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 الگوی ساختاری بهزیستی ذهنی دانش آموزان براساس جو 

آموزشی، اجتماعی، عاطفی، فیزیکی و امنیتی مدرسه با میانجیگری 
تاب آوری تحصیلی

مقدمه: ازآنجایی كه سال های مدرسه به عنوان دوره های سازنده رشد انسانی 
درجه بندی  برای  مناسب  ابزار  یك  مدرسه  محیط  می شود،  گرفته  نظر  در 
اطمینان  و  است  مناسب  رفتار  و  زندگی  توانایی های  عزت نفس،  سالمت، 
آنها  به اندازه سالمت جسمی  دانشجویان  و  دانش آموزان  روانی  از سالمت 
اهمیت دارد. هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی ساختاری بهزیستی ذهنی 
دانش آموزان بر اساس جو آموزشی، اجتماعی، عاطفی و فیزیكی مدرسه با 

میانجی گری تاب آوری است.
روش: جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره 
سال  در  تهران  شهر   7 و   2  ،18  ،11 مناطق  دولتی  مدارس  متوسطه  اول 
تحصیلی 97-96 است. حجم نمونه در این پژوهش 630 دانش آموز است كه 
از این تعداد 209 نفر پایه هفتم و 213 نفر پایه هشتم و 208 نفر پایه نهم بوده 
كه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و به 
مقیاس بهزیستی ذهنی كییز و ماگیارمو )2003( و مقیاس تاب آوری تحصیلی 
از  با استفاده  )2004( و پرسشنامه جو مدرسه )2015( پاسخ دادند. داده ها 
روش معادالت ساختاری و نرم افزارهای SPSS(24) و  AMOS(24)  مورد 

تحلیل قرار گرفتند.
تاب آوری  واسطه گری  با  روانی  بهزیستی  و  مدرسه  جو  بین  یافته ها: 
بهزیستی  و  تاب آوری  بین  همچنین  دارد.  وجود  معناداری  رابطه  تحصیلی 
روانی، بین جو مدرسه و تاب آوری تحصیلی و بین جو مدرسه و بهزیستی 

روانی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد.
نقش  برای  را  شواهدی  حاضر  پژوهش  یافته های  به طوركلی،  بحث: 
دانش آموزان  ذهنی  بهزیستی  بین  ارتباط  در  تحصیلی  تاب آوری  واسطه ای 
فراهم آورده و اهمیت جو مدرسه را در ایجاد تاب آوری و بهزیستی روانی 

دانش آموزان نمایان می كند.
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Short Abstract
Since the school years are considered as periods of hu-
man development, school environment is a convenient 
setting for grading health, self-esteem, life skills, and 
good behavior. The aim of this research was to provide 
a mental well-being pattern based on educational, so-
cial, emotional, physical, and security climate of school 
through mediation of academic resilience. This research 
in terms of the purpose and the nature is, respectively, 
fundamental and descriptive-correlation. The statistical 
population included all first grade high school female 
students in public schools of Tehran in the academic year 
of 1396-1397, in districts 2, 7, 11 and 18. The statisti-
cal sample consisted of 630 students. Sampling method 
is a multi-stage clustering method. The data gathering 
tool includes the questionnaires of 2015 school climate, 
mental well-being (2003), and Academic Resilience 
scale (ARI) (2004). The data were analyzed using SPSS 
and AMOS softwares and structural coefficient equa-
tions. The results showed that the direct path between 
the school climate and resilience was positive and signif-
icant. Moreover, a positive direct relationship between 
school climate and resilience was found. Apart from 
that, a significant indirect relationship between school 
climate and mental well-being with resilience mediation 
was observed. Finally, it was found that the direct path 
coefficient between resilience and mental well-being is 
positive and significant.
Therefore, it was concluded that school is the most im-
portant place for promoting health among adolescents. 
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Extended Abstract
Introduction: In all societies providing mental health and wellbeing can be con-
sidered essential for students.
Mental well-being and positive attitudes result in mental health and an increase a 
person’s motivation.
Mental wellbeing can help a person to solve his or her problems with more power 
and achieve prosperity and a higher self-efficiency 
One of the helpful environmental factors in mental evolution of teenagers is 
school. In this sense, educational system authorities are trying to provide suitable 
conditions in schools so as to raise the wellbeing of the students.
The researchers believed that mental wellbeing in schools is affected by the qual-
ity of interaction between students and school climate. One type of human com-
munication is the relationship between students and the educational system they 
are studying in. In educational systems, a lot of people are working, and students 
have direct or indirect contact with them. Also, one of the most critical settings for 
cognitive growth of students is the school which is defined as a key and influential 
point in this regard.
It is in schools that educational, social, and behavioral skills are being learned. 
Acquiring these skills is possible by interacting with the school climate, which 
comprises teachers, classmates, and the curriculum. 
Students’ success while facing an undesirable situation during education is related 
to resilience. This issue has recently been greatly emphasized in the field of Edu-
cation.
Resilience is defined as the ability to resist against stress and return to the normal 
balance after experiencing stressful factors. The resilience concept as the control 
or action against stressful factors should be used before they could hurt the people.
Method: The participants of the study  were all high school (first period) female 
students of public schools of Tehran in the academic year 1396-1397. The sample 
size included 630 students (209 in grade 7, 213 in grade 8, and 208 in grade 9) 
selected by stratified random sampling method. The selected students studied in 
the districts 2 (196 students), 7 (176 students), 11 (133 students), and 18 (125 
students).
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Measurement instruments 
A- Kiz and Magiarmo Subjective Wellbeing  Scale (SWS) ( 2003)
Subjective wellbeing scale of Kiz and Magiarmo  (SWS) ( 2003) is used for 
evaluating the emotional, psychological, and social wellbeing. This question-
naire include 45 questions and three subscales related to emotional, social, and 
psychological factors. The internal validity of subscale of emotional wellbeing 
in positive emotions was 0.91 and in negative emotions it was 0.78. Subscales of 
psychological and social wellbeing have moderate internal validity ranging from 
0.4 to 0.7 and the total validity of both subscales was 0.8 and higher. The reliability 
coefficient or re-test reliability has been reported to be 0.86.
B- Academic Resilience scale (ARI): This questionnaire included 29 questions 
and three subscales related to communicative, future direction, problem-oriented/
optimistic items. Samuelz (2004) calculated the reliability of this questionnaire. 
He calculated the Cronbach alpha to estimate the reliability which was found to be 
0.89. Also, the construct validity of the questionnaire was evaluated as desirable 
in his research. In Iran, this questionnaire was standardized by Sultan Nejad and 
his colleagues (2014).
C- School climate  Questionnaire (2015):
This questionnaire includes 70 questions and five scales and 11 subscales.
The scales included: 1) safety, 2) learning, 3) interpersonal relations, 4) school 
climate, and 5) social media.
This questionnaire has been translated by English experts and revised by Psychol-
ogy experts.
Its primary validity was assessed on 30 students, and its alpha Cronbach coef-
ficient was found to be 0.883 for the whole questionnaire and 0.77 to 0.93 for its 
scales.
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Findings: 

Table1: Descriptive Indexes of Marks of Questionnaire of School’s Climate and 
Resilient and Well-being

      Variable      Mean  standard
deviation kurtosis  skewness minimum maximum

Security 15.82 2.90 -0.120 -0.454 7.50        
24.00

 Teaching and
Learning 30.93 6.16 -0.256 0.068 10.00          

45.00
 Interpersonal
Relationships 21.20 3.44 -0.217 -0.031 9.33            

29.33
Learning En-

vironment 21.89 4.23 -0.043 -0.166 10.00          32.50

Social Media 16.58 4.07 -0.375 -0.103 5.00 25.00

           Resilient                     68.78             15.99         -0.298 -0.355         27.00 121.00
            Well-being       160.38        27.92      0.424    0.623     65.00 245.00

Table2: Suitability Indexes of Calculated Measuring Modified Model of Question-
naire of School Climate and Well-being and Resilient         

model 2χ df /df2χ RMSEA GFI AGFI CFI

 Modified
Final   Mod-
 el School
  Climate

5335/30 1788 2/98 0/057 0/882 0/854 0/890

 Modified
   Final Model

Well- being
1976/27 646 3/05 0/057 0/896 0/887 0/890

Modified Fi-
 nal Resilient

 Model
1106/95 292 3/79 0.067 0/918 0/904 0/901
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Table3: Factors of Total and Direct Way between Research Variables in Total Struc-
tural Model.

Paths b S.E β Significance 
level

  D
ir

ec
t p

at
h 

co
ef

fic
ie

nt
s 

School Climate         
Resilient 

7.294 1.267 0.796 ***

School Climate   Security 1.000 0.727
School Climate  Learning   3.554 0.496 0.974 ***
School Climate     
Relationships      

1.551 0.233 1.086 ***

School Climate    
Environment                   

2.595 0.366 0.938 ***

School Climate     Media 0.245 0.042 0.528 ***
School Climate    Well-
being 

3.320 0.706 0.789 ***

Resilient Well-being 0.687 0.057 1.495 ***
Security Emotional 
Security 

1.000 0.390

Security Physical Security 0.818 0.149 0.399 ***
Security Rules and Norms 1.627 0.240 0.770 ***
Learning Social Learning 1.211 0.058 0.834 ***
Learning   Learning 
Support 

1.000 0.745

Interpersonal Relationships 
  Student Support 1.000 0.497

Interpersonal 
Relationships   Adult 
Support 

2.350 0.189 0.737 ***
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Paths b S.E β Significance 
level

Interpersonal 
Relationships Respect for 
Diversity         

1.210 0.096 0.512 ***

School Environment   
Belong to the School 

0.816 0.066 0.558 ***

School Environment   
Physical environment 

1.000 0.712

Resilient   
Communicational 

1.000 1.239

Resilient   Future 
orientation 

0.319 0.029 0.651 ***

Resilient   Problem-
oriented 

0.216 0.019 0.659 ***

Well-being     Emotion 1.000 0.677
Well-being    
Psychological 

2.050 0.115 0.874 ***

Well-being    Social 1.221 0.089 0.658 ***

Coefficient Indirect School ClimateWell- being 5.010 1.190 ***

Coefficient Total School ClimateWell-  being 1.690 0.402    ***          

Discussion: To explain the observed positive relationship between school climate 
and resilient in this research we should say that the results of different research 
studies show that resilient has relationship with keeping the mental health and 
wellbeing of people and its promotion (Kampfer, 2012). However, in recent years, 
researchers have emphasized the multidimensional nature of this construct. Mul-
tidimensional nature of resilient is based on evidence that people at risk while 
show adaptive and skilled functions in some areas show serious maladaptive con-
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sequences in other areas (Hashemi and Jokar, 2014).These results are consistent 
with many conducted studies like Martin’s (2013) research and that of Pandergast 
and Kaplan’s (2015).
To explain the observed relationship between school climate and mental well-
being with resilient mediation role, we should say that academic resilience is one 
of the variables that has a relationship with academic involvement, the mental, so-
cial climate of the classroom and with emotional atmosphere of the family (Latter, 
1991). Research shows that students who may present the resistance in a special 
domain may be vulnerable in other domains (Sepah Mansur, 2016). This result is 
consistent with the study results of Golestani (2014), Hejazi and Musavisharifi 
(2015).
 Besides, in order to explain a significant direct relationship between resilience 
and mental wellbeing, it can be said that people with high resilience in stress-
ful situations and horrible events keep their psychological well-being and have 
psychological adaptability. Indeed, the direction of variables correlation shows 
that with higher resilience, the psychological well-being of students will increase 
(Wolf, 1995). This finding is in line with the research studies of Jokar and Sahra-
gard (2007), Besharat et al. (2008), Tugade and Friedrikson (2004), and Friberg 
et al. (2006).
Finally,  to explain a direct and significant relationship between school climate 
and well-being, researchers have found that school climate assists in compre-
hending and developing a high level of mental well-being in students and school 
staff. Moreover, the positive atmosphere of the school can help to solve many 
problems and decrease absence, suspension, and bullying. In addition, it promotes 
educational advances of students and their motivation for learning and mental 
well-being. Moreover working in this type of schools decreases teachers’ tiredness 
while increasing their activity. This result is consistent with the results of Borkar’s 
(2016) study.   
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The obtained results of structural equation modeling show:
1. A direct and significant relationship between school climate  and resilient 

(β=0.796, P<0.01)
2. An indirect and significant relationship between school climate and mental 

well-being with resilient mediation role. (β=0.496, P<0.05)
3. A significant direct relationship between resilience and mental well-being 

(β=1.557, P<0.01)
4. A direct and significant relationship between school climate and well-being 

(β=0.862, P<0.01).
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مقدمه
تلقی  مهم  دانش آموزان در همه جوامع مسئله ای  بهزیستی ذهنی  و  تأمین سالمت روان 
می شود. بهزیستی ذهنی و عواطف مثبت موجب بهبود سالمت روانی و افزایش انگیزش در فرد 
می شوند كه این امر باعث می شود فرد در رؤیایی با مشكالت با توان بیشتری به حل مسائل 
بپردازد و موجب موفقیت فرد و افزایش خودكارآمدی او شود. لذا، عاطفه مثبت نشان دهنده 
بر  می تواند  و  می كند  منعكس  زندگی  امور  در  را  فرد  شوق  و  شور  و  است  هیجان  میزان 
واكنش های عاطفی فرد و احساس توانمندی او اثرگذار باشد )كارادماس1، 2006(. جوامعی كه 
اكثریت اعضای آن را جوانان و نوجوانان تشكیل می دهند باید به نقش مدارس به خصوص در 
مقطع متوسطه، تأمین نیازهای آنان و حل مشكالتشان اهمیت بیشتری دهند؛ به خصوص اینكه 
دوره بلوغ، دوره ای فشارزا به حساب می آید و حل بحران های این دوره به تأمین سالمت روان 

و احساس بهزیستی در بزرگسالی نیز كمك می كند. )كاساس2، 2008(.
می پذیرد.  تأثیر  مدرسه  و جو  دانش آموز  تعامل  كیفیت  از  مدارس،  در  ذهنی  بهزیستی 
یكی از انواع ارتباطات انسانی، رابطه دانش آموزان با سیستم آموزشی است. در سیستم های 
آموزشی، افراد زیادی مشغول به كارند و دانش آموزان به طور مستقیم یا غیرمستقیم با آنها 

رابطه دارند )انوری و میكائیلی منیع، 2017(.
نتایج مطالعه روینی3 و همكاران ) 2010 ( روی دانش آموزان دبیرستانی نشان داد مداخالت 
ارتقای هیجان مثبت و بهزیستی نه تنها برافزایش بهزیستی مؤثر است، بلكه در  مدرسه در 
كاهش افسردگی، اضطراب و استرس دانش آموزان تأثیر می گذارد. همچنین جو اجتماعی و 
هیجانی خوب در دبیرستانی ها با موفقیت های زیاد تحصیلی، حل مسئله، عزت نفس و كاهش 

مشكالت رفتاری و روان شناختی آنها مرتبط است.
1. Karademas
2. Casas 
3. Ruini
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به نظر باروسو1 )2014(، یكی از عوامل محیطی كمك كننده در تحول روانی نوجوانان، 
مدرسه است. در همین راستا متولیان تعلیم و تربیت در پی آن هستند كه با فراهم آوردن 
شرایط مناسب در مدارس، زمینه بهزیستی دانش آموزان را ارتقاء دهند. همچنین از پیش بینی 
كننده های سالمت روان و بهزیستی ذهنی، جو آموزشی، اجتماعی، عاطفی، فیزیكی و امنیتی 
احساس  بر  می تواند  كه  است  دیگری  اثرگذار  مؤلفه  تحصیلی  تاب آوری  و  است  مدرسه 
موفقیت   .)2012 همكاران،  و  )یحیایی  باشد  داشته  عمده ای  تأثیر  دانش آموزان  بهزیستی 
دانش آموزان در مواجهه با شرایط نامطلوب در طول تحصیل به پدیده تاب آوری مرتبط است 
و یكی از موضوعاتی كه به تازگی وارد حوزه تعلیم و تربیت شده است، توجه به تاب آوری 

تحصیلی دانش آموزان است )واكسمن2 و همكاران، 2003(. 
كامپفر3 )2012( مفهوم تاب آوری را به معنای كنترل یا اقدام بر عوامل فشارزا قبل از اینكه 
به فرد آسیب برساند، بكار می برد. تاب آوری توانایی مقاومت در برابر استرس و بازگشت به 
تعادل طبیعی پس از تجربه عوامل استرس زا تعریف می شود. )لتزرینگ4 و همكاران، 2007( 
با وجود  است،  محیط  با  مؤثر  در سازگاری  افراد  توانایی  تاب آوری  كه  باورند  این  بر  نیز 
می كند...  ایفا  افسردگی  برابر  در  نقش حفاظتی  در معرض عوامل خطرآفرین،  داشتن  قرار 
همچنین در پژوهشی نشان داده شد كه دانش آموزانی كه تاب آوری باالیی دارند، وضعیت 
سالمتی بهتر، عزت نفس باالتر، حمایت والدینی بیشتر داشته و كمتر در معرض رفتارهای 
پرخطر مانند درگیری و مصرف مواد قرار می گیرند )بوروكس5، 2006(. بر اساس مطالعات 
صورت گرفته تاكنون پژوهشی هایی در حوزه بهزیستی ذهنی موردبررسی قرار گرفته است 
اما پژوهشی كه بیشتر متغیرهای موردبررسی در پژوهش حاضر را موردمطالعه قرار داده باشد 
یافت نشد، بدین ترتیب پژوهش حاضر درصدد شناسایی روابط متغیرهای بهزیستی ذهنی، 

1. Barroso  2. Waxman  3. Kumpfer
4. Letzring  5. Brooks
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جو مدرسه، تاب آوری تحصیلی با استفاده از معادالت ساختاری است كه به تبع آن سؤال زیر 
مطرح می شود:

آیا مدل بهزیستی ذهنی بر اساس جو آموزشی، اجتماعی، عاطفی، فیزیكی، امنیتی مدرسه 
با میانجیگری تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه از برازش مناسب 

برخوردار است؟ 

مبانی نظری
احساس ذهنی بهزیستی و رضایتمندی از زندگی، حوزه ای از روان شناسی مثبت نگر است كه 
تالش می كند ارزیابی های شناختی )قضاوت كلی در مورد رضایت از زندگی( و عاطفی )تجربه 
هیجانات خوشایند و ناخوشایند( مردم از زندگی شان را موردبررسی قرار دهد. احساس خرسندی 
و رضایت از زندگی، از مؤلفه های نگرش مثبت افراد نسبت به جهانی است كه در آن زندگی 
می كنند. احساس ذهنی بهزیستی، با ارزش ها ارتباطی نزدیك اما پیچیده دارد و معیارهایی كه افراد 
بر پایه آن درک ذهنی خود را از خوشبختی ارزیابی می كنند، متفاوت است. درواقع، تجربه بهزیستی 
و رضایتمندی هدف برتر زندگی به شمار می رود و احساس غم و ناخرسندی اغلب مانعی در راه 
انجام وظایف، شمرده می شود )الگین و هیوبنر1، 2001(. اصطالح جو یا محیط به عنوان سیستمی 
متشكل از ابعاد وضعیتی كه بر افراد شركت كننده تأثیر می گذارد، شناخته شده است. ابعاد وضعیتی 
می توانند دربرگیرنده چهار عامل اجتماعی، جسمی، عاطفی و فكری باشند. پیم پاریون2 و همكاران 
)2005( عنوان كردند كه محیط یادگیری در هركجا و در هر زمان كه دانش آموزان گرد هم آیند 
وجود دارد و شامل فاكتورهای مختلفی است كه در آموزش مؤثر، سهم دارند. تاب آوری یك 
ویژگی شخصیتی است كه به عنوان یك عامل روان شناختی با گسترش بیماری های مزمن رابطه 
دارد و در علوم مرتبط با سالمت به عنوان یك توانایی برای مقابله با مشكالت زندگی تعریف 
1. Lagin and Hoobner
2. Pimparyon
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می شود و همانند یك سپر در برابر رویدادهای منفی روزمره زندگی عمل خواهد كرد )دی سانتیز1 
و همكاران ، 2013(. تاب آوری به عنوان یك عامل محافظ و مقاوم در برابر بیماری های مزمنی چون 
مشكالت قلبی-عروقی، دیابت، اعصاب و نقص در سیستم ایمنی بدن شناخته شده است )اونگ2 
و همكاران ، 2010(. تاب آوری سازه ای است كه بر اساس رویكرد مبتنی بر نقاط قوت بنا شده 
و حاكی از قابلیت افراد در كنار آمدن با مشكالت و خطرات است )نورمان3 و همكاران، 2010(. 

به عبارت دیگر، تاب آوری سازگاری مثبت در واكنش به شرایط ناگوار است )احمد4، 2010(.

پیشینه پژوهش
و  تاب آوری  روان شناختی،  بهزیستی  بررسی  به  پژوهشی  در  رفتار )2017(  و  پسندیده 
خوش بینی در افراد مبتال به دیابت و افراد سالم پرداختند. نتایج نشانگر این بود كه بهزیستی 
روان شناختی و تفاوت های فردی در افراد سالم و افراد بیمار تفاوت دارد. كربالیی پور و بنی سی 
)2016( در پژوهشی به پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس تاب آوری و خودكارآمدی 
در دانشجویان پرداختند و مشخص شد بین تاب آوری با خودكارآمدی دانشجویان و بهزیستی 
بین  و  داشت  وجود  معكوسی  و  معنادار  رابطه  دانشجویان  خودكارآمدی  با  روان شناختی 
شد.  مشاهده  مستقیمی  و  معناداری  رابطه  دانشجویان  تاب آوری  با  روان شناختی  بهزیستی 
افرایش  دانشجویان  تاب آوری، خودكارآمدی  و  روان شناختی  بهزیستی  افزایش  با  همچنین 
اجتماعی  حمایت  و  تاب آوری  رابطه  بررسی  به   )2016( همكاران  و  مدنی  یافت.  خواهد 
با بهزیستی روان شناختی در مادران با دانش آموزان آهسته گام و عادی پرداختند. تاب آوری 
حمایت  و  دارد  روان شناختی  بهزیستی  با  معناداری  مثبت  همبستگی  اجتماعی  حمایت  و 
اجتماعی توان پیش بینی بهزیستی روان شناختی را دارد. همچنین یافته ها نشان داد كه حمایت 
اجتماعی و بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان عادی به طور معناداری باالتر از مادران 
1. Desantis   2. Ong
3. Norman   4. Ahmad
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دانش آموزان آهسته گام است. پسندیده و زارع )2016( در پژوهشی به بررسی ابعاد بهزیستی 
روان شناختی، تاب آوری و شوخ طبعی در بیماران عروق كرونر قلب و افراد سالم پرداختند. 
نتایج نشانگر این بود كه بیماران مبتال به عروق كرونری قلب در ابعاد بهزیستی روانشناختی، 

تاب آوری و شوخ طبعی میانگین كمتری نسب به افراد سالم دارند. 
هرنا1 و همكاران )2017( در پژوهشی به بررسی نقش ادراک محیط آموزشی و بهزیستی 
روان شناختی دانش آموزان دختر آمریكایی- مكزیكی پرداختند. نتایج نشان داد كه چگونگی 
ادراک محیط توسط دانش آموزان دختر بر شناخت بهزیستی روانی آنان مؤثر است. بوركار2  
)2016( در پژوهشی به بررسی جو مثبت مدرسه و آموزش مثبت و تأثیر آن بر بهزیستی 
از  باالیی  به درک و توسعه سطح  نتایج نشان داد كه محیط مدرسه  دانش آموزان پرداخت. 
سالمت روان در دانش آموزان، كاركنان مدرسه كمك می كند. استفان3  )2012( در پژوهشی 
به بررسی افزایش تاب آوری در دانشجویان پرستاری نوجوانان پرداخت. نتایج نشان داد كه 
افزایش میزان تاب آوری می تواند توانایی مقاومت افراد در برابر شرایط دشوار و غلبه بر آن 
با حفظ سالمت روانی، شوخ طبعی و بهزیستی روانی را در دانشجویان به دنبال داشته باشد. 
به طوركلی بررسی پیشینه پژوهشی درزمینه بهزیستی ذهنی بیانگر رابطه مثبت بین جو مدرسه 
با بهزیستی ذهنی است و از طرف دیگر پژوهشها نشانگر رابطه مثبت بین تاب آوری تحصیلی و 
بهزیستی ذهنی است و همچنین مشخص شده است كه بین تاب آوری و جو مدرسه  رابطه مثبت 
وجود دارد. در پژوهش حاضر مشخص شد كه بین جو مدرسه و بهزیستی روانی با واسطه گری 
تاب آوری رابطه غیرمستقیم معنی دار وجود دارد. در این پژوهش ارتباط بین متغیرهای بهزیستی 

ذهنی و جو مدرسه و تاب آوری تحصیلی  مطابق با مدل مفهومی زیر در نظر گرفته شده است.

1. Herrera
2. Borkar
3. Stephen
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شکل )1( نمودار روابط ساختاری بهزیستی ذهنی و تاب آوری تحصیلی با جو مدرسه

روش
اول  دوره  دولتی  مدارس  دختر  دانش آموزان  تمامی  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه 
متوسطه مناطق 11، 18، 2 و 7 شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 است. از بین جامعه 
دانش آموزان 630 نفر با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند كه از 
این تعداد 209 نفر پایه هفتم،213 نفر پایه هشتم و 208 نفر پایه نهم بودند. روش نمونه گیری 
ابتدا 4 منطقه در سطح شهر تهران كه شامل: شمال، جنوب، شرق و  بدین صورت بود كه 
غرب تهران بود انتخاب شد. سپس از هر منطقه چند مدرسه به طور تصادفی انتخاب شد 
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و سپس در هر مدرسه تعدادی به طور مساوی از پایه اول، دوم و سوم جهت پاسخ دهی به 
سؤاالت پرسشنامه ها انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از روش معادالت ساختاری 

و نرم افزارهای SPSS(24) و AMOS(24)  مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
ابزارهای اندازه گیری پژوهش عبارت بودند از: 

.)2003( )SWS( مقیاس بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو )الف
 بهزیستی ذهنی را برحسب شكوفایی انسانی و درک چالش های وجودی زندگی می توان بیان 
كرد و درواقع احساسی مثبت و احساس رضامندی عمومی از زندگی شامل خود و دیگران در 
حوزه های مختلف خانوادگی، شغلی و غیره است )حق رنجبر و همكاران، 2016(. این مقیاس برای 
سنجش بهزیستی هیجانی، روان شناختی و اجتماعی بكار می رود. این پرسشنامه دارای 45 سؤال 
و 3 مقیاس هیجانی، روانشناختی، و اجتماعی است. اعتبار درونی زیرمقیاس بهزیستی هیجانی در 
بخش هیجان مثبت 0/91 و بخش هیجان منفی 0/78 بود. زیرمقیاس های بهزیستی روان شناختی 
و اجتماعی دارای اعتبار درونی متوسط از 0/4 تا 0/7 و اعتبار مجموع هر دو این مقیاسها 0/8 و 
باالتر بود )كی یز و ماگیارمو، 2003(. در این مطالعه برای بررسی روایی این مقیاس از روایی عاملی 
استفاده شده است. نتایج تحلیل عامل تأییدی ساختار سه عاملی این مقیاس را تأیید كرده است. در 

مطالعه دوست )2004( ضریب پایایی و پایایی بازآزمایی 0/86 گزارش شده است.

.)ARI( مقیاس تاب آوری تحصیلی ) ب
 در بافت تحصیلی، تاب آوری تحصیلی به عنوان احتمال باالی موفقیت در مدرسه با وجود 
شرایط چالش برانگیز و تهدیدآمیز كه ناشی از صفات، شرایط و تجارب اولیه است، تعریف شده 
است )موریسون و آلن1، 2007(. مارتین و مارش2 )2009( تاب آوری تحصیلی را به عنوان ظرفیت 

1. Morrison and  Allen
2. Martin  and Marsh
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دانش آموزان در غلبه بر خطرات حاد و مزمن كه به عنوان تهدیدهای بزرگ در فرایند تحصیلی به 
شمار می آیند تعریف می كنند. مقیاس تاب آوری تحصیلی توسط ساموئلز در سال 2004 ساخته 
شد و در دو مطالعه مناسب بودن آن تأیید شد. سپس با گسترش مطالعه در سال 2009 با همكاری 
وو1 به چاپ رسید. در ایران، این پرسشنامه توسط سلطانی نژاد و همكاران )2014( هنجاریابی شد. 
این پرسشنامه دارای  29 سؤال و 3 خرده مقیاس ارتباطی، جهت گیری آینده، مسئله محور/مثبت 
نگر است. ساموئلز )2004( پایایی این پرسشنامه را محاسبه كرد. وی جهت برآورد این پایایی از 
روش آلفای كرنباخ استفاده كرد و ضریب آلفای كرنباخ آن را در حدود 0/89 برآورد كرد. همچنین 

روایی سازه این پرسشنامه نیز در پژوهش وی مطلوب ارزیابی شد. 

ج( پرسشنامه جو مدرسه 2015. 
جو مدرسه ساختاری چندبعدی و پیچیده است كه اتمسفر، فرهنگ، ارزش ها، منابع و شبكه های 
اجتماعی مدرسه را دربر می گیرد. این متغیر دارای ابعاد سازمانی، آموزشی و بین شخصی است 
اما آنچه به جو مدرسه تنوع می بخشد، ادراک و تجربه شخصی دانش آموزان از این بافت است كه 
مؤثرتر از فضا و بافت واقعی است )وی2، ردی و رودس، 2007(. این پرسشنامه در دسامبر 2015 
در مدارس راهنمایی توسط مركز ملی جو مدارس )NSCC( تهیه شده است. این پرسشنامه دارای 
سه فرم دانش آموز، والد و معلم است كه در پژوهش حاضر از فرم دانش آموز استفاده می شود. این 
پرسشنامه دارای 70 سؤال و 5 مقیاس و 11 خرده مقیاس است: 1- امنیت 2- یادگیری 3- روابط 
بین فردی 4- محیط مدرسه  5- رسانه اجتماعی. این پرسشنامه به كمك متخصصان زبان انگلیسی 
ترجمه شده و توسط متخصصان روانشناسی موردبازنگری قرار گرفته است. اعتبار اولیه آن روی 
30 دانش آموز موردبررسی قرار گرفت و ضرایب آلفای كرونباخ برای كل پرسشنامه 0/883 و برای 

مؤلفه ها از 0/77 تا 0/93 به دست آمد.

1. Wow
2. Way, N., Reddy
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یافته ها 

توصیف متغیرهای پژوهش 
در  مدرسه  مؤلفه های جو  و  عوامل  پرسشنامه  نمرات  به  مربوط  توصیفی  شاخص های 

دانش آموزان محاسبه شد و نتایج در جدول )1( ارائه شده است.

جدول )1( شاخص های توصیفی نمرات پرسشنامه جو مدرسه

MSDSkewKurtMinMaxمتغیر

0/4520/0525/0025/00-18/193/74قوانین و هنجارها
0/6344/0020/00-0/297-13/423/60امنیت فیزیكی

0/1186/0030/00-0/223-18/564/32اجتماعی -امنیت عاطفی
0/4547/5024/00-0/120-15/822/90امنیت

0/3008/0040/00-0/268-28/146/62حمایت یادگیری
0/3500/22212/0050/00-33/757/03یادگیری اجتماعی و مدنی

0/2560/06810/0045/00-30/936/16تدریس و یادگیری
0/4460/4126/0030/00-21/564/36احترام به تنوع

0/3407/0035/00-0/298-23/456/00حمایت اجتماعی بزرگ سال
0/0735/0025/00-0/542-18/323/96حمایت اجتماعی دانش آموز

0/0319/3329/33-0/217-21/203/44روابط بین فردی
0/1899/0035/00-0/303-24/455/16وابستگی به مدرسه

0/4926/0030/00-0/289-19/215/34محیط فیزیكی
0/16610/0032/50-0/043-21/894/23 محیط آموزشی
0/1035/0025/00-0/375-16/584/07رسانه اجتماعی

0/35527/00121/00-0/298-7815/99/ 68تاب آوری
160/3827/920/2420/62365/00245/00بهزیستی
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نتایج جدول )1( نشان می دهد كه نمرات عوامل و مؤلفه های جو مدرسه بین 0/043- تا 
می توان  بنابراین  دارد.  قرار   0/412 تا   -0/031 بین  كشیدگی  نمرات  نیز  و  است   -0/542
پذیرفت كه توزیع نمرات عوامل  و مؤلفه های جو مدرسه  در دانش آموزان دارای توزیع 
نرمال است؛ و توزیع نمرات تاب آوری و بهزیستی و مؤلفه های آنها دارای توزیع نرمال است.

آزمون فرضیه ها
به منظور بررسی فرضیه پژوهش و آزمون روابط ساختاری بین متغیرهای پژوهش از روش 
تحلیل مسیر استفاده شد. به این منظور با توجه به مبانی نظری و تجربی پیشینه پژوهش، 
روابط بین سازه ها از طریق ارائه یك مدل فرضی موردبررسی قرار گرفت. قابل ذكر است كه 
قبل از برازش مدل نهایی، مفروضات SEM نظیر بررسی داده های گم شده و داده های پرت 
و دورافتاده و نرمال بودن تك متغیری و چندمتغیری موردبررسی قرار گرفت و مدل فرضی 

پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری Amos مورد برازش قرار گرفت. 

آزمون مفروضه نرمال بودن تک متغیری و چندمتغیری
مفروضه نرمال بودن با توجه به مقادیر كجی و كشیدگی و آزمون معنی داری آنها  برای 
مقادیر  از  هیچ یك  كه  داد  نشان  نتایج  و  شد  انجام  آنها  تمامی  نیز  و  متغیرها  از  یك  هر 
آزمون معنی داری برای مفروضه نرمال بودن تك متغیری و چندمتغیری كمتر از 0/05 نیست، 
به طوری كه مقدار كجی و كشیدگی برای تمام متغیرها كمتر از 1 است؛ بنابراین توزیع نمرات 

تمامی متغیرهای پژوهش در محدوده نرمال است.
از  به منظور بررسی داده های پرت مقادیر ماهاالنبیس محاسبه شد و بر اساس آن یكی 

نمرات آزمودنی ها كه از میزان ماهاالنبیس باالیی برخوردار بود حذف شد.
نیز  و  پرت  دادهای  بررسی  نیز  و  متغیرها  بودن  نرمال  مفروضه  برقراری  به  توجه  با   
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مدل یابی  روش  از  پژوهش  پرسش های  به  پاسخ  برای  پژوهش  این  در  گمشده   داده های 
معادالت ساختاری استفاده شده است. این روش بسط مدل خطی كلی است و از دو بخش 
 SEM تحلیل  دلیل  همین  به  ساختاری.  مدل  و  اندازه گیری  مدل  است:  شده  تشكیل  مهم 
تأییدی  عاملی  تحلیل  طریق  از  اندازه گیری  مدل  بررسی  است:  مرحله  دو  از  گذر  مستلزم 
و تحلیل مدل ساختاری از طریق تحلیل مسیر. با توجه به اینكه اغلب پژوهشگران توصیه 
می كنند، ارزیابی مدل اندازه گیری باید قبل از مدل ساختاری صورت گیرد به همین دلیل در 

ادامه این مراحل به ترتیب موردبررسی قرار می گیرند.

بررسی اعتبار متغیرهای مدل اندازه گیری
به منظور بررسی اعتبار متغیرهای مكنون مدل اندازه گیری از روش همسانی درونی استفاده 
شد و ضریب آلفای كرونباخ برای تمامی متغیرهای مكنون محاسبه شد. نتایج در جدول )2( 

ارائه شده است.
جدول )2( ضرایب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای مکنون در پژوهش حاضر

αمتغیرهای مکنونپرسشنامه

 - F6
تاب آوری

T10/788 - مؤلفه ارتباطی
T20/653 - جهت گیری آینده
T3  0/619 - مسئله محور

 - F8
بهزیستی 

ذهنی

B10/736 - هیجانی

B20/704 - روان شناختی
B30/634 - اجتماعی
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αمتغیرهای مکنونپرسشنامه

جو مدرسه

F1 - امنیت
) امنیتی(

S10/703 - قوانین و هنجارها
S20/659 - امنیت فیزیكی

S30/683 - امنیت اجتماعی هیجانی

F2 - تدریس و یادگیری
)آموزشی(

S40/766 - حمایت یادگیری
S50/727 - یادگیری اجتماعی 

F3 - روابط بین فردی
)عاطفی(

S60/690 - احترام به تنوع
S70/732 - حمایت بزرگ سال
S80/617 - حمایت  دانش آموز

F4 - محیط مدرسه
)فیزیكی(

S90/670 - وابستگی به مدرسه
S100/701 - محیط فیزیكی

F5 - رسانه اجتماعی
S110/657 - رسانه اجتماعی)اجتماعی (

 همان گونه كه نتایج جدول )2( نشان می دهد ضرایب آلفای كرونباخ نشانگر همسانی 
درونی نسبتا خوب برای تمامی متغیرهای مكنون پژوهش حاضر است. 

آزمون مدل ساختاری
پس از اطمینان از توان نشانگرها در اندازه گیری متغیرهای مكنون، مدل ساختاری اولیه 
پژوهش با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری به منظور بررسی سؤال اصلی پژوهش 

مورد آزمون قرار گرفت )شكل 1(: 
سؤال پژوهش: آیا مدل بهزیستی روانی بر اساس جو مدرسه با میانجیگری تاب آوری در دانش آموزان 

از برازش مناسب برخوردار است؟
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  شکل )1( ساختاری اولیه

استفاده  مقتصد  و  نسبی  مطلق،  برازش  از شاخص های  كلی مدل  برازش  بررسی  برای 
شد.  با توجه به اینكه مدل ساختاری اولیه از نظر شاخص های برازش در سطح مطلوبی قرار 
ندارد. بنابراین  جهت اصالح مدل ابتدا  ضرایبی كه از نظر آماری معنی دار نبودند از مدل 
اولیه حذف شد در مرحله بعدی برخی ضرایب بین متغیرهای خطا اضافه شده است و نهایتا 

بعد از چندین بار اصالح مدل، مدل نهایی زیر به دست آمد )شكل 2(.
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شکل )2( مدل ساختاری نهایی با ضرایب استاندارد

عمده ترین شاخص های برازش مدل ساختاری اولیه و نهایی در جدول )3( ارائه شده است.
شاخص های برازندگی مدل نهایی نشان می دهند كه  شاخص مجذور كای یا خی دو  برابر 
با )X²= 415/55،  df = 159   ،P=0/001( است؛ معنادار نبودن این شاخص نشانگر برازش مدل 
است. نكته مهم این است كه همانند سایر آزمون های استنباطی، مجذور كای متأثر از حجم نمونه 
است. بنابراین، زمانی كه حجم نمونه زیاد باشد، اختالف كمی بین مدل برازش شده و ماتریس 
كواریانس ناشی از نمونه مشاهده شده خواهد بود كه به طور نسبی برازش خوبی را نشان می دهد 

) بنتلر و بونت، 1980؛ گربینگ واندرسون،1993، به نقل از قاسمی، 2013(. 
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جدول )3( عمده ترین شاخص های برازش مدل ساختاری اولیه و نهایی

تفسیرمدل نهاییمدل اولیهشاخص ها

X21221/26415/55 α =0/001  برازش كامل در
df242159
P0/0010/001

 X2 برازش عالی )كمتر از 5 یا 3(5/042/61نسبت
RMSEA0/0810/051)0/08 برازش عالی ) بین 0/05 تا

GFI0/8460/941)0/9 برازش عالی )مالک بیش از
AGFI0/8090/914)0/9 برازش عالی )مالک بیش از
CFI0/8160/945)0/9 برازش عالی )مالک بیش از
IFI0/8170/945)0/9 برازش عالی )مالک بیش از

به همین منظور، پژوهشگران جهت ارزیابی نیكویی برازش از چندین شاخص ارزیابی استفاده 
می كنند كه عبارتنداز: شاخص نیكویی برازش )GFI(، شاخص نیكویی برازش )AGFI(. نسبت 
مجذور خی به درجه آزادی؛ شاخص برازش استاندارد اصالح شده )NFI(. اساساً مقادیر این 
شاخص ها متأثر از عوامل بیرونی و نامعلوم )مانند حجم نمونه و تعداد گویه ها و معرف ها( هستند 
تا اینكه ناشی از نقص در برازش مدل باشند. یعنی، اگر در تحلیل برازش مناسبی وجود ندارد، 
به علت عوامل بیرونی است و ماهیت مدل مسبب آن نیست )اندرسون و گربینگ، 1988؛ هو 
و بنتلر، 1999؛ مارش و دیگران، 1990(. در مقابل شاخص های برازش مانند شاخص تطبیقی 
برازش )CFI(، شاخص برازش این كری منتال )IFI(. ریشه میانگین مجذور برآورد خطای تقریب 
)RMSA( كمتر تحت تأثیر عوامل مزاحم و بیرونی قرار می گیرند و نتیجه به دست آمده بیشتر مبین 
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نقص در برازش مدل است؛ یعنی، اگر در تحلیل برازش مناسبی وجود ندارد، به علت ماهیت مدل 
آن است و كمتر تحت تأثیر عوامل مزاحم و بیرونی است.

 در مدل نهایی شاخص نسبت مجذور كای به درجه آزادی برابر با )2/48( است، چنانچه 
این نسبت از 3 كمتر باشد و یا بین 3 تا 5 قرار گیرد نشانگر برازش مدل است.

و  باقیمانده ها  نظر گرفتن  در  به  توجه  با  كه  است  با  0/051  برابر   RMSEA شاخص 
خطاها، پایین بودن این شاخص به منزله مطلوبیت برازش مدل است.

شاخص GFI برابر 0/932 است و شاخص AGFI  برابر با 0/906 است. چنانچه شاخص 
GFI و شاخص AGFI   برابر یا بزرگتر از 0/9 باشد نشانگر مطلوبیت مدل است.

شاخص IFI برابر 0/940 و شاخص CFI برابر 0/939، است چنانچه این شاخص ها برابر 
یا بزرگتر از 0/9 باشد نشانگر مطلوبیت مدل است. 

 ضرایب  استاندارد و غیراستاندارد و تمامی مسیرهای معنی دار در مدل نهایی در جدول 
)4( ارائه شده است.

جدول )4( ضرایب مسیر کل و مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری نهایی

bS.Eβpمسیرها
یم

ستق
ب م

ضری

***7/2941/2670/796جو مدرسه  تاب آوری

1/0000/727جو مدرسه  امنیت

***3/5540/4960/974جو مدرسه یادگیری

***1/5510/2331/086جو مدرسه روابط

***2/5950/3660/938جو مدرسه محیط

***0/2450/0420/528جو مدرسه رسانه

***3/3200/7060/789جو مدرسه بهزیستی
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bS.Eβpمسیرها

***0/6870/0571/495تاب آوری  بهزیستی

1/0000/390امنیت امنیت عاطفی
***0/8180/1490/399امنیت امنیت فیزیكی

***1/6270/2400/770امنیت قوانین و هنجارها
***1/2110/0580/834یادگیری یادگیری اجتماعی
1/0000/745یادگیری حمایت یادگیری

1/0000/497روابط بین فردی حمایت دانش آموزان
***2/3500/1890/737روابط بین فردی  حمایت بزرگ ساالن

***1/2100/0960/512روابط بین فردی  احترام به تنوع
***0/8160/0660/558محیط مدرسه تعلق به مدرسه
1/0000/712محیط مدرسه محیط فیزیكی

1/0001/239تاب آوری ارتباطی
***0/3190/0290/651تاب آوری  جهت گیری آینده

***0/2160/0190/659تاب آوری  مسئله محور
1/0000/677بهزیستی هیجانی
***2/0500/1150/874بهزیستی  روانی

***1/2210/0890/658بهزیستی  اجتماعی
ضریب 

***5/0101/190جو مدرسه بهزیستی غیرمستقیم

 ضریب 
***1/6900/402جو مدرسه بهزیستی كل
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بحث 
یافته ها نشان داد كه بین جو مدرسه  و بهزیستی ذهنی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. 
جو مدرسه از ابعاد مختلف، دارای اثرات متفاوتی بر تاب آوری دانش آموزان است. به عنوان مثال 
بعد نشاط و نفوذ، پیش بینی كننده مثبت و بعد عدم مشاركت، پیش بینی كننده منفی و معنی دار 
تاب آوری هستند. در بعد نشاط، دانش آموزان از همكاری با یكدیگر و با معلمان لذت می برند 
و با رغبت به همكاری و تعامل می پردازند و در بعد نفوذ، رفتار معلم پویاست و سعی بر ایجاد 
انگیزه در دانش آموزان دارد. در مقابل، بعد عدم مشاركت بدین معنی است كه دانش آموزان 
یافته دیگر  امور مدرسه تمایلی ندارند. همچنین  و كادر آموزشی به همكاری و فعالیت در 
پژوهش نشانگر آن است كه بین جو مدرسه و بهزیستی روانی با واسطه گری تاب آوری  رابطه 
غیرمستقیم معنی دار وجود دارد. این نتیجه با یافته های گلستانی )2014( و حجازی و موسوی 
شریفی )2015( همخوان و همسو بوده و در تبیین رابطه مستقیم مشاهده شده باید گفت یكی 
از متغیرهایی كه هم با درگیری تحصیلی هم با جو روانی اجتماعی كالس درس و هم با جو 
عاطفی خانواده رابطه دارد تاب آوری تحصیلی است )التر1، 1991(. پژوهش ها نشان می دهد 
كه دانش آموزانی كه تاب آوری را در حیطه ای ویژه از خود بروز می دهند حتی ممكن است در 
حیطه ای دیگر آسیب پذیر باشند )سپاه منصور،  2016(. در تبیین رابطه مثبت مشاهده شده میان 
جو مدرسه و تاب آوری در تحقیق حاضر باید گفت اگرچه نتایج تحقیقات مختلف نشان داده 
است كه تاب آوری با حفظ سالمت روانی و بهزیستی افراد و ارتقای آن رابطه دارد. )كامپفر، 
2012(، اما در سال های اخیر تأكید خاصی بر ماهیت چندبعدی بودن این سازه شده است. 
ماهیت چندبعدی بودن سازه تاب آوری از شواهدی ناشی می شود كه افراد در معرض خطر، 
با وجود نشان دادن كاركردهای مهارتی و سازگاری در بعضی حوزه ها، پیامدهای ناسازگارانه 
جدی را در دیگر زمینه ها نشان می دهند )هاشمی و جوكار، 2014(؛ ازاین رو پژوهشگران، این 
1 Luthar
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سازه را به عنوان سازه ای چندبعدی در نظر گرفته اند؛ با توجه به این مسئله می توان بیان كرد كه 
جو مدرسه به واسطه عواملی همچون سرزندگی تحصیلی قادر است تا تاب آوری تحصیلی را 
ارتقا بخشد و هرچه محیط مدرسه بازتر و ترغیب نوجوانان به ابراز عقاید و نظرات بیشتر باشد 

به ارتقا سرزندگی و تاب آوری آن ها كمك خواهد شد )بخشی و چنگ، 2106(. 
یافته دیگر پژوهش نشان داد بین تاب آوری و بهزیستی روانی رابطه مستقیم وجود دارد. 
پور، 2007؛ بشارت و همكاران، 2008؛  با پژوهش های )جوكار و دالور  این بخش  نتایج 
این  تبیین  در  است.  همسو   )2006 همكاران،  و  فریبرگ2  2004؛  فردریكسون،  و  توگاد1 
نتیجه باید گفت بسیاری از پژوهش ها گویای آن هستند كه افراد دارای تاب آوری باال، در 
شرایط استرس زا و موقعیت های ناگوار، سالمت روان شناختی خود را حفظ می كنند و دارای 
سازگاری روان شناختی هستند. درواقع جهت همبستگی متغیرها بیانگر آن است كه با افزایش 
میزان تاب آوری، سطح بهزیستی روان شناختی دانش آموزان افزایش می یابد )ریف3، 2006(.

و  مستقیم  رابطه  بهزیستی  و  مدرسه  جو  بین  پژوهش  این  در  دیگر  یافته ای  اساس  بر 
معنادار وجود دارد. این نتیجه با یافته های بوركار4 )2016( همسو و همخوان است در تبیین 
این نتیجه باید گفت كه محققان دریافته اند محیط مدرسه به درک و توسعه سطح باالیی از 
سالمت روان در دانش آموزان و كاركنان مدرسه كمك می كند. همچنین جو مثبت مدرسه 
می تواند به حل بسیاری از مشكالت كمك كرده و غیبت، تعلیق و قلدری را كاهش دهد و نیز 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، انگیزه برای یادگیری و بهزیستی روانی را افزایش می دهد. 

پیشنهادات 
با توجه به نتایج فرضیه ها مبنی بر وجود رابطه ها بین جو مدرسه و تاب آوری و بهزیستی 
ذهنی پیشنهاد می شود كه معلمان و كاركنان مدرسه به بعد نشاط، فعالیت در امور مدرسه 
1. Tugade   2. Friborg
3. Ryff   4. Borkar
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و مشاركت دانش آموزان، داشتن روابط گرم و صمیمی در بیان احساسات آنها توجه كنند. 
چراكه هرچه محیط مدرسه بازتر و ترغیب نوجوانان به ابراز عقاید و نظرات بیشتر باشد به 
ارتقا سرزندگی و تاب آوری آن ها كمك خواهد كرد. ازآنجاكه تاب آوری یك ویژگی اكتسابی 
است، وجود آن در افراد می تواند نقش مثبت و مهم ایفا كند. همچنین آموزش تاب آوری 
مدارس  مشاوران  لذا  كرد.  خواهد  استرسشان  كاهش  برای  دانش آموزان  به  زیادی  كمك 
می توانند از این شیوه در مدارس استفاده كرده  و با دانش و تجربه خود بر غنا و تأثیرگذاری 

آن جهت افزایش بهزیستی روانی و كنترل استرس دانش آموزان بیفزایند.
همچنین با توجه به اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش و اهمیت متغیرهای 
موردبررسی توجه متخصصان علوم تربیتی و والدین به تقویت این مؤلفه ها از دوران كودكی 
ضروری به نظر می رسد و پیشنهاد می شود پژوهشگران محترم  سایر عوامل مؤثر مانند: مناطق 
دیگر، گروه سنی مختلف و نمونه های جنس دیگر  و میانجی های دیگر را نیز بررسی كنند.
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