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 چکيده

. بود آموزدانشدر دختران  یرونيو ب یدرون یرشد یهاهیبر اساس سرما نفسعزت بينیپيشپژوهش  نیهدف ا

 ینسبت ایطبقه گيرینمونه قیدرخشان استان همدان از طر استعدادهای مدارس آموزدانش دختران از نفر 322 تعداد

 مربعات حداقل روش از استفاده با هانمودند. داده لتکمي را نفسعزت مةناپرسشو  یرشد یهاهیسرما نيمرخانتخاب و 

نشان داد که مدل پژوهش از  SmartPLS3افزار با استفاده از نرم یمدل معادالت ساختار جی. نتاشدند ليتحل جزئی

مثبت،  تیهو بيبه ترت ،یدرون یدرش هایهیابعاد سرما نيپژوهش، از ب یهاافتهیبرخوردار است. مطابق با  یبرازش خوب

 .داشتند نفسرا با عزت دارمعنیارتباط مثبت  نیشتريمثبت ب هایو ارزش یريادگی، تعهد به یاجتماع هاییستگیشا

 ادةو استف انتظارات -هامحدودیت، ی، توانمندسازتیحما بيبه ترت ،یرونيب یرشد هایهیابعاد سرما انياز م ،نهمچني

گفت که  توانیپژوهش م یهاافتهی اساس بر. داشتند نفسرا با عزت دارمعنیارتباط مثبت  نیشتريب سازنده از زمان

 هایسرمایه تأمين نیآنان باشد؛ بنابرا نفسعزت یبرا یخوب کنندة ینيبشيپ تواندیآموزان مدانش یرشد هایسرمایه

در پرورش  ییبسزا تأثير تواندینوجوانان م یرشد هایسرمایه تأمين از جامعه مختلف ارکان جانبةهمه  تیو حما یرشد

 .دینما فاءای آنان فسنو ارتقاء عزت
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 مقدمه
های زندگی فراز و نشيب ازو باید  ,رو هستندروبه یهای فراوان ها با چالشنوجوان حاضرحالدر 

درصد 70های عمر است. حدود ترین سالاسترس های نوجوانی از پرسالبا موفقيت عبور کنند. 

با سو با مشکالت درسی و از سوی دیگر نوجوانان در این دوران دچار استرس هستند. آنان از یک

کنند و دوستانی که رفتارهایشان آزاردهنده است، دست کنند، درکشان نمیوالدینی که احساس می

باال عامل مهمی در سازگاری و عبور  2نفسعزت. داشتن (2019 ،1گارسيا و سرا) به گریبان هستند 

. (1393 ،ئمیقا و یانسری خطيری ؛2002 ،3)کاتا و جونيورگردد از بحران نوجوانی محسوب می

 ارزشمندی به فرد نسبت احساس به و دارند خود از افراد که و قضاوتی است نفس برداشتعزت

مثبتی با طة راب نفسعزت. (1991، 4توماکا و )بالسکویچاست  مربوط خودش به نسبت او تأیيد و

کرامتی )آوری باال با تاب نفسعزت. (1392 شهبازی و اميروزینی،)سایر متغيرهای سالمت روان دارد 

، 5)سليگمن( سازگاری، پيشرفت تحصيلی، اميد، خودکارآمدی، بهزیستی و موفقيت 1395 فر،و پاینده

 رابطه مثبت دارد. ( 2019

. اشاره کرد عمومی نفسو عزت خانوادگی اجتماعی، تحصيلی، بعد به توانمی نفسعزت ابعاد از

دارد.  دیگران برای دوست یک عنوان به مورد خود در فرد که است احساسی اجتماعی، نفسعزت

و  بداند منطبق تحصيلی نفسعزت مطلوب با معيارهای را خود فرد اگر نيز، تحصيلی بعد در

 نةزمي است. مثبت تحصيلی نفسعزت سازد، دارای برآورده را خود تحصيلی پيشرفت استانداردهای

کند. می منعکس خانواده از عضوی عنوان به خود دربارة را فرد احساسات ،نفسعزت خانوادگی

 هازمينه تمام در خود از فرد ارزشيابی به که است خود از تریعمومی ارزیابی عمومی، نفسعزت

 .(.1967 6،اسميت)کوپرپردازدمی

 اجتماعی و شناختیروان عملکرد از اساسی نبةج آنچنان نفسعزّت که شود تصور است ممکن

 .نيست درست امّا این باشد. داشته نفسعزّت احساس باید خردسالی کودک هر حتّی که ما است

 به تدریج و هستند پيچيده کامالً دهد شکل را خود نفسعزّت بتواند فرد آنکه برای های الزممهارت

متغيرهای گوناگونی در  (.2011، 7 )براون و پرنستينآیند می دست به نوجوان رشد مراحل پيشين در

برخی از این متغيرها ناشی از محيط بيرونی و برخی نيز . گذار هستندتأثير نفسعزتاکتساب و رشد 

فرزندی،  -از کيفيت روابط والدگذارند. اثر می نفسعزتهای درونی فرد بر از ویژگی متأثربه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Garcia & Serra 
2. self-esteem 
3 . Kata & Joiner 

4 . Blascovich & Tomaka 
5 . Seligman 
6 . Coopersmith 
7 . Brown & Prinstein 
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، سبک (1393 ،زادهشریف و نژادعبدالرزاق محمدی، ریيسون،)بازخوردهای اجتماعی، هویت مثبت 

 ،نفسنفس والدین گرفته تا عملکرد و ساختار خانواده در ایجاد و تقویت عزتتربيتی والدین و عزت

هر چه  (.1996، 2پترسون و راک؛ 1995، 1)شيهانها اثرگذار هستند نفس انسانو یا کمبود عزت

نفس بيشتری را تجربه خواهند نمود زندگی افراد جامعه در سطوح باالتری باشد، افراد عزتکيفيت 

 . (1386، زکی)

نفس مؤثر هستند برخورداری عالوه بر این، از متغيرهای مهم دیگری که احتماالً در رشد عزت

 که دهستن مثبتی ساختاری هایهای رشدی طرحدر زندگی است. سرمایه 3های رشدیاز سرمایه

 ها،مهارت مهم، ارتباطات و دارند نياز هاآن به شدن برای موفق جوانان و نوجوانان کودکان، تمام

 آميزمخاطره رفتارهای از تا نمایدمی کمک به نوجوانان که گيرندبرمی در را هاییارزش و هافرصت

 موفقيت احتمال افزایش موجب نيز ،یابد ارتقاء هاکاميابی آن و یافتهافزایش شانآوریتاب بمانند، دور

 (.2011 ،4)اسکلزگردد می زندگی کل و ارتباطات ،(1396سليمانی و دهقانی، ، )گلستانه مدرسه در

 نقشی بر ( با تأکيد1979، 5برنرفن)برونرشد سيستمی  یةهای رشدی بر اساس نظرسرمایه چارچوب

 (.2011 ،6، اسکلز و سيورتسن)بنسون گردید طراحی کند،می ایفا نوجوانان در بهزیستی جامعه که

 تأثير تحت یکسان به طور را افراد که نيست راکدی نيروی محيط (1979) برنرفنبرون نظر بر بنا

 خود زندگی به ها راموقعيت یا هانقش افراد که هنگامی است. متغير هميشه و پویا بلکه ،دهد قرار

 برنر،فنقول برون به یا هامحيط در تغيير این کند.می تغيير هانظام خرده وسعت کنند،می اضافه

 تحول مهمی در عطف نقطة اغلب و گيرندمی صورت زندگی سرتاسر در شناختیبوم هایانتقال

 زمانی برنر بعدفنبرون هستند. آن از هایینمونه... و کار دنيای به شدن وارد مدرسه، آغازکردن هستند:

 ،شود بيرون تحميل از تواندمی زندگی رویدادهای در تغييرات خواند.می زمانی نظام را خود الگوی

 را انتخاب خودشان هایتجربه و هاموقعيت از بسياری افراد زیرا شوند، ناشی فرد درون از اینکه یا

 و جسمانی، عقالنی هایویژگی سن، به کار این انجام چگونگی آفرینند.می و دهندمی تغيير کنند،می

 در دارد. بنابراین، بستگی است شده فراهم هاآن برای که محيطی هایفرصت به نيز ها،آن شخصيتی

 هایگرایش وسيلةبه  نه ،شودمی کنترل محيطی شرایط توسط نه تحول شناختی،بوم هاینظام نظریة

 رواین از ،خویش هستند محيط توليدکنندگان و محصوالت افراد عوض، در شود.می هدایت درونی

 معناست بدان این .دهندمی تشکيل را هم به وابسته اتتأثير از ایشبکه ها،آن محيط هم و افراد هم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . Sheehan 
2 . Rak & Patterson 
3 . developmental assets 
4 . Scales 
5 . Bronfenbrenner 
6 . Benson & Syvertsen 
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 تحول روابط پيچيدةسيستم  یک در که گيردمی نظر در صورتی به را شخص گراییبوم نظریة که

 (.2001، 1یابد )پاپاليا، الدز و فلدمنمی

 هایعامل )همان تربيت و بدن( )ساختمان طبيعت از متأثر جوان تحول افراد که فرض این

 های رشدی وسرمایه دیدگاه دو هر در، همچنين است. مشترک دو دیدگاه هر در است محيطی(

 مرکز در که افرادی بر کنند، عمل مثبت و درست هانظام تمام که اگر است آن بر عقيده گرایی،بوم

 راک(کنند می تجربه را ایبهينه تحول که است افرادی آن دادو برون دارد مثبت تأثير هستند نظام این

 باالیی تحولی دادهایموجب برون های رشدیسرمایه باالی سطح اساس این بر .(1996پترسون،  و

 رضائی؛ 2015، 2بولِت، پالما، رودریگز و اِستَنکی) شودمی بهزیستی و تحصيلی موفقيت مانند

 .(1397 ،اسدزاده و دالور قوام،ابراهيمی پور،سعدی ورمزیار،

 شودمی تصور گيرد کهبرمی در را تحولی هایحمایت و تجارب از ایمجموعه چارچوب این 

 (.2015، 3)فورنریس، کمير و ویليامسوندارد  تأثير زندگی دهة دومين طول در نوجوانان همة رشد بر

های شوند. سرمایههای رشدی بيرونی و درونی تقسيم میمجموعه سرمایه های رشدی به دوسرمایه

؛ به زمان از سازنده دةاستفا انتظارات، و هامحدودیتحمایت، توانمندسازی،  شامل رشدی بيرونی

های رشدی سرمایه و، جوانان برای شده توسط دیگرانفراهم« بيرونی»های فرصت و روابطعبارتی 

؛ یعنی مثبت هویت و اجتماعی هایمثبت، شایستگی هایارزش یادگيری، به تعهد شامل درونی

 خودتنظيمی سویبه تدریجی مسير در جوانان که «درونی»های ادراکی خود و هامهارت ها،ارزش

 است.  اندساخته

 و مناطق بين ظریف همچنين، آشکار هایتفاوت تشخيص های رشدی برایسرمایه چارچوب

 از جدید درک برای راهنمایی تواندمی بينش، این است. ارزشمند نوجوانان، مختلف هاینيز گروه

 به هاآن شدن تبدیل و زندگی، مسير در بالندگی نوجوانان، در موفقيت محرک تجارب خلقچگونگی

 اساس بر (.2006 همکاران، و )بنسون باشد خویش عةجام در کنندهمشارکت و پذیراعضای مسئوليت

 دارند، خود زندگی جوانان در که بيرونی هایحمایت و درونی قوت نقاط شناخت هدف با پژوهشی،

تأیيدی نشان که نتایج با استفاده از روش تحليل عامل شد،  جوان نظرسنجی ميليون پنج از تربيشاز 

 (.2019، 4سيورتسن، اسکلز، تومی) تأیيد شدندهای رشدی درونی و بيرونی سرمایههای گروه داد

های رشدی درونی و بيرونی همچون های سرمایههای مختلف داخلی نقش زیربخشدر پژوهش

، توانمندسازی (1396قاسمی، مکتبی و حاجی یخچالی، )حمایت خانواده، دوستان و مدرسه 

 دة، استفا(1398 ،کدیورو  )محمودیانتظارات  و هامحدودیت، (1384 ، کردنوقابی و سيف،انگردياب)ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Papalia, Olds, Feldman 
2 . Bulut, Palma, Rodriguez, & Stanke 
3 . Forneris, Camire, & Williamson 
4 . Syvertsen, Scales, & Toomey 
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در افزایش  (1397 ،ی، کردنوقابی، یعقوبی و رشيد؛ مراد1396همکاران،  قاسمی و)زمان  از سازنده

های رشدی درونی سرمایه عةمجموطة امّا پژوهشی که راب ،شده است تأیيدنوجوانان  نفسعزتميزان 

نفس گذار بر عزتتأثيربر این اساس شناسایی متغيرهای  را بررسی یافت نشد. نفسعزتو بيرونی با 

تواند در آموزان، میدر دانش نفسعزتهای الزم برای فراهم نمودن شرایط اکتساب آموزش ئةو ارا

کنندة بينیپيشتعيين نقش  ،زیادی داشته باشد. عالوه بر این تأثيرسالمت روان این قشر  تأمين

ثر ؤهای آتی متواند در تدوین برنامهنفس میگذار بر عزتتأثيررشدی درونی و بيرونی  هایسرمایه

های رشدی نقش احتمالی سرمایه. بر اساس شددار بر سالمت روان نوجوانان نقش اساسی را عهده

( بررسی 1های زیر در قالب مدل پيشنهادی )شکل فرضيه نفسعزتدرونی و بيرونی در اکتساب 

 :خواهد شد

 آموزان رابطه وجود دارد.در دانش نفسعزتهای رشدی درونی و ( بين سرمایه1

 دارد. آموزان رابطه وجوددر دانش نفسعزتهای رشدی بيرونی و ( بين سرمایه2

 
 رشدي درونی و بيرونی هايسرمايهبر اساس  نفسعزت بينیپيش. مدل پيشنهادي 1 شکل

 پژوهش روش
سازی مدل روش به پژوهش متغيرهای بين روابط آن در که است همبستگی نوع از حاضر پژوهش

های همبستگی و معادالت آزمون ،هادادهبرای تجزیه و تحليل . شده است بررسی ساختاری معادالت

به کار  3Smart PLSو   21SPSSافزارهای از نرمبا استفاده  ساختاری از روش مجموع مربعات جزئی

مدل،  بينیپيشتوان به توانایی باالی آن در می 3Smart PLSگرفته شد. از دالیل استفاده از نرم افزار 
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ها و عدم حساسيت به حجم نمونه اشاره نرمال بودن دادههای جدید، عدم حساسيت به توسعه مدل

 نمود.

 پژوهش کنندگانشرکت

دوم مدارس تيزهوشان شهر  متوسطة دورةآموزان دختر آماری این پژوهش را تمامی دانش جامعة

نفر بود. در این پژوهش از  800ها که تعداد آن ،تشکيل دادند 1396-95همدان در سال تحصيلی 

های تحصيلی دهم، یازدهم و پيش دانشگاهی که از بين پایه شداستفاده  ایگيری طبقهروش نمونه

. مشخص شدها گروه نمونه ان شهر همدان به نسبت جمعيت پایههای درخشدهر دو مدرسه استعدا

 ونيرگرس یهااز جنبه یبا برخ یادیتا حدود ز ،یمعادالت ساختار یابیمدل یاز آنجا که روش شناس

 یريچند متغ ونيرگرس ليحجم نمونه در تحل نييتوان از اصول تعیشباهت دارد، م 1یريچند متغ

 یريغچند مت ونيرگرس لي. در تحلکرداستفاده  یمعادالت ساختار یابیحجم نمونه در مدل نييتع یبرا

 جینتا ،صورت نیا ريکمتر باشد. در غ 5از  دیمستقل نبا یرهاينسبت تعداد نمونه )مشاهدات( به متغ

، به نقل از هومن، 1995و همکاران ، روينخواهد بود )ه ریپذ ميچندان تعم ونيرگرس معادلةحاصل از 

  5Q < n < 15Qکه بر اساس فرمول   است 58 نامهپرسش یهاهیاساس تعداد گو همين بر(. 1384

مدارس آموزان دختر نفر از دانش 322تعداد  ،بنابراین .استنفر  870تا  290 نيحجم نمونه ب

کردند. افراد دوم تحصيل می متوسطة دورة )تيزهوشان( حجم نمونه را تشکيل دادند که در فرزانگان

 دادند.  پاسخ هانامهپرسش ها بهکالس آموزاندانش تمام شدند و انتخاب صورت تصادفی به

 را هامشارکت آزمودنی و همکاری پژوهش، اهداف تشریح ضمن کالس در حضور با گرپژوهش

 به گوییدر پاسخ بيشتر دقت انگيزه، ایجاد منظور به نمود. توزیع هاآن بين را هانامهپرسش و جلب

 آدرس وسيلةبه  فردی نتایج تمایل، صورت در گفته شد کنندگانشرکت به همکاری، جلب و سؤاالت

 نداشت اجرا محدودیتی زمان شد. خواهد ارسال ایشان برای محرمانه( صورت )به الکترونيک پست

 همکاری از منظور تقدیر به اجرا حين انجاميد. در طول به دقيقه چهل حدود متوسط طور به و

برحسب رشته و پژوهش  کنندگانشرکت تعداد و درصد پذیرایی گردید. ایشان از کنندگان،شرکت

 .است آمده 1شمارة  جدول در تحصيلی پایة

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . multivariate regression 
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 تحصيلی پايةکنندگان بر اساس رشته و شرکت تعداد و درصد .1 جدول

 تحصيلی پاية
 رشته تحصيلی

 درصد جمع
 انسانی تجربی رياضی

 56 182 44 60 78 دهم

 32 106 18 52 36 یازدهم

 12 34 0 20 14 دوازدهم

 100 322 62 132 128 کل

 ابزارهاي پژوهش

  است: شده استفاده ابزارهای زیر از الزم اطالعات گردآوری برای 

اساس  بر را خود نفسعزت مقياس ( 1967) کوپراسميت :1نفس کوپر اسميتعزت نامهپرسش

 این کرد. تدوین و تهيه داد، انجام 3دیموند و 2راجرز نفسعزت مقياس روی بر که نظری تجدید

 نفسعبارت عزت 8مقياس اصلی که  خرده 4 شامل مجموع در بوده، عبارت 58 دارای نامهپرسش

  خانوادگی نفسعبارت عزت 8 (،53، 46، 44، 39، 32، 18، 15، 11) اجتماعی

، 42، 35، 28، 14، 7االت ؤ)س تحصيلی نفسعبارت عزت 8 (،54، 47، 40، 33، 27، 19، 12، 5)

، 25، 24، 23، 22، 21، 17، 16، 10، 9، 8، 7، 4، 3، 2، 1) عمومی نفسعبارت عزت 26 و (56، 49

سنج سؤال دروغ 8 همچنين ،سنجدرا می (58، 57، 52، 51، 50، 45، 43، 38، 37، 36، 31، 30، 29

، 6از:  اندسنج عبارتشود. شمارة سؤاالت دروغلحاظ نمیسؤال  8کل، این  نمرة محاسبةبوده و در 

و چنانچه  ،است 1و  0به صورت  نامهپرسشگذاری نمره شيوة. 55، 48، 41، 34، 26، 20، 13

نمره بياورد، بدان معنا است که اعتبار آزمون پایين بوده  4سنج بيش از سؤاالت دروغ دهنده ازپاسخ

گذاری سایر سؤاالت هست جلوه دهد. اما در مورد نمره و آزمودنی سعی کرده خود را بهتر از آنچه

، 43، 42، 39، 38، 37، 33، 29، 28، 27، 20، 19، 14، 9، 8، 5، 4، 1چنانچه آزمودنی به سؤاالت 

سؤاالت به صورت  بقيةگيرد. می 0 نمرة ،نمره و اگر با خير پاسخ دهد 1با بله پاسخ دهد،  47، 46

کل آزمودنی  نمرة ،گيرد. بنابرایننمره می 0نمره و پاسخ بله،  1ها معکوس است یعنی پاسخ خير آن

 در اند.کرده تأیيد را اسميت آزمون کوپر روایی متعدد خواهد بود. تحقيقات 50کثر او حد 0قل احد

آباد نجف هایدبيرستان سوم تا اول سال آموزاندانش بر روی که (1373نيسی ) و شکرکن مطالعه

 آنان آخر سال معدل با آزمون هاینمره کردن همبسته روش طریق از روایی ضرایب گردید، انجام

 در سطح که بودند 71/0 دختران برای و 69/0 پسران برای آمدهدستگردید. ضرایب به محاسبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Coopersmith self-esteem inventory 

2 . Rogers 

3 . Dymond 
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 کرونباخ آلفای روش با پایایی ( ضریب1384گرد )بيابان پژوهش در است. بوده دارمعنی 001/0

بود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کمترین  دارمعنی آماری از نظر که آمد دست به 81/0

و  86/0 نفسعزت، پایایی مرکب برای 1و با روش فورنل ـ الرکر PLSمربعات جزئی در نرم افزار 

دست آمده است. به 75/0 2ميانگين واریانس استخراج شدهاعتبار درونی )روایی همگرا( بر اساس 

نتایج روایی تشخيصی در سطح معرف از ميزان مناسبی برخوردار است. شاخص اشتراک با روایی 

 دست آمده است.به 32/0 نفسعزتبرای  3متقاطع

 مجموعة دو سنجش برای و است گویه 58 دارای مقياس این :4هاي رشديسرمايه نيمرخ

مينه  پژوهشی انستيتو ( در2006بنسون و همکاران ) توسط که بيرونی و های رشدی درونیسرمایه

 مجموع در و بوده بخش 4 شامل مجموعه دو این از است. هرکدام شده ساخته گردیده، تعيين 5سوتا

گویه  26 ای است.نمره 4 ليکرت طيف اساس بر مقياس گذارینمره است. شده تشکيل طبقه 8 از

، 13) 7با  «حمایت»های شود به این ترتيب که زیرمقياسرا شامل می «های رشدی بيرونیسرمایه»

و  هامحدودیت»(، 46و  36، 29، 25، 21، 17) 6 «توانمندسازی» (،56و  54، 51، 49، 48، 47

 40، 34، 31) 4 «زمان از سازنده استفادة» ( و58و  57، 55، 53، 52، 50، 45، 44، 43) 9 «انتظارات

سنجد به این را می «های رشدی درونیسرمایه»گویه  32 ،. همچنينشودمی( گویه ارزیابی 42و 

 هایارزش» (،38و  28، 26، 10، 8، 7، 5گویه ) 7با  «یادگيری به تعهد»های ترتيب که زیرمقياس

، 11، 6، 4) 8 «اجتماعی هایشایستگی»(، 41و  37، 35، 33، 32، 30، 23، 22، 16، 9، 1) 11 «تمثب

ها گویه کلية .شودمی( گویه ارزیابی 27و  15، 14، 12، 3، 2) 6« هویت»و (39و  24، 20، 19، 18

های سرمایه طبقة هشت برای (2006بنسون و همکاران )شوند. می گذارینمره مستقيم صورت به

 زمانهم روایی و نتایج ،اند نموده گزارش را 81/0 کرونباخ آلفای ضریب ميانگين طوربه رشدی

رشدی بيرونی،  هایسرمایهبرای  76/0های رشدی، سرمایه نمرات کل برای 82/0 همبستگی ضریب

 داده ها نشانسرمایه طبقات برای متوسط طوربه را 62/0رشدی درونی و  هایسرمایه برای 80/0

و با روش  PLSاست. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کمترین مربعات جزئی در نرم افزار 

که سازگاری  دست آمده استبه 84/0های رشدی پایایی مرکب برای متغير سرمایهفورنل الرکر، 

واریانس ميانگين بر اساس  )روایی همگرا( اعتبار درونی ،دهد. همچنيندرونی باالیی را نشان می

گيری دهد مدل اندازهدست آمده است که نشان میبه 61/0های رشدی برای سرمایهه استخراج شد

 از همسانی درونی باالیی برخوردار است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Fornell-Larcker Criterion 
2 . Average variance extracted (AVE) 
3 . Cross-Validated Communality (CV Com) 
4 . developmental assets profile (DAP) 
5 . Search Institute of Minnesota 
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 هايافته
 و پژوهش متغيرهای همبستگی ماتریس و معيار انحراف ميانگين، بررسی به ابتدا بخش این در

مفهومی  مدل آزمون به ورود از قبل است. شده پرداخته پژوهش ساختاری مدل ارزیابی به انتها در

 فایل در .شد )پرت( بررسی دورافتاده موارد رفته و دست از هایداده همچون مواردی پژوهش،

 جایگزین متغيرها مقادیر ميانگين هاآن که برای داشت وجود رفته دست از هایداده برخی هاداده

 از متغيرهای یک هيچ در که داد نشان حاضر پژوهش متغيرهای در پرت موارد بررسی نتایج .شد

 ،حداقل مربعات جزئی در معادالت ساختاری روش در ،ندارد. همچنين وجود پرت موارد پژوهش

ای طراحی شده است که حساسيت به حجم نمونه به به گونه Smart PLS نرم افزارهای مربوطه مثل

محسوب  PLS ها نيز مانعی برای استفاده ازبودن توزیع دادهنحداقل برسد. به همين ترتيب نرمال 

 معادالت یابیز روش مدلا استفاده، بنابراینها نبود. نرمال بودن دادهو نيازی به بررسی  شودنمی

ميانگين، انحراف معيار و ماتریس همبستگی بين  2 شمارة است. در جدول بالمانع ساختاری

 متغيرهای پژوهش آورده شده است.
 پژوهش متغيرهاي بين همبستگی ماتريس و معيار انحراف ميانگين،. 2ل جدو

 ميانگين متغيرها
انحراف 

 معيار
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

18/20 . حمایت1  29/4 1                

               1 *0/74 32/3 03/18 . توانمندسازی2

              1 71/0* 82/0* 02/5 25/26 و انتظارات هامحدودیت. 3

             1 46/0* 55/0* 0/*43 36/2 49/9 سازنده از زمان استفادة. 4

            1 64/0* 92/0* 87/0* 91/0* 99/12 98/73 های رشدی بيرونی کل. سرمایه5

           1 60/0* 37/0* 55/0* 62/0* 49/0* 79/3 86/21 . تعهد به یادگيری6

          1 71/0* 65/0* 44/0* 58/0* 70/0* 52/0* 53/5 07/32 های مثبت. ارزش7

         1 68/0* 62/0* 56/0* 43/0* 46/0* 61/0* 44/0* 39/3 20/21 های اجتماعی. شایستگی8

        1 61/0* 62/0* 69/0* 54/0* 43/0* 45/0* 55/0* 44/0* 77/3 72/16 . هویت مثبت9

       1 83/0* 83/0* 90/0* 87/0* 69/0* 49/0* 60/0* 73/0* 55/0* 25/14 86/91 های رشدی درونی کل. سرمایه10

      1 93/0* 75/0* 76/0* 85/0* 81/0* 91/0* 61/0* 82/0* 87/0* 79/0* 05/25 84/165 های رشدی کل. سرمایه11

     1 42/0* 37/0* 36/0* 31/0* 27/0* 36/0* 41/0* 26/0* 37/0* 36/0* 39/0* 50/1 23/4 تحصيلی نفسعزت. 12

    1 32/0* 47/0* 33/0* 28/0* 30/0* 26/0* 32/0* 53/0* 31/0* 41/0* 46/0* 60/0* 94/1 06/5 خانوادگی نفسعزت. 13

   1 41/0* 34/0* 41/0* 36/0* 34/0* 36/0* 31/0* 24/0* 39/0* 26/0* 29/0* 44/0* 36/0* 67/1 83/4 اجتماعی نفسعزت. 14

  1 53/0* 47/0* 55/0* 56/0* 54/0* 60/0* 45/0* 43/0* 42/0* 49/0* 35/0* 38/0* 47/0* 47/0* 59/4 62/18 عمومی نفسعزت. 15

 1 93/0* 70/0* 68/0* 67/0* 62/0* 55/0* 57/0* 48/0* 44/0* 45/0* 59/0* 39/0* 46/0* 56/0* 58/0* 77/7 75/32 کلی نفسعزت. 16

*P< 01/0  

 دارمعنی موارد همة در متغيرها بين همبستگی دهد،می نشان شمارة جدول نتایج که گونههمان

 هایشاخص ابتدا پژوهش، مدل بررسی گردید. در فراهم پژوهش مدل بررسی امکان رواین از .است

مهمترین بود.  برخوردار خوبی برازش از مدل که داد ها نشانشاخص گردید. محاسبه مدل برازش

 ،بر اساس فرمول .است GOF تکنيک حداقل مجذورات جزیی شاخصشاخص برازش مدل در 
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 بدست آمده است که از مقبوليت بسيار باال برخوردار است.  =43/0GOFمحاسبه برازش کلی مدل،  

دهد به دست آمد که نشان می 2R= 62/0 نفسعزتهای رشدی و ضریب تعيين بين سرمایه ،همچنين

 1افزونگی شاخصرا تبيين کند.  نفسعزتدرصد از واریانس  62های رشدی توانسته است سرمایه

 نتایج بينی باالیی دارد.دهد مدل توانایی پيشدست آمده است که نشان میبه 18/0 نفسعزتبرای 

 را در  نفسعزتتوانست های رشدی درونی و بيرونی سرمایه داد پژوهش نشان

 است. شده آورده 3 شمارة جدول و 2 شمارة شکل در تردقيق نماید. نتایجبينی آموزان پيشدانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی رونيب و یدرون يرشد هايسرمايه اساس بر نفسعزت بينیپيش يینها مدل. 2شکل

 

 بررسی اثرات متغيرهاي اصلی مدل.  3 شمارۀ جدول

 ß B t P روابط متغيرها

 001/0 30/4 26/0 25/0 نفسعزت بر رشدي درونی هايسرمايه

 001/0 90/6 44/0 42/0 نفسعزت بر رشدي بيرونی هايسرمايه

 

دار بر رشدی درونی دارای اثر مثبت و معنی هایسرمایه، 3 شمارة بر اساس نتایج جدول

آزمون  ،. همچنينشد تأیيداول پژوهش نيز  است و فرضية ( >ß  ،001/0P =25/0) نفسعزت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Cross-Validated Redundancy (CV Red) 
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دار بر دارای اثر مثبت و معنیرشدی بيرونی  هایسرمایهدهد که نشان میدوم پژوهش  فرضية

 . شد تأیيددوم پژوهش نيز  فرضيةاست. بنابراین  ( >ß  ،001/0P =42/0) نفسعزت

 گيريبحث و نتيجه

 های رشدی درونی و بيرونی درسرمایهبر اساس  نفسعزت بينیپيشهدف این پژوهش 

قرار  تأیيدبررسی و  نفسعزتهای رشدی درونی بر اولين فرضيه اثر سرمایهدر  آموزان بود.دانش 

 ،گردید. بنابراین تأیيداول پژوهش  فرضيةی آن، دارمعنیگرفت. بر اساس جدول ضرایب مسير و 

های پژوهش با یافته یافتةآموزان اثرگذار بود. این دانش نفسعزتدرونی بر های رشدی سرمایه

 جمالی و محمودیان، عباسی، عظيمی، لطفی؛ 1394 ،ی؛ صادق1384 ،يابانگردب)های قبلی پژوهش

که هر کدام همبستگی  (1397ی و همکاران، مراد؛ 1398 ،کدیورو  ؛ محمودی1395 ،فر رضوانی

 در همخوانی داشت. تغييرات کرد تأیيد نفسعزت های رشدی را باسرمایه هایمقياسمثبت زیر 

 از بسياری افراد زیرا شوند، ناشی فرد درون از یا؛ شود بيرون تحميل از تواندمی زندگی رویدادهای

برنر، فنآفرینند )برونمی و دهندمی تغيير کنند،می را انتخاب خودشان هایتجربه و هاموقعيت

شناخت  و ها،آن شخصيتی و جسمانی، عقالنی هایویژگی سن، به کار این انجام چگونگی (.1979

دارد. این نکته حائز اهميت است که  های ذهنی منحصر به فرد بستگیها و پردازشفرد از موقعيت

)رضایی ورمزیار و همکاران،  رشدی درونی و بيرونی اثرگذاری متقابل وجود دارد هایسرمایهبين 

رشدی  هایسرمایهگذاری بر تأثيررشدی بيرونی از طریق  هایسرمایه(. ممکن است افزایش 1397

؛ رضایی ورمزیار 1397مطالعه شده باشد )مرادی و همکاران،  نمونة نفسعزتدرونی سبب افزایش 

های رشدی درونی از طریق دریافت سرمایهبا تجميع (. به این ترتيب که 1397و همکاران، 

سازد و با این تصویر مثبت یج فرد تصویر مثبتی را برای خود میتدربه ،بازخوردهای مثبت بيرونی

. (1393ریيسون و همکاران، )های بعدی را کسب کند صورت دوری موفقيتخواهد توانست به

 گردد.و به تبع آن، خودکارآمدی در آنان می نفسعزتیعنی عملکرد مثبت سبب افزایش 

ها گذاری بر موقعيتتأثيرمدی از طریق تعيين باورهایی که یک فرد در مورد قدرت خود بر خودکارآ

 تأثيردهد، هایی که فرد انجام میها و انتخابدارد، بر قدرت واقعی فرد در هنگام مواجهه با چالش

آور بتا و شایسته فرزندانی که دارد بيشتری احتمال دارند، بهتری کارآیی که هاییخانواده .دارد

ست و محدود به یک های مختلف نيمربوط به حوزه نفسعزت( 1996پترسون،  و راک(باشند  داشته

. این ارزیابی کلی به سبب برخورداری از بلکه یک ارزیابی کلی است ،شودموقعيت خاص نمی

 گيرد.می رقرا تأثيررشدی درونی تحت  هایسرمایهگسترده رشدی، به ویژه  هایسرمایه
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. بر اساس شد تأیيدبررسی و  نفسعزتهای رشدی بيرونی بر دومين فرضيه اثر سرمایهدر 

های رشدی سرمایه ،. بنابراینشد تأیيددوم پژوهش نيز  فرضيةی آن، دارمعنیجدول ضرایب مسير و 

های قبلی های پژوهشپژوهش، با یافته یافتةآموزان اثرگذار بود. این دانش نفسعزتبيرونی بر ميزان 

ی مراد؛ 1398 ،کدیورو  ؛ محمودی1395 ،همکاران ی عظيمی و؛ لطف1384 ،يابانگردب؛ 1394 ،ی)صادق

نفس های رشدی را با عزتسرمایه هایمقياسکه هر کدام همبستگی مثبت زیر  (1397 ،و همکاران

 طول های رشدی درسرمایه که است اهميت حائز نکته این به توجه همخوانی داشت. کرد تأیيد

 تجاربی طی و (2006همکاران،  و تراکمی )بنسون صورت به اوایل جوانی تا کودکی اوان از زمان،

 نقش این نوجوانی، دورة در و اندگردیده تجميع نموده، خویش دریافت اجتماعی محيط در فرد که

 دهد. نفس نشان میعزت طریق افزایش از خود را اثرات تراکمی

نوجوانان نشان  نفسعزتهای رشدی بيرونی در ارتقای ها مبتنی بر نقش سرمایهنتایج پژوهش

همچون سطح تحصيالت  نمونةهای گوناگون گروه از همخوانی باالی این نتيجه دارد. بررسی ویژگی

مناسب والدین، وضعيت اقتصادی مطلوب، زندگی در محله امن، مدرسه با کيفيت باال و... نشان از 

آموزان مدارس تيزهوشان نشان داد که این رشدی بيرونی در دانش هایسرمایهمندی از ميزان بهره

ود والدین شاغل، وضعيت های رشدی برخوردار هستند. وجافراد به ميزان زیادی از این سرمایه

اقتصادی مطلوب، تحصيالت باالی والدین، سبک تربيتی مبتنی بر قانع سازی توسط والدین، وجود 

 تأثيردهند حاکی از مدرسه امن و معلمانی که به پيشرفت تحصيلی و شرایط عاطفی آنان اهميت می

که بر  ،(2019آنان است )سروستين، اسکلز، تومی،  نفسعزتهای رشدی بيرونی بر بيشتر سرمایه

 نفس بيش از های رشدی بيرونی بر عزتی این پژوهش نيز، اثرگذاری سرمایههااساس یافته

های مذکور قبلی همخوانی ها با پژوهشاین یافته دارمعنیهای رشدی درونی بود. روابط سرمایه

های های محيطی بيشتر منجر به تجميع سرمایهافتدری ،های رشدیدارد. بر اساس چارچوب سرمایه

ها بر روی بهزیستی و افزایش کيفيت نوجوانان رشدی زیادتری در طول زمان گشته و این سرمایه

این پژوهش به صورت مشخص  نمونة(. در گروه 1397اثر گذار است )رضایی ورمزیار و همکاران، 

... به چشم ها، ارتباطات مثبت وب خانوادههای غنی پرورشی، وضعيت فرهنگی مناسوجود محيط

نفس آنان اثر بر روی عزت ،های رشدی بيرونی گشته و به تبع آنخورد که سبب افزایش سرمایهمی

های رشدی بيرونی از ابتدای تولد توسط محيط رسد شکل گيری سرمایهگذار بوده است. به نظر می

های رشدی درونی خواهد فرد نقشی بسزا در شکل گيری سرمایه ةبرگيرنددر  هاینظامبيرونی و 

یا دچار ضعف  ،تواند غنیفت زندگی فرد از ابتدای کودکی میدر برگيرنده و با هاینظامداشت. 

ها و به فعاليت ،ترین سطح محيطعميق( 1979) برنرفنبوم شناختی برون نظریةاساس باشد. بر

والدین و  .دوجهتی هستند وابطراین  همةو  ،يط فرد اشاره داردترین محالگوهای تعامل در نزدیک
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 هایویژگی -های زیستی و اجتماعی کودکانویژگی وگذارند، می تأثيربر رفتار کودکان  اطرافيان

برخورداری  ،. بر این اساسدارند تأثيررفتار بزرگساالن  بر نيز -هاآن هایوتوانایی شخصيت جسمانی،

را با سبکی  هامحدودیتآموزان از والدین درگير در تحصيل آنان، والدینی که انتظارات و دانش

فعاليت و چالش با  اجازةکنند، سازی با کودکان خود تعامل میو بر مبنای قانع ،کنندمقتدرانه بيان می

کنند، برای  دهند تا شایستگی خود را اثباتتقریبی رشد به کودکان خود می منطقةها را در موقعيت

های به افزایش تراکمی سرمایه ،گر فرزندان خود هستندسازنده از زمان یاری استفادةریزی و برنامه

های کنند. به تبع چنين وضعيت مطلوبی کودکان برخوردار از سرمایهرشدی بيرونی در آنان کمک می

های آتی بيشتری را در موقعيتهای و موفقيت ،کننديشتری به خود پيدا میرشدی بيرونی اتکای ب

های آنان است. سرمایه در نفسعزتها زیربنای افزایش که این موفقيت ،زندگی کسب خواهند نمود

متقابل  تأثيرو  ،شان خواهد بودهای رشدی بيرونیرشدی درونی چنين کودکانی انعکاسی از سرمایه

محيط شغلی بر رفتار  تأثير همچون هابرون سيستمگردد. شان آشکار میمطلوبی بر بافت زندگی

 آشکار است. این پژوهش کامالً نمونة وهدر گرآن در روابط والدین با فرزندشان  تأثيروالدین و 

یا  ،زوی هستندنهایی که به خاطر پيوندهای شخصی یا اجتماعی اندک، از لحاظ اجتماعی مخانواده

د که این موارد کمتر دهنبيشتری را نشان می اند، تعارض زناشویی و سوءاستفاده از کودکبيکار شده

 ،این پژوهش به ميزان زیادی دارای مطلوبيت بود نمونةگروه  های بر گرفته ازنظامگزارش شده بود. 

های رشدی خود را بر سرمایه تأثيرهای رشدی بيرونی به تدریج سرمایهبه صورت  هانظامو این 

های رشدی درونی زمان بيشتری رسد برخورداری از سرمایهواهد گذاشت. به نظر میدرونی برجای خ

برخورداری از  ،تا پایان عمر نيز ادامه خواهد داشت. بنابراینبه عبارتی  ،عمر نياز دارد  ةگستررا در 

کودک است که در ابتدای  برگيرندة های رشدی بيرونی تا حد زیادی نيازمند بافت مناسب درسرمایه

و حتی بعد  ،های رشدی درونی خواهد گذاشتگيری سرمایهیادی بر شکلز تأثيرهای کودکی سال

های رشدی درونی وجود خواهد نوجوانی، هنوز نيز مسير طوالنی برای اکتساب سرمایه دورةاز 

 داشت.

 جانبة همه حمایت های رشدی وسرمایه تأمين که است آن از حاکی حاضر پژوهش هاییافته

نفس عزت ارتقاء و پرورش در بسزایی تأثير تواندمی نوجوانان و جوانان از مختلف جامعه ارکان

های رشدی سرمایه تأمينطریق  از و ،غيرمستقيم صورت به توانمی آموزش . برایکندایفاء  آنان

 و ریزانبرنامه گزاران،سياست گرددپيشنهاد می لذا، نمود. فراهم رانفس عزت رشد برای الزم بستر

 خانواده، نظام جمله از جوانان و نوجوانان کودکان، تحول و رشد با مرتبط اجتماعی نهادهای کلية

 و تقویت از طریقنفس عزت ارتقاء به یخاص توجة ،اجتماعی هاینظامخرده سایر و آموزشی

های این پژوهش را مورد نظر قرار دهند. از محدویت های رشدی درونی و بيرونیسرمایه پرورش
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 به واسطةمربوطه،  پسرانه، عدم همکاری الزم مسئوالن اجرای پژوهش در مدارس توان به عدممی

 دورةدخترانه استعدادهای درخشان در  مدرسةحساسيت ویژه بر مدارس تيزهوشان، وجود صرفاً دو 

نفس واقعی و نفس بين وجود عزتعزت پرسشنامةمتوسطه در شهر همدان، عدم سنجش و تمایز 

و نبود فرصت کافی برای تکميل  ،آموزانکالسی دانش برنامةتراکم  آموزان،کاذب در دانش

 .کردها اشاره نامهپرسش

به عنوان  ،نفسعزتهای رشدی بيرونی و درونی بر سرمایه تأثيربر اساس نتایج این پژوهش 

نوجوانان اثر گذار هستند نشان داده شد، اما بررسی بسياری از  ةآیندمتغيری کليدی که در ترسيم 

آوری، وراثت و انگيزش پيشرفت های مطالعه، ميزان تابشناختی همچون مهارتهای روانویژگی

 مطالعه و بررسی شوند.گردد آموزان وجود دارد که پيشنهاد مینفس این دانشدر رابطه با عزت
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 سال دانشجویان نفسعزت ميزان و روانی سالمت بررسی(. 1392) طاهر وزینی، امير و مهدی شهبازی،

 .110-103 ،(2)15 ،نظامی طب مجلة. نظامی آموزشگاه یک آخر و اول

 .ویرایش: تهران. (1386) گنجی، ترجمة مهدی .نفسعزت(. 1995) ایلين شيهان،

 با نفسعزت و شغلی مسير خودکارآمدی خانواده، حمایت رابطة بررسی(. 1394) احمد صادقی

 -227 ،(1)22 ،شناختیروان آوردهایدست. انآموزدانش شغلی مسير گيریتصميم خودکارآمدی

244 . 

 حمایت خانواده، انسجام رابطة(. 1396) عليرضا یخچالی، حاجی و غالمحسين مکتبی، زهرا، قاسمی،

-89 ،(2) 4 ،خانواده شناسیروان. آن هایمؤلفه و مدرسه با پيوند با تحصيلی آوریتاب و تحصيلی

102. 
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 بدنی دارةخودپن هایمؤلفه با آوریتاب و نفسعزت رابطة(. 1395) شهناز فر، پاینده و معصومه کرامتی،

 .31 -18(. 62) ،(استثنایی کودکان حيطة در پژوهش) استثنایی کودکان. ناتوانی دارای انآموزدانش

: تحصيلی پيشرفت و تحولی هایسرمایه رابطة(. 1396) یوسف دهقانی، و ليال سليمانی، ،موسی گلستانه،

 (،شناسیروان و تربيتی )علوم شناختیروان وردهایادست مجلة. شناختیروان سرمایة ميانجی نقش با

4 (24)، 927- 950. 

 و پسر انآموزدانش تحصيلی عملکرد بر نفسعزت تأثير(. 1373) عبدالکاظم نيسی، و ،حسين شکرکن،

 دانشگاه. شناسیروان و تربيتی علوم دانشکدة. شناسینروا و تربيتی علوم مجلة. دبيرستانی دختر

 .27 -11 ،(1) 1 اهواز، چمران شهيد

(. 1395) شيرین فر، رضوانی و احسان جمالی،حسن،  محمودیان،مسلم،  عباسی،افسانه،  عظيمی، لطفی

 با خودشکوفایی و نفسعزت خودکارآمدی، ابهام، تحمل نوآوری، پيشرفت، انگيزة رابطة بررسی

 .148-137 ،(9)5 ،آفرینی ارزش و نوآوری. دانشگاه دانشجویان در کارآفرینی گيریجهت

 در آن تفاوت و هيجانی هوش مدرسه، محيط بررسی(. 1398) پروین کدیور،، و زهرا محمودی،

-219 ،(4) 8 ،انسانی علوم در خالقيت و ابتکار. چندسطحی تحليل: عادی و تيزهوش آموزاندانش

256. 

 مبنای بر خرد تبيين(. 1397) خسرو رشيد، و ابوالقاسم یعقوبی، ،رسول نوقابی، کرد ،شهریار مرادی،

 ،آموزشی هاینظام در پژوهش نشریة(. علّی مدلی ارائه) بالندگی گریميانجی و تحولی هایدارایی

12(41)، 7-25. 

 . سمت: تهران .رفتاری پژوهش در آماری استنباط(. 1384. )حيدرعلی هومن،
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English Abstract 

Predicting Self-Esteem based on Internal and External 

Developmental Assets in Girl Female Students 
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The purpose of this study was to predict self-esteem based on internal and external 

developmental assets in students. 322 students of gifted schools of Hamedan province 

were selected through proportional ratio sampling and the Developmental Assets 

Profile (DAP) and Self- esteem were used for them. Data were analyzed through 

partial least squares method. The results of structural equation modeling using 

SmartPLS3 software showed that the research model is well-fitted. According to the 

results, among the dimensions of internal developmental assets, positive identity, 

social competence, commitment to learning and positive values respectively had a 

significant positive relationship with self-esteem. On the other hand, among the 

dimensions of external developmental assets, support, empowerment, limitations-

expectations, and constructive use of time had significant positive relationships with 

self-esteem. Based on the research findings, it can be seen that students' 

developmental assets can be good predictors of their self-esteem; therefore, to 

enhance adolescents’ self-esteem, it is recommended that their developmental assets 

be increased and various sections of the society should provide their comprehensive 

support in this regard.  
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