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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

 n the existing literature, social 

competence has been emphasized as an 

important variable in predicting the 

educational and social outcomes of 

adolescents (Chen, Huang, Chang, 

Wang & Dan, 2010). Social 

competence refers to the ability of an 

individual to act in a way that is 

appropriate to age and cognitive 

abilities, which according to Felner, 

Lease and Philips’ model (2013) 

includes four independent components 

of  behavioral  skills,   cognitive  skills,  

 
emotional competence and motivational sets. Since 

adolescent social competence as well as the factors 

affecting it are always influenced by the culture in 

which he/she socialized (Chen and French, 2008), 

therefore, it is expected that the cultural elements 

emphasized in Iranian culture affect the scores related 

to the components of social competence of Iranian 

adolescents. One of these cultural elements is 

patience, which according to recent research (such as 

Schnitker, 2012) has been accepted as an independent 

concept that reflects a person's ability in difficult life 

situations, everyday life issues and interpersonal 

relationships. In the native model of Khormaei and 

Farmani   (2014)    of    patience,   this   construct   is 
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A B S T R A C T 
 

Objective:  The purpose of this study was to investigate the role of patience in predicting secondary high 

school students’ social competence. 
 

 

Methods: The research method was descriptive and correlational. The population included all high school 

students in Kazerun city in the academic year of 2017-2018. Among them, 250 female and male students 

were selected as a sample by stepwise cluster sampling. The instruments used in this study were the 

Patient Scale and Social Competence Questionnaire. The collected data were analyzed using SPSS and 

AMOS software version 22. 
 
 

Results:  The results showed that the model has a good fit. Also, the findings showed that the patience 

of adolescent students is a significant and powerful predictor of their high social competence score 

(p < .001). Thus, the components of patience have positive and significant effects on all four 

components of social competence entitles as behavioral skills, cognitive skills, emotional adequacy, 

and motivational skills. However, findings have shown the greatest impact on the components of 

behavioral skills. 
 

 

Conclusion: The results of this research support the role of the moral virtue of patience in positive 

psychological outcomes and have implicit implications for improving social competence in adolescents. 
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introduced as a moral virtue that is formed as a result of 

the five components of transcendence, forbearance, 

acceptance, persistence and hesitation. Based on this five-

factor model, the present study investigates the 

possibility of predicting the social competence of student 

adolescents based on patience and its components.     

 

2. Materials and Methods 
 

In terms of method, the present study is in the category 

of correlational studies and its population includes 

second year high school students in Kazerun in the 

academic year of 2017-2019. From this population, a 

sample of 270 male and female students were selected 

by stepwise cluster sampling and answered the items 

of Parandin (2002) Social Competence Questionnaire 

and Khormaei and Farmani (2016) Child and 

Adolescent Patience Scale. Data analysis was 

performed using SPSS and AMOS software version 22 

and structural equation modeling.  

 

3. Results 

In order to investigate the role of patience components 

in predicting social competence components, a model 

was designed in which students' patience and social 

competence formed as the latent variables of the model. 

In this model, transcendence, forbearance, persistence, 

acceptance and hesitation were indicators of patience 

and behavioral skills, cognitive skills, emotional 

competence and motivational sets were also indicators 

of social competence. Statistical fit of the model based 

on various indices such as AGFI, NFI, CFI, RMSEA and 

CMIN/DF was desirable. In this model (Figure1), the 

structural coefficients of patience for its indicators, i.e. 

transcendence, forbearance, acceptance, persistence and 

hesitation were calculated 0.89, 0.73, 0.62, 0.69 and 

0.64, respectively, and the structural coefficients of 

social for behavioral skills, cognitive skills, emotional 

competence and motivational sets were calculated 0.78, 

0.61, 0.48 and 0.64, respectively, all of these coefficients 

were significant at the level of 0.01. In addition, in this 

model, the latent variable of patience has positively and 

significantly predicted the social competence of students 

(β = 0.86, P <0.001). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Final research model 

 

4. Discussion and Conclusion 
 

The results showed that all components of patience 

including transcendence, forbearance, acceptance, 

persistence and hesitation have a positive relationship 

with the components of social competence. The results 

of the structural equation modeling also revealed that 

patience acts as a powerful positive predictor of 

adolescent social competence. The above findings are 

consistent with studies that have examined the 

relationship between the concept of patience and 

emotional constructs. For example, the results of the 

present study are consistent with the study of 

Schnitker (2012) who considered the change in 

positive emotions due to patience training or the 

research of Farmani, Khormaei and Dukoohaki (2014) 

who studied the effect of patience on mental health. In 

general, the present study supports the role of the 

moral virtue of patience in positive psychological 

consequences and emphasizes the implicit 

implications of previous research on the need to teach 

and practice this virtue in different age groups. 
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 مقاله پژوهشی
 

 آموزان دوره متوسطه دوممدل ساختاری رابطه صبر با کفایت اجتماعی در دانش
 

 3و فرهاد خرمایی       2، لیال شاملی   *1زادهمرضیه صادق
 

 

 شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران. شناسی تربیتی، گروه رواناستادیار روان .1

 .شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایرانشناسی، گروه رواناستادیار روان .2

 .شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانربیتی، گروه روانشناسی تدانشیار روان .3
 

 

مقدمه
هاست که از میان مدار در مورد نوجوانی سالگرچه تلقی بحران

چنان دوره (، اما هم2000، 1کاپالنرخت بربسته ) شناسانروان

های مختلف زندگی نوجوانی به واسطه فراز و فرودهایی که در عرصه

کند، مورد توجه است. به ویژه رشد اجتماعی و فرد ایجاد می

 چگونگی سازگاری نوجوانان با شرایطی که دوره جدید زندگی برای

آورد، مورد توجه اندیشمندان مختلف قرار دارد آنها به همراه می

(. از همین روست که کفایت 2007، 2ماورولی، پتریدز، ریف و بیکر)

به عنوان موضوعی مؤثر در گذار سالم فرد از کودکی به -3اجتماعی

قه پژوهشگرانی است که به مطالعه متغیر آشنا و مورد عال -بزرگسالی

طبق (. 2017، 4بوکر و دانسمردوران نوجوانی انسان عالقمند هستند )

برای عمل به شیوه  فردکفایت اجتماعی به توانایی  تعریف،

 گردد و عواملیبازمیمتناسب با سن و توانایی شناختی  یسازگارانه

های خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، مدیریت خود، مهارتچون هم

فلنر، لیس و گیرد )را در برمیگیری ولیت تصمیمئارتباطی و مس

هرچند به واسطه همین ترکیب متنوع هم هست که (. 2013، 5فیلپس

یک شود که از ای شناخته میمتغیر پیچیدهبه عنوان کفایت اجتماعی 

 سوی دیگر، و ازمرتبط بوده  با توانایی فرد در مدیریت هیجانسو 

را در های رفتاری های شناختی و مهارتهای انگیزشی، تواناییسایق

  (.2015، 6جکسون و کانینگهامآمیزد )هم می
 

1. Kaplan 

2. Mavroveli, Petrides, Rieffe & Bakker 
3. social competence 
4. Booker & Dunsmore 

5. Felner, Lease & Philips 
6. Jackson & Cunningham
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 چکیده

 

آموزان دوره متوسطه دوم انجام گرفته است. بینی کفایت اجتماعی در دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش صبر در پیش  :هدف

 .روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود

ها تعداد آنبودند که از بین  1397-96آموزان دوره متوسطه دوم شهر کازرون در سال تحصیلی جامعه آماری شامل کلیه دانش  :هاروش

ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این ای مرحلهگیری خوشهآموز دختر و پسر به شیوه نمونهدانش 250

 AMOSو  SPSSافزارهای نرم 22آوری شده با استفاده از نسخه های جمعپژوهش، مقیاس صبر و پرسشنامه کفایت اجتماعی بودند. داده

  .د تجزیه و تحلیل قرار گرفتمور

آموزان ها نشان داد که صبر دانشچنین، یافتهنتایج به دست آمده نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بوده است. هم ها:یافته

های صبر دارای ترتیب که مؤلفه(. بدینp >001/0ها است )دار و قدرتمندی برای نمره باالی کفایت اجتماعی آنبین معنانوجوان پیش

های های شناختی، کفایت هیجانی و آمایههای رفتاری، مهارتداری بر هر چهار مؤلفه کفایت اجتماعی یعنی مهارتتأثیرات مثبت و معنا

 های رفتاری نشان داده است. ها بیشترین تأثیر را بر روی مؤلفه مهارتاند. هرچند یافتهانگیزشی بوده

شناختی حمایت و تلویحات ضمنی مثبتی جهت بهبود نتایج این پژوهش از نقش فتیلت اخالقی صبر در پیامدهای مثبت روان  :گیریتیجهن

 دارد.آموزان دوره متوسطه دوم کفایت اجتماعی در دانش
 

4. شماره 10. دوره 1400زمستان   فصلنامه پژوهشی 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان
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آبادی، نصرتبیرامی، هاشمی؛ به نقل از 1990) و همکاران فلنر

( در مدل جامعی که از کفایت 1395گرگری و دبیری، بدری

آمیختگی را مورد توجه قرار داده دهند، این درهماجتماعی ارائه می

را برای کفایت اجتماعی در نظر و چهار مؤلفه مستقل و مجزا 

ای های محاورهکه به مهارت 1های رفتاریگیرند. نخست، مهارتمی

های اجتماعی، ایفای نقش، مذاکره، ابراز برای شروع و تداوم تعامل

های فراگیری و یادگیری رفتاردوستانه با دیگران وجود و مهارت

انه اطالعات، که شامل خز 2های شناختیکند. دوم، مهارتاشاره می

های های اسنادی و مهارتباورهای کارآمد و ناکارآمد، سبک

که به ایجاد  3پردازش و کسب اطالعات است. سوم، کفایت هیجانی

و گسترش اعتماد و روابط حمایتی دوطرفه، برقراری روابط مثبت با 

دیگران، شناسایی و پاسخدهی مناسب به عالیم هیجانی در روابط 

های گردد. و در نهایت، آمایهیت استرس بازمیاجتماعی یا مدیر

که سطح رشد اخالقی، احساس خودکارآمدی، احساس  4انگیزشی

بینی شود.این مجموعه در پیشاثربخشی و کنترل فرد را شامل می

چن، پیامدهای تحصیلی و اجتماعی نوجوانان اهمیت بسیاری دارد)

 2010، 6برنشتاین، هان و هاینز؛ 2010، 5نگ، وانگ و دانهوانگ، چا

ای از نوجوان را با طیف گسترده و فقدان آن،( 1991، 7ونتزلو 

اما به هر  (؛1991 ونتزل،پیامدهای منفی روبرو خواهد ساخت )

های انجام شده تحت تأثیر عوامل صورت خود نیز به گواه پژوهش

، (2007ماورولی و همکاران، مختلفی همچون هوش هیجانی )

، 8چالفنت و ابرایان-لمریسوانسون، والینت، شناختی )سرسختی روان

سوانسون و ؛ 1390اسدیان و پیری، های خانوادگی )(، کنش2011

محور ( و مداخالت مدرسه1995، 9بویوم و پارکو  2011همکاران، 

گیرد. البته بایستی در نظر ( قرار می2010، 10ریچل و الولر-شانرت)

داشت که هم نمره کفایت اجتماعی و هم عوامل مؤثر بر آن به شدت 

به فرهنگی وابسته است که نوجوان در آن پرورش یافته و اجتماعی 

(. به عبارت بهتر، الاقل برخی از 2008، 11چن و فرنچشده است )

توان در عواملی جستجو عوامل مؤثر بر کفایت اجتماعی نوجوان را می

نمود که در زمینه فرهنگی او بر آن تأکید شده یا مورد تشویق قرار 

گیرد و به احتمال زیاد  به صورت توامان هر چهار مؤلفه کفایت می

 سازد. خود متأثر میاجتماعی را نیز از 

های اخالقی است در فرهنگ ایرانی و اسالمی، صبر از جمله فتیلت

که به طور مکرر بر آن تأکید شده و در عین حال، از جمله عواملی 

تواند به صورت توأمان هم هیجان و هم شناخت را تحت است که می

(. البته صبر از آن 1390شیری، شیروانی شمشیری وتأثیر قرار دهد )

شود که از جمله رو به عنوان یک فتیلت اخالقی در نظر گرفته می

ها برچسب ارزش نیز زده شده است صفات شخصیتی است که به آن

؛ به 2014(؛ هرچند از نظر کامر و سیرکا )1393خرمایی و فرمانی، )

(، صبر در دوران 1395جو، بیدی و حقخرمایی، آزادی دهنقل از 

بندی معروفی که پترسون جدید مورد غفلت واقع شده و حتی در طبقه

اند نیز جایگاه مناسب ( از فتایل اخالقی ارائه نموده2004و سلیگمن )

 (. 1395خرمایی و همکاران، خویش را نیافته است )

های اخیر، زیربنای مفهومی صبر را در اما به هر صورت پژوهش

ها به منظور توانش یک موجود زنده در به تاخیر انداختن پاسخ

الن و دستیابی به پاداش باالتری در آینده نزدیک برشمرده )همچون 

بتینگر و ؛ 2008، 13کوری، پرایس و پرایس؛2015، 12تاکار

( و آن را به 2005، 15استیونس، هالینن و هوسرو  2007، 14اسلونیم

ه یا توانمندی شخص کننده خصیصعنوان مفهومی مستقل که منعکس

های زندگی، مسائل و مشکالت روزمره و در هر سه موقعیت سختی

(. به عالوه، برخی 2012، 16اشنیتکراند )فردی است، پذیرفتهروابط بین

دهد که ( نشان می2007، 17اشنیتکر و ایمونزچون ها )هماز پژوهش

پذیری، ای شخصیت مثل توافقهای پایهصبر از صفت سازه

گرایی و گشودگی در برابر تجربه مجزاست و قابل کاهش به وظیفه

مفاهیمی همچون خودتنظیمی یا پشتکار نیز ناست. چنان که پنج عامل 

درصد واریانس صبر را تبیین  26بزرگ شخصیت بر روی هم تنها 

درصد  4دهنده تغیری همچون خودکنترلی نیز فقط توضیحنموده و م

  واریانس نمرات صبر است. 

نیز صبر یک فتیلت  (1393خرمایی و فرمانی )بنابر مدل پنج عاملی 

، 19، شکیبایی18که از برآیند پنج مؤلفه متعالی شدن اخالقی است

 گیرد.در فرد شکل می 22و درنگ 21، استقامت20رضایت
 

1. behavioral skills 

2. cognitive skills 

3. emotional competence 
4. motivation sets 

5. Chen, Huang, Chang, Wang & Dan 

6. Bornstein, Hahn& Haynes 
7. Wentzel 

8. Swanson, Valiente, Lemery-Chalfant & O’Brien 
9. Boyum & Parke 
10. Schonert-Reichl & Lawlor 
11. Chen & French 
12. Alan & Ertac 

13. Curry, Price & Price 

14. Bettinger & Slonim 
15. Stevens, Hallinan& Hauser 

16. Schnitker 

17. Schnitker & Emmons 
18. transcendence 

19. forbearance 

20. acceptance 
21. persistence 

22. hesitation
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.89-110(، 4) 10. شناسی مدرسه و آموزشگاهروان فصلنامه ....آموزانمدل ساختاری رابطه صبر با کفایت اجتماعی در دانش(. 1400. )همکاران و زادهمرضیه صادق

4. شماره 10. دوره 1400زمستان   فصلنامه پژوهشی 
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البته چگونگی این برآیند توسط پنج عامل بزرگ شخصیت، به جز 

گردد و با ابعاد مختلفی از بینی میگشودگی در برابر تجربه، پیش

فرمانی، آقایوسفی و رابطه منفی دارد ) Dو  Aهای شخصیتی تیپ

هایی که تاکنون براساس این مدل (. به عالوه، پژوهش1396دهستانی، 

صورت گرفته، صبر را با گستره وسیعی از پیامدهای روانی مثبت 

(، انگیزش 1393و سلطانی،خرمایی، فرمانی همچون سالمت روان )

خرمایی، (، امیدواری )1394بیدی، خرمایی و آزادی دهپیشرفت )

(، نمره پایین اضطراب امتحان 1393یار و فرمانی، زارعی، مهدی

شریفی (، نمره پایین افسردگی )1394بیدی و خرمایی، آزادی ده)

( و 1397بناب، پور، آقایوسفی، محمدی و غباریساکی، علی

( 1393فرمانی، خرمایی و دوکوهکی، رضایتمندی باالی زناشویی )

 اند. تباط دیدهدر ار

های انجام پژوهش حاضر نیز با تکیه بر مدل پنج عاملی صبر و پژوهش

بینی کفایت اجتماعی نوجوانان گرفته پیرامون آن، به امکان پیش

های آن پرداخته است. به عبارت آموز براساس صبر و مؤلفهدانش

ای بهتر، مطالعه حاضر درصدد بررسی مدلی است که طی آن رابطه

های صبر نوجوان )متعالی شدن، شکیبایی، اری میان مؤلفهساخت

های کفایت اجتماعی او )مهارت رضایت، استقامت و درنگ( با مؤلفه

های انگیزشی( رفتاری، مهارت شناختی، کفایت هیجانی و آمایه

نشان داده  1فرض شده است. مدل پیشنهادی پژوهش حاضر در شکل 

 شده است.

 

 

 

 . مدل پیشنهادی صبر و کفایت اجتماعی1شکل 

 

 روش پژوهش

یابی پژوهش حاضر به لحاظ روش در زمره مطالعات همبستگی و مدل

 معادالت ساختاری قرار گرفته است.

جامعه آماری پژوهش شامل  گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

آموزان دوره دوم متوسطه شهر کازرون در سال تحصیلی دانش

ای، ای مرحلهگیری خوشهاست. از این جامعه به شیوه نمونه 1396-97

آموز دختر و پسر انتخاب گردید؛ بدین دانش 270ای شامل نمونه

صورت که ابتدا با مراجعه به اداره آموزش و پرورش شهر کازرون 

لیست مدارس دوره متوسطه دوم شهر تهیه گردید. سپس از بین این 

مدرسه به شیوه تصادفی انتخاب شدند. سپس با مراجعه به  6لیست، 

کالس انتخاب و  2مدارس منتخب، از هر مدرسه به صورت تصادفی 

آموزان توزیع شد. هرچند پس از کنار ها در بین دانشپرسشنامه

خورده، نمونه نهایی پژوهش و خط های مخدوشگذاردن پرسشنامه

پسر( تشکیل یافت.  125دختر و  125آموز متوسطه دوم )دانش 250از 

 های زیر استفاده شد:ها از پرسشنامهبه منظور گردآوری داده

 1385: این ابزار در سال پرسشنامه کفایت اجتماعی پرندین

ه است گوی 47توسط پرندین ویژه نوجوانان طراحی گردید که  دارای 

فم ای از کامالً مخالنقطه 7ها بر روی یک لیکرت و همگی گویه

شوند. این گذاری می( نمره7( تا کامالً موافقم )معادل 1)معادل 

اند و ها که براساس نظریه کفایت اجتماعی فلنر طراحی شدهگویه

های رفتاری، چهار مؤلفه کفایت اجتماعی نوجوان شامل مهارت

های انگیزشی را کفایت هیجانی و آمایه های شناختی،مهارت

کنند. البته روایی و پایایی پرسشنامه مذکور توسط گیری میاندازه

های اصلی، محاسبه سازنده با به کارگیری تحلیل عاملی به روش مؤلفه

تک سواالت با نمره کل مقیاس، محاسبه ضریب همبستگی تک

ر هفته مورد بررسی آلفای کرونباخ و بازآمایی به فاصله زمانی چها

قرار گرفته و مطلوب گزارش شده است. ضریب آلفای کرونباخ کل 

گزارش شده است.  88/0معادل  (1385پرندین )آزمون در پژوهش 

در پژوهش حاضر نیز مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای چهار 

های شناختی، کفایت رتهای رفتاری، مهامقیاس مهارتخرده

و  82/0، 86/0، 88/0های انگیزشی به ترتیب معادل هیجانی و آمایه

 بدست آمده است.  79/0

مقیاس : مقیاس صبر کودک و نوجوان خرمایی و فرمانی

بر پایه  خرمایی و فرمانیتوسط  2016صبر کودک و نوجوان در سال 

ترتیب مقیاس صبر بزرگساالن و مدل پنج عاملی صبر تنظیم شد. بدین

این ابزار نیز پنج عامل استقامت، درنگ، متعالی شدن، شکیبایی و 

گویه است که براساس مقیاس  36سنجد و دارای رضایت را می

( تا کامالً نادرست 5بندی لیکرت از کامالً درست )معادل نمره درجه

( تنظیم شده است. طراحان این مقیاس، جهت بررسی 1ه )معادل نمر

های اصلی توام با چرخش روایی آن از تحلیل عاملی به روش مؤلفه

ی صبر پیش گفته مؤلفه 5اند که بر وجود واریماکس استفاده کرده

داللت داشته است.
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سازندگان ابزار به منظور سنجش پایایی آن نیزروش آلفای کرونباخ 

را برای پنج خرده مقیاس آن  84/0تا  68/0را به کار برده و دامنه 

اند. در پژوهش حاضر نیز مقدار ضریب آلفای کرونباخ گزارش نموده

مقیاس استقامت، درنگ، متعالی شدن، شکیبایی و برای پنج خرده

بدست  68/0و  84/0، 79/0، 84/0، 73/0ب معادل رضایت نیز به ترتی

 آمده است.  

روش اجرا به این صورت بود که پژوهشگر در وقت روش اجرا: 

آموزان شد و بعد از توجیه دانشها حاضر آموزان بین آنآزاد دانش

پرسشنامه به دلیل  20ها نمود. برای همکاری، اقدام به توزیع پرسشنامه

دقتی کنار گذاشته شدند و تحلیل دهی توأم با بیناقص بودن و پاسخ

مانده صورت پذیرفت. روش تجزیه و مورد باقی 250نتایج بر پایه 

تحلیل مورد استفاده در این پژوهش در بخش آمار توصیفی شامل 

میانگین و انحراف استاندارد و همبستگی و در بخش آمار استنباطی 

ها از نسخه ای محاسبه آنشامل الگوی معادالت ساختاری بود که بر

 استفاده شد. AMOSو   SPSSافزار دو نرم 22
 

 نتایج
دختر  125آموز متوسطه دوم )دانش 250نمونه نهایی پژوهش شامل 

)انحراف  74/15پسر( تشکیل یافت که دارای میانگین سنی  125و 

های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ( بودند. شاخص63/0معیار 

)شامل میانگین، انحراف معیار و کمترین و بیشترین نمره( در جدول 

 گزارش شده است.  1شماره 
 

 توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش های. یافته1جدول 
 

 M SD Min Max متغیر

 35 12 84/4 31/27 متعالی شدن

 42 7 12/6 08/27 شکیبایی

 20 4 35/3 74/13 رضایت

 45 11 67/7 84/30 استقامت

 35 7 77/5 97/20 درنگ

 53 11 45/8 22/38 های رفتاریمهارت

 21 5 53/3 63/15 های شناختیمهارت

 21 5 93/2 93/14 کفایت هیجانی

 58 19 62/6 41/38 های انگیزشیآمایه

بیشترین میانگین مربوط به متغیر دهد که نشان می 1مندرجات جدول 

های انگیزشی و کمترین میانگین مربوط به متغیر کفایت هیجانی آمایه

 دهد.ماتریس همبستگی بین متغیرها را نشان می 2است. جدول 

 

 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 
 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

         1 . متعالی شدن1

        1 28/0** . شکیبایی2

       1 42/0** 32/0** . رضایت3

      1 42/0** 34/0** 64/0** . استقامت4

     1 42/0** 41/0** 53/0** 31/0** . درنگ5

    1 39/0** 51/0** 48/0** 45/0** 62/0** های رفتاری. مهارت6

   1 45/0** 29/0** 31/0** 26/0** 38/0** 49/0** های شناختی. مهارت7

  1 35/0** 43/0** 27/0** 25/0** 24/0** 46/0** 24/0** . کفایت هیجانی8

 1 29/0** 40/0** 47/0** 44/0** 44/0** 48/0** 34/0** 50/0** های انگیزشی. آمایه9

 01/0داری در سطح ** معنا   

های صبر با گردد تمامی مؤلفهمشاهده می 2چنان که در جدول 

به منظور دار دارد. های کفایت اجتماعی رابطه مثبت و معنامؤلفه

های کفایت اجتماعی نیز مدلی بینی مؤلفهبررسی نقش صبر در پیش

آموزان، طراحی شد که در آن صبر و کفایت اجتماعی دانش

دادند.یهای مکنون مدل را تشکیل مسازه
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در این مدل، متعالی شدن، شکیبایی، استقامت، رضایت و درنگ 

های شناختی، کفایت های رفتاری، مهارتنشانگرهای صبر و مهارت

نشانگرهای کفایت اجتماعی را در های انگیزشی نیز هیجانی و آمایه

گیری از گرفتند. برازش آماری مدل پیشنهادی با بهرهبر می

های های برازش مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به شاخصشاخص

، مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی 3به دست آمده طبق جدول 

 برخوردار بود.

 

 های برازش مدل. شاخص3جدول 
 

 NFI CFI GFI AGFI IFI RMSEA CMIN/DF شاخص

 30/3 08/0 94/0 90/0 95/0 94/0 92/0 مقدار
 

مدل پیشنهاد شده با استفاده از روش تحلیل مسیر در مدل معادالت 

ساختاری مورد بررسی قرار گرفت که مدل نهایی آن به صورت شکل 

ارائه گردیده است.  2

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 . مدل ساختاری رابطه صبر و کفایت اجتماعی2شکل 
 

های مکنون در مدل، ، تمام نشانگرهای مربوط به سازه2مطابق با شکل 

های صبر برای ضرایب مسیر باالیی دارند. چنان که ضرایب مدل مؤلفه

، 89/0متعالی شدن، شکیبایی، رضایت، استقامت و درنگ به ترتیب 

های محاسبه گردیده و ضرایب مدل مؤلفه 64/0و  69/0، 62/0، 73/0

های شناختی، های رفتاری، مهارتبرای مهارت کفایت اجتماعی

و  48/0، 61/0، 78/0های انگیزشی به ترتیب کفایت هیجانی و آمایه

گردد نیز مشاهده می 2محاسبه شده است. چنان که در شکل  64/0

اند. در شکل مذکور، دار بودهمعنا 01/0تمامی این ضرایب در سطح 

نشان داده شده است. تأثیر صبر بر روی کفایت اجتماعی نیز 

بینی کفایت داری به پیشترتیب که صبر به صورت مثبت و معنابدین

(. تأثیرات کل P ،86/0=β<001/0پردازد )آموزان میاجتماعی دانش

خالصه شده است. 4متغیرهای حاضر در این مدل نیز در جدول 
 

 . ضرایب تأثیر کل متغیرهای پژوهش4جدول 
 

 
کفایت 

 اجتماعی

های مهارت

 رفتاری

های مهارت

 شناختی

کفایت 

 هیجانی

های آمایه

 انگیزشی

متعالی 

 شدن
 درنگ استقامت رضایت شکیبایی

 64/0 69/0 62/0 73/0 89/0 55/0 41/0 53/0 67/0 86/0 صبر

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 64/0 48/0 61/0 78/0 00/0 کفایت اجتماعی

 

، تمامی ضرایب تأثیر کل متغیر صبر بر 4های جدول با یافته مطابق

چنین، آموزان معنادار است. همهای کفایت اجتماعی در دانشمؤلفه

 نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مربوط به اثر صبر بر مؤلفه

، P<01/0های رفتاری متغیر کفایت اجتماعی است )مهارت

67/0=β.) 
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 گیریبحث و نتیجه

چنان که پیش از این نیز گفته شد، هدف از پژوهش حاضر بررسی 

های کفایت اجتماعی در های صبر با مؤلفهرابطه ساختاری مؤلفه

های آموزان دوره متوسطه دوم بوده است. بر این اساس، یافتهدانش

های صبر شامل متعالی شدن، پژوهشی نشان داد که تمامی مؤلفه

های کفایت اجتماعی درنگ با مؤلفه شکیبایی، رضایت، استقامت و

رابطه مثبت دارند. نتایج مربوط به الگوی معادالت ساختاری نیز نشان 

بین مثبت توانمند برای کفایت داد که صبر به صورت یک پیش

کند. به ویژه، با افزایش نمره نوجوان در اجتماعی نوجوان عمل می

ری او را انتظار داشت های رفتاتوان ارتقای مهارتهای صبر، میمؤلفه

های اجتماعی، ای برای شروع و تداوم تعاملهای محاورهبه مهارتکه 

های فراگیری و یادگیری ایفای نقش، مذاکره، ابراز وجود و مهارت

گردد. هرچند با بهبود نمره نوجوان در رفتاردوستانه با دیگران بازمی

های انگیزشی و های شناختی،آمایهگانه صبر، مهارتهای پنجمؤلفه

دهند. ها کفایت هیجانی نیز افزایش قابل توجهی را نشان میپس از آن

توان گفت که در نتیجه بهبود فتیلت اخالقی صبر در ترتیب میبدین

ضمن برخورداری از خزانه اطالعاتی، ها آموزان نوجوان، آندانش

های پردازش و های اسنادی مؤثر و مهارتباورهای کارآمد، سبک

سب اطالعات بهینه، از احساس خودکارآمدی و احساس اثربخشی ک

باالیی نیز برخوردار بوده و در نهایت، دارای توانمندی کافی در ایجاد 

و گسترش اعتماد و روابط حمایتی دوطرفه، برقراری روابط مثبت با 

دهی مناسب به عالیم هیجانی در روابط دیگران، شناسایی و پاسخ

نریمانی، رشیدی و استرس نیز خواهند بود )اجتماعی یا مدیریت 

هایی که رابطه سازه صبر با های فوق با پژوهش(. یافته1398زردی، 

اند، همسو است. به طور های هیجانی را مورد بررسی قرار دادهسازه

که تغییر در  (2012اشنیتکر )مثال، نتایج پژوهش حاضر با پژوهش 

های مثبت را در اثر آموزش صبر مورد توجه قرار داده یا هیجان

که تأثیر صبر را در سالمت روان  (1393فرمانی و همکاران )پژوهش 

 مطالعه نموده، همسو است. 

فتیلت اخالقی صبر در به طور کلی، پژوهش حاضر از نقش 

شناختی حمایت کرده و بر تلویحات ضمنی پیامدهای مثبت روان

بدست آمده از نتایج پژوهشی پیشین مبنی بر ضرورت آموزش و 

نماید. هرچند های سنی مختلف تأکید میتمرین این فتیلت در گروه

هایی اص به پژوهشدر خصوص کفایت اجتماعی بایستی به طور خ

نیز اشاره نمود که کفایت  (1397زاده، فرخی و بهرامی )همچون ایمان

اجتماعی را در توسعه پیامدهای مهم دیگری همچون هویت ملی 

دانند. به طور حتم، احساس هویت مهمترین نوجوانان نیز دخیل می

نی است و احساس انتساب به مجموعه افکار و رویداد دوره نوجوا

سازند، از اثرگذارترین احساساتی که چارچوب هویت ملی را می

؛ به نقل از 1996، 1رود )گرینفلدهای این رویداد به شمار میبخش

صبر  توان به یکی از معانی(. در توجیه این یافته می1388محسنی، 

ها یعنی مهارت در به حداقل رساندن فشارهای روانی حاصل از ضربه

چنانچه به صبر  رو( اشاره داشت. از این1396بناب و راقبیان، غباری)

به عنوان یک مهارت زندگی نگریسته شود افزایش صبر منجر به بهبود 

دهی و باط مثبت با دیگران، خودنظمهایی از جمله ارتتوانمندی

کاظمی، مؤمنی و کیامرثی، پذیرش مسئولیت در فرد خواهد شد )

های اساسی کفایت اجتماعی ها از جمله مؤلفه(؛ این توانمندی1390

 ای دور از انتظار نبود. هستند. لذا مشاهده چنین یافته

تر، با تکیه بر رابطه تنگاتنگ میان فتیلت اخالقی صبر به کالم روشن

توان انتظار داشت که آموز نوجوان میو کفایت اجتماعی دانش

های صبر در نوجوان عالوه بر توانمند نمودن او در پرورش مؤلفه

برقراری تعامل اجتماعی که نخستین نتیجه کفایت اجتماعی است، 

های اجتماعی نوجوان به ویژه در گستره هویت پیامدهای مهمی را نیز

های تواند در پژوهشهویت ملی وی بر جای گذارد. این موضوع می

های مطالعه آتی مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. به هر ترتیب، یافته

های انجام گرفته براساس مدل پنج حاضر نیز همچون سایر پژوهش

را به عنوان عاملی مهم و عاملی صبر، آموزش این فتیلت اخالقی 

ها و مؤثر در تنظیم شناخت و هیجان پیش روی محققین، خانواده

دهد. البته بایستی دقت اندرکاران آموزش و پرورش قرار میدست

نمود که اطالق واژه فتیلت اخالقی به صبر به معنای آن است که 

صبر در اصل یک صفت شخصیتی است که متن و زمینه فرهنگی به 

چسب ارزش نیز زده است. چنین موضوعی به ویژه در مورد آن بر

کفایت اجتماعی که به طور خاص سازگاری فرد با شرایط پیرامون 

 سازد، صاحب اهمیت است. خود را مطرح می
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های پژوهش ، محدودیت در اعتبار بیرونی از جمله محدودیت

آموزان دبیرستانی شهر پژوهش است. جامعه پژوهش حاضر را دانش

دهی نتایج باید با احتیاط صورت دهد که تعمیمکازرون تشکیل می

محدودیت دیگر پژوهش، مربوط به ابزار پرسشنامه است که گیرد. 

های آتی در پژوهشدهی وجود دارد. در آن امکان تحریف گزارش

صبر بر کفایت ثیرات أبرای تعیین تنیز شود روش آزمایشی پیشنهاد می

از متغیرهای شود پیشنهاد می ،چنینشود. همبه کار گرفته  اجتماعی

بین دو متغیر اثر میانجی دم وجود دیگر جهت بررسی وجود یا ع

این مدل روی  گرددبه عالوه توصیه می گردد. استفاده پژوهش فعلی

بین امکان مقایسه تا مورد پژوهش قرار گیرد نیز های دیگر گروه

در نهایت، به مشاوران و معلمان فراهم آید.  های مختلفجمعیت

از آموزان جهت ارتقای کفایت اجتماعی دانش شودتوصیه می

 آموزش صبر به آنان کمک گرفته شود.

 
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

مامی در اخالقی اصبببول له این به ت قا یت م عا  شببببده اسببببت.  ر

 پژوهش از بودند مایل که زمان هر داشبببتند اجازه کنندگانشبببرکت

شوند  پژوهش روند درجریان کنندگانشرکت همه همچنین. خارج 

 شد. داشته نگه محرمانه هاآن اطالعات .بودند
 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ تحقیق این

 .است نکرده دریافت غیرانتفاعی یا تجاری عمومی، هایبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

پژوهش  هایبخش همه نگارش و اجرا طراحی، در نویسندگان تمام

 .اندداشته مشارکت حاضر
 

 منافع تعارض
 

 .ندارد منافع تعارض مقاله این نویسنده اظهار بنابر
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 منابع
های صبر در نقش مؤلفه (.1394. )فرهاد ،فاطمه و خرمایی ،بیدیآزادی ده

اولین کنفرانس بین  .بینی اضطراب امتحان دانشجویانپیش
، شیراز، موسسه عالی علوم و المللی روانشناسی و علوم تربیتی

 .فناوری حکیم عرفی شیراز

https://civilica.com/doc/460399/ 

رابطه بین عملکرد خانواده و (. 1390اسدیان، سیروس و پیری، موسی. )

کفایت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .     41-25، 3( 9) مجله علوم رفتاری،. سلماس

http://edcbmj.ir/article-1-989-en.html 

(. الگوی روابط 1397زاده، معصومه؛ فرخی، نورعلی و بهرامی، تورج. )ایمان

ساختاری بین سرمایه روانشناختی و هویت ملی با میانجیگری 

خودکارآمدی، کفایت اجتماعی و فرهنگ شهروندی در 

 . 66-45، 7( 3، )مجله روانشناسی مدرسهآموزان دختر. دانش

http://jsp.uma.ac.ir/article_728.html  

آبادی، تورج؛ بدری گرگری، رحیم و بیرامی، منصور؛ هاشمی نصرت

(. اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی 1395دبیری، سولماز. )

آموزان قربانی مبتنی بر مدل فلنر بر سازگاری اجتماعی دانش

فصلنامه گیری اهداف اجتماعی. قلدری با توجه به نوع جهت
 . 24-2، 6( 23، )شناسی بالینیمطالعات روان

   https://jcps.atu.ac.ir/article_4555.html  

ساخت و هنجار آزمون کفایت اجتماعی در نوجوانان (. 1385پرندین، شیما. )
 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی.. پایانشهر تهران

 انگیزش بینی (. پیش1394بیدی، فاطمه. )هخرمایی، فرهاد و آزادی د

 دانشجویان. سومین در صبر های مؤلفه اساس بر پیشرفت

  رفتاری. تهران.  علوم و روانشناسی ملی کنفرانس

https://civilica.com/doc/430491/  

(. مدل 1395جو، شیوا. )بیدی، فاطمه و حقخرمایی، فرهاد؛ آزادی ده

ساختاری رابطه فتیلت اخالقی صبر با مشکالت تنظیم هیجانی 

( 1، )شناختیفصلنامه پژوهش در سالمت رواندر دانشجویان. 

10 ،21-31   .  

http://rph.khu.ac.ir/article-1-2527-fa.html   

(. 1393یار، منصوره و فرمانی، اعظم. )خرمایی، فرهاد؛ زارعی، فرشته؛ مهدی

بینی های آن به عنوان فتایل اخالقی در پیشنقش صبر و مؤلفه

 .68-58، 7( 3، )مجله اخالق و تاریخ پزشکیامید دانشجویان. 

  http://ijme.tums.ac.ir/article-1-5386-fa.html 

(. بررسی نقش پنج عامل بزرگ 1393خرمایی، فرهاد و فرمانی، اعظم. )

مجله های آن در دانشجویان. بینی صبر و مؤلفهشخصیت در پیش
 . 24-11، 2( 11، )شناسی بالینی و شخصیتروان

 http://cpap.shahed.ac.ir/article_2714.html  

ساخت و  (.1393اسماعیل. ) و سلطانی، ، اعظمفرهاد؛ فرمانی ،خرمایی

فصلنامه اندازه  . های روان سنجی مقیاس صبربررسی ویژگی
 .83-99(، 17)5   ، گیری تربیتی

 https://jem.atu.ac.ir/article_324.html  

پور، احمد؛ آقایوسفی، علیرضا؛ محمدی، شریفی ساکی، شیدا؛ علی

(. بررسی رابطه صبر و 1397محمدرضا و غباری بناب، باقر. )

. شفقت به خود با افسردگی در زنان مبتال به سرطان پستان

-36، 11( 2، )های پستان ایرانپژوهشی بیماری-فصلنامه علمی

45  .                http://ijbd.ir/article-1-675-fa.html 

(. مفهوم صبر در قرآن و 1390شمشیری، بابک و شیروانی شیری، علی. )

، 6( 13، )مجله تربیت اسالمیهای فلسفی و تربیتی آن. داللت

79-98  . 

http://islamicedu.rihu.ac.ir/article_91.html   

 برای کودکان به صبر آموزش (.1396) .رویا قبیان،را باقر و بناب،غباری

نشریه فرهنگ و  .والدین راهنمای: آنان معنوی سالمت ارتقای
 .49-58، (1) 1 ارتقای سالمت،

http://ijhp.ir/article-1-27-fa.html  

(. بررسی نقش 1393نجمه. ) فرمانی، اعظم؛ خرمایی، فرهاد و دوکوهکی،

بینی رضایت زناشویی والدین های آن در پیشصبر و مؤلفه

کنگره ملی  .آموزان مقطع ابتدایی شهر شیرازدانش

شناسی خانواده و جشنواره ملی خانواده پژوهی، تهران، آسیب

 دانشگاه پیام نور تهران. 
https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=75790  

(. نقش 1396فرمانی، اعظم؛ آقایوسفی، علیرضا و دهستانی، مهدی. )

های آن بینی صبر و مؤلفهدر پیش Dو  Aهای شخصیتی تیپ

 .   151-133، 13( 2، )شناختیمجله مطالعات رواندر دانشجویان. 

https://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_2878.html  

. شناسی رشد: سفر پرماجرای کودکروان(. 2000کاپالن، پاول. اس. )

(.  تهران: موسسه خدمات 1393ترجمه مهرداد فیروزبخت )

 فرهنگی رسا. چاپ ششم. 

(. بررسی اثربخشی 1390کاظمی، رضا؛ مؤمنی، سویل و کیامرثی، آذر. )

آموزان های زندگی بر کفایت اجتماعی دانشآموزش مهارت

(، 1) 1 های یادگیری،مجله ناتوانیمبتال به اختالل ریاضی. 

108-94 .       http://jld.uma.ac.ir/article_92.html  

ها در روانشناسی رشد: شناخت، شناخت (. نظریه1393محسنی، نیکچهر. )

 اجتماعی، شناخت و عواطف. تهران: انتشارات جاجرمی.

نقش خودپنداره (. 1398نریمانی، محمد؛ رشیدی، جمال و زردی، بهمن. )

کودکان، حمایت اجتماعی خانواده و سبک والدگری در 

آموزان دارای ناتوانی تحصیلی دانش بینی سرزندگیپیش

 . 133-112(، 30)8، های یادگیریمجله ناتوانی. یادگیری خاص

 [Doi: 10.22098/jld.2019.791] 
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