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بررسی تاثیر سواد اطالعاتی و کیفیت تدریس معلمان بر بهزیستی  

 آموزان با میانجی خود آگاهی هیجانی تحصیلی دانش 

 
 4و زهره پورمیرعلی  3، پریا طاهری2* ، فردین فروغی سوها1مهدی معینی کیا 

 
 1401 مرداد 30: رشیپذ خیتار              1401 خرداد 30: افتیدر خیتار

 چکیده  
توجه به عملکرد تحصیلل  داش  ممواا    ببوود ریرایت تحصیلل  یک  اا اف اص ا یل  ممواش   پر رش 
اسییتب ببسییییح  تحصییلل  یک  اا مح لرفاو مبر   ا ررذار بر عملکرد تحصییلل  اسییتب ف ص پ  ف  

اشج  ممواا  با ملحاضیر بررسی  تا لر سیواد ااتعات    یل لت ت ریع مالما  بر ببسیییح  تحصیلل  داش 
فمویییح   دم م مااد    -تحقلق حاضییر اا ش ر مافلت مححوای  تو ییل  خود مراف  فلجاش  بودب  

سیاخحارو    اا مظ ر ف ص یاربردو اسیتب ریریت یظظ را  در پ  ف  حاضیر یا به عوارت  جاماه ممارو 
  1401-1402سیام تحصیلل   محوسیهه ا م   د  و در د ره داش  ممواا  مشی وم به تحصیل تحقلق،  

او رلرو خوریهرلرو به یار ررفحه ری ه، شموشهباریظ ب ر ش شموشهش ر م  2646به تا اد   ریبرسیحا  شمل 
او شلس اسیییح یاده رلرو اوقیهاو بوده   بیا توجیه بیه شیافم و  بود  جیامایه ممیارو اا ر ش شموشیهچظی  مرحلیه

ش ر  99ش ر د  292او به حجر و ممارو پل  ر حه، بر اسیا  ج  م موررا  شموشهرردی  یه اا ملا  جاماه
فاو ش ر مرد  اشحخاب ری ش ب ااتعا   ا  براو پاسیخ به سیوام پ  فشی  اا اریق پرسیشیظامه 193ا    
ریی ب  شحایب به دسییت مم ه حای  اا م  اسییت یه سییواد ااتعات    یل لت جمع م رو  اسییحاش ارد یحو 

بر خود   )23/6د tبیا مقی ار  41/0 ،  64/7د   tبیا مقی ار   34/0تی ریع بیه ترتلیا بیا مقی ار ضیییراییا مییییلر  
  tبیا مقی ار   51/0مریاف  فلجیاش  تیا لر م ویت   ماظ  دارو دارشی ب خودمریاف  فلجیاش  شلس بیا مقی ار ضیییرییا  

  بر ببسییح  تحصلل  تا لر م وت   ماظادارو داردب  ببسییح  تحصلل  داش  ممواا  تحت رضایت 25/5د
ممواا  با فلجاشا  م وت اا ببسییییح  تحصییلل  ا  قرار داردب داش یل  مشا  اا ملسا  تحقق اشح اراتشیی

 با ترو برخوردار فیحظ ب

 سواد اطالعاتی، کیفیت تدریس، خودآگاهی هیجانی، بهزیستی تحصیلیواژگان کلیدی:  

 
 روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران عضو هیئت علمی، دانشکده علوم تربیتی و  1
دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.   *2

 ( fardin.foroghi.2018@gmail.com)  دشوییظ ه میئوم 
 ایران کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان بنت الهدی، اردبیل،  3
 کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان بنت الهدی، اردبیل، ایران  4



 

 
 

 ...یستیبهز  بر معلمان سیتدر تیفیک و یاطالعات   سواد ریتاث یبررس: عنوان مقاله   21

 

 مقدمه-1
او داردب چرا یه ببوود سااا  جاماه افملت  ی هتوجه به میائ  مربوط به داش  ممواا  به عظوا  میظ ه

فاو ممواش   پر رش ماا ر است دق   پور   ضالت تحصلل  داش  ممواا ، یک  اا اف اص اساس  ش ا 
  بیلار با افملت   ب بر ای  اسا  توجه به عوام  مبر   ا ررذار بر موفقلت تحصلل  داش  ممواا 2018

بوده   محققا  تتش ایادو در مورد رظاسای    شحوه ا ررذارو ای  عوام  بر موفقلت تحصلل  داش   
شمایظ ب یک  اا مح لرفاو ا ررذار بر موفقلت تحصلل  داش  ممواا  ببسییح  تحصلل  استب  ممواا  م  

ظ  با  استب  تحصل   به  ممواا   داش   ش رش  مظسله  به  تحصلل   ر اششظاس   ببسییح   فکرو  بور جظو  
سااه م وت اا  ر د  پع  حواهش ر    در  م وت  ماظای   با  ل ه  ببسییح  فای   ر اششظاس ،  مخحلف  فاو 

تحصلل  به م ابه حالت ذفظ  م وت   رضایت بخش  است یه در بردارش ه اشرژو یا رور، احیا  تاب     
ح  تحصلل  رام  ملسا  احیا  امظلت     ب ببسیی2020پور   فمکارا   رل ح   یا دلویح   است دق  

ستمح  داش  ممواا  اا محلت مموار  است دش ارح  احیا  تظبای    فرسودر     احیا  مشبا اا ایظکه  
با  فلجاشا  م وت  ببسییح  تحصلل   مشبا چه ملسا  مظهق  فیحظ ب داش  ممواا  با احیا   م ار  

را  را سییح  تحصلل  پایل ، حوادث    قایع تحصلل دارش ، در  ورت  یه داش  ممواا  با احیا  بب 
تجربه م  را  افیردر    خشر  اضهراب،  اا جمله  مظ    فلجاشا   بلشحر  یرده    ارایاب   یظظ  شامهلوب 

  ماحق ش  یه ببسییح  تحصلل  داش  ممواا  به ماظاو 1989اللور   دییاربو د ب  2017دجتل     ادق   
ا با تجارب   پلام فاو محظوع ارارلاب  ر ه اا ممواش استب اا ای  مظ ر  فاو ذفظ  مشب تظاسا بل  اراش 

رروش و   ببسییح  تحصلل  داش  ممواا  تحت رضایت یل  مشا  اا ملسا  تحقق اشح اراتشا  قرار دارد د
فای  اا قول  مبار  اشجا    ببسییح  تحصلل  را داراو مول ه 2006 ب درارمو   مارتلظس د1400عارورو  

داشظ ب فمچظل  م  سحرو   فمکارا  مظ و اا تحصل    ارحلاق تحصلل  م تکاللف م رسه   رضایت
برده 2009د شا   شحایب تحصلل   به عظوا   ببسییح  تحصلل   اا  ببسییح 2017جتل     ادق   داش        ب 

توا  به مح لر خود مراف  رلرد یه اا جمله مشبا م تحصلل  داش  ممواا  تحت تا لر مح لر مخحل   قرار م 
  ت للرا    با  فم ا      سریع     مظاسا  رک   به  را  فاپاسخ  با   فلجاش   خودمراف   با  افرادفلجاش  اراره یردب  

فاو تحقلق   ب یافحه2008فمکارا   رود درای        تحصلل  حا    ببسییح   تا  رلرش م    یار  به   محله 
رابهه   فمویح   م وت بل  فوش فلجاش    عملکرد تحصلل  است دپاریر    پاریر   فمکارا  موی  

  ب 2006فمکارا  
 تواشای   سیییااش بم  مشیییخ  فییییحظ ،  مبر  بقاء براو یه  را  خودیار عملکردو ال وفاو فافلجیا      

 اشهواق  ال وفاو    رییوش  تا ی  ا لله  فلجاش  ال وفاو ای  تا یظ م  ایجاد را فای فر ییت ما رییظاخح 
 ای ا محلت  با اشهواق در ضیر رو  شق   فلجاش   خودمراف  یک  اسیت ماظا  ب ا  ای   ب لردب  ریک  ببحرو
 اش یرده تاریف  تواشای  یک  عظوا   به  را فلجاش  م ل  خودمراف    ب اوق2021یظ  د  لور   فمکارا  م 
 سیه   به یه م م ای   اوق اسیتب بر  دی را    خود فاوفلجا   وتو یلف یظظ ه   یظظ ه مشیخ  یه

 داراو یه  اسیت  ریظاخح   مبار  یک فلجا  مراف  خود یظ ؛م   توجه  فلجاش   خودمراف   ریظاخح   رری 
 خودمراف  پظج اشه سیییهو  یظ بم   مهابقت  پلاژه  ریییظاخح   بظ ومراح  با اوقه  ای     اسیییت مراحل 
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 اا تریلو      ابییییحه فاوفلجا  مظ رد، فاوفلجا  عم ،  به تمای   ب ش ، احییییا  اا:  عوارتظ  فلجاش 
 رافوردفاو اشحخاب براو را  افراد رییی ه،  تجربه احییییاسیییا  اا مراف   فق ا  مملخحه، فلجیاش   تجربلیا 
سییااد دملراقل    مواجه م   مشییکت  با اجحماع   فاوموقالت  بر  مم   فائق  براو  مظاسییا دف پاسییخ

 ب 2012دیلمب   اسیت ضیر رو بییلار اشهواق  اجحماع  رفحار  بر فلجا  تظ لر     ب ت ییلر2020فمکارا   
 به  فلجاش  خودمراف  ا یهت   م  براو یه  ری  مراه خاص فاوفلجا  اا  اسیت شلاا فلجا  تظ لر  براو
    فلجاشا  اسیت ای   اا  مراف  شلاامظ   دی را   فلجاشا  فماشظ  خود فلجاشا   خواش    ریودبم  ررفحه یار

 تجربلا  داد   تملس و سیییلله  به مح ا   فلجاشا   تشیییخل   فاومبار     فلجاشا   به  توجه ریییام 
 بر  توا م   یه  اسیت، فافلجا  رمسرشیای   براو محظوع  فاویت   تکه اا  اسیح اده   مح ا    ر اششیظاخح 
ای  ، بوسیسش     - ب اسیس 2020باری  دباریر    تری لو     داریحه ا ر مییحقلر  یور   اجحماع  به  رفحارفاو

     یظظی ه  مشیییخ  ییه اشی یرده تاریف  تواشیای  ییک  عظوا   بیه را فلجیاش    خودمریاف 2012  بیاایظییییکیا د
او یه ر و   در مهالاه2009 ب مش تص د2012اسییت دیلمب     دی را    خود فاوفلجا   تو ییلف یظظ ه

فیاو م    ارتویاا  بیا شوجواشیا  فظیک یظیک اشجیا  داد بیه بررسییی  فوش فلجیاش    مول یهش ر اا    325
مشیکت  رفحارو شوجواشا  پرداختب شحایب ششیا  داد یه ع   مراف  اا احییاسیا  ممک  اسیت به سیهو  

دار ماشظ  افیییردر ، پرخاریی رو،   بسفکارو بلظجام  در حال  یه م یریت با ترو اا رفحارفاو مشییک 
  فمچظل  ما ر ل    فمکارا  2009رییود دمش تص  سییا  مظجر به اضییهراب یمحر شوجواشا  م احیییا

  ا  پ  فشی  در ملا  شوجواشا  دبلرسیحاش  دریافحظ  یه م  دسیحه اا شوجواشاش  یه قادر به ریظاخت 2007د
ش  ترو اا رفحارفاو ضیی  اجحماع    بسفکارو   رساربارییظ  سییهو  پایل   تظ لر احیییاسییا  خود م 
  ب2007اش  دما ر ل    فمکارا  یمحرو اا افیردر  دارحه

می  فاو ببوود عملکرد تحصییلل  داش  ممواا  به حیییاب م مح لر یل لت ت ریع شلس اا رییاخ      
او  ب موضیوع یل لت ت ریع موضیوع  اسیت یه فمواره اا توجه قاب  متح ه1400درریوش و   عاریورو  

مموا، اشح یارا  مالر، اسیییح یاده اا اشواع ریییام : تایام  مالر با داش برخوردار بوده اسیییتب ت ریع خوب  
باریی  دحکمحلا  فاو ت ریع، بااخورد مظاسییا، یادرلرو مشییاریح ، تقویت   ت ریع اشهواق  م ر ش
او پذیرفحه  ب یک  اا مییائ  مبر در اسیح اده اا ر ش ت ریع توجه به یل لت بلا  اسیتب ای ، شکحه1396

م رسی  با مالوما  بییلار با  در املظه تحصیلل  خود، قادر به اشحقام مظاسیا مهالا   ری ه اسیت یه ارر
شواری ، باظوا  یک م ر  ا ربخ  در ش ر ررفحه شخواف  ری ب مالر باای ر  یحظه ممواش اسیت در ای  

 داش  با بلاش تر اسیت یه مراف    داش  بلشیحرو داریحه باری    بحواش  مچه را یه م  یحظه مالم  موفق
 ب یل لت ت ریع یک  اا عوام  مبر 2020ریلوا   ا ررذار به مخااو  ارائه شمای  د یال  ااده   فمکارا  

فا در فرمیظ  یادرلرو اسیتب مظ ور اا یل لت ت ریع، در  ببحر م افلر   ق ر  تحلل  ر ابت بل  مموخحه
فاو اسیاسی   یک  اا مبار    ب اا ارف  سیواد ااتعات  به عظوا 2014اا جاشا داششیجویا  اسیت درارتظر 
او یه عصیر ااتعا  شا  ررفحه اسیت، مبار  دسیحلاب  ریودب در جاماهاش ر  در فساره ج ی  ریظاخحه م 

مو ر به ااتعا  مورد ش ر، با  رص ح اق  اما    فسیظه، مبار  اساس    ارارمظ و براو فمه افرادو 
شامظ  داع م     یالح  شلا ه سیواد ااتعات  م اسیت یه به دشوام پلشیرفت فییحظ    ای  مبار  را امر ا
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 ب تایظو  تااریف روشاروش  اا سیواد ااتعات  ارائه ری ه اسیت اما فصی  مشیحر  تما  مشبا تواشای  1394
فا   تواشای  اسیح اده ف فمظ  اا مشبا اسیتب سیواد ریظاسیای  درسیت مظابع ااتعات ، تواشای  دسیحرسی  به  م 

ارایاب    اسییح اده اا ااتعا  اا اشواع روشارو  مظابع اسییتب سییواد ااتعات     ااتعات  توا  دسییحلاب ،
او براو تواشمظ و فردو اسیتب ای  تواشمظ و در مبار  فرد در تحلل    اتخاذ تصیملما  محققاشه   سیلله

 ب رریوش و   عاریورو 1397ریود دفر    ریاه االو    یا اسیحقتم ا  در جییت   جوو حقلقت دی ه م 

رابهه سییواد ااتعات    یل لت ت ریع مالما  با ببسییییح  تحصییلل  با "  در تحقلق  با عظوا   1400د

 جود رابهیه م ویت   ماظ  دار بل  سیییواد ااتعیات ،    "شق  تای یل ر رافوردفیاو مهیالایه داش  ممواا 
فحه یل لت ت ریع با ببسییییح  تحصییلل  داش  ممواا  را تایل  یردش ب با توجه به تحقلقا   ییور  رر

محقق در ش ر دارد در پ  ف  حیاضیییر بیه بررسییی  تیا لر سیییواد ااتعیات    یل لیت تی ریع مالمیا  بر 
 ممواا  با ملاشج  خود مراف  فلجاش  بپرداادبببسییح  تحصلل  داش 

 پیشینه تحقیق-2
 ارایاب  یل لت ت ریع در ممواش موحظ  بر ریایییح  " ، تحقلق  با عظوا   2017 ایس رلل    فمکارا  د

 –اشجا  دادش ب جاماه ممارو مالما  م را  محوسیهه در للحواش  بودش ب ر ش تحقلق تو یل      "در للحواش 

تواش   فموییح     ر ش شموشه رلرو در دسیحر  بودب شحایب تحقلق ششیا  داد ال وو ریایییح   مالما  م 
سیای    سیاریار در ببوود ریرایت ت ریع   یل لت ت ریع در   توسیت مشا  شق  مبم  داریحه باری ب  

اشجا  دادش ب جاماه   "ا ربخشی  یل لت ممواش اا اریق ببوود یل لت ت ریع" ، تحقلق  با عظوا   2015د
تحللل    ر ش شموشیه رلرو   –ممیارو مالمیا  می ار  ابحی ای  در فظی  بودشی ب ر ش تحقلق تو یییل    

  ممواش   یاددف  داش  او بودب شحایب به دسییت مم ه حای  اا م  اسییت یه توجه به فظوتصییادف  اوقه
ارو داریحه باری ب خ یوو   تواش  در ببوود ریرایت   یل لت ت ریع مالما  تا لر م وت   ماظادممواا  م 

بررسییی  عوامی  مو ر بر یل لیت ممواش   تی ریع در داششییی یاه " ، در تحقلق  بیا عظوا   1397فمکیارا  د

، عوام  مو ر بر یل لت ت ریع اا دی راه اسیحادا  "فاو اسیحا  اردبل  فرفظ لا  دمهالاه موردو: پردیع
بخ  یم  شلس اا اریق پرسیشیظامه محقق    داششیجو مالما  سیرمم  ریظاسیای    دسیحه بظ و یردش ب در

ش ر یه به ر ش تصییادف  سییاده اشحخاب ریی ه بودش ب    354فاو  سییاخحه میییحخر  اا مرحله یل   دی راه
فاو بخ  یل   ششیییا  داد یه ف یت عام  با تری  شق  را در یل لت ت ریع   ممواش دارش ب در یافحیه

فاو فردو   اسییاتل  عوام  در   سییاخحارو،  ی ر فا ششییا  داد اا دی راه  تحلل  بخ  یم  شلس یافحه
سیااماش    بر   سیاخحارو در رتوه د     سیو  قرار دارش ب   –او اسیحادا  در رتوه ا م، عوام  محله  حرفه

اش  یه اا بل  مشبا بلشیحری  تا لر مربوط به در شحلجه بای  ر ت در یل لت ت ریع عوام  ایادو دخل  بوده
او اسیت  او اسیحادا    عوام  در   سیاخحاری اششی اه بوده؛ یه شلاامظ  توجه  ی هفهفاو فردو   حر ی ر 

  در پ  فشی  با 1399 ب محم و یواباش یظ و، للوار جاش    حییلظ  شییا د1400درریوش و، عاریورو 
عظوا  رابهه بل  حع اشییجا    خوددلییواو با ببسیییح  تحصیلل  داششیجویا  داششیک ه علو  پسریک  

ملاشج  خود مراف  فلجاش  ماحق  فیییحظ  حع اشیییجا    خودمراف  فلجاش  بر ببسییییح    توریس: شق 
 ب  1399تحصیییلل  تا لر م ویت   ماظیادارو دارد دمحمی و یواباش یظی و، للوار جاش    حییییلظ  شییییا  
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رابهیه سیییواد ااتعیات    یل لیت تی ریع مالمیا  بیا "  تحقلق  بیا عظوا  1400رریییوشی و   عیاریییورو د

در م ار  دخحراشه مقهع محوسیهه   "ل  با شق  تا یل ر رافوردفاو مهالاه داش  ممواا ببسیییح  تحصیل
فموییح     اا حل  ف ص یاربردو  –ا م تظکاب  اشجا  دادش ب ر ش پ  ف  به لحاظ مافلت، تو یل    

ش ر   2571بودب جاماه ممارو پ  ف  را داش  ممواا  دخحر مقهع محوسیهه ا م ریبرسیحا  تظکاب  به تا اد 
ش ر تشیکل  دادش ب حجر  322  مالما  م ار  دخحراشه مقهع محوسیهه ا م ریبرسیحا  تظکاب  به تا اد  
ش ر   براو مالما  به  193او  شموشه پ  ف  براو داش  ممواا  به ر ش شموشه رلرو تصیییادف  خوریییه

تعات   فاو پ  ف  ششیا  داد بل  سیواد ااش ر ب سیت مم ب یافحه  175رلرو تصیادف  سیاده ر ش شموشه
مالما  با ببسییح  تحصلل  داش  ممواا  رابهه م وت   ماظادارو  جود داردب بل  یل لت ت ریع مالما  

  ب1400با ببسییح  تحصلل  داش  ممواا  رابهه م وت   ماظادارو  جود دارد درروش و   عارورو 
مالما  بر ببسییییح  بررسیی  تا لر سییواد ااتعات    یل لت ت ریع پ  ف  حاضییر   ف ص  ف ص یل :

 بار بممواا  با ملاشج  خود مراف  فلجاش  م تحصلل  داش 

 اهداف جزئی
 ممواا  تالل  تا لر میحقلر سواد ااتعات  مالما  بر ببسییح  تحصلل  داش  .1

 ممواا تالل  تا لر میحقلر یل لت ت ریع مالما  بر ببسییح  تحصلل  داش  .2

 ممواا   بر ببسییح  تحصلل  داش تالل  تا لر میحقلر خودمراف  فلجاش .3

سییواد ااتعات    یل لت ت ریع مالما  بر ببسییییح  تحصییلل   تالل  تا لر غلر میییحقلر .4
 ممواا  با ملاشج  خود مراف  فلجاش داش 

 های پژوهشسوال و فرضیه .1

 ممواا  تا لر میحقلر داردبسواد ااتعات  مالما  بر ببسییح  تحصلل  داش  .1

 ممواا  تا لر میحقلر داردبا  بر ببسییح  تحصلل  داش یل لت ت ریع مالم .2

 اعحماد یاریظا  بر چابک  سااماش  با ملاشج  فوش ماظوو تا لر غلر میحقلر داردب .3

 ممواا  تا لر میحقلر داردبخودمراف  فلجاش  بر ببسییح  تحصلل  داش  .4

 یظ ؟برااش م م رو ر ه اا شموشه، م م م بوم  پ  ف  را فاو جمعمیا داده .5

 
 

 

 

 
 
 

ببسییح  
 تحصلل 

یل لت 
 ت ریع

سواد 
 ااتعات 

خودمراف  
 فلجاش 

 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 
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 روش تحقیق-3

فموییح   دم م مااد   سیاخحارو    اا مظ ر ف ص  -تحقلق حاضیر اا ش ر مافلت مححوای  تو یل  
داش  ممواا  یاربردو اسییتب رییریت یظظ را  در پ  ف  حاضییر یا به عوارت  جاماه ممارو تحقلق،  

به تا اد  ریبرسیحا  شمل   1401-1402سیام تحصیلل   محوسیهه ا م   د  و  در د ره مشی وم به تحصیل 
او بوده   با او چظ  مرحلهرلرو خوریهرفحه ری ه، شموشهرلرو به یار رباریظ ب ر ش شموشهش ر م  2646

و او شلس اسح اده رردی  یه اا ملا  جاماهرلرو اوقهتوجه به شافم و  بود  جاماه ممارو اا ر ش شموشه
ش ر مرد    193ش ر ا       99ش ر د  292او بیه حجر  ممیارو پل  ر حیه، بر اسیییا  جی  م مورریا  شموشیه

فاو یحو  جمع م رو اشحخاب ری ش ب ااتعا   ا  براو پاسیخ به سیوام پ  فشی  اا اریق پرسیشیظامه
 بار :فاو بکار برده ر ه به رر  ذی  م رود یه مشخصا  پرسشظامهم 

  ت  ی  2014ای  پرسیشیظامه توسیت پلحریظ    فمکارا  در سیام د پرسیشیظامه اسیحاش ارد ببسیییح  تحصیلل :
تا  یامت موافقر :   1او داا یامت مخال ر: رویه بوده   با یک مقلا  للکر  پظب درجه 11ی  ابسار  ریی ب ا

  ر ای  پرسییشییظامه توسییت  1395مبظا   االع پیییظ  د در پ  ف سییظج ب   ، ببسییییح  تحصییلل  را م 5
حاضیر شلس  به  دسیت مم ه اسیتب در پ  ف  70/0محخصیصیا  تییل ،   پایای  م  با ر ش مل او یر شوا  

ب سییت مم ب ببسییییح  تحصییلل  رییام  ملسا    83/0پایای  ای  ابسار بر اسییا  ضییریا مل او یر شوا  
احییا  امظلت   سیتمح  فرارلرا   اا محلت ممواری  اسیت   احییا  مشبا اا ایظکه م ارسیشیا  چه ملسا  

او اسیت یه شمرهببسیییح  تحصیلل    در ای  پ  ف  مظ ور اا   ب1395مظهق  فییحظ  دمبظا   االع پییظ   
 م رش ب م ببسییح  تحصلل  به دست رویه او پرسشظامة  11را  اا سوا   پاسخ دفظ 

باری  یه توسیت  رویه م  33پرسیشیظامه خودمراف  فلجاش  داراو   پرسیشیظامه اسیحاش ارد خودمراف  فلجاش :
او ر بر اسیا  مقلا  للکر  پظب درجهسیاخحه ری ب ای  ابسا 2002ررشت، فراشکلل     شک فورد در سیام  

فاو م  ریام  خرده مقلا  یظ ب  خودمراف  فلجاش  افراد را اش ااه رلرو م 4تا خلل  ایاد:  0داا فررس:  
 ، برایر سییخت اسییت یه ب ویر ا   دارو چه خلق  24   22،  21،  20، 18،  4سییلام د  6باارییظاسیی  دبا 

  برایر مشیک  اسیت خلق   خویر را تو یلف یظر ، تو ی  29  ،17،  8،  3، 1سیلام د 5فییحر، ریظاسیای  دبا 
  بلا  یرد  فلجاشا ، برایر مسیا  اسیت ، محلت 3    30،  27، 15،  13،  12، 6سیلام د 7سیااو یا ارتواط دبا 

یظر تا سیا    م  ریخصیلحر را تحلل  م 33    32، 28،  19،  16، 14،  11،  10، 7،  5سیوام د 10ررای  دبا 
  م  26     25، 23،  8،  2سیییلام د  5ا ب بمر    حی  مییییئلیه ییا تصیییملر رلرو دبیا  یظر علیت شیاراححلر ر

رلر   فییحظ ب ر ای  پرسیشیظامه توسیت  یظر   سیپع براو اشجا  یارو تصیملر م احییاسیاتر را ارایاب  م 
   پایای  پرسیشیظامه بر اسیا  ضیریا مل او 1395مبظا   االع پییظ  ددر پ  ف  محخصیصیا  تییل  ری ه   

 به  دست مم ه استب  81/0  در پ  ف  حاضر  79/0یر شوا  
  ت  ی  ری ب ای  ابسار 1391ااتعات  توسیت یسداش  در سیام د  پرسیشیظامه سیواد  ااتعات : سیواد  پرسیشیظامه

، 12،  11 ااتعا  دسیوا   یاب  ، مکا 10   9،  8،  7، 6: شلاا ااتعات  دسیوا    مول ه  5او با رویه 30
 ااتعا  دف  ، سییااما 26    25دسییوا      ااتعا  یاب  ، اراش27    24،  23، 22،  17،  16، 15،  13

  به ارایاب  18    5، 4،  3،  2، 1    توادم ااتعا  دسیییوا    30    29،  28، 21،  20،  19، 14دسیییوا    
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 او للکر  دخلل پرداادب ای  مقلا  بر اسیا  الف پظب درجهدفظ را  م سیه  سیواد ااتعات  پاسیخ 

  ر ای   ییورو، مححوای    1391رذارو ریی ه اسییتب در پ  ف  یسداش  د  شمره5تا خلل  ایاد:  1یر: 
 94/0یر شوا   مل او مامو  اا اسح اده پایای  با او پرسیشیظامه در سه  مهلوب ارایاب  ر ه،   ملسا سیااه

به دسیت   89/0ری ه اسیتب در پ  ف  حاضیر شلس پایای  ای  ابسار بر اسیا  ضیریا مل او یر شوا   محاسیوه
 مم ب 

اراح    ت  ی  ری ب  1389: پرسیشیظامه یل لت ت ریع توسیت رسیول  در سیام پرسیشیظامه یل لت ت ریع
ال   5سیوا     ، ت  ی  ار  در  د4ال  1مول ه: تییلت بر مححوا دسیوا     8او داراو رویه  38ای  ابسار  

 ، رافظمای    23ال   17 ، م یریت یت  در  دسیوا    16ال    11فاو ت ریع دسیوا    ، مبار 10
فاو ارتواا   ، مبار 31ال   27 ، ارایاب  عملکرد یادرلرو دسیییوا   26ال    24مشیییا ره دسیییوا   

پرداادب   یل لت ت ریع م   به ارایاب38ال   35 ، رعایت مییائ  اختق  دسیوا    34ال   32دسیوا    
ر ای    م  باریی ب 4تا خلل  ایاد:  1او دیر:  شمره رذارو پرسییشییظامه براسییا  الف للکر  چبار درجه

پرسیشیظامه توسیت اسیاتل    یارریظاسیا  مربواه مورد تایل  قرار ررفحه   پایای  م  شلس در پ  ف  رسیول  
ب سیت مم  یه ششیا  دفظ ه  84/0در پ  ف  حاضیر    86/0  با اسیح اده اا مامو  مل او یر شوا  1389د

 پایای  قاب  قووم ای  پرسشظامه م  بار ب

 

 های تحقیقیافته-4

در ی   اا  9/33ش ر د  99شحایب توایع فرا اش  جظییلت   م ر  تحصیلل  ششیا  داد یه آمار توصییفی   

در یی   اا د ره  5/29ش ر د  86در یی   مرد بوده یه اا بل  ای  تا اد  1/66ش ر د 79پاسییخ ویا  ا    
 را  د ره ا مباریظ ب اا ملا  پاسیخ دفظ در ی   اا در ه د   محوسیهه م   5/70ش ر د  206محوسیهه ا م   

در    پایه  4/31ش ر د  27در       2/44ش ر پایه فشحر د 38در    پایه ف حر،   4/24ش ر د  21محوسهه،  
 75در ی   اا پایه دفر،   4/21ش ر د 44شبر بودش ب فمچظل  اا ملا  ریریت یظظ را  د ره د   محوسیهه،  

ای  پ  ف  مشییاریت  در یی   اا پایه د اادفر در  2/42ش ر د 87در یی   اا پایه یاادفر     4/36ش ر د
 دارحظ ب

فرض  ی ر را رد  05/0دارو مامو  یمحر اا در  یورت  یه سیه  ماظ    هابررسیی نرمال بودن داده

م  توا  ر ت توایع داده فا شرمام شلیییتب در  ییورت  یه سییه  ماظ  دارو  %95یرده   با ااملظا   
  شحایب 1ا شرمام اسیتب یه در ج  م دباری  فرض  ی ر را م  پذیریر   توایع داده ف 05/0 مامو  بلشیحر اا

  حای  اا شرمام بود  مح لر فاو مورد بررس  استب
 اسملرشوص جبت تالل  شرمام بود  توایع مح لرفاو تحقلق - : شحایب مامو  یولم ر ص1ج  م د

سیییییییییواد   مح لر
 ااتعات 

یییلیی ییلییت  
 ت ریع

خیییودمریییافییی  
 فلجاش 

بییبییسییییییحیی  
 تحصلل 

 02/22 81/110 55/152 30/126 ملاش ل 
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 86/5 96/16 53/16 44/11 اشحراص مالار

 -ییولیمیوریر ص  zمیقیی ار  
 اسملرشوص

077/0 037/0 079/0 059/0 

 052/0 055/0 061/0 092/0 سه  ماظ  دارو

 

 آمار استنباطی 
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ضییریا  مح لرفا
 میلر

خیییهیییاو 
 اسحاش ارد

ممیاره  
t 

سیییهی   
میایظی   
 دارو

 اا فلجاش خودمراف  به ر و ا ر میحقلر 

 05/0 64/7 043/0 34/0 سواد ااتعات  مالما 

 05/0 23/6 030/0 41/0 یل لت ت ریع مالما 

  ببسییح  تحصلل  داش  ممواا  اا به ر وا ر میحقلر 

 05/0 25/5 021/0 51/0 خودمراف  فلجاش 

 اا ببسییح به ر و ا ر غلر میحقلر  

 05/0 77/3 031/0 17/0 سواد ااتعات  مالما 

 05/0 58/4 052/0 21/0 یل لت ت ریع مالما 

 غلر میحقلر میحقلر    : برم رد ضرایا ا را 2ج  م د 

سییواد ااتعات  مالما  بر  مح لر ا ر میییلر ضییریارردد،   مشییاف ه م 3    د2فماشهور یه در رییک  د
 ا ر غلر مییلر ضیریا فمچظل در ی  تخمل  اده ری ه اسیتب  t   ،64/7 ،34مق ار با خودمراف  فلجاش 

 رردی ه در ی  محاسیوه t 77/3 ،17 مق ار  با داش  ممواا  ببسیییح  تحصیلل   بر  مییحقلر سیواد ااتعات 
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اش  یه م م مامو  ر ه ی ، برااش فاو برااش م م مامو  ر ه رسارش ر ه  راخ 3در ج  م داستب  
 فاو رردم رو ر ه داردبمظاسو  با داده

 فاو برااش یل  م م مامو  ر ه پ  ف  حاضرراخ  : 3ج  م د

اعی اد بی سیییت  راخ  مالارفاو برااش م م
 مم ه

میییقییی ار  
 مجاا

 شحلجه

 برااش مظاسا 3یمحر اا  df2K 63/1/ شیوت یاو د  به درجه ماادو
اا   RMSEA 06/0 ریشه ملاش ل  مجذ را  ییمیحیر 

1/0 
 برااش مظاسا

شییسدیییک  RMR 012/0 ریشه مجذ ر ماش ه فا
   ر

 برااش مظاسا

اا   NFI 94/0 راخ  برااش فظجار ر ه بییا تیر 
9/0 

 برااش مظاسا

اا   NNFI 96/0 راخ  شر  برااش ر  بییا تیر 
9/0 

 برااش مظاسا

اا   CFI 95/0 راخ  برااش تهولق  بییا تیر 
9/0 

 برااش مظاسا

اا   IFI 91/0 راخ  برااش اضاف  بییا تیر 
9/0 

 برااش مظاسا

اا   RFI 92/0 برااش شیو راخ   بییا تیر 
9/0 

 برااش مظاسا

اا   GFI 93/0 راخ  برااش ر  بییا تیر 
9/0 

 برااش مظاسا

اا   AGFI 91/0 راخ  برااش ر  تا ی  یافحه بییا تیر 
9/0 

 برااش مظاسا

 
 ابسارفاو پ  ف  م م مااد   سیاخحارو فرضیله تحقلق، برااش ر  در فاوریاخ  شحایب، به توجه با

ماظادار  در ی  5 خهاو سیه  م م مااد   سیاخحارو فرضیله تحقلق در در د خ  مق ار ر ت توا م 
به   توجه م م مااد   سییاخحارو فرضییله تحقلق با در درجه ماادو به د خ  شیییوت فمچظل ، اسییتب
 دارد قرار قوومقاب  دامظه در RMSEA ریاخ  م م اسیتب مق ار مظاسیا برااش بلاش ر م ش ر، مت 

 مقادیر م م مااد   سیاخحارو فرضیله تحقلق اسیتب   در قوومقاب  خهاو مق ار رویاو امر شلس ای   

 با م م مااد   ساخحارو فرضله تحقلق شلس در  CFI   ،GFI  ، AGFI  ، NFI   NNFIفاوراخ 

سییاخحارو م م مااد     مظاسییا برااش دفظ هششییا  یه ریی ش  مهلوب ارایاب  م ش ر مت  به توجه
 ر ت توا م  شحایب م م مااد   سیاخحارو فرضیله تحقلق، به توجه با بظابرای ، فرضیله تحقلق اسیتب
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فاو تحقلق    شحایب بررسی  فرضیله4در ج  م دقووم دارش ب  قاب    مظاسیا برااش پ  ف  ابسارفاو فمه
 رودبفاو پ  ف  ارائه م ارائه ر ه استب سپع بررس  ت صلل  فرضله

 فاو تحقلق  بررس  فرضله 4ج  م د

ف
ردی

ضیییریییا   فرضله 
 میلر

 ممییاره
 ت 

p شحلجه 

 تائل  05/0 64/7 34/0 سواد ااتعات  بر خودمراف  فلجاش  تا لر میحقلر داردب 1

 تائل  05/0 23/6 41/0 یل لت ت ریع بر خودمراف  فلجاش  تا لر میحقلر داردب 2

 ائل ت 05/0 25/5 51/0 تحصلل  تا لر میحقلر داردبخودمراف  فلجاش  بر ببسییح   3

سیییواد ااتعیات    یل لیت تی ریع مالمیا  بیا ملیاشج  خود   4
مراف  فلجاش  بر ببسییییح  تحصییلل  داش  ممواا  تا لر  

 داردب

 تائل  05/0 - 38/0

 

 

 گیری نتیجه

دف ، به عت ه یملت تاللر   تربلت   به اور یل  تحصیل  بخ  مبم  اا اش ر  فر فرد را تشیکل  م 
یظ ب اا ای  ر  توجه به میییائ  مربوط به داش    یل لت ای  تحصییل  شق  مبم  در میظ ه فرد ای ا م 

لل  داش  ممواا ، او داردب چرا یه ببوود  ضییالت تحصییسییااا  جاماه افملت  ی هممواا  به عظوا  میظ ه
بررسی  تا لر سیواد فاو ممواش   پر رش ماا یر اسیتب پ  ف  حاضیر با ف ص یک  اا اف اص اسیاسی  ش ا 

ممواا  با ملاشج  خود مراف  فلجاش  ااتعات    یل لت ت ریع مالما  بر ببسیییییح  تحصیییلل  داش 
فاو ا یل  در ادامه خت یه هاشجا  ری ب شحایب به دسیت مم ه حای  اا برااش مهلوب م م اسیت، یه یافح

رییودب فرض ا م تحقلق موظ  بر ایظکه سییواد ااتعات  بر خودمراف  فلجاش  تا لر میییحقلر دارد، با م 
    فمچظل  با شحایب به 1400فاو ررییوش و   عارییورو دشحایب به دسییت مم ه، مورد تایل  بوده   با یافحه

رابهه سیواد ااتعات    خود یظحرل  "تحت عظوا     2017دسیت مم ه اا پ  ف  یاراشحسا    فمکارا  د

باریی ب در تول  ای  یافحه بای  ب اشلر یه فلجاشا  در افکار، ا لویت فمیییو م   "یاریظا  با جو سییااماش 
شمیایظی    ختقلیت را  فیاو مخحلف حی  مییییالیه خلق م دفظی ، دیی ریاهیظظی ، حیاف یه را ریییکی  م ایجیاد م 

سیااش ب  فا ال وفاو خودیار را یه براو بقاء مبر فییحظ ، مشیخ  م بخشیظ ب فمچظل  فلجا سیبولت م 
یظ ب حام با پلشیرفت ای  ب ا  ماظاسیت یه خود مراف  فلجاش  شق  بییسای  در اشهواق با محلت ای ا م 

فظا رو   ظبور   ریییحرش ایظحرشت، سییواد ااتعات  افراد ارتقاء یافحه   دی راه، عوااف افراد، سییاارارو 
محلت   فرمیظ فاو رییظاخح  مشا  محا ر رشییحه   شحوه بر ا   یظحرم م  شیییوت به رذرییحه دچار   افراد با

تحو ت  ری ه اسیتب فرض د   تحقلق موظ  بر ایظکه یل لت ت ریع بر خودمراف  فلجاش  تا لر مییحقلر 
محلا ، شوریادو فاو حکباری ب   ای  شحلجه با یافحهفاو پ  ف  حاضیر مورد تایل  م دارد با توجه به یافحه
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   تحت عظوا  دلسدر  تحصییلل  اا در  مهالاا  اجحماع  بر اسییا  سییاخحار یت ، 1397  شلک م د
توا  اریاره یرد یه یل لت باری ب در تولل  ای  یافحه م یل لت ت ریع   حمایت عاا   مالر فمییو م 

فاو فاام در سیح اده اا ر شاو برخوردار بوده   ات ریع موضیوع  اسیت یه فمواره اا توجه قاب  متح ه
تواش  خودمراف  فلجاش  را در داش  ممواا  ت ریع م سیااو در ت ریع، بااخورد مظاسیا،  ضیو    ر ری 

فاو تحصیلل  شه تظبا تحت تا لر قرار دف ب امر اه ر اششیظاسیا  تربلح  ماحق ش  یه یادرلرش را  در محلت
ریوش ، بلکه فلجاشا  خوریایظ    شاخوریایظ  مرتوت با یادرلرو   م به یییا داش    مبار  ریظاخح  شائ   

فاو  ی ه یادرلرو، ممواش   پلشیرفت تحصیلل  را   فلجا 2006یظظ ب پکرا  دپلشیرفت را شلس تجربه م 

فیاو تحصیییلل  بیه  مارف  یرد   اا ای  ر ، فلجیا   "فیاو تحصیییلل فلجیا "ریییظیاسیییای     بیا عظوا   
 ب شحایب ب ست مم ه حای  1391اش  دشلک م   فمکارا   حایب تحصلل ، رره خوردهشفاو تحصلل  یا فااللت

خودمراف  فلجاش  بر ببسیییح  تحصیلل  تا لر داردب ای  یافحه با باری  یه اا تایل  فرض سیو  تحقلق م 
  تحت عظوا  بررسی  ببسیییح  اجحماع    1400شحایب ب سیت مم ه اا پ  ف  ریمیی  ااده   فمکارا  د

اف  فلجاش  بر اسیا  یل لت رابهه با  ال ی  به  اسیهه اعحلاد به تل   فوریمظ  در داش  ممواا  خودمر
  تحت عظوا  1399تلسفوش یه در اسیحا  الورا   با پ  ف  یواباش یظ و، للوارجاش    حییلظ  شییا د

ملاشج   رابهه حع اشییجا    خوددلییواو با ببسیییح  تحصیلل  داششیجویا  داششی اه علو  پسریک  توریس:
توا  اریاره یرد یه خود مراف  فلجاش  یک  باری ب در تولل  ای  یافحه م خود مراف  فلجاش  فمییو م 

تواش  ببسییح  تحصلل  داش  ممواا  را محا ر ساادب داش  مموااش  یه فاو رظاخح  است یه م اا مبار 
ملکردفاو مهلوب  در فرمیظ  تواشظ  فلجاشا  خودرییا  را مشییخ  یرده   به تو ییلف م  بپردااش  عم 

یادرلرو ای ا خوافظ  یردب عت ه بر ای  ت یییلر   تظ لر فلجاشا  براو اشهواق اجحماع  یه در ببسییییح  
تواش  مو ر باری  بییلار ضیر رو اسیتب به اوریل  ببسیییح  تحصیلل  داش  ممواا  تحت تحصیلل  م 

داش  ممواا  با فلجاشا  م وت با  اا ببسیییح  رضیایت یل  مشا  اا ملسا  تحقق اشح اراتشیا  قرار داردب 
تحصییلل  با ترو برخوردار فیییحظ ب در  ییورت  یه داش  ممواا  با فلجاشا  مظ   اا جمله اضییهراب، 

 رلرش بافیردر    خشر در سه  پایل  اا ببسییح  تحصلل  قرار م 
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Investigating the effect of information literacy and 

teachers' teaching quality on students' academic well-

being through the mediation of emotional feelings 
 

Mehdi Moinikia, Fardin Foroghi Soha*,Priya Taheri, Zohra Pourmir Ali,  

 

Abstract 

Paying attention to students' academic performance and improving academic 

conditions is one of the main goals of education. Academic well-being is one 

of the important and influencing variables on academic performance. The 

purpose of the present study was to investigate the effect of information 

literacy and teachers' teaching quality on students' academic well-being 

through the mediation of emotional awareness. The current research is 

descriptive-correlational in terms of its content nature (structural equation 

model) and practical in terms of its purpose. The participants in the current 

research, or in other words, the statistical population of the research, are 2646 

students studying in the first and second secondary courses of the academic 

year 1402-1401 of Na min city. The sampling method used is multi-stage 

cluster sampling and due to the heterogeneity of the statistical population, a 

stratified sampling method was also used. According to the Morgan table, a 

sample of 292 people (99 women and 193 male person) were selected. The 

necessary information to answer the research question was collected through 

standard written questionnaires. The obtained results indicate that information 

literacy and teaching quality have a positive effect on emotional self-

awareness with the path coefficients of 0.34 with t value (7.64), 0.41 with t 

value (6.23), respectively. Emotional self-awareness also has a positive and 

significant effect on academic well-being with a coefficient value of 0.51 and 

a t value (5.25). The academic well-being of students depends on their overall 

satisfaction with the level of fulfillment of their expectations. Students with 

positive emotions have higher academic well-being. 
Key words: information literacy, teaching quality, emotional self-awareness, 

academic well-being 

 


