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رابطۀ شایستگی اجتماعی، آخرت نگری با بهزیستی مدرسه: نقش 

 ای، بلوغ عاطفی و اخالقی نوجوانان در مدارسواسطه
 

 ایران  ،تهران، دانشگاه عالمه طباطبائی، اسالمی استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت  مریم برهمن

  

 موسیوندمحبوبه 
پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا ،  استادیار گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه ،

 تهران ، ایران
  

  

 چکیده
آموزان، دربرگیرندۀ چندین عنصر شخصیتی، معنوی و اخالقی شناخته های کلی موفقیت دانشچارچوب طرح

توان به شایستگی، در این خصوص می آموزان تأثیرگذار است؛صورت بالقوه در موفقیت دانش به شده است که

نگری، بلوغ اخالق و عاطفی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ شایستگی اجتماعی، آخرت آخرت

ای، بلوغ عاطفی و اخالقی نوجوانان در مدارس بود. این پژوهش از نظر نگری با بهزیستی مدرسه: نقش واسطه

آموزان وع همبستگی است. جامعۀ مورد مطالعه پژوهش را کلیۀ دانشهدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از ن

 350پسر و  250نفر ) 600دادند. نمونۀ پژوهش تشکیل می 1398مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 

ای انتخاب ای چند مرحلهگیری خوشهآموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران بود که به روش نمونهدختر( از دانش

سینگ و  بلوغ عاطفی(، 1999های مقیاس بهزیستی مدرسه کاپالن و ماهر ) آموزان به پرسشنامه. دانششدند

ادراک (، 1390نگری ابراهیمی )آزمون آخرت، (1391آموزان معنوی پور )(، رشد اخالقی دانش1990بهارگاوا )

و  Amos-21و  Spss-22افزار  مها، تحلیل با نر آوری داده پس از جمع( پاسخ دادند. 1982شایستگی )هارتر، 

مدل مفروض در جامعۀ پژوهش معادالت ساختاری انجام گرفت.  با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و

نگری و گر بلوغ اخالقی و عاطفی در پیوند بین آخرت ها نشان داد که نقش میانجی برازنده بود. نتایج تحلیل

                                                             
  :نویسنده مسئولm.brahman@yahoo.com 

https://jpe.atu.ac.ir/
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درصد از واریانس بهزیستی  65ادراک شایستگی و بهزیستی مدرسه، مثبت و معنادار است و الگوی پیشنهادی 

نگری و ادراک های پژوهش مشخص شد تأثیر آخرت یۀ یافتهبر پاکند.  آموزان را تبیین می مدرسه دانش

ی و عاطفی است. در نتیجه با افزایش که مستقیم باشد، غیرمستقیم و از طریق بلوغ اخالق شایستگی بیش از آن

 . یابدآموزان افزایش مینگری، بلوغ اخالقی و عاطفی و بهزیستی مدرسه دانشادراک شایستگی و آخرت

نگرر  ادراکرشدیستگرر گلاد اررقیدرخلوررلاد اررقیدیررس  لاد   تگرر لددآخرر    هااای یلیاادی: واژه

دمدکسه.د

 

 مقدمه

 طررور بررهی انسررانی و روانشناسرری مثبررت   هررا یتوانمنررد، 1پررژوهش دربرراره بهزیسررتی  امررروزه 

(. بهزیسررتی برره معنررای قابلیررت یررافتن تمررام   2011، 2روزافررزون در حررال رشررد اسررت )اوزمررت  

منرردی زنرردگی  اسررتعدادهای فرررد اسررت و از تعررادل میرران عاطفررۀ مثبررت و منفرری، رضررایت      

رزیررابی و درک شخصرری افررراد از کیفیررت  (. بهزیسررتی برره ا2011، 3شررود )دورایاپرراناشرری مرری

هررا( اطررالق  شررناختی و عرراطفی آن هررای اجتمرراعی، روانشرران )شررامل کیفیررت کررنش زنرردگی

انررد هررا نشرران داده(. بسرریاری از پررژوهش1392، بخترری و عباسرری، شررود )برجعلرری، بگیرران مرری

کننرد.  هرای جدیرد را تسرهیل مری    های شراد، توانرایی تفکرر بررای حرل مسراشل بره شریوه        که خُلق

(. 2009، 4کنررد )گاسرر ر  پررذیر جلرروگیری مرری  احساسررات منفرری، از توانررایی تفکررر انعطرراف   

کننرد )برررای مثررال  ( معتقررد اسرت در حالررت شررادی، مرردم بررا هرم همکرراری مرری   2012) 5هوگره 

شررود( در کننررد کرره بیشررترین نتیجرره برررای طرررفین حاصررل مرری  هررا برره شررکلی مررذاکره مرری  آن

                                                             
1.  well. being 

2.  Ozmete 

3.  Durayappah 

4. Gasper  
5.  Hooghe 

http://jip.azad.ac.ir/?_action=article&kw=2568971&_kw=%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%3A+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C+%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87
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شررود. بهزیسررتی مسررهله و درک بهتررر مسرراشل ایجرراد مرری پررذیر، حررلنتیجرره رفتارهررای انعطرراف 

 شرررود هرررای مهرررم پیشررررفت تحصررریلی محسررروب مررری مدرسررره )تحصررریلی( نیرررز از شررراخص

؛ 1984)شررررارمن،  2شررررارمن( 2012، 1اوسرررربورن -)پوترررواین، کررررانرز، سرررریمز و داگرررالس  

 5( بهزیسرررتی مدرسررره2014، 4؛ اورکیبررری، رونرررن و آسرررولین2002، 3میررردگلی، مررراهر و اردان

طبقرره  4کنررد. مفهرروم بهزیسررتی برره   را برره عنرروان رضررایت از مدرسرره و آمرروزش تعریرر  مرری   

)دوسررت داشررتن(،  7)داشررتن(، روابررر اجتمرراعی در مدرسرره 6شررود. شرررایر مدرسررهتقسرریم مرری

)سررالمت( شرررایر مدرسرره   9)شرردن( و وضررع سررالمت  8هررای خودشررکوفایی در مدرسرره روش

، 10و برررونیس اسررت )سررامدل، ولررد شررامل محرریر فیزیکرری مدرسرره و ف ررای درون کررالس    

تررالش  ،یبرره داشررتن آزاد  ازیررماننررد ن یمثبترر یهررایژگرریاز پژوهشررگران و یبرخرر(. 2012

 یهررراو پاسرررخ تیرررامن ،یسرررالمت ،یاسرررتقالل، انتخررراب، خودمخترررار ،یو شخصررر یلیتحصررر

کننررد )فررن، نگررو و   ی بهزیسررتی مدرسرره بیرران مرری  هرراعنرروان شرراخص مثبررت را برره  یجررانیه

هررای مثبررت ( بهزیسررتی را بررا جنبرره2014) 12لنررت، تررویری، پینتررو و سرریلوا (. 2016، 11الرشرریدی

هررا معتقدنررد افررراد  انررد. آنهررای کررار، مدرسرره و دانشررگاه در نظررر گرفترره سررازگاری در محرریر

هررای خاصرری همکررون کررار، دانشررگاه و مدرسرره   بیشررتر دوسررت دارنررد بهزیسررتی را بررا حرروزه  

هررای هرردف محررور، رشررد و    فعالیررتانررد از: درگیررر بررودن در    مرررتبر سررازند کرره عبررارت   

                                                             
1. Putwain,  Connors,  Symes & Douglas. Osborn.  

2. Schuurman 

3. Midgley, Maehr & Urdan 

4. Orkibi, Ronen & Assoulin 

5. school wellbeing 

6. school conditions 

7. social relationships in school 

8. self. actualization 

9. health status 

10. Samdal‚ Wold & Bronis 

11. Phan, Ngu & Alrashidi 

12. Lent, Taveira, Pinto & Silva 
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هرررای خاصررری از اهرررداف، درک خرررود بررره عنررروان فرررردی کارآمرررد و  پیشررررفت در حررروزه

هررای  هررا و دسررتیابی برره منررابع و حمایررت دریافررت بررازخورد مثبررت از طریررق انجررام دادن فعالیررت

رو،  هررا را قررادر سررازد کرره موفررق شرروند و اهدافشرران را دنبررال کننررد. ازایررن        محیطرری تررا آن 

ترروان رضررایت تحصرریلی دانسررت کرره میررزان لررذت و خشررنودی فرررد از مدرسرره را مرری بهزیسررتی

گیرررد. نتررایج مطالعررۀ آمرروز و دانشررجو را در بررر مرریعنرروان دانررشهررای خررود بررهنقررش و تجربرره

-( در رسرراله دکتررری خررود بررا عنرروان تررأثیر امیررد، خودکارآمرردی، خرروش  2012) 1برایرردمرر 

د و بهزیسررتی مدرسرره نشرران داد کرره بهزیسررتی  بینرری عملکررربینرری و انگیررزش شررناختی در پرریش

-بررا آمرروزش و یرراد دادن از یرر  طرررف و یررادگیری و عملکرررد از طرررف دیگررر در دانررش     

آمرروزان دختررر و پسررر رابطررۀ معنررادار دارد. نتررایج پررژوهش اسررتین مررایر، حیرردر، نررامبور ،      

ا هررای بهزیسررتی  هنرری و مرررتبر برر  بینرری کننررده( بررا هرردف پرریش 2018) 2میکررل و ویرتررواین

مدرسرره و پیشرررفت تحصرریلی نشرران داد کرره شرررایر فیزیکرری و جررو مدرسرره، خودکارآمرردی،   

هرررای اضرررطراب امتحررران پرررس از کنتررررل سرررایر نظم/ان ررربام، محررررک و فعالیرررت و م لفررره

 های بهزیستی مدرسه هستند.  بینی کنندهترین پیشعوامل قوی

اهمیررت برراالیی   هررای آموزشرری در سررط  دنیررا تربیررت اخالقرری و دینرری از   در اکثررر نظررام 

(. دربرررارۀ 2020، 3ای برخررروردار اسرررت )کریسرررت جانسرررون نسررربت بررره یرررادگیری مدرسررره 

عنروان هردف اصرلی رسرالت انبیرا مطررح شرده        همرین برس کره عمرل بره آن بره       4تربیت اخالقی

اسررت؛ گفتررار وزیررن پیررامبر اکرررم )ص( کرره هرردف از نبرروت خررود را تعمرریم مکررارم اخالقرری    

کنررد، زیبرراترین شرراهد موجررود در قلمرررو اخررالق اسررت؛ بررر پایررۀ آیرراتی ماننررد آیررۀ      کررر مرری

ز ا ترررین هرردف بعثررت پیررامبر را   سرروره بقررره و محرروری   151و  129 عمررران آلسرروره  164

                                                             
1. Mc Bride 

2. Steinmayr, Heyder, Naumburg, Michels & Wirthwein 

3. Kristjánsson 

4. Moral Education 
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کنررد کرره تزکیرره و تربیررت اخالقرری اسررت.    از سررورۀ جمعرره بیرران مرری  2تررر آیرره همرره واضرر 

هرای اساسری و عمردۀ معرارف اسرالمی بره اخرالق اختصراص         روسرت کره یکری از بخرش     ازاین

دانرررد تررررین سرررط  تربیرررت مررری یافتررره اسرررت. کانرررت تربیرررت اخالقررری را واپسرررین و عرررالی

ل کرررردن قررروای غرایرررز و شرررهوت، (. اسرررالم برررا کنتررررل کرررردن و متعررراد1396)شرررکوهی، 

جررویی، عشررق برره تعبررد، پرسررتش و کمررال خررواهی، خالقیررت و    اسررتعدادهای فطررری )حقیقررت

دهررد تررا انسرران برره کمررال    ابتکررار، زیبادوسررتی، خیرخررواهی و نیکرری( را رشررد و تعررالی مرری    

(. کلبررر  2018، 1مطلرروب کرره شررناخت خداونررد و پررذیرش ربوبیررت اوسررت برسررد )آرتررور   

(. کلبررر  2005، 2گیررری تبرردیل کردنررد )لینررد  انرردازه را برره موضرروعی قابررل و پیررا،ه، اخررالق 

ای رشررد بررا پرررداختن برره رشررد تحررولی فهررم افررراد از عرردالت و بررا اسررتفاده از مرردل مرحلرره      

دهرری کرررد. او بیرران کرررد کرره پیشرررفت مراحررل در  سلسررله مراتررب ق رراوت اخالقرری را سررازمان

-ه رسررش بیشررتر در اسررتدالل اخالقرری مرریدهررد و مراحررل برراالتر منجررر بررترروالی ثابررت ر  مرری

تررر بگیرنررد و نگرراه  سررازد کرره تصررمیمات اخالقرری ( و افررراد را قررادر مرری 2013، 3شررود )کیبررز

(. کلبررر  رشررد اخالقرری را در شررش   2005، 4تررر داشررته باشررند )برروم و بررروگمن  طرفانررهبرری

 7عرفرریو پررس 6، عرفرری5عرفرریبنرردی کرررده اسررت. سررطوح پرریش مرحلرره و سرره سررط  تقسرریم 

انررد. مررالک ق رراوت در سررطوح مختلرر ، پرراداش و تنبیرره،    هررر کرردام دارای دو مرحلرره کرره 

(. نترررایج تحقیرررق  2010، 8قراردادهرررای اجتمررراعی و معیارهرررای انسرررانی هسرررتند )پاسرررینی    

( بررا عنرروان تربیررت دینرری و تررأثیر آن بررر اخررالق فررردی و اجتمرراعی  1395جعفریرران و غفرراری )

                                                             
1. Artur 

2. Lind 

3. Gibbs 

4. Boom & Brugman 

5. Pre conventional 

6. Conventional 

7. Post. conventional 

8. Passini 
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آمروزان مقراطع سروم ترا پرنجم ابتردایی مشر ول        نرش آمروزان ابتردایی )مطالعره مروردی: دا    دانش

هررای اخررالق فررردی و اجتمرراعی برره تحصرریل در حرروزۀ شهرسررتان شررهر کرررد( نشرران داد، م لفرره

در فرزنرردان مررورد مطالعرره، ارتقررای بسررزایی نسرربت برره قبررل از تعلرریم و تربیررت مبررانی دینرری      

هرای مرذکور منجرر بره رشرد تربیرت اخالقری برا رویکررد          آمروزه  گرر ید عبرارت  بره داشته اسرت؛  

 فردی و جمعی در کودکان شده است.  

اسررت. بلرروغ عرراطفی برره    1از جملرره عوامررل مرر ثر بررر بهزیسررتی مدرسرره، بلرروغ عرراطفی     

توانررایی هرردایت و تسررهیل تمررایالت عرراطفی برررای رسرریدن برره اهررداف در نظررر گرفترره شررده     

(. بلررروغ عررراطفی بررره معنرررای توانرررایی    2011، 2اشررراره دارد )یوسررر ، رحررریم، پرررا و مررری   

شررود کرره محصررول تفکررر و یررادگیری اسررت. در واقررع، یرر  شررخص   خررودکنترلی درک مرری

بررا بلرروغ عرراطفی، فررردی اسررت کرره زنرردگی عرراطفی وی برره خرروبی تحررت کنترررل اسررت          

توانررایی افررراد برررای   را ( بلرروغ عرراطفی2017) 4افیرردالی(. ر2012، 3)سررینگ، کررور و دوریجررا 

هرررای عررراطفی دیگرررران در روابرررر  همکنرررین ارزیرررابی حالرررتو  مررردیریت عواطررر  خرررود

ترررین  . برجسررتهکنررد مرریمنظررور اتخررا  تصررمیمات و اقرردامات مناسررب تعریرر    فررردی، برره بررین

تفررراوتی بررره برخررری از  بررری حرررال نیعالمرررت بلررروغ عررراطفی توانرررایی تحمرررل ترررنش و درعررر 

اسررات گذارنررد و ممکررن اسررت او را دسررتخوش احس هررایی اسررت کرره بررر فرررد اثررر مرری محرررک

دهررد ( نشرران مرری2013) 5آشرررا و جوگسرران نتررایج مطالعررات(. 2017کننررد )رافیرردالی،  منفرری 

افررراد برخرروردار از بلرروغ عرراطفی، توانررایی ایجرراد نگرررش  هنرری مثبررت در خررود را دارنررد. ایررن 

انرد و مسرهول   کننرد و برر رفترار خرود کنتررل دارنرد. بره خرود متکری         افراد قبل از عمل، فکر مری 

                                                             
1. emotional maturity 

2. Yousoff, Rahim, Pa, & Mey 

3. Singh, Kaur & Dureja 

4. Rafeedali 

5. Aashra & Jogsan 
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هرررا را درک کررررده و  زنررردگی و اعمرررال خرررود هسرررتند. برررا دیگرررران در ارتبرررام بررروده، آن 

بینرری کننررده هررا دارنررد. عررالوه بررر ایررن، بلرروغ عرراطفی، پرریش   همکرراری مفیررد و مرر ثری بررا آن 

پژوهشرری، کرراپری و  (. در 2014، 1سررط  موفقیررت افررراد در زنرردگی اسررت )کرراپری و رانرری    

برره ایررن نتیجرره رسرریدند کرره بلرروغ هررا و سررطوح غ عرراطفی: ویژگرریبررا عنرروان بلررو( 2014رانرری )

شررود.  کننرردۀ مهمرری برررای سررط  موفقیررت افررراد در زنرردگی محسرروب مرری  بینرری عرراطفی پرریش

کننررد افرررادی کرره بلرروغ عرراطفی کمتررری دارنررد، هیجانررات     ایررن پژوهشررگران توصرری  مرری 

تخلیرۀ هیجانرات و   کننرد و ممکرن اسرت بره موقعیرت فشرارزا تنهرا برا          خود را کمترر کنتررل مری   

رفتارهرررای ناسرررازگارانه پاسرررخ دهنرررد؛ زیررررا ایرررن افرررراد روش جرررایگزین مناسرررب بررررای    

بررا عنرروان ارتبررام بررین ( 2014) 2ندارنررد؛ البترره در پژوهشرری کرره نهرررارا پاسررخگویی برره اسررترس 

انجررام داد بررین سررازگاری  آمرروزان مقطررع متوسررطه دوم  سررازگاری و بلرروغ عرراطفی در دانررش 

بسررتگی مثبترری پیرردا نکرررد؛ ولرری بلرروغ عرراطفی بررا عملکرررد تحصرریلی رابطررۀ و بلرروغ عرراطفی هم

( در برنامررۀ تحصرریلی نوجوانرران نشرران دادنررد کرره    2013) 3. چانرردرا و چوشرری مثبترری داشررت 

هررای مطالعرراتی، تمرینرری ریررزی، مهررارتسرره خرررده مقیرراس اثررر فررردی، کرراربرد طرررح و برنامرره

ه مقیرراس ناسررازگاری تحصرریلی،   ی اثررر افزایشرری داشررته اسررت و سرره خرررد    سررالمت روانرر و 

 فردی کاهش داشته است.  مشکالت بلوغ و ارتباطات بین

ترررین آن  مفهرروم تربیررت دینرری و کررارکرد آن متررأثر از مجموعرره عررواملی اسررت کرره مهررم   

جایگرراه خرردا در دیررن و در رتبررۀ ایمرران برره روز قیامررت و جررزای الهرری اسررت. در تربیررت          

ی و آگرراهشررود، امرا از نظررر آن، هردف معرفررت   اسرالمی اهتمررام کرافی برره گسرترۀ معرفترری مری    

کرافی نیسررت. تربیررت در اصررطالح عبررارت اسررت از فعررالیتی مررنظم و مسررتمر جهررت کمرر  برره  

                                                             
1. Kapri & Rani 

2. Nehra 

3. Chandra & Joshi 
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طررررورکلی پرررررورش و شررررکوفایی  رشرررد جسررررمانی، شررررناختی، اخالقرررری، عررراطفی و برررره  

ویررژه در رفتارهررای او ای کرره نتیجررۀ آن در شخصرریت متربرری برره  گونرره اسررتعدادهای متربرری برره 

(. دیرررن و باورهرررای مررررتبر در 1398شرررود )شرررجاعی، حسرررنی دهشررریری و محبررری،  ظررراهر 

هررای هررای مختلرر  زنرردگی، از جملرره تعلرریم و تربیررت و عملکرررد تحصرریلی، در سررال   حرروزه

انرد. یکری از باورهرای دینری کره جایگراه مهمری در دیرن اسرالم          اخیر مرورد توجره قررار گرفتره    

ای  گونرره اسررت. ایررن اهمیررت برره  دارد، نگرررش و برراور نسرربت برره آخرررت یررا آخرررت نگررری   

پرررور و آیرره برره آن اختصرراص دارد )گررل   1400آیرره قررران کررریم    6666اسررت کرره از بررین   

ی قرررآن مجیررد بعررد از موضرروع ایمرران برره خرردا، ایمرران برره      جررا یجررا(. در 1390همکرراران، 

انررد )مکررارم آیرره ایررن دو موضرروع قرررین هررم قرررار گرفترره  30جهرران دیگررر آمررده و تقریبررا  در 

بینرری اسررالمی  (. ایمرران برره زنرردگی جاویررد و حیررات اخررروی از اصررول جهرران  1389شرریرازی، 

شررود، نرراظر بررر عنرروان اصررل معرراد شررناخته مرری. ایررن اصررل کرره بررهاسررتو از ارکرران ایمررانی آن 

ای اسررت ایررن اصررل اسررت کرره هرردف نهررایی، حیررات جرراودان آخرررت اسررت و دنیررا مقدمرره     

گرایرری یررا آخرررت نگررری مفهرروم و کیفیترری اسررت کرره    آخرررت(. 1387برررای آن )ابراهیمرری، 

شرود و بره معنری داشرتن بیررنش     در پری عقیرده و ایمران بره آخررت و زنردگی جاویررد طررح مری        

و شررناخت نسرربت برره وجررود جهررانی مرراورای دنیررای مررادی اسررت. تأکیررد بررر آخرررت برره معنرری  

هررداف اخررروی نفرری دنیررا نیسررت، بلکرره قرررار دادن امکانررات دنیرروی در خرردمت دسررتیابی برره ا  

(. نترررایج پرررژوهش مکررراشیلی منیرررع و  1385و نیرررل بررره سرررعادت حقیقررری اسرررت )طوبرررایی،   

( بررا هرردف بررسرری رابطررۀ آخرررت نگررری، هدفمنرردی در زنرردگی، امیررد و     1393همکرراران )

انگیرررزش تحصررریلی برررا عملکررررد تحصررریلی دانشرررجویان دورۀ کارشناسررری نشررران داد کررره    

جرررویی(، هدفمنررردی در ی و لرررذتگریرررزهرررای تکلیررر نگرررری )م لفرررهمت یرهرررای آخررررت

ی و نمررره کررل( قادرنررد زگرریانگ یبررهررای درونرری، زنرردگی، امیررد و انگیررزش تحصرریلی )م لفرره 

درصررد واریررانس  64هررا بینری کننررد. ایررن م لفره  داری عملکررد تحصرریلی را پرریش طررور معنرری بره 
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 (1395بینرری کردنررد. نتررایج پررژوهش وجرردانی و آقررایی )  عملکرررد تحصرریلی را تبیررین و پرریش 

 کررم دسررتعنرروان ترردوین الگرروی منبررع انگیررزش اخالقرری در قرررآن، بیررانگر آن اسررت کرره    بررا

« هررای فطررریگرررایش»شررش منبررع انگیزشرری برررای اخررالق ورزی وجررود دارد. در ایررن الگررو   

شروند. مسریر ت ییررات اصرلی در     انگیرزۀ پایره و مبنرایی بررای اخرالق ورزی مطررح مری        منزلره  به

 و سررر س« آسرررایش اخرررروی» بررره« ولیرررت اجتمررراعیمقب»تررروان از انگیرررزش اخالقررری را مررری

در نظررر گرفررت. طبیعتررا  برررای پیشرررفت در هررر مرحلرره، مشرراهده و الهررام         « محبررت الهرری »

، منبررع انگیزشرری مفیرردی خواهررد بررود. همکنررین، هررر مرتبرره از   «الگوهررای متناسررب» گرررفتن از

بررا خررود را متناسررب « مررنش تقرروایی» بررر اثررر مررداومت، مرررور بررههررا و اعمررال اخالقرری، انگیررزه

توانرد بره عنروان یر  منبرع انگیزشری قدرتمنرد و        کنرد کره آن هرم بره نوبرۀ خرود مری        ایجاد می

 مکمل وارد عمل شود.  

خودپنداشرررت، ادراک شایسرررتگی اسرررت )نینررروت، بررریالرد و       هرررای یکررری از م لفررره 

هررای خررویش، نرروع روابررر بررا  ( کرره برره فراینررد آگرراه شرردن فرررد از ویژگرری  2005، 1دلیگنرررز

هررای خررود اشرراره دارد و بررر  هررا و توانرراییبررازخورد نسرربت برره رویرردادها، ظرفیررت  دیگررران، 

(. برره نظررر 1982، 2هررای مختلرر  شررناختی، جسررمانی و اجتمرراعی متمرکررز اسررت )هررارتر حرروزه

)عملکررررد  3( ادراک شایسرررتگی شرررامل پرررنج حررروزۀ شایسرررتگی تحصررریلی    1982هرررارتر )

 5ن(، شایسرررتگی ورزشررری)ارتبرررام برررا همسررراال  4تحصررریلی و هوشررری(، پرررذیرش اجتمررراعی 

)رفتررار بررا دیگررران(   7)تصررور برردنی( و رفتررار  6هررای ورزشرری(، شایسررتگی جسررمانی )فعالیررت

                                                             
1. Ninot, Bilard & Delignieres 

2. Harter 

3. school competence 

4. social acceptance 

5. sport  competence 

6. physical competence 

7. conduct 
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پررذیرد. برررای مثررال   ی ادراک شایسررتگی از عوامررل متفرراوتی تررأثیر مرری    طررورکل بررهاسررت. 

انررد کرره دختررران نسرربت برره پسررران از ادراک شایسررتگی جسررمانی       هررا نشرران داده پررژوهش

(. همکنررررین برخرررری از 2010، 1د )برررروریس، درازن و دردیرررر تررررری برخوردارنررررپررررایین

انررد کرره دختررران نسرربت برره پسررران در ابعرراد تحصرریلی و ورزشرری،       هررا نشرران داده پررژوهش

(. ادراک شایسررتگی تحررت 2007، 2تررری دارنررد )چررن، یرره و کنرردی  ادراک شایسررتگی پررایین

ایسررتگی نشرران ( در مررورد ادراک ش2011) 3گیرررد. بررسرری جنیفررر و لرری تررأثیر سررن قرررار مرری 

تررری برخوردارنررد نسرربت برره  آمرروزانی کرره در سررنین پررایین از حرمررت خررود پررایین داد؛ دانررش

 4مرر  اینررری، چنررگ، مرروک و الم نتررایج پررژوهش ترنررد. تررر نرراموفقآمرروزان بررزر دانررش

راهبردهرررای یرررادگیری: اثررررات مسرررتقیم و ( برررا عنررروان ادراک شایسرررتگی تحصررریلی، 2012)

نشرران داد کرره ادراک شایسررتگی تحصرریلی بررر راهبردهررای      غیرمسررتقیم انگیررزش پیشرررفت   

یررادگیری اثررر مسررتقیم دارد و راهبردهررای یررادگیری بررر انگیررزش پیشرررفت تررأثیر مثبررت و         

مسرررتقیم دارد. همکنرررین نترررایج نشررران داد کررره ادراک شایسرررتگی بررره واسرررطۀ راهبردهرررای    

 5لرردر و رینگسررینیررادگیری تررأثیر مثبترری بررر روی انگیررزش پیشرررفت دارد. نتررایج مطالعررۀ راشوف  

کننررد کرره شایسررتگی تحصرریلی ادراک شررده از طریررق  ( نیررز بیرران مرری2015) 6( و تیلررور2016)

توانررد منجررر تررأثیری کرره بررر خودپنررداره تحصرریلی برره ویررژه در زمینررۀ خودکارآمرردی دارد، مرری

تحررت  میرمسررتقیغصررورت  برره پیشرررفت و بهزیسررتی مدرسرره شررده و یرر  نظررام فرامررادی را برره 

 تأثیر قرار دهد. 

                                                             
1. Boric, Drazen & Durdica 

2. Chen, Yeh & Kennedy 

3. Jennifer & lee 

4. McInerney, Cheng, Mok & Lam 

5. Raufelder & Ringeisen 

6. Teylor 
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پررذیرد کرره در ایررن پررژوهش  درمجمرروع، بهزیسررتی مدرسرره از عوامررل متعررددی تررأثیر مرری  

ابعرراد شخصرریتی، دینرری و تحررول اخالقرری و عرراطفی مررورد توجرره قرررار گرفررت و نیررز بررا توجرره   

داری و ارتبرام برین بلروغ عراطفی      هرا مبنری برر ارتبرام برین شایسرتگی، دیرن       به شرواهد پرژوهش  

قرری و بهزیسررتی مدرسرره و دسررتاوردهای تحصرریلی، ضرررورت و اهمیررت انجررام      و رشررد اخال

شرود. افرزون برر ایرن، برا توجره بره اینکره         ازپریش برجسرته مری    دسرت بریش   هرایی ازایرن  پژوهش

 ،یو خشررنود تیهمکررون احسرراس رضررا   یمثبررت متعرردد  یامرردهایپبهزیسررتی مدرسرره بررا   

عوامرررل  ۀعرررمررررتبر اسرررت؛ مطال  یلیتحصررر شررررفتیو پ تیرررموفق ،یمررردآاحسررراس کار

نسرربت برره اثررر  یمرر ثر بررر آن و آگرراه شخصرریتی، دینرری و رشرردی )بلرروغ عرراطفی و اخالقرری( 

شررود.  در مرردارس یسررتیبهز یسرراز برقرررار زمینرره توانرردیعوامررل مرر نیررو غیرمسررتقیم ا میمسررتق

در پررژوهش حاضررر اثرگررذاری ایررن مفرراهیم مقایسرره شررد؛ تررا از ایررن طریررق طبررق الگرروی         

ای بلرروغ عرراطفی و رشررد ( و بررا هرردف تعیررین نقررش واسررطه1مفهررومی پررژوهش حاضررر )شررکل 

نگررری و بهزیسررتی مدرسرره اطالعررات  اخالقرری در رابطررۀ بررین شایسررتگی اجتمرراعی و آخرررت  

هرای زیرر   ر بهزیسرتی مردارس برا آزمرون فرضریه     ترری در مرورد بلروغ عراطفی و اخالقری بر      غنی

 به دست آید. 

 شایستگی اجتماعی بر بهزیستی مدرسه و بلوغ عاطفی تأثیر مستقیم دارد. 

 شایستگی اجتماعی بر بهزیستی مدرسه و رشد اخالقی تأثیر مستقیم دارد. 

 بلوغ عاطفی بر بهزیستی مدرسه تأثیر مستقیم دارد. 

 رسه تأثیر مستقیم دارد.  رشد اخالقی بر بهزیستی مد

نگررری و بهزیسررتی ای در رابطرره بررا شایسررتگی اجتمرراعی و آخرررت بلرروغ عرراطفی نقررش واسررطه

 مدرسه دارند. 

نگررری و بهزیسررتی ای در رابطرره بررا شایسررتگی اجتمرراعی و آخرررترشررد اخالقرری نقررش واسررطه

 مدرسه دارند. 
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د.درلگق دم  قملدپژوهشدحسض 1یکلد

د

زاد، بلرروغ نگررری برره عنرروان مت یرهررای برررون    اجتمرراعی و آخرررت ، شایسررتگی 1در شررکل 

ای و بهزیسررتی مدرسرره نیررز در نقررش  عرراطفی و رشررد اخالقرری نیررز در نقررش مت یرهررای واسررطه 

 اند. زاد هستند. همۀ مت یرهای پژوهش مت یر مکنون در نظر گرفته شدهمت یر درون

 روش پژوهش

-و از لحرراش شرریوه جمررع کرراربردیپررژوهش حاضررر بررا توجرره برره هرردف از نرروع مطالعررات  

هررای همبسررتگی اسررت. جامعررۀ    هررا و تحلیررل، از روش توصرریفی و از نرروع طرررح   آوری داده

آمرروزان دختررر و پسررر دورۀ دوم متوسررطۀ شررهر تهررران کرره در سررال آمرراری شررامل کلیررۀ دانررش

( تعررداد 2011) 1مشرر ول برره تحصرریل بودنررد. بررر اسرراس نظررر کالیررن        1397-98تحصرریلی 

هررای برابررر تعررداد گویرره 5تررا  5/2مناسررب نمونرره، جهررت آزمررون الگرروی معررادالت سرراختاری  

پسررر بررا   254دختررر و  350آمرروزان شررامل نفررر دانررش 604پرسشررنامه اسررت. بررر ایررن اسرراس   

ای برره ترتیررب زیررر انتخرراب شررد. ابترردا از ای چنررد مرحلررهگیررری خوشررهاسررتفاده از روش نمونرره

جهررت ج رافیرایی شررمال، جنرروب، شرررق و غرررب( و   4ناحیرره )برا توجرره برره   4برین شررهر تهررران  

نفررر  20کررالس و از هررر کررالس نیررز   2مدرسرره و از هررر مدرسرره نیررز   4در ادامرره از هررر ناحیرره 

 640مایرل برره شررکت در پرژوهش بودنررد انتخراب شردند درمجمرروع تعرداد افرراد نمونرره        کره مت 

یل در پایرره دهررم و دوازدهررم در   آمرروز بررود. مررالک ورود برره پررژوهش شررامل تحصرر    دانررش

هرای جسرمی و   اخرتالل  و نداشرتن  هرا رضرایت بره پاسرخگویی بره پرسشرنامه      ،هرای نظرری  شاخه

                                                             
1. Kline 
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انصررراف از شرررکت  نیررز شررامل مررالک خرررو  یپزشررک روانرری بررارز، مصرررف داروهررای روان

پرسشررنامه بررا  600هررای برردون پاسررخ هررا و حررذف دادهدر پررژوهش بررود. بعررد از ارزیررابی داده 

 تحلیل شدند.  AMOS. 18و  SPSS. V 24افزار  ده از نرماستفا

بره   پرسشرنامۀ بهزیسرتی مدرسره    (:1999) 1مقیاس بهزیستتی مدرسته پتاپون و متاهر    

طراحرری و اجرررا شررد. ایررن پرسشررنامه   1999عنرروان بخشرری از تحقیررق کرراپالن و مرراهر در سررال  

مقیرراس  هررای پرسشررنامه در یرر  کاغررذی اسررت کرره هررر یرر  از داده -یرر  مقیرراس مرردادی 

تررا کررامال    5ای لیکرررت از کررامال  موافررق تررا کررامال  مخررال  )کررامال  موافررق          درجرره پررنج

-( تنظریم شرده اسرت. سره بعرد بهزیسرتی مدرسره کره توسرر ایرن پرسشرنامه انردازه            1مخال   

منرردی برره مدرسرره، خودکارآمرردی ادراک شررده      انررد از: عالقرره   شررود عبررارت گیررری مرری 

 7مرراده  18از  اسررتعبررارت  18ن پرسشررنامه دارای تحصرریلی و رفتارهررای مخرررب اسررت. ایرر  

عبررارت برررای  6)مثررال: مررن دوسررت دارم در مدرسرره باشررم(،  عبررارت برررای عالقرره برره مدرسرره

ترروانم آن  خودکارآمرردی ادراک شررده )مثررال: اگرچرره کررار در مدرسرره سررخت اسررت، امررا مرری 

مررن عبررارت برررای عرردم رفتارهررای مخرررب )معلمرران اغلررب از دسررت         5را یرراد بگیرررم(،  

منرردی برره  ضررریب پایررایی عالقررهکرراپالن و مرراهر (. 1998، 2شرروند( اسررت )میگلرری ناراحررت مرری

/، 82مدرسررره، خودکارآمررردی ادراک شرررده تحصررریلی و رفتارهرررای مخررررب را بررره ترتیرررب  

منرردی برره مدرسرره در    ( از زیررر مقیرراس عالقرره  1389گررزارش کردنررد. کاوسرریان )   /83/ و 84

منرردی برره مدرسرره در پررژوهش   رونبررا  عالقررهپررژوهش خررود اسررتفاده کرررد. ضررریب آلفررای ک 

( روایرری صرروری و محترروایی  1999) مرراهربرره دسررت آمررده اسررت. کرراپالن و    76/0کاوسرریان 

هررای مرررتبر تاشیررد و   مقیرراس بهزیسررتی مدرسرره را از طریررق سررنجش همبسررتگی آن بررا سررازه   

منرردی برره مدرسرره در    ( از زیررر مقیرراس عالقرره  1389انررد. کاوسرریان )  کررافی گررزارش کرررده  

                                                             
1. Kaplan & Maehr 
2. Migdeli 
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هش خررود اسررتفاده کرررد. روایرری صرروری و محترروایی آن تاشیررد شررد، شرراخص ریشرره        پررژو

برره دسررت آمررد کرره برره صررفر نزدیرر  اسررت. ایررن          059/0خطررای میررانگین مجررذورات   

در ایررن پررژوهش پایررایی پرسشررنامۀ مقیرراس دهررد. اطالعررات برررازش خرروب الگررو را نشرران مرری 

، 76/0برره مدرسرره   منرردی بهزیسررتی مدرسرره برره روش آلفررای کرونبررا  برررای خرررده عالقرره     

و بررررای کرررل پرسشرررنامۀ    72/0، رفتارهرررای مخررررب  76/0خودکارآمررردی ادراک شرررده  

 به دست آمد.  72/0بهزیستی مدرسه 

( ایررن مقیرراس را طراحرری  1990) 2سررینگ و بهارگرراوا :(EMS) 1مقیتتاس بغتتاط یتتا  ی

، نامشررخص «4»، زیرراد «5»ای )خیلرری زیرراد  گزینرره 5کردنررد. یرر  مقیرراس گررزارش شخصرری   

 اسیرررخررررده مق 5گویررره اسرررت. در ایرررن مقیررراس  48( و دارای «1»، هرگرررز «2»، احتمررراال  «3»

شرروند؛ ناپایررداری هیجررانی، بازگشررت عرراطفی، ناسررازگاری اجتمرراعی،        گیررری مرری  انرردازه

فروپاشرری شخصرریت و نبررود اسررتقالل. در ایررن پررژوهش از نمرررۀ کررل مقیرراس اسررتفاده شررد.       

ۀ دهنررد نشرراناسررت. نمرررۀ برراال  240کثر آن و حرردا 48حررداقل نمررره در مقیرراس بلرروغ عرراطفی  

روایری ایرن مقیراس در    دهنردۀ بلروغ عراطفی براال اسرت.       بلوغ عاطفی پرایین و نمررۀ پرایین نشران    

برره دسررت  64/0سررازگاری برررای دانشررجویان کررالج   ۀبرابررر معیارهررای بیرونرری یعنرری پرسشررنام 

گیررری شررد و   انرردازه دانشررجویان روی بررازآزمون –آمررده اسررت. همکنررین پایررایی آزمررون    

مرراه بررود کرره همبسررتگی گشررتاوری بررین ایررن دو اجرررا     6فاصررلۀ زمررانی بررین ایررن دو آزمررون   

(. 1990 کرررر شرررد )سرررینگ و بهارگررراوا،   77/0گرررزارش شرررد. همکنرررین روایررری آن   75/0

هررای بررین کررل نمرررات و نمرررات  همسررانی درونرری ایررن مقیرراس بررا محاسرربۀ ضررریب همبسررتگی 

، 63/0، بازگشررت عرراطفی  75/0ایررداری هیجررانی  زیررر مقیرراس تعررین شررد. ناپ   5هررر یرر  از  

بررره دسرررت  42/0و نبرررود اسرررتقالل  86/0، فروپاشررری شخصررریت 58/0ناسرررازگاری اجتمررراعی 

                                                             
1. Emotional Maturity Scale 

2. Singh & Bhargava 
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(. در پرررژوهش سرررعادتی شرررامیر، زحمرررتکش و خجسرررته  1990آمرررد )سرررینگ و بهارگررراوا،  

  کر شد.  79/0( برای تعیین پایایی مقیاس از آلفای کرانبا  استفاده کردند که 1391)

ایررن مقیرراس را  (1391معنرروی پرور ) : (MDS) 1آمتتانانرشتتد اقو تتی دا تتش قیتتاسم

و  شرود گرذاری مری  کره در طیر  لیکررت نمرره    . یر  مقیراس گرزارش شخصری     کررد طراحی 

اخررالق شرروند؛  گیررری مرری  خرررده مقیرراس انرردازه  4گویرره اسررت. در ایررن مقیرراس    13دارای 

( و اخرررالق 10و  9، 8عرفررری )(، اخرررالق 7و  6، 5(، اخرررالق )4ترررا  1اجتمررراعی سررر االت ) 

 55عامررل  4نتررایج تحلیررل عوامررل اکتشررافی نشرران داد کرره ایررن      . (13تررا  11پرریش عرفرری ) 

برره همکنررین پایررایی آزمررون کننررد. درصررد از واریررانس کررل نمرررۀ رشررد اخالقرری را تبیررین مرری 

همسررانی گررزارش شررد.   سررال 19تررا  15آمرروزان دانررش روی 93/0 روش آلفررای کرونبررا  

 45اس برا محاسربۀ ضرریب همبسررتگی برین کرل نمررات و نمررات هرر یرر  از         درونری ایرن مقیر   

هررای ایررن  ضررریب آلفررای کرونبررا  خرررده مقیرراس    تعررین شررد.  در پررژوهش زیررر مقیرراس  

و  70/0، اخرررالق عرفررری 72/0اخرررالق ، 76/0پرسشرررنامه بررررای اخرررالق اجتمررراعی سررر االت 

 . به دست آمد 82/0و برای کل  74/0اخالق پیش عرفی 

سرر ال دارد کرره بررا اسررتفاده از منررابع   44نگررری آزمررون آخرررت: گتتر  آنمتتان آقتتر 

انرد از؛   اسالمی تهیره شرده اسرت. ایرن آزمرون از پرنج خررده مقیراس تشرکیل یافتره کره عبرارت            

 12سرر ال(، آخرررت محرروری )   8سرر ال(، آمررادگی )  10خرررده مقیرراس تکلیرر  گریررزی )   

ای  درجرره مقیرراس پررنج سرر ال(. ایررن آزمررون یرر  7جررویی )سرر ال( و لررذت 7سرر ال(، تعررالی )

گرذاری ایرن آزمرون ابتردا     کرامال  مخرالفم تشرکیل شرده اسرت. بررای نمرره        از کامال  مروافقم ترا  

تعلرق   4ترا   0بنردی فررد دربرارۀ خرودش هسرت یر  نمرره        ای از درجره به هر عبارت کره نشرانه  

هررای تکلیرر  گریررزی   و خرررده مقیرراس  85/0گیرررد. آلفررای کرونبررا  کررل پرسشررنامه    مرری

                                                             
1. Moral Development Scale 
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گررزارش  67/0جررویی  و لررذت 65/0، تعررالی 97/0، آخرررت محرروری  72/0گی ، آمرراد52/0

کررردن بررسرری گردیررد کرره     مررهیدونشررده اسررت. برررآورد اعتبررار ایررن آزمررون از طریررق       

برره دسررت آمررد کرره حرراکی از اعتبررار آن اسررت )ابراهیمررری و         86/0همبسررتگی دو بخررش   

 (. 1390بهرامی احسان، 

( تهیرره شررده 1982ابررزار توسررر هررارتر ) ایررن  (:PCQ) 1پرسشتتنامه ادراش شایستتتگی

اسرررت کررره ادراک کودکررران را از شایسرررتگی خرررود در سررره بعرررد شرررناختی، اجتمررراعی و     

سررنجد. ادراک شایسررتگی کلرری )خودارزشررمندی کلرری( نیررز حاصررل جمررع ایررن  جسررمانی مرری

گویرره، بعررد اجتمرراعی  15گویرره اسررت؛ بعررد شررناختی  28سرره بعررد اسررت. ایررن پرسشررنامه دارای 

گیرررد )صررالحی و سرری ،   گویرره مررورد ارزیررابی قرررار مرری     9جسررمانی بررا   گویرره و بعررد  4

هررای ایررن ابررزار دارای دو گزینرره مت رراد اسررت. الرر ( در مررورد مررن صررحی       (. گویرره1391

ی لیکرررت ا چهاردرجررههررا بررر اسرراس مقیرراس اسررت و ب( در مررورد مررن صررحی  نیسررت. گویرره

بیشررترین  4و نمرررۀ کمترررین شایسررتگی ادراک شررده    1شرروند کرره نمرررۀ   گررذاری مرری نمررره

دامنررۀ نمرررات محتمررل برررای هررر  بیررترت نیررا بررهکنررد،  شایسررتگی ادراک شررده را مشررخص مرری

-( بررا هرردف بررسرری ویژگرری1982گیرررد. نتررایج مطالعررۀ هررارتر )قرررار مرری 112تررا  28فرررد بررین 

سررنجی پرسشررنامۀ ادراک شایسررتگی کودکرران، نشرران از روایرری و پایررایی مطلرروب    هررای روان

وی پایررایی را از طریررق ضررریب آلفررای کرونبررا  و بازآزمررایی بررسرری       ایررن ابررزار داشررت.  

و برررای  75/0 تررا -82/0کرررد و برررای ابعرراد ادراک شایسررتگی کلرری، ضررریب آلفررا را بررین      

( صررالحی و سرری   1387برره دسررت آورد. در ایررران نیررز، شررهیم )   70/0تررا  -87/0بازآزمررایی 

رد بررسرری قرررار دادنررد و از ضررریب  (، روایرری ایررن ابررزار را از طریررق تحلیررل عامررل مررو 1391)

آلفررای کرونبررا  برررای تعیررین پایررایی اسررتفاده کردنررد کرره ضررریب آلفررا برررای ابعرراد ادراک      

                                                             
1. perceived competence questionnaire 
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برره  91/0و برررای کررل مقیرراس    81/0، جسررمانی 74/0، اجتمرراعی 89/0شایسررتگی شررناختی  

( جهرررت روایررری، از ضرررریب    1397دسرررت آمرررد. در پرررژوهش سررربزی و فوالدچنرررگ )     

برا نمررۀ کرل اسرتفاده شرد کره ضررایب بره ترتیرب بررای بعرد شرناختی              همبستگی نمرۀ هرر بعرد  

منظررور تعیررین پایررایی  برره دسررت آمررد. همکنررین برره    85/0و جسررمانی  73/0، اجتمرراعی 84/0

ابعرراد و نمرررۀ کررل ادراک شایسررتگی، از روش آلفررای کرونبررا  اسررتفاده شررد کرره ضررریب       

 55/0، 78/0برره ترتیررب   آلفررا برررای ابعرراد ادراک شایسررتگی شررناختی، اجتمرراعی و جسررمانی    

برره دسررت آمررد کرره حرراکی از پایررایی      86/0و برررای نمررره کررل ادراک شایسررتگی     67/0و 

 (. 1397، چنگمطلوب این ابزار است )سبزی و فوالد 

هررای صررورت مجموعررۀ تهیرره و پرسررش ابترردا تمررامی ابزارهررای پررژوهش برره  : شتتیاه ااتترا

شررررناختی در ابترررردای آن آورده شررررد. سرررر س از مرررردیریت     هررررای جمعیررررت ویژگرررری

شررهر تهررران مجرروز ورود برره مرردارس، فهرسررت و مشخصررات مرردارس       وپرررورش آمرروزش

ی و همرراهنگهررا انتخرراب شرردند. بعررد از طررور تصررادفی مدرسررهدریافررت و از میرران مرردارس برره

آمرروزان کررالس  کسررب اجررازه از مرردیران مرردارس، اهررداف کلرری پررژوهش برررای دانررش       

هررا  هررا رضررایت آگاهانرره برررای شرررکت در پررژوهش کسررب و برره آن  اده شررد و از آنتوضرری  د

در مررورد رازداری و حفرری حررریم خصوصرری اطمینرران داده شررد. سرر س ابزارهررای پررژوهش      

بره   باصرداقت و  دقرت  بره هرا درخواسرت شرد کره      و از آن قررار گرفرت  آمروزان  در اختیار دانرش 

داده پرررت  23پرسشررنامه مخرردوش و  17هررا، هررا پاسررخ دهنررد. بعررد از گررردآوری داده  سرر ال

آزمرررودنی برررا اسرررتفاده از روش الگویرررابی معرررادالت سررراختاری و  600حرررذف و اطالعرررات 

 افزار ایموس تحلیل شد.  نرم

 هایافته

درصررد پسررر بررود. میررانگین و انحررراف معیررار سررن  44درصررد دختررر و  56نمونررۀ آمرراری شررامل 

آمرروزان در پایرره دهررم  نفررر از دانررش  220سررال بررود.  81/0و  54/16هررا برره ترتیررب  آزمررودنی
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نفررر در  250نفررر در پایرره دوازدهررم متوسررطه و     180نفررر در پایرره یررازدهم و    200متوسررطه، 

نفررر در رشررته ریاضرری و فیزیرر   120نفررر در رشررته علرروم تجربرری و  230رشررته علرروم انسررانی، 

 مش ول به تحصیل بودند. 
دپژوهشد هدهم رهدف ضدن مسلد قان.دمیسنگیندودرنح رفدرس سندرکادم غی هس د1جدولد

 Pدآمسکه M SDدم غی 

د200/0د157/0د12/3د18/16دتکایفدگ ت  

د200/0د158/0د21/4د25/20دآمساگل

د200/0د140/0د41/3د25/33دآخ  دمحقک 

د199/0د193/0د32/4د21/20دتعسلل

د073/0د224/0د85/3د41/16دجقتلدلذ 

د200/0د171/0د16/8د3/105دنگ  کلدآخ  

د200/0د160/0د14/3د21/25دراکرشدجگمسنل

د200/0د188/0د85/2د23/10دراکرشدرج مسیل

د200/0د152/0د41/5د36/43دراکرشدینسخ ل

د200/0د181/0د42/6د8/78دکلدراکرشدیستگ گل

د061/0د229/0د18/5د16/37د اقیدرخلول

د061/0د229/0د16/7د18/90د اقیدیس  ل

د011/0د269/0د41/4د21/29دمند د هدمدکسهدیلوه

د054/0د232/0د33/3د16/22دخقاکسکآمد دتحصیال

د043/0د238/0د18/3د16/19دیدمدکف سکهس دمخ ب

د043/0د239/0د16/7د53/70د   تگ لدمدکسه

میرررانگین و انحرررراف اسرررتاندارد مت یرهرررای پرررژوهش در جررردول آمرررده اسرررت. میرررانگین )و  

)و  8/78(، ادراک شایسرررتگی 16/8)و  3/105 ینگررررانحرررراف اسرررتاندارد( مت یرررر آخررررت  

( و بهزیسرررتی مدرسررره 16/7) 18/90(، بلررروغ عررراطفی 18/5)و  16/37(، بلررروغ اخالقررری 42/6
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آمرروزان نمرررات دانررش  1اسررمیرن  -. همکنررین نتررایج آزمررون کولمرروگروف  اسررت( 53/70)

 در مت یرهای پژوهش دارای توزیع نرمال است. 

 
دژوهش.دض تبدهمبگ گلدم غی هس دپ2جدولد

مند د هددیلوهدم غی 

دمدکسه

خقاکسکآمد د

 تحصیال

یدمدکف سکهس د

دمخ ب

د   تگ لدمدکسه

د-**421/0د-**364/0د-**412/0د-**354/0دتکایفدگ ت  

د**212/0د**218/0د**303/0د**285/0دآمساگل

د**322/0د**384/0د**403/0د**364/0دآخ  دمحقک 

د**385/0د**341/0د**458/0د**454/0دتعسلل

د-**251/0د-**350/0د-**312/0د-**254/0دجقتلدلذ 

د**423/0د**409/0د**457/0د**421/0دنگ  کلدآخ  

د**303/0د**255/0د**318/0د**289/0دراکرشدجگمسنل

د**387/0د**361/0د**422/0د**401/0دراکرشدرج مسیل

د**402/0د**321/0د**458/0د**429/0دراکرشدینسخ ل

کلدراکرشد

دیستگ گل

د**409/0د**388/0د**439/0د**425/0

د**419/0د**421/0د**498/0د**423/0د اقیدرخلول

د**421/0د**408/0د**498/0د**455/0د اقیدیس  ل

 

شررود، مقررادیر ضرررایب همبسررتگی بررین مت یرهررای   مشرراهده مرری 2طررور کرره در جرردول   همرران

هررا آمررده اسررت. بررا توجرره برره نتررایج ضررریب همبسررتگی       هررای آنمقیرراسپررژوهش و خرررده 

نگررری، ادراک شایسررتگی، بلرروغ اخالقرری و بلرروغ عرراطفی بررا بهزیسررتی   پیرسررون بررین آخرررت 
                                                             
1
. Kolmogorov–Smirnov test 
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(. P≤001/0داری وجرررررود دارد )هرررررای آن رابطرررررۀ مثبرررررت و معنررررریمدرسررررره و م لفررررره

نگررری، ادراک شایسررتگی، بلرروغ اخالقرری و بلرروغ   هررر چرره سررط  آخرررت   گرررید عبررارت برره

نیررز بیشررتر اسررت و بررالعکس.   هررا  آمرروزان بیشررتر باشررد بهزیسررتی مدرسرره آن   عرراطفی دانررش 

هرای بهزیسرتی مدرسره رابطرۀ     جرویی برا م لفره    گریرزی و لرذت  هرای تکلیر   همکنین در م لفره 

بررررای  1ای نمرررودار جعبررره(. نترررایج حاصرررل از P≤001/0داری وجرررود دارد )منفررری و معنررری

داده در کرانررۀ  10داده در کرانررۀ برراال و   13هررای پرررت نشرران داد کرره   ۀ دادهمفروضرربررسرری 

داده حررذف شرردند. برررای بررسرری روابررر خطرری    23ن قرررار داشررتند کرره در نهایررت ایررن  پررایی

از نمررودار اسررتفاده شررد. نتررایج حاصررل     2بررین مت یرهررا از روش ترسرریم نمررودار پراکنرردگی    

دیگررر، نقررام در   عبررارت بررین مت یرهررا خطرری اسررت؛ برره     ۀرابطرر پراکنرردگی نشرران داد کرره   

خطرری برررای بررسرری عرردم وجررود هررمانررد. صررورت خوشرره در آمررده اطرراف خررر مسررتقیمی برره 

در پررژوهش اسررتفاده شررد.  ( VIF) 4و عامررل افررزایش واریررانس   3تحمررل ۀچندگانرره از آمررار 

کرردام از مت یرهررا برره ترتیررب هررای تحمررل و عامررل افررزایش واریررانس برررای هرری  حاضررر آمرراره

ای خطرری چندگانرره در بررین مت یرهررتررر نبررود؛ بنررابراین، هررم بررزر  10تررر و از  کوچرر  1/0از 

روشرری برررای  ( DW) 5آزمررون دوربررین واتسررون مشرراهده نشررد. نتررایج حاصررل از   بررین پرریش

نشرران داد کرره دامنررۀ نمرررات  هررای تحلیررل مرردل رگرسرریونی مانررده تشررخیص همبسررتگی در برراقی

درسررتی رعایررت شررده  هررا بررهبررود بنررابراین مفروضررۀ اسررتقالل داده 96/1تررا  1ایررن آزمررون بررین 

 است.  
دگ  د اقیدرخلولدودیس  ل  رزشدمدلدپیشن سا د  ر د  کسلدمیسنجلدهس دنیکقتل.دیسخص3جدولد

Xدیسخص
2
/FدCFIدGFIدIFIدTLIدRMSEAد

                                                             
1
. Boxplot 

2
. scatter plot 

3. tolerance 

4. variance inflation factor (VIF) 
5
. Durbin-Watson 
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د≤08/0د≥90/0د≥90/0د≥90/0د≥90/0د5کم  درزددحددمجسز

د05/0د92/0د92/0د92/0د92/0د85/2دمقدرک

 

هررای برازنرردگی در نتیجرره آزمررون  شررود، شرراخصمشرراهده مرری 3طررور کرره در جرردول   همرران

دار شررده اسررت، امررا ازآنجاکرره ( معنرریχ²انررد. مقرردار خرری دو ) الگرروی پیشررنهادی آورده شررده

ترروان آن را برره عنرروان  دار اسررت و نمرریایررن شرراخص معمرروال  معنرری  ،هررای بررزر  در نمونرره

هررا در نظررر گرفررت.   مالکرری مطمررهن در جهررت بررسرری برررازش الگرروی پیشررنهادی بررا داده     

 dfاننررد نسرربت مجررذور خرری برره درجرره آزادی )  هررای برازنرردگی، مهمکنررین، سررایر شرراخص 

/χ²  85/2( برررا مقررردار  ( شررراخص برازنررردگی افزایشررری ،IFI  برررا مقررردار )شررراخص 92/0 ،

( بررا مقررردار  GFI، شررراخص نیکررویی برررازش )  92/0مقرردار  ( بررا  CFIبرازنرردگی تطبیقرری )  

(، شرراخص نیکررویی برازنرردگی تعرردیل شررده     TLI  92/0لررویس )-، شرراخص ترروکر 92/0

(92/0 AGFIو جرررذ )  ( ر میرررانگین مجرررذورات خطرررای تقریررربRMSEA  برررا مقررردار )

 ها است. حاکی از برازش مطلوب الگوی پیشنهادی با داده 05/0
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گ  د اقیدنگ  دودراکرشدیستگ گلدود   تگ لدمدکسهد سدمیسنجل.درلگق دن ستلدکر طهد یندآخ  2یکلد

درخلولدودیس  ل

د

ترروان از طریررق بهزیسررتی مدرسرره را مرریدرصررد از واریررانس  65بیررانگر آن اسررت کرره  2شررکل 

 نگری و ادراک شایستگی تبیین کرد. بلوغ اخالقی و عاطفی، آخرت

نگررری برره بلرروغ مسرریر آخرررت دهررد کرره ضررریب اسررتاندارد مسررتقیم نشرران مرری 2نتررایج شررکل 

، ادراک شایسررتگی برره بلرروغ اخالقرری   48/0نگررری برره بلرروغ عرراطفی   ، آخرررت49/0اخالقرری 

، 49/0، بلرروغ عرراطفی برره بهزیسررتی مدرسرره   46/0برره بلرروغ عرراطفی  ، ادراک شایسررتگی 51/0

و  48/0، ادراک شایسررتگی برره بهزیسررتی مدرسرره   43/0بلرروغ اخالقرری برره بهزیسررتی مدرسرره    

. همکنررین نتررایج کواریررانس بررین مت یرهررای  اسررت 25/0نگررری برره بهزیسررتی مدرسرره  آخرررت

. همکنررین نتررایج بیررانگر آن اسررت   اسررت 54/0نگررری و ادراک شایسررتگی  زاد آخرررتبرررون

درصررد از بلرروغ عرراطفی توسررر     44مربرروم برره بلرروغ اخالقرری و     راتییررت درصررد  42کرره 

شررود. بررر ایررن اسرراس   مرری نیرریتبنگررری و ادراک شایسررتگی(  زاد )آخرررتمت یرهررای برررون 



 197 | برهمن و موسیوند

زاد درصررد ت ییرررات مربرروم برره بهزیسررتی مدرسرره نیررز توسررر مت یرهررای برررون        65حرردود 

 شود.  می نییتبراک شایستگی( و میانجی )بلوغ عاطفی و اخالقی( نگری و اد)آخرت
 

دگی  دکور طدمگ قیمدودغی مگ قیمداکدمدلدپیشن سا .دپسکرم  هس درندرزه44جدولد

رث ر د رث ر دمگ قیم

 غی مگ قیم

 T P βدخطس دمعیسک βدم غی 

دگ ت  تکایف

دنگ  آخ  

 -د≤001/0د36/8د11/0د561/0

 -د≤001/0د18/10د10/0د621/0دآمساگل

 -د≤001/0د36/11د09/0د643/0دمحقک آخ  

 -د≤001/0د36/13د10/0د652/0دتعسلل

 -د≤001/0د26/10د12/0د624/0دجقتللذ 

دجگمسنلدراکرش
راکرشد

دیستگ گل

 -د≤001/0د46/11د06/0د644/0

 -د≤001/0د36/10د09/0د623/0دراکرشدینسخ ل

 -د≤001/0د98/9د12/0د662/0دراکرشدرج مسیل

 -د≤001/0د46/9د11/0د491/0د اقیدرخلولدنگ  آخ  

 -د≤005/0د36/7د10/0د483/0د اقیدیس  لدنگ  آخ  

راکرشد

دیستگ گل

 -د≤004/0د46/6د09/0د513/0د اقیدرخلول

راکرشد

دیستگ گل

 -د≤004/0د36/6د08/0د462/0د اقیدیس  ل

   تگ لدد اقیدیس  ل

دمدکسه

 -د≤005/0د45/7د11/0د494/0

   تگ لدد اقیدرخلول

دمدکسه

 -د≤004/0د69/6د13/0د434/0
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   تگ لددنگ  آخ  

دمدکسه

 -د≤05/0د54/4د10/0د324/0

راکرشد

دیستگ گل

   تگ لد

دمدکسه

 -د≤004/0د36/6د12/0د482/0

راکرشددنگ  آخ  

دیستگ گل

 -د≤001/0د12/11د05/0د542/0

 -د≤001/0د08/11د08/0د511/0د اقیدیس  لد اقیدرخلول

   تگ لددنگ  آخ  

دمدکسه

**21/0د-د-درزد  تقد اقیدرخلول
 

   تگ لددنگ  آخ  

دمدکسه

**23/0د-د-درزد  تقد اقیدیس  ل
 

راکرشد

دیستگ گل

   تگ لد

دمدکسه

**22/0د-د-درزد  تقد اقیدرخلول
 

راکرشد

دیستگ گل

   تگ لد

دمدکسه

**22/0د-د-درزد  تقد اقیدیس  ل
 

(05/0≥P
د(**

شررود اثرررات مسررتقیم، غیرمسررتقیم و کوواریررانس   مشرراهده مرری  4در جرردول طررور کرره  همرران

نگرررری و آخررررت 4زاد آمرررده اسرررت. طبرررق جررردول زاد، میرررانجی و درونمت یرهرررای بررررون

ادراک شایسررتگی بررر بلرروغ اخالقرری و عرراطفی و بهزیسررتی مدرسرره اثررر مسررتقیم و مثبررت دارد    

(001/0≥P  همکنررین بلرروغ عرراطفی و اخالقرری بررر بهزیسررتی م .)  درسرره اثررر مثبررت و مسررتقیمی

نگرررری و (. همکنرررین مررراتریس کوواریرررانس ادراک شایسرررتگی و آخررررت  P≤001/0)دارد 

نگرررری و ادراک دار اسرررت. همکنرررین آخررررت  بلررروغ اخالقررری و عررراطفی مثبرررت و معنررری  

شایسررتگی برره نحررو غیرمسررتقیم و از طریررق بلرروغ اخررالق و عرراطفی بررر بهزیسررتی مدرسرره اثررر     
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نگررری و ادراک شایسررتگی از طریررق افررزایش بلرروغ اخالقرری و  آخرررتدارد. برره ایررن معنررا کرره 

 شود. عاطفی منجر به افزایش بهزیستی مدرسه می

 

 گیر بحث و  تیجه

هرردف از پررژوهش حاضررر رابطرره شایسررتگی اجتمرراعی، آخرررت نگررری بررا بهزیسررتی مدرسرره:    

هررای ای، بلرروغ عرراطفی و اخالقرری نوجوانرران در مرردارس بررود. بررر اسرراس یافترره   نقررش واسررطه

بینری کننردۀ بهزیسرتی مدرسره     طرور مسرتقیم پریش   نگرری بره  پژوهش مشرخص شرد کره آخررت    

هرای پیشرین از جملره )مکراشیلی منیرع و همکراران،       هرا همسرو برا نترایج پرژوهش     است. این یافتره 

؛ مررر  2011؛ جنیفرررر و لررری، 1395؛ جعفریررران و غفررراری، 1395وجررردانی و آقرررایی،  ؛1393

( 2016و راشوفلررردر و رینگسرررین،   2015؛ تیلرررور، 2014 ؛ نهررررا،2012اینرررری و همکررراران،  

 همخوانی دارد. 

ترروان برره چنررد علررت احتمررالی اشرراره کرررد، احتمرراال  دیررن و     در تبیررین ایررن موضرروع مرری 

هررای فرررد و معنررا دادن برره زنرردگی وی  تواننررد بررا متمرکررز کررردن تررالش باورهررای دینرری مرری 

آمرروزان در هیجررانی و مدرسرره دانررش  شررناختی، اجتمرراعی،   موجررب افررزایش بهزیسررتی روان  

دار کمترر احتمرال دارد    دار باشرد. دیگرر اینکره افرراد دیرن      آمروزان کمترر دیرن   مقایسه برا دانرش  

برره رفتارهررای پرخطررر ماننررد بزهکرراری، مصرررف مررواد مخرردر و تفریحررات ناسررالم گرررایش      

دار  یررنرو افررراد کمتررر دپیرردا کننررد کرره از عوامررل کاهنرردۀ عملکرررد تحصرریلی هسررتند، از ایررن  

تررری دارنررد. نکترره دیگررر اینکرره دانشررجویان     عملکرررد تحصرریلی و بهزیسررتی مدرسرره پررایین   

دار بیشررتر از وضررعیت موجررود خررود، از جملرره مدرسرره، دانشررگاه و تحصرریل رضررایت        دیررن

کننرد کره   دارند بره همرین سربب ترالش و نیرروی بیشرتری بررای موفقیرت تحصریلی صررف مری           

(. نهایتررا  1393شررود )میکرراشیلی منیررع و همکرراران،   باعررب بهبررود بهزیسررتی مدرسرره آنرران مرری   

هررایی بررا سرراختار سررالم و منسررجم هسررتند دار معمرروال  از خررانواده آمرروزان مررذهبی و دیررندانررش
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شررناختی، خررانوادگی و فررردی از   شررود افررراد دارای سرررمایه اجتمرراعی، روان کرره موجررب مرری 

هررا حمایررت  د کرره از آنشررناختی مناسرربی برخرروردار باشررن  جملرره شایسررتگی اجتمرراعی و روان 

ایررن پشررتوانه و حمایررت در ابعرراد فررردی، خررانوادگی و اجتمرراعی کرره بررا پیشررینۀ      ؛ وکنررد مرری

توانررد زمینرره را برررای بهزیسررتی مدرسرره فررراهم نمایررد  شررود و مرریدینرری و اخالقرری همررراه مرری

 (. 2009کان و هافمن، )م 

ترروان بیرران  رسرره مرری نگررری بررا بهزیسررتی مد دار آخرررتدر تبیررین رابطررۀ مسررتقیم و معنرری 

مسررهله  کرررد افرررادی کرره بررر اثررر عبررادت و انجررام مناسرر  دینرری حررس مثبترری از خررود در حررل 

(.  باورهررای 2012ترنررد )رانررد، مررارتین و شرری،   گشررایی موفررق مسررهلههررای  دارنررد، در مهررارت

معنرروی و خالقانرره نیررز، نقررش بسرریار مهمرری در کرراهش تنیرردگی، جلرروگیری از رفتارهررای        

(. 2012کنررد )مررونی،   سررازگاری اجتمرراعی و بهزیسررتی مدرسرره ایفررا مرری     آمیررز و  مخرراطره

آمیررز بررا زنرردگی  کننرردۀ انطبرراق موفقیررت بینرری نگررری پرریشترروان گفررت، آخرررتهمکنررین مرری

(. افررررادی کررره از باورهرررای معنررروی بررراالیی برخررروردار هسرررتند     2006اسرررت )گرنررروی،  

زنرردگی موفررق هسررتند و  هررای  در مقابلررۀ مرر ثر بررا طیرر  وسرریعی از موقعیررت   ادیررز احتمررال برره

تواننررد بررا اسررترس و مشررکالت زنرردگی مقابلرره کننررد. ایررن افررراد در مقابلرره بررا          بیشررتر مرری 

هررای خررود اعتمرراد دارنررد، نگرررش مثبترری نسرربت برره زنرردگی دارنررد و      مشررکالت برره توانررایی 

سرراز کمتررر   هررای مسررهله  تمایررل بیشررتری برررای رویررارویی بررا مشررکالت دارنررد و در موقعیررت    

ی و اجتمرراعی خررود  منررابع فرررد مرروده و برررای حررل مشررکل موجررود از     احسرراس تنهررایی ن 

برنررد. باورهررای دینرری پیامرردهای خوشررایندی ماننررد خودکارآمرردی،       بیشررترین سررود را مرری  

شررود کرره همررۀ ایررن  را شررامل مرری حررس کنترررلنفررس و  ی، امیررد، عررزتنرریب خرروش، مرر ثر بررودن

 . (2016شود )ساتیسی،  خصوصیات منجر به بهبود بهزیستی مدرسه می

طرررور مسرررتقیم و مثبرررت   دومرررین یافتررره پرررژوهش نشررران داد کررره ادراک شایسرررتگی بررره  

کنررد. ایررن نتررایج بررا مطالعررات دیگررر )برررای مثررال مکرراشیلی   بینرری مرریبهزیسررتی مدرسرره را پرریش
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؛ جنیفررر و  1395؛ جعفریرران و غفرراری،   1395وجرردانی و آقررایی،   ؛1393منیررع و همکرراران،  

و راشوفلررردر و  2015؛ تیلرررور، 2014؛ نهررررا، 2012؛ مررر  اینرررری و همکررراران،  2011لررری، 

 ترروان گفررت، ادراک شایسررتگی ( همخرروانی دارد. در تبیررین ایررن نتررایج مرری  2016رینگسررین، 

هررای شخصرری برررای سررازمان دادن و طرری کررردن       برره عنرروان باورهررایی در مررورد توانررایی    

ادراک شررده  شایسررتگیمنظررور دسررتیابی برره پیشرررفت تعریرر  شررده اسررت.  مسرریرهای عمررل برره

شرران برررای تولیررد انتخررابی سررط  عملکرررد      را برره عنرروان باورهررای افررراد در مررورد توانررایی    

هررا تررأثیر  دانررد کرره تررالش برررای تررأثیر و مهررار بررر رویرردادهایی اسررت کرره بررر زنرردگی آن    مرری

کننرد، فکررر   مری  کنررد کره مرردم چگونره احسراس     مشرخص مری  ر بره شایسرتگی   گرذارد. براو   مری 

-دانررش. (1982)هررارتر،  کننررد و چگونرره رفتررار مرری  زاننرردیانگ یکننررد، خودشرران را برمرر  مرری

ترسرررند و آمررروزان برررا ادراک شایسرررتگی پرررایین همرررواره از ارزیرررابی توسرررر دیگرررران مررری 

ی از خررود و دنیررا دارنررد. در واقررع دربررارۀ آینررده و برره ویررژه  ا نانررهیب رواقررعیغهررای  داشررت چشررم

مشررکالت برردبین   هررای خررود در برره دسررت آوردن نتررایج خوشررایند و حررل   دربررارۀ ناتوانررایی 

-)گررامالو اسررتدهنررده بهزیسررتی مدرسرره پررایین    هررا نشرران تمررام ایررن ویژگرری  ؛ کررههسررتند

گرایررری منفررری، درمانررردگی آموختررره شرررده   (. همکنرررین کمرررال2017الودرس و همکررراران، 

هررا سرربب   آمرروزان در آن مشررکلی ندارنررد در آن برررای یررادگیری دروسرری کرره سررایر دانررش   

شایسررتگی( دچررار تردیررد شرروند و احتمررال ارزیررابی  شررود کرره در عملکرررد خررود )ادراک  مرری

هررا  هررا افررزایش یابررد؛ در نتیجرره میررزان عواطرر  منفرری در آن    ۀ دیگررران در آنلیوسرر بررهمنفرری 

آمروزان بره دلیرل داشرتن چنرین      شرود. ایرن دانرش   هرا کمترر مری    بیشتر و بهزیسرتی مدرسره در آن  

صررورت افکررار   بررهی و خررود تردیرردی احتمررال ناکررامی در زنرردگی را    تیکفررا یبرراحساسرری، 

ایررن برره نوبرره خررود احسرراس گنرراه، افسررردگی و درنهایررت       ؛ کررهدهنرردمنفرری افررزایش مرری  

آمرروزانی کرره از ترروان بیران کرررد دانرش  بهزیسرتی مدرسرره پرایین را برره دنبرال دارد. همکنررین مری    

ی خرررود و اجتمررراعادراک شایسرررتگی بررراالیی برخررروردار هسرررتند برررر خودانگرررارۀ جسرررمانی 
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هررای هررا در فراینررد و فعالیررت   آن ضرروع باعررب درگیررری فعاالنرره  کننررد. ایررن مو تأکیررد مرری 

کنرد ترا    دور مری  تیر اهم یبر ربرر یرا   کوچر  بری   مسراشل هرا را بره    شود و توجره آن کالسی می

گیرری، حرل مسرهله، خودکارآمردی، اشرتیاق      به ایرن وسریله از مسرهله اصرلی کره الزمرۀ تصرمیم       

بیشرررتری داشرررته باشرررند منررردی بررره مدرسررره و بهزیسرررتی مدرسررره اسرررت درگیرررری   و عالقررره

 (. 2013)ویالویسنکیو و برناردو، 

طررور مسررتقیم و مثبررت   سررومین یافتررۀ پررژوهش نشرران داد کرره بلرروغ اخالقرری و عرراطفی برره   

کنررد. ایررن نتررایج بررا مطالعررات دیگررر )برررای مثررال مکرراشیلی   بینرری مرریبهزیسررتی مدرسرره را پرریش

؛ جنیفررر و  1395؛ جعفریرران و غفرراری،   1395وجرردانی و آقررایی،   ؛1393منیررع و همکرراران،  

و راشوفلررردر و  2015؛ تیلرررور، 2014؛ نهررررا، 2012؛ مررر  اینرررری و همکررراران،  2011لررری، 

 ( همخوانی دارد.  2016رینگسین، 

عقالنرری، اجتمرراعی ابعرراد  ریماننررد سرراترروان گفررت، بلرروغ اخالقرری در تبیررین ایررن نتررایج مرری

هررا تخصررص یآمرروزش برخرر یکرره امررروزه برررا ییسررت. تررا جرراا یترریترب یموضرروع یعرراطف و

پرسررتاران،  ران،یدر وجررود مررد  اخررالقهررا ارتبررام دارد موضرروع   ای بررا انسرران  گونرره کرره برره 

افررراد  نیرردانرران مررورد تأکیررد قرررار گرفترره اسررت. ا  شناسرران، مشرراوران و حقرروقمعلمرران، روان

هنگررام کررار بررا افررراد،   دتواننرریبرخرروردار باشررند، مرر  یخرروب اخالقرری بلرروغکرره از  درصررورتی

از خررود نشرران   یادیررز یاثربخشرر جررهیاز انسرران داشررته باشررند و در نت   یتررربرداشررت جررامع 

 نیتوانررد بهتررر یمرر ت،یررو ترب میتعلرر یهررانظررام یدرسرر یهررابرنامرره ن،یرردهنررد. عررالوه بررر ا 

زیرررا کرره برنامررۀ    در افررراد فررراهم سررازد   تحررول، بلرروغ اخالقرری  تبلررور و  یرا برررا تیررموقع

-ترروان گفررت، فرصررتمرری برراره نیرردرا(. 2010درسرری قلررب نظررام آموزشرری اسررت )نودینررگ، 

جانبرره  وجررود همرره یپرررورش و اعررتال یرا برررا یدیررمف یهرراروش زیررمحترروا و نهررای مناسررب 

-(. بررا فررراهم1391دیررد )قاسررم پررور و نصررر اصررفهانی، ترردارک ترروان مرریافررراد بلرروغ اخالقرری 

برره سررطوح  دنیاسررت کرره خواهران رسرر  یاز برنامرره درسر  ینرروع ،القری اخ یدرسرر ۀبرنامرر سرازی 
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تررروان زمینررره را بررررای  و برررا آن مررری اسرررت یدار کرررردن زنررردگ و معنررری یبررراالتر آگررراه

منررردی، احسررراس تعلرررق و خودکارآمررردی فرررراهم نمرررود و از رفتارهرررای پرخطرررر      عالقررره

-در قالررب بحررب تیررعلررم و معنو بیرررا بررا ترک یکررار نیچنرر( 1997ویلبررر ). پیشررگیری کرررد

دربررارۀ معنویررت، انجررام داده اسررت. او در کترراب خررود بررا عنرروان      شررده یزیررر برنامرره یهررا

رشررد  ریآن، همرران مسرر ینظررر از محترروا قطررع یرشررد معنررو ریمسرر»نویسررد: مرری« بیررنش معنرروی»

از  گررریرشررد د یرهایمسرر ۀرشررد هماننررد همرر ریمسرر نیرراسررت. ا ییغررای هرراسررتهیاهررداف و با

 شیپرر یهرراسررتهیرشررد با یحرکررت از سررو قیررو از طر هررایآگرراه ۀجانبرر همرره ۀتوسررع قیررطر

ی( و پرررس محرررور جامعرررههرررای قرررراردادی )ی بایسرررتهسرررو برررهی )خودمحررروری( قررررارداد

-مرری شیپرر بررهقررراردادی )جهرران محرروری( و نیررز فراتررر از پررس قررراردادی )بیررداری معنرروی(   

 رود. 

برنامرررۀ آموزشررری ماننرررد سرررایر ابعررراد در سررراحت  بلررروغ عررراطفیبعرررد  از سررروی دیگرررر

و ایررن ( 1392)نصررراله، قاسررمی و قلترراش،  اعتقررادی، عبررادی و اخالقرری مهجررور مانررده اسررت 

تربیرت   یدرسر  ۀای حکرم برر م فرول برودن برنامر     ای بروده اسرت کره عرده    مهجوریت ترا انردازه  

د انررهررای درسرری دادهدر سررط  برنامرره شررناختی، معنرروی، فرهنگرری، اجتمرراعی  آموزشرری، روان

هررای تربیترری بررر  ایررن سرراحت تربیترری در سررایر سرراحت  برره  فشررراو هررم اِ( 1392)افکرراری، 

بنررابراین بررا توجرره برره ابعرراد بلرروغ ؛ (2017)جرراینز،  اسررتاسرراس رویکرررد تلفیقرری مررورد تأکیررد 

اخالقرری و عرراطفی برره عنرروان دو بعررد از بلرروغ انسررانی در دوران نوجرروانی و جرروانی و ترردوین   

ترروان زمینرره را برررای رشررد اخالقرری و عرراطفی کرره  هررا مرری اسرراس آن هررای آموزشرری بررربرنامرره

باعرررب تعررردیل و تنظررریم هیجانرررات منفررری )اضرررطراب، افسرررردگی، احسررراس گنررراه، شررررم،  

پژوهشرری برره طراحرری  و از طرررف دیگررر ترراکنون  پرخاشررگری و... ( هسررتند را تقویررت نمررود  

ادراک نگررری( و ویژگرری شخصرریتی ) و ترردوین یرر  الگرروی سرراختاری معنویررت )آخرررت   

ایررن الگررو طراحرری و ترردوین بررا میررانجی بلرروغ اخالقرری و عرراطفی ن رداخترره اسررت؛  شایسررتگی(
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ریررزی درسرری مررورد توجرره قرررار گیرررد تررا از ایررن رهگررذر زمینرره را برررای   توانررد در برنامررهمرری

 بهزیستی و رضایت از مدرسه فراهم کرد. 

بلررروغ  نگرررری، ادراک شایسرررتگی وچهرررارمین یافترررۀ پرررژوهش نشررران داد کررره آخررررت  

درصررد از واریررانس بهزیسررتی مدرسرره    65طررور مسررتقیم و غیرمسررتقیم   اخالقرری و عرراطفی برره 

کنررد. ایررن نتررایج بررا مطالعررات دیگررر )برررای مثررال مکرراشیلی منیررع و همکرراران،  بینرری مرریرا پرریش

؛ مررر  2011؛ جنیفرررر و لررری، 1395؛ جعفریررران و غفررراری، 1395وجررردانی و آقرررایی،  ؛1393

( 2016و راشوفلررردر و رینگسرررین،   2015؛ تیلرررور، 2014نهررررا، ؛ 2012اینرررری و همکررراران،  

 همخوانی دارد. 

 کسررانیفرررد  یبرررا گرررانید ابیرردر غ ررررایدر ح ررور و  ی و دینرریانجررررام عمررل اخالقرر 

 تیررباشررررد، خررود را ملررزم برره رعا انشیرراگررر برره ز یمختلرر ، حترر یهرراتیرراسررت و در موقع

و  یهدفمنررد بررودن زنرردگ   یمعنررادار برررره معنررا   یایرردانررد. ازآنجاکرره برررراور برره دن   یآن مرر

کرررد  نیرریتب نیترروان چنرریرا مرر افتررهی نیرربررر اسرراس اهررداف اسررررت، ا یبرره زنرردگ یمعنابخشرررر

 یفرررد برررا  یریررگیهرردف کرره دارا بررودن اهررداف مهررم و پ    یهررایکرره بررا توجرره برره تهررور   

داننرد )گالینهررا و  بررای بهزیسرتی مدرسرره مری    اعتمراد  قابررل یهرا  نیبر  شیهرا را پرر  بره آن  دنیرسررر 

-ی اخالقرری و عرراطفی و عمررل بررر اسرراس معنویررت و آخرررت    ک ررارچگ(. ی2011همکرراران، 

انجامررد و تجربررۀ عواطرر  مثبررت نگررری برره ایجرراد یرر  هرردف اخالقرری در زنرردگی فرررد مرری 

آورد و علترری را برررای تجربررۀ  ناشرری از حرکررت برره سررمت هرردف را برررایش برره ارم رران مرری   

رسررد، بررا  یبرره نظررر مرر  نیهمکنررآورد. سرره فررراهم مرری ی اجتمرراعی و بهزیسررتی مدر سررتگیشا

را برره خررررود   رانیررمررردم ا یاساسرررر یاز باورهررا یبخررش مهمرر  ،مررذهب نکررهیتوجرره برره ا 

 یدر کنرررار باورهرررا ،یمرررذهب یباورهرررا ۀنررریدر زم ییهرررااختصررراص داده، انجرررام پرررژوهش 

 رررررنیو همکن یسرررتیبهز ۀهرررا برررر تجربررر آن یرگرررذاریسرررررنجش تأث زیرررمرررذکور و ن یاساسررر

منظررور  برره یقرراتیانجررام تحق نیبرره بررار بنشرررراند. همکنرر ییبررایز هررای یافترره ،یاخالقرر یهررالفررهم 
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کشرر   ،مدرسرره )معلمرران، همسرراالن و مرردیران( بررا  یسررررن ۀرد نیررروابررر ا ۀنحررو یبررسرررر

 یکارهرررای مناسرررب بررررا راه افتنیرررو  نظرررام آموزشررریآنررران از  یهررراانتظررارات و خواسرررررته 

 تیررگیررری برراور برره حما  سرراز شررکل نررهیهررا، بتوانررد زم  شرردن آن تیرراحسرراس حما شیافررزا

شررررود.  یسررالو ظهررور بررزر  ینوجرروان ۀافررررراد در اواخررر دور یباورهررا ۀدر زمررر گرررانید

 آمروزان دانرش  بهزیسرتی مدرسره  براور برر ابعراد مختلر       نیر گیرری ا  پرواض  اسرت کره شرکل   

 گذارد.  یم ریتأث

 ینقررش انطبرراق  ۀدربررار یجررالب یهررانشیررحاضررر، ب یپررژوهش تجربرر  یهرراافتررهیاگرچرره 

 نیچنرررد یدارا آورد،یفرررراهم مررر  یآموزشررر یهررراریدر محررر بلررروغ اخالقررری و عررراطفی 

اسررت و  توصرریفی ،مطالعرره نیررا یطرررح پژوهشرر  نکررهیقابررل  کررر اسررت. اول ا   تیمحرردود

-یمرر هیرو توصرر ازایررن و زدیررانگیرا برمرر جیاعتبررار نترراۀ دربررار یا بررالقوه یهرراینگرانرر نیبنررابرا

بلرروغ اخالقرری و   ریتررأث نیرریتع یبرررا یطررول یهررا بررا اسررتفاده از طرررح  یمطالعررات آترر  شررود

 یدر پررژوهش حاضررر گررردآور نکررهیانجررام شررود. دوم ا نررهیبه یلیتحصرر یامرردهایبررر پ عرراطفی

نگرررری، ادراک شایسرررتگی، بلررروغ اخالقررری و عررراطفی و   آخررررتاطالعرررات مربررروم بررره  

 شررودیمرر هیتوصر  نینررابرابرروده اسرت و ب  یخررود گزارشر  یهرا بررر داده یمبتنر بهزیسرتی مدرسرره،  

-دانررش انیررو همتا معلمرران یبنررداطالعررات ماننررد رتبرره  یآوردر جمررع گرررید یاز راهبردهررا

آمرروزان اسررتان  دانررش نینمونرره پررژوهش حاضررر از برر   نکرره،یاسررتفاده شررود. سرروم ا  آمرروزان

 امیررجانررب احت دیررکشررور با آمرروزاندانررش ریبرره سررا جینتررا میانتخرراب شررده و در تعمرر تهررران

را آشررکار  یمطالعرره حاضررر نکررات مهمرر  ن،یمعرر یهرراتیمحرردود نیگررردد. برراوجودا تیرررعا

 .  سازدیم

 شررودیمرر شررنهادیمثررال، پ یدارد. برررا یدر پرر یمهمرر یعملرر حرراتیپررژوهش تلو نیررا جینتررا

شناسررران و روان ان،یرررمرب د،یاسرررات ،یو آمررروزش عرررال یآموزشررر گرررذاراناسرررتیس ران،یمرررد

و  یآموزشرر یهررابرنامرره یو اجرررا یزیررربرنامرره ،یپررردازبررر مفهرروم  یلیمشرراوران تحصرر 
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همکررون  ایررپا شررناختی اخالقرری، عرراطفی و روان معنرروی بررا هرردف پرررورش منررابع  یامشرراوره

و بسررتر  ریمثبررت در محرر  یکررارکرد روانرر  لیمنظررور تسرره  برره ادراک شایسررتگی و بهزیسررتی 

باورهررای دینرری،  بررر ارتقررا    یمبتنرر یآموزشرر یهررابرنامرره ی. اجرررانرردیتأکیررد نما یآموزشرر

زمرران از بررروز  بلکرره هررم بخشرد یرا بهبررود مرر بهزیسرتی مدرسرره تنهررا  نرره شررناختی اخالقری و روان 

 .  کند می یریجلوگ یلیتحص یو فرسودگ بتیغ ،یلیمانند افت تحص یمنف یامدهایپ

 

 سپاسگزاری

 کنیم.تشکر و قدردانی می ،از تمامی افرادی که ما را در این پژوهش یاری کردندبدین وسیله 

 

 منابع

نگرانررره و رابطررره آن برررا سرررالمت روانررری. (. باورهرررای آخررررت1387ابراهیمررری، ابوالف رررل. )

 . 107-125(، 3) 1روانشناسی و دین، 

نگررری بررا سررالمت در (. رابطرره آخرررت1390ابراهیمرری، ابوالف ررل و بهرامرری احسرران، هررادی. ) 

 4دانشررجویان دانشررگاه تهررران و طررالب علرروم دینرری حرروزه علمیرره قررم. روانشناسرری و دیررن،  

(2 ،)62-45 . 

(. 1392مرررز، محمرردجواد؛ بخترری، مجتبرری و عباسرری، مسررلم. ) برجعلرری، محمررود؛ بگیرران کولرره

اثربخشرری آمرروزش دلگرمرری مبتنرری بررر رویکرررد آدلررری بررر بهبررود بهزیسررتی هیجررانی و       

(، 4) 10ی. فصرررلنامه خرررانواده و پرررژوهش، روز شرربانه آمررروزان مررردارس ی دانرررشاجتمرراع 

83-101 . 

(. تربیررت دینرری و تررأثیر آن بررر اخررالق فررردی   1395جعفریرران، هررادی و غفرراری، سرریدخلیل. ) 

آمرروزان مقرراطع سرروم تررا پررنجم آمرروزان ابترردایی )مطالعرره مرروردی: دانررشو اجتمرراعی دانررش
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ی علرروم المللرر نیبررشهرسررتان شررهر کرررد(. کنگررره  ابترردایی مشرر ول برره تحصرریل در حرروزه   

 انسانی، مطالعات فرهنگی، تهران.  

. تهررران: مبررانی نظررری و عملرری پررژوهش در علرروم انسررانی و اجتمرراعی   (. 1390دالور، علرری. )

 چاپ چهارم، انتشارات رشد.  

هررای ارتبرراطی بررر  (. اثربخشرری آمرروزش مهررارت 1397سرربزی، نرردا و فوالدچنررگ، محبوبرره. ) 

آمرروزان پسررر مقطررع ششررم ابترردایی شررهر شرریراز.      شایسررتگی و شررادکامی دانررش  ادراک 

 . 114-123(، 4) 19شناسی کاربردی، دانش و پژوهش در روان

(. اثربخشررری 1391)هال. و خجسرررته، شررر  ینررربزحمرررتکش، زابوطالرررب؛ سرررعادتی شرررامیر،  

فصررلنامۀ  .آمرروزش راهبردهررای شررناختی رفترراری بررر افررزایش بلرروغ عرراطفی و شررادکامی     
 . 12-1(، 8) 33، های تربیتی پژوهش

(. الگرروی رشررد 1398شررجاعی، مسررلم؛ حسررینی دهشرریری، اف ررل السررادات و محبرری، علرری )   

هررای دانررش فصررلنامه پررژوهشدینرری و اخالقرری دانشررجویان دانشررگاه علرروم انتظررامی امررین.  
 . 132-154(، 14) 21 انتظامی،

چرراپ سرری و پررنجم،   . وپرررورش آمرروزش (. مبررانی و اصررول  1396شررکوهی، غالمحسررین ) 

 مشهد: انتشارات آستان قدس. 

بینرری احسرراس تنهررایی بررر مبنررای تعامررل  (. الگرروی پرریش1391صررالحی، لیلرری و سرری ، دیبررا. )

آمرروز و ابعرراد ادراک شایسررتگی در میرران نوجوانرران بررا و برردون نقررص       معلررم بررا دانررش  

 . 44-64(، 5) 2، شناسی افراد استثناییفصلنامه روانبینایی. 

گرایرری در مرردیریت اسررالمی و   (. مررروری بررر جایگرراه آخرررت   1385محمرردتقی )طوبررایی، 

 . 17-40، 23، فصلنامه اندیشه صادقریزی. تأثیر آن در حوزه وظیفۀ برنامه
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(. رویکررررد معنررروی و 1391. )احمدرضررراقاسرررم پرررور دهاقرررانی، علررری و نصرررر اصرررفهانی،   

-92(، 13) 19، میمجلرره پررژوهش در مسرراشل تعلرریم و تربیررت اسررال  ریررزی درسرری،.  برنامرره
71 . 

(. 1390گرررل پررررور، محسرررن؛ جوادیررران، زهررررا؛ اسرررتبرقی، الهرررام و عری ررری، حمیدرضرررا. )

هررای برراور برره جهرران آخرررت و برراور برره جهرران آخرررت     سرراخت و اعتباریررابی پرسشررنامه 

 . 125-141(، 4) 2، معرفت فرهنگی اجتماعیعادالنه اسالمی. 

آمرروزان. رشررد اخالقرری برررای دانررش   (. سرراخت مقیرراس سررنجش  1391معنرروی پررور، داود ) 

 . 90-96(، 4) 7، های تازه در علوم تربیتیفصلنامه اندیشه

 (. تهران: انتشارات دارالکتب االسالمیه.  5(. پیام قران )  1389مکارم شیرازی، ناصر )

(. 1392منصرررور نرررژاد، زهررررا؛ پورسرررید، رضرررا؛ کیرررانی، فریبرررا و خررردابخش، محمدرضرررا. )  

هررای ارتبرراطی بررر تحررول بلرروغ عرراطفی دانشررجویان دختررر در    اثربخشرری آمرروزش مهررارت 

 . 158-70(، 3) 15، مجله اصول بهداشت روانیآستانه ازدوا . 

(. بررسررری رابطررره 1393میکررراشیلی منیرررع، فرزانررره؛ نررروری زاد، نررررگس و هاشرررمی، سرررهیال. )

آخرررت نگررری، هدفمنرردی در زنرردگی، امیررد و انگیررزش تحصرریلی بررا عملکرررد تحصرریلی    

(، 36) 9، شرررناختی هرررای نررروین روان فصرررلنامه پرررژوهش دانشرررجویان دوره کارشناسررری.  

206-182 . 

(. بررسررری میرررزان توجررره بررره 1392، خررردایار؛ قاسرررمی، فرشرررید و قلتررراش، عبررراس. )نصرررراله

ی درسررری )مطالعرررات اجتمررراعی، فارسررری و هرررا کترررابی تربیرررت اخالقررری در هرررا م لفررره
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