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Abstract 
The aim of this study was to investigate the mediating role of authenticity 

personality dimensions in the relationship between perceptions of school 

climate and academic well-being of students. The statistical population of the 

study involved all the high school students in Behbahan, Khuzestan, south of 

Iran, out of which 354 individuals were finally selected using multi-stage 

random sampling. The research instruments consisted of the Academic Well-

Being Scale (Tomenin Sweeney et al., 2012), Personality Authenticity 

Questionnaire (Wood et al., 2008), and Perceptions of School Climate (Beer et 

al., 2016). Descriptive data and correlation matrix were analyzed using SPSS 

software, version 26. Besides, AMOS software, version 26, was used to test the 

research hypotheses and research model. Based on the results, the proposed 

model has a good fit with the collected data. Perception of school climate had a 

direct and positive effect on the academic well-being of the students. On the 

other hand, perception of school climate directly and negatively affected the 

components of alienation and acceptance of external influences, which, in turn, 

had a direct and negative effect on the students’ academic well-being. 

Moreover, perception of school climate had a direct and positive effect on the 

students’ authentic life, which also exerted a direct and positive effect on the 

students’ academic well-being. Accordingly, in order to increase the academic 

well-being of the students, further attention should be paid to the dimensions of 

students’ authentic personality and perception of school climate. 

Keywords: Dimensions of authenticity personality, perceptions of 

school climate, academic well-being. 
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 از اکادر بین ارتباط در اصیل شخصیت ابعاد گریواسطه نقش
 تحصیلیبهزیستی با مدرسه جو

 .ایران بهبهان، نور، پیام دانشگاه تربیتی، روانشناسی ارشد کارشناسی    تراهی رقیه
  

 .ایران تهران، نور، پیام دانشگاه تربیتی، علوم گروه استادیار  جعفرزاده محمدرحیم

  چکیده
 با سهمدر جو از ادراک بین ارتباط در اصیل شخصیت ابعاد گریواسطه نقش بررسی حاضر پژوهش هدف

 انشهرست متوسطه دوم دوره آموزاندانش تمامی شامل آماری جامعه. بود آموزاندانش تحصیلیبهزيستی
. دندش انتخاب ایچندمرحله تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با نفر 354 تعداد هاآن میان از که بود بهبهان

 اصالت پرسشنامه ،(2012) همکاران و سوينی تومینن تحصیلیبهزيستی مقیاس شامل پژوهش ابزارهای
 تحلیل برای. بود( 2016) همکاران و بییر مدرسه جو از ادراک پرسشنامه و( 2008) همکاران و وود شخصیت

 از پژوهش مدل و فرضیه آزمون برای و 26 نسخه SPSS  افزارنرم از همبستگی ماتريس و توصیفی هایداده
 شده آوریجمع هایداده با پژوهش مدل که دادند نشان هايافته. شد استفاده 26 نسخه AMOS افزارنرم

 چه اگر. ودب تحصیلی بهزيستی بر بر مثبت و مستقیم اثر دارای مدرسه جو از ادراک. دارد مطلوبی برازش
 بود، رونیبی تأثیرات پذيرش و ازخودبیگانگی هایمؤلفه بر منفی و مسقیم اثر دارای مدرسه جو از ادراک
 تأثیرات ذيرشپ و ازخودبیگانگی هایمؤلفه. داشت آموزاندانش اصیل زندگی بر مثبت و مستقیم تأثیر ولی

 مثبت و مستقیم راث دارای اصیل زندگی کهصورتی در تحصیلی،بهزيستی بر منفی و مسقیم اثر دارای بیرونی
 افزايش ورمنظ به که گرفت نتیجه توانمی پژوهش اين هایيافته اساس بر. بود تحصیلیبهزيستی بر

 عملبه افیک توجه هاآن مدرسه جو از ادراک و اصیل شخصیت ابعاد به بايد آموزاندانش تحصیلیبهزيستی
  .آيد

   تحصیلیبهزيستی مدرسه، جو از ادراک اصیل، شخصیت ابعاد :هاواژهکلید
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  مقدمه
 اای دارد. چرسازان جامعه اهمیت ويژهعنوان آيندهآموزان بهتوجه به مسائل مربوط به دانش

های آموزان، يکی از اهداف اساسی نظامبهبود وضعیت تحصیلی دانشهای اخیر، در دهه که
 ،عواملاين  يکی از(. 1397وند، يوسف پور، رادمهر،ست )قدما پرورش و آموزش
کیفیت  عنوان شاخصبه  آموزاندانش تحصیلیبهزيستی. اهمیت است تحصیلیبهزيستی
کمری، فودالچنگ و آموزشی به آن است ) پژوهشگرانی عالقهدهنده انعکاسآموزشی 
 (. 1399خرمائی، 

اس شامل میزان احس تحصیلیبهزيستیاند که بیان کرده ،(2018) 1سمدال، وود و برونیس
 .تنهايی و فرسودگی استحسنداشتن و  آموزان از محیط آموزشیامنیت و سالمتی دانش

بیشتر  ،آموزانی که دارای بهزيستی پايین هستند، دانشاند کهنشان داده های بسیاریپژوهش
، و همکاران 3آرچامبو ؛2006 ،رانو همکا 2فورتین) در معرض خطر ترک تحصیل هستند

نتايج و ( 2014، 5اوينوو  نن، لنن ماکیه؛ به نقل از کرو2012 ،4؛ فال و رابرتز2009
منجر به  آموزان،در بین دانش تحصیلیبهزيستی ءارتقانشان داده است که اخیر  هایپژوهش

آموز و دانشنقش فعال (، 2017 ،6آرو-)يوپاديايا و سالمال هاآن پیشرفت تحصیلی
احتمال بیشتر موفقیت و  (،2017، 7ووگال) ی تحصیلیهای او در ايجاد محیط سرزندهتوانش

بر اين اساس، شناسايی عواملی که در (. 2015 ،8)نورويتیس و ريد گرددها میآنتحصیلی 
انشناسی روی پژوهشگران رشته روپیش مهم مسائلدارند يکی از  اثرتحصیلی بهزيستی ايجاد
 . باشدمیبیتی تر

-و لیننبرينک  مدل پکران (، و2006) 9ارزش پکران -کنترل بنابراين، بر اساس نظريه
و دارای  به عنوان يکی از هیجانات پیشرفت ،11ادراک از جو مدرسه (،2012) 10گارسیا
انوری )باشد می آموزاندانششناختی و  اجتماعی رشد یزمینههايی قوی و نیرومند در داللت
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لی تحصیبین در بهزيستیبه عنوان متغیری پیشتواند (، که می1396، منیعمیکائیلیو 
ادراک از جو اند که بیان کرده(، 1398)نژاد نیکويه و ربیعیتأثیر داشته باشد.  آموزاندانش

آموز از میزان رفاه، بهزيستی و رضايت کلی وی از زندگی ادراک کلی دانشمدرسه شامل 
 سازگاری، سالمت ذهنی و اعتماد جو مدرسه بر میزان. در همین راستا، است ایدرون مدرسه

های  تجربه(. همچنین، 2017 و همکاران، 1گذارد )مکسولآموزان تأثیر مینفس دانش به
، 2يلمور وهوبنر)ا داشته باشد تحصیلیبهزيستیتواند تأثیر معناداری بر میموفق در مدرسه، 

2010.) 
 از سوی مدرسهدر پژوهشی نشان دادند که چگونگی ادراک  ،(2018) و همکاران 3هررا
ادراک از جو آموزان بر شناخت بهزيستی روانی آنان مؤثر است. همچنین افزايش دانش
 مراه باشدههای شغلی موفقیت تحصیلی، بهزيستی و فرصتبا افزايش  ،تواندمی مدرسه

می موع بهزيستی بر ایعمده تأثیر مدرسه بافت کلی، طور (. به2017و همکاران،  4)گرينوود
دارد  هاآن زندگی سبک حتی وجسمی  و روحی سالمت تحصیلی، پیشرفت آموزان،دانش

 (.2020و همکاران، 5)ريمپال
از  6تاند که اصالت شخصیادبیات پژوهشی در زمینه عوامل مؤثر بر بهزيستی نشان داده

 حس به (. توجه2020، 7تواند با بهزيستی در ارتباط باشد )ساتون، میگریطريق میانجی
(. اصالت به معنای پذيرش 2018 ، همکاران و 8ريورا) است مهم بسیار بهزيستی برای اصالت

خودواقعی و خودحقیقی است و همسو با سیر رو به رشد روانشناسی مثبت، در بسیاری از 
ته های زندگی سالم در نظر گرفترين جنبهنشناسی و مشاوره، يکی از اساسیهای رواديدگاه

های (، سطوح پايین اصالت با جنبه2020(. از نظر ساتون )2008و همکاران،  9شود )وودمی
منفی سالمت روان همچون )سطوح باالی افسردگی و سطوح پايین عزت نفس( همراه است. 

 هزيستیب نفس،با سطوح باالتر عملکرد، عزت اصالت که دهدمی نشان تحقیقات همچنین
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 همکاران و وود ؛ 2002 ،2رترها ؛2002 ،1گلدمن و کرنیس) روابط کیفیت بهتر روانشناختی،
(، نشان 2017) همکاران و 3، در ارتباط است. پیلوتی(2009 ، همکاران و ؛ شلگل2008 ،

 دهند. هزيستی بیشتری را نشان میب فردی، و شخصیتی هایافراد اصیل با تفاوت دادند که
اصالت يک جايگزين امیدبخش در مقابل ترس و ناتوانی در محیط کار و مدرسه است 

دهند که سطوح باالی اصالت با های قبلی نشان می(. پژوهش2012و چنگ،  4)ديددامس
های مختلف سالمت روانشناختی از جمله بهزيستی ذهنی مثبت تصور از خود )نف و جنبه
(، 2002(، رضايت از زندگی )گلدمن و کرنیس، 2010و همکاران،  6؛ برونل2006، 5سیزو
(، افزايش بهزيستی و کاهش پريشانی 2008و همکاران،  8؛ ايمپت2010، 7نفس )ترانعزت

و  10آگاهی )الکی(، افزايش ذهن2013و همکاران،  9؛ کیفر2008 )وود و همکاران،
مثبت و بهتر، مشکالت اجتماعی، هیجانی و رفتاری کمتر (، روابط بین فردی 2008همکاران، 

های هیجانی مثبت همچون؛ خشنودی و ( و شاخص2016، 11)گولدنر و برنشتین داگان
و همکاران، 12خرسندی، رضايت، قناعت، لذت، آرامش، عدم اضطراب و تنش )لنتون

 (، همراه است.  2013
ئل نظام آموزشی است که با يکی از مسا تحصیلیبهزيستیطور که مطرح شد، همان

 رتوجهی به آن داجتماعی بسیاری همراه است، تا جايی که بی پیامدهای مطلوب فردی و
خواهد شد. در پاسخ به اين  های اجتماعی يک جامعه منجرنهايت به هدر رفتن سرمايه

 های آموزشی وهای پیشین به نقش عوامل محیطپژوهش ضرورت و با توجه به اينکه در
ه بررسی در اين پژوهش ب. توجه کمتری شده است تحصیلیبهزيستی ی،  در ارتباط باشخص

يک مدل پرداخته شده است، که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته  اين نظم علّی در قالب
ز جو ارتباط بین ادراک ادر  ابعاد شخصیت اصیلگری واسطه است. بدين صورت که میزان
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شود. یعنوان پیامد رفتاری بررسی م به تحصیلیبهزيستیو  به عنوان آغازگر رفتارمدرسه 
از طريق  ادراک از جو مدرسه :گرددريزی میبنابراين، فرضیه پژوهش به اين صورت طرح

در شکل  پژوهش دهد. مدل مفهومیمی افزايشرا  تحصیلیبهزيستی، ابعاد شخصیتافزايش 
 . آمده است 1

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 روش
در  لیتحصیبهزيستیجا که هدف پژوهش حاضر بررسی پیشايندهای دور و نزديک از آن

ی يابی معادالت ساختارمدل قالب يک مدل علی بود، لذا پژوهش حاضر از نوع همبستگی و
 است. 

 متوسطه دوم آموزان دختر و پسر دورهدانش کلیه شامل حاضر پژوهش آماری جامعه
 نفر 354 ،(1970) 1مورگان و کرجسی جدول اساس بر است که  نفر 4606 بهبهان، شهرستان

 ادفیتصگیری استفاده از روش نمونه با عنوان نمونه جهت آزمون مدل معادالت ساختاری، به
تان سمدارس متوسطه دوم شهر رتیب که ابتدا از بینتاين ای انتخاب شدند. بهچندمرحله

 .رديدطور تصادفی انتخاب گبه( ده مدرسه )پنج مدرسه دخترانه و پنج مدرسه پسرانه بهبهان
نفر از هر سه پايه تحصیلی )دهم، يازدهم و دوازدهم(،  40در مرحله بعد، در هر مدرسه تعداد 

آوری پرسشنامه جمع 400مرحله آخر، تعداد ها پاسخ دادند. در بطور تصادفی به پرسشنامه
پرسشنامه که بطور ناقص  46باشد، نفر می 354که تعداد حجم نمونه گرديد و با توجه به اين

و معیار  آموزانشو دان معلممعیار ورود به تحقیق رضايت پر شده بودند، کنار گذاشته شد. 
 ها صرفا نهای آخگفته شد که پاس ها نیزپرسشنامه بود. به آزمودنی خروج نیز ناقص بودن
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و بدون نام و نام خانوادگی و به صورت محرمانه در نزد پژوهشگر  جهت کار پژوهشی بوده
 باشند. می

 :داستفاده ش ی ذيلآوری اطالعات مربوط به متغیرها از ابزارهادر پژوهش حاضر برای جمع
 تدوين، (2012ينی و همکاران )تومینن سوتوسط مقیاس : اين 1تحصیلیبهزيستیمقیاس 

امل، شتايی؛ تايی و پنجهفت گذاریطیف لیکرت نمرهنوع  و با دو ،ماده 31 شامل. گرديد
رضايتمندی ماده(، مؤلفه  10) نسبت به مدرسه فرسودگیماده(،  8مؤلفه ارزش مدرسه )

توسط  رسشنامهباشد. پايايی پماده(، می 9) کار مدرسه درآمیزی باماده(، مؤلفه  4) تحصیلی
 به ترتیب برای ارزش مدرسه، فرسودگی نسبت به مدرسه،(، 1395و همکاران ) مرادی

به  75/0و  73/0، 73/0، 88/0 به ترتیب،رضايتمندی تحصیلی و درگیری در کار مدرسه 
 دست آوردند. 

ست ا پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تأيیدی محاسبه شدهروايی در پژوهش حاضر، 
اصالح شده  شاخص نیکويی برازش،  (GFI2) شاخص نیکويی برازشه (، ک2)شکل 

(AGFI3 ،)شاخص برازندگی تطبیقی (CFI4 ،)شاخص برازندگی افزايشی(IFI5 و ريشه )
، 97/0، 88/0، 93/0ترتیب برابر با (، بهRAMSEA6میانگین مجذورهای خطای تقريبی )

ی روش آلفا ازپايايی، برای بررسی است که در حد قابل قبول قرار دارند.  044/0و  96/0
های ارزش مدرسه، ، و برای مؤلفه83/0استفاده شد که برای کل پرسشنامه کرونباخ 

ه ترتیب ب فرسودگی نسبت به مدرسه، رضايتمندی تحصیلی و درگیری در تکالیف مدرسه
 دست آمد. به 79/0/ و 81، 78/0، 71/0

، طراحی (2008) 8وود و همکاران توسط: اين پرسشنامه 7پرسشنامه اصالت شخصیت
 4) ، پذيرش تأثیرات بیرونیماده( 4) از خودبیگانگی مؤلفهسؤال و سه  12که شامل  گرديد
ای )اصال  مرا هفت درجهشامل طیف باشد. اين پرسشنامه میماده(،  4) زندگی اصیلو  ماده(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. academic well-being questionnaire 
2. Goodness of fit index (GFI) 

3. Adjusted goodness of fit index (AGFI) 

4. Comparative Fit Index (CFI) 

5. Incremental Fit Index (IFI) 

6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

7. Authentic Personality Scale 

8. Wood, Linley & Maltby 
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زندگی اصیل بصورت های گويه(، 7= کندتوصیف می کامال  مرا)تا (، 1= کندتوصیف نمی
 شود. گذاری مینمره معکوس

در بررسی (، 1391) شمسی، قمرانی، صمدی و احمدزادهپايايی و روايی پرسشنامه، 
مبستگی ه بررسی همبستگی نمرات با نمره کل آزمون و ،محتوايی ، از روايیپرسشنامه روايی

ايی بسیار از روپرسشنامه  هنشان داد کنتايج  ها با آزمون کلی استفاده کردند کهخرده آزمون
انگی، خودبیگ از هایمؤلفهضريب آلفای کرونباخ برای ، . همچنینبرخوردار استمطلوب 

 82/0و  81/0، 77/0، 80/0 نمره کل به ترتیب زندگی اصیل وو پذيرش تأثیرات بیرونی 
  بدست آمد.

ست ا هپرسشنامه با روش تحلیل عاملی تأيیدی محاسبه شدروايی در پژوهش حاضر، 
، 90/0، 96/0ترتیب برابر با ، بهRAMSEAو  GFI  ،AGFI ،CFI ،IFI(، که 3)شکل 

 روش ازپايايی، برای بررسی است که در حد قابل قبول قرار دارند.  048/0و  98/0، 97/0
های ، و برای مؤلفه79/0کل پرسشنامه . ضرايب پايايی برای استفاده شدآلفای کرونباخ 

، و 75/0، 72/0ش تأثیرات بیرونی و زندگی اصیل به ترتیب ازخودبیگانگی، پذير
 دست آمد. به81/0

 و همکاران 2بییر توسط 2016ی در سال پرسشنامه: اين 1پرسشنامه ادراک از جو مدرسه
 ل؛شامپرسشنامه های مؤلفه. طراحی گريد مؤلفهو هفت  گويه 32 آموز، بانسخه دانشبه نام 

، ماده( 4) ، شفاف بودن قوانینماده( 5) شاگرد -، روابط شاگردماده( 5) شاگرد -روابط معلم
، امنیت مدرسه ماده( 4) و درگیری شاگردان در مدرسه ، نزاعماده( 4) عادالنه بودن قوانین

پايايی پرسشنامه در . ماده( طراحی گرديد 6)و مشارکت شاگردان در کل مدرسه ماده(  3)
ضريب ، با استفاده از نوجوانان دختر ايرانی (، بر روی1398پژوهش نظامی و همکاران )

 بدست آمده است.  92/0آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 
در پژوهش حاضر، روايی پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تأيیدی محاسبه شده است 

، 87/0، 94/0ترتیب برابر با ، بهRAMSEAو  GFI ،AGFI ،CFI ،IFI(، که 4)شکل 
 روش ازپايايی، برای بررسی که در حد قابل قبول قرار دارند.  است 034/0و  98/0، 98/0

خرده ، و برای 89/0کل پرسشنامه . ضرايب پايايی برای استفاده شدآلفای کرونباخ 
شاگرد، شفاف بودن قوانین، عادالنه بودن  -شاگرد، روابط شاگرد -روابط معلم هایمقیاس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Delaware School Climate Scale-Student (DSCS-S) 
2. Bear, Gaskins, Blank, & Chen 
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ت مدرسه و مشارکت شاگردان در کل قوانین، نزاع و درگیری شاگردان در مدرسه، امنی
 دست آمد. به 76/0و  73/0، 79/0، 81/0، 74/0، 78/0، 82/0مدرسه، به ترتیب 

و برای  26نسخه  SPSS افزار نرم های توصیفی و ماتريس همبستگی ازبرای تحلیل داده
نسخه  AMOSافزار نرم در استراپ گری متغیر میانجی از دستور بوتبررسی نقش واسطه

  .استفاده شد 26

ضرايب استاندارد )بار عاملی( پرسشنامه بهزيستی .2شکل 
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 اصالت شخصیتضرايب استاندارد )بارهای عاملی( پرسشنامه  .3 شکل
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  ادراک از جو مدرسهضرايب استاندارد )بارهای عاملی( پرسشنامه  .4 شکل

 

 ها یافته
آموز دختر دانش 193های جمعیت شناختی نشان داد که، نمونه پژوهش شامل بررسی ويژگی

درصد(  52آموز )دانش 184درصد(،  است که   5/45آموز پسر )دانش 161درصد(، و  5/54)
 35انسانی و درصد( در رشته علوم 1/38آموز )دانش 135تجربی، از آنان در رشته علوم

 125، کنند. از نظر پايه تحصیلیفیزيک تحصیل میدر رشته رياضی درصد( 9/9آموز )دانش
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 114درصد( در پايه يازدهم و  2/32آموز )دانش 115درصد( در پايه دهم،  3/35آموز )دانش
 کنند. درصد( در پايه دوازدهم تحصیل می 2/32آموز )دانش

یرهای همبستگی متغدر اين بخش ابتدا به بررسی میانگین، انحراف معیار و ماتريس 
 (.2و 1)جدول  در انتها به ارزيابی مدل ساختاری پژوهش پرداخته شده است پژوهش و

 متغیرها پژوهش میانگین، انحراف معیار، کجی و کشیدگی در .1جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین هاشاخص
 -724/0 -140/0 77/15 09/130 تحصیلیبهزيستی

 618/0 -600/0 74/5 67/93 ادراک از جو مدرسه
 181/0 -170/0 002/2 27/14 از خودبیگانگی

 258/1 -398/0 94/1 05/16 پذيرش تأثیرات بیرونی
 465/2 -605/0 07/2 90/15 زندگی اصیل

 همبستگی بین متغیرهای پژوهش ماتريس .2جدول 

 5 4 3 2 1 متغیرها
     - تحصیلیبهزيستی. 1
    - 460/0** . ادراک از جو مدرسه2

   - -286/0** -285/0** از خودبیگانگی. 3
  - 409/0** -401/0** -397/0** پذيرش تأثیرات بیرونی. 4

 - -296/0** -191/0** 208/0** 321/0** زندگی اصیل. 5
05/0     * p ≤01/0** p ≤ 

چه در جدول همبستگی بین متغیرها نیز رائه شده است. چنان ماتريس، 2در جدول 
بت با بهزيستی تحصیلی رابطه مثادراک از جو مدرسه، و زندگی اصیل شود، بین مشاهده می

هزيستی ب(. بین ازخودبیگانگی و پذيرش تأثیرات بیرونی با P<01/0) و معنادار وجود دارد
تحصیلی، و زندگی اصیل بهزيستیبین  (.P<01/0) و معنادار وجود دارد منفیتحصیلی رابطه 

(. بین ازخودبیگانگی و P<01/0) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ادراک از جو مدرسهبا 
 (.P<01/0) و معنادار وجود دارد منفیرابطه  پذيرش تأثیرات بیرونی با ادراک از جو مدرسه
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 يابی معادالتمفروضات مدل های پرت حذف شد و سپسپیش از آزمون مدل، ابتدا داده
بررسی  3، و هم خطی چندگانه2، نرمال بودن1های گمشدهداده ضهساختاری از جمله مفرو

 شد. 
 های ورودیهدر مدل تحلیل مسیر، چنانچه برای تحلیل از دادهای گمشده: بررسی داده

های و بدون مقادير گمشده باشند. برای کار با داده ها بايد کاملخام استفاده شود، اين داده
 استفاده شد. (،1388)هومن، ها با میانگین متغیر جايگزين ساختن اين داده از راهگمشده، 

شیدگی ک بودن با استفاده از شاخص کجی ومفروضه نرمالبررسی نرمال بودن متغیرها: 
کشیدگی مربوط به تمام  . مقادير کجی و(1)جدول  متغیرهای مشاهده شده بررسی شد

کدام از متغیرهای مشاهده دهد توزيع هیچنشان می که بود 2متغیرهای مشاهده شده، کمتر از 
 .توزيع نرمال تفاوت معنادار ندارد شده با

و عامل 4 از آماره تحمل جهت بررسی هم خطی چندگانه،چندگانه: خطی بررسی هم
خطی بین نتايج حاصل از آزمون هم (.2010)کالين، گرديد استفاده  (VIF) 5ستورم واريان

، یاز خودبیگانگ نشان داد که میزان آماره تحمل ادراک از جو مدرسه، بینمتغیرهای پیش
است.  901/0و  702/0، 813/0، 812/0به ترتیب  زندگی اصیلو  پذيرش تأثیرات بیرونی

رات پذيرش تأثی، از خودبیگانگی همچنین، میزان عامل تورم واريانس ادراک از جو مدرسه،
های تحمل ارزشاست.  110/1و  424/1، 230/1، 232/1به ترتیب  زندگی اصیلو  بیرونی

وجود دهنده عدمو نشان باشد(، می2010، 6کالين) 10/0 به دست آمده برای متغیرها، باالی
تورم واريانس به دست آمده  باشند. همچنین مقدار عاملخطی چندگانه بین متغیرها میهم

که  باشد(، می2010کالين، ؛ 2009، 8فیلد؛ 2002 ،7گیلز) 10 برای متغیرها کوچکتر از
فرض بنابراين، پیش وجود ندارد.بین متغیرها خطی چندگانه همدهنده اين است که نشان
 چندگانه نیز رعايت شده است.  خطیهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. missing 

2. normality 

3. multicollinearity 

4. tolerance 

5. variance inflation factor (VIF) 

6. Giles 

7. Field 

8. Kline 
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ه شدهای برازش مدل محاسبهمنظور بررسی مطلوبیت مدل پژوهش حاضر، شاخصبه
 .نشان داده شده است 3 های بعد از اصالح مدل، در جدولاست. نتايج شاخص

 های برازش مدل بعد از اصالحشاخص .3جدول 

 df2X GFI AGFI IFI CFI RMSER/ های برازندگی الگوشاخص
 038/0 98/0 97/0 88/0 94/0 07/2 مدل

 دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است و همهای بعد از اصالح نشان میشاخص
 اند. به حد مطلوب رسیدههای تطبیقی های مطلق و هم شاخصشاخص

گری متغیر مکنون ابعاد شخصیت در رابطه بین ابعاد شخصیت برای بررسی نقش واسطه
و جدول  5کل تر در شنتايج دقیقاستراپ استفاده شد. روش بوت تحصیلی از روشو بهزيستی

  .آورده شده است 4

 مدل نهايی پژوهش مدل. 5شکل 
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 غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهشثرات مستقیم، ا .4جدول 

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم نام مسیر

 004/0 -29/0 - - 004/0 -29/0 ادراک از جو مدرسه بر ازخودبیگانگی
 002/0 -40/0 - - 002/0 -40/0 ادراک از جو مدرسه بر پذيرش تأثیرات بیرونی

 005/0 21/0 - - 005/0 21/0 ادراک از جو مدرسه بر زندگی اصیل
 064/0 -11/0 - - 064/0 -11/0 تحصیلیازخودبیگانگی بر بهزيستی

 003/0 -17/0 - - 003/0 -17/0 حصیلیتپذيرش تأثیرات بیرونی بر بهزيستی
 003/0 20/0 - - 003/0 20/0 تحصیلیزندگی اصیل بر بهزيستی

 004/0 47/0 001/0 14/0 004/0 33/0 تحصیلیادراک از جو مدرسه بر بهزيستی

دهد که، ادراک از جو مدرسه دارای اثر مستقیم و ، نشان می2و شکل  4نتايج  جدول 
(، ادراک از جو مدرسه دارای اثر  p<01/0و β = -29/0دار بر ازخودبیگانگی )منفی و معنی

(، ادراک از جو p<01/0و β =-40/0دار بر پذيرش تأثیرات بیرونی)مستقیم و منفی و معنی
(، پذيرش  p<01/0و β =21/0دار بر زندگی اصیل )دارای اثر مستقیم و مثبت و معنیمدرسه 

و β = -17/0تحصیلی )دار بر بهزيستیتأثیرات بیرونی دارای اثر مستقیم و منفی و معنی
01/0>p20/0لی )تحصیدار بر بهزيستی(، زندگی اصیل دارای اثر مستقیم و مثبت و معنی= 
β  01/0و>p،از خودبیگانگی دارای اثر مستقیم و منفی و غیرمعنادار بر  ( است. اما

باشد. ادراک از جو مدرسه از طريق (، میp<01/0و β =-11/0تحصیلی )بهزيستی
میانجیگری ازخودبیگانگی، پذيرش تأثیرات بیرونی و زندگی اصیل دارای تأثیر مثبت و 

 ( است. p<01/0و  β =14/0تحصیلی )دار بر بهزيستیمعنی

 گیری ث و نتیجهبح
ل ابعاد شخصیت اصیگری هدف پژوهش حاضر واکاوی يک مدل علّی پیرامون نقش واسطه

لیل در قالب الگوی تح آموزانتحصیلی دانشبهزيستیو  ادراک از جو مدرسهبین  رابطهدر 
 طورهم به صورت مستقیم وهم به ادراک از جو مدرسهها نشان داد که يافته. مسیر بود
 . اثر دارد تحصیلیبهزيستی برابعاد شخصیت اصیل م و از طريق غیرمستقی
دارای اثر مستقیم  ادراک از جو مدرسهدهد، گونه که مدل تجربی پژوهش نشان میهمان

تحصیلی يستیبهزدارای بر  ادراک از جو مدرسه مثبت تحصیلی است. اثربهزيستیبر  مثبتو 
، هررا و (2010) ايلمور وهوبنر (،2017و همکاران ) مکسول هایپژوهش نیز همسو با نتايج

آزبورن و (، 2020(، و ريمپال و همکاران )2017و همکاران ) گرينوود ،(2018همکاران )
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ان تومیاين يافته  در تبیین(، است. 2011)گیبنز و سیلوا  ( و2016) بورکار(، 2017) همکاران
 آيند، بنابراين محیطانسانی به شمار میهای سازنده رشد های مدرسه از دورهکه سالگفت 

های زندگی و رفتار نفس، توانايیسالمت، عزت بندیمدرسه ابزاری مناسب برای درجه
  (.2012و همکاران ،  1مناسب است )يحیايی

ادراک از جو مدرسه دارای دارای اثر مسقیم دهد، گونه که مدل پژوهش نشان میهمان
بر  گانگی و پذيرش تأثیرات بیرونی و دارای اثر مستقیم و مثبتهای ازخودبیو منفی بر مؤلفه
(، همسو 2018) هررا و همکاران های پیشینبود. اين يافته با نتايج پژوهشزندگی اصیل 

کانات امو  اند که تجهیزات ها نشان دادهپژوهشتوان بیان کرد است. در تبیین يافته می
بافت  (، 2003 و همکاران، 3ت معلم )روزنفلدحماي (،2010و همکاران،  2سیموئس) مدرسه

مدرسه ادراک محیط (، 2002 ،4مدرسه )ورکويتن و تايسکالس درس و حمايتی و مثبت 
و آموزش  (، 2016 ، جو مثبت مدرسه و آموزش مثبت )بورکار،(2018، هررا و همکاران)

نسبت به خود  تریآموزان احساس مثبتدر دانش (،2012، )يحیايی و همکاران زنده و فعال
آموزان زمانی که (. دانش2017 ،5هالینگر و سانگا )ترونگ، گرددايجاد می و درس و مطالعه

ها احترام آموزان ديگر به آناحساس کنند ساير افراد در مدرسه اعم از معلمان و دانش
دوار یها امتوانند به کمک و حمايت آنمسائل و مشکالت، می گذارند و در صورت بروزمی

ر همچنین نبود قضاوت وارزيابی بیرونی د. گیرندباشند، با احساس آزادی بیشتری ياد می
ها بر اساس معیارهای درونی عملکرد خود را شود که آنآموزان باعث میروابط دانش

وه بر اين شود. عالها میباال رفتن احساس شايستگی آن ارزيابی کنند که اين موضوع موجب
ای با آموزان روابط دوستانه وصمیمانهشود دانشو وجود احترام، باعث می پذيرش متقابل

 (.1399همکاران،  افراد ديگر برقرار کنند )میرزايی فندخت و
 های ازخودبیگانگی و پذيرش تأثیرات بیرونیمؤلفه نتايج نشان داد که از سوی ديگر،

بت و زندگی اصیل دارای اثر مستقیم و مث تحصیلیدارای اثر مسقیم و منفی بر بهزيستی
رتر ها (،2002س )گلدمن و کرنی های پیشینبود. اين يافته با نتايج پژوهش تحصیلیبهزيستی

در تبیین اين همسو است.  (،2009همکاران ) و و شلگل (،2008همکاران ) و وود (،2002)
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های شخص از بر تفسیرابعاد شخصیت از طريق تأثیری که  توان گفت کهيافته پژوهش می
ی از زا و کیفیت ارزيابهای استرسپاسخ وی به موقعیت رويدادهای محیطی و در نتیجه نوع

دارند در مجموع فرد را در شرايط روانی  های مختلف زندگیاش با موقعیتتوان مقابله
در  دهند وگريزناپذير زندگی قرار می هایها و چالشمناسب برای مواجهه مؤثرتر با تنش

زاده )عرب هنددروانی سطح باالتر مینتیجه به وی امکان بهتری برای برخورداری از بهزيستی
 نشان داد افرادی که خود را(، 2002) 1(. نتايج گلدمن و کرنیس1395اسدی و رحمتی، بنی

 و مدارای شخصیت محک ،باشندشناسند و از نقاط ضعف و قوت خود باخبر میبه خوبی می
قی عاری از تعصبات دفاعی غیرمنط باشند. چنین افرادی نسبتا فس بااليی میاعتماد به ن

توانند روابط شفاف، باز و يا حتی نزديک با ديگران داشته تر میباشند و در نتیجه راحتمی
ان شها، باورها و اقداماتچنین رفتارهايی در حقیقت حاکی از سازگاری بین ارزش .باشند

رد به گردد، رفتارهای ففرآيندهای خودتنظیمی در فرد درونی و تثبیت می کهاست. زمانی
های بیرونی و يا حتی انتظارات ها و انگیزهدرونی در مقابل تهديدها، پاداش هایواسطه ارزش

های خود، وقتی فرد با ويژگی (.2008و همکاران،  2)والومبا شودمی اجتماعی هدايت
راهبردهای مناسب اجرای يک تکلیف آشنا باشد،  تکلیف، چگونگی انجام روش ها و

( 2016و همکاران،  3شود، بر موفقیت، تمرکز، هیجان و امید را تجربه کند )گوتزموجب می
های تآموزان و گرايش به فعالیو اين احساسات منجر به احساس تسلط و شايستگی در دانش

و  شود )ريدلوصیلی میتحصیلی، احساس خودکارآمدی و انتخاب رفتارهای سازنده تح
 (. 2017، 4لطیفیان

ادراک ین ب رابطهدر ابعاد شخصیت اصیل ای های اين پژوهش، نقش واسطهاز ديگر يافته
دراک اطور که در شکل نشان داده شده است، همان. تحصیلی بودبهزيستیو  از جو مدرسه
نیز،  یت اصیلبعاد شخصاتحصیلی، به واسطه بهزيستیافزون بر اثر مستقیم بر از جو مدرسه 

گولدنر و هايژوهشاين يافته با نتايج پ .کندبینی میپیش مثبتصورت را به تحصیلیبهزيستی
 اين يافته بر اساس در تبیین(، همسو است. 2013(، و لنتونو همکاران )2016برنشتین داگان )

 رب که است ممکن توان گفت داشتن اصالت شخصیت(، می2017يافته پیلوتی و همکاران )
ضايت از ر میزانبهزيستی را افزايش دهد. همچنین،  نتیجه، در و بگذارد، تأثیر فرد ادراک
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 پذيرد.یم زندگی و بهزيستی افراد از احساسات فرد درباره مدرسه و روابط او در مدرسه تأثیر
 کنندمی حساسا بیشتری اصالت اخالقی، رفتارهای در تأمل يا رفتار هنگام افراد مشابه، طور به
 همکاران، و 1جینو) برخوردارند بیشتری اصالت از خود غیراخالقی درک يا رفتار هنگام و

و  2لنتون) دهد افزايش را اصالت احساس تواندمی خوب روحیه داشتن صرفا (. 2015
همچون داشتن سطح مطلوبی  توان به مواردی(. از مزايای شخصی اصالت می2013 همکاران،

میمیت، حس رفاقت و ص تقويت نفس، سطح بااليی از بهزيستی روانشناختی،از اعتماد به 
(. وود و همکاران بر اين 2008 )والومبا و همکاران، باشدبهبود و ارتقای سطح عملکرد می

پذيرش تاثیرهای بیرونی، با اضطراب، افسردگی و ساير عواطف  باورند که ازخودبیگانگی و
ثبت، م یبر اعتماد به نفس، رضايت از زندگی، عاطفه تواندارتباط بوده و می منفی در

اثیرگذار پذيرش خود، ت استقالل، تسلط بر محیط، روابط مثبت با ديگران، رشد شخصی و
 (.2008و وود و همکاران،  2015و همکاران،  3)تیانا باشد

ابعاد  گریهای پژوهش حاضر شواهد مطلوبی را برای تأيید نقش واسطهدر مجموع يافته
تحصیلی فراهم نمود و اطالعات ادراک از جو مدرسه و بهزيستیبین  یهدر رابط شخصیت

 ابعاد شخصیت اصیلو ادراک از جو مدرسه های کارکردی ويژگی یهدربار ارزشمندی را
با توجه  -1ود که شپیشنهاد می تحصیلی فراهم کردبهزيستیدر بافت مطالعاتی پیشايندهای 
ها در معلم ود کهشاثر مسقیم دارد. پیشنهاد می تحصیلیبهزيستیبه اينکه جو مدرسه در بروز 

 یمحیط بخشند و بهبود آموزاندانشمحیط مدرسه نقش حامی داشته باشند و ارتباط خود را با 
های پژوهش به يافته ا توجهب -2آورند. فراهم  آموزاندانشجهت همکاری و همفکری 

های های آموزشی و برنامهشود با برگزاری کارگارهبه مديران مدارس پیشنهاد می حاضر
به بهبود  آشنايی با خودواقعی، خوداندشمندی و زندگی اصیل ويژه با تقويت 

 .ها کمک کنندآن تحصیلیبهزيستی
پذيری نتايج آن را با مشکل های پژوهش حاضر ممکن است تعمیمبرخی از محدوديت

آموزان کنندگان پژوهش فقط از بین دانش. نخست با توجه به اينکه گروه شرکتکند روبرو
جام های سنی نیز انشود اين پژوهش برای ردهشده بودند، پیشنهاد می انتخابدوم متوسطه 

 . شود
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 منابع 
ز آموبررسی رابطه بین کیفیت تعامل معلم دانش(. 1396)منیع، فرزانه. انوری، فاطمه و میکائیلی

ی، المللی روانشناسکنفرانس بین. آموزانبا بهزيستی ذهنی در دانش ادراک از جو مدرسهو 
 .موسسه آموزش عالی شانديز تحت حمايت سیويلیکا، مشاوره و تعلیم و تربیت، مشهد

(. بررسی روايی 1391شمسی، عبدالحسین.، قمرانی، امیر.، صمدی، مريم و احمدزاده نیره، مريم. )
، سال دم، شناختیهای روانها و مدلفصلنامه روششخصیت اصیل. و پايايی مقیاس 

 .100-89شماره هشتم، ص 
روابط ساختاری ابعاد شخصیت و (. 1395. )عباس، رحمتیو راضیه ، اسدیزاده بنیعرب

شده )خانواده( در مشاوران ادراک حمايت اجتماعیی بهزيستی روانی با نقش میانجیگر
 .50 -33، ص 28شماره  ،پژوهش فصلنامه خانواده و .مدارس

ورزی بر (. تآثیر آموزش برنامه جرأت1397وند، لیال. )اله.، رادمهر، فرناز و يوسفپور، عزتقدم
، وينهای ننشريه انديشهآموزان دختر دوره متوسطه اول. تحصیلی دانشمیزان بهزيستی

 . 180-163، ص 3، شماره 14دوره 

ر تحصیلی بتبیین علّی بهزيستی(. 1399ه و خرمايی، فرهاد. )کمری، ساسان.، فوالدچنگ، محبوب
اساس شناخت اجتماعی، اهداف پیشرفت اجتماعی و هیجان های مثبت تحصیلی و 

 . 148-119. ص 57، سال شانزدهم، شماره روانشناسی تربیتی. اجتماعی
زاده، و دهقانی صباغیان، حمید .،زاده، صديقهشهاب .،سلیمانی خشاب، عباسعلی .،مرادی، مرتضی
آزمون ساختار عاملی و سنجش همسانی درونی نسخه ايرانی پرسشنامه  .(1395) حسین

 . 276-251(، ص 24) 6، گیری تربیتیفصلنامه اندازهتحصیلی. بهزيستی
ی نیازهای بنیادی روانی، مقايسه(. 1396) .یما،. و قربانی، نرضامهدیسرافراز،  ،.احلهمحمدی، ر

نامه پژوهش .جنسیتی هایو استرس در گروه معتاد و غیرمعتاد: تفاوت حمايت اجتماعی
 .60-49(، ص 1) 3 ،روانشناسی مثبت

تدوين مدلی به منظور  (. 1396) .سین،. و محققی، حصراله،. عرفانی، ناهللشمتمحمودی، ح
نگیزش ا تبیین و پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر پايه نیازهای بنیادين روانشناختی و

 .80-67(، ص 53) 14، ريزی درسیپژوهش در برنامه .فت تحصیلیپیشر
ور، ،. و دالغریقوام، صابراهیمی ،.سماعیلپور، اسعدی ،.ريبرزدرتاج، ف ،.میدمیرزايی فندخت، ا

ه مدرس ای نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین فرهنگنقش واسطه (.1399) .لیع
 .92-81(، ص 1) 7 ،روان کودکسالمت . آموزانو مشارکت تحصیلی دانش
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رواسازی، اعتبار يابی و تحلیل عاملی سیاهه (. 1398نظامی، مینا.، نقش، زهرا و حجازی، الهه. )
فصلنامه . های ايرانیدر دبیرستان2016ی دالوير از جو مدرسه آموزانادراک دانش

 .189-169، ص 37، سال نهم، شماره گیری تربیتیاندازه
بینی کیفیت زندگی در مدرسه بر اساس پیش (.1398) .محمدرضا ربیعی نژاد، میه ونیکويه، س

اخیر در روانشناسی،  هایپنجمین کنفرانس ملی نوآوری .آموزانذهن آگاهی دانش
 .درمانی، تهرانکاربردها و توانمندسازی با محوريت روان

ات . تهران: انتشارفزار لیزرلايابی معادالت ساختاری با کاربرد نرممدل(. 1388هومن، حیدرعلی. )
 سمت. 

References 
Bear, G.G., Gaskins, C., Blank, J., & Chen, F.F. (2016). Delaware School Climate 

Survey—Student: Its factor structure, concurrent validity, and reliability. 
Journal of School Psychology, 49, 157–174.  

Brunell, A. B., Kernis, M. H., Goldman, B. M., Heppner, W., Davis, P., Cascio, E. 
V., & Webster, G. D. (2010). Dispositional authenticity and romantic 
relationship functioning. Personality and Individual Differences, 48(8), 900–
905.  

Borkar, V. N. (2016). Positive school climate and positive education: Impact on 
students’ well-being. Indian Journal of Health and Wellbeing, 7(8), 861-862. 

Chen, K. C., & Jang, S. J. (2010). Motivation in online learning: Testing a model of 
self- determination theory. Journal of Computers in Human Behavior, 26(4), 
741–752. 

Diddams,M., Chang,G.C(2012) Only human: Exploring the nature of weakness in 
authentic leadership. The Leadership Quarterly,23,593-603. 

Elmore, G. M. & Huebner, E. (2010). Adolescents’ satisfaction with 
schoolexperiences: Relationships with demographics, attachment 
relationships, and schoolengagement behavior. Psychology in the Schools, 47, 
525-537. 

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. 3rd ed. Lonndon:SAGE 
publications. 

Gibbons, S., & Silva, O. (2011). School quality, child well-being and parents’ 
satisfaction. Economics of Education Review, 30(2), 312-331. 

Giles, D. (2002). Advanced research methods in psychology. New York:Cambridge 
University Press. 

Gino, F., Kouchaki, M., & Galinsky, A. D. (2015). The moral virtue of authenticity: 
How inauthenticity produces feelings of immorality and impurity. 
Psychological Science, 26(7), 983996. 

Goldman, BM, & Kernis, MH. (2002). The role of authenticity in healthy 
psychological functioning and subjective well-being. Annals of the American 
Psychotherapy Association; 5:18–20. 

Goldner L, Berenshtein-Dagan T. (2016). Adolescents’true-self behavior and 
adjustment: The role offamily security and satisfaction of basicpsychological 
needs. Merril-Palmer Quarterly; 62:48–73. 



 53 |تراهی و جعفرزاده  | ... ارتباط در اصیل شخصیت ابعاد گریواسطه نقش

Goetz, T., Sticca, F., Pekrun, R., Murayama, K., & Elliot, A. J. (2016). Intraindividual 
relations between achievement goals and discrete achievement emotions: an 
experience sampling approach. Learning and Instruction, 41(1): 115˚ 125. 

Greenwood, C. R., Beecher, C., Atwater, J., Petersen, S., Schiefelbusch, J., Irvin, 
D.(2017). An Ecobehavioral Analysis of Child Academic Engagement: 
Implica tions for Preschool Children Not Responding to Instructional 
Intervention. Topics in Early Childhood Special Education, 
0271121417741968. 

Herrera, N., Gloria, A. M., & Castellanos, J. (2018). The role of perceived educational 
environment and high school generation on Mexican American Female 
community college students’ emic well-being. Journal of Diversity in Higher 
Education, 11(3), 254-267. 

Harter, S.(2002). Authenticity. In: Snyder, C.R., Lopez, S.J. (Eds.), Handbook of 
Positive Psychology. Oxford University Press, New York, NY US, pp. 382–
394. 

Huli, P., & Aminbhavi, V. A. (2014). The Impact of Need for Cognition on Life 
Satisfaction of P.G. Students. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 
19(4), 11-16. 

Huppert, F.A. (2009). Psychological well‐being: Evidence regarding its causes and 
consequences. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 1(2), 137-164. 

Impett, E.A., Sorsoli, L., Schooler, D., Henson, J.M, & Tolman, D.L. (2008). 
Relationship authenticity and girls selfesteem across adolescence. 
Developmental Psychology; 44:722– 33. 

Kernis, M. H., & Goldman, B. M. (2006). A multicomponent conceptualization of 
authenticity: Theory and research. In P. Z. Mark (Vol. Ed.), Advances in 
Experimental Social Psychology: Vol. 38, (pp. 283–357).  

Kifer, Y.H., Heller, D., Perunovic, WQE, & Galinsky, A.D. (2013). The good life of 
the powerful: The experience of power and authenticity enhances subjective 
well-being. Psychological Science;24:280–8. 

Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equationmodeling. Third 
edition, Guilford Press. 

Korhonen, J., Linnanmäki, K., & Aunio, P. (2014). Learning difficulties, academic 
wellbeing and educational dropout: A person-centred approach. Learning and 
individualdifferences, 31, 1-10. 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research 
activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 608-610. 

Lakey, CE., Kernis, MH., Heppner, WL, & Lance, CE. (2008). Individual differences 
in authenticity and mindfulness as predictors of verbal defensiveness. Journal 
of Research in Personality; 42:230–8. 

Lenton, A. P., Slabu, L., & Sedikides, C. (2016). State authenticity in everyday life. 
European Journal of Personality, 30, 64–82. 

Maxwell, S., Reynolds, K. J., Lee, E., Subasic, E., & Bromhead, D. (2017). The 
impact of school climate and school identification on academic achievement: 
Multilevel modeling with student and teacher data. Frontiers in psychology, 8, 
2069. 

Neff, K. D., & Harter, S. (2002). The authenticity of conflict resolutions among 
adultcouples: Does women’s other-oriented behavior reflect their true selves? 
SexRoles, 47, 403–417. 

Norvilitis, J. M., & Reid, H. M. (2015). Predictors of College Success: Symptoms 
ofADHD, Psychological Well-being, Appreciation of the Liberal Arts, and 
Understanding of College Policies. 



 1400زمستان  | 62شماره  |سال هفدهم  |شناسی تربیتی روان  |54

Osborne, K. J., Willroth, E. C., DeVylder, J. E., Mittal, V. A., & Hilimire, M. R. 
(2017). Investigating the association between emotion regulation and distress 
in adults with psychotic-like experiences. Psychiatry Research, 256, 66-70. 

Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, 
corollaries, and implications for educational research and practice. 
Educational Psychology Review, 18, 315–341. 

Pilotti, M., Anderson, S., Hardy, P., Murphy, P., & Vincent, P. (2017). Factors Related 
to Cognitive, Emotional, and Behavioral Engagement in the Online 
Asynchronous Classroom. International Journal of Teaching and Learning in 
Higher Education, 29(1), 145-153. 

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategiesfor 
assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. 
Behavior Research Methods, 40, 879-891. 

Ridlo, S., & Lutfya, F. (2017). The correlation between metacognition levels with 
selfefficacy of biology education college students. Journal of Physics, 6(2): 
824-829. 

Rimpela, A., Kinnunen, Jaana M., Lindfors, P., Victoria Eugenia, S., Salmela-Aro, 
K.,  Perelman, J., Federico, B., & Lorant, V. (2020). Academic Well-Being 
and Structural Characteristics of Peer Networks in School. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, pp2-14.  

Rivera, G. N., Christy, A. G., Kim, J., Vess, M., Hick, J. A., & Schlegel, R. J. (2018). 
Understanding the relationship between perceived authenticity and well-being 
Advance online publication. Review of General Psychology.  

Rosenfeld, L. B., Richman, J. M., & Bowen, G. L. (2000). Social support networks 
and school outcomes: The centrality of the teacher. Child and Adolescent 
Social Work Journal, 17(3), 205-226. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of 
research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of 
Psychology, 52, 141–166.  

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2004). Autonomy is no illusion: Self-determination theory 
and the empirical study of authenticity, awareness, and will. In J.  

Samdal, O., Wold, B., Bronis, M. (1999). Relationship between student’s perceptions 
of school environment, their satisfaction with school and perceived academic 
achievement: An international study”. School Effectiveness and 
SchoolImprovement, 10(3), 296-320. 

Schlegel, R.J., Hicks, J.A., Arndt, J & King, L.A. (2009). Thine own self: True self-
concept accessibility and meaning in life. Journal of Personality and Social 
Psychology; 96:473–90. 

Simoes, C., Matos, M.G., Tome, G., Ferriera, M. & Chainho, H. (2010). 
Socialsatisfaction and academic achievement: the effect of school and internal 
assetsas moderators of this relation in adolescents with special needs. Journal 
ofProcedia Social and Behavioral Sciences, 9(-), 1177-1181. 

Sutton, A. (2020).  Living the good life: A meta-analysis of authenticity, well-being 
and engagement. Personality and Individual Differences, 153 (2020) 109645. 

Theran, S.A. (2010). Authenticity with authority figures and peers: Girls’ friendships, 
self-esteem, and depressive symptomatology. Journal of Social and Personal 
Relationships; 27:519–34. 

Tiana, A. (2015). Attachment security and factors of authenticity. MS. Dissertation. 
Faculty of Humboldt State University: 1-74. 

Truong, T. D., Hallinger, P., & Sanga, K. (2017). Confucian values and school 
leadership in Vietnam: Exploring the influence of culture on principal 



 55 |تراهی و جعفرزاده  | ... ارتباط در اصیل شخصیت ابعاد گریواسطه نقش

decision-making. Educational Management Administration & Leadership, 
45(1), 77–100. 

Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, K & Niemivirta, M. (2012). Achievement Goal 
Orientations and Academic Well-Being Across the Transition to Upper 
Secondary Education. Learn Individ Differ. 2012;22(3):290-305.  

Upadyaya, K., & Salmela-Aro, K. (2017). Developmental dynamics between young 
adults’ life satisfaction and engagement with studies and work. Longitudinal 
and Life Course Studies, 8(1), 20-34.. 

Vaughn, L. A. (2017). Foundational tests of the need-support model: A framework 
for bridging regulatory focus theory and self-determination theory. Personality 
and Social Psychology Bulletin, 43, 313–328.. 

Verkuyten, M., & Thijs, J. (2002). School satisfaction of elementary school children: 
The role of performance, peer relations, ethnicity and gender. Social Indicators 
Research, 59(2), 203-228. 

Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. 
(2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based 
measure. Journal of Management, 34(1), 89-126. 

Woo, S. E., Harms, N. R., & Kuncel, N. R. (2007). Integrating personality and 
intelligence: Typical intellectual engagement and need for cognition. 
Personality & Individual Differences, 43, 1635- 1639. 

Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., Baliousis, M., & Joseph, S. (2008). 
Theauthentic personality: A theoretical and empirical conceptualization, and 
thedevelopment of the authenticity scale. Journal of Counseling Psychology, 
55, 385–399. 

Yahyaei, D., Jabalameli Foroushani, Z., & Mahini, F. (2012). The school role in lively 
education and students’ mental health. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 47, 1408-1412. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 :گری ابعاد شخصیت اصیل در (. نقش واسطه 1400محمدرحیم. ) ،جعفرزادهو  رقیه ،تراهیاستناد به این مقاله

 :doi . 54-31(، 62)17، فصلنامه روان شناسی تربیتی. تحصیلی ارتباط بین ادراک از جو مدرسه با بهزيستی

10.22054/jep.2022.65571.3544 

 Educational Psychology is licensed under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 


