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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش رضایت از زندگی در پیشبینی خشم در محیط
مدرسه بود .روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری عبارت بود از کلیه
دانش آموزان متوسطه دوره اول شهرستان سراوان به تعداد  4554نفر ،که از میان آنها  149نفر به
روش تصادفی خوشهای انتخاب گردیدند .ابزار های گردآوری دادهها عبارت بودند از پرسشنامه
رضایت از زندگی دینر و همکاران ( ،)9195و پرسشنامه چندبعدی خشم مربوط به مدرسه اسمیت،
فورالنگ و بیتز ( . )9119پایایی پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 5/99
و  5/41محاسبه شد .از ضریب همبستگی پیرسون ،و رگرسیون خطی جهت آزمون فرضیات پژوهش
استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین رضایت از زندگی و خشم مربوط به محیط مدرسه
رابطه معکوس و معنادار وجود دارد ،و رضایت از زندگی میتواند خشم در محیط مدرسه دانش
آموزان را پیشبینی کند.
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مقدمه

هیجان 9نقش مهمی در جنبههای مختلف زندگی نظیر سازگاری با تغییرات زندگی و
رویدادهای تنیدگی زا إیفا میکند هرچند هیجانها مبنای زیستی دارند(گارنفسکی ،کرایج و
اسپینهاون ، )1551،1ابا این وجود افراد می توانند بر شیوههایی که این هیجانها را ابراز
میکنند ،اثر بگذارند .این توانایی که تحت عنوان نظم جویی هیجان نیز نامیده میشود،
فرایندهای درونی و بیرونی است که مسئولیت کنترل ،اَرزیابی و تغییر واکنشهای عاطفی
فرد را در مسیر تحقق یافتن اهداف بر عهده دارد ( فدیال ،مسلیها و میسباج.)1599،3

خشم4

از جمله هیجان هایی است که نقش تعیینکنندهای در زندگی فردی و اجتماعی هر فرد ایفا
میکند .خشم هیجانی طبیعی است که بهعنوان حالتی غیرارادی در قلمرو بالینی از آن یاد
میشود و میتواند زمینه عملکردهای مثبت و برخی از اختاللهای بالینی را فراهم آورد
(ماهون و یارچسکی .)1555 ،5استیفلر ،)1559( 1خشم را بهعنوان حالتی هیجانی ،از
پرخاشگری بهعنوان رفتار و از خصومت بهعنوان گرایش منفی پایدار ،متمایز کرده است.
خشم بخشی از مکانیسم بقاء در وجود انسان است و تأمینکنندهی انرژی برای تکانشوری
است .خشم تأثیرات مخرب ازجمله صدمه و آسیب زدن ،حمالت آسیبزا به خود و دیگران،
مرگ غیرمنتظره و رفتارهای پرخطر و تأثیرات سازندهای چون ابراز احساسات ،پیدا کردن
و حفظ نقش و جایگاه خودبین انسانها و ایجاد روابط مطلوب اجتماعی میتواند داشته
باشد که این ویژگی سبب شده که از آن به شمشیر دو لبه تعبیر شود (کاربخش راوری و
سهرابی.)9315 ،
خشم احساسی است که طیفی از آزردگی خفیف تا محدودهای از ابزار پرخاشگری را
شامل میشود .بهعبارتیدیگر ،خشم پاسخی طبیعی به آن دسته از شرایطی است که شخص
در آن احساس تهدید میکند و یا به این باور دست مییابد که موقعیت موردنظر ،به خود
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فرد و یا افراد موردعالقهاش آسیب رساند ،این احساس به طور معمول با افکار خصمانه،
برانگیختگی فیزیولوژیکی و رفتارهای ناسازگارانه همراه است .این حالت بهطورمعمول در
تعامل با دیگران نمود مییابد و گاهی ناشی از سبکهای خاصی از فکر کردن است (استیفلر،
.)1559
مروری بر مطالعات  15سال گذشته نشان میدهد که تجربه خشم چه در کودکی و چه
در نوجوانی با مشکالت همچون خطر طرد از سوی همساالن ،سازگاری ضعیف در مدرسه،
ترک تحصیل ،مشکل در مهارتهای حل مسئله و میزان باالتری از ارجاعهای مربوط به
مشکالت روانی ارتباط دارد (استیفلر .)1559،برخی از مطالعات بیانگر رابطه میان خشم با
افسردگی ،مصرف کوکائین ،مصرف الکل و اقدام به خودکشی است (ماهون ،یارچسکی و
یارچسکی .)1555 ،بهاینترتیب ،احساس خشم کنترل نشده میتواند عواقب منفی به دنبال
داشته باشد.
خشم و رفتار پرخاشگرانه میتواند تأثیر قابلتوجهی بر کیفیت و رضایتمندی از زندگی
فرد و همچنین بر سالمت روانشناختی وی داشته باشد (ساکار و کاراتاس .)1594 ،9رضایت
از زندگی مؤلفهای شناختی از بهزیستی روانی است که به قضاوت کلی افراد از شرایط
زندگی خود و ارزیابی ذهنی آنها از کیفیت کلی زندگی اشاره دارد ،رضایت از زندگی،
ارزیابی شناختی است از این که فرد تا چه حد در زندگی راضی است .به گفتۀ پاوت و
داینر ،این ارزیابی بر اساس معیارهایی صورت میگیرد که خود شخص آنها را مهم میداند
(آدم سوزاک و سرگین.)1595،1
رضایت از زندگی به معنای ارزیابی فرد از کیفیت زندگی خود ،بر اساس معیارهای
شخصی خویش و یا همان رضایت ادراکشده است (آلینه و گریندیج .)1595،3در ادبیات
موجود اصطالحات شادکامی ،رضایت از زندگی و بهزیستی فاعلی گاهی مترادف هم
بهکاربرده میشوند .رضایت از زندگی به عنوان یکی از سازههای مرتبط با تحول مثبت
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نوجوانی و به عنوان ارزیابی شناختی افراد از کیفیت کلی زندگی و یا کیفیت حوزه خاصی
از زندگیشان مانند مدرسه ،دوستان و مدرسه نیز تعریف میشود (گیلمن و هابنر.)1551، 9
نوجوانانی که از زندگی خود راضیاند شادی بیشتری را تجربه میکنند و بیشتر برای رسیدن
به اهداف خود تالش میکنند .درحالیکه رضایت از زندگی کمتر در این سن ،با غمگینی
و احساسات منفی در مورد خود همراه است .در حقیقت رضایت از زندگی در نوجوانان
تنها نتیجه برخی متغیرهای روانشناختی چون خلق مثبت و یا عزتنفس نیست؛ بلکه یک
پیشبینی کننده مهم برای وضعیت روانشناختی و سیستم روانی اجتماعی همچون افسردگی
و سالمت جسمانی به شمارمی رود(سالدو و هیوبنر.)1554،1
از سال  1555به بعد در نگاه سازمان ملل برای تعیین سطح توسعهیافتگی کشورها،
متغیرهای شادکامی(شادمانی) اجتماعی ،امید به آینده و خشنودی و رضایتمندی اجتماعی
بهعنوان یک شاخص کلیدی وارد محاسبات شدهاند .بدین معنی که اگر مردم یک جامعه
احساس شادکامی ،خشنودی و رضامندی نکنند ،نمیتوان آن جامعه را توسعهیافته خصوصاً
در بعد اجتماعی قلمداد نمود ،رضایت از زندگی داللت بر آن دارد که چگونه مردم واقعاً
رشد میکنند و یک ارزیابی کلی از زندگی را فراهم میکند که بازتاب افکار ،شرایط و
تواناییهاست ( هارنین و همکاران .)1554 ،افزون بر این شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه
میزان رضایت از زندگی در نوجوانان نقش محافظتکنندهای در مقابل اثرات منفی تنیدگی
و ایجاد اختالل روانشناختی دارد و با استفاده از آن میتوان از به وجود آمدن مشکالت
شخصیتی ،روانی و محیطی در بزرگسالی پیشگیری نمود (اسماعیلی نسب ،اندامی و
مخملی.)1595 ،
در مطالعات طولی ،اهمیت رضایت از زندگی نوجوانان  ,و ارتباط بین سطوح پایین
رضایت از زندگی با رفتارهای درونی سازی و برونیسازی آینده و تجارب مخرب با
همساالن نشان داده شده است (هارانین ،هوبنر و سالدو1554 ،؛ مارتین و همکاران.)1551،3
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همچنین ،سالدو و هوبنر ( )1554دریافتند که نوجوانان دارای رضایت زندگی باال بهاحتمال
کمتری رفتارهای برون سازی را پس از تجارب تنشزای مهم زندگی آشکار میسازند؛
بنابراین رضایت از زندگی بهعنوان یک متغیر روانشناختی مهم میتواند فرآیند تحول را
تسهیل کند.
براورد ها نشان می دهد که بیش از یک سوم جمعیت کشور ایران را نوجوانان زیر 99
سال تشکیل می دهند(فیروزی زرگر و علمی .)9311 ،کودکان و نوجوانان آینده سازان
کشور هستند و پرخاشگری می تواند اثرات زیان آوری بر سالمت جسم و روان آنان داشته
باشد  .اعمال خشونت بار و رفتارهای پرخاشگرانه از دیرباز در جوامع بشری شایع بوده
است .مراجعه به آمار مندرج در مقاالت و منابع علمی خبر از خشونت و درگیری هایی می
دهد که نتیجه آن آمار بسیار باالی قتل ها و خودکشی ها می باشد(هارنین ،هوبنر و سالدو،9
 .)1554در طی سالیان اخیر دو روند در رفتارهای پرخاشگرانه ایجاد شده است ،اول افزایش
پرخاشگری در گروه های متفاوت اجتماعی و کاهش متوسط سنی انجام دهندگان این گونه
اعمال است به طوری که اکثر ضرب و شتم ها توسط نوجوانان صورت می پذیرد .روند
دوم ،ازدیاد این رفتارها در مدارس است .عدم کنترل پرخاشگری سبب بروز مشکالت
اجتماعی ،شغلی  ،تحصیلی و سالمت جسمی و روانی نوجوانان می شود و پیش بینی کننده
استفاده از مواد و الکل ،کشیدن سیگار ،سازگاری کم در مدرسه ،افت تحصیلی ،افسردگی،
بزهکاری و اختالالت دیگر در نوجوانان می شود( ملکی ،خشکناب ،ره گوی و ر هگذر،
.)9315عالوه بر این تحقیقات (پرابهو و همکاران )1591،نشان داده است که مدیریت خشم
در دانشجویان کارشناسی پزشکی بر سالمت روان و فعالیت های درسی آنها تاثیر مثبت و
معنادار دارد.
در ارتباط با ارتباط بین خشم و رضایت از زندگی بویِه در دانش اموزان ،کاکار و
کارتاس ( )1594در پژوهشی در بین  311دانش آموز دبیرستان نشان دادند که بین رضایت
از زندگی و تجربه خشم در مدرسه و زیر مولفه های آن ارتباط معکوس و معنادار وجود
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دارد ،عالوه بر این یافته های این محققین نشان داد که خشم در مدرسه و رضایت از زندگی
پیش بینی کننده معنادار دلبستگی به مدرسه در بین دانش آموزان هستند .سویک (،)1594b
نشان داد که بین خشم و رضایت از زندگی ارتباط معکوس و معنادار وجود داشته و خشم
در مدرسه می تواند  11درصد از رضایت از زندگی را پیش بینی نماید .در پژوهشی دیگر
سویک ( )1594bنشان داد که بین خشم و رضایت از زندگی دانشجویان ارتباط معناداری
وجود دارد .تحقیقات چانگ و کیم ( ،)1594نشان داد که بین عوامل خشم و رضایت از
زندگی در بین مادران و کودکان ارتباط معناداری وجود دارد ().
در پارهای از موارد شدت مشکالت به حدی است که نهتنها موجب ناسازگاری فردی
و اجتماعی فرد میشود؛ بلکه امنیت و بهداشت روانی خانواده و سایر گروههای اجتماعی
را نیز با مخاطراتی روبهرو میسازد .گاهی نیز موجبات آزار و تهدید حقوقی اعضای دیگر
اجتماع را فراهم میکند (بلک و همرین.)1554 ،9
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کننده رضایت از زندگی در
پیشبینی خشم در محیط مدرسه دانش آموزان دوره متوسطهی اول شهرستان سراوان بود.
سواالت پژوهش عبارت بودند از:
 -9آیا بین رضایت از زندگی و خشم در محیط مدرسه و ابعاد مختلف آن ،در دانش
آموزان دوره اول متوسطه رابطه معناداری وجود دارد.
 -1آیا رضایت از زندگی پیشبینی کننده معنادار خشم در محیط مدرسه در دانش
آموزان دوره اول متوسطه می باشد.
روش شناسی

روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه
آماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوره اول
شهرستان سراوان ( = 4534 ،N= 4554پسران = 3515 ،دختران) در سال تحصیلی -4
.9311نمونه آماری عبارت بود از تعداد  149نفر از دانش آموزان( ،پسر= 935نفر ،و دختر
. Blake, C. S., & Hamrin, V.
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=  999نفر) .مقادیر نسبت دانش آموزان دختر به جامعه آماری  %49و نسبت دانش آموزان
پسر به جامعه آماری  %51محاسبه گردید .و با عنایت به اینکه نمونه تعیینشده از جدول
مورگان  149نفر میباشد ،طبق مقادیر و درصدهای محاسبهشده فوق ،تعداد دانش آموزان
دختر و پسر به ترتیب  999و  935نفر تعیین گردید روش نمونهگیری تصادفی خوشهای بود.
با توجه به جمعیت دانش آموزی دختران و پسران ،ابتدا خوشهبندی اولیه بر اساس مناطق
مختلف شهرستان سراوان صورت گرفت و در مرحله بعد مدارس دخترانه و پسرانه در
خوشهبندیها جای گرفت .انتخاب از بین خوشهها بهتصادفی صورت گرفت و درنهایت
تعداد  95مدرسه ( 5دخترانه و  5مدرسه پسرانه) انتخاب و نمونه آماری از بین دانش آموزان
مدارس تعیین شده انتخاب شدند.
جهت جمع اوری داده ها از پرسشنامه استاندارد رضایت از زندگی داینر و همکاران
( )9195( )SWLSو پرسشنامه چندبعدی خشم مربوط به مدرسه ( )9119()MSAIاستفاده
شد .پرسشنامه رضایت از زندگی توسط دینر ،امونز ،الرسن و گریفین ( )9195ساخته شد.
این پرسشنامه دارای  5سؤال بوده و هدف آن سنجش رضایت از زندگی میباشد .این
پرسشنامه در یک طیف لیکرت  5درجهای از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم نمرهگذاری
میشود .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کامالً مخالفم9،؛ مخالفم 1؛ نظری ندارم3،؛
موافقم4،؛ کامالً موافقم؛ )5میباشد .پرسشنامه چندبعدی خشم مربوط به مدرسه در سال
 9119توسط اسمیت ،فورالنگ و بیتز بهمنظور ارزیابی ابعاد هیجانی ،شناختی و رفتاری
خشم در محیط مدرسه ساختهشده است .این آزمون یک ابزار خود گزارشی است که از 31
عبارت تشکیلشده است .پرسشنامه چندبعدی خشم مربوط به مدرسه دارای  3زیرمقیاس
تجربه کردن خشم ( 93عبارت) ،خصومت ( 1عبارت) و ابراز خشم ( 94عبارت) است .زیر
مقیاس ابراز خشم خود به  1زیرمقیاس ابزار مخرب ( 1عبارت) و سازگاری مثبت ( 9عبارت)
تقسیم میشود .آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت  4درجهای مشخص سازد که هر عبارت
تا چه حد بیانگر ویژگیهای اوست .روایی صوری پرسش نامه ها توسط اساتید متخصص
رشته روانشناسی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها با استفاده از روش ضریب آلفای
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کرونباخ به ترتیب برابر  5/99و  5/41محاسبه شد .برای آزمون فرضیه های پژوهش از
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است.
یافته ها

به منظور پاسخگویی به سوال اول پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده و
نتایج به شرح جدول  9ارائه شده است.
جدول :9نتایج ضریب همبستگی پیرسون (رابطه رضایت از زندگی و خشم در محیط مدرسه و
ابعاد آن)

تجربه کردن

متغیر ابعاد آن

خصومت

ابزار مخرب

سازگاری مثبت

ابراز خشم

r =-5/54

r =-5/44

r = -5/91

r =5/511

r =-5/15

r =-5/44

P =5/5555

P =5/5555

P =5/59

P = 5/5555

P = 5/559

P = 5/5555

خشم

رضایت از زندگی

کل (خشم مربوط به
محیط مدرسه)

N=149

همانگونه که از جدول  9مشاهده میشود ،بین رضایت از زندگی و خشم مربوط به
مدرسه همبستگی معکوس معناداری وجود دارد (  .) r(246) = -0.47, p <5.559عالوه
بر این همانگونه که جدول  9نشان می دهد بین ابعاد خشم در محیط مدرسه و رضایتمندی
از زندگی همبستگی معناداری وجود دارد .با این وجود به غیر از بعد سازگاری مثبت و
رضایت از زندگ ی ( که همبستگی مثبت معنادار دیده می شود)  ،بین دیگر ابعاد خشم در
محیط مدرسه و رضایت از زندگی همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد.
به منظور پاسخگویی به سوال دوم پژوهش و بررسی این موضوع که رضایت از زندگی
تا چه اندازه پیش بینی کننده خشم در محیط مدرسه می باشد از تحلیل رگرسیون استفاده و
نتایج به شرح جدول  1ارائه شده است.
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جدول  :1نتایج رگرسیون خطی جهت پیشبینی خشم در محیط مدرسه بر اساس رضایت از زندگی
DurbinWatson

R

9/155

-5/449

r 2 Adj
5/115

r2

F

Sig

متغیر

B

5/111

41/919

5/555

رضایت از زندگی

1/913


5/449

t

Sig

9/531

5/555

جدول  1نتایج رگرسیون را نشان می دهد که همبستگی متغیر رضایت از زندگی باخشم
در محیط مدرسه دانش آموزان  5/449بوده است .عالوه بر این بر اساس ضریب تعیین
تعدیلشده (  11/5 ،) r 2 Adjدرصد از نوسانات در میزان خشم در محیط مدرسه دانش
آموزان توسط رضایت از زندگی ،قابل توضیح و تبیین می باشد .با توجه به معنادار بودن
مدل بر اساس آزمون  ، Fمی توان گفت که مدل فوق در سطح  11درصد معنادار بوده و
درنتیجه متغیر رضایت از زندگی میتواند خشم در محیط مدرسه را پیشبینی کند.
بحث و نتیجهگیری

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش رضایت از زندگی در پیشبینی خشم در
محیط مدرسه در بین دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوره اول شهرستان سراوان بود .بر
اساس یافته های تحقیق ،رضایت از زندگی باعث کاهش خشم دانش آموزان در محیط
مدرسه می شود ،به عبارتی هر چه رضایت از زندگی دانش آموزان افزایش یابد ،خشم در
محیط مدرسه آنها کاهش خواهد یافت .با درنظر گرفتن این موضوع که محقق تا زمان اتمام
این پژوهش هیچ گونه تحقیقی که در برگیرنده هر دو مولفه رضایت از زندگی و خشم در
محیط مدرسه باشد ،را در پایگاه های اطالعات علمی داخل و خارج مشاهده نکرد ،بنابر
این در مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات مشابه صرفاً به تحقیقاتی که فقط شامل
یکی از دو مولفه این تحقیق باشد ،اکتفا شده است .بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده
خشم در بین دانش آموزان تابع متغیرهای مختلف می باشد که می توان به نتایج پژوهش
های آموزش تنظیم هیجان و کنترل خشم (کاربخش راوری و سهرابی ،)9315 ،آموزش
کفایت زندگی در کاهش پرخاشگری (واحدی ،فتحی و اسکندری ،)9395 ،ارتباط بین عزت
نفس ،خشم مدرسه و رضایت از زندگی (ساکار و کاراتاس ،)1594 ،متغیرهای تاثیرگذار بر
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خشم نوجوانان (استیفلر ،)1559 ،ارتباط تنظیم احساسات و خشم (کانتاردی ،)1591 ،9خشم
و تجاوز در بین دانش آموزان فلیپینی (کامپانو و ماناکاتا )1554 ،1اشاره نمود .یافته های
تحقیقات مذکور نشان از وجود ارتباط منفی و معکوس متغیرهای مورد مطالعه و خشم دانش
آموزان یا نوجوانان دارد که از این لحاظ با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد .به عبارتی
به کارگیری برخی عوامل باعث کاهش خشم در محیط مدرسه می شود.
همچنین نتایج برخی پژوهش ها داللت بر وجود ارتباط بین رضایت از زندگی دانش
آموزان با متغیرهای متعددی دارد که از آن جمله می توان به پژوهش های ،رابطه رضایت
از زندگی و گرایش به ناهنجاری های اجتماعی( ،فیروزی زرگر و علمی ،)9311 ،ارتباط
رضایت از زندگی با تنهایی و حمایت اجتماعی( ،آدام سوزاک و سرگین ،)1595 ،ارتباط
هوش هیجانی و رضایت از زندگی( ،علی بابایی ،)1595 ،ارتباط رضایت از زندگی و
استرس درک شده( ،آلینه و گریندیج ،)1595 ،ارتباط تنظیم عاطفی و رضایت از زندگی،
(اسماعیلی نسب ،اندامی و مخملی ،)1591 ،ارتباط بین رضایت از زندگی و هیجانات
تحصیلی( ،فدیال و همکاران ،)1599 ،تاثیر رضایت از زندگی بر رویدادهای استرس زای
زندگی( ،سالدو و هیوبنر ،)1554 ،اشاره نمود .نتایج تحقیقات مذکور وجود ارتباط منفی
بین رضایت از زندگی و متغیرهایی مثل استرس و ناهنجاری های اجتماعی که ماهیت منفی
دارند ،را نشان می دهد که از این لحاظ با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد .و در مواردی
که متغیر مورد مطالعه ماهیت مثبت دارد بین آنها و رضایت از زندگی رابطه مثبت نشان داده
شده است که از این لحاظ با نتایج پژوهش حاضر نا همخوانی دارد .بنابر این می توان گفت
رضایت از زندگی باعث کاهش متغیرهای با ماهیت منفی همانند خشم دانش آموزان در
مدرسه می شود.
بر اساس نتایج بدست امده می توان گفت هنگامیکه دانش آموزان احساس کنند که
زندگی آنها در بیشتر جنبه ها با ایده آل های مدنظر آنها تطابق دارد ،و فکر کنند آن چیزهایی
که در زندگی خود می خواسته اند ،به دست آورده اند ،و تمایلی ندارند که در زندگی به
. Contardi, A., Imperatori, C., Penzo, I., Del Gatto, C., & Farina, B.
. Campano, J. P., & Munakata, T.
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عقب برگردند و چنان که این امر مقدور بود به دنبال تغییر یا عوض کردن چیزی نخواهند
بود ،و به طور کلی این احساس را دارند که زندگی شان عالی بوده و رضایت کافی از
زندگی شان دارند ،آن گاه در محیط مدرسه به هنگام مواجه شدن با شرایطی که باب میل
آنها نیست ،کمتر عصبانی می شوند .شرایط خواسته یا ناخواسته ای در محیط مدرسه ممکن
است برای هر دانش آموزی پیش بیاید ،از آن جمله رفتار سایر دانش آموزان ،رفتار و عکس
العمل های معلم و مسئولین مدرسه و یا شرایط محیطی استرس زا ،که هر کدام می تواند
باعث شود تا دانش آموزان لحظاتی را با ناراحتی و عصبانیت سپری کنند ،یافته های پژوهش
مبتی بر این موضوع است که در صورتی که دانش آموزان احساس رضایت از زندگی بهتری
را تجربه کرده باشند در مقابل شرایط نامطلوب عصبانیت کمتری از خود نشان خواهند داد
همچنین نسبت به محیط مدرسه دلسرد و بی حوصله نخواهند شد.
به طور کلی می توان گفت که دانش آموزان هنگامیکه خشم در محیط مدرسه را تجربه
می نمایند ،این امر ممکن است سبب به وجود آمدن معضالتی برای دانش آموزان شود .این
موضوع به نوبه خود بر روی انگیزه تحصیلی ،داشتن روحیه خوب برای یادگیری ،پیشرفت
تحصیلی آنها تاثیر منفی خواهد داشت .انگیزه و داشتن روحیه مناسب عاملی اساسی در
پیشرفت تحصیلی و تعلیم و تربیت دانش آموزان است .لذا توجه به رضایت از زندگی دانش
آموزان می تواند خشم در محیط مدرسه را کاهش داده و به دنبال آن بسیاری از ناهنجاری
های رفتاری دانش آموران را برطرف نموده و یا کاهش دهد .رضایت از زندگی همچنین
می تواند ،محیط مدرسه را به پایگاهی امن و مناسب برای دانش آموزان جهت انجام فعالیت
های آموزشی تبدیل سازد ،تا معلمان بتوانند به دور از تنش های بی مورد به انجام وظایف
خود بپردازند .لذا پیشنهاد می شود مدیران مدیران مدارس با تمرکز بر تاثیر رضایت از
زندگی بر رفتار دانش آموزان ،ضمن برقراری ارتباط بیشتر با اولیای آنها ،توجه بیشتری به
احساسات دانش آموزان نموده ،تا از این طریق بتوانند ناهنجاری های رفتاری آنها را کاهش
داده و موجبات پیشرفت تحصیلی و اخالقی آنها را فراهم نمایند.
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