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 دلسوزی -بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس خود پیش
 آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر یاسوجدانش

 
  3 شهنی ییالق و منیجه2 ، علیرضا حاجی یخچالی*1اله آخششمس

 )نویسنده مسئول( شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.کارشناس ارشد روان. 1

 تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. شناسیوانراستادیار گروه . 2
 تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. شناسیوانراستاد گروه . 3

 دهیچک
سی هدف پژوهش،  سوزی  – ی خودرابطه برر ستی تحصیلی دانش    و دل سر  آموزان بهزی سطه  دوره پ  دوم متو

گیری تصههاد ی نمونه با روش نمونهنفر  300با روش همبسههت،ی، بوده اسههز. از هامذه م  ور  یاسههو  شهههر
شد.  سوزی نف )  -مقیاس خود  چندمرحله ای انتخاب  سنجش مؤلفه 2003دل سوزی و  -های خود (  برای   دل

مورد استفاده قرار  بهزیستی تحصیلی   های برای سنجش مؤلفه ( 1999مقیاس بهزیستی تحصیلی  اپالن و ماهر )  
خود،  به مهربانی) دلسههوزی -خود  هایتر یب خطی مؤلفهگر ز. نتایج حاصهها از تحلیا  اننی ننههان داد  

های  تر یب خطی مؤلفه  با   (همانندسهههازی  و بیش گاهی ذهن انزوا، انسهههانی، منهههتر  خود داوری، ویژگی
بهزیسههتی تحصههیلی ) القه  به مدرسههه، خود  ارآمدی ادرا  شههده ی تحصههیلی و ر تارهای مخرب( همراه 

ی خود داوری به مؤلفهآگاهی به طور مثبز و ذهن یمؤلفه نتایج حاصا از تحلیا رگرسیون ننان داد     اسز. 
ی ویژگی منههتر  انسههانی به طور مثبز با  مؤلفه بینی می  نند. القه به مدرسههه را پیش یمؤلفهطور منفی، 

ر تارهای  یمؤلفهی انزوا نیز به طور مثبز با مؤلفهخود ارآمدی ادرا ی تحصهههیلی مرتبس اسهههز و  یمؤلفه
باط دارد همچنین   فه مخرب ارت به طور منفی،      ی بیشمؤل ندسههههازی  مان فه ه مدرسههههه و       های مؤل به  قه   ال
 ند. در  بینی میر تارهای مخرب را پیش   یمؤلفه  به طور مثبز   ی تحصهههیلی وخود ارآمدی ادرا  شهههده  

 های بهزیستی تحصیلی ننان نداده اسز.گونه ارتباطی با مؤلفهی مهربانی به خود، هیچمؤلفهتحلیا رگرسیون، 
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 مقدمه  
های مثبت و مهم که امروزه توجه یکی از سازه

و  1دلسوزی-پژوهشگران را به خود جلب نموده است، خود
آموزش آن می باشد که به عنوان کیفیت مواجه شدن با رنج 
و آسیب خود و احساس کمک کردن کامل در جهت رفع 

. همچنین یک شکل سالم [1]شود مشکالت خود مطرح می
ای هخودپذیری است که بیانگر میزان پذیرش و قبول جنبه

دلسوزی یک -. خود[1باشد ]نامطلوب خود و زندگی می
ی های مثبتی چون مهرباننیروی مثبت انسانی است که ویژگی

به خود، متانت، مروت و احساس پیوستگی با دیگران را به 
می کند تا در مواقع مواجه  ارمغان می آورد و به افراد کمک

های زندگی و انجام رفتارهای نامطلوب، شدن با دشواری
نسبت به خودشان  مهربان بوده، به زندگی امیدوار شده و 

 . [1معنایی دوباره از زندگی پیدا کنند ]
دلسوزی شامل سه عنصر اصلی می باشد: اول، -خود

شود د میزمان فرد متوجه ناکارآمدی خو مهربانی به خود: هر
دارد و آن را برد، موجودیت خود را دوست میو از آن رنج می

کند. دوم، ویژگی مشترک انسانی: تشخیص این امر درک می
های غیرقابل اجتناب و مشترک در که درد و شکست جنبه

ها است. سوم، آگاهی متعادل از ی انسانی همهتجربه
طورکه  مانهای خود: آگاهی از تفکرات و احساسات ههیجان

ور آهستند، همچنین توانایی مواجهه با افکار و احساسات رنج
ها بدون اغراق و یا احساس غم و تأسف به جای اجتناب از آن

. همچنین، از طرفی می توان گفت [2باشد ]برای خود می
دلسوزی شامل شش عامل دو وجهی مهربانی به خود -خود

در مقابل انزوا و  در مقابل خودداوری، ویژگی مشترک انسانی
 .[1همانندسازی است ]آگاهی در مقابل بیشذهن

و  تحصیلی مزایای دلسوزی، -خود که رسد می نظر به
 که دریافتند و همکاران نف. باشد داشته هم آموزشگاهی

. [3دارد ] رابطه یادگیری به ذاتی ی عالقه دلسوزی با-خود
 هایدلسوزی، هدف-در پژوهشی با بررسی ارتباط خود

-پیشرفت و مقابله با شکست تحصیلی دریافتند که خود
دلسوزی با هدف تسلطی، شایستگی ادراک شده تحصیلی، 
انگیزش درونی و راهبردهای  مقابله ای هیجان مدار رابطه ی 

-عملکردی، هدف رویکردی-مثبت و با هدف اجتنابی
عملکردی، ترس از شکست، اضطراب و راهبردهای مقابله ای 

[ با 4. در پژوهشی دیگر ][3ه ی منفی دارد ]اجتنابی رابط
دلسوزی، خودکارآمدی تحصیلی و -عنوان ارتباط بین خود

باورهای کنترل در یادگیری در دانشجویان به این نتیجه 
رسید که خودمهربانی، ویژگی مشترک انسانی و ذهن آگاهی 

                                                           
1 Self-compassion 
2 Academic well-being  

به طور مثبت با خودکارآمدی تحصیلی و باورهای کنترل در 
همانندسازی ط بود و خودداوری، انزوا و بیشیادگیری مرتب

 ارتباطی منفی با خودکارامدی تحصیلی داشت. 
آموزان به عنوان برخورد و رفتار دانش 2تحصیلیبهزیستی 

. [5] گیردمورد بررسی قرار می در مدرسه  در مواقع حضور
 مدارس سیتم اجتماعی بسیار پیچیده و دارای عناصر بسیاری

ز این عناصر با هم، با یکدیگر و با محیط هستند که هر یک ا
 تواند بهرفتارها در مدرسه می. [6]خود کنش و واکنش دارند 

زندگی، -بعد تقسیم شود: رفتارهای کلی در مدرسه چهار
رفتار و برخورد با معلمان، برخورد با دوستان و برخورد با 

پژوهشگران پیامدهای شناختی  .هسازمان و ساختمان مدرس
پیامدهای عاطفی  .[7]و عاطفی را در مدارس مطالعه کردند 

، گرددآموزان به یادگیری و مدرسه بر میهای دانشبه نگرش
آموزان را در منفی تجربه شده دانش –یعنی عواطف مثبت

کالسیرابطه با مدرسه و ساختار و سازمان آن و معلمان و هم
 د. کنها ارزیابی می

دانش آموز، نقش مهمی در بهزیستی –ارتباط مثبت معلم
و  [9]. برای مثال ویلسن و همکاران [8]آموزان دارد دانش

پیوندجویی معلم را به عنوان عنصر  [10]ونتزل و همکاران 
ساز خشنودی مهمی از جو مدرسه قلمداد می کنند که زمینه

ی است دانش آموزان از مدرسه می شود. جو مدرسه، اصطالح
که به منظور احساس افراد درباره مدرسه شان بکار می رود و 
در این زمینه باید ده عامل در نظر گرفته شود: محیط 

انگیزشی، دانش آموز محوری، انتظارهای مثبت، -حمایتی
بازخورد، پاداش ها، احساس خانوادگی، نزدیکی نسبت به 

 .[11]اولیاء و جامعه، ارتباطات، پیشرفت و اعتماد 
در پژوهشی جو حاکم بر مدرسه  [9]ویلسن و همکاران 

را پیش بینی کردند و به این نتیجه رسیدند که حمایت های 
 یها به طور معنی داری پیش بینی کنندهکالسیمعلم و هم

رضایت از مدرسه، شایستگی، خودکارآمدی تحصیلی و 
 نظریه خودتعیینی رضایت از زندگی دانش آموزان است. طبق

انسان ها به طور درونی و ذاتی برانگیخته می شوند تا  ،[12]
هایی که برای آن ها جالب، دارای چالش بهینه و به به فعالیت

طور طبیعی خشنودکننده است، روی آورند. در مجموع طبق 
آموزان بر مبنای زمانی که روابط معلم با دانشاین نظریه، 

آموزان حمایت از رفتارهای مستقالنه و مشارکت در دانش
باشد، ارضای نیازهای اساسی تسهیل می شود و منجر به 

 .ددر افراد می شو بهتر تحصیلیسازگاری روانی و بهزیستی 
پژوهشگران نشان دادند که جو مطلوب مدرسه و چگونگی 

ها در ارتباط با معلمان و برآورده ساختن نیازهای اساسی آن
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 و همکاران شمس اهلل آخش                                                             آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر یاسو دلسوزی دانش -تحصیلی بر اساس خود بینی بهزیستی پیش

از مدرسه  آموزانتواند سبب شود تا دانشمحیط مدرسه می
و بودن در آن خشنود باشند، به موقع در مدرسه حاضر شده، 
در یادگیری فعال و باانگیزه باشند و این حوادث به بهزیستی 

 . [13]کند ها کمک میو سرزندگی آن
به مطالعه بهزیسی  [8]  و [14]برخی از پژوهشگران 

د ااند و به دنبال شرایطی هستند که بتوانند ابعمدرسه پرداخته
های آموزشگاهی مختلف بهزیستی تحصیلی را در محیط

در پژوهشی نشان داد که کیفیت زندگی  [15]فراهم کنند. 
و شادکامی، توانایی پیش بینی بهزیستی تحصیلی را دارند. 
در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که نیازهای اساسی روان 

 های تحصیلی نقششناختی، خودتنظیمی انگیزشی و هیجان
سطه ای بین متغیرهای محیطی حامی خودفرمانی دانش وا

 .[16]آموز و بهزیستی مدرسه ایفا می کند 
دلسوزی باال با بهزیستی -دهند خودمطالعات نشان می

کند. همراه است و از افراد در مقابل استرس حمایت می
شود، چون دلسوزی، باعث افزایش بهزیستی می-آموزش خود
مراقبت و ارتباط مناسب کنند  شود افراد احساسموجب می

. در پژوهشی [2و در نتیجه به لحاظ  هیجانی آرام  شوند ]
در مورد رابطه ی خوددلسوزی، بهزیستی و حل  [17]

تعارضات بین فردی به این نتیجه رسیدند که سطح باالی 
خوددلسوزی با احتمال قوی با سطح باالی بهزیستی، همراه 

 است.
دلسوزی می توانند -های خودلفهاز آنجا که دارا بودن مؤ

کننده پیشرفت، سالمت و بهزیستی افراد باشند، تعیین
-دلیل عدم انجام پژوهش در مورد ارتباط خود همچنین به

دلسوزی و بهزیستی تحصیلی درکشور، پژوهش حاضر در 
دلسوزی و بهزیستی تحصیلی ضروری به -مورد ارتباط خود

 رسد.نظر می

 های پژوهشفرضیه
خود،  به مهربانی) دلسوزی-های خودمؤلفه -1

بیش و آگاهیذهن انزوا، انسانی، مشترک خودداوری، ویژگی
 عالقه به مدرسه رابطه دارند. با (همانندسازی

خود، خودداوری،  به مهربانی) دلسوزی-های خودمؤلفه-2
بیش و آگاهی ذهن انزوا، انسانی، مشترک ویژگی

اک شده ی تحصیلی رابطه خودکارآمدی ادر با (همانندسازی
 دارند.

خود، خودداوری،  به مهربانی) دلسوزی-های خودمؤلفه-3
و بیش آگاهی ذهن انزوا، انسانی، مشترک ویژگی

 رفتارهای مخرب رابطه دارند. با (همانندسازی

 مهربانی) دلسوزی-خود هایبین ترکیب خطی مؤلفه-4
 آگاهیذهن انزوا، انسانی، مشترک خود، خودداوری، ویژگی به

های بهزیستی با ترکیب خطی مؤلفه (همانندسازیو بیش
ی شدهبه مدرسه، خودکارآمدی ادراک تحصیلی )عالقه

 ی کاننی وجود دارد.رابطه تحصیلی و رفتارهای مخرب(

 روش پژوهش
-خود با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه

رح طباشد و بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان می  دلسوزی
 باشد.میپژوهش حاضر از نوع همبستگی 

جامعه آماری  گیری:جامعه آماری، نمونه و روش نمونه
این پژوهش ، شامل تمامی دانش آموزان پسر دوره متوسطه 

مشغول به تحصیل  93-94دوم شهریاسوج است که در سال 
نفر به روش نمونه گیری  300بودند. از این جامعه، تعداد 

چندمرحله ای انتخاب شدند. در نمونه گیری تصادفی تصادفی 
چندمرحله ای، افراد نمونه  با توجه به  سلسله مراتبی از 
واحدهای بزرگتر به کوچکتر از انواع  واحدهای جامعه آماری 

مدرسه  18انتخاب می شوند. برای انجام این پژوهش ، ابتدا 
 یفتصاد دوره متوسطه دوم پسرانه مشخص شدند و به صورت

مدرسه انتخاب و از هر مدرسه، یک کالس پایه اول، یک  12
کالس پایه دوم، یک کالس پایه سوم و یک کالس پایه پیش 
دانشگاهی و در نهایت نیمی از دانش آموزان هرکالس به 
صورت تصادفی انتخاب شدند. درمجموع  نمونه اولیه شامل 

 80ه سوم نفر، پای 80نفر، پایه دوم  80دانش آموزان پایه اول 
نمونه  "نفر بودند که جمعا 80نفر و پایه پیش دانشگاهی نیز 

نفر تعیین شد. اما چون تعدادی از دانش  320ای به حجم
آموزان به طور کامل به سواالت جواب نداده بودند، درنهایت 

های آماری مورد نفر برای تحلیل 300نمونه ای به حجم 
دلسوزی -های خودفهدر این پژوهش، مؤلاستفاده قرار گرفت. 

ه عنوان ب بهزیستی تحصیلی بین وبه عنوان متغیرهای پیش
  اند.متغیر مالک در نظر گرفته شده

 سازمان از مجوز کسب از پس روش اجرای پژوهش:

مجوز  داشتن دست در با ها، مقیاس تأیید و پرورش و آموزش
 و کرده مراجعه اداره بودجه و آمار به واحد ها مقیاس اجرای

این  پسرانه دولتی دبیرستان های تعداد الزم از جمله اطالعات
 ندبیرستا این آدرس و مدرسه هر آموزان دانش تعداد شهر،

 هر به از انتخاب تصادفی مدارس شد و بعد به دست آورده ها

 از پس مدیر و معاونین و همکاری با شد. مراجعه از آنها یک

 دانش ها توسطپرسشنامه  پژوهش، هدف بیان و خود معرفی

 در آموزان دانش کلی توجیه بر گردید. عالوه تکمیل آموزان

 در پرسشنامه، های سؤال به جواب دادن چگونگی ی زمینه

 شد. می داده پاسخ ها آن های سؤال به نیز جلسه طول
دلسوزی، -های خودبرای سنجش مؤلفه ابزار پژوهش: 

قیاس استفاده شد. این م [1]دلسوزی نف  -از مقیاس خود
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 5مقیاس مهربانی به خود )خرده 6سوال و دارای  26شامل  
آیتم(،  4آیتم(، ویژگی مشترک انسانی ) 5آیتم(، خودداوری )

 4همانندسازی )آیتم( و بیش 4آگاهی )آیتم(، ذهن 4انزوا )
ها به سواالت این پرسشنامه در آیتم( می باشد و آزمودنی

( 5همیشه ) "تقریبا( تا  1هرگز  ) "طیف لیکرت از تقریبا
دانشجوی  391( در مطالعه اول با 2003پاسخ می دهند. نف )

دوره کارشناسی، عالوه بر برسی ساختار عاملی مقیاس و تأیید 
روایی همگرا و واگرای آن، آلفای کرونباخ خرده مقیاس ها را 

، 77/0، خودداوری 78/0به ترتیب برای مهربانی به خود 
 75/0، ذهن آگاهی 79/0، انزوا 80/0ویژگی مشترک انسانی 

این مقیاس برای به دست آورد.  81/0همانندسازی و بیش
ده گان ترجمه شاولین بار در ایران استفاده و توسط نویسنده

است. به منظور رفع مشکالت احتمالی در ترجمه، توسط دو 
نفر از اساتید باتجربه روان شناسی مورد بررسی قرار گرفت و 

حتوایی آن تأیید شد. همچنین به منظور روایی صوری و م
پرسشنامه، به صورت  تشخیص ابهام های احتمالی در

دانش آموز اجرا شد و در نهایت پرسشنامه  40مقدماتی برای 
 سوال اجرا شد.  26اصلی با 

-برای خرده ای در این پژوهش، دامنه ضرایب روایی سازه

ترک مقیاس های مهربانی به خود، خودداوری، ویژگی مش
 49/0همانندسازی به ترتیب انسانی، انزوا، ذهن آگاهی و بیش

 41/0، 49/0تا  38/0، 52/0تا  44/0، 48/0/. تا 35، 53/0تا 
محاسبه شده و همگی در سطح  45/0تا  36/0و  48/0تا 

 آلفای روش به ضریب پایاییهمچنین،  /. معنادار بودند.001

خود، خودداوری،  مقیاس های مهربانی بهبرای خرده کرونباخ
-ویژگی مشترک انسانی، انزوا، ذهن آگاهی  و بیش

 61/0، 67/0، 66/0، 52/0، 75/0همانندسازی به ترتیب برابر 
های پرسشنامه یک نمونه از مادهمحاسبه شده است.  54/0و 

 رود،می پیش بد برایم اوضاع که وقتی»عبارت است از: 

 صیشخ هر که نمبیمی زندگی از بخشی عنوان به را مشکالت
 «.باید با آن مواجه می شود
های  بهزیستی تحصیلی از مقیاس برای سنجش مؤلفه

 18ین مقیاس دارای استفاده شد.  ا  [18]کاپالن و ماهر 
آیتم(،  7سوال و سه خرده مقیاس عالقه به مدرسه )

 5آیتم( و رفتارهای مخرب ) 6خودکارامدی ادراک شده )
لیکرت از کامالً موافق تا کامالً آیتم( می باشد و در طیف 

( تنظیم شده 1تا کامالً مخالف =  5مخالف )کامالً موافق = 
کاوسیان، جواد، کدیور، این مقیاس در پژوهشی دیگر ) است.

مورد استفاده قرار گرفته و ( 1390پروین و فرزاد، ولی اهلل، 
ضمن تأیید ساختار عاملی مقیاس، ضریب پایایی آن به روش 

  بدست آمد.  76/0رونباخ، آلفای ک
برای  ایدر پژوهش حاضر، دامنه ی ضرایب روایی سازه

خرده مقیاس های عالقه به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده 
 52/0، 78/0تا  46/0تحصیلی و رفتارهای مخرب به ترتیب 

به دست آمد. همچنین، ضرایب  61/0تا  39/0و  84/0تا 
-یاسمقکرونباخ برای خردهپایایی پرسش نامه به روش آلفای 

های عالقه به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده تحصیلی و 
به دست  57/0و  62/0،  83/0رفتارهای مخرب به ترتیب 

یک نمونه از ماده های این پرسشنامه عبارت است از: آمد. 
 «.من دوست دارم در مدرسه باشم»

روش تجزیه و تحلیل داده ها،  شیوه تحلیل داده ها:
 سیون و همبستگی کاننی می باشد. رگر

 یافته ها

-نمره معیار، حداقل و حداکثر انحراف میانگین، 1جدول 

بین و مالک را نشان میمتغیرهای پیش در آزمودنی ها های
 دهد.

 متغیرهای پیش بین و مالک در آزمودنی ها نمره های معیار، حداقل و حداکثر انحراف . میانگین،1جدول 

 میانگین انحراف معیار حداقل نمره حداکثرنمره
 شاخص های آماری

 متغیرها

 مهربانی به خود 15/ 38 4/ 93 5 25

 خودداوری 14 3/ 53 6 22

 ویژگی مشترک انسانی 12/ 75 3/ 84 4 20

 انزوا 10/ 60 3/ 94 4 20

 ذهن آگاهی 12/ 71 3/ 53 4 20

 همانندسازیبیش 8/ 91 3/ 26 4 19

 عالقه به مدرسه 69/29 01/5 7 35

 خودکارآمدی ادراک شده 32/23 12/4 8 30

 رفتارهای مخرب 72/12 26/4 5 23
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 و میانگین شود،می مشاهده -1جدول در که طورهمان
های مهربانی به خود به ترتیب مقیاسخرده در انحراف معیار

، ویژگی 53/3و  14، خودداوری به ترتیب 93/4و  38/15
، انزوا  به 84/3و  75/12مشترک انسانی به ترتیب 

، 53/3و  71/12آگاهی به ترتیب ، ذهن94/3و  60/10ترتیب
، عالقه به مدرسه 26/3و  91/8همانندسازی به ترتیب بیش

، خودکارآمدی ادراک شده به ترتیب 01/5و  69/29به ترتیب 
 26/4و  72/12و رفتارهای مخرب به ترتیب  12/4و  32/23

 می باشد.
متغیّرهای  بین ساده ی همبستگی ضرایب 2جدول 

 دهد.می نشان را بین و مالکپیش

 مالک و پیش بین متغیّرهای بین ساده ی همبستگی ضرايب .2جدول 
 آماره
 متغیر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         1 عالقه به مدرسه

 خودکارآمدی ادراک شده
** 
44./ 

1        

 رفتارهای مخرب
 

10/0- 

 
8/0- 

1       

 مهربانی به خود
** 
27/0 

** 
32/0 

** 
18/0- 

1      

 خودداوری
* 
14/0- 

 
09/0- 

** 
22/0 

 
07/0 

1     

 ویژگی مشترک انسانی
** 
28/0 

** 
36/0 

* 
13/0- 

** 
65/0 

 
10/0 

1    

 انزوا
* 
14/0- 

* 
14/0- 

** 
34/0 

** 
24/- 

** 
47/0 

* 
12/0- 

1   

 آگاهیذهن
** 
31/0 

** 
32/0 

 
10/0- 

** 
66/0 

* 
14/0 

** 
63/0 

* 
12/0- 

1  

 همانند سازیبیش
** 

27/0- 

** 
25/0- 

** 
30/0 

** 
18/0- 

** 
33/0 

** 
18/0- 

** 
49/0 

** 
15/0- 

1 

(01/0≥=P**)( 05/0و≥P = )* 

شود مهربانی به مشاهده می 2طور که در جدول همان
آگاهی به طور مثبت و ویژگی مشترک انسانی و ذهنخود، 

همانندسازی به طور منفی با عالقه به مدرسه و بیشانزوا و 
خودداوری و خودکارآمدی ادراک شده ارتباط دارند. 

راک شده با هم ارتباطی ندارند. همچنین، خودکارآمدی اد
 به طور منفی وویژگی مشترک انسانی مهربانی به خود و 

به طور مثبت با  همانندسازیبیشخودداوری، انزوا و 
آگاهی و ذهنرفتارهای مخرب مرتبط می باشند ولی 

 رفتارهای مخرب با هم مرتبط نیستند.
 فرضیه هر که است زیر هایفرضیه شامل پژوهش این

 بخش این در تحلیل  و از تجزیه آمده دست به نتایج با همراه

 گردد:می ارائه

خود،  به مهربانی) دلسوزی-های خودمؤلفه -1فرضیه 
بیش و آگاهی ذهن انزوا، انسانی، مشترک خودداوری، ویژگی

  عالقه به مدرسه رابطه دارند. با (همانندسازی
 اساس بر شود،می  مشاهده 3 جدول در که طورهمان

به گام   گام روش رگرسیون با تحلیل از حاصل نتایج
(Stepwise)، به مهربانی)دلسوزی -های خوداز میان  مؤلفه 

 و  آگاهیذهن انزوا، انسانی، مشترک خود، خودداوری، ویژگی

 
به عنوان متغیرهای پیش بین عالقه به   (همانندسازیبیش

ثبت و بیش م به طور آگاهی مدرسه؛ به ترتیب ذهن
همانندسازی و خودداوری به طور منفی از توان پیش بینی  

 ترکیب برای همبستگی بیشتری برخوردار هستند. ضریب

 انسانی، مشترک خود، خودداوری، ویژگی به خطی مهربانی
همانندسازی با عالقه به مدرسه و بیش آگاهی ذهن انزوا،
40/0R=   16/0و ضریب تعیینRS=  .می باشد 

خود،  به مهربانی) دلسوزی-های خودمؤلفه -2فرضیه 
و بیش آگاهی ذهن انزوا، انسانی، مشترک خودداوری، ویژگی

خودکارآمدی ادراک شده ی تحصیلی رابطه  با (همانندسازی
 دارند. 

 اساس بر می شود، مشاهده 4 جدول در که همان طور

به گام   گام روش رگرسیون با تحلیل از حاصل نتایج
(Stepwise)، به مهربانی)دلسوزی -از میان  مؤلفه های خود 

و  آگاهی ذهن انزوا، انسانی، مشترک خود، خودداوری، ویژگی
بین به عنوان متغیرهای پیش  (همانندسازیبیش

 خودکارآمدی ادراک شده ی تحصیلی ؛ به ترتیب، ویژگی
همانندسازی به طور انسانی به طور مثبت و بیش مشترک

 بینی  بیشتری برخوردار هستند. ضریبمنفی از توان پیش
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خود، خودداوری،  به خطی مهربانی ترکیب برای همبستگی 
 همانندسازیو بیش آگاهی ذهن انزوا، انسانی، مشترک ویژگی

و ضریب   =41/0Rبا خودکارآمدی ادراک شده ی تحصیلی 
 می باشد. =17/0RSتعیین 

خود،  به مهربانی) دلسوزی-مؤلفه های خود -3فرضیه 
بیش و آگاهی ذهن انزوا، انسانی، مشترک خودداوری، ویژگی

 رفتارهای مخرب رابطه دارند. با (همانندسازی

شو بی آگاهی ذهن انزوا، انسانی، مشترک يژگیخود، خودداوری، و به مهربانی) دلسوزی-. نتايج تحلیل رگرسیون مربوط به ارتباط مؤلفه های خود3جدول 
 (stepwise)عالقه به مدرسه در دانش آموزان با روش گام به گام  با (همانندسازی

 آماری شاخصهای                          
 پیش بین متغیرهای

 همبستگی
R 

 نتعیی ضریب
RS 

 Pاحتمال ، Fنسبت 
 (β)و  (B)ضریب رگرسیون

1 2 3 

 آگاهیذهن

31/0 10/0 

 

F= 97/31  

 

001/0P= 

 

B= 44/0  

β=0 31/  

t= 65/5  

P= 001/0  

 

------ 

 

----- 

 همانندسازیبیش

39/0 15/0 F= 77/25  

 

001/0P= 

 

B= 40/0  

β=0 28/  

t= 11/5  

001/0P= 

B= 35/0-  

β= 23/0-  t= 21/4-   

001/0P= 

 

----- 

 خودداوری

40/0 16/0 F= 97/18  

 

001/0P= 

 

B= 43/0  

β=0 30/  

t= 48/5  

p= 001/0  

B= 28/0-  

β= 18/0-  t= 28/3-   

p= 002/0  

B= 18/0-  

β= 13/0-  t= 18/2-   

p= 03/0  

و بیش آگاهی ذهن انزوا، انسانی، مشترک خود، خودداوری، ويژگی به مهربانی) دلسوزی-های خود. نتايج تحلیل رگرسیون مربوط به ارتباط مؤلفه4جدول 
 (stepwise)خودکارآمدی ادراک شده ی تحصیلی در دانش آموزان با روش گام به گام  با (همانندسازی

    شاخصهای آماری                            
 پیش بین   متغیرهای

 همبستگی
R 

 نتعیی ضریب
RS 

 Pاحتمال ،  Fنسبت 

 (β)و  (B)ضریب رگرسیون

1 2 

 36/0 انسانی مشترک ویژگی
13/0 

 

F=  70/44  

 

001/0P= 

 

B= 39/0  

β= 36/0  

t= 68/6  

P= 001/0  

 

------ 

 17/0 41/0 همانندسازیبیش

F= 85/29  

 

001/0P= 

 

B= 35/0  

β= 33/0  

t= 05/6  

001/0P= 

B= 25/0-  

β= 20/0-  t= 63/3-  

001/0P= 

و بیش آگاهی ذهن انزوا، انسانی، مشترک خود، خودداوری، ويژگی به مهربانی) دلسوزی-. نتايج تحلیل رگرسیون مربوط به ارتباط مؤلفه های خود5جدول 
 (stepwise)رفتارهای مخرب در دانش آموزان با روش گام به گام  با (همانندسازی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاخصهای   آماری         
 بینمتغیرهای پیش

 همبستگی
 R 

 تعیینضریب
RS 

 (β)و  (B)ضریب رگرسیون Pاحتمال ،  Fنسبت 

1 2 

 12/0 34/0 انزوا

 

F=  98/38  

001/0P= 

B= 37/0  

β= 34/0  

t= 24/6  

P= 001/0  

 

------ 

=F 14/0 37/0 همانندسازیبیش 76/23  

001/0P= 

 

B= 28/0  

β= 26/0  

t= 15/4  

001/0P= 

B= 22/0  

β= 17/0  

t= 77/2   

006/0P= 
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 و همکاران شمس اهلل آخش                                                             آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر یاسو دلسوزی دانش -تحصیلی بر اساس خود بینی بهزیستی پیش

 اساس بر می شود، مشاهده -5 جدول در که همان طور

به گام   گام روش رگرسیون با تحلیل از حاصل نتایج
(Stepwise)، به مهربانی)دلسوزی -از میان  مؤلفه های خود 

و  آگاهی ذهن انزوا، انسانی، مشترک خود، خودداوری، ویژگی
به عنوان متغیرهای پیش بین   (همانندسازیبیش

خودکارآمدی ادراک شده ی تحصیلی ؛ به ترتیب، انزوا و بیش 
از توان پیش بینی  بیشتری همانندسازی به طور مثبت 

خطی  ترکیب برای همبستگی برخوردار هستند. ضریب
 انزوا، انسانی، مشترک خود، خودداوری، ویژگی به مهربانی

همانندسازی با رفتارهای مخرب و بیش آگاهی ذهن

37/0R=   14/0و ضریب تعیینRS=  .می باشد 

 دلسوزی-خود هایبین ترکیب خطی مؤلفه -4فرضیه 
 انزوا، انسانی، مشترک داوری، ویژگی خود، خود به یمهربان)

با ترکیب خطی مؤلفه های  (همانندسازیو بیش آگاهی ذهن
بهزیستی تحصیلی )عالقه به مدرسه، خودکارآمدی ادراک 

رابطه ی کاننی وجود  شده ی تحصیلی و رفتارهای مخرب(
 پیش بین متغیّرهای بین کاننی همبستگی بررسی برای دارد.

 کاننی همبستگی تحلیلی -آماری روش از مالک، متغیّرهای و

 است.  شده استفاده

همانندسازی با مجموعهبرای متغیّرهای مهربانی به خود، خودداوری، ويژگی مشترک انسانی، انزوا، ذهن آگاهی و بیش کاننی همبستگی مدل .نتايج6 جدول
 مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده ی تحصیلی و رفتارهای مخرب در دانش آموزانعالقه به  ی متغیرهای

 pاحتمال  F dƒ1 dƒ2 ارزش آزمون نام

 001/0 879 18 32/7 39/0 پیالیی

 001/0 869 18 54/8 53/0 هتلینگ

 001/0 823 18 94/7 63/0 ویلکز لمبدای

 --- --- --- --- 30/0 روی ریشه بزرگترین

 ویلکز مقدار می شود، مشاهده 6 جدول در که طورهمان

(  می باشد، p ،94/7= (829،18)F< 001/0) 63/0مساوی 
 وجود معنی دار رابطه ی متغیّر دسته دو بین که معنی بدین

 مدل که است واریانسی دهنده ی نشان ویلکز لمبدای  دارد.

 که ʎ-1با   مساوی اثر اندازه ی نتیجه در نمی کند، تبیین

 متغیّر دسته دو بین مشترک واریانس مقدار دهنده ی نشان

 مدل دیگر عبارت به .تبیین کند را آن تواند می مدل که است

واریانس  درصد از 37 پژوهش، این در آمده دست به
متغیّرهای مهربانی به خود، خودداوری، ویژگی مشترک 

همانندسازی با مجموعه ی و بیشانسانی، انزوا، ذهن آگاهی 

متغیرهای عالقه به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده ی 
 .می کند تحصیلی و رفتارهای مخرب را تبیین

 ابعاد تعداد تعیین کاننی، همبستگی در مرحله دوّمین

 و بینپیش مجموعه متغیّرهای بین ارتباط درک برای الزم
 تعداد نظری، لحاظ از می باشد. مالک متغیّرهای مجموعه

می  کوچکتر مجموعه تعداد با برابر ابعاد کاننی یا متغیّرها
تحلیل  در نمی باشند.  معنی دار آنها همه ی "لزوما و باشد

 آمد.  دست به معنی دار بعد دو ، 7 فرضیه ی
و  بین پیش متغیّرهای برای کاننی بعدهای 7 جدول

 .می دهد نشان را مالک

همانندسازی با مجموعه ی برای متغیّرهای پیش بین مهربانی به خود، خودداوری، ويژگی مشترک انسانی، انزوا، ذهن آگاهی و بیش کاننی بعدهای . 7 جدول
 متغیرهای عالقه به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده ی تحصیلی و رفتارهای مخرب

 ابعاد
 همبتگی
 کاننی

 pاحتمال  F dƒ1 dƒ2 ویلکز لمبدای کاننی همبستگی مجذور

1 55/0 30/0 63/0 94/7 18 823 001/0 

2 26/0 07/0 92/0 63/2 10 584 004/0 

3 12/0 02/0 98/0 13/1 4 293 34/0 

 ابعاد تعداد می شود، مشاهده 7 جدول در که همان طور

 )سه مجموعه ی کوچکتر همان  که باشد،می  3 برابر کاننی

اوّل  بعد در آمده دست به F  است. نسبت مالک( متغیر
 دوم بعد در ( وp ،94/7=(823،18)F< 001/0) 94/7مساوی

 معنی دار P ،63/2= (584،10)(F<004/0) 63/2مساوی 

 مجموعه ارتباط چگونگی درک برای می باشد. این ابعاد

 می باشد.  نیاز وردم مالک و پیش بین متغیّرهای

 گیریبحث و نتیجه
دلسوزی می -های خودنتایج پژوهش نشان داد مؤلفه

ستی بهزی بینی کنند.را پیش بهزیستی تحصیلیتوانند 
برگرفته از مبانی نظری روانشناسی  و خوددلسوزی تحصیلی

ی به مهربانبدین معنی که مفاهیمی مانند ر هستند، نگمثبت
امید و ، بینیخوشآگاهی، ذهن مندی،رضایتخود، 

هستند و بهزیستی رد های این رویکلفهؤاز مخودکارآمدی 
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 حیطهد نیز به همین ترتیب وار دلسوزی-و خود تحصیلی 
و هیجانات  خودداوریی ااردی که دو افرااند مدرسه شده

در  دیگرانبیش از هستند، منفی مانند خشم و اضطراب 
 ،نبال آندو به افت تحصیلی و ترک مدرسه هستند  معرض
، [19] در همه عرصه های زندگی افت می کندآنها  دعملکر

گی دخورند که احساس شکستدادنشان  [20به طوری که ]
لی می یتحص دمنجر به افت عملکر درسو بدبینی نسبت به 

  گردد.
توان گفت دانشبا توجه به نتایج پژوهش حاضر، می

ال پیشرفت تحصیلی باآموزان عالقمند به مدرسه دارای انگیزه 
گری علمی و تحصیلی و در هنگام بروز مشکل، به خودتنظیم

ها، هیجانات در هنگام دشواری "می پردازند. این افراد، معموال
کنند و به جای اجتناب از چالش خود را متعادل و تنظیم می

های دشوار، با احساسات منفی در مورد آن تکلیف و موقعیت
شرط اساسی برای موفقیت و عبور از  کنند زیرامقابله می

-ها، متعادل ساختن هیجانات و کنترل احساسات میچالش

باشد. در این زمینه، پژوهشگران معتقدند که آگاهی از 
ها با تمایل به مقابله با احساسات منفی به وسیله ی هیجان

مدار همراه است و هنگامی که استفاده از راهبردهای هیجان
های مثبت های شکست و ناکامی، از مؤلفهافراد در موقعیت

کنند، فرایندهایی مانند انکار، دلسوزی استفاده می-خود
 .[2]روی و اجتناب از احساسات وجود ندارد واپس

آموزان شود که دانشاز نتایج پژوهش حاضر یافت می
های ناموفق تحصیلی تمایل عالقمند به مدرسه در موقعیت

را مورد سرزنش و خشونت قرار دارند به جای اینکه خود 
دهند، عوامل شکست و اشتباه را دریابند، به قضاوت های 

دهند و دارای پایداری و دیگران در مورد خود اهمیتی نمی
پشتکار در جهت مسلط شدن بر مهارت های جدید می باشند. 
در این زمینه پژوهش ها نشان تأیید نمودند که افراد دارای 

دگیری در هنگام وقایع ناخوشایند، یا-جهت گیری رویکردی
تری را نسبت به احساسات منفی کمتر و نگرش مثبت

 . [21]کنند خودشان تجربه می
بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت دانش 
آموزانی که به توانایی ها و قابلیت های خود برای انجام تکالیف 

یدن و فعالیت های معین باور دارند، هنگامی که در جهت رس
به هدف های تعیین شده با مشکل مواجه می شوند و یا دارای 
نقص ها و ناتوانایی ها در خود به عنوان مانع رسیدن به هدف 
موردنظر می باشند، نقص ها و مشکالت را به عنوان بخشی از 
زندگی همه ی انسان ها   می دانند، در نتیجه دچار یأس و 

 ها به منظور موفقیت نامیدی نمی شوند و به بازنگری در هدف
می پردازند. از طرفی، تعادل، درک و تشخیص شرایط هیجانی 
خود باعث ایجاد موقعیت مطلوب در مدرسه و به تبع آن، 

 افزایش احساس خودکارآمدی در مدرسه می شود. 
افرادی که مشکالت و ناتوانایی طبق پژوهش های انجام شده،

دارای خودکارآمدی  ها را به عنوان بخشی از زندگی می دانند
بیشتر و باورهای کنترلی در یادگیری می باشند و نسبت به 
جنبه های ناخوشایند شخصیت خود، ناراضی و انتقادگر 

 [4]نیستند. 
دهد دانشاز سوی دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان می

آموزانی که دچار رفتارهای مخرب در مدرسه می شوند، 
ور کنند رویدادهای ممکن است به این دلیل باشد که تص

منفی تحصیلی قابل کنترل نیستند زیرا دچار اغراق در میزان 
دشواری چالش و در نتیجه عدم توانایی برای کنترل و هدایت 
احساسات می باشند. این خصوصیت ها سبب بروز حالت های 

گرانه و آستانه تحمل پایین و در نتیجه باعث تنش  -پرخاش
ان می شود. از طرفی می توان در روابط با همساالن و مدرس

گفت دوست داشتن و آگاهی از احساسات خود به عنوان یک 
مکانیزم کنترلی برای جلوگیری از بروز اعمال مخرب و تنش 
زا در مدرسه می شود. همچنین، دانش آموزانی که نگران 
قضاوت های دیگران هستند و شکست و اشتباه در فعالیت ها 

تصور می کنند، به دلیل ترس از  را به منزله ی احساس گناه
شکست و قضاوت های منفی دیگران سعی می کنند از شرکت  
در فعالیت ها صرف نظر کنند که این منجر به کناره گیری از 
این فعالیت ها و انجام رفتارهای پرخطر می گردد. محققان 

دلسوزی باعث می شود -دریافتند سطح باالی مؤلفه های خود
ا مشکالت و چالش ها سازگار شوند، همچنین که افراد بیشتر ب

های هیجانی و تعارض های تر آشفتگیدارای سطح پایین
معتقدند که افزایش بیش . همچنین[17]فردی باشند 

همانندسازی با کاهش باورهای کنترل در یادگیری و 
 . [4خودکارآمدی همراه است ]

به طور کلی و در تحلیل همبستگی کاننی این پژوهش، 
-آموزانی که مؤلفه های مثبت خودمشخص شد دانش

-دلسوزی )مهربانی به خود، ویژگی مشترک انسانی و ذهن

کنند، دارای مؤلفه های آگاهی( را در فرایند تحصیل دنبال می
مثبت بهزیستی تحصیلی )عالقه به مدرسه و خودکارآمدی 

آموزانی که مؤلفه های منفی ادراک شده تحصیلی( و دانش
همانندسازی( را در وزی )خودداوری، انزوا و بیشدلس-خود

تی ی منفی بهزیسکنند، دارای مؤلفهفرایند تحصیل دنبال می
 باشند.تحصیلی )رفتارهای مخرب( می

 روابط های پژوهش حاضر، بررسی نشدناز محدودیت

 هایشپژوهش به دلیل استفاده از رو متغیّرهای بین علّی

 ابزار تنها می باشد. همچنین، هاداده تحلیل همبستگی برای

جنبه که بود پرسشنامه پژوهش، این در اطالعات آوری جمع
 و اشکال از خالی دلیل همین دارد، به گزارشی خود ی
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 و همکاران شمس اهلل آخش                                                             آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر یاسو دلسوزی دانش -تحصیلی بر اساس خود بینی بهزیستی پیش

 شود می از طرفی، پیشنهاد .نیست گوییپاسخ در سوگیری

 موجب تا شود انجام نیز کشور مناطق سایر در پژوهش این

 .شود هایافته مقایسه ی و پذیریتعمیم قدرت افزایش
 رشد برای مناسب شرایط کردن فراهم همچنین معلمان با

به  برای بیشتری آموزان، فرصتدلسوزی در دانش-خود
 راهمف هاآن در بهزیستی تحصیلی کارگیری استعدادها و ایجاد

 سازند.
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