به صورت 

سیستماتیک و در قالب مدل پیشنهادی سرمایه های 

یكي از متغییرهای پیش بین مورد بررسي در رابطه با 4تحولي

 ود.آنها خواهد ب

متغییر دیگری که در این پژوهش به عنوان پیشایند تحصیلي 

در رابطه با متغییرهای مالک مورد بررسي قرار خواهد 

 مي باشد. 5گرفت کنترل روان شناختي والدیني ادراک شده

والدگری  ویژه گيکنترل روانشناختي والدین به عنوان یک 

 مخل در رشد هیجاني و روانشناختي توصیف شده

والدگری  نوعي رفتارکنترل روانشناختي والدین، (. 15)است

دستورالعملها از طریق  اطاعت ازبرای  فرزنداناست که به 

. این روشها عمل مي کنندزورگویانه و آمرانه  روشهای

شامل مداخله والدین، القای گناه و شرم، و سلب محبت، 

را برای برآورده کردن  فرزندانشان سازد والدین را قادر مي

-هدایت کنند. در این شیوه آنها رشد رواني استه هایشانخو

بیش از حد  را با مداخله و مزاحمت فرزندشان اجتماعي

و توانایي آنها برای استقالل و رشد سالمت خود  بردهتحلیل 

تجربه روابطي ایمن وپایدار  مي کاهد زیراو هویت شخصي 

تي با والدین و پرورش در فضایي آرام و منظم الزمه بهزیس

باشد  پذیری کودکان و نوجوانان مي رواني و جامعه

 -تحول آن با نوع نگرش والدین و روابط والد موضوعي که

این سازه دارای دو مولفه مي  .(16فرزند مرتبط مي باشد)

کنترل  و)DPC(6کنترل روانشناختي وابسته مدارباشد : 

روانشناختي کنترل . )APC(7مدار رفتپیشروانشناختي 

صورت استفاده از کنترل روانشناختي در  بهدار م وابسته

شده  تعریفکودک، -ک ومرزدار والدنزدیحوزه رابطه 

                                                           
4 Developmental Assets 

5 Perceived Parental Psychological Control 

6 Dependency Psychological Control  

7 Achievement Psychological Control  
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 کنترل برا  ی نگه داشتن کودک در محدودهاین است که 

مي جسماني نزدیک والدین مورد استفاده قرار  هیجاني و 

صورت استفاده از  به مدار پیشرفتکنترل روانشناختي  گیرد.

شده که این  پیشرفت تعریفختي در حوزه کنترل روانشنا

برا ی  فرزندروانشناختي به منظور مجبور کردن  کنترل

عملكرد مطلوب ین برای پذیرش معیارهای سطح باالی والد

 (.17میگیرد)مورد استفاده قرار 

 در کشور ما همواره این سوال مطرح است که چه عواملي

نكور سبب ساز موفقیت تحصیلي دانش آموزان داوطلب ک

مي باشد؟ بررسي تک تک متغییر های این پژوهش به 

 لحاظ نظری و عملي برای کلیه دانش آموزان و به ویژه

 نونکداوطلبان ورود به دانشگاه حائز اهمیت مي باشد. تا 

 هایپژوهشهای بسیاری به بررسي روابط پیشایندها و پیامد

ا تحصیلي پرداخته اند اما ضرورت پژوهشهای اینچنین، ب

 وجه به اینكه موفقیت تحصیلي مقیاسي چند بعدی است تو

 املاز عوامل درون فردی و برون فردی اثر مي پذیرد و تع

یادگیرنده، خانواده و مدرسه را مي طلبد، مشخص مي 

که  نوینيوجود مطالعات و مفاهیم  شود. بنابراین

 با عوامل خانوادگي ودهای تحصیلي و هیجاني را رکارک

ر یكدیگبا  دبا هم و در پیونمرتبط رت صو بهآموزشگاهي 

 .معرفي مي کند ضروری است

باتوجه به مباني نظری و پیشینه پژوهشي که در باال ذکر شد، 

مي توان این گونه استنباط کرد که متغیر های سرمایه تحولي 

و امید تحصیلي )به عنوان متغیر های پیش بین( هم با 

عنوان متغیرهای  بازداری رفتاری  و بهزیستي تحصیلي )به

مالک( کنترل روانشناختي  والدیني به عنوان  متغییرهای 

به عالوه نوجوانان، و سالمت آنان میانجي بررسي شدند. 

دارای اهمیت ویژه ای مي باشد، زیرا آینده ی جوامع و 

تعالي نوجوانان زیربنای آینده روشن بوده و بسترسازی برای 

لب ابا توجه به مطت. سالمت آنان مقدمه ی سالمت فردا اس

با توجه به آنچه که گفته شد در پژوهش حاضر به دنبال فوق 

مدل ساختاری سرمایه بررسي این سوال هستیم که آیا بین 

های تحولي،امید به تحصیل با بهزیستي تحصیلي، بازداری 

رفتاری با میانجیگیری کنترل روانشناختي والدیني در دانش 

 گاهها رابطه وجود دارد؟آموزان داوطلب ورود به دانش

 

 کار روش

. ر توصیفي از نوع همبستگي مي باشدروش تحقیق حاض

ر دانش آموزان دخت جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه

ال سدر  رشت  1ناحیه   و پسر داوطلب ورود به دانشگاه در

) فر ن 500 حجم نمونه مي باشد.نفر   1560به تعداد   1398

به  نمونه گیری تعیین شد.فر دختر( ن 264نفر پسر و   236

 انجام شد. تصادفي خوشه ایشیوه 

 ابزار پژوهش

شنامه سرمایه های تحولی اسکلز و پرس-

 (2005بنسون)

 ی سرمایه های تحولي برای سنجشدو مؤلفه قیاس سرمایهم

های تحولي دروني و بیروني ساخته شده است. هر کدام از 

مجموع مقیاس بخش است که در 4شامل  این دو مؤلفه

شده  های تحولي از هشت زیر مجموعه تشكیل سرمایه

های تحولي دروني یا شخصي شامل  است. ابعاد سرمایه

های اجتماعي و  مثبت، شاستگي تعهد به یادگیری، ارزشهای

 های بیروني یا بافتي شامل هویت مثبت است و ابعاد سرمایه

از زمان  حمایت، توانمند سازی، انتظارات و استفاده سازنده

است و پیوستار پاسخ بر  گویه58است. این مقیاس شامل

( تا 1)ای لیكرت از هرگز یا بندرت روی طیف چهار درجه

 در (1391قرار دارد. دهقان حصار )(، 4) همیشه یا بسیار زیاد

تحلیل عامل اکتشافي بر روی این مقیاس،  با انجامي پژوهش

راشناسایي و  های تحولي دروني و بیروني دو عامل سرمایه

و برای  0.92های تحولي را  مقدار ضریب آلفا برای سرمایه

 های تحولي دروني و بیروني به  سرمایه های هر یک از مؤلفه

موسوی  گزارش کرده است. شریف 0.89و  0.84رتیب ت

های  به منظور روایي سازه پرسشنامه سرمایه نیز (1393)

از دادههای گروه  را با استفاده تحولي، تحلیل عامل اکتشافي

گویه )گویه  26های اصلي روی  نمونه به روش تحلیل مؤلفه

و با حذف سه گویه نشان داد که  های بیروني( انجام داد
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گویه باقیمانده قابل تقلیل به سه عامالصلي خانواده، 22

. همچنین ضریب پایایي برای (18) مدرسه و سایرین هستند

 79/0یرین را به ترتیب خانواده، مدرسه و سا خرده مقیاسهای

 .گزارش کرد 82/0، 89/0،

پرسشنامه کنترل روان شناختی سوننز و -

  (2010همکاران)

( 17)ساخته شد (  2010)این مقیاس توسط سوننز وهمكاران 

ی ادارک شده از سو ینيکنترل روانشناختي والد میزانو 

 8گویه است که 16شامل .این مقیاس میسنجدا نوجوانان ر

( را مي  DPC)کنترل روانشناختي وابسته مدارماده آن 

را  ماده دیگر کنترل روان شناختي پیشرفت مدار 8سنجد و 

 (1امتیازی از ) 5مي سنجد. سواالت در یک طیف لیكرت 

. در ( به شدت موافقم تنظیم شده اند5به شدت مخالفم تا )

(، ضریب اعتبار خرده 2010پژوهش سوننز و همكاران)

و  0.73نترل روا ن شناختي وابسته مدار مقیاس ها برای ک

 گزارش شد 0.81برای کنترل روان شناختي پیشرفت مدار 

 .شدکه نشان از همساني دروني مطلوب خرده مقیاسها مي با

و همچنین روایي مطلوبي برای این مقیاس گزارش کرده 

رل اعتبنار مقیناس کنتناند. در ایران نیز نشان دادند 

رای بآلفای کرونباخ  تفاده از ضنریبروانشنناختي بنا اسن

تنرل مقیاسها شنامل کن و هر کدام از خرده 0.88کل مقیاس 

ي و کنترل روانشناخت 0.86 مندار روانشنناختي وابسنته

ی بدست آمد که نشان از قابلیت بناال 0.83مدار  پیشرفت

ل مقیاس کنتر ابنزار اسنت. نتنایج نشنان مني دهند کنه

 نشمدار در جامعه دا مدار و پیشرفت روانشناختي وابسته

ي قابل قبول آموزان دبیرسنتاني از خصوصنیات روانسننجي

ر بر دتوان از آن به عنوان ابزاری معت برخوردار است و مي

 .پژوهشهای روانشناختي استفاده کرد

 (1396خرمایی و کمری)مقیاس امید به تحصیل -

یب ضرا( 5) (1396این مقیاس توسط خرمایي و کمری )

فرصتها  آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس امید به کسب

امید به ، 0.90به کسب مهارتهای زندگي  امید، 0.90

و  0.76امید به کسب شایستگي،  0.80سودمندی مدرسه 

 0.94ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس امید به تحصیل نیز 

که بیانگر این نكته است که مقیاس حاضر از ، بدست آمد

. همچنین برای تعیین روایي طلوبي برخوردار استپایایي م

نتایج همساني دروني شواهدی مبني بر روایي مقیاس 

بین نمره کل  ونمود  همگرای مقیاس امید به تحصیل فراهم

امید به تحصیل با نمره کل صبر همبستگي مثبت و معناداردر 

بین نمره کل امید به تحصیل با سرسختي  ( و0.56)سطح 

همبستگي مثبت معناداری  0.20نیز در سطح روان شناسي 

 .وجود داشت
 

وینی و س-نتومینمقیاس بهزیستی تحصیلی -

 2012همکاران، 
را با الگوگیری و تجمیع ابعاد چهار گانه ارزش مدرسه، 

فرسودگي نسبت به مدرسه، رضایت مندی تحصیلي و 

درآمیزی کار با مدرسه توسعه دادند. این مقیاس یک 

نجي است که میزان موافقت یا عدم پرسشنامه خود س

گویه در طیف لیكرت مي  31موافقت پاسخ دهنده را با 

روایي این مقیاس را ( 11)(  2012)تومینین ن سوینيسنجد. 

 از طریق تحلیل عاملي تأییدی موردبررسي قراردادند و سازه

قراردادند. این محققان  های چهارگانه آن را مورد تائید

خ این پرسشنامه را برای ابعاد چهارگانه مقدار آلفای کرونبا

 ارزش مدرسه، فرسودگي نسبت به مدرسه، رضایتمندی

 0.77، 0.91تحصیلي و درآمیزی با کار مدرسه را به ترتیب 

محاسبه کردند. این پرسشنامه در ایران و در 0.94و 0.64،

بررسي قرار  مورد، (19) (1395) پژوهش مرادی وهمكاران

ین روایي عاملي این پرسشنامه آنها از منظور تعی گرفت. به

منظور  به روشهای آماری تحلیل اکتشافي و تأییدی و

بررسي همساني دروني از ضریب آلفای کرونباخ استفاده 

نمودند. نتایج تحلیل عاملي نشان داد این پرسشنامه از چهار 

یافته است. شاخصهای برازش تحلیل  عامل فوق تشكیل

عامل را در این پرسشنامه مورد  عاملي تأییدی وجود چهار

تائید قرار دارد. آنها ضریب آلفای کرونباخ کالین پرسشنامه 

عامل  0.88عامل ارزش مدرسه برابر با ، 0.87را برابر ،

رضایتمندی  ، عامل0.73فرسودگي نسبت به مدرسه 
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عامل درآمیزی با کار مدرسه برابر و  0.73تحصیلي برابر 

 (.19) به دست آوردند 0.75

اری رفتااااری شاااامل مقیااااس مقیااااس باااازد-

  AMBI)بزرگسال)
(توسط گلدستون و RMBIمقیاس بازداری رفتاری گذشته )

( ساخته شده اسنت. مقیناس بنازداری رفتناری     2005) 1پارکر

ماده ای اسنت کنه بنه منظنور      16بزرگسال یک ابزار تحقیق 

اندازه گیری گزارش ذهني از صنفت بنازداری کننوني تهینه     

مقیاس گذشته نگر بازداری رفتاری ینک ابنزار   شده است و 

منناده ای بننرای گننزارش هننای گذشننته نگننر و یننادآوری  18

رفتارهای بازدارنده در دوران کودکي توسط بزرگسنال مني   

-5باشد.)به عنوان مثال در طول سالهای اولیه مدرسه و سنین 

( ضریب پایایي دو مقیاس با اسنتفاده از آلفنای کرونبناخ    19

و بنا   %90و  %87به ترتینب   RMBIو  AMBI برای نمره کل

هفتنه   18استفاده از روش بازآزمایي با میانگین فاصله زمناني  

 گزارش شده است. %77و  %86به ترتیب 

 

 تایجن

درصد  47.2نفر یعني  236در این پژوهش تعداد 

 52.8نفر یعني  264اند. تعداد دهندگان پسر بودهپاسخ

اد از بین تعداد افراند و بودهدهندگان نیز دختر درصد پاسخ

که  سال است 17سن پاسخ دهنده بیشترین فراواني مربوط به 

 دهند.درصد حجم نمونه را تشكیل مي 56.6 ،نفر 283با 

 ،نفر 18سال است که با  15سن کمترین فراواني مربوط به به 

 . انددرصد حجم نمونه را به خود اختصاص داده 3.6

تغیرهای تحقیقیفي مآمار توص -1جدول  

 متغیر
میانگی

 ن

انحراف 

 معیار

واریان

 س

چولگ

 ی

کشیدگ

 ی

کنترل روانشناختي 

 والدیني
3.632 0.537 0.288 

0.170

- 
0.024 

 فرسودگي
3.671 0.670 0.449 

0.362

- 
0.270-  

 0.4310.111 0.535 0.731 3.737 رضایت مندی

                                                           
1 . Gladstone&Parker 

 متغیر
میانگی

 ن

انحراف 

 معیار

واریان

 س

چولگ

 ی

کشیدگ

 ی

- 

 ارزش مدرسه
3.779 0.528 0.279 

0.615

- 
0.773 

در امور مدرسهمشارکت   
3.319 0.650 0.422 

0.199

- 
0.219-  

 بهزیستي تحصیلي
3.587 0.499 0.249 

0.311

- 
0.302 

 بازداری رفتاری
3.607 0.507 0.257 

0.355

- 
0.070 

 کسب مهارتها
3.557 0.594 0.353 

0.253

- 
0.343 

 امید به شایستگي
3.419 0.627 0.393 

0.161

- 
0.221-  

 امید به کسب فرصت
3.599 0.555 0.308 

0.149

- 
0.037 

 امید به سودمندی 
3.741 0.533 0.284 

0.388

- 
0.141 

 امید به تحصیل
3.579 0.444 0.197 

0.311

- 
0.303 

 تعهد به یادگیری
3.411 0.673 0.453 

0.336

- 
0.146 

 ارزشهای مثبت
3.300 0.735 0.540 

0.282

- 
0.293-  

 شایستگي اجتماعي
3.605 0.596 0.355 

0.422

- 
0.231 

 هویت مثبت    
3.596 0.598 0.358 

0.378

- 
0.114 

 حمایت 
3.680 0.612 0.374 

0.296

- 
0.369-  

 توانمند سازی
3.603 0.535 0.287 

0.221

- 
0.124 

 ارزشها و انتظارات
3.340 0.690 0.476 

0.088

- 
-0.331  

 استفاده از زمان
3.697 0.571 0.326 

0.446

- 
0.567 

 سرمایه تحول دروني
3.474 0.523 0.274 

0.224

- 
0.065 

 0.3580.390 0.235 0.484 3.591 سرمایه تحول بیروني
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 متغیر
میانگی

 ن

انحراف 

 معیار

واریان

 س

چولگ

 ی

کشیدگ

 ی

- 

 سرمایه تحولي
3.537 0.480 0.230 

0.272

- 
0.297 

 

نشان مي دهد میانگین تمامي مؤلفه ها باالتر از  1جدول 

گزینه ای که  5مي باشد و از آنجایي که در طیف  3عدد 

نشان دهنده موافق بودن  3تر از انتخاب شده میانگین باال

وضعیت آن متغیر در جامعه آماری فوق مي باشد از این رو 

موافق بودن پاسخ دهندگان با این این عامل نشان دهنده 

 مؤلفه مي باشد.

 

 گیریهای اندازهمعیارهای اعتبارسنجي مدل -2جدول 

 تفسیر شاخص شاخص نوع اعتبار

 )CA(2آلفا کرونباخ 1سازگاری درونی
ر یر آشكامتغ این شاخص میزان بارگیری همزمان متغیرهای مكنون یا سازه را در زمان افزایش یک

 . باشد./6باشد. مقدار این شاخص نباید کمتر از مي 1تا  0کند. مقدار این شاخص از گیری مياندازه

 )CR(3سازگاری ترکیبي سازگاری درونی

متغیرهای مكنون به مجموع بارهای عاملي بعالوه  این شاخص در واقع نسبت مجموع بارهای عاملي

باشد و جایگزیني برای آلفای کرونباخ است. مقدار مي 1تا  0باشد. مقادیر آن بین واریانس خطا مي

 شود.نیز گفته مي 4گلداشتاین -به این شاخص نسبت دیلون . باشد./6این شاخص نباید کمتر از 

 هابارهای عاملي شاخص 5روایی شاخص

ها توسط متغیر مكنون خود های شاخصه میزان از واریانسچشان دهنده این موضوع است که ن

معنادار باشد.  %5تر و در فاصله اطمینان زرگب 3/0شود. مقدار این شاخص باید از توضیح داده مي

 آید.بدست مي tداری این شاخص توسط آماره معني

 6اعتبار همگرا
 7متوسط واریانس استخراجي

(AVE) 

کند. مقدار این گیری ميگیرد را اندازههای خود ميمیزان واریانسي که یک متغیر مكنون از شاخص

 تر باشد.. بزرگ/5شاخص باید از 

 

 در مدل باقي مي مانند.باشند. بنابراین این شاخص ها مي 4/0از  بیشترتمامي بارهای عاملي 

 

(t-valueاداری)در حالت معن سرمایه تحوليمدل  -1نمودار 

                                                           
1 - Internal Consistency Reliability 
2 - Cronbach’s Alpha (Ca) 
3 - Composite Reliability (Cr) 
4 - Dillon-Goldstein’s (Or J¨Oreskog’s) Rho 
5 - Indicator Reliability 
6 Convergent Validity 
7 Average Variance Extracted (Ave) 



 

 مدل ساختاری رابطه سرمایه های تحولی،امید به تحصیل با بهزیستی تحصیلی، بازداری رفتاری با  -12

 و همکاران زینعلیشینا                                 هامیانجیگیری کنترل روانشناختی والدینی در دانش آموزان داوطلب ورود به دانشگاه

مدل تحقیق را در حالت قدرمطلق معناداری (  1نمودار 

دهد. این مدل در واقع تمامي ( نشان ميt-valueضرایب )

معادالت اندازه گیری)بارهای عاملي مرتبه اول و دوم( و 

کند. ، آزمون ميtمعادالت ساختاری را با استفاده از آماره 

عاملي و ضرایب مسیر بر طبق این مدل، هر یک از بارهای 

معنادار هستند اگر و فقط اگر مقدار  %95در سطح اطمینان 

دهد که قرار گیرد. نتایج نشان مي 96/1بزرگتر از  tی آماره

 باشند. معنادار مي %95بارهای عاملي در سطح اطمینان  تمامي

سرمایه های روایی و پایایی مدل محاسبه شاخص

 تحولی

 مدل سرمایه تحولي های روایي، پایایيشاخص -3جدول

 AVE  2R  GOF آلفای کرونباخ AVE CR 2R متغیرهای پنهان

 0.838 0.726 0.878 0.508 تعهد به یادگیری

0.739 0.877 0.648 

 0.845 0.798 0.884 0.522 ارزشهای مثبت

 0.822 0.738 0.869 0.588 شایستگي اجتماعي

 0.764 0.571 0.775 0.570 هویت مثبت    

 0.731 0.667 0.812 0.585 حمایت

 0.777 0.818 0.781 0.560 توانمند سازی

 0.819 0.637 0.866 0.582 ارزشها و انتظارات

 0.847 0.851 0.879 0.524 استفاده از زمان

 0.923 0.947 0.932 0.542 سرمایه تحول دروني

 0.922 0.938 0.931 0.510 سرمایه تحول بیروني

 0.959   0.961 0.507 سازه سرمایه تحولي 

 

های روایي، پایایي را برای تمامي شاخص (3جدول )

در تحقیق  1دهد. روایي تشخیصيمتغیرهای تحقیق نشان مي

های هر سازه حاضر نیز مورد نظر است به این معنا که نشانگر

گیری نسب به زهدر نهایت تفكیک مناسبي را به لحاظ اندا

تر هر های دیگر مدل فراهم آورند. به عبارت سادهسازه

ها نشانگر فقط سازه خود را اندازه گیری کند و ترکیب آن

های به خوبي از یكدیگر ای باشد که تمام سازهبه گونه

تفكیک شوند. با کمک شاخص میانگین واریانس استخراج 

عه دارای های مورد مطالشده مشخص شد که تمام سازه

هستند.  5/0میانگین واریانس استخراج شده باالتر از 

( و آلفای کرونباخ جهت CRهای پایایي ترکیبي)شاخص

                                                           
1. Discriminant Validity 

یید شوند و الزمه تاًنامه استفاده ميبررسي پایایي پرسش

باشد. مي 7/0ها از مقدار پایایي باالتر بودن این شاخص

ن از پایا بودن باشند و نشامي 7/0تمامي این ضرایب باالتر از 

 باشند. ابزار اندازه گیری مي

 ( GOF) سرمایه تحولیشاخص نیکویی برازش مدل 

این شاخص سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل 

 دهد و برابر است با:گیری شده را نشان مياندازه

2GOF AVE R 

 

باشد. باال مي 2Rو  AVEمیانگین  2Rو AVEکه در آن 

دل را نشان برازش م 4/0از  GOFبودن شاخص مقدار 

شده است و از  648/0 دهد. مقدار شاخص برازش برابرمي

تر شده است و نشان از برازش مناسب مدل بزرگ 4/0مقدار 
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های این پژوهش با ساختار عاملي و تر دادهدارد. به بیان ساده

زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبي دارد و این بیانگر 

 است.های نظری همسو بودن سؤاالت با سازه

 

 
 (t-valueدر حالت معناداری) امید به تحصیلمدل  -2نمودار 

مدل تحقیق را در حالت قدرمطلق معناداری ( 2نمودار )

دهد. این مدل در واقع تمامي ( نشان ميt-valueضرایب )

معادالت اندازه گیری)بارهای عاملي مرتبه اول و دوم( و 

کند. آزمون مي ،tمعادالت ساختاری را با استفاده از آماره 

بر طبق این مدل، هر یک از بارهای عاملي و ضرایب مسیر 

معنادار هستند اگر و فقط اگر مقدار  %95در سطح اطمینان 

دهد که قرار گیرد. نتایج نشان مي 96/1بزرگتر از  tی آماره

 باشند. معنادار مي %95بارهای عاملي در سطح اطمینان  تمامي

امید یی و پایایی مدل های روامحاسبه شاخص -

 به تحصیل

 

 مدل امید به تحصیل های روایي، پایایيشاخص -4جدول

 AVE  2R  GOF آلفای کرونباخ AVE CR 2R متغیرهای پنهان

 0.734 0.675 0.815 0.505 کسب مهارتها

0.737 0.825 0.608 

 0.790 0.702 0.847 0.543 امید به شایستگي

 0.780 0.658 0.785 0.553 امید به کسب فرصت

 0.766 0.688 0.773 0.554 امید به سودمندی

 0.887   0.903 0.564 امید به تحصیل



 

 مدل ساختاری رابطه سرمایه های تحولی،امید به تحصیل با بهزیستی تحصیلی، بازداری رفتاری با  -3456

 و همکاران زینعلیشینا                                 هامیانجیگیری کنترل روانشناختی والدینی در دانش آموزان داوطلب ورود به دانشگاه

های روایي، پایایي را برای تمامي شاخص ( 4جدول ) 

 دهد. نشان مي امید به تحصیلمدل متغیرهای 

 امید به تحصیلشاخص نیکویی برازش مدل 

اری و مدل این شاخص سازش بین کیفیت مدل ساخت

 دهد و برابر است با:گیری شده را نشان مياندازه

2GOF AVE R 

 

باشد. باال مي 2Rو  AVEمیانگین  2Rو AVEکه در آن 

برازش مدل را نشان  4/0از  GOFبودن شاخص مقدار 

شده است و از  608/0دهد. مقدار شاخص برازش برابر مي

تر شده است و نشان از برازش مناسب مدل بزرگ 4/0مقدار 

های این پژوهش با ساختار عاملي و تر دادهبه بیان ساده دارد.

زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبي دارد و این بیانگر 

 های نظری است.همسو بودن سؤاالت با سازه

 

 
 (t-valueدر حالت معناداری) کنترل روانشناسي والدینيمدل  -3نمودار
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اری مدل تحقیق را در حالت قدرمطلق معناد( 3نمودار )

دهد. این مدل در واقع تمامي ( نشان ميt-valueضرایب )

معادالت اندازه گیری)بارهای عاملي مرتبه اول و دوم( و 

کند. ، آزمون ميtمعادالت ساختاری را با استفاده از آماره 

بر طبق این مدل، هر یک از بارهای عاملي و ضرایب مسیر 

اگر مقدار  معنادار هستند اگر و فقط %95در سطح اطمینان 

دهد که قرار گیرد. نتایج نشان مي 96/1بزرگتر از  tی آماره

 باشند. معنادار مي %95بارهای عاملي در سطح اطمینان  تمامي

 

کنترل های روایی و پایایی مدل محاسبه شاخص

 روانشناسی والدینی

مدل کنترل  های روایی، پایایی( شاخص5جدول)

 روانشناسی والدینی

 AVE CR 2R هانمتغیرهای پن
آلفای 

  AVE  2R کرونباخ
GOF 

بعد کنترل 

روانشناختي 

 والدیني

0.535 0.879 1.000 0.851 

0.731 1.000 0.731 
سازه کنترل 

روانشناختي 

 والدیني

0.535 0.879   0.851 

 

های روایي، پایایي را برای تمامي شاخص (5جدول ) 

 دهد. مينشان  مدل کنترل روانشناسي والدینيمتغیرهای  

کنترل روانشناسی شاخص نیکویی برازش مدل 

 والدینی

این شاخص سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل 

 دهد و برابر است با:گیری شده را نشان مياندازه

2GOF AVE R 

 

باشد. باال مي 2Rو  AVEمیانگین  2Rو AVEکه در آن 

برازش مدل را نشان  4/0از  GOFبودن شاخص مقدار 

شده است و از  731/0رازش برابر دهد. مقدار شاخص بمي

تر شده است و نشان از برازش مناسب مدل بزرگ 4/0مقدار 

های این پژوهش با ساختار عاملي و تر دادهدارد. به بیان ساده

زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبي دارد و این بیانگر 

 های نظری است.همسو بودن سؤاالت با سازه

 
-tدر حالت معناداری) رفتاریبازداری مدل   -4نمودار 

value) 
 

ی مدل تحقیق را در حالت قدرمطلق معنادار(  4نمودار )

دهد. این مدل در واقع تمامي ( نشان ميt-valueضرایب )

 ( ومعادالت اندازه گیری)بارهای عاملي مرتبه اول و دوم

کند. ي، آزمون مtمعادالت ساختاری را با استفاده از آماره 

یر ل، هر یک از بارهای عاملي و ضرایب مسبر طبق این مد

قدار معنادار هستند اگر و فقط اگر م %95در سطح اطمینان 

دهد که يمقرار گیرد. نتایج نشان  96/1بزرگتر از  tی آماره

 باشند. معنادار مي %95بارهای عاملي در سطح اطمینان  تمامي



 

 مدل ساختاری رابطه سرمایه های تحولی،امید به تحصیل با بهزیستی تحصیلی، بازداری رفتاری با  -3458

 و همکاران زینعلیشینا                                 هامیانجیگیری کنترل روانشناختی والدینی در دانش آموزان داوطلب ورود به دانشگاه

بازداری های روایی و پایایی مدل محاسبه شاخص

 رفتاری

مدل  های روایی، پایاییشاخص -6 جدول

 بازداری رفتاری

 AVE CR 2R متغیرهای پنهان
آلفای 

  AVE  2R کرونباخ
GOF 

بعد بازداری 

 رفتاری
0.517 0.878 1.000 0.851 

0.719 1.000 0.719 
سازه بازداری 

 رفتاری
0.517 0.878   0.851 

 

های روایي، پایایي را برای تمامي شاخص (6جدول ) 

 دهد. نشان مي مدل بازداری رفتاریتغیرهای  م

 بازداری رفتاریشاخص نیکویی برازش مدل  

این شاخص سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل 

 دهد و برابر است با:گیری شده را نشان مياندازه

2GOF AVE R 

 

باشد. باال مي 2Rو  AVEمیانگین  2Rو AVEکه در آن 

نشان برازش مدل را  4/0از  GOFبودن شاخص مقدار 

شده است و از  719/0رازش برابر دهد. مقدار شاخص بمي

تر شده است و نشان از برازش مناسب مدل بزرگ 4/0مقدار 

 وهای این پژوهش با ساختار عاملي تر دادهدارد. به بیان ساده

ر زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبي دارد و این بیانگ

 های نظری است.همسو بودن سؤاالت با سازه

 بهزیستی تحصیلیییدی أحلیل عاملی تت

 
 (t-valueدر حالت معناداری) بهزیستي تحصیليمدل  -5نمودار 

 

مدل تحقیق را در حالت قدرمطلق معناداری ( 5نمودار )

دهد. این مدل در واقع تمامي ( نشان ميt-valueضرایب )

معادالت اندازه گیری)بارهای عاملي مرتبه اول و دوم( و 

کند. ، آزمون ميtاری را با استفاده از آماره معادالت ساخت

بر طبق این مدل، هر یک از بارهای عاملي و ضرایب مسیر 

معنادار هستند اگر و فقط اگر مقدار  %95در سطح اطمینان 

دهد که قرار گیرد. نتایج نشان مي 96/1بزرگتر از  tی آماره

 اشند. بمعنادار مي %95بارهای عاملي در سطح اطمینان  تمامي





 

 مدل ساختاری رابطه سرمایه های تحولی،امید به تحصیل با بهزیستی تحصیلی، بازداری رفتاری با  -3460

 و همکاران زینعلیشینا                                 هامیانجیگیری کنترل روانشناختی والدینی در دانش آموزان داوطلب ورود به دانشگاه

 مدل بهزیستي تحصیلي های روایي، پایایيشاخص- 7جدول

 AVE  2R  GOF آلفای کرونباخ AVE CR 2R متغیرهای پنهان

 0.806 0.628 0.858 0.564 فرسودگي

0.748 0.829 0.620 

 0.801 0.791 0.848 0.571 ارزش مدرسه

 0.924   0.932 0.514 بهزیستي تحصیلي

 0.766 0.566 0.817 0.598 رضایت مندی

 0.877 0.764 0.900 0.552 مشارکت در امور مدرسه

 

های روایي، پایایي را برای تمامي متغیرهای شاخص ( 7جدول ) 

 دهد. نشان مي مدل بهزیستي تحصیلي

 

 بهزیستی تحصیلیشاخص نیکویی برازش مدل 

-این شاخص سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازه

 ست با:ادهد و برابر را نشان مي گیری شده

2GOF AVE R 

 

باشد. باال بودن مي 2Rو  AVEمیانگین  2Rو AVEکه در آن 

دهد. مقدار برازش مدل را نشان مي 4/0از  GOFشاخص مقدار 

تر بزرگ 4/0شده است و از مقدار  620/0شاخص برازش برابر 

تر هشده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد. به بیان ساد

 ی تحقیقاین پژوهش با ساختار عاملي و زیربنای نظر هایداده

برازش مناسبي دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با 

 های نظری است.سازه

 

 بحث و نتیجه گیری

مدل همانطور که گفته شد پژوهش حاضر با هدف بررسي 

ساختاری رابطه سرمایه های تحولي،امید به تحصیل با بهزیستي 

رفتاری با میانجیگیری کنترل روانشناختي تحصیلي، بازداری 

 والدیني در دانش آموزان داوطلب ورود به دانشگاهها  انجام شد.

گلستانه  ،(1396مرادی)  نتیجه فوق در راستای تحقیقات

ناندا و ، (2014آنت ) ،(2014(، الور )1396وهمكاران)

سوننز، پارک، وانستنكیست و موراتیدیس (، 2012همكاران)

 ( مي باشد2006سكیلز و همكاران)(  ا2012)

(19،20،21،22،16،17،8)  . 

 نزلهدر تبیین نتایج فوق باید گفت که سرمایه های تحولي به م

عات حمایت و نقش های مهمي است که خانواده ها، مدارس، اجتما

ن ر ایمي توانند در ارتقای رشد سالم دانش آموزان ایفا کند، ب

عهد تهای تحولي بیشتری همچون دانش آموزاني که سرمایه ، اساس

شتن به یادگیریف ارزش های دروني شده، هویت سالم و مثبت، دا

و  وانيشرایط و امكانات الزم در راستای ارتقای توانمندی های ر

 داریاجتماعي شان مهیا گردیده است، به احتمال خیلي زیاد باز

 رفتاری بیشتری از خود نشان مي دهند.

ایي درک و ابراز حاالت و هیجانات خود دانش آموزاني که توان 

دارند و مي دانند که چگونه و چه وقت احساساتشان را بیان کنند، 

مي توانند به گونه ای کارآمد درصدد مقابله با فشارهای زندگي و 

سرانجام حل مسأله گام بردارند، نگرش مثبت و احساس 

رضامندی از زندگي داشته باشند و از بسیاری از تنش ها، 

و نیز  اضطراب ها و عملكردهای نامطلوب اجتماعي در امان بمانند.

نتایج این تحقیق نشان داد که آموزش مشاوره تحصیلي گروهي  

بر توانایي حل مساله دانش آموزان یا بعبارتي افزایش پیشرفت 

تحصیلي آنان تاثیر داشته است .زمانیكه دانش آموزان تحت 

توانستند پیشرفت خود را در  آموزش مشاوره تحصیلي قرار گرفتند

مدرسه بهبود بخشند. بدین صورت که احساس خوبي که آنها از 

توانایي های شان نسبت به خود پیدا کردند، منجر به عاطفه مثبت و 

احساس خوب نسبت به انجام تكالیف درسي و عملكرد تحصیلي 

آنان شد و ترس از شكست در آنها کاهش پیدا کرد . دانش 

در اثر آموزش مشاوره تحصیلي از عزت نفس باالیي آموزاني که 
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بر خوردار شدند، به توانایي های خود اعتماد پیدا کردند و 

 حداکثر تالش خود را برای به موفقیت رسیدن به عمل آوردند .

یق تقویت سرمایه های پیام روشن این فرضیه این است که از طر

مسأله و مي توان به پرورش و تقویت مهارت های حل  تحولي

 افزایش پیشرفت تحصیلي دانش آموزان همت گمارد. 

کسب موفقیت تحصیلي و بخصوص مسئله از طرف دیگر 

ر شوره و فشار رواني زیادی را بکنكور، استرس و اضطراب، دل

ین و قطعاً اگر ا. کندد ميهای آنان وارآموزان و خانوادهدانش

د، عوارض استرس و فشار رواني وارده مدیریت و کنترل نشو

ناپذیری بر سالمت جسمي آنان برجای خواهد بسیار جبران

ام، عدم درمان و مهار گذاشت، ضمن آنكه بارها شاهد بوده

آموزان بسیاری موقع استرس و اضطراب باعث گردیده تا دانشبه

ي دانعلیرغم مطالعه زیاد و آمادگي باالی تحصیلي، موفقیت چن

ترس از از طرفي  .نكننددر کنكور و امتحانات مدارس کسب 

ني طور حتم، از دالیل اضطراب و فشار رواناکامي در کنكور به

آموزان در چند روز پیش از کنكور تحمیل است که به دانش

آموزی دانش.کندشدت تهدید ميشود و سالمت آنان را بهمي

کنند، يمکه مدام پدر و مادرش او را با سایر اطرافیانش مقایسه 

 ووانش دارند که پدر و مادرش از او توقع بیش از تآموزی دانش

ه های اطرافیان از قبیل اینكآموزی که مدام با گوشه و کنایهدانش

شود، بیش های کنكور باشي، مواجه ميتو باید جزو بهترین رتبه

ني گرامتأسفانه استرس و ن.از سایرین در معرض فشار رواني است

ریزی درسي ها در برنامهنشود تا آازحد والدین باعث ميبیش

 .ناپذیری شوندفرزندشان دچار اشتباهات جبران

دانش آموزاني که دارای امید واری بیشتری هستند، بیشتر بر 

هدف های خود متمرکز مي شوند و انگیزه بیشتری نسبت به 

همتایان خود برخوردارند. این افراد دارای پشتكار و عزم جدی 

زیرا معتقدند که تالش به پیشرفت و در انجام فعالیت ها هستند 

رضایت آنها منجر مي شود به عبارت دیگر امید یک نیروی 

روانشناختي مثبت، انگیزشي را در افراد به وجود مي آورد که 

آن ها را برای رسیدن به موفقیت تشویق مي کند و سبب تالش 

بیشتر آنها برای دستیابي به موفقیت مي شود از سوی دیگر 

مشارکت دانش آموزان در فعالیت های تحصیلي و درگیری و 

کنار آمدن با چالشها و موانع تحصیلي نیازمند باورهای خوش 

بینانه و واقع گرایانه است. بنابراین زماني که روابط دانشجو با 

خانواده، دوستان و دیگران مهم بر مبنای حمایت عاطفي از 

نیازهای اساسي  رفتارهای مستقالنه آن ها باشد، از این رو ارضای

روانشناختي در آنها تسهیل شده و منجر به شكل گیری بهزیستي 

 تحصیلي برای آنها مي شود.

ظر ز ندر نهایت پژوهشها نشان داده است که دانش آموزاني که ا

تحصیلي، دارای بهزیستي باالتری هستند، خودکارآمدی و 

و  رهتاعتماد به نفس باالتری، خودپنداره سالم تر، عزت نفس ب

ی شتراشتیاق بیشتری دارند و در زمینه تحصیلي موفقیت های بی

 کسب مي کنند.  

عدم آگاهي از محدودیتهای پژوهش حاضر مي توان گفت که  

 و عدم کنترل برخي متغیر های مداخله گر بر نتایج تحقیق

 هب با توجه .، خانواده و دیگر مواردهمچون میزان تحصیالت

 لعم با احتیاط بایستي نتایج میمتع در زمینه ای عوامل نقش

 با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد مي گردد بخش .کرد

تخصصي روانشناسي و مشاوره در ادارات آموزش و پرورش و 

مدارس هنگام ورود دانش آموزان به کار و شروع خدمت با 

و  استفاده از ارزیابي آنها به تشخیص مشكالت شخصیتي،عصبي

د ارند تا دانش آموزاني که نیاز به کمک درواني آنان بپرداز

 ند.سانشناسایي نموده تا بتوانند اقدامات الزم را به انجام ر
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نویسندگان اظهار مي دارند هیچ گونه تعارض منافعي در مورد 

 این مقاله وجود ندارد.
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 Abstract 

Introduction: The main purpose of this structural model was the 

relationship between transformational capital, educational expectation and 

academic well-being, behavioral inhibition mediated by parental 

psychological control in students volunteering to enter universities. The 

method of the present study is descriptive-correlational.  

Materials and Methods: The statistical population of the present study 

includes all male and female students volunteering to enter the university in 

District 1 of Rasht in 1398 in the number of 1560 people. The sample size 

was 500 people (236 boys and 264 girls). Sampling was done by cluster 

random sampling. Data collection tools include 7 scales: 1- Skels and 

Benson (2005) Transformational Capital Questionnaire, 2- Sonnes et al.'s 

(2010) Psychological Control Questionnaire, 3- Date and Lumbar Education 

Expectancy Scale (1396) 4- Welfare Scale Tominen-Sweeney et al. (2012). 

5 - Behavioral Inhibition Scale includes Adult Scale (2005), used to analyze 

data obtained from Kolmogorov-Smirnov tests, factor analysis test and 

structural equation modeling Has been. 

Results: Findings showed that there is a relationship between 

transformational capitals with mediation of parental psychological control 

through behavioral inhibition, between transformational capitals with 

mediation of parental psychological control through academic well-being (P 

<0.01). There is also a relationship between education expectation mediated 

by parental psychological control through behavioral inhibition, and 

between education expectation mediated by parental psychological control 

through academic well-being. (01/0> P).  

Conclusion: In a general conclusion, it can be said that since the two 

variables of academic hope and academic well-being - as the first effective 

variables - affect both the objective and subjective dimensions of academic 

achievement, they can be considered as the most important factors in the 

process. Academic counseling should be considered. Therefore, creating and 

strengthening a positive academic self-concept in students by providing 

positive feedback and verbal reinforcements; it is also suggested to increase 

academic skills through methods of increasing concentration, study and 

learning methods, overcoming entrance exam anxiety with different 

behavioral and cognitive methods. 

Key words: Transformation Capitals, Study Hope, Academic Welfare, 

Behavioral Inhibition, Parental Psychological Control, University 

Admission Volunteers. 

 

  

  

 


