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Abstract 

Background & Objective: Behavioral problems are divided into two major categories (internalized and externalized). Internalized behavioral 

problems are such as depression and anxiety, which are related to the individual's inner world and are associated with mental and emotional 

conflicts. External Behavioral problems include issues that are related to individual problems with others. In a more detailed division by 

Achenbach (2001), behavioral problems are classified into ten classes: anxiety, depression, physical complaints, social problems, problems of 

thinking, attention problems, breaking rule, aggressive behaviors, internalizing, and externalized. Most students who have behavioral problems, 

have negative feelings, and have no suitable interactions with others. In most cases, teachers and classmates reject them, and as a result, their 

educational opportunities are reduced. Research has shown in schools where students report school climate as desirable, and that they feel 

protected and respected at school, less victimization and aggression would occur. The school climate also affects psychological well–being over 

time and is inversely associated with behavioral problems, physical complaints, and the development of risky behaviors over time. The purpose 

of this study was to investigate the effect of psychosocial school climate on internalized and externalized behavioral problems in senior high 

school students in Isfahan, Iran. 

Methods: The research method was correlational with structural equation modeling analysis. Participants were 506 students (240 boys and 266 

girls) selected through random cluster sampling. They completed questionnaires of Achenback and Rescurla checklist behavior problems (2001) 

and psychosocial class climate (Fraser, Giddings and McRobbie, 1995). The data analyzed through Amos–23. 

Results: The results indicated the suitable fitness model to the data. According to results, psychosocial class climate had a significant effect on 

both internalized and externalized behavior problems (β=-0.50, p<0.001). It means having a cohesive and disciplined class besides less 

competition leads to less internalized and externalized problems. 

Conclusions: Based on the results of this research improvement in psychosocial school climate is recommended for decreasing internalized and 

externalized behavioral problems in high school students. 

Keywords: Psychosocial school climate, Behavioral problems, Students. 
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  .۷۶(:۹؛ )۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۸ ماهآبان برخط انتشار 

آموزان متوسطۀ دوم شهر اجتماعی مدرسه بر مشکالت رفتاری دانشبررسی تأثیر جو روانی
 اصفهان

 ۲محبوبه فوالدچنگ، 1زاده*کوروش سرایی

 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران؛. دانشجوی دکترای روان1
 شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.. دانشیار گروه روان۲

  yahoo.com331koroosh@*رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

 1۳۹۷خرداد۲۲ پذیرش مقاله: ؛1۳۹۶اسفند۹ دریافت مقاله:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخۀ به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

هایی که برای تبیین رفتارها ارائه ها و مدلاجتماعی، مشننکالت رفتاری شنندیداأ متأثر از عوامل محیطی هسننتند و تقریباأ در اغلب ن ریههای شننناختیمطابق دیدگاه زمینه و هدف:
سه به ست، خانه و مدر سی تأثیر جوعنوان دو محیط مؤثر بر رفتارهای فرد محسوب میشده ا ضر، برر شکالت رفتاری روانی شوند. هدف از پژوهش حا سه بر م اجتماعی مدر

 آموزان مقطع متوسطۀ دوم شهر اصفهان بود.شدۀ دانششده و بیرونیدرونی
پسنننر( مقطع دوم  ۲۶۶دختر و  ۲۴۰آموزان )نفر از دانش ۵۰۶یابی معادالت سننناختاری بود. بدین من ور تعداد بسنننتدی در بالب مدلروش پژوهش از نوع هم بررسیییی:روش

تماعی مدرسه )فریزر و همکاران، اج( و جو روانی۲۰۰1های مشکالت رفتاری )آخنباخ و رسکورال، نامهای تصادفی انتخاب شدند و پرسشگیری خوشهشیوۀ نمونهمتوسطه به
 آمده بود.دستهای بهدهندۀ برازش مناسب مدل با دادههای کلی مدل نشانتحلیل شد. شاخص Amos-23افزار ها با استفاده از نرم( را پر کردند. داده1۹۹۵

 (.۰٫۰۰1p<، ۰٫۵۰- =βشده تأثیر معنادار دارد )شده و بیرونیرفتاری درونیاجتماعی مدرسه بر مشکالت آمده از آزمون مدل، نشان داد جو روانیدستنتایج به ها:یافته
شده شده و درونیبر انسجام و انضباط بیشتر و اصطکاک کمتری باشد، مشکالت رفتاری بیرونیآمده از این پژوهش، هرچه جو کالس مبتنیدستبر اساس نتایج به گیری:نتیجه

 شود.آموزان مقطع متوسطۀ دوم توصیه میاجتماعی مدرسه برای کاهش مشکالت رفتاری دانشود جو روانیکمتر خواهد بود. بر این اساس، بهب
 آموزان، مشکالت رفتاری.اجتماعی مدرسه، دانشجو روانی ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
آموزان، ترین معضنننالت دانشامروزه مشنننکالت رفتاری از جمله رایج

تر به آید که در ابعاد کوچکویژه در جوامع پیشنننرفته به حسننناب میبه
های خود و در کالسیساالن و همآموز با همپرخاشگری رفتاری دانش

سیع سلحانه، تجاوز ابعاد و سربت م تر آن به مواردی چون خودکشی، 
آموزی از توان اشاره کرد. این مشکالت دانشی از این ببیل میو موارد
ها، اولیا، مربیان و مسننالوالن کشننور های خانوادهترین ندرانیجمله مهم

است؛ زیرا گسترش روزافزون این مشکالت رفتاری بر زندگی فردی و 
سان شته و آرامش و احساس ایمنی را اجتماعی ان ها تأثیرات منفی گذا
 (.1است )تهدید کرده 

های مختلفی برای مشننکالت رفتاری صننورت گرفته بندیتاکنون طبقه
اسننت. بعضننی از پژوهشننگران مشننکالت رفتاری را به دو دسننتۀ بزر  

شنننده و مشنننکالت رفتاری اند: مشنننکالت رفتاری درونیتقسنننیم کرده
شننننده، شننننامل مواردی مانند شننننده. مشننننکالت رفتاری درونیبیرونی

ه دنیای درونی فرد بوده، با افسنننردگی و اضنننطراب اسنننت که مربوط ب
هننای روانی و هیجننانی همراه اسنننننت. مشننننکالت رفتنناری تعننار 
سازی شامل مواردی است که به مشکالت فرد با دیگران ارتباط برونی
تر توسننننط آخنباخ مشننننکالت بندی جزئی( و در یک تقسننننیم۲دارد )

شکایات  ست: اضطراب، افسردگی،  شده ا رفتاری به ده طبقه تقسیم 
، مشنننکالت اجتماعی، مشنننکالت تفکر، مشنننکالت توجه، جسنننمانی
 (. ۲سازی )سازی و برونیشکنی، رفتارهای پرخاشگرانه، درونیبانون

های هیجانی و رفتاری مشکالت رفتاری وضعیتی است که در آن پاسخ
در مدرسه با هنجارهای فرهندی، سنی و بومی مطابقت نداشته باشد؛ 

د، مراببننت از خود، روابط طوری کننه بر عملکرد تحصننننیلی فربننه
اجتماعی، سننازگاری فردی، رفتار در کالس و سننازگاری در محیط کار 

های رفتاری شنننامل پاسنننخنیز تأثیر منفی بگذارد. مشنننکالت هیجانی
شننننود. این زای محیطی نمیببول کودک یا نوجوان به عوامل تنشبابل

بارۀ مشننننکالت بر اسننننناس داده نابع مختلا در حاصنننننل از م های 
کم شننود و باید دسننتکردهای هیجانی یا رفتاری فرد شننناسننایی میکار

ها مدرسننننه اسننننت، بروز کند. یکی از آندر دو موبعیت متفاوت که 
ها زمان با سننایر معلولیتطور همتواند بهرفتاری میمشننکالت هیجانی
 (.۳) نیز ظاهر شود
ماعی این گروه از دانشاز سننننوی دیگ بات ر، انزوای اجت آموزان موج

آورد. کودکان و نوجوانان با کژرفتاری هرچه بیشننننتر آنان را فراهم می
شکالت رفتاری، معموالً محبوبیت ندارند. مجموعۀ این عوامل، این  م
 دهدکودکان را در معر  خطر بروز رفتارهای ضنننداجتماعی برار می

(۴.) 
اجتماعی، مشکالت رفتاری شدیداأ متأثر از اختیهای شنمطابق دیدگاه

هایی که برای ها و مدلعوامل محیطی هسننتند و تقریباأ در اغلب ن ریه
سه به ست، خانه و مدر شده ا عنوان دو محیط مؤثر تبیین رفتارها ارائه 

شننننونند؛ هرچننند تنأکینند هرینک از بر رفتننارهنای فرد محسننننوب می
 ای متفاوت بوده اسنننتدرسنننهن ران بر عوامل خانوادگی یا مصننناحب

شگری تحت (.۵) شکالت رفتاری مانند پرخا ست که م تأثیر محیطی ا
جو  فتنناری در بننافننت و  کالت ر ین مشننننن برار دارد. ا فرد در آن 
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ای از کند. جو مدرسننه به مجموعهاجتماعی خاصننی نمود پیدا میروانی
ست هایی گفته میها و ندرشباورها، ارزش سه رایج ا شود که در مدر

آموزان، معلمننان و دیگر و از طریق تعننامالت اجتمنناعی بین دانش
 (.۶) آیدکارکنان مدرسه به وجود می

تأثیر آموز و معلم اسننت و تحتجو مدرسننه محصننول تعامالت دانش
و همکاران جو مدرسننه را  تاپاهای آموزشننی و اجتماعی اسننت. ارزش
فردی در اننند: کیفیننت و تننداوم تعننامالت بین گونننه تعریا کردهاین

شناختی، اجتماعی و روان شد  سه که ر شناختی کودکان را اجتماع مدر
 (.۷دهد )تأثیر برار میتحت

مرکز ملی جو مدرسه، پنج حیطه از جو مدرسه را با مروری بر دویست 
. امنیت )بوانین و هنجارها، امنیت جسنننمی و 1منبع اسنننتخرار کرد: 
ماعی یت اجت به۲عاطفی(؛ امن فاوت . روابط )احترام  های فرهندی، ت

آموزان پیوند با مدرسنننه، حمایت اجتماعی، رهبری، نژادمبومیت دانش
. آموزش و یادگیری )یادگیری ۳ها از جو مدرسننننه(؛ و برداشننننت آن

یادگیری  یادگیری خدمات، حمایت برای  اجتماعی، عاطفی، نژادی، 
آموزان و تحصنننیلی، پشنننتیبانی از روابط متخصنننصنننان، ادراک دانش

ای )محیط فیزیکی، . محیط مؤسنننسنننه۴از محیط مدرسنننه(؛ معلمان 
نابع( و  مه۵م نا مدرسنننننه )اجرای بر یان بهبود در  های مبتنی بر . جر

سه بعد امنیت  ،1شواهد(. همین طور در مدل مدارس امن و حمایتدر
عاطفی، امنیت جسمی و استفاده از مواد(، مشارکت )امنیت اجتماعی

ها و شننننرکت در مدرسننننه( و فرهنگآموز )روابط، احترام دیگر دانش
محیط مدرسننه )محیط فیزیکی، محیط تحصننیلی، بهزیسننتی و محیط 

 (.۸،۹انضباطی( در ن ر گرفته شد )
اند که در طول سنننی سنننال گذشنننته، چندین مطالعۀ مروری تالش کرده

اند، شنننندۀ مطالعاتی که جو مدرسننننه را بررسننننی کردهپوشننننیابعاد هم
ساس این م (.۷) مشخص کنند صلی بر ا طالعات مروری، پنج مؤلفۀ ا

. ۲. ن م، امنیت و انضننباط؛ 1در تحقیقات نشننان داده شننده اسننت: 
. تسهیالت مدرسه )محیط ۴. روابط اجتماعی؛ ۳پیامدهای تحصیلی؛ 

های . پیوند با مدرسه )مشارکت در فعالیت۵فیزیکی در یک مدرسه( و 
 مدرسه(.

های بسننیاری از گویه رمسننی و همکاران با اسننتفاده از تحلیل عامل بر
ستفاده سه را تأیید شده در این مقیاسا سازۀ مجزا در جو مدر ها، پنج 

تر تواند به سنننه سنننازۀ دبیقکردند؛ اما دریافتند که روابط اجتماعی می
آموز و دانشبندی شننننود: محیط اجتماعی، روابط ممبت معلمتقسننننیم

 شننننده بهها و توجه دادهاحسنننناس انسننننجام )تسنننناوی در فرصننننت
آموزان(. با اینکه بر روی این ابعاد توافق وجود دارد، در بسننیاری دانش

لدین، دانش و  عاد دیگری، همچون مشنننننارکت وا عات بر اب طال از م
آموزان با های انضنننباطی و روابط دانشگذاریانصننناف در سنننیاسنننت

 (.۸) ساالن تأکید کردندهم

نجو روانی تأثیرات مع ماعی فضنننننای آموزشننننی  مامی داری بر ااجت ت
کالت رفتاری، آموزان دارای مشنننهای منفی کودکان و دانششننناخص

مانند ترک تحصنننیل، غیبت از کالس، مقاومت یادگیرندگان در مقابل 
نداشنننتن و معلم، فقدانِ رفابت بین دانشنننجویان در کالس، رضنننایت

شرفت تحصیلی آنعالبهبی سنادهای علمی و پی ها در بودن به درس، ا
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۳ 

یادگیری محیط ماعی کالس را جو روانی (.۹) مختلا داردهای  اجت
 بودن به سه دسته تقسیم کرد:توان از لحاظ مطلوبمی
اجتماعی مطلوب که ویژگی آن شننامل مشننارکت فراگیران . جو روانی1

در کالس، رابطۀ صنننمیمی اسنننتاد و فراگیران، برخورداری از حمایت 
گر، بربراری اسننتاد در موابع مشننکل، رابطۀ صننمیمی فراگیران با یکدی

دهی مطالب آموزشننننی در مقررات و ایجاد ن م در کالس، سننننازمان
ید و رغبت جد لب  طا ئۀ م اندیز اسنننننت. در این جو بین کالس و ارا

شود ادراک و انت ار تفاوتی وجود ندارد و برابت و نزدیکی مشاهده می
 ؛و پیشرفت تحصیلی زیاد است

اجتمنناعی روانیاجتمنناعی نننامطلوب کننه در مقننابننل جو . جو روانی۲
  ؛مطلوب برار دارد

اجتماعی متوسننط برار دارد که . در فاصننله بین این دو جو، جو روانی۳
تا حدودی مشارکت و صمیمیت در بین یادگیرندگان وجود دارد و بین 

 (.1۰) شودآموزان برابت متوسطی دیده میادراک و انت ار دانش
آموزان مدارسی که دانشبرولین الفتمن، مادین و اوستبر  دریافتند در 

کنند، ممالً بوانین شننننفاف و عادالنه جو مدرسننننه را خوب گزارش می
کنند، رفتارهای اسننننت و احسنننناس حمایت و احترام در مدرسننننه می

جو ممبت مدرسننننه، محیطی  (.11) دهدسننننازی کمتر رخ میبربانی
کند که حمایتی از لحاظ تحصنننیلی، انضنننباطی و جسنننمانی فراهم می

بخشننند کند و تداوم میاحترام، اعتماد و روابط مراببتی را تشنننویق می
شننناختی را در طول زمان جو مدرسننه همچنین بهزیسننتی روان(. 1۲)

 طور معکوس با مشننننکالت رفتاریو به( 1۳) دهدتأثیر برار میتحت
شد رفتارهای پرخطر شکایت(، 1۴شده )ریزیبرون سمانی، ر های ج

 (.1۵) در طول زمان و غیبت رابطه دارد
احتمال تری دارند، بهدر سطح سازمانی، مدارسی که جو سازمانی ممبت

هایی دربارۀ های ارتقای سننننالمت جسننننمانی و آموزشبیشننننتر برنامه
نسننی را در سننیگارکشننیدن، مصننرف مشننروبات، رفتارهای پرخطر ج

آموزی، در سطح دانش (.1۵) کنندی آموزشی معمولشان اجرا میبرنامه
آموز در مدرسننننه با آن مواجه های آموزشننننی و اجتماعی که دانشنرم
های شننننود، با انطبا  با رفتارهای مربوط به ارتقای سننننالمت و راهمی

 (.1۶) مقابلۀ ممبت ارتباط دارد
ثیر جو مدرسنننه بر روی سنننالمت ریکی، آلدریج و آفاری به بررسنننی تأ
یت دانش یل هو ند. در این روان و تشننننک یایی پرداخت آموزان اسننننترال

مطالعه، از شننش بدعد مهم جو مدرسننه، شنناملت حمایت معلم و پیوند با 
سننناالن برای سننننجش روابط اجتماعی در مدرسنننه اسنننتفاده شننند. هم

آموزان از برای سنننننجش میزان احسنننناس دانش ،مقیاس حمایت معلم
م یت و احترام معلم بر دانشح با هما ند  سننننناالن برای آموزان و پیو

ستانه و ارتباط دانش شتن روابط دو آموزان با یکدیگر سنجش میزان دا
. سننننومین مقیاس، پیوند با مدرسننننه بود که بودهای مختلا در گروه

آموزان را به مدرسه و اینکه جزئی از جامعه بودند، احساس تعلق دانش
س چهارم پذیرش تنوع فرهندی بود که برای سنننجش سنننجید. مقیامی

در های فرهندی در مدرسنننه گذاری دربارۀ تفاوتمیزان آگاهی و ارزش
ته شنننننده بود به بررسننننی برداشنننننت ن ر گرف که  یاس دیگر  . دو مق

پرداخت، شنننفافیت بوانین و آموزان از سننناختارهای مدرسنننه میدانش
به برداشننننت . شننننفافیت بوانین ندوجوی کمک بودگزارش و جسننننت

آموزان از وضننننوش و شننننفافیت در بوانین مدرسننننه و گزارش و دانش
های مطمالن آموزان از روشوجوی کمک به میزان آگاهی دانشجسنننت

های بهزیسننننتی  ها اشننننناره داشنننننت. نشننننناندر یداد برای گزارش رو
تابروان عه،  طال ناختی در این م تایج شنننن یت اخالبی بود. ن آوری هو
شان داد که آمده از این پژوهش دستبه درصد واریانس بهزیستی ۵۶ن

صننننورت شننننود. نتایج بهآموزان از طریق جو مدرسننننه تبیین میدانش
گونه بود که بین ابعاد مربوط به جو مدرسننننه، تنها پیوند با تر اینجزئی

مدرسنننه تأثیر مسنننتقیم معنادار بر روی بهزیسنننتی داشنننت و بقیۀ ابعاد 
دار بود. بر این اسنننناس آوری بر روی بهزیسننننتی معناواسننننطۀ تاببه

ند، حس دانش مدرسنننننه دار آموزانی که احسننننناس تعلق و احترام در 
ستی و روانآوری بویتاب شناختی تری دارند؛ در نتیجه وضعیت بهزی

به می با همبهتری را تجر ند  ند. از طرفی پیو ید تنوع کن تأی سننننناالن، 
وجوی کمک، بیشننترین فرهندی، شننفافیت بوانین و گزارش و جسننت

ای بر روی از طرفی مطالعه (.1۷) باط را با هویت اخالبی داشننننتندارت
سننال نشننان داد که وبتی  1۶تا  1۲آموز سنننین بیش از دو هزار دانش

شنندن وابع شننود، طور مکرر در معر  خشننونت و بربانیآموز بهدانش
مال افزایش مشننننکالت روانی مان افزایش احت ماعی او در طول ز اجت

بد. عالوه بر آنمی لدری و حتی دانش یا هد ب آموزانی که خود شنننننا
خشونت هستند، از کسانی که خودشان بربانی شدند، بیشتر احساس 

و  اسنننتور (.1۸) کنندافسنننردگی، اضنننطراب، خصنننومت و تحقیر می
ویژه انت ارات باال از بنبنیشننتی نشننان دادند که محیط ممبت مدرسننه به
لدری در مدرسننننه، تر بمعلمان و امنیت در مدرسننننه، با میزان پایین
خانمان در شنننش ایالت افسنننردگی و افکار خودکشنننی در نوجوانان بی

 (.1۹) کالیفرنیا در آمریکا ارتباط دارد
توان اسنننتنباط کرد که دربارۀ نقش جو با مروری بر پیشنننینۀ پژوهش می

سه بر روی مشکالتی از ببیل افت تحصیلی یا مشکالت رفتاری،  مدر
اند؛ اما نقش جو ببولی ارائه دادههای بابلطور عام یافتهها بهپژوهش

شده در تحقیقات شده و برونیمدرسه بر روی مشکالت رفتاری درونی
ببلی به تفکیک روشن نیست؛ بنابراین مساللۀ تحقیق حاضر این است 

شده و اجتماعی کالس بر هریک از مشکالت درونیکه نقش جو روانی
سطشده در دانشبیرونی صفهان چگونه آموزان مقطع متو شهر ا ۀ دوم 
 است.

 روش بررسی 2

بسننننتدی بود که در آن روابط بین متایرهای روش پژوهش از نوع هم
شده و سازیرفتاری دروناجتماعی و مشکالت مکنون ابعاد جو روانی

شده در بالب الگوی معادالت ساختاری بررسی شده است. سازیبرون
موزان دختر و پسننننر آجامعۀ آماری این پژوهش شننننامل تمامی دانش

سننالۀ دوم( شننهر اصننفهان اسننت که در سننال متوسننطۀ دوم )دورۀ سننه
مشننناول به تحصنننیل بودند. برای انتخاب  1۳۹۶-1۳۹۵تحصنننیلی 

سمی از ادارۀ آموزش صفهان، نمونۀ مدن ر، با مجوز ر شهر ا وپرورش 
ای استفاده شد. بدین ای تصادفی چندمرحلهگیری خوشهاز شیوۀ نمونه
صادفی انتخاب وپرورش بهتدا دو ناحیۀ آموزشصورت که اب صورت ت

شنند؛ سننزس از هر ناحیه نیز، چهار مدرسننه )دو مدرسننۀ دخترانه و دو 
سه کالس درس به سه،  سرانه( و از هر مدر سۀ پ صادفی مدر صورت ت

نفر انتخاب شننندند که از  ۵۰۶انتخاب شننند. بنابراین در نهایت تعداد 
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۴ 

ین تعننداد،  نفر دیگر را  ۲۶۶ن پسننننر و آموزانفر را دانش ۲۴۰ا
دادند. افرادی که تمایل نداشننتند در این آموزان دختر تشننکیل میدانش

آموزان در گروه مطالعه شننننرکت کنند، حذف شنننندند. همۀ این دانش
سننال بودند و در مدارس  1۸تا  1۵آموزان عادی و با دامنۀ سنننی دانش

سدولتی تحصیل می های نامهشکردند. برای گردآوری اطالعات، از پر
نامۀ ( و پرسننننش1۹۹۵اجتماعی کالس )فریزر و همکاران، جو روانی

( استفاده شده ۲۰۰1سنجش مشکالت رفتاری )آخنباخ و رسکورال، 
 اند.تفصیل معرفی شدهاست. در ادامه این ابزارها به

سؤالی است بیست یاجتماعی کالس: ابزارنامۀ جو روانیالا: پرسش
( بننا هنندف سنننننجش جو 1۹۹۵ان )کننه توسننننط فریزر و همکننار

دهی به سننؤاالت با اجتماعی کالس طراحی شننده اسننت. پاسننخروانی
( ۲و همیشننننه =  1، گاهی = ۰ای )هرگز = درجهروش لیکرت سننننه

مقیاس زیر نامه دارای چهار خردهشننننود. این پرسننننشگذاری مینمره
است: اصطکاک، انسجام، انضباط و ربابت. فریزر و همکاران ضریب 

 ۰٫۸۷نامه را با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل آزمون یی پرسشپایا
 (.۲۰اند )گزارش کرده

من ور احراز پایایی این مقیاس نیز ضنننریب آلفای کرونباخ محاسنننبه به
، «انسننننجاممیکزارچگی»آمده برای ابعاد دسننننتشنننند. میزان آلفای به

ر با ترتیب براببه« مداریانضننننباطمتکلیا»و « برخوردماصننننطکاک»
 به دست آمد که مطلوب است. ۰٫۶۷و  ۰٫۷1و  ۰٫۶۹، ۰٫۷۹

اجتماعی نامۀ جو روانیمن ور بررسننی روایی پرسننشدر این پژوهش به
کالس، از تحلیل عاملی تأییدی اسننننتفاده شنننند. با توجه به اینکه بار 
عاملی، عامل ربابت در حد بسننننیار اندکی بود، از مدل حذف شنننند. 

اثر حذف شننود تا توان کلی پارامترهای کم کندابتصنناد مدل ایجاب می
نامه، بیاندر مدل باال رود. در نتیجه نتایج تحلیل عاملی این پرسننننش

نامه بود. در مجموع بار عاملی عاملی پرسننننشتأیید سنننناختار سننننه
 ۰٫۸۰تا  ۰٫۳۳های موردببول این مقیاس، بین احرازشننننده برای گویه

 متایر بود.
نامۀ مشنننکالت کودکان: پرسنننشنامۀ مشنننکالت رفتاری ب: پرسنننش

باخ و رسننننکورال ) من ور سنننننجش عملکرد ( به۲۰۰1رفتاری را آخن
نامه چندین اند. این پرسننشهیجانی کودکان و نوجوانان سنناختهرفتاری

سؤال دارد. فرم مشکالت رفتاری  11۳فرم دارد که فرم نوجوانان آنان 
سننننال  1۸ تا 11کننده برای سنننننین نوجوانان یک مقیاس خودارزیابی

اسننننت که نوجوانان با حدابل تحصننننیالت در حد پایۀ پنجم ابتدایی 
ها به سننننؤاالت این های آزمودنیتوانند به آن پاسننننخ دهند. پاسننننخمی

( و اصننالً 1(، معموالً )۲ای از کامالً )گزینهصننورت سننهنامه بهپرسننش
ندرم گذاری می( نمره۰) یا سنننن کل  شننننود. این فرم، هشنننننت مشنننن

گننیننرد کننه عننبننارت اسننننننت از: اننندازه مننی رفننتنناری راعنناطننفننی
گیریمافسنننردگی، شنننکایات جسنننمانی، اضنننطرابمافسنننردگی، گوشنننه

مشننننکالت اجتماعی، مشننننکالت تفکر، مشننننکالت توجه )مربوط به 
شننننکنی، رفتار (، رفتار بانونAPفعالی؛ اختالل نارسننننایی توجهمبیش

پرخاشننننگری. این مشننننکالت در بالب دو مؤلفۀ مشننننکالت رفتاری 

بندی شده به شرش زیر تقسیمسازیشده و مشکالت برونسازیدرون
 شود:می

های شنننده: شنننامل گویهسنننازیالا. مقیاس مشنننکالت رفتاری درون
گیریمافسننردگی، شننکایات جسننمانی و مقیاس های گوشننهمقیاسخرده

 اضطرابمافسردگی است.
های شننننده: شننننامل گویهسننننازیب. مقیاس مشننننکالت رفتاری برون

 (.۲شکنی و رفتار پرخاشگری است )های رفتار بانونیاسمقخرده
های دو مؤلفۀ مشننننکالت رفتاری مقیاسدر پژوهش حاضننننر، خرده

شده در مدل پژوهش استفاده سازیشده و مشکالت برونسازیدرون
شننده اسننت. شننواهد موجود داللت بر روایی و پایایی این ابزار دارد. 

و با اسننتفاده از اعتبار  ۰٫۹۷نباخ ضننرایب کلی با اسننتفاده از آلفای کرو
ست و روایی محتوایی )انتخاب منطق  ۰٫۹۴بازآزمایی  شده ا گزارش 

سؤاالت و استفاده از تحلیل کالس یک سؤاالت( و روایی مالکی )با 
پزشکی با کودک و روایی سازۀ روابط درونی استفاده از مصاحبۀ روان

مطلوب گزارش شننننده  ها نیزها و تمایزگذاری گروهی( این فرممقیاس
 (.۲است )

نامه، از ضریب آلفای کرونباخ در ادامه، برای بررسی پایایی این پرسش
به یب  فاده شننننند. ضننننرا مده، برای خردهدسنننننتاسننننت یاسآ های مق
گیری، شننننکایات جسننننمانی، رفتار اضننننطرابمافسننننردگی، گوشننننه

، ۰٫۷۰، ۰٫۷۷ترتیب برابر با شننننکنانه و رفتار پرخاشننننگرانه بهبانون
بود. این نتایج بیاندر پایایی نسنننبتاأ مطلوب این  ۰٫۸۳و  ۰٫۷۳، ۰٫۶۶
 نامه است.پرسش

 ۲۳دادن تحلیل عاملی تأییدی از نسننننخۀ در این پژوهش، برای انجام
بهره گرفتننه شننننند. نتننایج این تحلیننل، وجود پنج  AMOSافزار نرم
گیریمافسننردگی، شننکایات مقیاس اضننطرابمافسننردگی، گوشننهخرده

کند. شننننکنانه و رفتار پرخاشننننگرانه را تأیید میر بانونجسننننمانی، رفتا
های تأییدشننندۀ این مقیاس، بین طور کلی، دامنۀ بار عاملی برای گویهبه

برار داشننننت. در مجموع، نتایج تحلیل عاملی تأییدی  ۰٫۷۶تا  ۰٫۳۲
ای نامۀ مشننننکالت رفتاری از روایی سننننازهبیاندر آن بود که پرسننننش

عاملی موردبررسننننی تأیید سنننناختار پنجمطلوبی برخوردار اسننننت و 
های برازش نیز بیاندر آمده از محاسبۀ شاخصدستشود. مقادیر بهمی

 بودن این ابزار بود.مطلوب

 هایافته ۳
من ور بررسننننی نحوۀ ارتبنناط میننان متایرهننای در این بخش ابتنندا بننه

سبه شد. در جدول بستدیتحقیق، هم ، ماتریس ۲های دومتایری محا
 متایرهای پژوهش به نمایش درآمده است.بستدی هم

، میان متایرهای تحقیق رابطۀ معناداری 1مطابق با مندرجات جدول 
یل توان از مدلوجود دارد و می یابی معادالت سننننناختاری برای تحل

اسننننتفاده کرد. برای آزمون مدل مفرو  پژوهش، از روش معادالت 
افزار نرم ۲۳ساختاری استفاده شد. تحلیل مذکور با استفاده از نسخۀ 

AMOS .انجام شد 
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۵ 

 بستدی بین متایرهای پژوهش. ماتریس هم1جدول 
 ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 1 متایرها
         جو مدرسه

        1 . انسجام1

       1 -۰٫۵۹** . اصطکاک۲

      1 -۰٫۳۳** ۰٫۲۰** . انضباط۳

         شدهمشکالت رفتاری بیرونی
     1 -۰٫۲1** ۰٫۲۵** -۰٫۲1** . پرخاشگری۴

    1 ۰٫۶۵** -۰٫1۳** ۰٫۲۴** -۰٫1۸** شکنی. بانون۵

         شدهمشکالت رفتاری درونی

   1 ۰٫۴1** ۰٫۵۵** -۰٫1۲** ۰٫۲۵** -۰٫۲۴** . افسردگی۶
  1 ۰٫۶۵** -۰٫1۳** -۰٫۲1** -۰٫1۵** ۰٫۲۲** -۰٫۲۲** گیری. گوشه۷
 1 ۰٫۴۹** ۰٫۵۹** ۰٫۳۲** ۰٫۴۶** -۰٫1۶** ۰٫۲۵** -۰٫1۵** جسمانی . شکایت۸

۰٫۰۰1 **p<  

روش بیشننینۀ احتمال برای آزمون الگوی ن ری پژوهش و برازش آن  از
شد. در ادامه بههای گردآوریبا داده ستفاده  من ور بررسی میزان شده ا

(. در ۲های برازش محاسبه شد )جدولبرازش مدل پژوهش، شاخص
ها و که بر مبنای تفاوت میان واریانس 1های برازش مطلقشنننناخص
گیری شننننده اندازهشننننده و تدوینمشنننناهدههای دو مدل کوواریانس

های شنننود، هرچه تعداد پارامترهای مدل بیشنننتر باشننند، شننناخصمی
های مطلق در این پژوهش برازش مطلق بهبود خواهد یافت. شننناخص

 ۲(، شاخص نیکویی برازشdf⁄۲χشامل مجذور خی بر درجۀ آزادی )
(GFIشاخص نیکویی برازش تعدیل ور ( بود. مجذAGFI) ۳یافته( و 

مدل و تعیین df⁄۲χخی بر درجۀ آزادی ) یابی برازش کلی  ( برای ارز
ماتریس یانس برآوردشنننننده و میزان شننننندت اختالف بین  های کووار

(. برای این شاخص باید مقدار سطح ۲شود )شده تعریا میمشاهده
شتر از  شد ) ۰٫۰۵معناداری بی ( و نیکویی GFI(. نیکویی برازش )۲با

( به حجم نمونه بسننتدی ندارد و نسننبت AGFIشننده )برازش اصننالش
شده واریانس بازتولیدشده را به کمک برآورد مقدار کوواریانس مشاهده

و برای  ۰٫۹۰بیشننننتر از  GFIپذیرش برای کند. حد بابلمحاسننننبه می
AGFI  شنننامل  4های تطبیقی(. شننناخص۲۲اسنننت ) ۸۰٫۰بیشنننتر از

 6قی( و شنننناخص برازش تطبیNFI) 5شنننناخص برازش هنجارشننننده
(CFIاسننت. این شنناخص ) ها برازش مدل موجود را با مدل صننفری

سه می ست متایرهای پنهان با یکدیگر مقای شده ا کنند که در آن فر  
ستهناهم شاخصاند. حد بابلب های تطبیقی مقادیر باالی پذیرش برای 
( RMSEA) ۷اسننننت. مجذور میاندین مربعات خطای تقریب ۹۰٫۰
در ن ر گرفته شنند. این شنناخص از  ۸صنندعنوان شنناخص برازش مقتبه

پذیرش برای این های برازش مدل است و حد بابلترین شاخصاصلی
 (.۲1در ن ر گرفته شده است ) ۰٫1شاخص مقادیر کمتر از 

 شدۀ پژوهشهای نیکویی برازش مدل آزمون: شاخص۲جدول 

  مطلق تطبیقی مقتصد

RMSEA NFI CFI AGFI GFI d.f  ⁄۲χ هاشاخص 

 مقادیر ۲٫۳۴ ۰٫۹۶ ۰٫۹۳ ۰٫۹۷ ۰٫۹۴ ۰٫۰۵

های کلی مناسننننبی شننننده از شنننناخص، مدل ارائه۲بر اسنننناس جدول 
آمده برازش دارد و دسننننتهای بهخوبی با دادهبرخوردار اسننننت و به

های شنننده، برازش مناسنننبی با دادهتوان نتیجه گرفت که مدل آزمونمی

نتایج مربوط به آزمون مدل پژوهش  1شنننده دارد. در شنننکل گردآوری
 ارائه شده است.

 
 
 

 

 

                                                      
absolute. 1  
Goodness of fit index .2  
Adjusted Goodness of Fit Index .3  
Comparative .1  

2. Normed Fit Index  
Comparative Fit Index .3 

4. Root Mean Square Error of Approximation  
5. Parsimonious  
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۶ 

 

شکل  ضرایب مندرر در  ساس  ضر، جو 1بر ا ، طبق مدل پژوهش حا
)شامل سه گویۀ انضباط، انسجام و اصطکاک( اجتماعی کالس روانی

شنننده )شنننامل سنننه گویۀ شنننکایت بر روی مشنننکالت رفتاری درونی
( و ۰٫۰۰1p< ،۰٫۵۰-=βگیری و افسننننردگی( )مانی، گوشنننننهجسنننن

شکنی و پرخاشگری( تأثیر شده )شامل دو گویۀ بانونمشکالت بیرونی
( و هرچننه جو کالس ۰٫۰۰1p< ،۰٫۵۰-=βمنفی معنننادار دارد )

شنننده کاهش شنننده و بیرونیتر باشننند، مشنننکالت رفتاری درونیتممب
 یابد.می

 بحث 4
سه بر مشکالت رفتاری  سی تأثیر جو مدر ضر برر هدف از پژوهش حا

آموزان مقطع متوسنننطۀ دوم در شنننهر شننندۀ دانششنننده و بیرونیدرونی
های کلی و جزئی اصفهان بود. بر اساس نتایج مدل در بخش شاخص

لت انسنننجام و اصنننطکاک و انضنننباط، بر روی ابعاد جو مدرسنننه، شنننام
عبارت دیگر، شده تأثیر معنادار دارد. بهشده و بیرونیمشکالت درونی

جو ممبت مدرسه، شامل انسجام و انضباط بیشتر و اصطکاک کمتر با 
آمده از این دسننتیافته همراه اسننت. نتایج بهمشننکالت رفتاری کاهش

 سننوریانو(، 1۴(، سنناب )1۰(، کوسننوی )۹های تلی )پژوهش با یافته
 سویی دارد.( در کشورهای مختلا جهان هم1۹( و استور )1۶)

به دانشجو مدرسننننه از دو طریق می ند  وجوی آموزان در جسننننتتوا
شده ممل افسردگی کمک کمک، هندام حضور عالئم مشکالت درونی

آموزان برای کسننننب دانش . از طریق ایجاد اشننننتیا  در دانش1کند: 
. اشننتیا  ۲طور کلی عالئم سننالمت روان؛ ئم افسننردگی و بهدربارۀ عال

سننناالن و کسنننانی که از سنننازی عالئم خود برای بزر ها برای فاشآن
ها را به خدمات مناسننننب در مدرسننننه و کنند تا آنها حمایت میآن

باشننننند و  بت  مدرسنننننه مم ند. از طرفی وبتی جو  جاع ده ماع ار اجت
ایی در مدرسه از طرف معلمان، های استیگمآموزان ندران ندرشدانش

آموزان دربارۀ مشننننکالت سننننالمت روان نباشننننند، کارکنان و دانش
شننندۀ خود را با مسنننالوالن مربوطه در میان توانند مشنننکالت درونیمی

جو ممبت در مدرسننننه  (.۲۲) بگذارند و در فرایند درمان برار بگیرند
های شننننخصننننی، ممل خالبیت، تفکر انتقادی، باعث پرورش ویژگی

شننننود. های ارتباطی و همکاری میهای حل مسننننالله و مهارتمهارت
برعکس، نشنننان داده شنننده اسنننت که جو منفی مدرسنننه باعث ایجاد 

آموزان مشکالتی شود و در تعامالت دانشآموزان میمقاومت در دانش
یکی از ابعاد مهم در جو مدرسننننه، بوانین و  (.۲۲د )آوربه وجود می

دهد مدارس با بوانین انضباط است. شواهدی وجود دارد که نشان می
آموزان انضننننباطی بهتر، میزان خشننننونت و بزهکاری کمتری در دانش

ترین بوانین آشننننکار یا ضننننمنی در مدارس، به رفتارهای دارند. مهم
اشاچی منفعلی باشد که دانسته مربوط به شاهدبودن ربط دارد؛ چه تم

سته از رفتار خشونت شد که یا نادان سی با شد یا ک آمیز حمایت کرده با
گفته باشنند « نه»طور مسننتقیم یا غیرمسننتقیم به رفتار بلدری بربانی به
دهننند و بر عنناطفی کالس را تشننننکیننل میاین امور جو روانی (.۲۲)

گذارند. چگوندی یشننده تأثیر مشننده و برونیمشننکالت رفتاری درونی
معنای اینکه تا چه حدی بوانین ثبات دارند و عادالنه اجرای بوانین به

شوند، یکی دیگر از عواملی است که احساس امنیت در مدرسه اجرا می
دهد. اجرای دائم بوانین در مدرسننننه و دسننننترسننننی به را شننننکل می

 (.۲۳) اشنننناره دارد« سنننناختار و حمایت»سنننناالن مرابب به بزر 
عات نشننننان داده که سنننناختار و حمایت با میزان کمتر اخرار و مطال

شتر دانش ست کمک در موبعیترغبت بی های بلدری آموزان به درخوا
تر باشد و بر اجرای آن ن ارت هرچه بوانین شفاف (.۲۳) همراه است

آمیز شننکنی و رفتارهای خشننونتبیشننتری صننورت گیرد، احتمال بانون
 یابد.کاهش می
آموزان های این پژوهش، محدودشننندن پژوهش به دانشاز محدودیت

نکردن جو فیزیکی، استفادۀ صرف متوسطۀ دوم شهر اصفهان، بررسی

 آموزان مقطع متوسطۀ دومشدۀ دانششده و بیرونی. مدل تأثیر جو کالس بر مشکالت رفتاری درونی1شکل 
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۷ 

 های خودگزارشی برای بررسی متایرها بود.نامهاز پرسش
عاطفی مدرسنننه پرداخته با توجه به اینکه پژوهش حاضنننر به جو روانی

شنهاد می ست، پی شگران آینده بر رویا ابعاد دیگری از جو  شود پژوه
وجودآمدن مشکالت مدرسه، ممل جو فیزیکی مدرسه و نقش آن در به

شننود که با آموزان تمرکز کنند. افزون بر این، پیشنننهاد میرفتاری دانش
آموزی همچون هننای دانشتکرار این پژوهش بر روی سننننننایر گروه

ا هپذیری یافتهآموزان دبسننننتانی یا مقطع متوسننننطۀ دوم، تعمیمدانش
های این پژوهش یکی از محدودیتبهبود یابد. در نهایت، با توجه به 

شود آموزان بود، پیشنهاد میهای خودگزارشی دانشکه استفاده از داده
تری همچون مشننننناهنندۀ مسننننتقیم کالسننننی در هننای عمیقاز روش
 های آینده استفاده شود.پژوهش

ساس یافته شنهدستهای بهبر ا شود که در اد میآمده از این پژوهش پی
عاطفی مدرسننه، برای کاهش مشننکالت جهت بهبود کیفیت جو روانی

تواند آموزان تدابیری اندیشننننیده شننننود. این تدابیر میرفتاری در دانش
اجرا و مبتنی بر افزایش انسننننجام و بوانین انضننننباطی شننننفاف و بابل

های مختلا برای کاهش اصننننطکاک و تنش بین اسننننتفاده از شننننیوه

 آموزان با کارکنان مدرسه باشد.ان با یکدیگر و دانشآموزدانش

 گیرینتیجه ۵
های این تحقیق جو مدرسننننه که شننننامل انسننننجام و بر اسنننناس یافته
بت بین آنیکزارچگی دانش با تأکید بر آموزان، اصننننطکاک و ر ها و 

های فردی در کنندۀ تفاوتتواند تبیینتکلیا و انضننننباط اسننننت، می
ساس، شدۀ دانشنیشده و درومشکالت بیرونی شد. بر این ا آموزان با

سه به پردازش وابع دنبال آن کاهش بینانۀ اطالعات و بهارتقای جو مدر
گیری یا پرخاشگری بروز رفتارهای ناسازگارانه از ببیل افسردگی، گوشه

 و مشکالت انضباطی منجر خواهد شد.

 تشکر و قدردانی 6
وپرورش اسنننتان آموزش دانیم از سنننازمانوسنننیله بر خود الزم میبدین

رسان بودند، دادن این پژوهش یاریاصفهان و تمام افرادی که در انجام
مان و ارگانی  بدردانی کنیم. در این پژوهش از هیز سننننناز تشننننکر و 

 .گونه تضاد منافعی گزارش نشدحمایت مالی دریافت نکردیم و هیز
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