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  چکیده
هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایۀ 

آموز، سازگاري اي تعامل معلم دانشآوري تحصیلی و نقش واسطهتاب
هیجانی و ادراك از جو مدرسه است. بهزیستی ذهنی به عنوان یکی از 

مطرح شده است و متغیرهاي زیادي هاي مهم کیفیت زندگی شاخص
از قبیل متغیرهاي زیستی، اجتماعی، شخصیتی، شغلی و... در میزان 
بهزیستی ذهنی افراد نقش دارند. جامعۀ آماري پژوهش حاضر شامل 

آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ارومیه بود و همۀ دانش
گیري تصادفی چند نفر بودند که با روش نمونه 350کنندگان شرکت
هاي موجود در مدل هاي سازهنامهاي انتخاب شدند و به پرسشمرحله

پاسخ دادند. براي برازش مدل از روش حداقل مربعات جزئی (نسل 
  هاي ساختاري) استفاده شد.دوم مدل

توان به تأثیر مستقیم هاي قابل توجه پژوهش حاضر میاز یافته
جانی و ادراك از جو آموز، سازگاري هیدانش- آوري بر تعامل معلم تاب

- مدرسه و همچنین تأثیر مستقیم سازگاري هیجانی و تعامل معلم 
آموز بر بهزیستی ذهنی اشاره کرد. در مجموع مدل اصالح شدة دانش

درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین  30پژوهش حاضر توانست 
  کند که این امر نشان دهندة اهمیت متغیرهاي موجود در مدل است. 

  
  واژگان کلیدي

آموز، ادراك از جو مدرسه، دانش -بهزیستی ذهنی، تعامل معلم 
 .آوري تحصیلی، سازگاري هیجانیتاب

  
 
 

 

Abstract 
Developing a causal model of subjective well 
being based on academic resilience and mediat-
ing roles of teacher-student relationship, school 
climate and emotional adjustment is the main aim 
of this research. Subjective well-being is one of 
the important indicators of quality of life which is 
under the influence of many variables including 
biological, social, personality, occupational, etc. 
The statistical population consisted of all high 
school students in Urmia and participants were 
350 students who were selected by multi-stage 
random sampling and responded to the question-
naire which was based on conceptual model. For 
fitting data with conceptual model, we used par-
tial least square method (next generation of path 
modeling). 

Among the significant findings of this study, 
we can mention the direct effect of academic 
resilience on student teacher relationship, emo-
tional adjustment, and school climate as well as 
the direct effects of emotional adjustment and 
teacher student relationship on subjective well 
being. In sum, the revised model of the present 
study could explain 30% of the variance of sub-
jective well-being, which indicates the im-
portance of the variables in the model. 
 
Keywords 
Teacher-Student Relationship, School Climate, 
Academic Resilience, Subjective Well Being, 
Emotional Adjustment. 
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  مقدمه 
شناسی مثبت، در در چند دهۀ اخیر با ظهور حوزة جدید روان

شناختی تغییرات بسیاري صورت گرفته است تحقیقات روان
هاي دربارة بهزیستی ذهنی، توانمنديو امروزه پژوهش 

شناسی مثبت به طور روز افزون در حال رشد انسانی و روان
). احساس ذهنی بهزیستی یا رضایت 2011، 1است (اوزمت
نگر است که شناسی مثبتاي از روان، حوزه2از زندگی
کند ارزیابی شناختی (قضاوت کلی در مورد تالش می

تجربه هیجانات خوشایند و رضایت از زندگی) و عاطفی (
شان را مورد بررسی قرار دهد و ناخوشایند) مردم از زندگی

است که از طریق تأثیر بر احساسات بر  شامل اصول مهمی
همۀ ابعاد رفتار انسان و پیشرفت او شامل سالمت فیزیکی و 
روانی، پیشرفت مهارتی و آموزشی، صالحیت اجتماعی و 

قابل شناسایی است (کاي ایجاد روابط مثبت اجتماعی 
). بهزیستی ذهنی به معناي قابلیت 2015 ،2کندال و تاي

یافتن تمام استعدادهاي فرد است و از تعادل میان عاطفه 
مندي شغلی مندي از زندگی و رضایتمثبت و منفی، رضایت

). بهزیستی 2016، 3آید (جاوانوویکو خانوادگی به وجود می
عاطفی است. بعد شناختی  ذهنی داراي دو جزء شناختی و

بهزیستی، یعنی ارزیابی شناختی افراد از میزان رضایت از 
زندگی و بعد عاطفی یعنی برخورداري از حداکثر عاطفه 
مثبت و حداقل عاطفه منفی. این مفهوم هم براي جامعه و 

تواند بر که می هم براي اقتصاد بسیار حائز اهیمت است زیرا
اي جامعه و رشد اقتصادي تأثیر ثبات و آرامش در بین اعض

  ).2011، 4(سازمان اقتصاد نوین مثبت بگذارد
بهزیستی ذهنی یک مفهوم چند وجهی است که 

و روانی، وضعیت تحصیلی، موقعیت  سالمت جسمی
). یکی از عوامل 2017، 5اقتصادي را در بردارد (شارما

آوري تحصیلی است. ذهنی تاب گذار بر بهزیستیتأثیر
هاي بهنجار مورد توجه و آوري یکی از مفاهیم و سازهتاب

نگر است و به سازگاري شناسی مثبتمطالعۀ روان
 ها و تهدیدها اشاره دارد.آمیز با وجود چالشموفقیت
آوري تحصیلی فرایندي است که در طی آن تاب

                                                
1. Ozmete, 
2. Kuykendall, & Tay 
3. Jovanovic 
4. New Economic Organization 
5. Sharma 

زا و آموزان با وجود قرار گرفتن در شرایط استرسدانش
توانند به موفقیت و پیشرفت ه میکننددشوار و تهدید

  ).2014، 6تحصیلی دست یابند (خلف
هایی آوري شخص را براي مقاومت در برابر موقعیتتاب
برانگیزند و احتمال دارد درصورت ناتوانی در مقابله که چالش

کند به طوري که شخص در زندگی آسیب ببینند، توانمند می
ناپذیر ت اجتنابزاها و مشکالخود در مواجهه با استرس

، 7استقامت داشته باشد و تسلیم نشود (پولی زي، لین و پري
تواند توانایی آوري می). از طرفی تقویت میزان تاب2020

استقامت فرد در برابر شرایط دشوار و غلبه بر آن با حفظ 
سالمت روانی، شوخ طبعی و بهزیستی را براي فرد 

حصیلی آیندة آنان ) و همچنین پیشرفت ت2012 ،8(استفهانز
). 1391را نیز در پی داشته باشد (ذبیحی، نیوشا و منصوري، 

گردد که سطح استرس ادراك آوري موجب میدر واقع تاب
شده و متعاقب آن سطح پریشانی و حس ناخوشایند افراد در 
مواجهه با مشکالت کاهش یابد و در نهایت بهزیستی آنها 

ها نشان ). پژوهش1920و همکاران،  9ارتقا یابد (تسون
آوري به خوبی بهزیستی روانی دانشجویان را اند که تابداده
) و بر آن 1392، کند (بیگدلی، نجفی و رستمیبینی میپیش

آوري ). همچنین تاب2020، 10اثر دارد (سود و شارما
تحصیلی رابطۀ مثبتی با بهزیستی ذهنی دارد (کو، کیم و 

آور قادر ). افراد تاب1820، 12؛ پارك و کوون2020 ،11کنگ
ها به اعمال کنترل هستند، قادرند خود را از سردرگمی

هاي حمایت اجتماعی و روابط خانوادگی برهانند و سیستم
تري فراهم کنند؛ با توجه به این امر این افراد در گسترده

کالس درس قادر خواهند بود که به صورت مؤثر و کارآمد 
روابط دوستانۀ بهتري تشکیل در گروه خود فعالیت کنند، 

اي آنها به دنبال دهند که این خودسازگاري سازنده را بر
  خواهد داشت.

آوري تحصیلی، توان با ارتقاي ظرفیت تاباز این رو، می
هاي ناخوشایند ها و واقعیتبه افراد کمک کرد تا با رویداد

اي مثبت و کار آمد رویارو شوند و در زمینۀ زندگی به گونه
                                                
6. Khalaf 
7. Polizzi, Lynn, & Perry 
8. Stephens 
9. Tecson 
10. Sood, & Sharma 
11. Ku, Kim, & Kang 
12. Park & Kwon 
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تحصیلی در کاهش افت تحصیلی از آن بهره گرفت. 
در  آوري تحصیلی را عامل مهمیبنابراین این پژوهش تاب

گیرد که تأثیر خود را به بهزیستی ذهنی افراد در نظر می
شکلی غیرمستقیم و از طریق افزایش سازگاري هیجانی، 

آموز و ادراك بهتر از جو مدرسه تعامل بهتر معلم دانش
کند. یکی دیگر از متغیرهاي تأثیرگذار بر بهزیستی اعمال می

آموز است. تعامل با افراد ذهنی کیفیت تعامل معلم با دانش
 یاجتماع يموجودهاي اصلی انسان به عنوان دیگر از نیاز

تأثیرگذار، تعامل  ياز انواع روابط میان فرد یکو ی است
 نیتراز مهم یکیآموز است، مدرسه به عنوان معلم با دانش

. شودآموزان محسوب میدانش یشناخت رشد يها براطیمح
 يو رفتار یاجتماع ،یلیهاي تحصدر مدرسه مهارت

تعامل با  قیها از طرمهارت نیشود. اکتساب افراگرفته می
هاي مدرسه شامل: معلمان، همساالن و برنامه طیمح
  ).2009 ،1نگیوی(ا است ریامکان پذ یلیتحص

 - آموز یکی از عوامل جو اجتماعینشتعامل معلم و دا
داري، کالساست که به شیوه مدیریت و  کالسروانی 

اطالق آموزان معلمان با دانش غیرکالمیو  کالمیارتباطات 
). تعامل 1398بیگلو و جوکار، شود (حسینچاري، قزلمی
آموز اصطالح چتري است که جوانب متعددي از دانش-معلم

چه در واقعیت و چه به صورت  -مدرسه تعامالتی را که در 
دهد را آموز رخ میبین معلم و دانش -ذهنی یا ادراك شده

آموزان به صورت حمایت گیرد که از دیدگاه دانشدر بر می
-از جانب معلم و از دیدگاه معلمان به صورت رابطۀ معلم

 ). 2005، 2شود (آنگسازي میآموز مفهومدانش
 عتیبر طب دیتأک يبرا یرچوباچه ینظام تحول یۀنظر

 يندهایفرا ختنیآموز در برانگفعال و اهمیت تعامل با دانش
آموز اساس، تعامل معلم دانش نیسازد. برافراهم می یتحول
شود که تحت تأثیر  یفعال تلق تواند به عنوان نظامیمی
 يساختار يرهایمتغ زیآموز و نهاي معلم و دانشیژگیو

کالس است. با توجه  و جو آموزدانشه مانند نسبت معلم ب
آموز در تعامل معلم و دانش ،یهاي تحولنظام یۀبه نظر
و  کندمی فایا يدیآموزان نقش کلدانش یعاطف يسازگار

 گذاردآموزان تأثیر میبدین طریق بر بهزیستی ذهنی دانش

                                                
1. Ewing 
2. Ang 

پژوهش کاپ و همکاران در  ).2004، 3و استالمن انتای(پ
آموز نشان داده است که تعامل دانش -تعامل معلم ۀزمین

برابر جو خانگی نامطلوب  آموز، فرد را دردانش -مثبت معلم
حمایتی  هعنوان منبع برجست کند و معلمان بهمحافظت می

- آموزان براي بهبود عملکرد تحصیلی و هیجانیاز دانش
به  ).2016و همکاران،  4(کاپآموزان هستند اجتماعی دانش

دهد اگر آموزان شکل میور کلی روابطی که معلم با دانشط
منجر به ایجاد احساس همدلی، شایستگی و خودمختاري در 

آموز شود، موجب تجربه بهزیستی اجتماعی و دانش
شود (کوناري و آموزان میشناختی به وسیلۀ دانشروان
آموز به سازگاري بیشتر دانش-معلم تعامل ).2010، 5لیپونن
آموزان در سه بعد هیجانی، اجتماعی و آموزشی دانش

). محمدي 2011، (امین خندقی و فراستمیانجامد 
-) نیز نشان دادند که تعامل معلم1397باغمالیی و یوسفی (

آموزان با آموز بر درگیري تحصیلی و سازگاري دانشدانش
تعامالت معلم با  پژوهش در خصوصمدرسه اثر دارد. 

 کالس وهاي معلم، ارتباطات اجتماعی ویژگی آموزان،دانش
آموزان نشان و رفتاري دانش هیجانیسازگاري اجتماعی، 

آموز سازگاري اجتماعی و دانش -معلم تعاملدهد که می
 ). 2015، 6کند (بریمنبینی میرا پیشآموزان دانش هیجانی

سازگاري تحصیلی، هیجانی و سازگاري اجتماعی از 
ماسترآرولسیکر و هستند ( ابعاد سازگاري با مدرسه

). در این بین، سازگاري هیجانی از 2016 ،7آرولالورنس
اي برخوردار است. این سازه اشاره به سازگاري اهمیت ویژه

انطباق به سازگاري هیجانی شناختی دارد. فردي و روان
فردي او اشاره فردي و بینآموز در روابط درونهیجانی دانش

روانی و جسمی فرد در محیط دارد و به وضعیت سالمت 
(ماسترآرولسیکر و  ربط داردجدید و بعد از ورود به مدرسه 

معناي توانایی  سازگاري هیجانی به). 2016آرولالورنس، 
هاي خود سازي و ابراز هیجانشخص براي تشخیص، مفهوم
هاي پیش روي زندگی است در پاسخ به دیگران و موقعیت

در سالمت  یر نقش مهمی). این متغ2011، 8(کریم و ویس
آموزان دارد روانی و بهزیستی و پیشرفت تحصیلی دانش

                                                
3. Pianta & Stuhlman 
4. Capp 
5. Kunnari & Lipponen 
6. Breeman 
7. Master Arul Sekar & Arul Lawrence 
8. Karim & Weisz 
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آموزان به ویژه ). سازگاري دانش2013، 1(گانایی و میر
سازگاري هیجانی با پیشرفت تحصیلی آنان رابطه نشان داده 

). این سازگاري در  1392فر و منصوري نیک، است (تمنایی
بیرونی موجب تعادل  هاي درونی وزامواجه با استرس

شود که این فرایند از طریق فرایندهاي شناختی هیجانی می
در  زیشناسان نروانشود. پذیرش و سازگاري تسهیل می

موجود در  یبه تعداد عوامل شخص يمورد قدرت سازگار
ند از: تسلط اها عبارتآن نیترکنند که مهمافراد اشاره می
که از  یه، اقوام و دوستانداشتن خانواد ،یداشتن بر زندگ

. داشتن هدف ،يوارامید ،آوريشوند، تاب تیها حمانآ يسو
در واقع سازگاري هیجانی عنصري اساسی براي داشتن 

هایی که در محیط تواند با تطابقزندگی خوب است و می
کند، بر بهزیستی ذهنی فرد تأثیر بگذارد (والسارج، ایجاد می

  ). 2017، 2ساویتا و نایاك
آخرین عاملی که در پژوهش حاضر به عنوان عامل 
مؤثر بر بهزیستی ذهنی در نظر گرفته شده است، ادراك از 
جو مدرسه است.  ادراك از جو مدرسه احساسات و 

آموزان، معلمان و کارکنان بر هایی است که دانشنگرش
اساس تجارب پیشین و جاري خود نسبت به جو مدرسه 

(کرامتی، شهامت ده سرخ و خسروي،  کننددارند و ابراز می
1390 .( 

در  ساسیو ا مهماي هسئلممدرسه  محیطاز  ادراك
. یدآمی ربه شما طمربو يمینههاز سایرو  تربیتو  تعلیم

آموزان از جو مدرسه با خودکارآمدي آنها و ادراك دانش
اهداف پیشرفت رابطه دارد (مهنا، میکائیلی منیع و 

 ). 392زادگان، عیسی
یزان رضایت از زندگی و بهزیستی افراد از احساسات م

پذیرد. فرد دربارة مدرسه و روابط او در مدرسه تأثیر می
در  ساسیو ا مهماي لهئسم مدرسهجو از  ادراكبنابراین 
جو . یدآمی ربه شما طمربو يمینههاز سایرو  تربیتو  تعلیم

مدرسه به عنوان عنصري کلیدي و مؤثر مدارس تعریف 
هاي قوي و نیرومندي در رابطه با شود و داراي داللتمی

انگیزش و درگیري در یادگیري، رشد شخصی، اجتماعی و 
و  4؛ گیج2018، 3شناختی نوجوانان است (فاتو و کوبیژوسکی

                                                
1. Ganai & Mir 
2. Valsaraj, Savitha & Nayak 
3. Fatou, and Kubiszewski 
4. Gage 

شناختی و شکل مدرسه به جو روان طیمح). 2016همکاران، 
 ،5تچمید نسیتو و اس سیمدرسه اشاره دارد (مر یکیزیف

جو  ابعاد ادراك از ن،یشیهاي پ). براساس پژوهش2014
معلم:  تیاند: حماکرده میمدرسه را به چهار مؤلفه تقس

ها رستانیدر دب اننوجوان يدر سازگار معلمان نقش مهمی
تأثیر به  نی). ا2000، 6الکس و سامروف سر،یدارند (رو

شان را معلمان یرستانیآموزان دباي است که اگر دانشگونه
 يکمتر يسازتر ادراك کنند و فرصت تصمیمنترل کنندهک

و  ياز خودکارآمد يترنییبه آنها داده شود، سطوح پا
 ).1392 ی و همکاران،مانیدهند (نرنشان می را زشیانگ
 طیرشد انسان بر مح یشناختبوم یۀهمساالن: نظر تیحما

 دیمدرسه به عنوان عامل مؤثر بر رشد روابط با همساالن تأک
روابط نوجوانان با  ). 2004 ،7دهامیکرده است (کروسنو و ن

 نی. همساالن در بهتردباش یمنف ایتواند مثبت همساالن می
دوره  یهاي اجتماعخانواده و نقش نیب یحالت مانند پل

: در ي). خودمختار2006 ،8نیگر يهستند (و یسالبزرگ
 ي) خودمختار2000( 9انیو را یدس يگرنییخودتع یۀنظر

فرد به احساس  ازیبلکه به ن ست،یبرابر با مستقل بودن ن
 میکیدارد (ن ارهاش فیدر انجام تکال يانتخاب و خود آغازگر

هاي از مؤلفه یکیبه عنوان  ي). خود مختار2009 ،10انیو را
 زهیو باالبردن انگ يساختار کالس در انتخاب اهداف تبحر

: نیثبات قوان). 2000دسی و رایان، است ( آموزان مؤثردانش
 يفهمند که معلم چه رفتارمی نیقوان قیآموزان از طردانش

میان جو . )2011، 11پینتریج و شونکانتظار دارد ( را از آنها
گري با واسطهبه طور مستقیم و مدرسه و بهزیستی روانی 

 ی وصالح ی،حسن یحاج( رابطه وجود دارد خود تنظیمی
و  12یادگیري (یحیایی اثر ادراك محیط ).1398، پورامامی

) و ادراك از جو 2018و همکاران،  13؛ هرا2012همکاران، 
) بر بهزیستی ذهنی نشان 2018، 14تمدرسه (رید و اسمی

داده شده است. از آن جایی که جو مدرسه نقش نیرومندي 

                                                
5. Meristo, & Eisenschmidt 
6. Roeser, Eccles, & Sameroff 
7. Crosone& Needham 
8. Way& Greene 
9. Deci & Ryan 
10. Niemiec& Ryan 
11. Pinterij &Shunk  
12. Yahyaei 
13. Herrera 
14. Reid & Smith 
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آموزان دارد بر در زمینۀ رشد اجتماعی و شناختی دانش
و میکائیلی منیع،  بهزیستی ذهنی آنان اثرگذار است (انوري

) رابطۀ بین جو مدرسه و بهزیستی 2016( 1بورکار ).1396
ذهنی در مدارس، از  بهزیستیروانی را نشان داده است. 

انوري (پذیرد آموز و جو مدرسه تأثیر میکیفیت تعامل دانش
پور ). حاجی حسینی، صالحی و امامی1396و میکائیلی منیع، 

و  بهزیستی ذهنی باو مدرسه بین ج) نشان دادند که 1398(
. مستقیم و معنادار وجود دارد ۀرابطآوري تاب همچنین

آوري تحصیلی بر ادراك از جو مدرسه نیز افزون بر این تاب
). در واقع جو مثبت 1397اثر دارد (بخشی و فوالدچنگ، 

حاکم بر مدرسه، خودکارآمدي ایجاد شده به طور مثبت و 

اب به طور منفی قادر به مؤلفۀ نگرانی از آزمون اضطر
و  1آموزان است (استین مایربینی بهزیستی ذهنی دانشپیش

 ). 2018همکاران، 
ها حکایت از آن دارد که افزون بر با وجود این، پژوهش

تأثیر مستقیم، این سازه به شکلی غیرمستقیم و از طریق 
گذارد (زولیک، سازگاري هیجانی بر بهزیستی ذهنی تأثیر می

). 2010، 3و وانگ و هولکومب 2011، 2 و پاتونهوبنر 
آوري همچنین ادراك از محیط یادگیري و جو کالس با تاب

                                                
1. Steinmayr 
2. Zullig, Huebner & Patton 
3. Wang, Holcombe 

آموزان نیز رابطه نشان داده است (رشیدي و همکاران، دانش
1394 .( 

با توجه به آنچه گفته شد هدف از پژوهش حاضر 
شناسایی عوامل مؤثر بر بهزیستی ذهنی بر اساس پیشینۀ 

 نظري است. بر این اساس مدل مفهومیپژوهشی و 
  پژوهش در زیر ارائه شده است. 

  
  روش پژوهش

روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به روش 
  معادالت ساختاري (روش حداقل مربعات جزئی) بود. 

آزمودنی براي  20تا  5براي تعیین حجم نمونه از مالك 

براي به حداکثر رساندن . استفاده شدهر متغیر پنهان 
بینی نمونه مالك قرار گرفت و با هدف پیش 20واریانس 

هاي مخدوش ده درصد هم به افت نمونه و یا وجور آزمون
نامه کامل پرسش 350نمونه اولیه افزوده شد و در نهایت 

 وارد تحلیل شدند. 
  

  ابزارهاي گردآوري داده
پژوهش حاضر شامل موارد زیر ابزارهاي استفاده شده در 

  شود:می

 پژوهش مدل مفهومی .1شکل 



 1400)، تابستان 33فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال نهم، شماره اول (پیاپی      14

مقیاس بهزیستی ذهنی: براي سنجش این متغیر از 
) 1985و همکاران ( 1نامه رضایت از زندگی داینرپرسش

نامه داراي پنج ماده است که در آن استفاده شد. این پرسش
پاسخگو باید میزان رضایت کلی از زندگی خود را مشخص 
کند. در این مقیاس پاسخگو در مقیاسی پنج بخشی میزان 

ضریب همسانی درونی در  .کندموافقت خود را اعالم می
  بود. 80/0باخ پژوهش حاضر با استفاده از الفاي کرون

از  ریمتغ نیسنجش ا يبرامقیاس سازگاري هیجانی: 
. شد) استفاده 7200و همکاران ( 2واي رابیگویه 28 اسیمق
(کامال  1اي در مقیاس شش درجه یجانیه يسازگار اسیمق

ضریب  .شودسنجیده می) م(کامال مخالف 6) تا مموافق
اي لفهمسانی درونی در پژوهش حاضر که با استفاده از ا

  بود. 90/0دست آمد کرونباخ به
مقیاس ادراك از جو مدرسه: براي سنجش این متغیر از 

اي ادراك از جو مدرسه استفاده شد که گویه 31نامه پرسش
) 1973( 3بر اساس مقیاس محیط کالس تریکت و موس

). این 198، ص 2007، 4ساخته شده است (وي، ردي و رودز
قیاس حمایت معلم، حمایت نامه داراي چهار خرده مپرسش

آموزان و وضوح و ثبات همساالن، خود مختاري دانش
قوانین است. خرده مقیاس همساالن داراي دو مؤلفه تعامل 
با همساالن و وابستگی به مدرسه و خرده مقیاس وضوح و 
ثبات قوانین نیز داراي دو مؤلفه ساختار مدرسه و سختی 

  قوانین است.
 کرتیاي لجهدر پنج اسیمق کیآن در  يگذارنمره

د. ضریب همسانی ریگانجام می )رگز=ه5همیشه تا =1(
 82/0درونی در پژوهش حاضر با استفاده از الفاي کرونباخ 

  دست آمد.به
است اي آوري تحصیلی: ابزاري شش گویهمقیاس تاب
 يشده است. دارا هی) ته2006( 5شرما و نیکه توسط مارت

 صالً در مورد من صدقا( از کرتیل اسینقطه مق هفت
شده  يبند) درجهکندکامالً در مورد من صدق میتا کند نمی

ضریب  .است یبرازش قابل قبول يدارا یاصل اسیمق است.

                                                
1. Diener 
2. Rubio 
3. Trickett & Moos 
4. Way, Reddy & Rhodse       
5 Martin, and Marsh 

همسانی درونی در پژوهش حاضر با استفاده از الفاي 
 دست آمد.به 58/0کرونباخ 

 77 نامهشین پرساآموز: مقیاس تعامل معلم دانش
 بر) 1993(6 زمایر و يهو يلو ن،کریتو ،بلزرا واي گویه
از  يتصویرنامه شین پرسا) ساختند. 1957( يلر لمدسساا

ئه ارا سکالدر  معلم يهارفتااز ر زانموآنشادراك دا
از یک تا پنج است.  اريگذهنمر ن،موآز ینطیفدر امیکند. 

ضریب همسانی درونی در پژوهش حاضر با استفاده از الفاي 
  دست آمد. هب 87/0کرونباخ 

  
  هایافته

هاي خام تبدیل به اطالعات آماري در این قسمت داده
ها و اهداف تحقیق مورد تجزیه ها، فرضیهشود و پرسشمی

گیرد. در این پژوهش ما ابتدا به بررسی و تحلیل قرار می
هاي پردازیم؛ سپس آمارهشناختی میهاي جمعیتویژگی

آمار  در نهایت با استفاده ازتوصیفی را ارائه خواهیم کرد و 
استنباطی و روش حداقل مربعات جزیی به آزمون 

هاي پژوهش که آزمون مسیرهاي مدل پژوهش فرضیه
است می پردازیم و پاسخ پرسش تحقیق یعنی برازش مدل 

  پیشنهادي را ارائه خواهیم کرد.
  

  بررسی توصیفی عوامل پژوهش
و بیشینۀ عوامل  میانگین، انحراف استاندارد، کمینه 1جدول 

  دهد.مفروض را در پژوهش نشان می
  

  آزمون مسیرهاي مدل نظري
در این قسمت فرضیات مدل تدوین شده بر اساس پیشینۀ 

مراجعه شود)، با استفاده از نسل  1نظري و تجربی (به شکل 
افزار وارپ پی ال اس هاي معادالت ساختاري و نرمدوم مدل

ز حداقل مربعات جزئی در آزمون شده است. منطق استفاده ا
پژوهش حاضر پیچیدگی روابط بین عوامل مؤثر بر بهزیستی 
ذهنی است.  استفاده از این روش در حوزة علوم رفتاري به 
علت پیچیده بودن مسائل، نبود تئوري جاافتاده، کاربردي 

گیري سریع، به وسیلۀ متخصصان بودن و نیاز به تصمیم
هاي مبتی بر کوواریانس شود زیرا که در روشتوصیه می

ها با الگوي نظري پژوهش داریم، سعی در سازگاري داده
                                                
6 Wubbles, Creton, Levy, and Hooymayers 
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که در روش حداقل مربعات جزئی به دنبال کشف درحالی
، 1ها نهفته است (سرایتاي هستیم که در داخل دادهنظریه
2000 .(  

ها یا بررسی مسیرهاي مدل قبل از آزمودن فرضیه
ربعات جزئی مقتضی است نظري با استفاده از روش حداقل م

هاي مورد استفاده در مدل مورد که ابتدا روایی و پایایی گویه
ارزیابی قرار بگیرد. منطق این امر این است که اگر اعتماد 

ها، در معرف بودن سازه وجود نداشته باشد، کافی به گویه
  توان از آنها براي آزمون الگوي نظري استفاده کرد.نمی

  
  هاسازه پایایی (اعتبار)

ها هاي ساختاري نسل دوم جهت بررسی اعتبار سازهدر مدل
. اعتبار هر 1دهند سه مالك را پیشنهاد می فرنل و الکر
. 3 ها وهر یک از سازه . اعتبار ترکیبی2ها یک از گویه

شده . در مورد اعتبار هر یک از متوسط واریانس استخراج 
و بیشتر هر گویه در تحلیل عاملی  60/0ها، بار عاملی گویه

تاییدي نشانگر سازه خوب تعریف شده است همچنین بار 
معنادار باشد (جفن  01/0ها باید حداقل در سطح عاملی گویه
بارهاي عاملی هر گویه را  3). جدول 2005، 2و استراب
هاي ادراك از جو مدرسه و تعامل معلم گویهدهد نشان می
هاي آنها و هاي کل خرده مقیاسآموز شامل نمرهدانش
آوري تحصیلی و بهزیستی هاي سازگاري هیجانی، تابگویه

 3شود. در این رابطه بنتلرهاي سوال میذهنی شامل بسته
ها زیاد باشد ) معتقد است در عمل اگر تعداد نشانگر1980(

م برازش مدل غیر ممکن است، برازش مدل کاري اگر نگویی
بسیار دشوار است. همچنین معتقد است زمانی که پنج تا 

شود، امکان ندارد که مدل هشت گویه روي هر عامل بار می

                                                
1. Srite 
2. Gefen& Straub 
3. Bentler 

ها داشته باشد و مورد تایید مورد نظر برازش مطلوبی با داده
هاي سؤال قرار بگیرد. در این گونه موارد استفاده از بسته

) معتقدند براي 1998( 4مناسب خواهد بود. راسل و همکاران
ها سه مرحله الزم است الف) مشخص بندي گویهبسته

بندي کردن بار عاملی هر گویه در مدل تک عاملی ب) رتبه
ها در شان ج) قرار دادن گویهها بر اساس بار عاملیگویه
ها ستهب اي که میانگین بار عاملی در تمامیها به گونهبسته

ها بر اساس این تقریباً برابر باشد. در پژوهش حاضر گویه
  . اندبندي شده و وارد تحلیل شدهمراحل بسته

دهد کلیۀ بارهاي عاملی از نشان می 2گونه که جدول همان
معنادار هستند.  01/0بیشتر و همۀ موارد در سطح  60/0

 ها از ضریببراي بررسی اعتبار ترکیبی هر یک از سازه
استفاده شد. اعتبار ترکیبی در سال  )cρ( 5گلدشتاین-دیلون
مطرح شده و شاخص  ٦به وسیلۀ ورت، لین و جرکوگ 1974

همسانی درونی است. در مقایسه با آلفاي کرانباخ این 
کند که همۀ نشانگرها داراي وزن برابر شاخص فرض نمی

 هستند؛ بنابراین آلفاي کرانباخ با فرض برابري، اعتبار را
که این دهد؛ درحالیتر از آن چیزي که هست نشان میپایین

تري شاخص با در نظر گرفتن نمرات عاملی، تقریب نزدیک
 ρcبه آنچه که واقعا وجود دارد است. مقادیر قابل پذیرش 

). 1974یا بیشتر باشد (ورت، لین و جرکوگ،  70/0باید 
عتبار ها از ادهد همۀ سازهنشان می 2گونه که جدول همان

ترکیبی مناسبی برخوردار هستند. نشانگر سوم بررسی اعتبار، 
) است. فرنل و AVEمیانگین واریانس استخراج شده (

توان به عنوان ) معتقدند این شاخص را می1981( 7الکر
شاخصی از اعتبار تفسیر کرد که در مقایسه با اعتبار ترکیبی 

(ρc) حالت  کاري بیشتري برخوردار است دراز محافظه
                                                
4. Russell 
5. Dillon-Goldstein 
6. Werts, Linn, & J¨Oreskog 
7. Fornell, & Larcker 

  مفروض در پژوهش عوامل ، کمینه و یشینۀاریمع انحراف، نیمیانگ .1 جدول
  بیشینه  کمینه  انحراف معیار  میانگین  عوامل

  00/202  00/76  62/20  26/150 آموزتعامل معلم دانش
  00/141  00/56  53/13  64/102  ادراك از جو مدرسه

  00/42  00/10  40/6  78/26  آوري تحصیلیتاب
  00/159  00/43  09/24  98/99  سازگاري هیجانی
  00/25  00/5  39/16  52/4  بهزیستی ذهنی
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باشد که این مطلب به  50/0تر از باید بزرگ AVEآل ایده
یا بیشتر از واریانس نشانگرها قابل  50/0این معنی است که 
بیانگر میانگین واریانس استخراج شدة  2توجیه است. جدول 

  ها است.مطلوب داده
  

  هاروایی سازه
ها در پژوهش حاضر، روایی همگرا براي بررسی روایی سازه

 گیرد. روایی همگرا اشارهو روایی واگرا مورد بررسی قرار می
گیري سازة زیربنایی که براي به همگرایی نشانگرها در اندازه

اند دارد. به عبارت دیگر بارهاي گیري آن ایجاد شدهاندازه

عاملی چقدر باال است و آیا آنها شبیه یا متفاوت از هم 
  هستند.

 90/0تا  50/0اي نظیر اگر نشانگرها در دامنۀ گسترده
قرار بگیرند این نگرانی وجود دارد که آیا واقعا نشانگرها 

همگن هستند. ولی اگر بارهاي عاملی در دامنۀ کمتري نظیر 
توان قرار بگیرند، با اطمینان بیشتري می 90/0تا  70/0

نایی را کنند تا سازة زیربگفت که نشانگرها همه کمک می
اندازه بگیرند. با این حال، معیار ثابت، دامنۀ ثابت یا مقدار 
حداقلی براي بارهاي عاملی وجود ندارد ولی هرچه دامنه 
کمتر باشد فرض بر این است که روایی همگراي بیشتري 

  ). 2010، 1وجود دارد (وینزي، چین، هنسلر و وانگ
ادراك در پژوهش حاضر دامنۀ بارهاي عاملی براي سازة 

آموز براي تعامل معلم دانش 83/0تا  62/0از جو مدرسه بین 
آوري و بهزیستی ذهنی ، براي تاب79/0تا  60/0بین 

اي وجود ندارد و در نهایت براي سازگاري هیجانی بین دامنه
است که همگی بیانگر روایی همگراي  91/0تا  89/0
  ها است.سازه

هاي بیشتر با اندازهروایی واگرا بیانگر این است که سازه 
هاي دیگر. این روایی با خود در ارتباط است تا با سازه
شود. به این ها محقق میبررسی همپوشی در واریانس

هاي خود، صورت که اگر سازة بخصوصی در مقایسه با اندازه
هاي دیگر دارد و آن را با همبستگی بیشتري با سازه

ها مورد بررسی ازههاي سازة مورد نظر با سایر سهمبستگی
 2). چین 2010دهیم (وینزي، چین، هنسلر و وانگ، قرار می

یک سازه باید بیشتر  AVEکند که جذر ) توصیه می1988(

                                                
1. Vinzi, Chin, Henseler, & Wang 
2. Chin 

  هانتایج بررسی اعتبار سازه .2جدول 

ویه  سازه
گ

ملی  
رعا
با

  

ویه  سازه
گ

ملی  
رعا
با

  
غیر
مت

ویه  
گ

ملی  
رعا
با

  
ویه  سازه
گ

ملی  
رعا
با

  
ویه  سازه
گ

ملی  
رعا
با

  

رسه
 مد
جو

  

1  83/0  

مل
تعا

  

1  72/0  

تاب
ري
آو

  

1  85/0  

انی
هیج

ي 
زگار
سا

  

1  89/0  

هنی
ی ذ
یست
بهز

  

1  87/0  
2  63/0  2  79/0  2  85/0  2  91/0  2  87/0  
3  81/0  3  60/0      3  89/0      
4  62/0                  

Ρc  

82/0    75/0    84/0    92/0    86/0    

A
V

E
  

53/0      50/0      72/0      81/0      76/0    

  و باالتر معنادار است. ** 01/0بارهاي عاملی در سطح  تمامی

  هاي برازش مدل تحقیقشاخص .4جدول 
  5  4  3  2  1  هاسازه  ردیف

          73/0  ادراك از جو مدرسه   1
        71/0 45/0  آموز تعامل معلم دانش  2
      85/0 29/0 20/0  آوري تحصیلی تاب  3
    90/0 47/0 24/0 23/0  سازگاري هیجانی   4
  87/0 51/0 38/0 29/0 21/0  بهزیستی ذهنی   5

اعداد روي قطر ماتریس همبستگی، جذر میانگین واریانس 
  .باشنداستخراج شده می
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نتایج  3 هاي دیگر باشد. جدولاز همبستگی آن سازه با سازه
دهد. نتایج حکایت از روایی واگرا نشان میمربوط به بررسی 

  روایی واگراي مناسب است.
  مدل ساختاري

گیري و درستی آن، گام دوم هاي اندازهبعد از آزمون مدل
ارائۀ شواهدي براي حمایت از مدل نظري یا به عبارت 
دیگر آزمون الگوي ساختاري است. در آزمون الگوي 

مجذورات جزئی ساختاري، تاکید اصلی تحلیل حداقل 
)PLC(  بر واریانس تبیین شده و معناداري همۀ مسیرهاي

بینی مدل برآورد شده است. به شکل اختصاصی توان پیش
زا هاي درونسازه R2هاي ساختاري به وسیلۀ ارزش

در حداقل مجذورات جزئی مقدار  R2شود. ارزیابی می
هاي برازش بیانگر شاخص 4واریانس سازه است جدول 

 تحقیق است.مدل 
هاي دهد، شاخصطور که جدول زیر نشان میهمان

دهند تمام مقادیر در دست آمده از برازش مدل نشان میبه
توان نتیجه گرفت سطح مطلوبی قرار دارند و از این رو می

بینی و تبیین بهزیستی ذهنی مدل آزمون شده براي پیش
 طور که جدول زیرآموزان مناسب است. هماندر دانش
دست آمده از برازش مدل هاي بهدهد، شاخصنشان می
دهند تمام مقادیر در سطح مطلوبی قرار دارند و از نشان می

توان نتیجه گرفت مدل آزمون شده براي این رو می

آموزان مناسب بینی و تبیین بهزیستی ذهنی در دانشپیش
  است.

ضرایب مسیر، معناداري آنها و واریانس  2در شکل 
  دهد.) را نشان میR2شده (تبیین 

دهد تأثیر ادراك از نشان می 2گونه که شکل همان
جو مدرسه بر سازگاري هیجانی، تأثیر تعامل معلم 

آموز بر سازگاري هیجانی و تأثیر ادراك از جو مدرسه دانش
بر بهزیستی ذهنی معنادار نیست. در این رابطه لومکس و 

 1فرایند تعیین اند در طول) توضیح داده1388شوماخر (
مدل، پژوهشگر متغیرهاي مدل را بر مبناي نظریه یا 

کند، اما امکان اشتباه در ادغام یا حذف پژوهش تعیین می
اگر در مدل برآورد شده «متغیرها در مدل وجود دارد: 

هایی غیر معنادار تشخیص داده شد، مرحلۀ بعدي مسیر
». ستاصالح مدل و در پس آن ارزیابی مدل اصالح شده ا

بدین ترتیب ما در ادامه مسیرها را تعدیل و مدل اصالح 
ضرایب مسیر (مستقیم،  5دهیم جدول شده را ارائه می

هاي واریانس 3غیرمستقیم و کل) و معناداري آنها و شکل 
  دهد.تبیین شده و ضرایب مستقیم را نشان می

دهد مدل نظري نشان می 3گونه که شکل همان
درصد از واریانس بهزیستی ذهنی  30تواند پژوهش می

درصد از  5درصد از سازگاري هیجانی  26آموزان، دانش

  )R2(ضرایب مسیر، معناداري آنها و واریانس تبیین شده  .2شکل 
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درصد از واریانس تعامل معلم  9ادراك از جو مدرسه و 
  آموز را تبیین کند.دانش

افزون بر ضرایب مستقیم، ضرایب  5جدول 
  غیرمستقیم و کل را نیز نشان میدهد.

ضرایب  دهد تمامینشان می 5گونه که جدول همان
مستقیم و غیرمستقیم موجود در مدل اصالح شده همگی 

 معنادار هستند. 01/0در سطح 

توان گفت می 5با توجه به اطالعات جدول  در مجموع
که در پژوهش حاضر مسیر مستقیم ادراك از جو مدرسه به 

آموز به سازگاري دانش-تی ذهنی و مسیر تعامل معلمبهزیس
هیجانی و در نتیجه اثر غیر مستقیم آن بر بهزیستی ذهنی 
غیرمعنادار شد و دربقیۀ موارد همۀ اثرها در سطح آلفاي 

 مورد تایید قرار گرفتند. 01/0
  
  

  مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهاي مدل اثرات يمعنادار و بیضرا .5 لوجد
ر مالك  نوع اثر  ضریب مسیر  )Pمعناداري ( ر   متغی بینپیشمتغی 

  آموزتعامل معلم دانش مستقیم (کل) 29/0 001/0**

  آوري تحصیلیتاب

 ادراك از جو مدرسه مستقیم (کل) 22/0 001/0

  سازگاري هیجانی مستقیم  46/0  001/0
  سازگاري هیجانی  غیر مستقیم (کل)  03/0 020/0
  بهزیستی ذهنی  غیرمستقیم (کل) 28/0 001/0
  سازگاري هیجانی کل  49/0 001/0
 آموزتعامل معلم دانش  بهزیستی ذهنی مستقیم 20/0 001/0

  بهزیستی ذهنی  غیر مستقیم (کل)  06/0  005/0 ادراك از جو مدرسه  سازگاري هیجانی مستقیم (کل) 13/0 003/0
  هیجانی سازگاري بهزیستی ذهنی مستقیم (کل) 46/0  001/0

  )R2ضرایب مسیر، معناداري آنها و واریانس تبیین شده ( .3شکل 
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  و بحث گیرينتیجه
هدف از پژوهش حاضر تدوین مدلی علّی بر اساس پیشینۀ 
نظري و پژوهشی و آزمون آن با استفاده از روش حداقل 

ها نشان داد که تعامل معلم مربعات جزئی بود. یافته
آموز و سازگاري هیجانی به شکلی مستقیم، مثبت و دانش

گذارند. وجود تعامل معنادار بر بهزیستی ذهنی تأثیر می
آموز به معنی وجود نوعی همکاري ین معلم و دانشمثبت ب

روابط سازنده و مبتنی بر مراقبت است. بر اساس نظریۀ 
توان گفت که زمانی که معلم براي نظرات می انسانی مایلز

شود و زمینه را براي آموزان ارزش قائل میو عقاید دانش
سازد، آموزان فراهم میپیشرفت و موفقیت دانش

ان خود را در رسیدن به اهداف درسی بیشتر آموزدانش
برند و زمانی دانند و از یادگیري لذت بیشتري میمتعهد می
هاي تعامل خوب برقرار باشد و احترام و عالقه که کیفیت

آموز از بهزیستی ذهنی در کالس موجود است، دانش
ها بیشتري برخوردار خواهد بود زیرا که همۀ این مشخصه

شوند که مشخصۀ اصلی مش خاطر میموجب نوعی آرا
اند ارتباط ها نیز نشان دادهبهزیستی ذهنی است. بررسی
تواند موجب افزایش آموز میمثبت بین معلم و دانش

آموزان شود و احساس سالمتی و بهزیستی ذهنی در دانش
به بهبود عملکرد تحصیلی و تعلق به مدرسه و همساالن 

؛ وو، سانگ، 2018، 1مکارانشود (اولدفیلد، و همنجر می
  ). 2020، 2ژانگ و مارگراف

ا بودن معناداراز سوي دیگر سازگاري هیجانی به 
هاي شناختی و هیجانی در کنار آموزان از قایلیتدانش

ها است. سازگاري هیجانی که تعادل آمدن با چالش
شود، یکی از هیجانی یا پایداري هیجانی نیز نامیده می

مند در تعیین ساختار که به طور نظامهایی است سازه
هاي کند و در غالب نظریهشخصیتی افراد ایفاي نقش می

اساسی  شخصیت این عامل به عنوان یک بعد مفهومی
به منظور سازگاري مثبت  نیز همواره انسانشود. تلقی می

هاي ذاتی و با دنیاي در حال تغییر خود از مکانیسم
 ،روانی و اجتماعی دارند زیستی، سرجشمۀاکتسابی که 
شود فرد قادر باعث میسازگاري هیجانی د. کناستفاده می

با دیگران روابط  باشد، کنترل هیجانات و ارضاي نیازهابه 
                                                
1. Oldfield 
2. Wu, Sang, Zhang , And Margraf 

مناسب و همدالنه برقرار کند؛ یعنی آنها را درك کند، 
همچنین هیجانات خود را بفهمد و با درون خود رابطۀ 

داشته و شکست  حمل ناکامیو توانایی تدرست برقرار کند 
به طورکلی شواهد حاکی از اثر  ).2015(الك،  باشد

هاي سالمت روان و رابطۀ سالمت روان سازگاري بر مؤلفه
و بهزیستی است. به عنوان مثال، در پژوهشی که با هدف 

شناختی و بررسی رابطۀ بین سازگاري، بهزیستی روان
شگاه آفریقاي سالمت روانی در دانتشجویان سال اول دان

جنوبی اجرا شد، نتایج حاکی از این بود که سازگاري 
شناختی، سازگاري عملی و سازگاري تحصیلی به طور روان

منفی اضطراب، افسردگی، و بدکارکردي اجتماعی را 
، 3ویا و دیماك کاکسوکنند (اوالسوپو، ایدمیبینی میپیش

 )، یعنی با افزایش سازگاري تجارب منفی کاهش2018
یابد و پر واضح است که این شرایط همگی موجب می

بهزیستی ذهنی و یا به عبارت بهتر بهزیستی ذهنی 
هاي شود. این یافته همخوان با پژوهشآموزان میدانش

) 2017) والسارج و همکاران (2019و همکاران ( 4لومباردي
  ) است.2012( 5و کنول

که یافتۀ قابل توجه دیگر پژوهش حاضر نشان داد 
آموز و تأثیر غیرمستقیم دانش- تأثیر مستقیم تعامل معلم

آوري تحصیلی بر بهزیستی ادراك از جو مدرسه و تاب
ذهنی تایید و تأثیر مستقیم ادراك از جو مدرسه و تأثیر 

آموز بر بهزیستی ذهنی رد غیرمستقیم تعامل معلم دانش
شود. به عبارت دیگر سازگاري هیجانی فقط در تأثیر می
اي دارد و این آوري تقش واسطهدراك از جو مدرسه و تابا

آموز معنادار گري براي سازة تعامل معلم دانشواسطه
نیست و همچینین ادراك از جو مدرسه تنها به واسطه 
  سازگاري هیجانی اثر غیر مستقیم بر بهزیستی ذهنی دارد. 

آموز بر بهزیستی دانش- در باب اثر تعامل معلم
اده است که ابعاد حمایت هیجانی و ابزاري پژوهش نشان د

آموز از دیدگاه دانش- اي از تعامل معلممعلم به عنوان جنبه
آموزان، بر بهزیستی ذهنی و سالمت روانی دانش
). به 2018، 6(وین گیت اندآموزان اثر گذار بودهدانش

آمیز عبارت دیگر زمانی که معلمان با رفتارهاي محبت
                                                
3. Olasupo, Idemudia, & Dimatkakso 
4. Lombardi 
5. Knoell 
6. Wingate 
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دهند، با آنها همدلی آموزان مینشحس ارزشمندي به دا
محور روابطی محور و توجهکنند و با رفتارهاي مراقبتمی

کنند؛ همچنین زمانی که به جاي معتمد برقرار می
آموزان زمانی صرف توجهی به مسایل و مشکالت دانشبی
هاي خود را در جهت رفع آنها کنند و توانایی و مهارتمی

آموزان در برابر ک سو از دانشگیرند، از یبه کار می
کنند و آموز حمایت میها و فشارهاي مسایل دانشاسترس

از سوي دیگر حس اعتماد و ارزشمندي را در آنها ارتقا 
آموزان عواطف و شوند که دانشدهند و موجب میمی

هیجانات مثبت و درنتیجه رضایت و بهزیستی ذهنی را 
 1کوناري و لیپوننتجربه کنند. این یافته با پژوهش 

به منجر آموز دانش - معلم تعامل ) نیز همسو است.2010(
درس  کالسآموز در درگیري تحصیلی بیشتر دانش

یابی به شود که دستمی )2016و همکاران،  2(روزك
کند و احتمال تجربه هاي تحصیلی را آسان میموفقیت

هیجانات و عواطف مثبت و رضایت و خشنودي و درنتیجه 
  برد.بهزیستی ذهنی را باال می

تواند اما در رابطه با اینکه چرا سازگاري هیجانی نمی
آموز بر بهزیستی دانش - اي براي تعامل معلم نقش واسطه

توان گفت سازگاري هیجانی اشاره به ذهنی ایفا کند، می
هاي درونی و بیرونی تعادل هیجانی در رویارویی با استرس

هاي آموز شامل مقولهامل معلم دانشکه تعاست؛ درحالی
هاي اجتماعی، شناختی و تري نظیر مقولهگسترده

شود. این امر موجب شده این تأثیر خانوادگی می
آموز بر دانش - غیرمستقیم و اثر مستقیم تعامل معلم

سازگاري هیجانی به لحاظ آماري معنادار نشود. از سوي 
افزون بر تعامل با آموزان دیگر باید توجه داشت که دانش

مدرسه شامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی آن، با 
هاي خانواده خویش نیز تعامل دارند و احتمال دارد سبک

مختلف فرزندپروري و یا سبک تعامل والدین با 
آموزان که مطابق با پژوهش با سطوح مختلف دانش

آموزان رابطه سازگاري هیجانی، تحصیلی و اجتماعی دانش
بر نتیجه پژوهش حاضر  )1393و همکاران،  سلطانی(دارد 

آموز دانش –افزون بر این، ارتباط معلم  اثر گذاشته باشد.
هاي فرهنگی، تاریخی و اجتماعی مرتبط با عوامل و زمینه

                                                
1. Kunnari, & Lipponen 
2. Ruzek 

دهد و ) و بافتی است که تعامل در آن روي می2013، 3(لئو
به همین دلیل رویکردهاي اتخاذ شده براي مطالعه این 

غیر نیز متأثر از بافت هستند (استروئیت، اوپدناکر و مت
تواند بر نتایج پژوهشی اثرگذار ) که می2015، 4نائرتمی

  باشد و نتایج پژوهشی متفاوتی را ایجاد کند.
دار و اثر غیرمستقیم در رابطه با اثر مستقیم غیرمعنا

توان به معنادار ادراك از جو مدرسه بر بهزیستی ذهنی می
) که همسو با یافته 2018و همکاران ( 5روثمن پژوهش

حاضر است، اشاره کرد. این پژوهشگران نشان دادند که 
ادراك از جو مدرسه تنها به واسطه بهزیستی تحصیلی بر 

آموزان اثر دارد. به عبارت بهزیستی و سالمت روان دانش
دیگر در پژوهش مذکور ادراك از جو مدرسه شرایط 

تجربه فشار و استرس و فرسودگی پیشرفت تحصیلی بدون 
کند و موجب ارتقاي سالمت روانی و تحصیلی فراهم می

گردد. در راستاي پژوهش حاضر آموزان میبهزیستی دانش
توان گفت که مدارس افزون بر اینکه محلی براي نیز می

آموزان هستند، هاي تحصیلی به دانشآموزش مهارت
ی و هیجانی هاي اجتماعمکانی هستند که مهارت

، 6دهند (او.اي.سی.ديآموزان را نیز پرورش میدانش
توانند بر سازگاري هیجانی و درنهایت ) و می2017

آموزان اثرگذار باشند. به عنوان مثال، بهزیستی دانش
پژوهش نشان داده است که در جو مدرسه باز که روابط 

آموزان دوستانه است، فردي معلمان، کارکنان و دانشبین
معلمان رضایت شغلی و انگیزش درونی براي کار و روحیه 

پذیر و بدون اینکه اي انعطافباالیی دارند و مدیر به شیوه
معلمان را مجبور به انجام کار زیاد کند و آنها را در کنترل 

آموزان دانش - کندشدید داشته باشد، با معلمان رفتار می
دهند و یو خودکنترلی بیشتري را نشان م خودتنظیمی

برعکس در جو بسته که معلمان روحیه پایین و رضایت 
دارند،  شغلی، تعهد و عالقه شغلی و درگیري شغلی کمی

آموزان خشک و فردي معلمان، کارکنان و دانشروابط بین
اعتمادي جریان دارد، مدیر بر انجام کارها است، بی رسمی

                                                
3. Liu 
4. Stroet, Opdenakker, & Minnaert 
5. Rathmann 
6. OECD 
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کید دارد گیرانه و با کنترل و نظارت شدید تابه شیوه سخت
کند و و براي انجام کارها قانون و مقررراتی تدوین می

سطح  - کندها میمعلمان را مجبور به پیروي از آن
آموزان نیز کمتر است. و خودکنترلی دانش خودتنظیمی

چراکه به باور هالپین و کرافت روابط بین معلمان، مدیر و 
و  آموزان استکارکنان و جو حاکم الگویی براي دانش

سازد و به این آموزان را نیز متأثر میرفتارهاي دانش
تواند بر بهزیستی آموزان میترتیب جو مدرسه ذهنی دانش

ذهنی آنان اثرگذار باشد (کرامتی، شهامت ده سرخ و 
). بر این اساس در جوهاي باز و حمایت 1390خسروي، 

شوند و احساس آموزان به یکدیگر نزدیک میکننده، دانش
عی وحدت، همکاري و صمیمیت در بین آنها به وجود نو
آید و دلیل آن این است که در جو باز روحیه افراد باال می

است و میل و رغبت به کار نیز در آنها به طور طبیعی باال 
ود. پر واضح است که چنین جوي در مرحلۀ اول رمی

شود و در مرحلۀ آوري میموجب تعامل بهتر با معلم و تاب
 دهد. آموزان را افزایش مید بهزیستی ذهنی دانشبع

آوري بر بهزیستی ذهنی، سازگاري درباب رابطه تاب
آموز و ادراك از جو مدرسه دانش - هیجانی، تعامل معلم

نشان داده آوري آموزش تابهاي توان گفت که برنامهمی
هاي افزایش ارزیابی آوري موجباست که افزایش تاب

مثبت و  هايهیجانشناختی سازشی، راهبرد مقابلۀ فعال و 
 هايهیجانکاهش ارزیابی شناختی مبتنی بر تهدید و 

آوري از تاب به عبارت دیگر گردد.می آموزاندانشمنفی 
طریق تقویت راهبردهاي تفکر مثبت، راهبردهاي سازشی 

هاي رابطۀ سازي مهارتمدیریت هیجان و همچنین غنی
روانی  سازيایمنایدة  تواند در تحققمی فرديبین
مؤثر باشد (محبی، شکري و پورشهریار،  آموزاندانش
آوري نقش محافظتی در ابتالي فرد ). همچنین تاب1397

در شناختی دارد و ها و مشکالت روانبه بیماري
تواند مانع کاهش سطح هاي ناخوشایند میموقعیت

). 2018و همکاران،  1مولنسالمتی و بهزیستی فرد شود (
شده بر آوري با تأثیر بر استرس ادراكبه عبارت دیگر تاب

                                                
1. Meulen, Velden, Setti, and Veldhoven 

، 2گذارد (سود و شارماشناختی اثر میبهزیستی روان
آوري تحصیلی با اثر بر ). در بافت تحصیلی نیز تاب2020

ها زاها و فرسودگی تحصیلی ناشی از آنرابطۀ استرس
) و مانع از 2014، 3د (لیکنپیامدهاي منفی را کنترل می

آوري تحصیلی پیامدهاي شود. تابافت بهزیستی آنان می
آور حتی آموزان تابمثبتی براي بهزیستی دارد و دانش

اقتصادي نامطلوب و آثار - درصورت موقعیت اجتماعی
اند که در سطحی عالی به ناخوشایند ناشی از آن، قادر بوده

سازگاري اجتماعی و  استانداردهاي تحصیلی دست یابند و
). 2019هیجانی قوي نشان دهند (او.اي.سی.دي، 

آموزان را براي مطالعه آوري باال، انگیزش دانشتاب
دهد و آنها را نسبت به زندگی تحصیلی خود افزایش می

). 2015، 4کند (پارك و لیمندتر میتر و رضایتبینخوش
توانند در آوري تحصیلی میدر نتیجه یادگیرندگان با تاب

محیطی امن آن را به چالش بکشند، انگیزه خود را افزایش 
دهند، امیدوار شوند و به بهبود شرایط ذهنی و روانی خود 

شناختی به فرد کمک کنند. در حقیقت، این ویژگی روان
کند تا به طور مستقل براي حفظ و ارتقاي کمک می

، 5نیبهزیستی ذهنی خود اقدام کند (ایویو، ماورو و کیا
2018 .(  

آوري نوعی تفکر انتقادي است که از سوي دیگر تاب
ها، انطباق با ها و دیدگاهظرفیت تعبیه کردن، تغییر روش

گیرد. پر واضح است ها و شرایط جدید را در بر میموقعیت
آموزان تأثیر ها بر سازگاري هیجانی دانشکه این مشخصه

ان را افزایش گذارد و بدین طریق بهزیستی ذهنی آنمی
  میدهد. 

هاي زولیک و هایی از پژوهشها با جنبهاین یافته
) و لستر و 2010)و وانگ و همکاران (2011همکاران (
) همخوان است. پژوهش حاضر به مدیران 2015( 6کراوس

کند تا عوامل مؤثر بر و سیاست گزاران آموزشی کمک می
آموزان را تشخیص دهند و به تبع بهزیستی ذهنی دانش

آن زمینه را براي افزایش بهزیستی ذهنی آنان فراهم کنند. 
                                                
2. Sood, & Sharma 
3. Lee 
4. Park & Lee 
5. Oyoo, Mwaura, & Kinai 
6. Lester, & Cross 
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اولیه در جهت شناسایی عوامل مؤثر  پژوهش حاضر گامی
آموزان است و پژوهشگران دیگر نشبر بهزیستی دا

توانند با پیچیده کردن مدل حاضر زمینه را براي تبیین می
بیشتر فراهم سازند زیرا که متغیرهاي علوم رفتاري اساساً 
ماهیتی چندبعدي دارند و از متغیرهاي متعدد و متنوعی 

، ارومیه آماري به شهر محدود بودن جامعۀپذیرند. تأثیر می
، از جمله حصیلی، و همچنین یک مقطع زمانییک مقطع ت
باید نتایج  دهیتعمیمهایی هستند که هنگام محدودیت

 مورد توجه قرار گیرند.
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