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Abstract
The purpose of this research was identification
of constituents and factor structure of Positive youth
development. The research community includes the
professors and practitioners of this field, PhD students
and high school students. The sample consists of 15
professors and experts who were chosen in a targeted
manner and according to specialty. Also 25 PhD students from different universities participated in a accessible form. Finally, a sample of students includes
1200 students (600 girls and 600 boys) were selected
through randomized cluster method. Given the nature
of the subject and research objectives; in the first step,
the contributing factors of "positive youth development" collected and analyzed based on three sources:
studies and theoretical texts, practical plans, and measurements; and with emphasis on qualitative method
of categorization. Then, measurement and structural
models of positive young development extracted using exploratory and confirmatory factor analysis. The
final model of research includes four factors; competency factors (11 items), communication (14 items),
agency (13 items) and positive thinking (7 items). The
presented model has similarities to existing models,
but it has its own form of loading.
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competency, connection, agency, positive thinking

o Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University,

Tehran, I. R. Iran
Email: ghasemi_m12@yahoo.com

*محمود قاسمی

*دکتر محمد نقی فراهانی

* دکتر محمد حسین عبداللهی

چکیده
هدف این پژوهش شناسایی عوامل تشکیل دهنده و
 جامعة پژوهش.ساختار عاملی تحول مثبت جوانی است
 دانشجویان دکترا و،را اساتید و صاحب نظران این حوزه
 شامل پانزده نفر از، نمونه.دانش آموزان تشکیل می دهند
 همچنین.اساتید و صاحب نظران با توجه به تخصص آنها
 تن از دانشجویان دکترا از دانشگاه های مختلف به25
 در نهایت.شکل در دسترس در این پژوهش شرکت کردند
 دختر600(  دانش آموز1200 نمونة دانش آموزی شامل
 پسر) است که به شکل خوشه ای تصادفی انتخاب600و
، موضوع و هدف های پژوهش، با توجه به ماهیت.شدند
»در گام اول عوامل تشکیلدهنده «تحول مثبت جوانی
 برنامه های،بر اساس سه منبع مطالعات و متون نظري
عملی و مقیاس ها و ابزارهای اندازهگيري و با تاکید بر
 سپس.روش کیفی مقولهبندي گردآوري و تحليل گردید
با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مدل های
اندازه گیری و ساختاری تحول مثبت جوانی استخراج
 یافته ها نشان داد مدل چهار عاملی هم در تحلیل.شدند
 بهترین برازش را با دادهها داشته،اکتشافی و هم تأییدی
 مدل نهایی پژوهش شامل چهار عاملِ شایستگی.است
 نشانگر) و13( عاملیت،) نشانگر14(  ارتباط،) نشانگر11(
 مدل ارایه شده با مدل های. نشانگر) است7( مثبت اندیشی
 شباهت هایی دارد اما نحوة بارگیری عوامل شکل،موجود
.متفاوت و مخصوص به خود را دارد
، ارتباط، شایستگی، تحول مثبت جوانی:کلید واژه ها
 مثبت اندیشی،عاملیت
1397/7/15 : تصویب نهایی1396/11/23 : دریافت مقالهo
،* گروه روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 تهران،دانشگاه خوارزمی
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 lمقدمه
دهة دوم زندگی ،نوجوانی است و بهعنوان مرحلهای از آغاز زندگی زیستشناسی است

که در آن عالئم بلوغ ظاهر میشود و انتقالهای تاریخی -فرهنگی و اجتماعی از بچگی به

بزرگسالی شکل میگیرد (پترسون .)1988 ،مطالعة علمی نوجوانی از سال  1904توسط هال
آغاز گردید .این مطالعات را می توان به سه دورة کلی تقسیم کرد (لرنر .)2013 ،در دورة اول
مطالعات نوجوانی مفهوم غالب برای نوجوانی ،دورة «طوفان و فشار» بوده است .فروید آن را

دورة اختاللهای رشدی بهنجار مینامد .دورهای که هنوز صفات روانی و ویژگیهای ژنتیکی

بهطور کامل بروز پیدا نکردهاند .نتیجه چنین رویکردی ،توصیف نوجوان با عناوینی همچون
«آسیبپذیر»« ،در معرض خطر» یا «مشکل آفرینی که باید مدیریت شود» است (بنسون به
نقل از هولت و همکاران.)2016 ،

مرحلة دوم مطالعات نوجوانی از اوایل سالهای  1960آغاز شد .یافتههای محققانی

چون بندورا و دووان 1و آدلسون 2نشان میداد ایدة دورة طوفان و تنیدگی بودن نوجوانی

صحیح نمیباشد .درواقع ،اگرچه نوجوانان زمان بیشتری را با همساالن صرف میکردند تا
با پدر و مادر ،اما هنوز ارزش روابط خود با پدر و مادر را مهم میدانستند .اکثر نوجوانان

ارزشهایی مانند اهمیت آموزشوپرورش در زندگی ،عدالت اجتماعی ،و حتی معنویت را

که سازگار با ارزشهای والدینشان بودند را داشتند .مرحلة دوم با نظریة بزرگی یا مشخص
شدهای همچون روان تحلیلگری یا رشد شناختی همراه نبوده است .در عوض ،پژوهشهایی
روبه رشد گذاشتند که به سطوح کوچکی از صفات پرداختند .برای مثال نظریه های تحول

هویت مارسیا ،خودمحوری نوجوان الکیند و تحول اخالقی کولب و یا در تحول اجتماعی
و روابط وابسته به بافت نظریه بافت تاریخی در رشد نوجوان نیسلرود و بالتز عنوان گردید

(لرنر.)2013 ،

در مرحلة سوم مطالعة نوجوانی تالشهای بسیاری انجامشده است تا شکل به هم

پیوسته از مفاهیم اصلی و اصول تحول مثبت جوانی شکل گیرد (بنسون و همکاران.)2004 ،

به شکل خالصه ،تحول مثبت جوانی را میتوان بهعنوان رشد و پرورش سرمایههای تحولی،
تواناییها و استعدادهای نوجوان تعریف کرد (تئوکاس و همکاران .)2005 ،طبق این دیدگاه
نوجوانان بهعنوان «سرمایه» توصیف میشوند .اهداف دیدگاه تحول مثبت ،فهمیدن ،تعلیم
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دادن و سرگرم کردن نوجوانان در فعالیت های مولد ،بجای تأدیب کردن و مراقبت و رفتار
کردن با آنها به دلیل تمایالت نابهنجار یا به اصطالح ناتوانی آنها میباشد .تحول مثبت

جوانی شش اصل کلی را پیشنهاد می کند .1 :همة نوجوانان ظرفیت ذاتی برای تحول و
رشد مثبت را دارند؛  .2روند تحولی مثبت زمانی امکانپذیر است که نوجوان در روابط،

بافت و بومشناسی غنی قرار گیرد تا رشدش را پرورش دهد؛  .3همة نوجوانان از مزایای
روابط ،بافت و بومشناسیشان بهرهمند میشوند .این موضوع در تمامی ،نژادها ،قومیتها،

جنسیتها ،و خانوادهها عمومیت دارد؛  .4ارتقای تحول مثبت وقتی بیشتر میشود که نوجوان

مشارکتی فعال در بافت چندگانه خود داشته باشد؛  .5جامعه یک نظام ارائه انتقادی و زایا

برای رشد مثبت می باشد؛  .6نوجوان بازیگر اصلی رشد خود و منبعی مهم برای ایجاد
انواع ارتباطات ،بافت ها ،بوم شناخت ها و جوامعی است که رشد مثبت را مقدور میسازند

(لرنر.)2006 ،

مرور ادبیات موجود در ارتباط با تحول مثبت جوانی ،بیانهای متفاوتی از این مفهوم

را ارائه می دهد.

 -مارینو و دایمون تحول مثبت را از زاویه رشد اهداف در نوجوانان مطالعه کردهاند .آنها

معتقدند نشانگر مرکزی در تحول مثبت جوانی ،درگیر شدن در اهدافی است که منافع عامه

دارد و به مشارکت مؤثر در اجتماعات میانجامد (مارینو و دایمون.)2008 ،

 -بنسون ،اسکیل و سیورستن (« )2011سرمایههای تحولی» 3را وارد ادبیات این رشته

کرده و آن را به دو بخش سرمایههای درونی یا فردی و سرمایههای بیرونی تقسیم کرده اند.

 -مطالعات اکلس بر نشان دادن چگونگی هماهنگی متغیرهای بافتی (برای مثال مدرسه،

خانواده و برنامههای نوجوانان) و ویژگیهای فردی (انتظارات و ارزشها) در جهت سالمت

و رشد مثبت جوانان متمرکز بوده است (اکلس و ویگفید.)2002 ،

 -الرسن ،واکر و پیرس ( )2005عنوان میکنند برای حادث شدن رشد مثبت میبایست

نظام انگیزشی فعال شود و در ابعاد مختلف زندگی واقعی نوجوان درگیر بماند .شاخصة

برجسته تحول مثبت جوانی از دیدگاه الرسن و همکاران «ثبات قدم» است و آن را اینگونه

تعریف میکند :قابلیت تالش تجمعی به سمت موفقیت در اهداف بلندمدت.
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 -هملتون و هملتون ( )2009فرایندهای تحولی را با گنجاندن انتقال از نوجوانی به

بزرگسالی بررسی کردند .تأکید آنها بر انتقال از مدرسه به زندگی شغلی و حرفه است .نقش

والدین ،برنامهها و مؤسسات ،زمینه سازی و حمایت از این انتقال است.

 -ماسن ( )2014عنوان میکند که در مطالعة رشد مثبت «انعطافپذیری» 4را نیز

میبایست در نظر گرفت .فرد را نه تنها میباست در برابر تجارب نامالیم تعریف کرد ،بلکه
او میبایست بر اساس افعال خوب یا موفق ،برحسب کیفیت سازگاری یا بازدههای تحولی

در نظر گرفته شود.

 -کاتالینیو و همکاران ( )2004 ،1999مجموعهای از بازدههای مثبتی که برنامههای

کارآمد نوجوانان پرورش میدهند را ذکر کردهاند.

 -برنتو بروکنلگ و بوکرن ( )1990چهار نشانگر اصلی تعلق ،خبرگی ،جوانمردی ،و

استقالل را برای رشد نوجوانان عنوان کردند.

 -شیک و سان ( )2012مفهوم تحول مثبت در نوجوانان هنگکنگی را دارا بودن

این صفات عنوان می کند :محبت ،انعطافپذیری ،شایستگی (اجتماعی ،عاطفی ،شناختی،
رفتاری ،اخالقی) خود تعیینگری ،خودکارآمدی ،معنویت ،باور به آینده ،هویت سالم و
مثبت ،پرداختن به کارهای جامعه پسند ،همسویی با هنجارهای جامعه ،قدردانی از رفتارهای
مثبت.

 -سازمان جهانی چهار-اچ ( 5)4-Hکه مأموریت خود را کمک به بالفعل کردن

پتانسيلهای نوجوانان در روند تحولیشان میداند ،در گزارش ساالنه خود ضمن معرفی پنج

ويژگی اساسی شايستگی ،اعتماد ،منش ،مراقبت و ارتباط را بهعنوان مؤلفههای اساسی تحول
مثبت جوانی ،بیان می دارد( .لرنر و همکاران)2013 ،

بوالک ( )2012عنوان می کند برای تولید و استفاده از دانش پژوهشی متناسب با هر

بافت ،توجه به ابعاد تاریخی ،فرآیندهای فرهنگی و ویژگیهای مختص هر منطقه ضروری
است .زمینه های جهانی از تغییرات اقتصادی و اجتماعی بر زندگی جوانان و دیدگاههای آنها

در مورد همه چیز تأثیر می گذارد (ابوبکر و همکاران2017 ،؛ دیمیتروا و همکاران.)2017 ،

زمینه های جهانی در کشورهای مختلف و فرهنگ های متفاوت تأثیرات متفاوتی به جای
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می گذارد و نوع مداخالت و حمایت از جوانان در برابر تغییرات اجتماعی را متأثر می کند.

بنابراین بین مفهوم و روش های تحول مثبت جوانی در کشورهای توسعه یافته و درحال
توسعه ،تفاوت وجود دارد (پترسون و همکاران.)2017 ،

همچنین در ارتباط با مدلهای نظری تحول جوانی ،هم در بخش مدل ساختاری و هم

در بخش مدل اندازهگیری که آزمون های تجربی را شکل میدهد مشکل یکپارچگی وجود
دارد .مث ً
ال در اندازهگیری سرمایههای تحولی بومشناختی بین نتایج پژوهش تئوکاس و لرنر

( )2006با یافتههای بنسون اسکیل و سیورستن ( )2011تفاوت وجود دارد .به شکل مشابهی،
تفاوتهایی در مفهوم سازی و اندازهگیری انگیزش ،هدفمندی ،رفتارهای مبتنی بر هدف

موردعالقة مارینو و دایمون ( )2008اکلس (برای مثال اکلس و رووز )2009 ،و گستودر و

لرنر ( )2008 ،2007وجود دارد.

مور ،لیپمن ،و برون ( )2004عنوان می کنند به دلیل ادراک متفاوت از تحول مثبت

جوانی ،نتایج متفاوتی در ارزیابی تأثیرات برنامهها بهدستآمده است .ازاینرو ،هدف
پژوهش حاضر از یک سو تدوین مدل تجربی و ع ّلی است که بتواند تحول مثبت جوانی
در نوجوانان ایرانی را تبیین نماید؛ و از سوی دیگر ،مبنای علمی و تجربی برای شناسایی

عوامل عاطفی ،شخصیتی و اجتماعی درگیر با تحول مثبت را فراهم آورد تا ساختار عاملی آن
کشف شود.

بررسی ها نشان داد فقط دو پژوهش داخلی در این حوزه ثبت شده است که آنها نیز

به مفهوم تحول مثبت یا ساختار عاملی آن نمی پردازد .کیانی ( )1394در پژوهشی با عنوان
طراحی برنامه آموزشی تحول مثبت جوانی و اثربخشی آن بر خودتنظیمی ،هویت یابی و
شایستگی اجتماعی نوجوانان نشان داد دانشآموزان شرکت کننده در برنامه تحول مثبت
جوانی به صورت معنیداری نسبت به دانشآموزان گروه کنترل از توان خودتنظيمی ارادی

باالتری بهرهمند بودند .همچنین هويتيابی و شايستگی اجتماعی در دانشآموزان گروه

آزمايش مطلوبتر از گروه کنترل بود .همچنین حجازی ،صالح نجفی و غالمعلی لواسانی

( )1394رابطة ادراک از محیط کالس و خوشبینی با تحول مثبت را در دانش آموزان بررسی
کردند .یافته ها نشان داد عوامل بافتی (ساختار کالس) و عوامل فردی (خوشبینی) ،توانایی

پیش بینی تحول مثبت در نوجوان را دارند.
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 lطرح پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و هدفهای پژوهش ،بررسی حاضر در دو مرحله و هر

مرحله بر اساس طرح پژوهشی متناسب با آن انجام گرفت:

□ مرحله یکم (مطالعه كيفي) بخش اول :در این مرحله مبانی نظری و تجربی ،مؤلفهها و

عوامل تشکیلدهنده «تحول مثبت جوانی» بر اساس سه منبع مطالعات و متون نظري ،برنامههای

عملی و مقیاس ها و ابزارهای اندازهگيري و با تأکید بر روش کیفی مقولهبندي گردآوري و
جدول .1چکیده مطالعات و متون نظری مرتبط با مولفه ها و عوامل تشکیل دهنده تحول مثبت جوانی
مطالعات و متون نظري
سرمایه های تحولی
بنسون اسکیل و
سیورستن ()2011
بنسون و
همکاران()2004
لرنر و همکاران ()2013

انجمن ملی
تحقیقات و مؤسسه
پزشکی)2002( 6
کریس ()2004

کاتالونو و همکاران
( ،)2004بررسی هفتاد
و هفت برنامه در ارتباط
با تحول مثبت نوجوانی

ویژگی صفات
اشتیاق به یادگیری (انگیزه پیشرفت ،درگیری تحصیل ،تکلیف خانه ،پیوند با مدرسه ،خواندن به قصد لذت)
ارزشهای مثبت (مراقبت ،برابری و عدالت اجتماعی ،درستی :ایستادگی بر روی ارزشها ،صداقت ،پاسخگویی
در قبال کارها ،مهارگری)
صالحیتهای اجتماعی (طرح ریزی و تصمیم گیری ،صالحیت های بین فردی ،صالحیت های فرهنگی،
مهارت های تاب آوری ،حل مسالمت آمیز تضادها)
هویت مثبت (توان فردی ،عزت نفس ،احساس هدف مندی ،نگاه مثبت به آینده فرد)
اعتماد (خودکارآمدی و خودارزشمندی مثبت)
شایستگی (شایستگی تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی ،تعهد به مدرسه)؛( شايستگی شناختی :حل مسأله)؛ (شايستگی
اجتماعی :مهارتهای فردی ،حل تعارض)
منش (ارزش های فردی ،وجدان اجتماعی ،تنوع در ارزشها ،مهارتهای ارتباط بین فردی)
ارتباط (خود ،خانواده ،مدرسه ،همساالن ،جامعه)
مراقبت (همدلی)
سالمت جسمی و روانی ،ساختار مناسب ،ارتباطات حمایت کننده ،هنجارهای اجتماعی مثبت ،فرصت هایی
برای بودن (تعلق داشتن) ،حمایت برای کارآمدی ،فرصت هایی برای کسب مهارت ،هماهنگی و همبستگی با
خانواده ،مدرسه و تالشهای اجتماعی
تعلق داشتن (ارتباط مثبت با بزرگسال مراقب ،محیط سالم)
چیرگی (درگیری در تحصیل ،فرصت هایی برای تسلط)
استقالل (مشارکت کننده فعال در آینده ،و در تعیین گری)
سخاوت مندی (ارایه ی خدمات و ارزش ها به دیگران)
 .1ارتباط با بزرگساالن سالم و همساالن مثبت؛  .2انعطاف پذیری؛  .3صالحیت های اجتماعی (ارتقاء مهارت
های میان فردی ،بلوغ هیجانی و مدیریت)؛  .4صالحیت شناختی (مهارهای شناختی و تفکر)؛  .5صالحیت
رفتاری (ارتباطات کالمی و غیر کالمی و انجام اعمال خبره)؛  .6صالحیت اخالقی (فهم درست از غلط)؛ .7
خود مختاری (خودپیروی و استقالل)؛  .8خودکار آمدی (تسلط بر مهارت ها)؛  .9معنویت (هدف و معنا در
زندگی ،امیدوار بودن یا اعتقادات قوی)؛  .10امید به آینده (داشتن اهداف بالقوه و انتخاب ها در آینده)؛ .11
شخصیت مثبت (ارتقاء شخصیت سالم)؛  .12شناسایی رفتار مثبت (توسعه نظام پاداش دهی)؛  .13فرصت های
درگیری در اجتماع (فعالیت ها در برنامه ها و همکاری مثبت در گروه ها)؛  .14پرورش  .15هنجارهای موافق با
اجتماع (تشویق برنامه همراه با توسعه استانداردهای واضح و روشن برای درگیر شدن)
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تحليل گردید .یافته ها در دو جدول ارائه شدهاند :در جدول  1مطالعات و متون نظری که
مؤلفهها و عوامل تشکیل دهنده تحول مثبت جوانی طرح شده اند.

در جدول  ،2دوازده مورد از پرکاربردترین برنامههای تحول مثبت جوانان بررسیشده

و فروانی عوامل آنها مشخص شده است:

جدول  .2پرکاربردترین برنامه های تحول مثبت جوانی
مداخله برای فرزندان طالق (پدرو-کارول و کاون  ،)1985،کاهش خطر (کيربی و همکاران ،)1991 ،مشارکت جوانان با ارزش (کارديناس

 ،)1992 ،فرصتهای کوانتومی (هان ،ليويت و ارون  .5 ،)1994 ،برادرا ن بزرگ /خواهران بزرگ (تيرنی ،گروسمن و ريچ  ،)1995،رشد

کودک (باتيستيچ و همکارن  ،)1996 ،همه سنين (لسيوتو و همکاران ،)1996 ،ايجاد ارتباط پايدار (جانسون و همکاران .9 ،)1996 ،پروژه
سرزمين شمالی (پری و همکاران  ،)1996 ،پروژه تحول جوانی وودروک (لوسيوتو و همکاران ،)1997 ،رشد نوجوانان (آلن و همکاران،

 )1997و تحول اجتماعی سياتل (هاوکينز و همکاران)1999 ،
ویژگی – صفات

شایستگی اجتماعی

شایستگی شناختی

شایستگی رفتاری

شایستگی هیجانی

شایستگی اخالقی

هویت مثبت

تاب آوری

خودکارآمدی

هنجارهای جامعه پسند

درگیری جامعه پسند

پیوندجویی

شناخت رفتارهای مثبت

خودتعیین گری

باور به آینده

معنویت

فروانی

12

12

12

12

7

9

9

11

12

12

11

10

7

6

3

تالش گروه پژوهشی به شناسایی  123ویژگی /صفت که می تواند بازتابی از تحول

مثبت جوانی باشد انجامید.

 oبخش دوم :در مرحلة دوم ،مجموع ویژگی -صفتهای جمعآوری شده در طی جلساتی

با حضور دو تن از اساتید به بحث و گفتگو گذاشته شدند .هدف شناسایی ویژگی -صفتهایی

بود که با عناوین متفاوت ،مفهوم مشترکی را در خود داشتند .پس از  4جلسه
که هر کدام دو تا دو و نیم ساعت به طول انجامید مجموع  123ویژگی صفت

اولیه به  73مورد تقلیل یافت که در

جدول  3آورده شده است .برای هر

ویژگی صفت ،با استناد به ابزارهای اندازه گیری ،مناسب ترین گویه استخراج
شده است .به منظور استخراج ماده های ویژگی صفات از مجموعه ابزارهای زیر استفاده شد:

سیاهه روانی کالیفرنیا ،)CP( 7سیاهه پنج عامل بزرگ شخصیت ،)FFI-NEO( 8مقیاس

شایستگی ادراک شده( 9هارتر ،)1982 ،سیاهه مراحل رشد روانی -اجتماعی اریکسون

10

(روزنتال ،گارنی و موور ،)1981 ،پرسشنامه انتخاب ،بهینهسازی و جبران (فروند و بالتز،
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 ،)2002پروفایل زندگی دانشآموز -پیمایش نگرشها و رفتارها( )PSL-AB( 11تئوکاس و

همکاران ،)2005 ،پرسشنامه دانش آموز در مطالعه (( 5)4 -Hلرنر و همکاران.)2008 ،
جدول .3مجموعه ویژگی صفت های حاصل از غربالگری در مرحلة دوم
 .1دانش راهکاری

 .20وطن دوستی

 .3تامل

 .22درک محیط زیست

 .2نوع دوستی

 .4نسبی گرایی در ارزش ها
 .5گشودگی

 .6رشد و بالندگی
 .7شادی

 .8خویشتن پذیری

 .9هدفمندی در زندگی

 .21خدمت به دیگران

 .39تفکر انتقادی و مهارت استدالل  .58رواداری (تحمل نظر مخالف)
 .40دانش عمیق از فرهنگ

 .41دانش از دیگر فرهنگ ها

 .23خواندن به قصد لذت بردن

 .42طرح ریزی

 .26صداقت

 .45انگیزش پیشرفت مثبت

 .24اعتقادبه برابری وعدالت اجتماعی  .43تصمیم گیری
 .25درستی :ایستادگی بر ارزش ها  .44مهارت های حل تعارض
 .27شایستگی فرهنگی

 .46معنویت

 .65شایستگی شناختی

 .30نگاه مثبت به آینده

 .49تعهد به قراردادهای اجتماعی
 .51پایداری (ثبات در هدف)

 .70صالحیت اجتماعی

 .53خود تنظیمی ارادی

 .72خودمختاری

 .12سرسختی

 .33وجدان اجتماعی

 .52انطباق پذیری

 .32تعهد به مدرسه

 .15مراقبت از سالمت جسمانی  .34تنوع در ارزش ها

 .16به تعویق انداختن خوشی  .35دلسوزی
 .36عادات خوب سالمتی
 .17حمایت از خانواده
 .19مراقبت از مدرسه

 .64هنجارهای جامعه پسند

 .68انعطاف پذیری

 .31شایستگی تحصیلی

 .18مراقبت از محله

 .63شناخت رفتارهای مثبت

 .28حل مسالمت آمیز تضادها

 .50خود نظارتی

 .14توان رهبری

 .61خودکارآمدی

 .62خود تعیین گری

 .47استفاده مفید از زمان

 . .10خودتصوری مثبت

 .13مشکل گشایی

 .60هویت روشن و منسجم

 .66میل (اشتیاق) به یادگیری

 .29عزت نفس

 .11مهارگری درونی

 .59انتظارت و معیارهای سطح باال

 .37مدیریت ریسک های سالمتی
 .38موفقیت تحصیلی

.48حسیکپارچگیوتعلقبهجامعه  .67پیوندجویی

 .54سخاوتمندی

 .55خودشکوفایی

 . .69صالحیت رفتاری
 .71صالحیت اخالقی
 .73خود اثربخشی

 .56شایستگی هیجانی

 .57درگیری جامعه پسند

 oبخش سوم :ویژگی صفات برآورد شده در این مرحله در قالب پرسشنامهای (در طیف

لیکرتی یک تا  )10با یک سؤال در اختیار اساتید برجسته کشور در این حوزه از دانشگاههای
تهران ،عالمه طباطبایی ،الزهرا ،خوارزمی و دانشگاه فرهنگیان قرار گرفت و خواسته شد تا

بیان کنند هر یک از ویژگی -صفات تا چه اندازه بازتابی از نشانگرهای تحول مثبت جوانی

می باشد .در این مرحله از غربالگری ،هر ویژگی صفتی که در  65درصد ( 10نفر) و بیشتر از

آن مورد توافق بودند پذیرفته شدند و مابقی از پژوهش حذف گردیدند .در نهایت ویژگی-

صفات شماره  .1دانش راهکاری .3 ،تأمل .4 ،نسبی گرایی در ارزش ها .6 ،رشد و بالندگی،
 .14توان رهبر .37،مدیریت ریسک های سالمتی .40 ،دانش عمیق از فرهنگ .41 ،دانش
از دیگر فرهنگها .58 ،رواداری (تحمل نظر مخالف) .64 ،هنجارهای جامعه پسند و .67
پیوندجویی حد نصاب الزم را کسب نکردند و از پژوهش حذف گردیدند.
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 oبخش چهارم :هدف از این مرحله تأمین روایی محتوایی ابزار پژوهش است .در این

مرحله روایی محتوایی به دو روش کیفی و کمی بررسی شد .در روایی محتوایی کیفی از 25

تن دانشجویان دکترای روانشناسی رشد ،سالمت ،تربیتی و اجتماعی خواسته شد تا نظراتشان

را در زمینه عدم ابهام ،سادگی ،تک بعدی بودن ،و رسایی ماده ها بیان کنند .مواردی نیاز به
اصالح داشت که اعمال گردید .در روش کمی با استفاده از شاخص نسبت روایی محتوایی

( )CVRو شاخص روایی محتوایی ( )CVIبررسی گردید .مقدار قابل قبول برای  CVRکه
ضرورت هر ماده را می سنجد در نمونه  25نفری از دانشجویان دکترا  0/37است که در این

پژوهش تأمین گردید .شاخص  CVIمربوط بودن ،واضح بودن و ساده بودن هر ماده را بر
اساس یک طیف لیکرتی  4قسمتی مشخص می کنند .مقدار مورد پذیرش برای این شاخص

در نمونه  25نفر  0/79است که در این پژوهش تأمین گردید.

 oبخش پنجم :در اين مرحله به منظور بررسي مشكالت ترجمه و درك پرسششوندگان

از محتوا و ساختار مقياس و نيز بررسي عملي بودن اجراي آنها ،مقياس ساخته شده به گونه

آزمايشي در يك گروه نمونة  30نفری از نمونه دانش آموزی اجرا گردید .برای نمونه دانش
آموزی نمره دهی به روش لیکرتی و به شکل کام ً
ال مخالف ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و
کام ً
ال موافق تنظیم شده است.

□ مرحله دوم (مطالعه كمي)
هدف اين مرحله تعيين روايي و اعتبار مقياس ،استخراج عاملها و مؤلفهها در جامعه

مورد مطالعه بر اساس روشهای زير است :الف) «تحليل عاملي اکتشافي» به منظور شناسايي
و کشف عوامل تشکيلدهنده تحول مثبت جوانی در مقیاسها و پرسشنامهها بر اساس گروه

نمونه .ب) «تحليل عاملي تأييدي» به منظور تأييد عوامل استخراج شده در گروه نمونه
پژوهش پ) بررسی روایی درونی ،بیرونی ،برازش مدل ای اندازهگیری و برازش کلی مدل.

lجامعة آماري و گروه نمونه مورد مطالعه
جامعة پژوهش را سه گروه متفاوت تشکیل می دهند .پانزده نفر از اساتید و صاحب

نظران که به شکل هدفمند و با توجه به تخصص انتخاب شدند .هدف از بهره گیری از نظر
متخصصان ،گنجاندن عامل فرهنگ در تعیین شاخص های تحول مثبت جوانی است 25 .نفر
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از دانشجویان دکترا که به شکل در دسترس و با هدف تأمین روایی محتوایی از دانشگاه

های مختلف تهران ،تبریز و همدان در این پژوهش شرکت کردند .در نهایت دانش آموزان
دبیرستانهای شهر تهران که در دو مرحله در این پژوهش شرکت کردند :در اولین مرحله تعداد

 30نفر از جامعه مورد مطالعه به گونه غير تصادفي و داوطلبانه انتخاب و به منظور بررسي

عملي بودن اجرا و نيز مشكالت مفهومي مقياس مورد آزمون قرار گرفتند .در مرحله دوم

نمونه ای شامل  1250نفر از دانش آموزان که از  14دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی دخترانه
نواحی  5و  9آموزش وپرورش شهر تهران (هر منطقه  5دبیرستان و دو پیش دانشگاهی)

به شکل خوشهای تصادفی انتخاب شدند .پس از اجرا و حذف پرسشنامه های معیوب ،در
نهایت پژوهش تحلیل با  1200پرسشنامه انجام گرفت.

معیارهای خروج از مطالعه :الف .سن کمتر از  12یا بیشتر از  18سال؛ ب .ناپایدارهای

روانی که بر کیفیت دادههای جمعآوری شده اثر منفی میگذارد؛ پ .مشکالت ادراک مفهوم؛

ت .مشکالت مرتبط با نداشتن انگیزه برای شرکت در مطالعه.
lیافتهها
□ نتایج تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش استخراج مؤلفههای اصلی و چرخش

واریماکس با استفاده از  63ماده خودگزارش دهی تحول مثبت جوانی در مورد نمونه
تصادفی ( )n=1200از دانشآموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی شهر تهران انجام گرفت.
قبل از اجرای تحلیل با بررسی آماره های توصیفی در هر ماده ،همبستگی های بین

ماده ها و احتمال تخطی از پیش فرض های تک متغیری و چند متغیری غربالگری شد.
در ارزیابی اولیه معلوم شد که همة متغیرها فاصله ای ،دارای توزیع نرمال و مستقل

از یکدیگرند .به دلیل بزرگ بودن حجم نمونه ،نسبت تعداد متغیرها به تعداد افراد
نمونه کافی بود .مالک کفایت نمونه گیری کسیر -مایر -اُلکین  0/88بود که نشان می

دهد داده ها برای تحلیل مؤلفههای اصلی مناسباند .معناداری آزمون کرویت بارتلت
( )p >0/0001نشان داد همبستگی کافی برای اجرای تحلیل بین متغیرها وجود دارد.
بررسی ساختار عاملی با روش تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از تکنیک تحلیل

مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واریماکس چهار عامل را نشان داد که ارزش های
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ویژه شان باالی  ۱و بیشتر از سایر مؤلفهها بود .ویژگی صفات شماره  .13مشکل

گشایی .17 ،حمایت از خانواده .35 ،دلسوزی .38 ،موفقیت تحصیلی .55 ،خودشکوفایی،

 .56شایستگی هیجانی .60 ،هویت روشن و منسجم .62 ،خود تعیینگری .63 ،شناخت
رفتارهای مثبت .65 ،شایستگی شناختی .66 ،میل (اشتیاق) به یادگیری و  .69صالحیت

رفتاری ،بر روی هیچ یک از عوامل بار بیشتر از  0/4نداشتند و بنابراین از پژوهش حذف

گردیدند.

□ تحلیل عاملی تأییدی و برازش مدل اندازهگیری
در اولین برازش ضرایب  AVEبرای سه عامل ابتدایی به شکل غیرقابل قبولی برآورد

گردید .لذا مؤلفههای مهارگری درونی از عامل اول ،صالحیت اخالقی و حل مسالمت آمیز
تضادها از عامل دوم و تنوع در ارزشها ،خودمختاری و عزت نفس از عامل سوم که کمترین

بار عاملی را داشتند حذف گردیدند و مدل دوباره برازش داده شد .نتایج در جدول  4آورده
شده است.

با توجه به این که مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ  ،0/7برای اعتبار ترکیبی  0/7و

برای  0/4 ،AVEاست و مطابق با یافته های جدول تمامی این معیارها در مورد متغیرهای
مکنون مقدار مناسبی اتخاذ نموده اند می توان مناسب بودن وضعیت اعتبار و روایی همگرای

پژوهش حاضر را تائید کرد .در محاسبة روایی واگرا بر اساس روش فورنل و الرکر (به نقل

از داوری و رضازاده )1393 ،می بایست مقدار جذر مقادیر  AVEمتغیرهای مکنون از مقدار
همبستگی میان آنها بیشتر باشد که در اینجا صادق است .ازاینرو میتوان اظهار داشت سازهها
(متغیرهای مکنون) در این مدل تعامل بیشتر با شاخصهای خود دارند تا شاخصهای دیگر،
به بیان دیگر روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
□ معیارهای برازش مدل
مقادیر  tمعنادار R2 ،باالتر از  Q2 ،0/5بیشتر و نزدیک  0/15هستند .مقادیر

 Redundancyنیز نزدیک و بیشتر از  0/2میباشد .برازش کلی مدل ( )GOFبا مقدار 0/2

نیز در حد قابل قبولی میباشد .مجمع این پنج مقادیر نشانگر برازش مدل های اندازهگیری و

مدل کلی میباشد.
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جدول  .4بارهای عاملی و شاخصهای قابلیت اعتماد سنجههای مقیاس پس از اصالح مدل
مؤلفه
Q32
Q36
Q27
Q39
Q28
Q48
Q59
Q26
Q50
Q35
Q73
Q63
Q65
Q68
Q64
Q62
Q67
Q8
Q33
Q66
Q56
Q45
Q46
Q58
Q16
Q20
Q38
Q30
Q55
Q31
Q54
Q29
Q44
Q52
Q23
Q40
Q53
Q43
Q18
Q6
Q19
Q21
Q10
Q3
Q2

استفاده مفید از زمان
انگیزش پیشرفت مثبت
تعهد به مدرسه
انتظارت و استانداردهای سطح باال
شایستگی تحصیلی
خواندن به قصد لذت بردن
به تعویق انداختن خوشی
مراقبت از سالمت جسمانی
عادات خوب سالمتی
شایستگی فرهنگی
درستی (ایستادگی بر ارزش ها)
وطن دوستی
وجدان اجتماعی
تعهد به قراردادهای اجتماعی
درک محیط زیست
مراقبت از محله
معنویت
درگیری جامعه پسند
حس یکپارچگی و تعلق به جامعه
دلسوزی
سخاوتمندی
مراقبت از مدرسه
خدمت به دیگران
صالحیت اجتماعی
نوع دوستی
هدفمندی در زندگی
خود نظارتی
طرح ریزی
خود تنظیمی ارادی
مهارت های حل تعارض
انطباق پذیری
تفکرانتقادی و مهارت استدالل
گشودگی
تصمیم گیری
سرسختی
خودکارآمدی
پایداری (ثبات در هدفها)
خود اثربخشی
شادی
نگاه مثبت به آینده
خویشتن پذیری
خودتصوری مثبت
انعطاف پذیری
صداقت
اعتقاد به برابری و عدالت اجتماعی

1

0/60
0/58
0/57
0/55
0/54
0/53
0/53
0/51
0/51
0/51
0/47

بارهای عاملی
3
2

0/67
0/63
0/61
0/59
0/59
0/59
0/57
0/57
0/52
0/51
0/51
0/44
0/43
0/41

0/64
0/62
0/59
0/57
0/56
0/56
0/55
0/54
0/54
0/53
0/52
0/48
0/48

4

0/71
0/65
0/62
0/56
0/53
0/52
0/52

 AVE T Valueضریباعتبارترکیبی آلفایکرونباخ
)(CR>0/7) (AVE>0/4
)(α>0/7

15/66
16/01
16/37
15/38
15/95
11/12
11/47
11/42
11/79
12/56
11/47
25/33
15/63
19/38
17/86
18/40
18/59
16/35
15/13
11/74
14/49
12/61
8/92
9/36
9/18
15/48
21/84
18/57
16/95
14/99
16/95
15/21
13/34
13/62
14/18
13/62
8/55
14/44
22/90
20/48
18/00
11/80
10/08
12/79
11/33

0/31

0/34

0/31

0/35

0/86

0/85

0/78

0/92

0/78

0/82

0/81

0/69
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جدول  .5معیارهای برازش مدل
عامل اول

t value

R2

Q2

Redundancy

72/78

0/75

0/26

0/22

0/64

0/119

0/19

عامل دوم

46/02

عامل چهارم

29/23

عامل سوم

38/95

0/68
0/50

0/20
0/13

0/20

GOF
0/20

0/18

 lبحث و نتیجه گیری
 oهدف این پژوهش ارائة چارچوب نظری و تجربی مرتبط با مفهوم جدیدی است
که در حوزة مطالعات جوانی و نوجوانی مطرح شده است .این مفهوم که دیدگاه تحول
مثبت جوانی نامیده می شود به دلیل عالقه محققان به فهم بهتر چگونگی انعطاف پذیری رشد

در بافت های متفاوت در طول حیات فرد مورد توجه بسیار واقع شده است (لرنر.)2005 ،
مدل های مفهومی متنوعی برای این مفهوم تازه طرح شده ارائه شده است .الگویی که بیشتر
شناخته شده و مورد پذیرش واقع شده است با عنوان تحول مثبت جوانی ،از پنج نشانگر

اصلی شايستگی (فردی ،تحصیلی ،تعهد به مدرسه ،کسب نمره خوب) ،اعتماد (هویت مثبت،
خود ارزشمندی) ،منش(وجدان اجتماعی ،ارزشهای فردی ،تنوع در ارزشها ،مهارتهای

بین فردی) ،مراقبت (همدردی ،دلسوزی) و ارتباط (با خانواده ،همساالن ،مدرسه ،و جامعه)
تشکيل شده است .در صورت تحقق این پنج نشانگر عامل ششمی با نام مشارکت به این

عوامل افزوده می شود که در آن نوجوان پیشقدم مشارکت می شود (لرنر و همکاران،2005 ،
.)2013

یافته ها در نمونة ایرانی چهار عامل اصلی را نشان می دهد.
 oعامل اول که در اینجا شایستگی نامگذاری شده است با  11مؤلفه :استفادة مفید از
زمان ،انگیزش پیشرفت مثبت ،تعهد به مدرسه ،انتظارت و استانداردهای سطح باال ،شایستگی

تحصیلی ،خواندن به قصد لذت بردن ،به تعویق انداختن خوشی ،مراقبت از سالمت جسمانی،
عادات خوب سالمتی ،شایستگی فرهنگی ،درستی (ایستادگی بر ارزشها) توانسته  26درصد

از واریانس را تبیین کند .عامل شایستگی که بیشترین درصد واریانس را تبیین می کند چیزی

فراتر از شایستگی تحصیلی را در خود گنجانیده است و شایستگی شناختی ،رفتاری و
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هیجانی مورد نظر شیک و سان ( )2010را نیز شامل می شود..
 oعامل دوم شامل  14مؤلفه وطن دوستی ،وجدان اجتماعی ،تعهد به قراردادهای
اجتماعی ،درک محیط زیست ،مراقبت از محله ،معنویت ،درگیری جامعه پسند ،حس

یکپارچگی و تعلق به جامعه ،دلسوزی ،سخاوتمندی ،مراقبت از مدرسه ،خدمت به دیگران،

صالحیت اجتماعی ،نوع دوستی می باشد .این عامل به نام «ارتباط» نام گذاری شد .در عامل

دوم یا ارتباط نیز عالوه بر ارتباط با مدرسه ،جامعه و محیط زیست دو مؤلفهی ارتباط با

خداوند (معنویت) و ارتباط باهم نوع (سخاوتمندی و دلسوزی ،خدمت به دیگران ،نوع
دوستی) نیز به دست آمد که در اکثر مدل های خارجی یا این مؤلفه وجود نداشت یا قسمت
ارتباط با همنوع تحت عنوان مراقبت ( )Caringآمده و بهعنوان یک عامل مستقل برآورد
شده است.

 oعامل سوم نیز با  13مؤلفه هدفمندی در زندگی ،خود نظارتی ،طرحریزی ،خودتنظیمی

ارادی ،مهارت های حل تعارض ،انطباف پذیری ،تفکر انتقادی و مهارت استدالل ،گشودگی،
تصمیمی گیری ،سرسختی ،خودکارآمدی ،پایداری و ثبات در هدفها و خود اثربخشی را

شامل میشود و عاملیت نامگذاری شده است .عاملیت شامل مجموعه از صفات است که بر

توانایی عملکرد مستقل ،تصمیم گیری ،پایداری ،تابآوری و کارآمدی تائید کرد .این عامل
در نمونه های خارجی به شکل مستقل ارائه نشده است؛ اما به شکل پراکنده و مجزا در ذیل

عامل های دیگر دیده می شود.

 oعامل چهارم و پایانی با  7مؤلفه ،شادی ،نگاه مثبت به آینده ،خویشتن پذیری،
خودتصوری مثبت ،انعطاف پذیری ،صداقت و اعتقاد به برابری و عدالت اجتماعی به نام
مثبت اندیشی نام گذاری شده است .این عامل نیز فقط در نمونه ایرانی به دست آمد هرچند
که مشترکاتی نیز دارد .در این عامل تأکید و توجه بر فرد است.

 oمقایسه مدل تحول مثبت در دانشآموزان ایرانی و مدل لرنر و همکاران نشان میدهد

نمی توان تفکیک واضحی از ویژگی /صفات را ،مشابه آنچه در مدل لرنر و همکاران ()2013

آمد با نمونه ایرانی ارائه داد .هیچ یک از چهار عامل کسب شده انطباق کاملی با مدل لرنر و
همکاران ندارد .هرچند در بخش هایی مشابهت هایی وجود دارد .در تائید یافته های پژوهش

می توان به یافته های برخی از محققان مثل گلدهاف ( )2014اشاره کرده که معتقدند در
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مدل های ارائه شده برای تحول مثبت جوانی تمایز دقیق بین مفاهیم مشکل است .همچنین

پژوهش چن ،ووم و دیمیتروا ( )2018در بررسی ساختار عاملی تحول مثبت جوانی در
نوجوانان چینی نشان داد ارتباط و مراقبت بهعنوان برازش های کلیدی در فرهنگ چینی با

مدل  5Cهماهنگی داشتند .اما سه عامل منش ،اعتماد و شایستگی بهخوبی با نشانگرهای

خود هماهنگ نبودند .آنها عنوان میکنند مدل لرنر و همکاران در تحلیل عاملی تأییدی نتایج
بهتری نسبت به تحلیل اکتشافی به دست می دهد .بنابراین مواردی از تحول مثبت جوانی
که در جامعه آمریکایی بهعنوان نماد فردگرایی بسط و توسعهیافتهاند ممکن است بازتابی از

رفتارهای جوانان چینی و فرهنگ جمعگرای آنها نباشد (انجی ،پومرانتز و لم.)2007 ،

 oجامعة نوجوانان ایران با ابعاد مختص خود بخشی از نشانگرهای فرهنگ فردگرا و
بخشی از نشانگرهای جمعگرا را در خود دارد .همانگونه که ایرزمن و همکاران (به نقل از

فراهانی و کرمی نوری )1395 ،معتقدند بهتر است فردگرایی و جمع گرایی به صورت یک
بعد در هم تنیده در نظر گرفته شوند به این معنا که در هر جامعه ای هر دو فرهنگ فردگرایی
و جمع گرایی باهم وجود دارد و به صورت خالص نمی توان یک فرهنگ را فردگرای کامل

یا جمع گرای کامل تعریف کرد .با توجه به یافته های پژوهش می توان ادعا کرد در مدل

استخراج شده وزن و توان نشانگرهای جمع گرایی بیشتر است .برای نمونه عامل ارتباط

دارای بیشتر ویژگی /صفت می باشد.

 oهمچنین عامل ویژگی های فردی بر صفاتی که بیانگر فردگرایی محض باشد تأکید
ندارد .صفاتی که به حقوق فردی ،استقالل شخصی ،هویت فردی یا خودشکوفایی بهعنوان

مؤلفههای فردگرایی تأکید دارند مانند خود شکوفایی ،هویت روشن و منسجم ،خود تعیین
گری ،شناخت رفتارهای مثبت ،شایستگی شناختی ،صالحیت رفتاری ،بر روی هیچ یک از

عوامل بارگیری نشدند .در مقابل ویژگی صفاتی که می توانند هم تفسیر فردگرایانه و هم
جمعگرایانه داشته باشند بیشتر از ویژگی /صفاتی که تفسیر محض از یکی از ابعاد فردگرایی
یا جمعگرایی را ارائه میدادند در پژوهش باقی مانند .این یافته خود بیانگر بافت منحصربهفرد

و ترکیب مختص فردگرایی– جمعگرایی هر جامعه است .یافته های پژوهش بیش از آنکه با

مدل  5Cلرنر و همکاران همخوانی داشته باشد با بخش بزرگی از سرمایههای تحولی بنسون
اسکیل و سیورستن ( )2011همسو است .اما در اینجا نیز نحوهی بارگیری عوامل شکل
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متفاوت و مخصوص به خود را دارد .بنسون اسکیل و سیورستن ویژگی /صفتی همچون
هویت مثبت را در قالب چهار مؤلفه توان فردی ،حرمت خود ،احساس هدفمندی و نگاه

مثبت به آینده ارائه می کنند .در این پژوهش دو مؤلفه اول یعنی توان فردی و حرمت خود بر
روی هیچ یک از عوامل بارگیری نشدند اما احساس هدفمندی و نگاه مثبت به آینده بر روی
عامل چهارم یعنی ارزش های مثبت جای گرفتند.

 oنظریههای حول مفهوم تحول و بهویژه نظریه تحول مثبت جوانی دارای سابقه و عمر

کوتاهی میباشند .در این مدت کوتاه ،پژوهشهای متعدد شکل گرفته است .این پژوهش ها
توانستهاند مفاهیمی را در این حوزه استخراج کنند اما هنوز در ابتدای راه هستند و هرروز نیز

بر پیچیدگی آن اضافه می شود .حضور فرهنگ بهعنوان عاملی شکل دهنده و مفهوم زا لزوم
توجه به بومی بودن این مفهوم و متعاقب ًا پیچیدگی آن را دوچندان کرده است .بنابراین توجه
به خرده فرهنگ ها ،شهری و روستایی بودن و تفاوت های قومی -مذهبی می تواند موضوع
مناسبی برای پژوهش های بعدی باشد.
یادداشت ها
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