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-يانجیمبا  مليو هویت  شناختي الگوي روابط ساختاري بین سرمایه روان

ان آموز دانشکارآمدي، کفایت اجتماعي و فرهنگ شهروندي در خود يگر

 دختر

 9و هادي بهرامي 2، نورعلي فرخي7معصومه ایمان زاده

 چكیده
گری با میانجی ت ملیو هوی شناختیروانسرمایه ی روابط ساختاری بین الگو ارائه هدف با پژوهش این

با  9316-9315 تحصیلی سالان دختر در آموز دانشخودکارآمدی، کفایت اجتماعی و فرهنگ شهروندی 

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه  .است گرفته انجام بستگیتوصیفی از نوع هم روش از استفاده

 گیرینمونه ی مطالعه با روشنهنفر بود. نمو 2252ند به تعداد شهر مر آموزان دختر متوسطه دوم دانش

 آوریجدول مورگان انتخاب شد. برای جمعنفر براساس   333ای به حجم چند مرحله ایتصادفی خوشه

شناختی لوتانز، فرهنگ شهروندی هویت ملی لطف آبادی، سرمایه روانهای سنجش نامهها از پرسشداده

ها ه شد. برای آزمون فرضیهاستفادSEQC وجوانان همتی و احمدی، کفایت اجتماعی فلنر و خودکارآمدی ن

کفایت  که داد نشان آمده دسته ب جینتااستفاده شد.  PSLاز روش آماری معادالت ساختاری با نرم افزار 

شناختی بر روان نگ، اثر غیر مستقیم دارد. سرمایهگری فرهان با میانجیآموز دانشاجتماعی بر هویت ملی 

شناختی  نبوده و سرمایه گذاره طور غیر مستقیم اثرگری خودکارآمدی ببا میانجیان آموز دانشهویت ملی 

 گری کفایت اجتماعی اثر غیر مستقیم دارد.ان با میانجیآموز دانشبر هویت ملی 
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 خودکارآمدي..... گري-میانجي با ملي هویت و شناختي روان سرمایه بین ساختاري روابط الگوي 

 مقدمه
شناسی ، جامعهشناسیی است که سه رشته رواندر علوم اجتماع  رشتهمیان از مفاهیم هویت

شناسی ظهور کرد و سپس به . این مفهوم ابتدا در رواندهد یمو سیاست را به یکدیگر پیوند 

آغاز آشنایی با مفهوم هویت  نقطه .(2335، 9عالم اجتماع و سیاست نیز راه یافت )کامرون

باز  3و چالز هورتن کولی 2دیم هربرتاه اجتماعی به کارهای جرج مفهوم خودانگاره است. دیدگ

یابی به یک هویت امن محکم و استوار، در آثار (. اهمیت دست2334، 4گردد )بارون و فینیمی

(. اریکسون معتقد است برای رسیدن به هویت با ثبات 6،2334مطرح شد )ود ورد 5اریکسون

دهی کند، تا از این طریق  ای سازمان های خود را به شکل تازه نوجوان باید نیازها، آرزوها، توانایی

تعریف  بر و (.9333احدی و جمهری، دهد )بتواند خود را با انتظارات موجود در جامعه وفق 

عاطفه جمعی و » 7و دورکیم ورزد یمکید أت« رفتار معطوف به ارزش»بر خود از هویت ملی 

 (.2336، 3نشار)داوری و م کند یمرا مطرح « وجدان جمعی

اجتماعی، فرهنگ شهروندی و سرمایه  تیکفا یی مانند خودکارآمدی،رهایمتغهویت ملی با 

افرادی  (.9312، محمدی شاهو  ، احسان ملکی، روزبهانیبستگی دارد )فروهرختی همشنا روان

 هیسرما .(9114، 1که رشد هویت سالمی دارند، شهروندان خوبی هستند )شالتیز و بالستین

هایی از قبیل باور  که با ویژگی استگرایی  سی مثبتشنا روانهای  ختی یکی از شاخصشنا نروا

هایش برای دستیابی به موفقیت، داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف، ایجاد  فرد به توانایی

(. 93،2393لوتانزشود ) اسنادهای مثبت درباره خود و تحمل کردن مشکالت تعریف می

های مثبت زندگی آدمی را در بر  ختی، جنبهشنا روانقد است که سرمایه ( معت9135) 99سلیگمن

 (.2334، 92گیرد )اسپان می
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، ها مهارتیعنی کسب  است؛کفــایت اجتـماعی همان قدرت بـرقراری تعـامل اجتماعی 

ی اجتماعی، کفایت هیجانی و ها مهارتی شناختی، ها مهارتیی که شامل ها تیظرف، ها ییتوانا

قد است که کفایت ( معت2332) 2(. الیوت2334، 9داینر و کیم) استانگیزشی های  آمایه

و نقش حائز  استآمدی افراد مهم اجتماعی و خودکار کارکرد یابی ملی،اجتماعی در هویت

به  بنا (.9331)نظری نژاد،  کند یمی منفی دیگران ایفا ها واکنشاهمیتی در اجتناب یا بازداری 

 کند یمکفایت اجتماعی را یک اصطالح ارزشی عمومی تعریف  4فال ، مک(2393) 3گفته تروور

(. 2334ی معین، منعکس کننده قضاوت شخص است )داینر و کیم، ها مالککه بر اساس 

ی هیجانی و آمایه های ها تیکفای رفتاری، ها مهارتی شناختی، ها مهارتمحققان چهار مقوله 

)فلنر، موگان و سوبت  اند کردهعی معرفی انگیزشی را به عنوان ابعاد اصلی کفایت اجتما
5،2393). 

 (.9333نجفی،است )فرهنگ شهروندی عامل مهمی در نهادینه شدن حقوق شهروندی 

ی شهروندی در جهت ها مهارتشهروندی منجر به تحکیم و تقویت نظام ارزشی  فرهنگ

بقاء و تداوم  ضامن مؤلفه. این گردد یمان آموز دانشاستحکام دموکراسی و مشارکت پایدار 

حیات اجتماعی و میزان توسعه همه جانبه جوامع صنعتی و رو به پیشرفت است 

ختی مثبت گرا را به عنوان یک شنا روانشناسان سرمایه در این بین، روان(. 6،2393)رابینسون

ختی، با تکیه بر شنا روانبر این باورند که سرمایه  ها آن. اند کردهعامل رشد اجتماعی مطرح 

گرایی همچون: امید، خوش بینی، تاب آوری منجر به ارتقای  ختی مثبتشنا روانیرهای متغ

( ها آنشبکه روابط میان ) یاجتماعی افراد( و سرمایه ها مهارتدانش و ) یانسانارزش سرمایه 

 (.9312، ن ملکی، روزبهانی و خبازیان )فروهر، احسا شود یم

قش و کارکرد تعلیمات اجتماعی پنجم ( در بررسی ن9313) نوشادی، شمشیری و احمدی

دبستان و سوم راهنمایی در شکل گیری هویت ملی، به این نتیجه رسیده که ابعاد هویت ملی 
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ی مورد بررسی مورد غفلت واقع شده و نیازمند توجه جدی تدوین کنندگان کتب ها کتابدر 

ه برای نظام آموزشی ( نشان دادند که در اهداف تصریح شد9331) انیخامسو  این لقمان .است

گذار بودن این مقوله در  تأثیرایران هویت ملی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و با توجه به 

دارد نیاز به تجدید نظر و بازاندیشی  ،یی که به توسعه و تحکیم کشور مربوط استها نهیزمسایر 

ی قرار داده و اشاره ( برنامه درسی کره را مورد نقد و بررس2394) میک (.9331جعفرپور، )

که توجه به هویت ملی در درس مطالعات اجتماعی برنامه درسی کره از نیمه دوم قرن  کند یم

گذاران وزارت ( در تحقیق نشان داد سیاست9111) 9پارمنتر بیستم مورد توجه قرار گرفته است.

ت معلم در ان مدارس متوسطه و دانشجویان مراکز تربیآموز دانشآموزش و پرورش ژاپن با 

ارتباط با این موضوع که الزم است به نقش آموزش و پرورش در رشد هویت ملی در مدارس 

( در مقاله خود درباره نظام 2332)2فرشته اهمیت بیشتری داده شود، نظرات یکسانی دارند.

ی فرهنگی و هویت ملی ها جنبهکید بر أی برجسته آن را تها یژگیوتعلیم و تربیت ژاپن یکی از 

و رابطه آن با آموزش و پرورش از  یکه بحث هویت ملّ دهد یم. این امر نشان کند یمرفی مع

یی است که در عصر حاضر مورد توجه محققان و صاحب نظران حوزه تعلیم ها موضوعجمله 

 وتربیت قرار گرفته است.

. سالی فرآیندی دشوار و پر از کشمکش استاین در حالیست که انتقال از کودکی به بزرگ

نوجوان از یک طرف با تغییرات سریع فیزیولوژیکی، جسمانی، جنسی و شناختی روبرو است و 

خواهند تا استقالل پیدا کرده و روابط جدیدی  از سوی دیگر خانواده، فرهنگ و جامعه از او می

، مسائل(. در فرآیند کنار آمدن با تمامی این 2336، 3برزوناسکی) ندینمابا بزرگساالن برقرار 

وجوان عالوه بر پذیرش و سازگاری با همه این تغییر و تحوالت باید بتواند برای زندگی خود ن

المبرن،  ،نبرگراستکند )ای پیدا کرده و به احساس هویت منسجمی دست پیدا  فلسفه

 شود یمی از مفاهیمی که درکنار هویت ملی مطرح کی (.9114، 4و دورنبوچ ، مانتسدارلینگ

اصل  (.2335، 5کیست، بییرز و گوسنز سوننز، برزونسکی، وانستنی) استفرهنگ شهروندی 
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4. Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts & Dornbusch 

5. Soenens, Berzonsky, Vansteenkiste, Beyers & Goossens 
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 و همگرایی روح تقویت اصل خود، وجودی ارزش به آموزان دانش ساختن آگاه ضرورت

تربیت  جریان در را شهروندان مشارکت تقویت به توجه لاص و اجتماعی پذیری مسوولیت

ی ها مهارت آموزش .(9312هشی و نریمانی، داد )حیدری، نصرتی قرار توجه بایستی مورد

تا  کند یمهای انگیزشی به فرد کمک ی هیجانی وآمایهها مهارتی شناختی، ها مهارترفتاری، 

 (. 9333پزشک،) دینماهای مختلف اتخاذ قعیتتصمیم مناسب را در مو

ی ناشی از بی هویتی که امروزه حیات جوامع از ها بحرانو  «هویت ملی»اهمیت موضوع 

گر یی که پیش روی ماست، پژوهشها چالشو  کند یمشدت تهدید هجمله جامعه جوان ما را ب

یی که بی هویتی در سرشت و سرنوشت امدهایپ مسأله بپردازد. اینمطالعه به  تا را واداشت

عه دارد و شکاف نسلی که ایجاد شده است، وسعت و گستردگی مبانی و اصول هویت از یک جام

گر را واداشت تا در این زمینه به طرف و عدم توجه مسوالن تربیتی از طرف دیگر پژوهش

ی ها چالشمسائل و  نیتر مهمعنایت به مشکالت موجود، هویت ملی یکی از  با پژوهش بپردازد.

سازی خواهد بود و و جهانی شدنحال توسعه در طی فرآیند جهانیدر پیش روی جوامع 

، چرا که در صورت کوتاهی در این مهم، دینما یمپرداختن به این مقوله ضرورتی اجتناب ناپذیر 

و  ها یآشفتگوجود آمدن بحران در هویت ملی و فرهنگ شهروندی، شاهد بسیاری از هبا ب

که آیا  شود یممطرح  سؤالعنایت به مطالب فوق این  با .ی بنیان شکن خواهیم بودها ینابسامان

آمدی، کفایت اجتماعی و خودکار یگریانجیمبا  شناختی درارتقاء هویت ملیسرمایه روان

 است؟ مؤثران دختر دوره دوم متو سطه شهر مرند آموز دانشفرهنگ شهروندی 

 روش

  بستگی است.تحقیق حاضر توصیفی از نوع هم

آموزان دختر دوره دوم  آماری تحقیق شامل دانش جامعه روش نمونه گیري:جامعه، نمونه، 

. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و به تعداد است 2252متوسطه شهرمرند به تعداد 

جهت   ای انتخاب شده است.چند مرحله ایخوشه گیری تصادفی و با استفاده از نمونه نفر 333

 ی زیر استفاده شد:ها از ابزارهاگردآوری داده
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 یآبادسنجش هویت ملی لطف   نامهپرسشي: آبادسنجش هویت ملي لطف   نامهپرسش

ها میزان موافقت کـه آزمودنی استگویـه  94شد. این مقیاس مشتمل بر  طراحی9333در سال

هـا )دریـک مقیـاس شـش بخشی لیکرت از خیلی  گویـه هریک از یا مخالفت خویش را با 

نامه کنند. در این پژوهش برای بررسی روایی سازه پرسشخیلی مخالفم( مشخص میموافقم تا 

نشان  75/3نتـایج روش آلفای کرونباخ با مقدار  ه است.از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد

 .سانی درونی وپایایی قابل قبول ابزار بوددهنده هم

7ختي )شنا رواننامه سرمایه پرسش
PCQ:) ختی لوتانز شنا روانیه سرما نامهپرسش

 آوری، تاب امید، سازه 4گویه و شامل  24( دارای 2337، 2)لوتانز، آولیو، آوی و نورمان

-پرسشاین . استگویه  6ها دارای مقیاساست که هر کدام از خرده خودکارآمدی و بینی خوش

(، تا 3لفم )(، تا حدودی مخا2(، مخالفم )9مخالفم ) کامالً ،لیکرتای درجه 6 به روش نامه

، سرمایه نمره باال د وشو می یگذار نمره (6موافقم ) کامالً( و5(، موافقم )4حدودی موافقم )

ترین ضریب ( در پژوهش خود کم2337لوتانز و همکاران ) دهد. باال را نشان می ختیشنا روان

ادری و به باباپور خیرالدین هاشمی،اند. گزارش کرده 33/3آلفای کرونباخ را برای آن، 

را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  نامهپرسشپایایی این   ( نیز9313) خشروشاهی

 .اندگزارش کردهو روایی سازه مطلوبی برای آن  35/3و  13/3 برابر با

سوال بوده و  21دارای  نامهپرسشاین  ي:احمدنامه فرهنگ شهروندي همتي و پرسش 

-هب نامهپرسشگذاری است. نمرهشهروندی از ابعاد مختلف  گهدف آن ارزیابی وضعیت فرهن

ها رای سنجش اعتبار مقیاس( ب9313در پژوهش همتی و احمدی ) .استصورت طیف لیکرت 

. بـرای شـاخص فرهنـگ شـهروندی در کنار اعتبار ه استاز اعتبار محتـوا بهـره گرفتـه شـد

هـای متمایز و بر روی مؤلفـه هاار شدن گویه. به استمحتوا از اعتبار عاملی نیز استفاده شد

ها، موید اعتبـار عـاملی مقیـاس طراحـی شده است. بـرای ارهای عاملی باالی هر یک از گویهب

  .شده استسـنجش پایـایی مقیـاس هـا از آلفـای کرونبـاخ بهـره گرفتـه 

-بود: عامل مهارتعامل تشکیل شده  4از  نامهپرسشاین  مقیاس کفایت اجتماعي فلنر:

گویه،  7های انگیزش و انتظارات)(، عامل آمایه233-34دهی گویه، طیف نمره 34های رفتاری)
                                                           
1. Psychological Capital Questionnaire 

2  . Avolio,  Avey & Norman 
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( و عامل 29 -3دهی گویه، طیف نمره 3های شناختی )(، عامل مهارت41 -7دهی طیف نمره

ه گویه داشت. کسب نمر 47 نامهپرسش(. در کل 29 -3دهیگویه، طیف نمره 3کفایت هیجانی)

دهی . مقیاس پاسخاستآموزان باال نشان دهنده باال بودن کفایت اجتماعی و بر عکس در دانش

 7تا  9دهی مخالفم( با نمره کامالًموافقم تا  کامالًسطحی) 7عامل از نوع لیکرت  4برای این 

 ،33، 37، 36، 32، 23، 26، 25، 29، 96، 95، 92، 99، 1، 3، 6، 3دهی به سؤاالت بود. نمره

 کامالً( بود. در بقیه سؤاالت بر عکس)7 -مخالفم کامالًتا  9 -موافقم کامالً)از  45، 44، 43

 نامهپرسشدهی داده شد. ضریب پایایی و آلفای کرونباخ این ( نمره9 -مخالفم کامالً، 7-موافقم 

 مهناپرسشاند که نشان دهنده پایایی قابل قبول گزارش شده 33/3و  31/3به ترتیب برابر 

 (. 9313خیراتی و همکاران، باغ  حاضر است)جعفری
خودکارآمدی  نامهپرسش : (SEQ–C)نامه خودکارآمدي نوجوانانپرسش

کارآمدی خود نامهپرسشتوسط موریس ساخته شده است.  2339در سال   (SEQ–C)نوجوانان

-پرسش شود. یگذاری م ماده است و در یک طیف لیکرت از اصالً تا بسیار زیاد نمره 23شامل 

 و تحصیلی خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی آزمون خرده سه از خودکارآمدی نامه

تلف مخ های موقعیت در را آزمودنی توانایی و است شده تشکیل هیجانی خودکارآمدی

-پرسش نیا یکرونباخ برا یلفاآ بی( ضر9313)ی، شوقی و نعیمیدر پژوهش آقاجان .سنجد می

  دست آمده است.هب 31/3آن  یدرون یسانو هم 79/3 نامه

و در استفاده از روش  یستنکه متغیرها از توزیع نرمال برخوردار توجه به این با روش اجرا:

( PLSروش حداقل مربعات جزئی ) ،ییدی و تحلیل مسیر محدودیت وجود داردأتحلیل عاملی ت

انجـام آزمـون حـداقل     هر متغیر به کـار گرفتـه شـد. جهـت     تأثیرجهت بررسی روابط و میزان 

بررسـی  -9اسـتفاده شـده اسـت کـه نتـایج آن شـامل:        Smatr PLSمربعات جزئی از نرم افزار 

مدل درونـی جهـت    tکه همان آزمون  Bootstrappمربوط به آزمون  tمقادیر  -2کیفیت مدل 

 .استبررسی معناداری ضرایب مسیر و بارهای عاملی 

 نتایج



 خودکارآمدي..... گري-میانجي با ملي هویت و شناختي روان سرمایه بین ساختاري روابط الگوي 

 Smartبا استفاده از نرم افزار  Blindfoldingوش جهت بررسی کیفیت مدل پژوهش از ر

PLS  نمایش داده شده است 9استفاده شده است که نتایج آن در شکل. 

 

 
 Blindfolding. کیفیت مدل آزمون شده با روش 7شكل 

 

( نشان دهنده CV-Redاعداد مثبت شاخص برازندگی مدل ) 9با توجه به نتایج جدول 

. جهت بررسی معناداری ضرایب مسیر و استمدل پژوهش  مناسب بودن کیفیت )برازش(

 Tجهت تعیین آماره  Smart Plsبا استفاده از نرم افزار  Bootstrappبارهای عاملی از آزمون 

 نمایش داده شده است.  2که نتایج آن در شکل استفاده شده 

  
 

 ضریب مسیر tبراي تعیین آماره  Bootstrapp. نتایج آزمون 2شكل 
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ختی به هویت ملی شنا روانضریب مسیر برای رابطه سرمایه  2ه به نتایج جدول با توج

 تأثیردرصد و ضریب  5بیشتر از 672/3و سطح معناداری  16/9کمتر از t 423/3دارای آماره 

معنادار سرمایه شناختی بر هویت ملی است. ضریب مسیر  تأثیرکه حاکی از عدم  است 352/3

و سطح  t 997/9گری خودکارآمدی دارای آماره ت ملی با میانجیختی بر هویشنا روانسرمایه 

معنادار  تأثیرحاکی از نبود  295/3منفی  تأثیردرصد و ضریب  5بیشتر از  242/3معناداری 

فرهنگ شهروندی است. ضریب مسیر  گریمیانجیختی بر هویت ملی با شنا روانسرمایه 

و سطح  997/9خودکارآمدی دارای آماره  یگرمیانجیختی بر هویت ملی با شنا روانسرمایه 

معنادار  تأثیرحاکی از نبود  295/3منفی  تأثیردرصد و ضریب  5بیشتر از  917/9معناداری 

خودکارآمدی است. ضریب مسیر  گریمیانجیختی بر هویت ملی با شنا روانسرمایه 

و سطح  t 219/3فرهنگ شهروندی دارای آماره  گریمیانجیخودکارآمدی بر هویت ملی با 

معنادار  تأثیرحاکی از نبود  292/3 تأثیردرصد و ضریب  5تر از بیش 242/3معناداری 

فرهنگ شهروندی است. ضریب مسیر سرمایه  گریمیانجیخودکارآمدی بر هویت ملی با 

و سطح  t 972/9فرهنگ شهروندی دارای آماره  گریمیانجیختی بر هویت ملی با شنا روان

معنادار  تأثیرحاکی از نبود  946/3منفی  تأثیردرصد و ضریب  5یشتر از ب 939/3معناداری 

مسیر  بیضر فرهنگ شهروندی است. گریمیانجیختی بر هویت ملی با شنا روانسرمایه 

و سطح  t 332/3کفایت اجتماعی دارای آماره  گریمیانجیشناختی بر هویت ملی با روانسرمایه

معنادار  تأثیرحاکی از وجود  337/3منفی  تأثیرریب درصد و ض 5کمتر از 334/3معناداری 

کفایت اجتماعی است. ضریب مسیر کفایت  گریمیانجیختی بر هویت ملی با شنا روانسرمایه 

و سطح  t 139/2فرهنگ شهروندی دارای آماره  گریمیانجیاجتماعی بر هویت ملی با 

معنادار کفایت  تأثیراز وجود حاکی  475/3 تأثیردرصد و ضریب  5کمتر از  345/3معناداری 

فرهنگ شهروندی است. ضریب مسیر خودکارآمدی بر  گریمیانجیاجتماعی بر هویت ملی با 

کمتر 333/3و سطح معناداری  t 394/3کفایت اجتماعی دارای آماره  گریمیانجیهویت ملی با 

هویت ملی با  معنادار خودکارآمدی بر تأثیرحاکی از وجود  211/3 تأثیردرصد و ضریب  5از 

 کفایت اجتماعی است. گریمیانجی
 



 خودکارآمدي..... گري-میانجي با ملي هویت و شناختي روان سرمایه بین ساختاري روابط الگوي 

 براي تعیین ضریب مسیر Bootstrappآزمون  جینتا .7جدول 
 p (tضرایب مسیر ) تأثیرضریب   n وابسته میانجي مستقل

سرمایه 

 ختيشنا روان
 612/3 529/3 342/3 993 هویت ملي ---

سرمایه 

 ختيشنا روان
 731/3 771/3 -342/3 993 هویت ملي خودکارآمدي

فرهنگ  خودکارآمدي

 شهروندي

 252/3 237/7 272/3 993 هویت ملي

سرمایه 

 ختيشنا روان
فرهنگ 

 شهروندي

 797/3 712/7 -756/3 993 هویت ملي

سرمایه 

 ختيشنا روان
کفایت 

 اجتماعي

 335/3 982/9 -931/3 993 هویت ملي

کفایت 

 اجتماعي
فرهنگ 

 شهروندي

 354/3 239/9 514/3 993 هویت ملي

کفایت  خودکارآمدي

 اجتماعي

 337/3 375/2 233/3 993 هویت ملي

 

ان دختر دوره دوم متوسطه شهر آموز دانشفرضیه اول: سرمایه روان شناختی بر هویت ملی 

 تأثیراست: با توجه به الگوی تحلیل مسیر با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی  مؤثرمرند 

و سطح معناداری 16/9کمتر از  t 423/3با مقدار آماره سرمایه روان شناختی بر هویت ملی 

نتیجه گرفت که در سطح  توان یم 352/3بستگی مسیر درصد و ضریب هم 5بیشتر از 762/3

 مؤثران آموز دانشو سرمایه شناختی بر هویت ملی  شود یمرد  H1درصد فرض  15اطمینان 

تغییر  352/3ملی فقط در حد هویت روان شناختی نیست و با هر واحد تغییر در سرمایه 

 .ابدی یم

است: با  مؤثرفرضیه دوم: سرمایه روان شناختی بر هویت ملی با میانجیگری خودکارآمدی 

سرمایه روان  تأثیرتوجه به الگوی تحلیل مسیر با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی 

و  16/3کمتر از  t 997/9شناختی بر هویت ملی با میانجیگری خودکارآمدی با مقدار آماره 

 توان یم 295/3منفی  درصد و ضریب همبستگی مسیر 5بیشتر از 917/3سطح معناداری 
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و سرمایه روان شناختی بر  شود یمرد  H1درصد فرض  15نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 

نیست  مؤثران دختر دوره متوسطه شهر مرند با میانجیگری خودکارآمدی آموز دانشهویت ملی 

 .ابدی یمتغییر 295/3ر واحد تغییر در سرمایه روان شناختی هویت ملی فقط در حد منفی و با ه

است: با  مؤثرفرضیه سوم: خودکارآمدی بر هویت ملی با میانجیگری فرهنگ شهروندی 

خودکارآمدی بر  تأثیرتوجه به الگوی تحلیل مسیر با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی 

و سطح  16/9کمتر از  t 219/9فرهنگ شهروندی با مقدار آماره هویت ملی با میانجیگری 

نتیجه گرفت که  توان یم 292/3درصد و ضریب همبستگی مسیر  5بیشتر از  242/3معناداری 

ان آموز دانشخودکارآمدی بر هویت ملی  شود یمرد  H1درصد فرض  15در سطح اطمینان 

نیست و با هر واحد تغییر  مؤثرهروندی دختر دوره متوسطه شهر مرند با میانجیگری فرهنگ ش

 .ابدی یمتغییر  292/3در سرمایه روان شناختی هویت ملی فقط در حد 

 مؤثرفرضیه چهارم: سرمایه روان شناختی بر هویت ملی با میانجیگری فرهنگ شهروندی  

 است.

روان  سرمایه تأثیربا توجه به الگوی تحلیل مسیر با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی 

 16/9کمتر از  t 972/9فرهنگ شهروندی با مقدار آماره  گریمیانجیشناختی بر هویت ملی با 

 توان یم 946/3منفی  بستگی مسیردرصد و ضریب هم 5بیشتر از  939/3و سطح معناداری 

و سرمایه روان شناختی بر  شود یمرد  H1درصد فرض  15نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 

 مؤثرفرهنگ شهروندی  گریمیانجیان دختر دوره متوسطه شهر مرند با آموز شدانهویت ملی 

تغییر  946/3نیست و با هر واحد تغییر در سرمایه روان شناختی هویت ملی فقط در حد منفی 

 .ابدی یم

کفایت اجتماعی  گریمیانجیان با آموز دانشفرضیه پنجم: سرمایه روان شناختی بر هویت ملی 

سرمایه  تأثیروجه به الگوی تحلیل مسیر با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی است: با ت مؤثر

و  16/9بیشتر از t 332/3کفایت اجتماعی با مقدار آماره  گریمیانجیشناختی بر هویت ملی با 

نتیجه  توان یم337/3منفی  درصد و ضریب همبستگی مسیر 5کمتر از  334/3سطح معناداری 

و سرمایه روان شناختی بر  شود یم دییتأ H1درصد فرض  15ان گرفت که در سطح اطمین

 مؤثرکفایت اجتماعی گری میانجیان دختر دوره متوسطه شهر مرند با آموز دانشهویت ملی 



 خودکارآمدي..... گري-میانجي با ملي هویت و شناختي روان سرمایه بین ساختاري روابط الگوي 

تغییر  337/3است و با هر واحد تغییر در سرمایه روان شناختی هویت ملی در حد منفی 

 .ابدی یم

فرهنگ شهروندی  گریمیانجیان با آموز دانشی فرضیه ششم: کفایت اجتماعی بر هویت مل

کفایت  تأثیراست: با توجه به الگوی تحلیل مسیر با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی  مؤثر

تر از بیش t 139/9فرهنگ شهروندی با مقدار آماره  گریمیانجیاجتماعی بر هویت ملی با 

 توان یم 475/3بستگی مسیر ب همدرصد و ضری 5تر از کم 334/3و سطح معناداری  16/9

و کفایت اجتماعی بر  شود یم دییتأ H1درصد فرض  15نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 

 مؤثرفرهنگ شهروندی  گریمیانجیان دختر دوره متوسطه شهر مرند با آموز دانشهویت ملی 

 .ابدی یمیر تغی 475/3است و با هر واحد تغییر در سرمایه روان شناختی، هویت ملی در حد 

 مؤثران با میانجیگری کفایت اجتماعی آموز دانشفرضیه هفتم: خودکارآمدی بر هویت ملی 

 تأثیراست: با توجه به الگوی تحلیل مسیر با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی 

بیشتر از  t 394/2کفایت اجتماعی با مقدار آماره  گریمیانجیخودکارآمدی بر هویت ملی با 

 توان یم 211/3بستگی مسیر درصد و ضریب هم 5کمتر از  334/3سطح معناداری و  16/9

و خودکارآمدی بر هویت  شود یم دییتأ H1درصد فرض  15نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 

با هر واحد تغییر در است و  مؤثرکفایت اجتماعی  گریمیانجیان دختر با آموز دانشملی 

 .ابدی یمتغییر  211/3ر حد شناختی هویت ملی دسرمایه روان

 گیري  بحث و نتیجه

یی پیرامون خود، گذشته، کیفیت، ها پرسشگویی آگاهانه یک ملت به هویت ملی فرآیند پاسخ

زمان، تعلق، خاستگاه اصلی و دائمی، حوزه تمدنی، جایگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 

ملی  تیهو جمعی نزد مردم،هویت  نیتر جامعی ملهم از هویت تاریخی خود است. ها ارزش

عام( است و جزیی ) یملی و تعهد به اجتماع دلبستگ و نوعی احساس پایبندی، شود یمنامیده 

سازد تا عالوه بر  ختی افراد را قادر میشنا روانبودن از سرمایه  برخوردار از هویت فرد است.

برابر مشکالت از توان  زا، کمتر دچار تنش شده، در های استرس مقابله بهتر در برابر موقعیت

وقایع روزانه  تأثیرتر تحت باالیی برخوردار باشند، به دیدگاه روشنی در مورد خود برسند و کم
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ختی باالتری نیز هستند. در جوامع امروز، شنا روانقرار بگیرند، لذا اینگونه افراد دارای سالمت 

پیشرفت به مسئله آموزش و با هر نظام سیاسی و اجتماعی، پیشرفته و در حال  ها ملتهمه 

تری قائل ی اجتماعی برای آن اهمیت بیشها تیفعالپرورش توجه دارند و نسبت به دیگر 

دلیل نیست و برمنطقی قوی بنیاد نهاده شده است. زیرا امروز، تربیت این توجه بی هستند.

متغیرهای  ن میان دخالتدرای .شناسند یمنیازهای زندگی اجتماعی  نیتر مهمفرزندان را از 

شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه  فرهنگ نیست. تأثیرمیانجی بی

-به تقویت کفایت اجتماعی و بسط هم ها آموزه. این کند یماجتماعی در زندگی کمک شایانی 

ملی و جهانی کمک خواهد کرد. فرهنگ  -بستگی اجتماعی یک جامعه در سطح محلی

مسائل سنتی  نیز ی سیاسی بر روابط اخالقی بین اعضا جامعه وها نهیمزشهروندی عالوه بر 

 نیهمچن مدنی، اخالق بستگی اجتماعی ناظر است.ی و همگانگی نظری جامعه شناختی،

به خود و دیگر  نسبت با تغییرات هویتی و تصوراتی مرتبط است که شهروندان، ماًیمستق

ا اتکا به خودنظم دهی مشوق احساس برادری، شهروندان دارند در این میان  خودکار آمدی ب

امانی ی فوق با مطالعات حاصل از مطالعه جینتا  پذیری است.ؤولیتنوعی، تعهد و مسهم

، (، بهزادپور9313) و صابری، صفاری (9314) و حسین خانزاده سنگلجی باباییبگلو،  ساری

 خوانی دارد.هم( 9312سمی )لقاا( و نریمانی، طالبی جویباری و ابو9312) گودرزیو  مطهری

شناختی به بندی سرمایه رواندر کنار چارچوبتوان گفت که در تبیین فرضیه اول می

شناختی به عنوان یک قابلیت ه دیگری که موجب فهم سرمایه روانعنوان نوعی منبع تئوری، را

رمایه انسانی شناختی ورای سرمایه اجتماعی و س، این است که، سرمایه روانشودطح باال میس

ه دیگر در ظرفیت های شناختی نسبت به دو سرمایرد. دلیل فراتر بودن سرمایه روانقرار دا

شناختی یعنی چه کسی خواهید سرمایه روان ای، و مخصوصا بخش توسعهشناختیسرمایه روان

 .شودو سرمایه انسانی نادیده گرفته میشد، نهفته شده است که عموما در سرمایه اجتماعی 

شناختی از خود حقیقی به سوی خود ممکن در حال مشخص شده است که، سرمایه روان

ه به صورت رسد که سرمایه روان شناختی، چه به صورت فردی و چبه نظر می .پیشرفت است

ی در گذاری دارایی های انسانرا برای فهم و سرمایه تریو جامع ترترکیبی، چارچوب مفهومی



 خودکارآمدي..... گري-میانجي با ملي هویت و شناختي روان سرمایه بین ساختاري روابط الگوي 

را به چالش  نوجوانان جا که سرمایه روان شناختی،از آن .سازدهم میسازمان های امروزی فرا

هی آگاچه کسی هستند و در نتیجه به خود می کشاند تا در جستجوی این سوال برآیند که

-گفت سرمایه روان تواندست یابند، می ها و موفقیت است،یابی به هدفبهتر که الزمه دست

های آن تضمینی برای لفهؤاست و داشتن م کسب هویتموفقیت در  های مهماز ابزار شناختی

ها مشکالت پایینی دارند در خیلی از حیطه شناختیبهتر است. افرادی که سرمایه روانزندگی 

گیری های الزم آن را ارتقاء داد، حتی به عنوان پیشپس اگر بتوان با آموزش ،شدیدی دارند

سازی مقام انسانی است و به  باره بهینهگرا در سی مثبتشنا روانموضوع  .اولیه عمل خواهد کرد

دنبال توسعه سالمت روانی، بهروزی و شکوفایی فردی است. از نظر تاریخی هدف غایی همه 

کید بر کسب أگرایانه نیز همواره ت های شرقی و غربی مثبت های فلسفی، انسان شناسی بحث

 .امتیاز و منفعت از شرایط دشوار و مصیبت بار بوده است

یندی است که در آن هنجارها، آفر گیری هویت گفت شکل توانر تبیین فرضیه دوم مید

گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در  ها و رفتارهای فرد شکل می ها، نگرش ها، انگیزه مهارت

های  یند، اکتساب و به کارگیری مهارتآجامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فر

های اصلی رشد اجتماعی  لفهؤبرقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از م اجتماعی و چگونگی

به را های اجتماعی  اهمیت مهارت .شود خصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب میهب

توان از نظر دور داشت  هیچگاه نمی ،ترین عامل اجتماعی شدن و سازگاری اجتماعی عنوان مهم

، رشد اجتماعی و تربیت اجتماعی در کنار دیگر ابعاد رشد و شک توجه به هوش اجتماعی و بی

انداز کنونی، در حوزه  ای برخوردار است. در چشم های تعلیم و تربیت، از جایگاه ویژه حیطه

شماری صورت  های بی های اجتماعی، رویدادهای فراوانی رخ داده، پژوهش آموزش مهارت

تری آشکار شده  های روشن گردیده و افق های آموزشی و درمانی جدیدی مطرح گرفته، روش

کند تا به کمیت و  های روز افزون به انسان کمک می ها و شناخت است. تمامی این حرکت
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خصوص، به کودکان با هتری ببخشد و بکیفیت زندگی اجتماعی خود و دیگران غنای بیش

 .ری داشته باشدتر و پویات نیازهای ویژه و سازگاری اجتماعی آنان نگاه انسان دوستانه

های اجتماعی الزم را کسب  آموزی که مهارت دانشتوان گفت در تبیین فرضیه سوم می

که  سازش کند و یا این خود تواند به خوبی با محیط آموزی است که می کرده است، دانش

آمیز کالمی و فیزیکی  های تعارض تواند از طریق برقرار کردن ارتباط با دیگران از موقعیت می

دهند که منجر به پیامدهای  آموزان، رفتارهایی از خود نشان می تناب کند. این گونه دانشاج

شود. از سوی  با دیگران می مؤثرساالن و رابطه اجتماعی، نظیر پذیرش توسط هم-مثبت روانی

های رفتاری مبتال  اند، اغلب به اختالل های اجتماعی الزم را کسب نکرده دیگر، کسانی که مهارت

ساالن محبوب ساالن و بزرگشوند، در میان هم ساالن پذیرفته نمیشوند، از طرف هم می

آموزان  بدون تردید دانش .آیند خوبی کنار نمی ای به نیستند و با معلم و یا سایر افراد حرفه

های اجتماعی هستند و این گونه  هایی در زمینه مهارت استثنایی نیز، کم و بیش دارای نارسایی

بینی کننده انواع مختلفی از مشکالت عاطفی، شخصیتی، سازگاری و تحصیلی  ها، پیش نارسایی

های ویژه،  آموزان شاغل به تحصیل در کالس ازدانش یدرصد .استکوتاه مدت و دراز مدت 

مشکالت بین شخصی دارند و این حقیقتی است که به دلیل وجود مشکالت عاطفی و تحصیلی 

  .فزایدا بر وخامت بیشتر موقعیت می

 مثبت ای توسعه حالت یک ختیشنا روانسرمایه توان گفت که از سوی دیگر، می

نجام تالش الزم برای موفقیت در کارها وظایف ا و شدن متعهد های مشخصه با ختیشنا روان

های حال و  چالش بر انگیز)اعتماد به نفس/خودکار آمدی(؛ داشتن استناد مثبت درباره موفقیت

ی(؛ پایداری در راه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف برای آینده )خوش بین

ها و مشکالت برای  با سختی شدن یابی به موفقیت )امیدواری( و پایداری هنگام مواجهدست

ها  هرچند که ممکن است از نظر لغوی این مؤلفه .یابی به موفقیت)انعطاف پذیری( استدست

ختی و رفتار شنا رواناما ادبیات سرمایه  ،گزین به نظر بیایندبسیار شبیه به هم و قابل جای

دار  های تجربی نیز از وجود اختالف معنا گرا بین مفاهیم تمایز قائل شده و تحلیل سازمانی مثبت

 .بین این مفاهیم حکایت دارند



 خودکارآمدي..... گري-میانجي با ملي هویت و شناختي روان سرمایه بین ساختاري روابط الگوي 

گرا مطالعه علمی کارکردهای بهینه و مطلوب سی مثبتشنا روانکه جاییهمچنین، از آن

ت فردی و چه به صورت انی است، با این هدف از عواملی که به افراد، چه به صورانس

را  هاپیدا می کنیم و آن تریکند تا به رشد و بالندگی برسند، شناخت بیشجمعی،کمک می

بالقوه زیاد  هایگرا کاربستسی مثبتشنا روانبندیم. بررسی منابع مربوط به کار میبهتر به

یکی دهد. گوناگون نشان می هایرا برای افراد مختلف و در موقعیتآتی  هایحاصل از پژوهش

مندی آن در  نرخ بهره فرآیند توسعه درجهان موضوع سرمایه اجتماعی و بر مؤثراز عوامل 

موضوع سرمایه اجتماعی  بدون شک در کشورهای جهان سوم وتوسعه نیافته .استکشورها 

به عبارتی به دلیل محدودیت منابع  تا حدی بپوشاند. های منابع اقتصادی راکاستی تواندمی

تواند جایگزین مطلوبی می یسرمایه اجتماع وسرمایه های اقتصادی در کشورهای جهان سوم،

حتی تحقیقات میدانی نشان داده است که یک انحراف  اقتصادی باشد. برای سرمایه مالی و

معیار افزایش در رشد اقتصادی  انحراف سبب نیم ،سطح ملی معیار افزایش در میزان اعتماد در

-ثانیا پایان و بودههزینه که سرمایه اجتماعی بسیار کم اندکرده کیدأپاتنام وکلمن ت شود.می

مغان برای جامعه به ار می تواند امنیت واطمینان وکاهش انحرافات اجتماعی را و استناپذیر 

ها را در صورت امکان رورت شناسایی آنهزینه ضمثبت وکم هاییبیاورد. اهمیت چنین پتانسیل

ای از منابع و ذخایر  سرمایه اجتماعی، مجموعه کند.الزامی میها بهره وری آن باز تولید و

های نخستین، ثانوی و در  ارزشمندی است که به صورت ذاتی و نهفته در روابط اجتماعیِ گروه

ارد. برخی از این ذخایر ارزشمند )نهادهای رسمی و غیررسمی( وجود د سازمان اجتماعی جامعه

شود، عبارتند از؛ صداقت، حسن تفاهم،   های اجتماعی نیز یاد می که گاه از آن به عنوان ارزش

سرمایه اجتماعی از طریق  . بستگی، فداکاری و...دردی، دوستی، دلسوزی، همسالمتی نفس، هم

و کالنِ جامعه، آسان، سریع، های کنشگران را در سطوح مختلف خرد، میانی  این منابع، کنش

سازد و بدین وسیله آنان را در رسیدن به اهداف مشترک اجتماعی کمک  هزینه و مطمئن می کم

 .کند می

-روانی روابط ساختاری بین سرمایهپژوهش حاضر به این علت که به بررسی و مطالعه الگو

فرهنگ شهروندی آمدی، کفایت اجتماعی و خودکار یگریانجیمبا  و هویت ملی شناختی

است اما  ترمشابه خود متمایز و برجسته هایان دختر پرداخته است از پژوهشآموز دانش
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ان دختر و عدم آموز دانش های خاص خود رادارد. محدود بودن جامعه آماری به دیدگاهمحدویت

های مرند از محدودیت  ومحدود بودن جامعه آماری به منطقه ها گروه استفاده از دیدگاه سایر

شود. برای پیشنهاد مین و در شهرهای مختلف . مطالعه در گروه پسرااستاین پژوهش 

به مطالعه آسیب شناسی روابط بین گران در فرصت آینده پیشنهاد می گردد که پژوهش

 و هویت ملی در ابعاد متفاوت بپردازند. شناختیسرمایه روان

 منابع

سی رشد نوجوانی، بزرگسالی )جوانی، میانسالی، ناش روان(. 9333) .جمهری، فرهاد احدی، حسن؛

  پیری(. تهران، پردیس.

(. تحلیل روابط ساختاری بین آموزش 9313) .نعیمی، ساراآقاجانی، طهمورث؛ شوقی، بهزاد؛ 

، شناسی کاربردی دانش پژوه در روانخودمتمایزسازی با اضطراب امتحان و باورهای خودکارآمدی. 

95(9 ،)34-43 . 

 کانونی تحلیل(. 9314. )عباسعلی ،خانزاده حسین محسن؛ ،سنگلجی بابایی جواد؛ ،بگلو اریس امانی

. آموزان دانش اساسی روانی نیازهای با هافستد ابعاد اساس بر مدارس سازمانی فرهنگ رابطه

 .924-993(،4)2، کودک روان سالمت فصلنامه

آوری با  ی بین حل مسأله و تاب (. رابطه9312بهزادپور، سمانه؛ مطهری، زهرا سادات؛ گودرزی، پگاه. )

مجله میزان رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی باال و پایین. 
 .42-25(، 4)2،روانشناسی مدرسه

، فصلنامه مطالعات ملی .در ایران آن بر هویت ملی اقوام تأثیرروابط بین قومی و  .(9333) .، علیپزشک

9(3 ،)69-67. 

آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی به  (. سنجش بررسی چگونگی نگرش دانش9331). یول عفرپور،ج

 (،1) 2، ی آموزشیها ینوآورمجله . ها آنو هویت دینی و ملی  ها ارزشآن بر  تأثیرجهانی شدن و 

33-991. 

 تأثیر(. 9313)کشاورزی، ساره و کاوه، محمد حسین. باغ خیراتی، علیرضا؛ قهرمانی، لیال؛ جعفری

مجله آموزش بهداشت و آموزان، بینی از طریق نمایش فیلم بر کفایت اجتماعی دانشآموزش خوش
 .64- 57(، 9)2، ارتقای سالمت



 خودکارآمدي..... گري-میانجي با ملي هویت و شناختي روان سرمایه بین ساختاري روابط الگوي 

 مبانی بر مبتنی تربیت اصول (.9312هشی، کمال؛ نریمانی، محمد. )حیدری، محمدحسین؛ نصرتی

 .41-24،(76)3 ،هنگیمجله مهندسی فر. اسالم منظر از شهروندی تربیت ارزشی

ی  مجلهوضعی از جرم.  پیشگیری ،شناختی جرم -(. ضوابط حقوقی9313صفاری، علی؛ صابری، راضیه. )
 .933-945، 3، های حقوق کیفری آموزه

( رفتار سازمانی و پژوهش 9312) .بیتا ،خبازیان؛ میرح ،یروزبهان وا؛یش ،یفروهر، محمد؛ احسان ملک

  ،همایش ملی حسابداری و مدیریت .ایی نوین به مدیریت و رهبریرویکرده .گرا سازمانی مثبت

 .9312شهریور 

(. مدیریت سرمایه 9312). ندا ،شاه محمدی؛ رحیم ،روزبهانی؛ شیوا ،احسان ملکی ؛فروهر، محمد

دومین همایش ملی علوم مدیریت  .رویکردی نوین به خلق مزیت رقابتی .ختی سازمانشنا روان
 .9312گرگان شهریور  ،نوین

 در نظام آموزش و پرورش ایران.(. جایگاه هویت ملی 9331) .احمد ،انیخامس ی؛مهد لقمان نیا،

 .979-947(، 94)2 ،تحقیقات فرهنگی فصلنامه

(. تحلیل محتوای کتب فارسی سال چهارم و پنجم ابتدایی و مقایسه آن با 9333) .یدهادیس نجفی،

 ان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.ی آموزش و پرورش دوره ابتدایی. پایها هدف

(. مقایسه سبک اسناد و تاب آوری 9312نریمانی، محمد؛ طالبی جویباری، مسعود؛ ابوالقاسمی، عباس. )

 .64-49(، 93)3، ی روانشناسی افراد استثنایی فصلنامهدیده و عادی.  در دانش آموزان آسیب

 آموزان. دهی هویت ایرانی دانشمدارس در شکلی فرهنگی ها تیفعال(. نقش 9331) .رهیمن نظری نژاد،

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران. انیپا

ی تعلیمات ها کتاب(. نقش و کارکرد 9313) .بیحب ی،احمد؛ بابک ی،ریشمش ؛محمدرضا نوشادی،

ی برنامه ها پژوهشمجله ویت ملی. گیری هاجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی در شکل
 .973-931(، 9)2، درسی

 هی(. نقش سرما9313).جعفر ،یبهادری خسروشاه  ؛لیجل ن،یرالدیآباد، تورج؛ بابا پور خ نصرت یهاشم

 یها پژوهش. یاجتماع هیسرما یلیبا توجه به اثرات تعد یروان یستیدر بهز یختشنا روان
 .944-923(، 4)9 ،یاجتماع یشناس روان

 عوامل و شهروندی فرهنگ وضعیت از شناختی جامعه تحلیل(. 9313) .وکیل احمدی، رضا؛ همتی،

-931، (93)5 ،ی اجتماعی ریزی رفاه و توسعه برنامه (.ایوان شهر: مطالعه مورد) آن ی کننده تبیین

933. 
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Abstract 

The goal of this study is to present the structural relationship pattern 

between psychological capital and national identity mediated by self-

efficacy, social competence and civic culture of female students in 

secondary high schools in Marand by using a correlational approach. The 

population consisted of all female students in secondary high schools 

(n=2252). Morgan table was used to determine the sample size. The number 

of participants was 330 students. In the present study, cluster sampling was 

used to sampling. The instruments included three standardized 

questionnaires: the national identity measurement questionnaire of 

Lotfabadi, the psychology capital questionnaire of Lutanz (PCQ) and civic 

culture questionnaire of Hemmati and Ahmadi. The results showed that 

social competence has significant effect on national identity mediated by 

civic culture. Psychological capital has not significant effect on national 

identity mediated by self-efficacy. Psychological capital has not significant 

effect on national identity. Psychological capital has significant effect on 

national identity mediated by social competence.  

Keywords: Psychological capital, national identity, self-efficacy, social 

competence, civic culture  
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