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Abstract  
Positive youth development is a comprehensive and integrated approach that 
emphasizes strengths and adaptive processes. This approach paves the way for 
adolescents to achieve a sense of competence in physical, emotional, cognitive, 
and moral dimensions and aims to generate positive behaviors in adolescents. 
In this sense, the present study aimed to investigate the relationship between the 
school ethical climate and destructive academic behaviors by mediating positive 
youth development. The research was a correlational design. To do this, 671 
high school students (293 boys and 378 girls) from Shiraz were selected using 
a multistage random cluster sampling method. They completed the school 
ethical climate scale (Schulte et al., 2002), positive youth development scale 
(Geldhof et al., 2014), and destructive academic behaviors scale (Kashkoli, 
2017). The data were analyzed using Structural Equation Modeling in AMOS. 
According to the results, school ethical climate and positive youth development 
had a direct and negative effect on destructive academic behaviors. In addition, 
school ethical climate had a direct and positive effect on positive youth 
development. The results of the bootstrap test showed that positive youth 
development has a mediating role in the relation of school ethical climate to 
destructive academic behaviors. Based on the results, to reduce the harmful 
academic behaviors, attention should be paid to the ethical climate of schools 
and the promotion of the components of positive youth development. These 
findings have important practical implications which are explained in the 
discussion and conclusion section. 
Keywords: Positive youth development, school ethical climate, destructive 
academic behaviors 
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 اخالقی جو بین رابطه در نوجوانی مثبت تحول ای واسطه نقش
 تحصیلی زای آسیب رفتارهای و مدرسه

 ، شیراز، ایرانشیراز دانشگاه دکتری، دانشجوی     بیدی ده آزادی فاطمه
  

 ، شیراز، ایرانشیراز دانشگاه تربیتی، شناسیروان رشته دانشیار  خرمائی فرهاد
  

 ، شیراز، ایرانشیراز دانشگاه تربیتی، شناسیروان رشته دانشیار  االسالمی شیخ راضیه
  

 ، شیراز، ایرانشیراز دانشگاه تربیتی، شناسیروان رشته دانشیار  چاریحسین مسعود

  چکیده
. کندمی اکیدت انطباقی فرايندهای و قوت نقاط بر که است يکپارچه و جامع رويکردی نوجوانی، مثبت تحول
 سمانی،ج مختلف ابعاد در کارآمدی و شايستگی احساس به رسیدن جهت در را نوجوانان مسیر رويکرد، اين

. تاس نوجوانان در مثبت رفتارهای ايجاد آن هدف و کندمی هموارتر اخالقی و شناختی هیجانی، اجتماعی،
 واسطه اب تحصیلی زایآسیب رفتارهای و مدرسه اخالقی جو رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف راستا، اين در

 آموزانشدان شامل آماری جامعه و همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش. بود نوجوانی مثبت تحول گری
 با( دختر 378 و پسر 293) شیراز شهر دوم و اول متوسطه دوره آموزدانش 671 منظور اين به. بود شیراز شهر

 درسهم اخالقی جو هایمقیاس و شدند انتخاب ایمرحله چند ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش از استفاده
 زایآسیب رفتارهای و( 2014 همکاران، و گلدوف) نوجوانی مثبت تحول  ،( 2002 همکاران، و شولت)

 تحلیل( SEM) ساختاری معادالت سازی مدل قالب در هاداده. نمودند تکمیل را( 1395 کشکولی،)تحصیلی
 زایآسیب تارهایرف بر منفی و مستقیم اثر نوجوانی مثبت تحول و مدرسه اخالقی جو ها،يافته به توجه با. شدند

 آزمون نتايج. تداش نوجوانی مثبت تحول بر مثبت و مستقیم اثر مدرسه اخالقی جو همچنین. داشتند تحصیلی
 با درسهم اخالقی جو رابطه در ایواسطه نقش نوجوانی، مثبت تحول که بود آن از حاکی نیز استراپ بوت

 کاهش رایب گفت توانمی پژوهش اين از آمده دست به نتايج اساس بر. دارد تحصیلی زایآسیب رفتارهای
 توجه وجوانین مثبت تحول هایمؤلفه  ارتقای نیز و مدرسه اخالقی جو به بايد تحصیلی زایآسیب رفتارهای

 قرار تبیین مورد ریگینتیجه و بحث در که باشد داشته اهمیتی با کاربردی تلويحات تواندمی هايافته اين. شود
  .است گرفته

   تحصیلی زایآسیب رفتارهای مدرسه، اخالقی جو نوجوانی، مثبت تحول :هاواژهکلید
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  مقدمه
 ها،رويکرد اين. بود نگرنقصان رويکردهای بر مبتنی نوجوانی رشد علمی مطالعه بیستم قرن تا

 شناسینروا پیشرفت با اما. دانستندمی خطر معرض در یدوره يا و شکست نوعی را نوجوانی
 به زاآسیب و وجهی يک نگاه از تحول یحوزه در نظرانصاحب و متخصصان نگرمثبت
 پرداختند تحولی مرحله اين به سازنده و مثبت ديدی با و گذاشته فراتر را پا نوجوانی مرحله

 اطیارتب رشدی هایسیستم هاینظريه زمینه، اين در برجسته نمونه يک(. 2019 ، سلیگمن)
 باعث که ندکنمی تأکید او بافت و رشد حال در جوان بین متقابل سودمند روابط بر که است
 بر تحولی رويکرد اين(. 2018 همکاران، و  لرنر) شودمی آمیز موفقیت و سالم طبیعی، رشد

. دارد تأکید شدر طول در سیستماتیک تغییر امکان يعنی انسان، ذاتی پذيریانعطاف خاصیت
 روانشناختی، ی،بیولوژيک موقعیت و رشد حال در فرد بین متقابل روابط نتیجه در پتانسیل اين

(. 2020 ، اوريچ و وايد) آيدمی وجود به وی تاريخ و( فرهنگ جامعه، خانواده،) اکولوژيکی
 هاآن بر مبتنی هایپژوهش و رويکردها اين بطن در 21 قرن اوايل و 1990 دهه اواخر در

 مثبت تحول(. 2017 همکاران، و  لرنر) گرفت شکل " نوجوانی مثبت تحول " رويکرد
 هایتمسیس رويکرد از متاثر که است نوجوانی مطالعات عرصه در جديد رويکردی نوجوانی
 و هاتوانايی بر نوجوانی دوره مشکالت و هانقص روی بر تمرکز جای به و است تحولی
 کاتاالنو، ؛2017 ، ويسبرگ و دورالک آبرل، تايلر،) کندمی تاکید آنان درونی نیروهای
 شده ارائه اخیر یدهه دو در مختلفی  هایمدل(. 2019 ، ريولی و کاپونگو آلواردو، اسکینر،
 و معجا مفهومی و کرده مشخص را نوجوانی مثبت تحول هایشاخصه دارند تالش که است
 مثبت ولتح بررسی منظور به پژوهش اين در. آورند عمل به نوجوانی مثبت تحول از فراگیر

 مثبت تحول  رو،اين از. است شده گرفته نظر در( 2005) همکاران و لرنر مدل نوجوانی،
 مثبت دگاهدي داشتن)  شايستگی شامل فرد در اصلی ويژگی پنج داشتن عنوان به نوجوانی
 نسبت مثبت درونی حس)  اطمینان ،(شغلی و شناختی اجتماعی، مختلف هایحوزه به نسبت

 سويه دو صورت به)  ارتباط ،(خويشتن به گذاشتن احترام خودارزشی، و خودکارآمدی به
 اجتماعی، و فرهنگی قوانین به احترام)  منش ،( جامعه و خانواده همساالن، با مثبت و

 تعريف( ديگران به نسبت همدلی و همدردی حس)   مراقبت و( بودن صادق و مداریاخالق
 . شودمی
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 و توان افزايش که است اهمیت حائز جهت آن از نوجوانی مثبت تحول به پرداختن
 هایدرگیری مانند محیطی تغییرات با مواجهه برای را هاآن تواندمی نوجوانان هایمهارت

 مطالعه چندين نتايج(. 2005 همکاران، و لرنر) کند آماده گروه رهبری برای يا و اجتماعی
 شناختی،روان هایتوانمندی افزايش به تواندمی نوجوانی مثبت تحول برنامه که دهدمی نشان
 مصرف وءس مانند خطر پر رفتارهای منفی، خلق کاهش و مثبت شخصیتی خصوصیات درک
 زو ؛2017 ، گلینگز و اريکسن پاور، سیوتنل،) بینجامد جسمی هایفعالیت و خشونت مواد،

 هایهسرماي افزايش و قوت نقاط بر مبتنی رويکرد از استفاده با واقع، در(. 2020 ، شک و
 المتس کودکان که باشیم شاهد توانیممی جامعه سطح در نوجوانان برای خدماتی و حمايتی
 اگرچه(. 2012 ، کامانمک) شود مبدل بالفعل به هاآن بالقوه هایتوانايی و تجربه را باال ذهنی
 اما افت،ي مثبت شناسیروان تحقیقات در توانمی را نوجوانی مثبت تحول به اشاره و توجه
 لرنر و لرنر) آيدمی شمار به نشده کشف ایحوزه شناختی،روان هایپژوهش در مثبت تحول

 هایپژوهش برخی و مثبت شناسیروان یزمینه در گسترده هایپژوهش وجود با(. 2013  ،
 زمینه در شپژوه زندگی، کیفیت بهبود در مثبت شناسیروان هایديدگاه تاثیر به مربوط
 و کیفی قالب در بیشتر نیز هاپژوهش اين و خورد-می چشم به کمتر نوجوانی مثبت تحول
 ويژه هب و پژوهش کمبود لذا،. اندگرفته صورت نوجوانی مثبت تحول سازیمفهوم جهت

 نپیرامو کمی هایبررسی انجام و حوزه اين به پرداختن لزوم زمینه اين در کمی پژوهش
 ختلف،م هایشکل به اخالق ردپای ديگر، طرف از. سازدمی آشکار را نوجوانی مثبت تحول
 دقصا و مداریاخالق مثال؛ برای. شودمی ديده نوجوانی مثبت تحول هایمدل و تعاريف در

 دیجوانمر اخالقی، شايستگی و قدردانی محبت، ديگران، با همدلی و همدردی حس بودن،
 رذک نوجوانی مثبت تحول مختلف های مدل در که است اخالقی هایويژگی از فتوت و

 مترک سازه اين با اخالقی متغیرهای ارتباط وجود، اين با(. 2013 همکاران، و لرنر) است شده
 و هاپیشايند خصوص در تجربی هایپژوهش کمبود لذا،. است گرفته قرار بررسی مورد

.  ندکمی چندان دو را پژوهش اين ضرورت و اهمیت نوجوانی، مثبت تحول اخالقی پیامدهای
 اخالقی هایلفهمؤ بر نوجوانی مثبت تحول ديدگاه تاکید به نظر و شده ذکر مطالب به توجه با
 رکمت آموزشی بافت در اخالقی رفتارهای و اخالق حوزه در نظريه اين که جهت اين از و

 پیامدهای و پیشايندها تبیین حاضر پژوهش اصلی مسئله است، گرفته قرار بررسی مورد
 يک زا تا دارد بنا و است آموزشی و تحصیلی هایبافت در نوجوانی مثبت تحول اخالقی
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 تعیین اب ديگرسو، از و نوجوانی مثبت تحول اخالقی پیامدهای و کارکردها به توجه با سو،
 و ترعمیق درک حوزه، اين نظری بسط به کمک ضمن آن اخالقی پیشايندهای برخی
 .تاس شده ارائه پژوهش متغیرهای انتخاب منطق ادامه در. آورد فراهم سازه اين از تریعینی

 بیان( 2009) ، استنبرگ و لرنر چهچنان نوجوانی مثبت تحول پیامد يا کارکرد با رابطه در
 مثبت حولت هایمؤلفه که است آن نوجوانی، مثبت تحول رويکرد فرضیات از يکی کنند،می

 گیریپیش وسیله بهترين و دارند رابطه معکوس طور به آمیز مخاطره رفتارهای و نوجوانی
 و صرفم پرخاشگری، افسردگی، مثال؛ طور به) نوجوان رفتار و تحول به مربوط مشکالت

 چه ره نتیجه در و است مثبت تحول ارتقاء( نادرست جنسی رفتارهای يا مواد مصرف سوء
 در. يابدمی کاهش خطر پر رفتار هایمؤلفه يابد، افزايش نوجوانی مثبت تحول هایمؤلفه
 با نوجوانی مثبت تحول بین منفی یرابطه از حاکی نیز تحقیقات نتايج موضوع اين تايید

 هو، ؛2009 ، لرنر و لرنر فلپس، ما،) است مدرسه در قلدری و پرخاشگری رفتاری، مشکالت
 و آدامز-کاسام ديتريک، دونالد،مک ؛2015 ، سان ؛2012 ، هینز ؛2013 ، ال و شانگ

 سوارس، ؛2016 همکاران، و  ؛بونل2013 ، شک و سان ؛2012 ، دومینیو ؛2011 ، ريچموند
 ديجسترا،-اسکاتانوس ؛2019 ، يانس و سورآرز لم، آچکار، ؛2019 ، سیلوا و ريبريو پیس
 برخی چه اگر شود،می مالحظه که گونههمان(. 2019 ، بالمیجر و والبورگ دروسرت، پیترز،

 چون غیراخالقی رفتارهای کاهش در نوجوانی مثبت تحول نقش بیانگر هاپژوهش
 اخالقی رفتارهای بر آن تاثیر و نوجوانی مثبت تحول نقش ولی است قلدری و پرخاشگری

 مثبت لتحو بررسی رو،اين از. است نگرفته قرار توجه مورد تاکنون تحصیلی بافت در
 لحاظ هب که است اهمیت حائز جهت اين از تحصیلی اخالقی رفتارهای با رابطه در نوجوانی
 تحصیلی بافت در اخالقی رفتارهای بروز در نوجوانی مثبت تحول نقش شدن روشن به نظری
 یزاآسیب رفتارهای آيا است اين حاضر پژوهش هایمساله از يکی لذا،.  کندمی کمک

 مثبت حولت اخالقی پیامد عنوان به توانمی را هستند اخالقی ماهیتا هايیکنش که تحصیلی
  گرفت؟ نظر در نوجوانی

 ت،اس شده انجام کرونايی شرايط در حاضر پژوهش کهاين به توجه با ديگر، سوی از
 .يابدمی افزايش نیز مجازی آموزش در اخالقی مسائل با رابطه در بحث و توجه اهمیت
 روروبه آن با آموزان-دانش و معلمان که ایاخالقی مسائل آنالين آموزشی هایمحیط
 در راگیرانف آزادی و راحتی به منجر الکترونیکی يادگیری اگرچه. کندمی تقويت هستند،
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 با رابطه در جديدی اخالقی مسائل به منجر امر اين شود،می اطالعات مديريت و دسترسی
 روزب شانس و شودمی گويیجواب و مسئولیت فردی، تمامیت اخالقی، يادگیری اقدامات
 جديدی هایچالش و داده افزايش يادگیری-ياددهی هایمدل در را غیراخالقی رفتارهای

 غیر رفتار مصاديق برخی(. 2020 ،  محسنه -کاليف -موسی و المسیدين) است کرده ايجاد
 يگران،د حقوق به تعدی ادبی، سرقت تقلب،: از عبارتند آنالين و مجازی آموزش در اخالقی

 یخانی،عال) پذيریمسئولیت عدم و هاارزش ضد تبلیغ و ترويج مجازی، فضای در جاسوسی
 دهدکهمی نشان هاپژوهش همچنین(. 1400 گودرزی، و فردمعصومی پور،سعیدی سرمدی،

 آموزش از ترراحت بسیار تقلب مثل تحصیلی زایآسیب رفتارهای مجازی آموزش روش در
 در موجود اخالقی هایچالش بنابراين،(. 2013 ، ملیچیکو و بوشیکوا) است چهره به چهره
 نینهمچ و هاچالش اين به توجه ضرورت آن، از ناشی منفی آثار و مجازی تحصیلی بافت

 يارويیرو در اخالقی توانمندی يک عنوان به را نوجوانی مثبت تحول سازه پیرامون پژوهش
 اين در مطرح مهم مسائل از که سازد می مطرح مجازی تحصیلی بافت اخالقی هایچالش با

 .است پژوهش

 کاریمالاه ، تحصیلی صداقتیبی شامل پژوهش اين در  تحصیلی زایآسیب رفتارهای
 ترينرجستهب از که است  تحصیلی قانون نقض و  تحصیلی ای-مقابله نافرمانی ، تحصیلی
 در که هستند آموزشی و علمی هایبافت در اخالقی موضوعیت دارای عمل هایمصداق
-می رتاثی نیز هاآن تحصیلی عملکرد بر و زنندمی سر آموزاندانش سوی از تحصیل زمان

 موزشیآ هایمحیط در مذموم و شايع اخالقی غیر رفتارهای از تحصیلی صداقتیبی. گذارند
 کردن رقرارب ارتباط مانند مواردی و شودمی انجام تحصیلی موفقیت کسب منظور به که است

 وسطت که ابزارهايی ساير يا آموزشی هایکمک ها،يادداشت ابزار، اطالعات، از استفاده يا
 ار است، شده اعالم غیرمجاز موارد ساير يا امتحان علمی، کار انجام هنگام معلم يا استاد
 یزن تحصیلی کاریاهمال تحصیلی، صداقتیبی بر عالوه(. 2017 ، هادجر) شودمی شامل
 بابت از و اندبوده روروبه آن با دور سالیان از آموزشی های-نظام که است فراگیر ایپديده
 .اندشده متحمل را زيادی هایهزينه آن

 يک در ايدب که تحصیلی تکالیف منطقی غیر انداختن تاخیر به  تحصیلی کاریاهمال
 سفري و پاترزک گرانکل،) شودمی اطالق شود، تمام انتظار مورد و خاص زمانی  چارچوب

 واجهم تحصیلی صداقتیبی و تحصیلی کاریاهمال مشکل با فقط مدارس امروزه(. 2013 ،



 1400زمستان  | 62شماره  |سال هفدهم  |شناسی تربیتی روان  |184

 قلدری و رمانیناف ستیز،جامعه رفتارهای با که هستند آموزانیدانش شاهد روزانه بلکه نیستند،
 رفتار .کنندمی فراهم ديگران و خود مدرسه، برای تحصیلی مشکالت بروز برای را زمینه
 یهاکنش که است ستیزیجامعه رفتارهای از آشکاری شکل تحصیلی قانون نقض
 نینافرما اختالل. شودمی شامل را شکنیقانون و سرقت خصومت، نظیر شده سازیبرون
/ بحث و رج رفتار پذير،تحريک/خشمگین خلق پايدار و مکرر الگوی يک نیز ای،مقابله
 هایدرخواست و دستورات اجرای از اجتناب صورت به که است جويانهتالفی يا ایمقابله

 یداپ بروز مدرسه و خانه سوی از شده اعالم پیش از قوانین از پیروی يا معلمین، والدين،
 (. 1394/2015 ، روئیز و سادوک سادوک،) کندمی

 آن در ردف که است محیطی و بافت به وابسته نوجوانی مثبت تحول شد، مطرح چهچنان
 و مدرسه خانه، مانند) محیطی منابع و بافت معتقدند( 2018) همکاران و لرنر گیرد،می قرار

 تحولی هایسرمايه واقع در و دارند نوجوانان تحول ارتقای در حیاتی و مهم نقش( اجتماع
 بر باشد، گرحمايت محیط که صورتی در ديدگاه اين اساس بر. شوندمی محسوب
 مثبت رشد ساززمینه آورد، فراهم را فرد مشارکت فرصت و داشته تاکید زندگی هایمهارت
 زمینه يک عنوان به مدرسه پردازان،نظريه غالب باور به همچنین،. گرددمی فرد شناختیروان
 يک و ستا مطرح هاآن مثبت رشد برای ويژه به نوجوانان، زندگی در کلیدی محیط و بافتی
 در(. 2014، همکاران و گلدوف) شودمی محسوب آموزاندانش برای مهم شناختیبوم اليه
 سرمايه يک عنوان به را محیط ادراک( 2015)  همکاران و ايوارسیون رابطه، همین
 علمی تحقیقات جنتاي. کنندمی توصیف نوجوانان بین در مثبت تحول ارتقای برای شناختیبوم
 به نوجوانان مثبت تحول و رشد فرايند در مهمی عامل کالس محیط ادراک دهدمی نشان نیز

  شو و لنت سینگلی، ،2005،  ايلت و بورنکالی ،2012 ، لوبو و تاويرا لنت،) رودمی شمار
 و نجفی صالح حجازی، ؛2019 ، ساالنوا و لورنز شافلی، هالتی، -کارمونا ،2010،

. ستا اخالقیسازه نوجوانی مثبت تحول شد گفته چهچنان ديگر، طرف از(. 1394لواسانی،
 جو همچون محیطی اخالقی هایسازه آيا که است اين پژوهش اين مسائل ديگر از لذا،

 اين در ود؟ش گرفته نظر در نوجوانی مثبت تحول پیشايند عنوان به تواندمی مدرسه اخالقی
 همکاران و لرنر مدل با مطابق و رشد تحولی هایسیستم به معطوف نظريات پايه بر راستا،

 وجوانین مثبت تحول پیشايند اخالقی محیطی عامل يک عنوان به  مدرسه اخالقی جو( 2005)
 هایارزش آن در که است جوی مدرسه، اخالقی جو از منظور. است شده گرفته نظر در
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 ديگران، نظرات به احترام فردی، هایتفاوت به توجه همکاری، همدلی، عدالت، اخالقی
 اکمح آموزاندانش و معلمان بین روابط بر پذيرینقد و مقررات رعايت پذيری،مسئولیت

 پنج در آموزاندانش و معلمان روابط و تعامالت ارزيابی طريق از مدرسه اخالقی جو. است
 بررسی دمور صداقت و عدالت کردن، نیکی نرساندن، ضرر استقالل، به احترام اخالقی، اصل
 هب آموزدانش آموز،-دانش و معلم بین روابط و تعامالت ؛مؤلفه سه دارای و گیردمی قرار
 (.2002 همکاران، و  شولت) است آموزدانش به آموزدانش و معلم

 خالقیا رفتارهای و مدرسه اخالقی جو بین یرابطه تبیین برای حاضر، پژوهش همچنین،
 واکنش( 1984)  کلبرگ ديدگاه مطابق. دارد تکیه کلبرگ عادل جامعه ديدگاه بر تحصیلی

 و بافت تاثیر تحت بلکه دهد،نمی روی خالء در اخالقی هایدوراهی و هاچالش به افراد
 و جو وی باور به. است موقعیت آن بر حاکم هایارزش و هنجارها همچنین و موقعیت
 احترام، رهنجا تعلق، احساس دهندهپرورش که باشد ایگونهبه بايد مدرسه بر حاکم فرهنگ
 از يکی عنوان هب مدرسه اخالقی جو تفاسیر اين با لذا. باشد مثبت فردیبین ارتباط و مراقبت
 در هاپژوهش نتايج. است مطرح اخالقی رفتار بروز در آموزاندانش با مرتبط محیطی عوامل
 ادراک ینب منفی یرابطه تحصیلی زایآسیب رفتارهای با کالس محیط ادراک رابطه مورد
 آلبرتس، ،2014 ،  ويسنر و کورکین) کنندمی تايید را تحصیلی زایآسیب رفتارهای و محیط
 ، ماجا و کريستین کیکسین، توماس، ،2013 ،  وبر و ماتین البل، ،2010 ، تیوبالد و هازن
 ، مینیگسو و چیهونگ چنگ، چانگ ؛2021 ؛ پريو ابی و کوسموريانتو سوسیلواتی، ؛2018
 اخالق و ارتباطی اخالق از متاثر مجازی آموزش در اخالقی رفتار براين، عالوه(.  2021

 آن افراد یهمه میان ارتباطی نامهشیوه خواهدمی که برخطی یجامعه در. است آموزشی
 امری تنی حسن و مدارا ،عدالت متقابل، احترام بر مبتنی اخالقی جو به توجه شود، برقرار
 انتظار معلمان و آموزاندانش از مجازی، کالس از شرايطی هر در. است ضروری و مهم
 ضایف نتیجه در و کنند پیروی هاآن از و بدانند را قبولقابل اخالقی هنجارهای که رودمی

 غیراخالقی رفتارهای بروز از و باشد بهینه يادگیری و تدريس مناسب که کنند ايجاد آموزشی
 است آن از حاکی پژوهش پیشینه مرور(.  2018 ،  چويا و ويغنارجاه آلوين،) کنند جلوگیری

 آموزدردانش-آموزدانش و آموز-دانش -معلم بین روابط در اخالقی اصول به توجه که
 تعامل و مدنی روابط فراگیران، بین در تحمل و احترام ايجاد به منجر برخط، آموزش فضای

 نتايج همچنین(. 2020 رشیدی، و اسدزندی زاده،مجتبی محمدی،) گرددمی قوانین اساس بر
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 در اخالقی جو و فرهنگ که داد نشان( 2018)  پوروتی و سوهارسوهو يولیستیو، پژوهش
 هاآن رفتار و دارد نقش الکترونیکی يادگیری محیط در آموزاندانش تحصیلی باالی عملکرد

 بروز و مجازی آموزش در ارتباطات آزاد جريان مجموع، در. دهدمی قرار تاثیر تحت را
 برای ار الکترونیکی يادگیری محیط اخالقی جو به توجه ضرورت غیراخالقی، رفتارهای

 اين هب حاضر پژوهش شد، ذکر که آنچه به توجه با. سازدمی مطرح اخالقی رفتارهای اتخاذ
 نظر در با تحصیلی زایآسیب رفتارهای و مدرسه اخالقی جو بین آيا که است پرداخته مسئله
 اس،اس براين دارد؟ وجود ساختاری رابطه نوجوانی مثبت تحول ایواسطه نقش گرفتن
 زایآسیب رفتارهای کننده بینیپیش مدرسه اخالقی جو -1:  از عبارتند پژوهش هایفرضیه

 جو -3. است نوجوانی مثبت تحول کننده بینیپیش مدرسه اخالقی جو -2. است تحصیلی
 تحصیلی زایآسیب رفتارهای کننده بینیپیش نوجوانی مثبت تحول واسطه به مدرسه اخالقی
 .است

  روش

 سازی دلم قالب در متغیرها میان روابط آن در که است همبستگی نوع از حاضر تحقیق طرح
 حاضر، مطالعه آماری جامعه. است گرفته قرار بررسی مورد( SEM)ساختاری معادالت
 مشغول 1399-1400 تحصیلی سال در که بودند شیراز شهر دوم و اول متوسطه آموزاندانش

( 2015)  کالين توسط نمونه حجم تعیین روش از نمونه حجم برآورد جهت. بودند تحصیل به
 گیری اندازه پارامترهای تعداد اساس بر ،(2015) کالين ديدگاه طبق نمونه حجم. شد استفاده
 20 تا 10 بین مدل در شده گیری اندازه پارامتر هر ازای به. شودمی مشخص مدل در شده

. باشند نفر 200 از کمتر نبايد نمونه حجم صورت هر در و شوندمی انتخاب کننده مشارکت
 آموزان-دانش از نفر( دختر 378 و پسر 293) 671 را پژوهش در کنندگانمشارکت بنابراين
 ندچ ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش به که دادند تشکیل دوم و اول متوسطه دوره
 هرش پرورش و آموزش چهارگانه نواحی بین از که صورت بدين. شدند انتخاب  ایمرحله
 هر از و مدرسه 8 ناحیه  دو اين پسرانه و دخترانه مدارس بین از و شد انتخاب ناحیه دو شیراز
 هک پژوهش هایابزار به کالس آموزاندانش و شد انتخاب تصادفی طور به کالس 2 مدرسه

 اب و بود شده آماده الکترونیک صورت به مجازی آموزش و کرونا شرايط به توجه با
 رذک به الزم. دادند پاسخ بود شده داده قرار منتخب کالسی های گروه در معلم هماهنگی
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 پژوهش در اطالعات گردآوری منظور به. بود سال 12-18 هاآزمودنی سنی دامنه است
 .شد استفاده زير ابزارهای از حاضر

 مکارانه و گلدوف توسط نوجوانی مثبت تحول مقیاس:  نوجوانی مثبت تحول مقیاس
 گرننشا پنج با را نوجوانان تحول سطوح در مثبت تغییرات و است شده ساخته( 2014)

 ،16 ،15 ،14 هایگويه) ارتباط ،(7 ،6 ،4 هایگويه) اطمینان ،(3 ،2 ،1 هایگويه) شايستگی
. کندمی گیریاندازه( 13 ،12 ،11 هایگويه) مراقبت و(  10 ،9 ،8 ،5 هایگويه)منش ،(17
 ایگويه 34 کوتاه فرم و( 2005 همکاران، و لرنر) ایگويه 80 کامل ینسخه از مقیاس اين
 داربرخور قبولی قابل پايايی و روايی از که شده استخراج( 2014 همکاران، و گلدوف) آن

 سوالی 17 فرم. کندمی تکرار را سؤالی 80 نسخه عاملی ساختار سؤالی، 17 نمونه. است
 کسمنع را هاآن بیشتر که عبارتی دو بین اول تا خواهدمی نوجوانان از که است مقیاسی

 "ستا درست من مورد در واقعا" جمله دو بین را عبارت آن سپس و انتخاب را يکی کند،می
 وجوانانن از بعدی هایگويه عالوه،به. کنند بندیرتبه "است درست من مورد در تقريبا " يا
 روی رب قسمت اين که هستند موافق حد چه تا مربوطه هایعبارت با بگويند تا خواهدمی
 از بعد و دارد قرار( 5=  موافقم کامال تا 1=  مخالفم کامال) ایگزينه پنج لیکرت طیف يک
 طیف يک روی بر نیز قسمت اين که نوشت را بعدی هایعبارت اهمیت درجه بايد آن

 ابزار اين پايايی. دارد قرار( 5=  است مهم بسیار تا 1=  نیست مهم اصال) ایگزينه پنج لیکرت
 گزارش 74/0 آزمون کل برای کرونباخ آلفای روش از استفاده با( 2014)  میلوت توسط
 روش به یاکتشاف عاملی تحلیل روش از پرسشنامه اين روايی بررسی برای همچنین. است شده
 ضريب مقدار و 945/1940  بارتلت کرويت آزمون نتايج. است شده استفاده اصلی هایمؤلفه

KMO اصلی نسخه با متناظر عامل 5 عوامل، استخراج. بود نمونه کفايت بیانگر 81/0 برابر 
 به عوامل کلی، طور به. داشت نوسان 88/0 تا 42/0 از هاگويه عاملی بار دامنه. داد دست به

 (.2014 میلوت،) کردندمی تبیین را کل واريانس از درصد 2/60 آمده دست

 آلفای روش از استفاده با ابزار اين پايايی( 1396) رضائی و نجفی بابايی، پژوهش در
 ،63/0 مراقبت ،86/0 اطمینان هایمؤلفه از يک هر برای و 81/0 آزمون کل برای کرونباخ

 پژوهش اين در همچنین،. است شده گزارش 79/0 ارتباط و 52/0 منش ،50/0 شايستگی،
 آماری ارافزنرم از گیریبهره با و تايیدی عامل تحلیل روش  از استفاده با ابزار اين روايی

AMOS را عامل 5 وجود عاملی تحلیل نتايج. است شده انجام مقیاس اين هایگويه روی 
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 نسبت ،(X2) خی مجذور شامل مدل برازش نیکويی هایشاخص. داد قرار تايید مورد
 به مدل برای RMSEA  و CFI، GFI هایشاخص ،(X2/df) آزادی درجه به خی مجذور
 اسمقی که گفت توانمی بنابراين. گرديد حاصل 04/0  و94/0 ،97/0 ،90/1 ،34/270 ترتیب
 .است برخوردار مطلوبی برازش از مذکور

 لتحلی طريق از تايیدی، عامل تحلیل روش به پرسشنامه روايی حاضر، پژوهش در
. شد انجام مقیاس اين هایگويه روی ،21 ینسخه( AMOS) گشتاوری ساختارهای

 درجه به کای مجذور نسبت ،(X2) کای مجذور شامل مدل برازش نیکويی هایشاخص
 برای RMSEA و( AGFI ) ،(GFI) ،(IFI) ،(CFI) هایشاخص ،(CMIN/Df)  آزادی
 توانمی بنابراين. باشدمی 04/0 و 93/0 ،95/0 ،97/0 ،97/0 ،97/1 ،746/181 ترتیب به مدل
 آلفای وشر از نیز مقیاس پايايی برای. است برخوردار خوبی برازش از مذکور مدل که گفت

 ،77/0،ارتباط77/0 اطمینان ،41/0 شايستگی برای پايايی ضريب. شد استفاده کرونباخ
 .آمد دست به 83/0 منش و52/0 مراقبت

 آموزاندانش ادراک سنجش برای مدرسه اخالقی جو مقیاس:  مدرسه اخالقی جو مقیاس
(. 2002  همکاران، و شولت) است شده طراحی دبیرستان و راهنمايی مدارس اخالقی جو از
. است شده استخراج( 2002 همکاران، و شولت) ایگويه 55 کامل ینسخه از مقیاس اين

 از ایدرجه پنج لیکرت طیف يک از استفاده با که است گويه 37 بر مشتمل مذکور مقیاس
 سه دارای پرسشنامه اين. شودمی گذارینمره( است درست همیشه) 5 تا( نیست درست) 1

 و معلم به آموزدانش گويه، 21 دارای آموزدانش و معلم بین روابط و تعامالت مقیاس خرده
 و شولت. باشدمی گويه 8 دارای آموز-دانش به آموزدانش و گويه 8 دارای يادگیری محیط

. ردندک استفاده اکتشافی عامل تحلیل روش از مقیاس روايی تعیین برای( 2002) همکاران
 عوامل اين که دهدمی قرار تائید مورد پرسشنامه اين در را عامل 3 وجود عامل تحلیل نتايج

 از ستفادها با عامل سه اين پايايی. کردندمی تبیین را پرسشنامه واريانس درصد 42 درمجموع
 85/0 معلم با آموزدانش ،95/0 آموزدانش با معلم تعامل برای که شد محاسبه کرونباخ آلفای

 . آمد دست به 89/0 آموزدانش با آموزدانش و

 روش از استفاده با( 1397) موسوی و حسنی احمدی، توسط ابزار اين پايايی ايران در
 و معلم بین تعامل هایمؤلفه از يک هر برای و 0/ 81 آزمون کل برای کرونباخ آلفای
 آموزدانش به آموزدانش  و 83/0 يادگیری محیط و معلم به آموزدانش ،75/0 آموزاندانش
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 لیلتح روش از استفاده با ابزار اين روايی پژوهش اين در همچنین. است شده گزارش80/0
 .است شده گزارش مطلوب تايیدی عاملی

 لتحلی طريق از تايیدی، عامل تحلیل روش به پرسشنامه روايی حاضر، پژوهش در
 نیکويی هایشاخص. شد انجام مقیاس اين هایگويه روی( AMOS) گشتاوری ساختارهای

 ،(CMIN/Df)  آزادی درجه به کای مجذور نسبت ،(X2) کای مجذور شامل مدل برازش
 ،570/792 ترتیب به مدل برای RMSEA و( AGFI ) ،(GFI) ،(IFI) ،(CFI) هایشاخص

 از مذکور مدل که گفت توانمی بنابراين. است03/0 ،90/0 ،92/0 ،98/0 ،98/0 ،42/1
. شد فادهاست کرونباخ آلفای روش از نیز مقیاس پايايی برای. است برخوردار خوبی برازش
 محیط و آموزدانش با آموزدانش تعامل ،96/0 آموزدانش با معلم تعامل برای پايايی ضريب

 .آمد دست به 89/0 معلم با آموزدانش تعامل و 87/0 يادگیری

 منظور هب تحصیلی زایآسیب رفتارهای مقیاس:  تحصیلی زایآسیب رفتارهای مقیاس
 صداقتیبی تحصیلی، کاریاهمال مؤلفه 4 با تحصیلی زای-آسیب رفتارهای سنجش

 شده راحیط آموزاندانش در تحصیلی ایمقابله نافرمانی و تحصیلی قانون نقض تحصیلی،
 روايی از که شده استخراج( 1395 کشکولی،) ایگويه 52 کامل ینسخه از مقیاس اين. است

 را ایگويه 52 نسخه عاملی ساختار ای،گويه 20 نمونه. است برخوردار قبولی قابل پايايی و
 تا( وقت هیچ) 1 از ایدرجه پنج لیکرت طیف يک در  مقیاس اين هایگويه. کندمی تکرار

 صداقتیبی مقیاس خرده به 5 و 4 ،3 ،2 ،1 هایگويه مقیاس اين در. دارند قرار( زياد خیلی) 5
 ،12 هایگويه تحصیلی، قانون نقض مقیاس خرده به 11 و10 ،9 ،8 ،7 ،6 هایگويه تحصیلی،

 20 و 19 ،18 ،17 ،16 هایگويه و تحصیلی ایمقابله نافرمانی مقیاس خرده به 15 و14 ،13
( 1395) کشکولی پژوهش در. است يافته اختصاص تحصیلی کاریاهمال مقیاس خرده به

 را عامل 4 دوجو عاملی تحلیل نتايج. شد انجام تايیدی عامل تحلیل روش به پرسشنامه روايی
 نسبت ،(X2) خی مجذور شامل مدل برازش نیکويی هایشاخص. داد قرار تايید مورد

  PCLOSE وCFI، GFI،  RMSEA هایشاخص ،(X2/df) آزادی درجه به خی مجذور
 بنابراين. گرديد حاصل 20/0 و 06/0  ،93/0 ،95/0 ،73/2 ،54/3465 ترتیب به مدل برای
 شپژوه اين در همچنین. است برخوردار مطلوبی برازش از مذکور مدل که گفت توانمی

 یکاراهمال برای که شد محاسبه کرونباخ آلفای از استفاده با عامل چهار اين پايايی
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 ایمقابله نافرمانی و 76/0 تحصیلی، قانون نقض ،77/0 تحصیلی صداقتیبی ،83/0 تحصیلی،
 .است شده گزارش 78/0

 لتحلی طريق از تايیدی، عامل تحلیل روش به پرسشنامه روايی حاضر، پژوهش در
 نیکويی هایشاخص. شد انجام مقیاس اين هایگويه روی( AMOS) گشتاوری ساختارهای

 ،(CMIN/Df)  آزادی درجه به کای مجذور نسبت ،(X2) کای مجذور شامل مدل برازش
 ،500/238 ترتیب به مدل برایRMSEA و( AGFI ) ،(GFI) ،(IFI) ،(CFI) هایشاخص

 زا مذکور مدل که گفت توانمی بنابراين. باشدمی 03/0 ،95/0 ،97/0 ،98/0 ،98/0 ،68/1
. شد فادهاست کرونباخ آلفای روش از نیز مقیاس پايايی برای. است برخوردار خوبی برازش
 قانون نقض ،75/0تحصیلی کاریاهمال ،65/0 تحصیلی صداقتیبی برای پايايی ضريب
 .آمد دست به 76/0 تحصیلی ایمقابله نافرمانی و 86/0تحصیلی

 هايافته

 رابطه در نوجوانی مثبت تحول ایواسطه نقش بررسی حاضر، پژوهش اصلی یفرضیه
 ها،هفرضی بررسی از قبل. بود تحصیلی زایآسیب رفتارهای و مدرسه اخالقی جو بین

 و کجی ضريب معیار، انحراف میانگین، شامل پژوهش متغیرهای توصیفی آمارهای
 . است شده آورده 1 جدول در نتايج. شد بررسی کشیدگی

 پژوهش متغیرهای توصیفی هایشاخص .1جدول 

 کشیدگی کجی انحراف   معیار میانگین متغیر

 -28/0 -72/0 56/21 92/78 آموزتعامل معلم با دانش

 -66/0 -45/0 07/8 35/29 آموزآموز با دانشتعامل دانش

 -32/0 -53/0 70/7 62/29 آموز با معلمتعامل دانش

 -12/0 -47/0 65/1 36/9 شايستگی

 39/1 -26/1 06/2 12/11 اطمینان

 80/0 -93/0 25/3 79/15 ارتباط

 06/0 -64/0 09/2 13 مراقبت

 13/2 -27/1 41/2 55/11 منش

 09/1 27/1 50/4 09/9 صداقتیبی

 -06/0 67/0 23/5 06/13 کاریاهمال

 58/1 32/1 86/4 69/10 نقض قانون

 -55/0 58/0 18/4 02/9 اینافرمانی مقابله
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 در که طورهمان. است شده ارائه 2 جدول در پژوهش متغیرهای همبستگی ضرايب
 اين بر. دارد وجود معنادار رابطه پژوهش متغیرهای تمام بین شود،می مالحظه 2 جدول
 ررسیب مورد ساختاری معادالت يابیمدل از استفاده با متغیرها بین مفروض روابط اساس،
 .گرفت قرار

 پژوهش متغیرهای بین همبستگی ماتريس. 2جدول 
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  *P< 0.05 ** P< 0.01  

  فزارا نرم در ساختاری معادالت يابی مدل روش از پژوهش هایفرضیه بررسی منظور به
AMOSناي هایداده کهاين از اطمینان برای و هاداده تحلیل از قبل. شد استفاده 21 نسخه 
 چند کنند،می برآورده را ساختاری معادالت يابیمدل زيربنايی هایمفروضه پژوهش
 و  بودن نرمال ، گمشده هایداده ، پرت هایداده شامل ساختاری معادالت اصلی مفروضه

 ری،متغی تک پرت هایداده رديابی جهت. گرفتند قرار بررسی مورد  چندگانه خطی-هم
 هک مواردی. گرفت قرار بررسی مورد پژوهش، شده مشاهده متغیرهای  ایجعبه نمودارهای

 هاداده مجموعه از افراطی موارد عنوان به بودند کرده تجاوز چارک انحراف 3 فاصله از
 از ، مهاالنوبیس فاصله شاخص از استفاده با نیز متغیری چند پرت هایداده. شدند حذف
 تک ودنب نرمال بررسی جهت. گرفت قرار ارزيابی مورد گشتاوری ساختارهای تحلیل طريق
 تغیرهایم ترتیب اين به و شد استفاده متغیرها  کشیدگی و  کجی هایشاخص از متغیره

 کشیدگی ضريب قدرمطلق و 3 از ترکوچک کجی ضريب قدرمطلق دارای همگی پژوهش
 دچن بودن نرمال همچنین. نشد مشاهده هاداده بودن نرمال از تخطی لذا بودند، 10 از کوچکتر
 را متغیره دچن بودن نرمال و گرفت قرار بررسی مورد  مارديا ضريب از استفاده با نیز متغیره
 و  تحمل رهآما از استفاده با بینپیش متغیرهای چندگانه خطی هم اين، بر عالوه. کرد تايید
 دستبه تحمل هایارزش که داد نشان نتايج. گرفت قرار بررسی مورد  واريانس تورم عامل
 دهنده نشان که بود 10 زير متغیرها برای واريانس تورم عامل و 10/0 باالی متغیرها برای آمده
 يابیمدل هایمفروضه برقراری از اطمینان از پس. است متغیرها چندگانه خطی هم وجود عدم

 . گرفتند قرار تحلیل مورد هاداده ساختاری، معادالت
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 بر. دهدمی نشان را شده تبیین واريانس درصد و کل غیرمستقیم، مستقیم، اثرات 3جدول
 تمثب تحول مستقیم، نحو به است توانسته مدرسه اخالقی جو ،3 جدول اطالعات اساس

 01/0) تحصیلی زایآسیب رفتارهای و مثبت صورت به را( P ، 45/0=β=  01/0)نوجوانی
 =P ، 24/0- =β )تمثب تحول همچنین،. نمايد بینیپیش دارمعنی و منفی صورت به را 

 است داده رارق تأثیر تحت را تحصیلی زایآسیب رفتارهای منفی و مستقیم نحو به نوجوانی
(004/0  =P ، 50/0 - =β .)پژوهش دوم و اول هایفرضیه آمده، دست به نتايج به توجه با 

 .شد تايید

 پژوهش متغیرهای شده تبیین واريانس درصد و کل غیرمستقیم، مستقیم، اثرات .3 جدول

 مسیر
 اثر

 مستقیم

اثر غیر 

 مستقیم
 معناداری اثر کل

واريانس 

 تبیین شده

 20/0 01/0 **45/0 ...... **45/0 از جو اخالقی مدرسه به تحول مثبت نوجوانی

زای از جو اخالقی مدرسه به رفتارهای آسیب

ارهای رفت از تحول مثبت نوجوانی به تحصیلی

 زای تحصیلیآسیب

**24/0- 

**50/0- 

**22/0- 

....... 

**46/0- 
**50/0- 

01/0 

004/0 
41/0 

   افزار رمن در استراپ بوت دستور از غیرمستقیم مسیر معناداری تعیین و برآورد برای
AMOSمستقیم غیر مسیر است شده گزارش نیز 4 جدول در که گونههمان. گرديد استفاده 

 در نوجوانی مثبت تحول ایواسطه نقش داریمعنی از حاکی اين و باشدمی معنادار مدل
 رضیهف اساس، براين. است تحصیلی زایآسیب رفتارهای و مدرسه اخالقی جو بین ارتباط
 .شد تايید نیز پژوهش سوم

 استراپ بوت از استفاده با مدل در موجود مستقیم غیر مسیر برآورد .4 جدول

 معناداری حد باال حد پايین مقدار مسیر غیر مستقیم

به رفتارهای جو اخالقی مدرسه 

زای تحصیلی با واسطه تحول آسیب

 مثبت نوجوانی

22/0- 292/0- 175/0- 004/0 
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 معنادار از حاکی شکل، اين در مسیر ضرايب. است آمده 2 شکل در پژوهش نهايی مدل
 زير مهه بودن معرف نشانه که است گیریاندازه هایمدل به مربوط مستقیم مسیرهای بودن
 . است مربوطه متغیر برای متغیرها هایمقیاس

 پژوهش نهايی مدل .2 شکل

 

 زا حاکی همگی که است شده داده نشان پیشنهادی مدل برازش هایشاخص 5جدول در
 .هستند مدل مطلوب برازش

 پیشنهادی مدل برازش هایشاخص .5جدول 

 گیری نتیجه و بحث

 وج بین رابطه در نوجوانی مثبت تحول ایواسطه نقش بررسی حاضر، پژوهش از هدف
 دف،ه اين به يابیدست راستای در. بود تحصیلی زای آسیب رفتارهای و مدرسه اخالقی
 بر درسهم اخالقی جو منفی اثر بر مبنی پژوهش اول فرضیه با ارتباط در حاصل هایيافته

 قیممست طور به مدرسه اخالقی جو که است آن از حاکی تحصیلی، زایآسیب رفتارهای
 پیشین هایژوهشپ نتايج با يافته اين. است تحصیلی زایآسیب رفتارهای یکنندهبینیپیش

 CMIN/DF IFI CFI GFI RMSEA PCLOSE شاخص

 24/0 05/0 96/0 97/0 97/0 41/2 مقدار
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 و ینکورک) است همسو غیراخالقی رفتارهای و مدرسه اخالقی جو منفی ارتباط بر مبنی
 و ماتین البل، ،2010 تیوبالد، و هازن ،آلبرتس،2002 ، همکاران و شولت ،2014 ، ويسنر
 حتوضی به ابتدا است الزم يافته اين توضیح جهت(. 2018 همکاران، و توماس ،2013 وبر،
 مدرسه اخالقی جو پژوهش اين در شد مطرح که طورهمان. شود پرداخته مدرسه اخالقی جو
 اخالقی جو محققان اين. است شده گرفته نظر در( 2002) همکاران و شولت ديدگاه اساس بر

 به توجه همکاری، همدلی، عدالت، اخالقی هایارزش آن در که دانندمی جوی را مدرسه
 پذيریدنق و مقررات رعايت پذيری،مسئولیت ديگران، نظرات به احترام فردی، هایتفاوت

 که گونههمان(. 2002 همکاران، و شولت) است حاکم آموزاندانش و معلمان بین روابط بر
 همچنین و آموزاندانش میان مثبت و مؤثر روابط وجود به مدرسه اخالقی جو شد، مطرح
 ،عدالت چون هايیارزش و اصول پايه بر که روابطی دارد، اشاره معلمان و آموزاندانش میان

 افراد میان یهمبستگ احساس و پیوند نوعی گیریشکل سبب و است شده بنا مراقبت و احترام
 ارتباط وجود اخالقی، هایدوراهی در. شودمی حمايتی منبع يک از آنان برخورداری و

 هب ديگر سوی از معلمان و آموزان-دانش و سو يک از آموزاندانش میان مثبت فردیبین
 فظح برای تالش و فشار با مقابله قدرت که کندمی عمل محیطی منابع از يکی عنوان

 . دهدمی افزايش آموزاندانش در را اخالقی هایارزش و يکپارچگی

 پژوهش اين در مدرسه اخالقی جو از منظور شد داده توضیح که طورهمان براين،عالوه
. است مدرسه بودن محور اخالق واقع در و اخالقی هایارزش و اصول برجستگی و محوريت

 و ولاص بر مبتنی مدرسه بر حاکم های-ارزش و اصول هنجار، که میزانی به اساس، اين بر
 تعامل همچنین و يکديگر با آموزاندانش روابط در هاارزش اين و باشد اخالقی هایارزش
 لمقاب در واکنش و اخالقی رفتارهای بروز انتظار کند، پیدا نمود آموزاندانش و معلمان

 افراد واکنش( 1984) کلبرگ ديدگاه مطابق همچنین،. يابدمی افزايش غیراخالقی رفتارهای
 یتموقع و بافت تاثیر تحت بلکه دهد،نمی روی خالء در اخالقی هایدوراهی و هاچالش به
 اصول که زمانی رو،اين از. است موقعیت آن بر حاکم هایارزش و هنجارها همچنین و

 محیط يک در کنندمی احساس آموزاندانش باشد حاکم آموزشی محیط و جو بر اخالقی
 نبی در احترام و متقابل اعتماد همکاری، عنصر و دارند قرار منصفانه و عادالنه شفاف،
 یزاآسیب رفتارهای میزان نتیجه در و يابدمی افزايش مدرسه کارکنان و آموزاندانش

 (. 2021 همکاران، و سوسیلواتی) يابدمی کاهش مدرسه در خشونت و نظمی بی و تحصیلی
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 مثبت تحول بر مثبت اثر مدرسه اخالقی جو که داد نشان حاضر پژوهش ديگر یيافته
 و حیطم ادراک بین رابطه از حاکی که پیشین پژوهشی شواهد با يافته اين. دارد نوجوانی
 ؛2015، همکاران و ايوارسون مثال، برای) باشدمی همسو است، نوجوانی مثبت تحول
 و سینگلی  ؛2012 همکاران، و لنت ؛2002 همکاران، و شولت ؛2005 ايلت، و بورنکالی

 لواسانی، و نجفی صالح ؛حجازی،2019 همکاران، و هالتی-،کارمونا 2010، همکاران
 همکاران و لرنر نوجوانی، مثبت تحول در مدرسه اخالقی جو نقش خصوص در(. 1394

 به توجه دونب و فردی عوامل اساس بر تنها نوجوانی مثبت تحول تبیین هستند معتقد( 2005)
 ديدگاه اين اساس بر. است ناکارآمد و ناکافی گیرندمی قرار آن در افراد که بافتی و فرهنگ

 فرصت و داشته تاکید زندگی هایمهارت بر باشد، گرحمايت محیط که صورتی در
 نظر از. گرددمی فرد شناختیروان مثبت رشد ساززمینه آورد، فراهم را فرد مشارکت
 رشد، هایفرصت ساختن فراهم طريق از يادگیری محیط نیز( 2007)  وآلیس ماريسون
 ؤثرم نوجوانان مثبت رشد و آوریتاب ارتقای در تواندمی انگیزشی عاطفی، هایحمايت
 گريکدي با آموزاندانش و آموزاندانش با معلمان حمايتی و مثبت روابط وجود. شود واقع
. گیرد کلش فرد در ديگران و خود از مثبتی ذهنی تصوير و بازنمايی شودمی باعث مدرسه در
 توانمند و خودکارآمد افرادی را خودشان خود، از مثبتی تصوير داشتن با افراد  ديگر، سوی از
 وجود همچنین،(.  2003 شیور، و میکولیسنر( )نوجوانی مثبت تحول شاخص يک) دانندمی

 عدالت ايترع جانبداری، بدون برخورد انصاف، بر مبتنی عملکرد شیوه و رفتارها و تعامالت
 گیشايست و کارآمدی باور و شود آموزاندانش بین ارزشمندی حس انتقال باعث تواندمی
 منصفانه او با که ببیند امن محیطی را مدرسه کهاين از نوجوان ادراک. کند تقويت هاآن در را

 محیطی چنین(. 2001 رودگزوروز،) است مثبت رشد در ديگری مهم یمؤلفه شود،می رفتار
 برای ار زمینه و کندمی تکمیل را شايستگی و خودکارآمدی به نوجوانان اساسی نیازهای
 آموزاندانش وقتی همچنین(. 2010 ، میر و کرنل) کندمی فراهم مثبت رشد و شدن شکوفا

 را شتریبی ارتباط و همدلی باشند، داشته همساالن و مدرسه اولیای معلمان، با قوی پیوندهای
 هایرمايهس بتوانند احتماال اخالقی قواعد و اصول داشتن با مدارس بنابراين،. کنندمی تجربه
 ديدپ نوجوانان در را  ارتباط و منش مراقبت، همدلی، اطمینان، شايستگی، همچون تحولی
 اننوجوان مثبت هایويژگی ارتقای سبب کالس بافت از مثبت ادراک واقع، در. آورند
 .شودمی
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 که طورانهم تحصیلی زایآسیب رفتارهای با مدرسه اخالقی جو مستقیم رابطه بر عالوه
 بینیپیش نوجوانی مثبت تحول یواسطه به و مستقیم غیر طور به مدرسه اخالقی جو شد، ذکر
 ارتقاء با همدرس اخالقی جو که معنا بدين. است تحصیلی زایآسیب رفتارهای منفی یکننده
. شودیم تحصیلی زاآسیب رفتارهای کاهش به منجر آموزاندانش در نوجوانی مثبت تحول

 و احترام همکاری، عدالت، اخالقی اصول بر مبتنی و مثبت ادراک  ديگر، بیان به
 ، لرنر) ودشمی نوجوانان مثبت هایويژگی ارتقای سبب کالس بافت از پذيریمسئولیت
 نتايج با تحصیلی زاآسیب رفتارهای کاهش در نوجوانی مثبت تحول نقش(. 2004

 زایسیبآ رفتارهای با نوجوانی مثبت تحول منفی یرابطه خصوص در بسیاری هایپژوهش
 ؛2013 هینز، ؛2012 ال، و شانگ هو، ؛2009 لرنر، و لرنر فلیپس، ما،) است همخوان تحصیلی

 و بونل ؛2011همکاران، و دونالدمک و 2013 شک، و سان ؛ 2012 دومینو، ؛2015 سان،
-اسکاتانوس ؛2019 همکاران، آچکارو ؛2019 همکاران، و سوارس ؛2016 همکاران،
 (. 2019 همکاران، و ديجسترا

 ثبتم تحول ادبیات در شد مطرح که گونههمان گفت، توانمی يافته اين تبیین در
 بین در مثبت تحول ارتقای برای شناختیبوم سرمايه يک عنوان به محیط ادراک نوجوانی
 مدرسه بر حاکم جو که زمانی(. 2015 همکاران، و ايوارسیون) است شده توصیف نوجوانان
 حامی و اعتماد قابل افرادی صورت به آموزاندانش و معلم و باشد آموزاندانش حامی
 مثبتی نیذه تصوير و بازنمايی هستند، دسترس در دشواری و نیاز هنگام به که شوند ادراک

 از ثبتیم تصوير داشتن با افراد  ديگر، سوی از. گیرد-می شکل فرد در ديگران و خود از
 از(.  2003 شیور، و میکولیسنر) دانندمی توانمند و خودکارآمد افرادی را خودشان خود،
 و ودخ از مثبت ذهنی بازنمايی و تصوير ساختن فعال طريق از مدرسه حمايتی جو رو،اين

 گامهن تا شودمی سبب مثبت باور اين و دهدمی افزايش را مقابله توان و قدرت ديگران
 و آموزشی بافت در تعهد احترام، عدالت، جمله از اخالقی اصول از يکی نقض با مواجهه

 اخالقی های-ارزش و اصول حفظ برای خود هایشايستگی و هاظرفیت از فعاالنه تحصیلی،
 اساس، براين(. 2013 همکاران، و لرنر) نشوند اخالقی غیر رفتارهای درگیر و کنند استفاده

 القیاخ هایارزش و اصول بر مبتنی مدرسه بر حاکم هایارزش و اصول هنجار، که میزانی به
 و معلمان تعامل همچنین و يکديگر با آموزاندانش روابط در هاارزش اين و شود ادراک
 فی،طر از. شودمی فراهم مثبت تحول هایمؤلفه ارتقاء زمینه کند، پیدا نمود آموزاندانش
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 نوجوانی تمثب تحول هایمؤلفه که است آن نوجوانی، مثبت تحول رويکرد فرضیات از يکی
 شکالتم پیشگیری وسیله بهترين و دارند رابطه معکوس طور به آمیز مخاطره رفتارهای و

 تحول هایمؤلفه چه هر نتیجه در و است مثبت تحول ارتقاء  نوجوان رفتار و تحول به مربوط
 (.2009 نبرگ،است و لرنر) يابدمی کاهش پرخطر رفتار هایمؤلفه يابد، افزايش نوجوانی مثبت

. ستا توجه قابل عملی و نظری کاربردهای حیطه دو از پژوهش، اين از حاصل هایيافته
 شناسیروان عرصه در جديد ایسازه نوجوانی مثبت تحول کهاين به توجه با نظری جنبه از

 هایتهياف و پژوهش اين است، گرفته صورت آن پیرامون اندکی هایپژوهش و است مثبت
 توجه اب کاربردی، نظر نقطه از. رساند ياری حوزه اين نظری گسترش و بسط به تواندمی آن
 تارهایرف کاهش و مشکالت با سازگاری و مقابله توان افزايش در مثبت تحول نقش به

 برای ربیتت و تعلیم متخصصان راهگشای تواندمی پژوهش اين نتايج تحصیلی، زایآسیب
 داد اننش حاضر پژوهش نتايج همچنین،. باشد مدرسه در نوجوانان رفتاری مشکالت کاهش

 و دارد یلیتحص زایآسیب رهایرفتا بر مستقیم غیر و مستقیم اثرات  مدرسه اخالقی جو که
 هب توجه با و گرفت صورت حضوری غیر آموزش شرايط در پژوهش اين که جايیآن از
 کاریاهمال و تحصیلی صداقتی بی نظیر تحصیلی زایآسیب رفتارهای انجام فرصت کهاين

 يشی،بازاند طريق از است الزم لذا،. است فراهم بیشتر مجازی آموزش شرايط در تحصیلی
 در آن ارتباطی هایآوریفن و الکترونیکی هایآموزش هایمحیط بازطراحی و اصالح
 به مالز هایآگاهی و شود رفع آن تربیتی نواقص و هاکاستی اخالقی، جو به توجه جهت
 داده برخط آموزش شرايط در مؤثر و صحیح ارتباط خصوص در آموزاندانش و  معلمان
 .شود

 نخست. نمود اشاره نکته چند به توانمی حاضر پژوهش هایمحدوديت خصوص در
 که،اين مدو. نمود احتیاط بايد علی استنباط در پژوهش، همبستگی ماهیت دلیل به که،آن

 جزهب شیراز شهر دوم و اول متوسطه مقطع آموزاندانش شامل پژوهش اين کنندگانمشارکت
 نکته اين ايدب باالتر و ترپايین هایپايه به نتايج تعمیم در و بودند دوازدهم و هفتم های پايه
 در حاضر مدل آينده، هایپژوهش در شودمی پیشنهاد دلیل همین به. گیرد قرار نظر مد
 مثبت حولت رويکرد تاثیرات به توجه با همچنین،. شود بررسی نیز دوازدهم و هفتم هایپايه

 ورکش پرورش و آموزش متولیان به تحصیلی زایآسیب رفتارهای کاهش در نوجوانی
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 ثبتم تحول یزمینه در ويژه هایمهارت آموزش و آموزشی بسته تهیه با گرددمی پیشنهاد
 .دهند کاهش مدرسه سطح در را رفتاری مشکالت نوجوانی

 منابع

 حس با مدرسه اخالقی جو رابطه(. 1397. )میرنجف موسوی، و محمد حسنی، احمدی،سهیال؛
 ناوری،ف و علوم در اخالق فصلنامه. آموزان-دانش تحصیلی پیشرفت و مدرسه به تعلق

13، 4، 132-125. 

 مقیاس سنجیروان خصوصیات(. 1396. )محمد علی رضايی، و محمود نجفی، جالل؛ بابايی،
 .541-553 ،64 ،16 شناختی،روان علوم مجله. آموزاندانش در نوجوانی مثبت تحول

 محیط از ادراک یرابطه(. 1394. )غالمعلی مسعود لواسانی، و مهسا نجفی؛ صالح الهه؛ حجازی،
 .188-198 ،(12) 19 شناسی،روان مجله. نوجوانان مثبت تحول با بینیخوش و کالس

: پزشکیروان یخالصه(. 2015. )پدرو روئیز، آلکات؛ ويرجینیا سادوک، جیمز؛ بنجامین سادوک،
 ارجمند: تهران(. 1394. )رضاعی فرزين: ترجمه. بالینی پزشکیروان/ رفتاری علوم

. ماندانا گودرزی، و مرجان فرد،یمعصوم بهمن؛ پور،سعیدی محمدرضا؛ سرمدی، فرح؛ علیخانی،
 ایحرفه اخالق الگوی طراحی منظور به ایحرفه اخالق هایمؤلفه شناسايی(. 1400)

 يادگیری در پژوهش فصلنامه. دور راه از آموزش و الکترونیکی يادگیری بستر در
 .87-99 ،(34) 2 ،9 مجازی، و آموزشگاهی

 دانشکده دکتری نامهپايان. تحصیلی زایآسیب رفتارهای علی مدل(. 1395. )فرامرز کشکولی،
 .شیراز دانشگاه شناسیروان و تربیتی علوم
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