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مقدمه
در سال ها اخیر روانشناسی مثبت گرا نظر پژوهشگران و
متخصصان سالمت روان را به خود جلب کرده است در این
زمنیه مباحثی مثل قدردانی ،1امید 2و بهزیستی ذهنی3
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .بهزیستی ذهنی به
شکل عام آن معموال تمام جنبه های سالمت ذهنی یک فرد
را در نظر می گیرد[ .]1اما با توجه به دوره حساس نوجوانی
که با هیجانات شدید روحی و جسمی همراه بوده و می
تواند آن را به یکی از سخت ترین مراحل زندگی افراد مبدل
سازد بهزیستی ذهنی اهمیت بیشتری می یابد[ .]2از
طرفی ،نوجوانان اغلب وقت خود را در مدرسه می گذرانند
که با افزایش استرس و تجربیات آشفته عاطفی همراه است
[ .]3لذا بهزیستی ادراک شده در مدرسه 4مسئله بسیار
مهمی است .تیان ،]4[ 5مدل نظری بهزیستی ادراک شده
توسط دانش آموزان را به طور خاص برای مدرسه ارائه داد
که شامل دو جزء شناختی و عاطفی است .که سالمت ذهنی
دانش آموزان در مدرسه ،تأثیر فضای مدرسه بر دانش
آموزان و این که چگونه دانش آموزان محیط و فضای
مدرسه را از نظر ذهنی و عاطفی ارزیابی می کنند دربر دارد.
در مدل تیان ،بهزیستی ادراک شده شامل دو بعد رضایت از
مدرسه 6و تأثیرات مدرسه 7بر دانش آموزان است [ 5و.]6
رضایت از مدرسه ،جز شناختی مدل است که از گزارش
های دانش آموزان درباره ارزیابی زندگی خود در مدرسه بر
اساس استانداردهای مربوط به آن در چند حوزه خاص در
مدرسه (یادگیری علمی ،رضایت از تحصیالت دانشگاهی،
رضایت از روابط با همکالسیان و معلم) به دست می آید.
تأثیر مثبت مدرسه نشانگر فراوانی احساسات مثبت دانش
اموزان در مدرسه (خوشحال بودن در مدرسه) و تأثیر منفی
در مدرسه به فراوانی احساسات منفی است که در مدرسه
تجربه می شود به عنوان مثال (خشم وغمگین بودن) [4
و .]7اکثر مطالعات بهزیستی ،به شکل کلی و تمام سیطره
زندگی انسان را در برگرفته و بیشتر در مورد بزرگساالن
انجام شده است .تنها چند مطالعه اندک شاخص های
شناختی و عاطفی مربوط به بهزیستی ادراک شده در
مدرسه توسط دانش آموزان را بررسی کرده اند [.]8
تحقیقات زیادی درباره احساسات مثبت در دوره بزرگسالی
وجود دارد [ .]9اما مطالعات کمی در مورد نقش کمبود

احساسات مثبت در کودکان و نوجوانان در افزایش رفتارهای
ناسازگانه و نتایج منفی تحصیلی صورت گرفته است .در این
راستا ،پژوهش های زیادی نشان دادند که احساسات مثبت
با رضایتمندی مدرسه ،سازگاری در مدرسه و مشارکت
دانش آموزان در امور مدرسه رابطه مثبتی دارد [ 10و .]11
یکی از عواملی که می تواند رضایت بخش بودن مدرسه
توسط دانش آموزان را پیش بینی کند نیازهای روانشناختی
بنیادی 8مطرح شده توسط رایان و دسی 9است [ .]12طبق
نظریه خودتعیین گری 10دسی و رایان [ ،]13انسان ها به
طور ذاتی و درونی برانگیخته می شوند تا به فعالیت هایی
که برای آن ها جالب ،دارای چالش بهینه و به طور طبیعی
خشنود کننده است ،روی آوردند .سه نیاز روانشناختی
اساسی وجود دارد که باعث بهزیستی و انگیزش درونی در
هر قل مروی زندگی می شوند :که عبارتند از نیاز به
خودمختاری ،11شایستگی 12و ارتباط ]6[.13تیان ،هان و
هوبنر ،]7[ 14نیازهای روانشناختی بنیادی را به حوزه زندگی
در مدرسه گسترش دادند .مدرسه محیطی ست که ایجاد
فضای مطلوب و صمیمی در آن می تواند بر سرزندگی و
برآورده شدن نیازهای روانشناختی به خصوص در دوره
نوجوانی مؤثر باشد .از جمله این موارد در مدرسه می توان
به بهزیستی مدرسه و آسایش ،سالمت بچه ها ،شرکت در
کالس های آموزشی و درسی ،ارتباط بچه ها با دوستان و
خانواده ،احساسات آنها در مورد بهزیستی مدرسه و آسایش
(به عنوان مثال تصور و ذهنیت آنها در مورد بهزیستی
مدرسه و سالمتی) ،درگیری آنها با مشکالت رفتاری و غیره
اشاره کرد [ .]14خودمختاری در مدرسه به معنای مستقل
بودن نیست (که به فقدان وابستگی به دیگران اشاره کند)
بلکه ترجیحا به نیاز فرد برای احساس انتخاب و
خودآغازگری در انجام اعمال و تکالیف اشاره دارد برای مثال
زمانی که دانش آموز از روی میل و اشتیاق ،زمان و انرژی
خود را صرف مطالعاتشان می کنند [ .]1نیاز به ارتباط ،نیاز
برای احساس اطمینان و نیاز برای تجربه خود به عنوان
فردی قابل و شایسته عشق و احترام است .شایستگی عبارت
است از نیاز به موثر بودن در تعامل ها با محیط که بیانگر
میل به کار بردن استعدادها و مهارت ها و در انجام این کار
دنبال کردن چالش های بهینه و تسلط یافتن بر آن ها ست
[ .]6تیان و همکاران ،همچنین مقیاسی را برای ارزیابی
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رابط ل ی قدراا ی و بهزیس ی ااراک شد جوجا اد ار ردرس ریا جیگری رضایت از یازهای ..........

نیازهای اولیه روانشناختی دانش آموزان در مدرسه 1ساختند
[ .]7مطال عات متعددی نیازهای روانشناختی را با بهزیستی
ذهنی به طور عام و نه به طور خاص در حوزه مدرسه
بررسی کرده اند [ .]16 ،15به تازگی چند مطالعه ارتباط
بین نیازهای روانشناختی اولیه و سالمت ذهنی نوجوانان در
مدرسه را بررسی کرده اند [.]6 ،7
سازه دیگری که به تازگی نظر روانشناسان را به خود
جلب کرده و به عنوان صفت جوهری 2روانشناسی مثبت نگر
قلمداد شده ،قدردانی 3است [ .]17قدردانی در روانشناسی،
حالتی شناختی -عاطفی است .این حالت معموال با این
ادراک همراه است که فرد منفعتی دریافت کرده که سزاوار
آن نبوده یا آن را به دست نیاورده است ،بلکه این منفعت به
خاطر نیات خوب فرد دیگری به او رسیده است [ .]18جزء
شناختی قدردانی عبارت است از ادراک ما از عمل فرد
کمک کننده (خیر) [ .]6بخش بزرگی از تحقیقات نشان می
دهند که قدردانی با بهزیستی ذهنی عمومی افراد در
بزرگساالن ارتباط دارد [ .]19با این حال برخی محققان در
سالهای اخیر بر روی روابط بین قدردانی و بهزیستی ادراک
شده در حیطه های خاص مانند ورزش [ ،]20خانواده []21
و در مدرسه [ ]22تمرکز کرده اند .قدردانی در محیط
مدرسه بسیار حیاتی است زیرا تجارب متداول قدردانی به
طور قابل توجهی با رضایت تحصیلی ،روانشناختی و
اجتماعی دانش آموزان ارتباط دارد [ .]23 ،22همچنین
محققان رابطه بین قدردانی و نیازهای روانشناختی بنیادی
را نیز نشان دادند .پژوهش ها نشان دادند که ،قدردانی با
نیازهای روانشناختی بنیادی دانشجویان کالج با کنترل
صفات پنج گانه شخصیت رابطه معنادار دارد [.]19
همچنین روابط معنی دار و مثبتی بین قدردانی و
خودمختاری ،ارتباط و شایستگی نیز مشاهده شده است
[ .]24پژوهش ها نشان دادند ،نوجوانانی که خلق و خوی
دلسوزانه و قدردانی بیشتری نسبت به معلم و همکالسیان
خود دارند بهزیستی بیشتری را در مدرسه تجربه می کنند.
در واقع قدردانی موجب می شود افراد به جنبه های مثبت
محیط اجتماعی شان خو بگیرند و در نتیجه رضایت باالتری
داشته باشند [ .]25همچنین قدردانی میتواند با میانجی
گری نیازهای روانشناختی بر بهزیستی ادراک شده دانش
آموزان در مدرسه موثر باشد[.]22

فاطم فرزاای و همکاراد

عامل مهم دیگری که بر بهزیستی ادراک شده دانش
آموزان می توانند موثر باشد رفتار اجتماعی 4است که به
عنوان یک رفتار مثبت شناخته شده و برای توصیف
اقداماتی که در برابر همدردی با دیگران و افزایش رفاه آنان
انجام می شود ،گفته می شود [ .]26بر اساس مطالعات و
پژوهش های انجام یافته تا کنون می توان چهار نوع رفتار
اجتماعی مطلوب را معرفی نمود که عبارتند از رفتارهای
اجتماعی مطلوب نوع دوستانه ،رفتارهای اجتماعی مطلوب
متابعت آمیز ،رفتارهای اجتماعی مطلوب هیجانی و
رفتارهای اجتماعی مطلوب جمعی .این دیدگاه توسط
بسیاری از مطالعات تجربی پشتیبانی شده است .به عنوان
مثال رفتار اجتماعی به طور قابل مالحظه ای با سالمت و
بهزیستی ذهنی باال [ ،]28،27شادی شخصی [،]29
افسردگی پایین [ ]30و سالمت ذهنی [ ]31رابطه معنادار
دارد .تحقیقات نشان داده اند که رفتار اجتماعی دانش
آموزان به شدت با کیفیت روابط همساالن ،درگیری کمتر و
افزایش صمیمیت بین همساالن و همکالسی ها ارتباط
دارد [ .]32همچنین مشخص شده است که قدردانی از
طریق رفتارهای اجتماعی باعث افزایش سالمت ذهنی دانش
آموزان در مدرسه می شود [ .]9از سوی دیگر ،رفتار
اجتماعی می تواند واسطه بین قدردانی و بهزیستی ادراک
شده در مدرسه قرار بگیرد .در راستای نظریه اخالقی
قدردانی مک کلوف ،کیلپاتریک ،امونس و الرسون ،5رفتار
اجتماعی را می توان پاسخ به قدردانی دانست .در واقع می
توان گفت ،حس قدردانی در افراد ،رفتار اجتماعی آنان را
افزایش می دهد و این حس قدردانی از دیگران ،به خود فرد
بازمی گردد [ .]34 ،33افرادی که از دیگران کمک می
گیرند و قدردان این حمایت هستند به احتمال بیشتری
رفتار اجتماعی و کمک به دیگران را نشان می دهد .یافته
های مشابهی نیز در دانش آموزان ابتدایی نشان می دهد که
بین تجربه قدردانی و تمایل به انجام کار خوب به نفع
دیگری در سنین  7تا  10سال وجود دارد [ .]35وانگوان6
[ ]36نیز در یک مدل به بررسی قدردانی و انگیزش حرفه
ای و رفتار اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی پرداخت که
نشان داد حس قدردانی به عنوان یکی از منابع عاطفی
کمک زیادی به رشد رفتار اجتماعی دانش آموزان می کند.
همچنین می توان قدردانی را از طریق آموزش اصول
اخالقی در مدرسه در بین دانش آموزان ترویج داد.
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به منظور افزایش دقت براورد ،تعداد  400نفر (  180پسر و
 220دختر) به عنوان نمونه پژوهش از روش نمونه گیری
خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند .به این صورت که از
بین  4ناحیه شهر اهواز 3 ،ناحیه به صورت تصادفی انتخاب
شد در گام های بعدی ،از هر ناحیه  4دبیرستان و از هر
دبیرستان سه رشته و از هر رشته تعدادی دانش آموز به
صورت تصادفی انتخاب شدند .آزمودنی ها به ابزارهای
قدردانی ،بهزیستی ادراک شده در مدرسه ،نیازهای
روانشناختی بنیادی و رفتار اجتماعی پاسخ دادند .میزان
پاسخ آنها به ترتیب  97/63و  ٪95/69بود .میانگین سن
پاسخ دهندگان  12/97سال بود که سن آنها بین  11تا 15
سال بود (انحراف استاندارد=  .)0/67همچنین به منظور
رعایت مالحظات اخالقی و انسانی مشارکت دانشجویان در
این پژوهش داوطلبانه بود .برای محاسبه شاخص های
توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار و همبستگی های
مربوط به متغیرهای مطالعه از برنامه "اس پی اس "1نسخه
 22و در تحلیل داده ها به منظور بررسی آثار مستقیم و غیر
مستقیم و اثر کلی هر یک از متغیرهای مستقل بر
متغیرهای وابسته ،از روش معادالت ساختاری و روش پریچر
و هیز به کمک نرم افزار ایموس 2نسخه  22استفاده شد.
چهار ابزار پژوهش به ترتیب شامل موارد ذیل است:
الف) پرسشنامه قدردانی :3پرسشنامه قدردانی توسط
مک کالق ،امونس و تسانگ 4ساخته شده است .این
پرسشنامه خود گزارش دهی ،تفاوت های فردی در گرایش
به تجربه قدردانی روزانه را در شش ماه و با  7درجه لیکرت
(=1به شدت مخالف تا  =7به شدت موافق) ارزیابی می کند
[ .]40مک کالف و همکاران ( )2002میزان پایایی همسانی
درونی مقیاس قدردانی در این پرسشنامه را در دامنه ای از
 0/76الی  0/84گزارش نموده اند .همچنین مک کالف و
همکاران ( )2002اعتبار این مقیاس را از طریق همبستگی
با خودگزارش دهی سپاسگذاری در طول یک دوره  21یا
 14روزه را بین  0/21تا  0/25و معنادار گزارش کردند.
همچنین مقیاس قدردانی با هیجانات مثبتی چون رضایت از
زندگی ،سرزندگی ،خوش بینی و امید بین  0/30تا  0/50و
با صفات منفی عاطفی چون عواطف منفی ،افسردگی و
اضطراب همبستگی منفی داشته است اما به ندرت باالتر از
 0/40بوده است .همچنین در تحلیل عاملی اکتشافی 5این
مقیاس وجود یک عامل را نشان داده اند .در مطالعه تیان و

افرادی که دارای قدردانی باالتری هستند سخاوتمندی و
اعتماد بیشتری به همکالسیان خود دارند و متقابال رفتار
اجتماعی و خیرخواهانه نیز خواهند داشت .همچنین تفاوت
های جنسیتی درباره قدردانی و رفتار اجتماعی در بین
دختران و پسران نیز وجود دارد [ .]37در نهایت با توجه به
ادبیات و پیشینه پژوهشی و این که نوجوانی مرحله مهمی
از بلوغ شناختی ،عاطفی و اجتماعی نوجوانان است سطوح
باالتر از سالمت ذهنی در مدرسه ارتباط نزدیکی با نتایج
یادگیری و اجتماعی دانش آموزان دارد [ .]38اکثر پژوهش
ها به بررسی بهزیستی مدرسه می پردازند ،که درباره شرایط
مدرسه است .اما چیزی که اهمیت دارد بهزیستی درک شده
توسط خود دانش آموزان است و برداشت و درک آنان از
مفید بودن و احساس مثبت داشتن به مدرسه است .که
همین امر نیز بر رشد دیگر قابلیت های فرد موثر است.
انتظار می رود قدردانی با رضایت از نیازهای شایستگی و
وابستگی در مدرسه رابطه داشته باشد که به نوبه خود ،با
رضایت از نیازهای خودمختاری در مدرسه مرتبط باشد ،که
این نیز با بهزیستی و سالمتی که دانش آموزان در مدرسه
درک می کنند مرتبط است .بنابراین هدف از تحقیق حاضر
بررسی رابطه علی قدردانی با بهزیستی ادراک شده دانش
آموزان در مدرسه با میانجی گری نیازهای روانشناختی و
رفتار اجتماعی در دانش آموزان است.
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی:
مدل رابطه علی قدردانی و نیازهای روانشناختی و رفتار
اجتماعی با بهزیستی ادراک شده در مدرسه در دانش
آموزان برازنده داده ها است.
فرضیه های فرعی:
در مدل پیشنهادی ،هر یک از مسیرهای طراحی شده
یک رابطه مستقیم است.
متغیر های رفتار اجتماعی و نیازهای روانشناختی بین
قدردانی و بهزیستی ادراک شده در مدرسه نقش میانجی
گری دارد.
روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی -همبستگی از نوع مدل یابی
معادالت ساختاری بود .جامعه آماری پژوهش حاضر دانش
آموزان دختر و پسر سال اول تا سوم دبیرستان های شهر
اهواز در سال تحصیلی  1397-1396بود .هر چند درباره
حجم نمونه بهینه برای چنین تحقیقاتی توافق عمومی وجود
ندراد ،اما بر اساس توصیه یورسکاگ و سوربوم مبنی بر
انتخاب حداکثر  30نفر برای هر متغیر مشاهده شده [ ]39و

1

SPSS
AMOS
)3 The Gratitude Questionaire (GQ-6
4 McCullough, Emmons & Tsang
)5 Exploratory factor analysis (EFA
2

4

رابط ل ی قدراا ی و بهزیس ی ااراک شد جوجا اد ار ردرس ریا جیگری رضایت از یازهای ..........

همکاران مقدار پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ  0/76به
دست آمده است [ .]41ضریب روایی سازه با استفاده از
روش تحلیل عامل تأییدی نشان داد ابزار از برازندگی
مناسب برخوردار است و ماده ای نیز حذف نشد .بارهای
عاملی پرسشنامه باالتر از  0/3بودند .در پژوهش حاضر
مقدار پایایی پرسشنامه قدردانی با روش آلفای کرونباخ
 0/80به دست آمد.
1
ب) پرسشنامه بهزیستی ادراک شده در مدرسه :
بهزیستی ادراک شده در مدرسه توسط تیان و همکاران
ساخته شد [ .]41این مقیاس برای اولین بار توسط محققان
ترجمه شده است .این مقیاس خودگزارش دهی دارای 8
ماده و دارای دو خرده مقیاس -1:رضایتمندی در مدرسه
و -2تأثیرات مدرسه که خود شامل تأثیرات مثبت مدرسه و
تأثیرات منفی مدرسه است .خرده مقیاس رضایتمندی در
مدرسه شامل  6ماده است که روش های آموزشی و کیفیت
آموزشی معلمان را دربرمی گیرد .ماده ها در طیف لیکرت 6
درجه ای (=1کامال مخالفم تا  =6کامال موافقم) قرار دارند.
خرده مقیاس تأثیرات مدرسه شامل دو ماده است که
فراوانی تأثیرات مثبت در مدرسه 2را نسبت به تأثیرات
منفی 3مورد بررسی قرار می دهد .تأثیرات مثبت در مدرسه،
شامل فراوانی احساسات مثبت و دلپذیر دانش آموزان در
مدرسه است و تأثیرات منفی مدرسه به معنای فراوانی
احساس ناخوشایند در مدرسه است .نمره خرده مقیاس
رضایتمندی در مدرسه به وسیله کم کردن تأثیرات منفی از
نمره تأثیرات مثبت محاسبه می شود .و در نهایت نمره کل
بهزیستی ادراک شده از طریق جمع بستن نمرات خرده
مقیاس های رضایتمندی در مدرسه و تأثیرات مدرسه
محاسبه می شود .پایایی ابزار در پژوهش تیان و همکاران
برای خرده مقیاس ها به ترتیب  0/77و  0/80به دست آمد
[ .]41جهت بررسی روایی سازه و ساختار عاملی پرسشنامه
نیز از روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس
استفاده شد .مقدار کفایت نمونه گیری 4برای پرسشنامه
بهزیستی ادراک شده مدرسه برابر  0/892است .آزمون
کوریت بارتلت در پژوهش حاضر برابر  1821/85که در
سطح  p ≤0/0001معنی دار است همچنین دو عامل
مذکور با ارزش ویژه باالتر از  1مشخص شد .روایی محتوایی
پرسشنامه نیز از طریق صاحبنظران و استادان روانشناسی و

فاطم فرزاای و همکاراد

زبان انگلیسی مورد تأیید قرار گرفت .اعتبار پرسشنامه در
پژوهش حاضر نیز برای نمره کل و عامل مقدار  0/87به
دست آمد .در پژوهش حاضر پایایی ابزار برای خرده مقیاس
های رضایتمندی درمدرسه و تأثیرات مدرسه از آلفای
کرونباخ مقدار  0/81و  0/69به دست آمد
5
ج) پرسشنامه نیازهای روانشناختی بنیادی  :برای
اندازگیری نیاز به خودمختاری ،شایستگی و ارتباط از
مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی که توسط کاریرا6و بر
اساس نظریه خود تعیین گری تنظیم شده است ،استفاده
شد [ .]42این پرسشنامه سه زیر مقیاس با  4ماده برا هر
یک از نیازها دارد و در کل از  16ماده تشکیل شده است.
کاریرا ،با توجه به عدم انطباق پرسشنامه های ساخته شده
برای اندازگیری سازه های نظریه خود تعیین گری (نیازهای
بنیادین روانشناختی) با فرهنگ شرقی ،در مقاله خود مجددا
مقیاس هایی برای اندازه گیری این متغیرها ساخته است و
ادعا دارد که این مقیاس با فرهنگ شرقی هماهنگی
بیشتری دارد .بنابراین در این پژوهش از این ابزار استفاده
شد .نمونه ای از گویه های این پرسشنامه برای نیاز به
خودمختاری (در بیان ایده ها و عقایدم در کالس آزادی
عمل دارم) .نیاز به شایستگی (اغلب روزها احساس می کنم
که در درسم پیشرفت می کنم) .نیاز به تعلق ( همکالسی
هایم با من خیلی دوستانه برخورد می کنند ) .ماده ها بر
اساس طیف لیکرت  5در جه ای از  1کامال نادرست تا 5
کامال درست تنظیم شده اند .کاریرا در پژوهش خود ضریب
آلفای این مقیاس را برای خرده مقیاس ها به ترتیب ،0/80
 0/79و  0/78گزارش نموده است [ .]42در پژوهش حجازی
و امانی برای بررسی روایی سازه این پرسشنامه از تحلیل
عامل اکتشافی استفاده شد .که نشان دهنده مناسب بودن
ماده ها بود و سه خرده مقیاس به دست آمد [ .]43ضریب
روایی سازه با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی نشان
داد ابزار از برازندگی مناسب برخوردار است و ماده ای نیز
حذف نشد .بارهای عاملی پرسشنامه باالتر از  0/3بودند .در
پژوهش حاضر پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ برای
خرده مقیاس ها به ترتیب  0/80 ،0/85و  0/79به دست
آمد.
7
د) پرسشنامه رفتارهای اجتماعی  :رفتار اجتماعی
در این پژوهش با استفاده از ابعاد مقیاس سالمت روان
ساخته شده توسط ژانگ ،ژنگ و یو 8اندازگیری می شود
[ .]44رفتار اجتماعی مطلوب اعمالی است که در جهت

1

Brief Adolescent’s Subjective Well-Being in School
Scale
)2 positive affect (PA
)3 negative affect (NA
4 The Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
)(KMO

5

Basic Need satisfaction at School
Carreira
)7 Prosocial Behavior Inventory (SBI
8 Zhang, Zeng & Yu,
6

5

نری ل می پژوهشهای آموزش و یادگیری ،اور  ،16شمار  ،2پیاپی  ،30پاییز و زرس اد  ،1398صص.1-12 :.
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.16, No.2, Serial 30, Autumn & Winter 2019-2020, pp.: 1-12.

بنیادی و رفتار اجتماعی دانش آموزان سال اول تا سوم
برازنده داده است .مدل پیشنهادی در ابتدا از برازش قابل
قبولی برخوردار بود .اگر شاخص های  CFI, GFI, AGFIو
 NFIبزرگتر از  0/9باشد بر برازش مناسب مدل داللت دارد.
همانطور که در جدول 2مشاهده می شود ،این شاخص ها
همگی باالتر از  0/9می باشند و همچنین شاخص
 RAMSEAنشان می دهد که الگوی اصلی از برازش
مناسبی برخوردار است .لذا طبق این نتایج ،فرضیه اصلی
پژوهش تایید می گردد.
فرضیه های فرعی پژوهش :در مدل پیشنهادی ،هر
یک از مسیرهای طراحی شده یک رابطه مستقیم فرض شده
است .همچنین فرض شده است که متغیر نیازهای
روان شناختی بنیادی و رفتار اجتماعی نقش میانجی گری
بین قدردانی و بهزیستی ادراک شده در مدرسه دارد .از
میان مسیرهای مستقیم ،مسیر قدردانی به خود مختاری
( )p= 0/36 ,β=0/05معنی دار نشد .به منظور بررسی
مسیرهای غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش از نرم افزار
پریچر و هیز استفاده شده است که در جدول  3گزارش
شده اند که هر دو فرضیه غیر مستقیم رابطه بین قدردانی و
بهزیستی ادراک شده در مدرسه با میانجی گری ارتباط،
خودمختاری ،شایستگی و رفتار اجتماعی و رابطه بین
قدردانی و بهزیستی ادراک شده در مدرسه با میانجی گری
رفتار اجتماعی با توجه به قرار نگرفتن صفر بین دو حد باال
و پایین تایید شدند.

کمک یا نفع رسانی به شخص دیگر است و غالبا به
صورت سهیم شدن ،آرام کردن دیگران ،اهدا کاال یا پول و
فعالیت های داوطلبانه توصیف می شوند [ .]45این
پرسشنامه دارای  11ماده است که در طیف لیکرت  5درجه
ای (=1کامال مخالفم تا  =5کامال موافقم) قرار دارند .هر چه
مجموع نمرات محاسبه شده باالتر باشد نشان دهنده رفتار
اجتماعی مطلوب در دانش آموزان می باشد .برای تعیین
روایی همگرا و افتراقی ،ژانگ و همکاران نشان دادند که
نمرات رفتار اجتماعی با نمره  Tگزارش شده به وسیله چک
لیست رفتاری کودکان هماهنگی دارد همچنین ،پایایی
ابزار در پژوهش آنان 0/84به دست آمد [ .]44ضریب روایی
سازه با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی نشان داد ابزار
از برازندگی مناسب برخوردار است و ماده ای نیز حذف نشد.
بارهای عاملی پرسشنامه باالتر از  0/3بودند .در پژوهش
حاضر پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ مقدار  0/85به
دست آمد.
یافتهها
یافته های توصیفی مربوط به میانگین ،پراکندگی و
ضرایب همبستگی پیرسون مرتبه صفر دو به دو متغیر های
پژوهش و بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش در جدول1
ارائه شده است .شایان ذکر است که تمام محاسبات مربوط
به یافته های پژوهش توسط نرم افزارهای آماری "اس پی
اس" و "ایموس"  22انجام گرفته است.
فرضیه اصلی :مدل رابطه علی قدردانی با بهزیستی
ادراک شده در مدرسه با میانجی گری نیازهای روانشناختی

جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،ضرایب کشیدگی و کجی و ضرایب همبستگی میان متغیرهای موردمطالعه
متغیر
قدردانی
خودمختاری
ارتباط
شایستگی
رفتار اجتماعی
رضایتمندی در مدرسه
تأثیرات مدرسه

میانگین
4/89
3/89
4/98
4/32
21/24
4/97
44/00

انحراف معیار
0/85
1/16
0/85
0/92
0/92
0/92
7/60

کجی
-0/81
-0/43
-0/82
-0/46
-0/71
-0/63
-1/01

کشیدگی
0/68
-0/26
0/19
-0/09
-0/25
0/55
2/37

جدول شماره  1میانگین ،انحراف معیار ،کجی و
کشیدگی و همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه در
پژوهش شامل قدردانی ،نیازهای روانشناختی بنیادی
(خودمختاری ،شایستگی و ارتباط) ،رفتارهای اجتماعی و
بهزیستی ادراک شده در مدرسه را نشان میدهد .همبستگی
بین قدردانی ،خودمختاری در مدرسه ،ارتباط در مدرسه،
نیاز شایستگی در مدرسه با بهزیستی ادراک شده در مدرسه
در سطح  P <0/01مثبت و معنی دار بود.
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0/22

*

-

از سه نیاز روانشناختی ،رضایت از نیاز به وابستگی در
مدرسه ،بیشترین ارتباط را با بهزیستی ادراک شده در
مدرسه داشت ( .)r =0/68مدل رابطه علی شامل پنج عامل
پنهان (قدردانی ،رضایت از نیازهای خودمختاری در مدرسه،
رضایت از نیازهای شایستگی در مدرسه ،رضایت از نیاز
ارتباط در مدرسه و بهزیستی ادراک شده در مدرسه) و 24
متغیر مشاهده شده بود.

6

فاطم فرزاای و همکاراد

رابط ل ی قدراا ی و بهزیس ی ااراک شد جوجا اد ار ردرس ریا جیگری رضایت از یازهای ..........
جدول  .2شاخص های برازندگی مدل پیشنهادی
مدل ها

x2

Df

x2/df

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

مدل پیشنهادی

10/27

7

1/46

0/98

0/96

0/95

0/94

0/95

0/90

0/05

همان گونه که در جدول  2نشان داده شده است،
شاخص های مدل پیشنهادی از برازندگی مناسبی با داده ها
برخوردار هستند .رابطه های سنجشی متغیرهای پنهان از
لحاظ آماری معنادار بودند .و تمام ماده های مشاهده شده
واریانس متغیرهای نهان را تشکیل دادند (.)p <0/001
مسیر های مستقیم از متغیر قدردانی به متغیر بهزیستی
ادراک شده در مدرسه (وابسته) و قدردانی به خود مختاری
در مدرسه غیر معنی دار بودند.
با توجه به نمودار ،1مشخص شد تمامی مسیرهای
مستقیم شامل قدردانی به شایستگی (,β=0/36
 ،)p= 0/001قدردانی به رفتار اجتماعی (,β=0/38
A4

A5
0/68

A3

0/76 0/79 0/69

A1

C5

**
0/20

0/83

0/77

e5

**
0/25

تأثیرات مدرسه

e1

**
0/26

0/90
0/05p

**
0/36

= 0/36

**
0/38

/94
0
/36

قدردانی

**
0/50

e4

0/58

0/74

**
0/72

**
0/45

شده مدرسه

0/75 0/33

**
0/31

C2
0/78

C1

شایستگی

رفتار اجتماعی
بهزیستی ادراک

C3

C4
0/76

خودمختاری

e2

رضایتمندی
در مدرسه

A2

 ،)p= 0/001قدردانی به ارتباط (،)p= 0/001 ,β=0/40
قدردانی به بهزیستی ادراک شده در مدرسه (,β=0/50
 ،)p= 0/001ارتباط به بهزیستی ادراک شده در مدرسه
( ،)p= 0/001 ,β=0/26رفتار اجتماعی به بهزیستی ادراک
شده در مدرسه ( ،)p= 0/001 ,β=0/45خودمختاری به
بهزیستی ادراک شده در مدرسه (،)p= 0/001 ,β=0/20
ارتباط به خودمختاری ( )p= 0/001 ,β=0/25شایستگی به
بهزیستی ادراک شده در مدرسه ( )p= 0/001 ,β=0/72و
شایستگی به خودمختاری ( )p= 0/001 ,β=0/31به جز
قدردانی به خودمختاری ( )p= 0/36 ,β=0/05معنادار بودند.

/048
0
/74

**
0/40

ارتباط

0
/29

e3

0

0/77 0/33
R5

0/71

0/69

R3

R4

0/52
R2

R1

نمودار .1ضرایب بتا مربوط به مدل پیشنهادی رابطه علی قدردانی با بهزیستی ادراک شده در مدرسه با میانجی گری نیازهای روانشناختی و رفتار اجتماعی.
جدول  .3نتایج ضرایب غیر مستقیم بوت استراپ به روش پریچر و هیز در مدل پیشنهادی
فرضیه
 -1رابطه بین قدردانی و بهزیستی ادراک شده در مدرسه با میانجی گری ارتباط ،خودمختاری ،شایستگی و
رفتار اجتماعی
-1-1رابطه بین قدردانی و بهزیستی ادراک شده در مدرسه با میانجی گری ارتباط
 1-2رابطه بین قدردانی و بهزیستی ادراک شده در مدرسه با میانجی گری شایستگی
 1-3رابطه بین قدردانی و بهزیستی ادراک شده در مدرسه با میانجی گری خودمختاری
 -2رابطه بین قدردانی و بهزیستی ادراک شده در مدرسه با میانجی گری رفتار اجتماعی
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داده

بوت

سوگیری

خطای
استاندارد

سطح اطمینان
0/95
حد پایین حد باال

0/7894

0/7799

-0/0095

0/107

0/241

0/626

0/5810
0/0227
0/1857
0/8134

0/5746
0/0207
0/1845
0/7949

-0/0064
-0/0020
-0/0012
-0/0185

0/0992
0/0470
0/0504
0/1191

0/068
0/009
0/006
0/152

0/0324
0/083
0/081
0/263

G
1
G
2
G
3
G
4
G
5
G
6
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همکالسیان خود روابط بی فردی خوبی دارند .همچنین
انگیزه های موفقیت بیشتر [ ،]46سطوح افسردگی کمتر
[ ]23و همچنین با کیفیت خواب رابطه مثبت معناداری
دارد [ .]19در واقع وقتی دانش آموزان به شمارش منفعت
ها و حمایت های دیگران بپردازند و کمک هایی که معلمان
بی دریغ به آنان میکنند فکر کنند رضایتمندی بیشتر از
مدرسه نشان می دهند و تأثیرات مثبت مدرسه نیز نمود
بیشتری می یابد.
یافته دیگر پژوهش مسیر مستقیم قدردانی با رفتار
اجتماعی ،و مسیر غیر مستقیم قدردانی با بهزیستی ادراک
شده در مدرسه با میانجی گری رفتار اجتماعی بود .که با
یافته های تیان ،هان و هوبنر [ ] 7و یوست-دوبرو و دانهام
[ ] 37همسو است .این نتیجه تئوری اخالقی مک کالق و
همکاران را نیز تأیید کرد [ .]40نظریه اخالقی بیان می
کند که قدردانی بر بهزیستی ادراک شده افراد از طریق
مکانیسم روانشناختی رفتارهای اجتماعی تأثیر می گذارد.
با توجه به نتایج این پژوهش ،دانش آموزانی که سپاسگذاری
و قدردانی بیشتری داشته باشند ،رفتارهای اجتماعی باالتری
داشته و همچنین این گونه رفتارها را تقدیر می کنند و در
نتیجه باعث افزایش رضایتمندی آنان در مدرسه می شود
[ .]31نتایج پژوهش ما نشان می دهد که آموزش قدردانی
باید بخشی مهمی از آموزش اخالقی مدرسه به دانش اموزان
باشد .شکل گیری قدردانی و قضاوت های ذهنی کودکان
درباره حمایت های دیگران در بستر خانواده تحقق می یابد.
هر دو نهاد خانواده و مدرسه باید کودکان را تشویق کنند تا
قدردان حمایت های دیگران باشند و این قدردانی خود را
ابراز کنند ،چون نفع ان به خود فرد باز می گردد .درواقع
روانشناسان در اهمیت بیان قدردانی ،از طریق "دیدارهای
قدردانی "1مسیری را فراهم کرده اند که در آن ذینفعان،
قدردانی و سپاسگذاری خود را به کمک کنندگان ابراز می
کنند [ .]47چنین دیدارهای قدردانی نه تنها نشان دهنده
افزایش بهزیستی ادراک شده در ذینفعان می شود بلکه
مشخص شده که افراد خیرخواه و کمک کننده نیز بیشتر
مایل به ارائه کمک و حمایت در آینده هستند .بنابراین در
محیط مدرسه ،نه تنها قدردانی مستقیما باعث افزایش
بهزیستی ادراک شده می شود بلکه به طور غیر مستقیم از
طریق افزایش رفتارهای اجتماعی ،بهزیستی دانش اموزان در
مدرسه را افزایش می دهد.
یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که نیازهای
روانشناختی بنیادی (وابستگی ،شایستگی و خودمختاری)
میانجی بین قدردانی و بهزیستی ادراک شده قرار گرفت که

همان طور که در جدول  3مالحظه میشود ،متغیرهای
وابستگی ،خودمختاری ،شایستگی و رفتار اجتماعی به
عنوان میانجی بین متغیر مستقل قدردانی و وابسته
بهزیستی ادراک شده قرار گرفتند (حد باال و پایین این
مسیرها را ببینید).
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه علی بین قدردانی
با بهزیستی ادراک شده در مدرسه با میانجی گری نیازهای
روانشناختی (وابستگی ،ارتباط و شایستگی) و رفتار
اجتماعی در دانش آموزان بود .اولین یافته پژوهش رابطه
مستقیم معنادار بین قدردانی و بهزیستی ادراک شده در
مدرسه بود که با یافته های تیان ،تیان و هوبنر [ ]6تیان ،دو
و هوبنر [ ]41و کریستانتو و همکاران [ ]25همسو است.
نوجوانانی که قدردانی بیشتری از خود نشان می دهند
خوش بین تر ،احساسات مثبت و رضایت بیشتری را از
زندگی در مدرسه گزارش کرده اند .ویژگی روانشناختی
قدردانی ،پیامدهای مهمی برای عملکرد اجتماعی و رفاه
فردی در پی دارد .در جوامع شرقی ،و بخصوص ایران صفت
قدردانی به عنوان یک فضیلت فردی شناخته شده و دانش
آموزانی که قدردان کمک و حمایت های دیگران باشند
مورد تشویق قرار می گیرند .قدرانی به عنوان یک گرایش یا
آمادگی ذاتی عبارت است از میل عمومی به شناسایی و
پاسخدهی با هیجانات مثبت به مهربانی و خیرخواهی
دیگران .کسانی که نمرات باالتری در مقیاس قدرانی کسب
میکنند ،مقادیر بیشتری از هیجانات مثبت ،رضایت از
زندگی ،سرزندگی و خوشبینی و سطوح پایینتری از
افسردگی و استرس و حاالت و خوهای مثبتی همچون
کانون درونی کنترل و دینداری درونی را گزارش میکنند .و
دیگران افراد قدران را کمککننده ،خوش مشربتر ،خوش
بینتر و امینتر میشمرند .با این اوصاف ،طبیعی است که
قدرانی یکی از شیوههای شادتر شدن قلمداد شود .همچنین
قدردانی به عنوان یک حالت هیجانی مثبت مقاومت و
تحمل فرد را در زندگی افزایش داده و به بهزیستی او کمک
میکند عالوه بر این قدرانی به دانش اموزان کمک میکند
که ارتباطات خود را در مدرسه شکل داده و حفظ کنند ،از
طرفی وجود ارتباطات اجتماعی بیشتر میتواند برای آنها
حمایت اجتماعی فراهم کند .در نتیجه اینگونه افراد در
شرایط و موقعیتهای تنشزا آشفتگی و پریشانی کمتری را
تجربه میکنند و به تبع آنها بهزیستی و رفاه باالتری در
مدرسه را تجربه خواهند کرد .در نهایت دانش آموزانی که
سطوح باالی قدردانی را نشان می دهند معموال با معلمان و
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با یافته های لورسن ،دنیلسن ،ولد و سامدل [ ]15و تیان و
همکاران [ ]7همسو است .نتایج حاصل از معادالت
ساختاری نشان داد که براورده شدن نیاز روانشناختی
وابستگی ،شایستگی و خودمختاری نه تنها رابطه مستقیم با
قدردانی دارند بلکه برای افزایش حس رضایتمندی و
تأثیرات مثبت مدرسه نیز کارساز هستند .چنین نتایجی با
مفهوم رابطه قدردانی و انگیزه پیشرفت سازگار است [.]46
به این معنا که صفت قدردانی بر انگیزه فردی افراد و
مشارکت در مدرسه و جامعه و در نهایت انگیزه افراد را برای
کسب موفقیت بیشتر دانشگاهی و جامعه تقویت می کند.
گرچه تئوری انگیزه پیشرفت و قدردانی به طور معمول
محدوده وسیعی از زندگی افراد را شامل می شود اما مطالعه
ما نشان داد که در محدوده خاص مدرسه نیز جوابگو است.
بنابراین قابل تعمیم به حوزه مدرسه نیز خواهد بود .قدردانی
به دانش آموزان کمک می کند احساس ارتباط و همبستگی
به هم کالسیان ،و معلمان و احساس تعلق خاطر به مدرسه
داشته باشند که همین امر موجب ارضای نیاز به وابستگی
در طول مدرسه خواهد شد ..همچنین قدردانی به افراد
کمک می کند تجربه های موفق تری در مدرسه داشته
باشند و نیاز به شایستگی نیز پیشتیانی می شود ..رضایت از
نیازهای شایستگی و وابستگی به طور خاص در مدرسه ،به
نوبه خود دانش آموزان را قادر می سازد تا قدرت اراده و
اعتماد به نفس خود را که مربوط به به رضایت از نیاز
خودمختاری است و همچنین بهزیستی ادراک شده در
مدرسه را بهبود ببخشد .در این راستا دانیلسون ،سامدل،
هتلند و ولد ]48[ 1نشان داد که رضایت از برآورده شدن از
نیاز وابستگی نه تنها نیازمند تقویت پیوند بین دانش آموزان
است .اما همین تعامالت مثبت بین دانش آموزان می تواند
باعث خودمختاری آنان ،تمرکز مشترک آنان بر فعالیت های
یادگیری نیز باشد .همچنین باید گفت ،بزرگساالنی که افراد
سپاسگذار و قدردانی بوده اند آگاهی و پذیرش اجتماعی
بیشتری را از خود نشان داده اند که به نوبه خود همین امر
باعث افزایش اعتماد به نفس آنان شده و مستقل عمل می
کنند .همچنین نیازهای روانشناختی از طریق اثر مثبت خود
بر سبک های هویت اطالعاتی ،هنجاری و اثر منفی بر سبک
هویت مغشوش به طور غیر مستقیم نیز می توانند بر
بهزیستی تحصیلی و مدرسه اثر گذار باشند[ .]49البته در
پژوهش ما نیاز به خودمختاری با قدردانی رابطه معنی داری
نداشت .ولی در رابطه غیر مستقیم اثر میانجی را حفظ کرد.
این مطالعه نشان می دهد که قدردانی نوجوانان ایرانی به
طور قابل توجهی با بهزیستی ادراک شده در مدرسه رابطه
Danielsen, Samdal, Hetland & Wold
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مثبت معنی دار دارد .همچنین نشان می دهد که مربیان و
والدین باید برای شکوفایی دانش اموزان در شرایط مناسب
از روش های تجربی معتبر و مداخله ای برای افزایش
بهزیستی در مدرسه استفاده کنند .به عنوان مثال می توان
از دانش آموزان خواست که در مداخالت قدردانی مانند "
شمارش نعمت ها" شرکت کنند که در آن ،فرم های مربوط
به کمک ها و حمایت های داده شده به آنان در طی  6تا
12ز هفته را پر می کنند [ .]50عالوه بر این مشخص شد
که در دوران مدرسه ،قدردانی می تواند به طور غیر مستقیم
با بهزیستی ادراک شده نوجوانان در مدرسه از طریق
مکانیسم های روانی -اجتماعی رضایت از نیازهای شایستگی
و ارتباط مرتبط باشد .بنابراین متخصصان امر می توانند
شرایطی را در مدرسه مهیا کنند تا نیاز دانش اموزان به
درک تسلط بر چالش ها و در نتیجه شایستگی و افزایش
ارتباطات مثبت بین همکالسیان و معلمان ،و در نتیجه
بهبود رفاه و سالمت ذهنی دانش آموز در مدرسه کمک
کنند .در آخر باید متذکر شد با توجه به تحقیقاتی که در
انجام این پژوهش صورت گرفت ،نقش متغیر خود دلسوزی
در بهزیستی ادراک شده در مدرسه نیز مشخص شد که
مولفه مهربانی به خود به خوبی توانست عاطفه مثبت به
مدرس یاعالقه مندی به مدرسه را پیش بینی کند[]51
این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات در حوزه علوم انسانی
با محدودیت هایی روبرو بود .آزمودنی های پژوهش دانش
اموزان دبیرستانی بودند لذا نتایج پژوهش به سایز مقاطع
تحصیلی قابل تعمیم نیست .همچنین مدل علی در یک
گروه بررسی شده است و تنها ابزار جمع آوری پژوهش
پرسشنامه بود که جنبه خود گزارشی دارد و خالی از اشکال
و سوگیری نیست .در این راستا پیشنهاد میشود در راستای
پیشینه پژوهشی مبنی بر متفاوت بودن متغیر قدردانی و
غیره در بین دختران و پسران ،مدل رابطه علی بین دو گروه
دختر و پسر مقایسه شود.
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