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بررسی نقش واسطه ای بهداشت روان بر ادراک از جو مدرسه و انگیزه
پیشرفت در دانش آموزان متوسطه
شیرین نوعی ،4محمد خیر ،*5سلطانعلی کاظمی ،5نادره سهرابی
تاریخ دریافت4511/41/41 :

صص53-35 :

شگفتی1

تاریخ پذیرش4511/3/55 :

چکیده
پژوهش حاضررر با هدب بررسرری ناش واسررطه ای بهداشررت روان در رابطه بین ادرا دانش
آموزان از جو مدرسره و انگیزه پیررفت صور ررفت روش این پژوهش متتنی بر شیوه همتتتگی
اسرت که در آن رواب بین متییرها را در ااب تحلی متریر مورد بررسی ارار می دهد این تحایق
از نظر نوع هدب کاربردی و روش جمع آوری اطالعا به صرررور توصررریفی – همتترررتگی از نوع
معادال سراختاری بود جامعه این تحایق شرام تماد دانش آموزان متوسطه شهر شیراز است که
در سرال تحییلی  4511-4511مریول تحیی در دبیرستان های این شهر بودند از آنجاییکه در
این تحایق تعداد عوام مربوط به پرسرررنامه ها برابر با  1متییر مرراهده شده بود ،بنابراین حجم
نمونه تحایق  513نفر انتخاب شرد شریوه نمونه ریری تحایق نیز به صرور روش خوشررهای چند
مرحله ای و به صور تیادفی تعیین شد جهت رردآوری اطالعا  ،مایاس ادرا دانش آموز از جو
مدرسه (  ،)SPOSCمایاس انگیزه پیررفت هرمنس ( )A.M.Tو مایاس بهداشت روان ()GHQ-28
استفاده شد تجزیه و تحلی داده ها با روش آزمون معادال ساختاری و استفاده از برنامه AMOSE
نرررران داد مدل مورد نظر از برازش مطلوبی برخوردار اسرررت در مجموع ،یافته ها موید آن بود که
بهداشرت روان دانش آموزان می تواند تثییر ادرا از جو مدرسره و انگیزه پیررررفت را واسطه رری
کند
واژه :های کلیدی :انگیزش پیررفت ،بهداشت روان ،ادرا

دانش آموزان از جومدرسه

 1دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،مرودشت ،ایران
 2استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد شیراز ،ایران.
 3دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد مرودشت،مرودشت ،ایران.
 4استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد مرودشت ،مرودشت ،ایران.
* نویسنده مسئول مقالهKhayerm@yahoo.com :
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مقدمه
دوره نوجوانی با درررونی های چرمگیری در حیطه های مختلف از جمله حیطه های جتمانی،
شناختی ،اخالای و اجتماعی همراه است که سازراری با آنان می تواند نگرش های عمیای را برای
نوجوان به بار آورد سالمت روحی و روانی برای تمامی اارار و به خیوص نوجوانان از اهمیت بتزایی
برخوردار است
خانواده اوبین بافتی است که شخییت فرزندان در آن شک می ریرد ،رشد می کند و به کمال
می رسد و استعدادهای باباوه در این بافت به فعلیت می رسند خانواده به عنوان جایگاهی امن در
پذیرش فرزندان می تواند ناری پررنگ در تمامی جنته های زندری آنان بازی کند انتجاد خانواده،
احتاس همتتتگی ،پیوند و تعهد عاطفی اعضای خانواده با یکدیگر می تواند زمینه ساز ایجاد
شخییت سابم در فرزندان باشد و از طرفی عدد رابطه صمیمی و رتیختگی بین اعضای خانوده می
تواند مانعی جدی در متیر رشد و کمال اعضای آن باشد ررچه خانواده بنیادی متتحکم در این
وادی است اما مدرسه نیز بعنوان دومین جایگاه در تعلیم و تربیت فرزندان می تواند ناری مکم
داشته باشد کودکان معموالً با ورود به مدرسه وارد اوبین دنیای اجتماعی می شوند و در ارتتاط
متااب با محی مدرسه ،همتاالن و معلمان ارار می ریرند و به تکام دست می یابند محی مدرسه
نیز همگاد با خانواده می تواند عاملی مهم در پیررفت فرزندان و تضمین سالمت آنان در تمامی
جوان به خیوص امور تحییلی باشد امروزه امور تحییلی ،توفیق یا شکتت در آن با عوام بتیاری
رره خورده است که هم می تواند زمینه ساز و علت آن عوام و هم می تواند پیامد آنها باشد
تجلی رفتارهای چابش برانگیز نوجوانان یک مرک مداود در اکثر نظاد ها به نظر می رسد
( )Anuradha, 2016از طرفی مرحله نوجوانی دوروی سکه زندری برر است؛ یک روی آن پی ریزی
و شکفتن است که در پرتو آن سعاد و زندری سابم و پرنراط در آینده رام می خورد و روی دیگر
آن انحطاط است که باعث تخری و زندری بزهکارانه در آینده نوجوان می رردد ( & Rostami
 )Esfahani,2015می تواند آینده وی را به تتاهی بکراند
افراد و به خیوص نوجوانان نیازمند انگیزه ای برای ادامه زندری هتتند ،انگیزه ای که بتواند
انرژی بخش آنان در برخورد با متای باشد این نیاز همان نیاز پیررفت است که سابهاست دانرمندان
از آن به عنوان عاملی مهم در ترای پله های موفایت تثکید کرده اند افرادی که این نیاز را در وجود
خویش پرورش داده اند و روح خویش را با پیررفت و امید به آینده صیا داده اند به راحتی می
توانند شکتتها را پذیرفته  ،از آن درس بگیرند و به عنوان پله ای برای طی متیر موفایت استفاده
کنند نیاز به پیررفت یکی از نختتین انگیزه هایی است که به تفیی مورد مطابعه ارار ررفته است
()Covington, 2012
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نیاز به پیررفت و یا انگیزش پیررفت برای نختتین بار توس موری در سال  4111مطرح شد
و می توان آن را به صور "تالش و تمای برای به انجاد رساندن چیزی یا رسیدن به هدفی تعریف
نمود " افرادی که انگیزه پیررفت باالیی دارند ،برای دستیابی به اهداب عابی تالش می کنند و
کوشش های خود را در جهت رسیدن به آرمانهای خویش به کار می برند نیاز به پیررفت را می توان
پیامد تعارض عاطفی بین امید برای کت موفایت و تمای برای اجتناب از شکتت دانتت
( )kolodziej, 2010مفهود انگیزش به عنوان یک عام مهم ،رفتار و عملکرد انتان را تحت تثییر
ارار می دهد ()Turan, 2015؛ به خیوص محااان و متخییان آموزشی اظهار می دارند که انگیزش
یکی از مهمترین عوام موفایت و تداود آن در دانش آموزان است ()Alkis, 2015
روانرناسان باور دارند که انگیزه پیررفت افراد برای یادریری مطاب درسی ،به عواملی نظیر
اعتمادبنفس ،تمرکزحواس ،سختکوشی ،پرتکار در انجاد تکابیف دشوار ،تمای به ادامه تالش در
ساعا پس از فعابیت و انتخاب فعابیتهای نیازمند تالش بیرتر ،نیازمند است ()Radel & ec all,2015
خانواده هایی که امنیت و آرامش روانی را به نوجوان خود انتاال می دهند ،او را در متیر انتخاب
اهدافش یاری می رسانند و همواره موفایتهای وی را ارج می نهند ،در حایات سالمت روانی وی را
تضمین کرده اند ضرور مجهز شدن افراد به بهداشت یا سالمت روان در زندری ماشینی این دوره
جزء الینفک رذار از چابش ها و فراز و نریتهای زندری این دوران و رسیدن به ساح امن است
بهداشت روان دانش آموزان متئله ای رو به رشد در محیطهای آموزشی است به طوریکه در
سال  5141در یک مطابعه آموزشی ،روسای جمهور و مااما باال در کرورهای مختلف ،سالمت
روانی دانش آموزان و دانرجویان را به عنوان یک نگرانی عمده ابراز داشتند ()Rabely, 2017
یکی از موبفه های سالمت ،سالمت روان 4است سالمت روان ناش برجتته ای در تضمین
پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند بر اساس یافته های موجود ،اختالال روانی از مهمترین
اجزای بار کلی بیماری های هتتند و پیش بینی می شود تا سال  5151سهم اختالال روانی حدود
 %31بار کلی بیمار ها را داشته باشد ( )Bashlideh and et al, 2015عوام متعددی در تحاق
بهداشت روانی در نوجوانان مویر است یکی از این عوام  ،محی مدرسه است محی یا جو مدرسه
یکی از حوزه های مهم زندری دانش آموزان است زیرا آنان بتیاری از وات خود را در مدرسه سپری
می کنند ( .)Reddy & Rhodes, 2007جو مثتت مدرسه با تحول مثتت کودکان و نوجوانان ،پیرگیری
از رفتارهای پرخطر و پیررفت تحییلی دانش آموزان مرتت است () )Kohen, 2013جو مدرسه
جنته های فیزیکی و روانرناختی مدرسه را منعکس می کند که بیرتر متتعد تیییر است و پیش
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شرط الزد برای تدریس و یادریری را فراهم می کند عالوه بر این ،جو مدرسه در چهار جنته از محی
مدرسه تعریف می شود؛ محی فیزیکی که پذیرا و به وجود آورنده یادریری است ،محی اجتماعی
که ارتتاط را افزایش می دهد ،محی عاطفی _ روانی که حس تعلق و عز نفس را افزایش می دهد
و محی آموزشی که یادریری را توسعه می دهد ( )Tableman,2004تعام مثتت در کالس و مدرسه
باعث می شود تا معلم و دانش آموز ،اهداب شخیی و اجتماعی خود را ترخیص داده و با توجه به
ادراکران از محی موجود در صدد رسیدن به آن برآیند چگونگی دستیابی به هدب و راههای رسیدن
به آن متتایماً با ادرا دانش آموز از محی درس در ارتتاط است دانش آموزان اغل ساعتهای
زیادی را در مدرسه می رذرانند کیفیت و چگونگی رذراندن حضور در مدرسه ناش مهم و تعیین
کننده ای در یادریری دانش آموزان دارد طوریکه عکس ابعم و ادرا دانش آموز نتتت به تجربیا
مدرسه را تحت تثییر ارار می دهد ( )Mucherah, 2008معلمین ،با ایجاد یک محی اجتماعی امن
در کالس ،حتاسیت نتتت به مرکال دانش آموزان در زندری و ارائه بازخوردهای وااعی به آنان،
مهمترین افرادی هتتند که می توانند نوجوانان را در مدرسه مورد حمایت عاطفی و تحییلی ارار
دهند ( )Thapa,2012جو مدرسه ه مچنین می تواند رفتار دانش آموزان را تحت تثییر ارار دهد،
مانند میزان خرونت و پرخاشگری(  )Espelage & et, 2014بنابراین جو مدرسه منعکس کننده
جنته های فیزیکی ،روانرناختی و اجتماعی مدرسه است و در وااع بیانگر احتاسی است که فراریران
از تجارب روزانه خود در مدرسه به دست می آورند ()Adamenick, 2012
افزایش کیفیت زندری ،رضایتمندی از زندری و احتاس ارزشمندی از ماوبه های بتیار مهم
در حفظ سالمت روان افراد جامعه است که بی شک بعد از خانواده یکی از مهمترین محیطهای تثمین
کننده و مویر در این خیوص محیطهای آموزشی از جمله مدرسه و دانرگاه است که به دبی حضور
رروههای سنی خاص در محیطهای آموزشی فوق ،این محیطها در تثمین و حفظ سالمت روان
نوجوانان و جوانان از اهمیت و حتاسیت خاصی برخوردار است که توجه به آنها ملزد می باشد
از سویی دیگر نوجوانان و جوانان ،بخش عمده جمعیت کرور هتتند به همین دبی وجود
پیامدهای تحوبی مثتت یا منفی در آنان می تواند بر تماد ابعاد اجتماع ایرا چرمگیری داشته باشد
از این رو در اکثر جوامع ،این ارر سنی را سرمایه های باارزشی به شمار می آورند و پیررفت جامعه
را در ررو چگونگی تربیت و پرورش نت جدید می دانند بنابراین این پژوهش با رویکردی نظاد مند
به بررسی رابطه بین سه متییر می پردازد
) Lester & Cross (2015در پژوهری تحت عنوان رابطه بین جو مدرسه و سالمت روانی هیجانی
در انتاال از دبتتان به دبیرستان به این نتیجه رسیدند که تاریتاٌ در سابهای اوبیه دبیرستان احتاس
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مدرسه پیش بینی کننده اوی در

امنیت در مدرسه ،وابتتگی به مدرسه و حمایت غنی از جان
سالمت روانی دانش آموزان است
) Rostami motamed (2014در پژوهری با هدب ماایته انگیزش پیررفت ،جهت ریری ارزشی
و سالمت روان در کودکان کار با دانش آموزان مدارس عادی به این نتیجه رسید تفاو نمرا عالیم
جتمانی ،اضطراب و بیخوابی ،افتردری و سالمت روان کلی در دو رروه دانش آموزان عادی و دانش
آموزان کار معنادار است اما انگیزه پیررفت در دو رروه معنادار نیتت
) Maksoul & ec (2017در پژوهری با هدب بررسی تثییر جو مدرسه و مدرسه بر پیررفت
تحییلی دانش آموزان :مدل چند سطحی با استفاده از داده های دانش آموز و معلم به این نتیجه
رسیدند که ادرا مثتت دانش آموزان و کارکنان از جو مدرسه به طور مثتت و معناداری انگیزه
پیررفت دانش آموزان را پیش بینی می کند
) Jaberi (2017در پژوهری با هدب بررسی رابطه علی جو مدرسه و امکانا آموزشی با ابتزاد
شیلی با میانجیگری هوش هیجانی و انگیزه پیررفت و با به کارریری روش تحلی متیر به این
نتیجه رسید که ایرا متتایم امکانا آموزشی به ابتزاد شیلی ،هوش هیجانی به ابتزاد شیلی ،انگیزه
پیررفت به ا بتزاد شیلی ،جو مدرسه به هوش هیجانی و هوش هیجانی به انگیزه پیررفت معنی دار
بودند؛ همچنین ایرا غیرمتتایم کلی به جو مدرسه بر ابتزاد شیلی با واسطه رری هوش هیجانی و
انگیزه پیررفت نیز معنی دار بودند وبی رابطه امکانا آموزشی با ابتزاد شیلی از طریق هوش هیجانی
و انگیزه پیررفت معنی دار نتوده است
) Alizadeh (2016در بررسی ناش واسطه ای انگیزش تحییلی در رابطه بین ادرا از جو
کالس و پیررفت تحییلی دانش آموزان دوره دود متوسطه نران داد که ایر متتایم جو کالس بر
پیررفت تحییلی ،غیرمعنادار است اما ایرا غیرمتتایم جوکالس بر پیررفت تحییلی با میانجی
رری پنج موبفه انگیزش تحییلی ،غیرمعنادار است از میان موبفه های انگیزش تحییلی ،ایرا
متتایم سه موبفه انگیزش درونی ،تنظیم درون فکنی شده و تنظیم بیرونی بر پیررفت تحییلی
غیرمعنادار و ایرا متتایم دو موبفه تنظیم همانند و عدد انگیزش بر پیررفت تحییلی معنادار می
باشد و ایرا متتایم جوکالس بر هر پنج موبفه انگیزش تحییلی غیرمعنادار است
همانطور که پیرتر اشاره شد ،دوران تحیی یکی از مهمترین ابعاد زندری دانش آموزان به
شمار می رود و می تواند سایر ابعاد زندری را تحت ابرعاع ارار دهد و زندری انتان را در کوتاه مد
و بلندمد متثیر سازد تحایاا بتیاری بر این متئله اذعان دارند که رابطه بین کارکنان و دانش
آموزان و همچنین دانش آموزان با یکدیگر در ارتاای سالمت روانی دانش آموزان و کمک به ایجاد
حس تعلق به مدرسه بتیار مهم است افرادی که از سالمت روانی باالیی برخوردارند ،پیررفت و ترای
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را دنتال کرده ،از عز نفس باالیی برخوردارند ،متئوبیت فردی را ترجیح می دهند و دوست دارند
که به رونه ای ملموس از نتایج کار خود آراه باشند و ترجیح می دهند کارهایی را انجاد دهند که
چابش برانگیز باشد و به کاری دست می زنند که ارزیابی پیررفتران (خواه در ماایته با پیررفت
دیگران و خواه در ماایته با مالکهای دیگران) به رونه ای شدنی باشد
روش ،جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر شام کلیه دانش آموزان ماطع متوسطه شهر شیراز است که در
سال تحییلی 4511-11مریول به تحیی بودند
با استفاده از روش نمونه ریری تیادفی از نوع خوشه ای چند مرحله ای تعداد  515نفر از دانش
آموزان دوره دود مورد پرسرگری ارار ررفتند که از این تعداد ،به دبی مخدوش بودن برخی
پرسرنامه ها تعداد  513پرسرنامه مورد ارزیابی ارار ررفت
شیوه کار بدین صور بود که بین نواحی چهاررانه آموزش و پرورش شهر شیراز ،دو ناحیه یک
و سه به صور تیادفی انتخاب شدند و از بین تماد دبیرستانهای هر ناحیه انتخابی دو دبیرستان
دخترانه و دو دبیرستان پترانه به صور تیادفی انتخاب رردیدند و در مجموع شش دبیرستان (سه
دبیرستان پترانه وسه دبیرستان دخترانه) که از هر دبیرستان 5کالس انتخاب شدند پس از مراجعه
به مدارس موردنظر و ترریح اهداب پژوهش و جل همکاری دانش آموزان (با همکاری پرسن
مدرسه) و ارایه توضیحا تکمیلی پرسرنامه ها توزیع و با نظار پژوهرگر توس دانش آموزان
تکمی رردید برای پاسخگویی به مایاس ها محدودیت زمانی در نظر ررفته نرد تا دانش آموزان
بتوانند در فرصت کافی پرسرنامه ها را تکمی نمایند
مقیاس بهداشت روان ()GHQ-28
برای بررسی سالمت روان از مایاس 51سوأبی سالمت روانی رلترگ ( )GHQ-28استفاده شده
است که  1زیرمایاس را در برمی ریرد زیرمایاس اول شام موادی درباره احتاس فرد نتتت به
وضع سالمت خود و احتاس ختتگی آنهاست و نرانه های بدنی را در برمی ریرد زیرمایاس دود
شام مواردی است که با اضطراب و بی خوابی مرتت اند زیرمایاس سود رتتره توانایی افراد را با
مواعیتهای متداول زندری آشکار می کند و در نهایت چهارمین زیرمایاس در برریرنده مواردی است
که با افتردری وخیم و ررایش به خودکری مرتت اند ( )Rostami Motamed, 2004در این مطابعه
از روش نمره دهی بیکر استفاده شده است
ساختار عاملی ،روایی و پایایی مایاس  GHQ-28توس ریتونز و در ابتابوادور بررسی رردید
نمونه شام  155نفر از دانرجویان بوده و از نمره رذاری بیکر و تحلی موبفه های اساسی و
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چرخش واریماکس استفاده شده است  1عام عالیم جتمانی ،اضطراب و بی خوابی ،اختالل کارکرد
اجتماعی و افتردری شناسایی شد با روش بازآزمایی ،ضری پایایی  %11بوده و با در نظر ررفتن
ناطه برش  1/3حتاسیت آزمون  %11به دست آمد
موبوی روایی ،پایایی و ساختار عاملی این مایاس را با نمونه  443نفری از دانرجویان دانرگاه
اصفهان ارزیابی نمود تحلی عوام با چرخش ابلیمن و بار عاملی حداا  %51همان چهار عام
رلدبرگ را تثیید نمود؛ اما سه عام اختالل در کارکرد اجتماعی ،اضطراب و بی خوابی و همچنین
افتردری  %34واریانس را تتیین نمود ضری آبفای کرونتاخ  ، %14روایی همزمان با پرسرنامه
مذکور به ترتی  %15و  %31به دست آمد
در پژوهش حاضر به منظور بررسی پایایی پرسرنامه سالمت عمومی دانشآموزان ،از ضری
آبفای کرونتاخ استفاده شد الزد به ذکر است که سوأل  43پرسرنامه (مربوط به بعد اختالل در
کارکرد اجتماعی) به دبی اینکه مادار ضری آبفا را کاهش میداد از تحلی کنار رذاشته شد و در
محاستا بعدی نیز بحاظ نرد ضری پایایی پس از حذب سوأل مورد نظر برای سالمت روانی 1/11
(سالمت جتمانی  ،1/11اضطراب ،1/13اختالل در کارکرد اجتماعی 1/31و افتردری )1/11به دست
آمد
مقیاس ادراک دانش آموزان از جو مدرسه ()SPOSC
برای سنجش این سازه از پرسرنامه ادرا از جو مدرسه استفاده شد که بر اساس مایاس
محی کالس تریکت و موس ( )1973ساخته شده است و دارای  1خرده مایاس حمایت معلم ،حمایت
همتاالن ،خودمختاری دانش آموزان و وضوح و یتا اوانین است نمره رذاری در یک مایاس 3
درجه ای بیکر انجاد می ریرد
پایایی این آزمون در پژوهش مهدوی فر ( )4515در خرده مایاس حمایت معلم برابر ،1/11
خرده مایاس همتاالن  ،1/31خرده مایاس خودمختاری  1/11و خرده مایاس یتا و وضوح اوانین
برابر  1/31می باشد پایایی ک آزمون نیز برابر  1/11می باشد
تحلی عاملی تثییدی چهار عام برای متییرهای این مایاس صور ررفت شاخص های به
دست آمده عتارتند از AGFI= 1/11 ، GFI= 1/11 ،RMSEA= 1/151 ، X/df = 4/31 :نتایج بیانگر
آن بود که ساختار عاملی این مایاس از برازش مناستی برخوردار است بنابراین همتویی سوأال با
سازه ادرا از جو مدرسه مورد تثیید ارار می ریرد اعتتار این آزمون در جامعه پژوهش برابر با 1/11
بود در پژوهش حاضر به منظور بررسی پایایی پرسرنامه ادرا دانشآموزان از جو مدرسه ،از ضری
آبفای کرونتاخ استفاده شد نتایج این بررسی نران داد که ابعاد این پرسرنامه از پایایی مطلوبی

بررسی ناش واسطه ای بهداشت روان بر ادرا

15

از جو مدرسه…

برخوردار هتتند بدین ترتی ضری آبفای کرونتاخ برای مایاس مورد نظر ( 1/11حمایت معلم،1/14
حمایت همتاالن ،1/13خودمختاری 1/15و یتا اوانین  )1/13به دست آمد
به منظور وارسی روایی پرسرنامهی ادرا دانشآموزان از جو مدرسه تحییلی ،از روایی صوری
استفاده شد بدین صور که پرسرنامه ات از اجرا توس چند نفر از اساتید صاحتنظر و متخییان
امر مورد برر سی و بازنگری ارار ررفت و کفایت آن برای سنجش ادرا دانشآموزان از جو مدرسه،
مورد تثیید ارار ررفت
مقیاس انگیزه پیشرفت ()A.M.T
در پژوهش حاضر از مایاس انگیزه پیررفت هرمنس( )4111استفاده رردید این مایاس بدین
رونه است که آزمودنی باید یکی از عتارتها را برای تکمی جمله ناتماد انتخاب کند
هرمنس ( )4111برای محاسته روایی این مایاس از روایی محتوا که اساس آن را پژوهش های
اتلی درباره انگیزه پیررفت ترکی می دادند استفاده کرد و همچنین او ضری همتتتگی هر سوأل
را با رفتارهای پیررفت ررا محاسته کرده است ضرای به ترتی سوأال پرسرنامه در دامنه ای از
 1/51تا  1/31می باشد در تحایاا داخلی ضری پایایی پرسرنامه با استفاده از آبفای کرونتاخ
 1/11به دست آمده است
یافته ها
در این بخش ،یافتههای توصیفی متییرهای پژوهش رزارش میشود بدین منظور ،میانگین،
انحراب معیار ،حداا و حداکثر نمرا مربوط به متییرهای برونزاد ،واسطه ،و درونزاد رزارش
میشود .
جدول  :1یافته های توصیفی متغیر برونزاد پژوهش
متییر مکنون

جو مدرسه

حداکثر

میانگین

انحراب معیار

نرانگرها

حداا

حمایت معلم

5

22

12/65

3/88

حمایت همتاالن

13

46

30/23

6/47

خودمختاری

4

20

13/73

3/71

یتا اوانین

14

48

30/86

6/44

جدول :2یافته های توصیفی متغیر درونزاد پژوهش
متییر مکنون

نرانگرها

بهداشت روانی

نرانههای جتمانی

حداا
0

حداکثر

میانگین

انحراب معیار

21

1/41

4/50
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اضطراب

0

21

1/51

اختالل در کارکرد اجتماعی

2

20

44/11

5/13
3/35

افتردری

0

6

5/45

1/97

جدول :3یافته های توصیفی متغیر برون زاد پژوهش(انگیزه پیشرفت)
حداا

متییر
انگیزه پیررفت

58

حداکثر

میانگین

انحراب معیار

111

84/76

7/98

همانگونه که مندرجا جدول  4نران می دهد ،میانگین(انحراب معیار) در پرسرنامه های
ادرا دانش آموزان از جومدرسه  ،)3/45( 54/11در پرسرنامه بهداشت روان )5/11( 1/13و در
پرسرنامه انگیزه پیررفت  )1/11( 11/13می باشد
ماتریس همتتتگی متییرهای ابگو در جدول 1نران داده شده اند
جدول :4رابطه همبستگی بین متغیرها
متییرها

4

حمایت معلم

4

حمایت
همتاالن

**1/11

4

خودمختاری

**1/53

**1/51

یتا اوانین

*

-1/41

-1/14

5

5

1

3

4
*

1/45

4

نرانه های
جتمانی

-1/11

**-1/41

-1/13

1/41

4

اضطراب

**-1/43

**-1/53

-1/11

*1/45

*1/31

**

**

اختالل در
کارکرد
اجتماعی

-1/53

3

1

1

1

-1/55

-1/11

-1/11

**

4
**

1/55

1/51

4

افتردری

*-1/41

*-1/45

-1/13

1/11

**1/35

**1/34

**1/11

4

انگیزه
پیررفت

**-1/41

1/11

*1/41

-1/15

*-1/45

**-1/43

**-1/51

**-1/55

**P< 1/14

4

*P<1/13

مطابق با نتایج موجود در جدول  ،1از بین نرانگرهای ادرا دانشآموزان از جو مدرسه ،حمایت
معلم و خودمختاری با انگیزه پیررفت دانشآموزان رابطه مثتت و معناداری داشتند به عتار دیگر
افزایش در متییرهای ذکر شده با افزایش در انگیزه پیررفت دانشآموزان همراه بود حمایت همتاالن
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و یتا اوانین رابطه معناداری با انگیزه پیررفت دانشآموزان نداشتند عالوه براین نرانگرهای
بهداشت روانی دانشآموزان (نرانههای جتمانی ،اضطراب ،اختالل در کارکرد اجتماعی و افتردری)
با انگیزه پیررفت دانشآموزان رابطه منفی و معناداری داشتند با توجه به اینکه نمره باالتر در
نرانگرهای بهداشت روانی ،حاکی از پایینتر بودن بهداشت روانی است ،میتوان نتیجه ررفت افزایش
در بهداشت روان دانش آموزان با افزایش انگیزه پیررفت آنان همراه است با توجه به وجود رواب
مفروض بین متییرهای پژوهش ،نتتت به آزمون مدل پژوهش ااداد شد که در ادامه رزارش میشود
که در شک  4نران داده شده است
نشانههای
جسمانی
**4

مایت معل
مایت همسا ن
ودم تاری

ا طر ا

ا ت ل در
کارکرد اجتما ی

**3

**4

**

4

افسرد ی

**

**

**3

ادراک
دانشآموزان از جو
مدرسه

** - 3

بهداشت روانی

**

انگیزه پیشرفت

- 1

22

=R

=R22

*

1

P < 1/13

**

P < 1/14

**
**

شکل  :1مدل نهایی پژوهش

شاخص های برازندری مدل مفهومی تحایق حاضر در جدول ارایه شده است
جدول  :شا ص های برازش مدل پژوهش
ماادیر حاص
ماادیر ااب اتول

X2/df

GFI

AGFI

TLI

GFI

RMSEA

PCLOSE

5/53

1/11

1/15

1/15

1/13

1/11

1/41

>5

<1/11

<1/11

<1/11

<1/11

>1/11

<1/13

نتایج مطابق با جدول  3حاکی از آن است که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است
بنابراین یافتههای پژوهش عالوه بر تثیید فرضیههای پژوهش ،حاکی از برازش کلی مدل پیرنهادی
بود در ادامه به منظور بررسی دایق تر ارتتاط بین متییرهای پژوهش ،ارتتاط بین موبفه های
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جومدرسه و بهداشت روانی ب ا انگیزه پیررفت دانش آموزان از طریق آزمون تحلی متیر مورد بررسی
ارار ررفت
جدول  :رایب مسیر مولفه های جو مدرسه با بهداشت روان
متییرپیش
بین

متییر مال

B



S.E

C.R

P

حمایت
معلم

نرانه های جتمانی
اضطراب
اختالل در کارکرد
اجتماعی
افتردری

-1/115
-1/41
-1/41
-1/13

-1/115
-1/11
-1/51
-1/41

1/11
1/11
1/13
1/11

-1/11
-4/43
-5/15
-4/13

1/11
1/53
1/115
1/43

حمایت
همتاالن

نرانه های جتمانی
اضطراب
اختالل در کارکرد
اجتماعی
افتردری

-1/41
-1/51
-1/11
-1/15

-1/51
-1/53
-1/43
-1/11

1/13
1/13
1/11
1/15

-5/13
-5/31
-5/55
-4/51

1/111
1/1114
1/15
1/41

خودمختاری

نرانه های جتمانی
اضطراب
اختالل در کارکرد
اجتماعی
افتردری

-1/15
1/44
1/13
1/115

1/15
1/11
1/13
1/113

1/11
1/11
1/13
1/11

1/51
4/53
4/11
1/11

1/11
1/54
1/55
1/15

همانگونه که در جدول فوق مراهده می شود حمایت معلم ،پیش بین منفی و معناداری برای
اختالل در کارکرد اجتماعی دانش آموزان بود ( ) = -1/51 ، P >1/115به عتار دیگر با افزایش
حمایت معلم ،میزان اختالل در کارکرد اجتماعی دانش آموزان کاهش می یابد حمایت معلم پیش
بین معناداری برای دیگر موبفه های بهداشت روان (نرانه های جتمانی ،اضظراب و افتردری) دانش
آموزان نتود
حمایت همتاالن پیش بین منفی و معنی داری برای موبفه های نرانه های جتمانی (>1/111
 ،) = -1/51 ، Pاضطراب ( ) = -1/51 ، P >1/114و اختالل در کارکرد اجتماعی (، P >1/15
 )  = -1/43دانش آموزان بود به عتار دیگر با افزایش حمایت همتاالن ،میزان اضطراب ،نرانه
های جتمانی و اختالل در کارکرد اجتماعی دانش آموزان کاهش می یافت حمایت همتاالن پیش
بین معنی داری برای افتردری دانش آموزان نتود خودمختاری دانش آموزان پیش بین معنی داری
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برای موبفه های بهداشت روان دانش آموزان نتود جدول  1ضرای
روانی با انگیزه پیررفت دانش آموزان را نران می دهد
جدول

از جو مدرسه…

متیر بین موبفه های بهداشت

 :رایب مسیر بین مولفه های بهداشت روانی با انگیزه پیشرفت دانش آموزان

متییر پیش بین
نرانه های جتمانی
اضطراب
اختالل در کارکرد
اجتماعی
افتردری

متییر
مال

انگیزه
پیررفت

B



1/13
-1/14
-1/11
-1/31

1/15
-1/111
-1/54
-1/43

S.E
1/41
1/11
1/45
1/55

C.R
1/11
-1/13
-5/31
-5/31

P
1/31
1/13
1/1114
1/14

همانگونه که در جدول فوق مراهده می شود ،از بین موبفه های بهداشت روانی ،اختالل در
کارکرد اجتماعی ( ) = -1/55 ، P >1/14و افتردری ( ) = -1/54 ، P >1/1114پیش بین منفی
و معناداری برای اانگیزه پیررفت دانش آموزان بودند به عتار دیگر با افزایش در میزان افتردری
و اختالل در کارکرد اجتماعی دانش آموزان ،انگیزه پیررفت آنان کاهش می یافت نرانه های
جتمانی و اضطراب پیش بین معناداری برای انگیزه پیررفت دانش آموزان نتودند جدول  1ضرای
متیر بین موبفه های جو مدرسه با انگیزه پیررفت دانش آموزان را نران می دهد
جدول( ) :رایب مسیر بین مولفه های جو مدرسه با انگیزه پیشرفت
متییر پیش بین

متییر مال

حمایت معلم
حمایت همتاالن
خودمختاری

انگیزه
پیررفت

B



1/55
-1/11
1/54

1/44
-1/13
1/41

S.E
1/41
1/11
1/41

C.R
4/31
-1/15
4/35

P
1/11
1/14
1/45

همانگونه که در جدول فوق مراهده می شود ،هیچیک از موبفه های جو مدرسه به طور متتایم
بر انگیزه پیررفت تثییررذار نتودند با این حال ایرا غیرمتتایم مدل با استفاده از دستور بو
استراپ حاکی از آن بود که حمایت معلم و حمایت همتاالن از طریق کاهش اختالل در عملکرد
اجتماعی موج افزایش انگیزه پیررفت دانش آموزان می شود

بحث و نتیجه یری
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در فرضیه اول که متنی بر رابطه معنادار بین ادرا دانشآموزان از جو مدرسه و انگیزه پیررفت
بود ،نتایج نران داد که رابطه مثتت و معناداری بین ابعاد حمایت معلم ،حمایت همتاالن و
خودمختاری با انگیزه پیررفت دانشآموزان وجود دارد اما بین ابعاد دیگر از جمله یتا اوانین و
انگیزه پیررفت رابطه معناداری مراهده نرد
در تتیین این نترایج می توان رفت که دانش آموزان سررراعتهای بتررریاری از زمان خود را در
ارتتاط با محی مدرسرره ،معلمان و همترراالن می رذرانند جو حاکم بر مدرسرره ،نحوه تعام دانش
آموزان با همترراالن و معلمین و کارکنان و همچنین معلمین با یکدیگر می تواند تثییر بترریاری بر
ادرا دانش آموزان از جو مدرسه داشته باشد
خانه ،مدرسه و جامعه از بافتهای کلیدی تحول نوجوانان محتوب می شوند و می توانند در هر
برهه ای از رتررتره زندری ،عملکرد و تحول مثتت نوجوانان را ارتاا بخرررد( )Lerner,2014در این
راستا ،حمایت عاطفی معلم نیز می تواند نیازهای وابتتگی دانش آموزان را ارضا کند و از این طریق
به افزایش سررطح انگیزش درونی بیانجامد(فدریترری و سررکابویک )2007( Bergin )5141،معتاد
اسرت ،دانش آموزان به معلمان خود دبتترته می شروند همانگونه که به وابدین خود دبتتتگی پیدا
می کنند و این دبتتتگی پیررفت تحییلی آنان را به دنتال دارد
 )1995( Baunduraمعتاد اسررت دوسررتان و همترراالن در تاویت و تضررعیف انگیزش و سررایر
عملکردهای تحیررریلی ناش مهمی را ایفا می کنند در تتیین اهمیت ناش همتررراالن در انگیزش
پیرررررفت نوجوانان می توان رفت که رواب نوجوانان با همتررراالن خود روابطی پیچیده و در عین
حال بتریار تثییررذار اسرت معموالً همتراالن در خیروص موضوعا اساسی مانند اهداب ،آرزوها،
رواب و برا یکدیگر هم عایده اند و از یکدیگر تثییر می پذیرند؛ بنابراین هر چه محی مدرسررره و
رواب حاکم بر آن با پذیرش ،احتراد و حمایت همراه باشد احتاس آزادی عم  ،امنیت و شایتتگی
بیرتری می کنند
همانطور که جو مدرسه در کنار خانواده می تواند شرای مناستی را در رشد و پیررفت داشته
باشررد ،جو نامناسرر در مدرسرره ،عدد تعام صررحیح معلمین با یکدیگر و با دانش آموزان ،اوانین
خررررک و دسرررت و پراریر نیز می تواند دانش آموزان را بی انگیزه کرده و در همان جایگاه متواف
سازد بنابراین ادرا مثتت از جو مدرسه یک پیش بینی کننده اوی برای انگیزه پیررفت در دانش
آموزان می باشد
در فرضیه دود که متنی بر رابطه معنادار بین ادرا دانشآموزان از جو مدرسه و بهداشت روان
بود ،نتایج نران داد که رابطه منفی و معناداری بین ابعاد حمایت معلم با اختالل در کارکرد اجتماعی
وحمایت همتاالن با اضطراب ،نرانه های جتمانی و اختالل در کارکرد اجتماعی وجود دارد؛ در
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حابیکه حمایت همتاالن پیش بین معناداری برای افتردری دانش آموزان نتوده است و همچنین
خودمختاری دانش آموزان پیش بین معناداری برای ابعاد بهداشت روانی دانش آموزان نتود
در تتیین این نتایج می توان رفت که ناش رروه همتاالن نوجوان حتی از ناش پدر و مادر نیز
مهم تر است ،چرا که پذیرش در رروه همتاالن می تواند فرصت هایی را برای توسعه شایتتگی های
اجتماعی فراهم کند در ناطه مااب  ،طرد از سوی همتاالن به عنوان یک عام تنش زای بین فردی
برای نوجوان المداد می شود ( ) Hawk, Kiu,، Zang, Jiang, 2015رروه همتاالن نه تنها بر احتاس
سالمت بلکه بر عادا و رفتارهای یکدیگر تثییر می رذارند( پرویزی )4513،از نظر روزر و همکاران
( ،) 5111مدرسه به عنوان یک زمینه تحوبی برای نوجوانان ،تحول عاطفی ،اجتماعی و تحییلی آنان
را رام می زند
نوجوانان زمان بتررریاری از وات خود را در مدرسررره و در ارتتاط با همتررراالن و معلمان می
رذرانند ،تثیید و حمایت همتررراالن و معلمان حس ارزشرررمندی را در آنان تاویت کرده و به یتا
سرالمت روح و روان آنان کمک بتیاری می کند نوجوانان در این سنین با متای بتیاری از جمله
بلوغ ،هویت یابی ،انتخاب رشرته تحییلی مناس و روبرو هتتند که می تواند سالمت روانی آنان
را به مخاطره بیاندازد؛ اطم ینان از وجود پایگاهی امن و حمایتی می تواند نوجوان را به سرررالمت به
سررراح امن برسررراند اما در خیررروص موبفه یتا اوانین اینگونه می توان تتیین نمود که حمایت
معلمین از نوجوان می تواند آزادی عم را به آنان بدهد به همین دبی در صررور وجود حمایت از
سوی معلمین و همتاالن ناش یتا اوانین در پیش بینی سالمت روان کمتر می شود
در فرضریه سود که متنی بر رابطه معنادار بین سالمت روان و انگیزه پیررفت بود ،نتایج نران
داد که رابطه منفی و معناداری بین ابعاد اختالل در کارکرد اجتماعی ،افتررردری با انگیزه پیررررفت
وجود دارد؛ اما بین ابعاد اضررطراب و نررررانه های جترررمانی با انگیزه پیرررررفت رابطه معنی داری
مرررراهده نررررد به نظر می رسرررد افراد با سرررالمت عمومی باالتر از درجه باالتری از بازده فردی،
خانوادری ،شررریلی ،تحیررریلی و اجتماعی برخوردار هترررتند ( & Dekoning, Loyen, Rickers
 )Smeets, 2012که منجر به اعتمادبنفس و عز باالتر در این افراد می رردد که انگیزه پیررررفت و
ترای را در آنران تاویرت می کند افراد با انگیزه پیرررررفت باال ،تمای بتررریاری به تکام و بهتود
عملکرد خویش را دارنرد و برنرامره معینی مث اتماد موفایت آمیز تحیررری  ،رسررریدن به هدب یا
دسررتیابی به درجه معینی از شررایتررتگی را در کار خویش دنتال می کنند تا موفایت مورد نظر را
کتر نمایند برخورداری از سالمت روان به دنتال خود امید به زندری و انگیزه پیررفت بتیاری را
به دنتال دارد؛ ویژری که نوجوان را ترغی به کوشررش و تالش بترریار می نماید همچنین در یافته
هرای  )2007( Way, Ranjini & Rhodesدر مطابعه ای که ادرا دانش آموزان متوسرررطه از جو
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کالس و ارتتاط آن با رفتار سرازرارانه را بررسری کرده بودند ،نران می دهند که جو مثتت حاکم بر
مدرسه و کالس منجر به رتترش سالمت عاطفی و رفتاری دانش آموزان می رردد
به منظور بررسی فرضیهی چهارد پژوهش از دستور بو استراپ در مدل معادال ساختاری
استفاده شد تا مرخص شود آیا ایر غیر متتایم ادرا دانشآموزان از جو مدرسه بر انگیزه پیررفت
با واسطهرری بهداشت روانی آنان معنیدار است یا خیر ناش واسطهای بهداشت روانی در رابطه بین
ادرا دانشآموزان از جو مدرسه و انگیزه پیررفت معنیدار است به عتار دیگر ادرا دانشآموزان
از جو مدرسه ،بهداشت روانی آنان را افزایش میدهد و از این طریق انگیزه پیررفت را افزایش میدهد
بنابراین فرضیهی چهارد پژوهش مورد تثیید ارار ررفت تئو ،کاربتون و ماتیئو( )5111رزارش کردند
که جو عاطفی حاکم بر مدرسه بر بهداشت روان دانش آموزان تثییررذار است در تتیین این نتیجه
شاید بتوان رفت که دانش آموزان با تعام مثتت و سازنده ای که با معلمین و همتاالن خود برارار
می کنند اهداب صحیحی را بر می رزینند و در راستای رسیدن به آن اهداب برنامه ریزی صحیحی
را به کار می ری رند و از این رو فعابیت و عملکرد خود را ارتاا داده و با افزایش و بهتود عملکردشان
اعتمادبنفس ،عز نفس و امید در آنان افزایش یافته و در نهایت سالمت روح و روان آنان ارتاا می
یابد از سویی دیگر نوجوانی که از عز نفس ،حس شایتتگی و سالمت روان باالیی برخوردار است
به آینده امیدوار بوده و متیر پیررفت خود را مرخص کرده و در رسیدن به هدب خویش از هیچ
کوشری فرورذار نیتت
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