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Abstract 

Introduction: The purpose of the present study is to the effect of educating cognitive self-

compassion on academic wellbeing of secondary school students in Shahrekord. 

Methods: The research methodology was semi-experimental with pre-test and post-test design 

with control group. The statistical population of the current study included all female high 

school sophomores in ShahreKord during the academic year of 2017-18. The sample size 

was 40 with random substitution in two groups of experimental (20) and control (20) people. 

The experimental group was trained under the cognitive self-compassion strategy. The tools 

for collecting data were Stress Questionnaire due to the Of Academic wellbeing Tuominen-

Soini et al (2012). Inferential statistics of multivariate covariance analysis was used to analyze 

the data 

Results: The results of data analysis showed that cognitive self-censorship education has a 

significant effect on reducing academic burnout and increasing involvement in school 

homework, school value and academic satisfaction (P < 0.01). 

Conclusions: As a consequence, according to the results of the present study, paying attention 

to cognitive self-compassion in schools is considered highly significant and is known as an 

important factor in reducing student academic burnout and increasing involvement in school 

homework, school value and academic satisfaction. 
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مقدمه

در شرایط فعلی کیفیت حضور  دهدیممرور شواهد تجربی نشان 

 ها برایتحصیلی، در میزان موفقیت آن یهاتیموقعیادگیرندگان در 

انکاری تأثیر غیرقابل یاحرفه یهافرصتدستیابی به منزلت اجتماعی و 

 یهاجانیهدارد؛ بنابراین، مواجهه یادگیرندگان با گستره وسیعی از 

ها ناز زندگی تحصیلی آ یریناپذییجداپیشرفت مثبت و منفی، جنبه 

. عالوه بر این محققان مختلف ضمن انتقاد از [1] دهدیمرا تشکیل 

آموزشی، پیوند کارکردهای هیجانی و تحصیلی  یهانظامرویکرد جاری 

آموزشی،  یهایزیربرنامهرا مدنظر قرار دادند. چنانچه در  آموزاندانش

به شکل همزمان به کارکردهای تحصیلی و عاطفی توجه شود، به 

ه ک یارابطه، شودیمبهسازی رابطه یادگیرنده و مدرسه کمک شایانی 

اگر بر محور تعادل حرکت کند، کمک آشکاری به سازگاری تحصیلی و 

اخیر  یهاسال. در [2] کندیمضای آموزشی در ف آموزاندانشبهزیستی 

 یاسازهتی تحصیلی به عنوان نیز در حیطه آموزش، مفهوم بهزیس

 کثیری گروه توجه کانون در پیشرفت تحصیلی، یهاتیموقع در جدید
است. نتایج مطالعات اخیر حاکی از ارتباط بین  قرارگرفته محققان از

بدین معنی که ارتقا بهزیستی  [3] هستندبهزیستی و پیشرفت تحصیلی 

 شودیم، منجر به پیشرفت تحصیلی آنان آموزاندانشتحصیلی در بین 

. در واقع بهزیستی تحصیلی با هدف پیوند کارکردهای هیجانی و [4]

بهسازی رابطه یادگیرنده و مدرسه توسعه یافت. بر  نیچنهمیلی و تحص

این اساس سازه بهزیستی تحصیلی در ارتباط با چهار بعد مدرسه تعریف 

شد. بر این اساس سازه بهزیستی تحصیلی در ارتباط با چهار بعد مدرسه 

عنوان میزان ارج و بعد اول ارزش مدرسه است که به [5] شدتعریف 

برای مدرسه قائل است و همچنین هدف و  آموزدانشقداستی که 

. دومین [2] شودیم، تعریف کندیمدر مدرسه جستجو  معنایی که وی

بعد بهزیستی تحصیلی، فرسودگی نسبت به مدرسه است که حالتی از 

خستگی ذهنی و هیجانی است که ناشی از نشانگان تنش مزمن مانند 

زمانی و نبود منبع الزم برای  یهاتیمحدودگرانباری نقش، فشار و 

. سومین بعد بهزیستی تحصیلی، درگیری در [6] استانجام وظیفه 

ت عنوان حالت مثبتکالیف مدرسه است، درگیری در تکالیف مدرسه به

، یگذارینرژا یهایژگیوو متمرکز ذهن بر فرآیند تحصیل که با 

. مؤلفه [7] شودیمپایداری توجه و دریافت مطالب همراه است، تعریف 

صیلی ، رضایت تحباشدیمرضایت تحصیلی  چهارم بهزیستی تحصیلی،

 04/11/1396 تاریخ دریافت:

 08/04/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یشناخت یخوددلسوز

 یلیتحص یستیبهز

 آموزاندانش

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
 آموزان دوره متوسطهدانش یلیتحص یستیبر بهز یشناخت یآموزش خوددلسوز ریتأث یهدف پژوهش حاضر، بررس :مقدمه

 دوم شهرکرد بود.

پژوهش شامل  یبود. جامعه آمار و گروه کنترل آزمونپس -آزمونشیبا طرح پ یشیآزمامهیروش پژوهش، ن :کار روش

 40حجم نمونه به تعداد بود.  1396-97 یلیدوم دوره دوم متوسطه شهرکرد در سال تحص هیآموزان دختر پادانش هیکل

تحت آموزش  شیگروه آزما نفر(  قرار گرفتند. 20نفر( و گواه) 20)شیدر دو گروه آزما یتصادف ینیگزینفر  با جا

-ننیتوم یلیتحص یستیها شامل پرسشنامه بهزداده یآورقرار گرفت. ابزار جمع یبه صورت گروه یشناخت یخوددلسوز

 رهیچند متغ انسیووارک لیتحل یآمار استنباط یهاها از روشداده لیو تحل هیتجز ی( بود. برا2012و همکاران ) ینیسو

 .دیاستفاده گرد

 یلیتحص یبر کاهش فرسودگ یشناخت یها نشان داد که آموزش خوددلسوزداده لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا :هایافته

 (.P < 01/0دارد ) یمعنادار ریتأث یلیتحص تیمدرسه، ارزش مدرسه و رضا فیدر تکال یریدرگ شیو افزا

ار است برخورد ییباال تیدر مدارس از اهم یشناخت یپژوهش، توجه به خوددلسوز جیبا توجه به نتا نیبنابرا :گیرینتیجه

آموزان دانش یلیتحص تیمدرسه، ارزش مدرسه و رضا فیدر تکال یریدرگ شیو افزا یدر کاهش فرسودگ یو عامل مهم

 .باشدیم

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.04.03         مقاله پژوهشی

 یلیتحص یستیبر بهز یشناخت یآموزش خوددلسوز ریتأث یبررس

 5 ی، احمد غضنفر3،4 کخواهی، محمدن،*2 یفیشر بهی، ط1 یرزاق کرم

 
 رانیشهرکرد، ا ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس ،یتیترب یروانشناس یدکتر انش آموختهد 1
 رانیشهرکرد، ا ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس ،اریاستاد 2
 رانیشهرکرد، ا ،ی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالمیتیعلوم ترب گروه ،مدرس 3
 رانیبحرالعلوم, شهرکرد، ا سیپرد ان،یفرهنگ دانشگاه ،یتیگروه علوم ترب ،اریاستاد 4
 رانیشهرکرد، ا ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس ،اریدانش 5
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به احساس رضایت شخصی از انتخاب مسیر برای دستیابی به اهداف 

 .[8]شخصی اشاره دارد 

، کاربست اصول آن در یافتن یرواشناسیکی از کاربردهای اصلی 

نوین تعدیل کننده در زندگی است که یکی از این اصول و  یهاوهیش

مداخالت، کاربست خوددلسوزی در جهت ارتقای سالمت روان و 

. ریاس باشدیم [10] استرسو کاهش تنیدگی و  [9]خوناتوان سازی 

و  داندیمریشه اصلی خوددلسوزی را فشارها و شرایط پرتنش زندگی 

بر این باور است که این سازه پیش از اینکه به عنوان یک الگوی هیجانی 

منفی و خنثی باشد، به مثابه یک راهبرد تنظیم هیجانی مؤثر عمل 

احساسات مثبت از مهرورزی را فراهم  یریگشکلو زمینه  کنندیم

. خوددلسوزی یکی از مفاهیم جدید در حوزه روان [11] سازدیم

. [12] باشدیمکه به نوعی جایگزین مفهوم ارزش خود  باشدیمشناسی 

این مفهوم به معنای مهربان بودن با خود و داشتن درک غیر 

. به عبارتی خوددلسوزی اعتقاد به باشدیمقضاوتمندانه نسبت به خود 

. [13]و دچار نواقصی هستند  اندنبودهاین باور است که همه افراد کامل 

افرادی که حس خوددلسوزی باالیی دارند نسبت  انددادهمطالعات نشان 

 یشناختروانبه افرادی که حس خوددلسوزی کمی دارند سالمت 

ذیر و احساس شکستی که همه درد گریزناپ هاآنبیشتری دارند، زیرا در 

با یک سرزنش خودبیرحمانه، احساس انزوا و  کنندیمافراد تجربه 

-خود . آموزشابدیینمهمانندسازی فزاینده با افکار و هیجانات استمرار 
-. خود[14] شودیم هیجانی یریپذانعطاف پرورش موجب دلسوزی
 و هایسختبا  مواجهه در خود به نسبت کردن مراقبت شامل دلسوزی

 . به عبارت دیگر خوددلسوزی به[15] است شده ادراک یهایینارسا یا
 قبول و پذیرش میزان بیانگر که است خودپذیری سالم شکل یک خود
 اصلی عنصر دو شامل و باشدیمزندگی  و خود نامطلوب یهاجنبه

 آن از و شود خود ناکارآمدی متوجه فرد که زمان هر اینکه است. اول
 حسی دوم کند. درک را آن و بدارد دوست را موجودیت خود رنج ببرد،

 شکست، و درد که امر این تشخیص انسانی، و مشترک ویژگی از است
. [12] انسانهاست همه بین در مشترک و اجتناب غیرقابل یهاجنبه

در آغاز راه قرار دارد و  یشناسروانپژوهش در زمینه خوددلسوزی در 

اندکی صورت گرفته است که در ادامه به  یهاپژوهشدراین زمینه 

. اخش، یخچالی و شهنی ییالق در پژوهش شودیمبرخی از آنان اشاره 

 ینیبشیپخود خود به این نتیجه رسیدند خوددلسوزی توانایی 

. گیلبرت و پروکتر [16] دارندبهزیستی تحصیلی را به صورت معنادار 

( در پژوهش خود با عنوان رابطه بین خوددلسوزی و بهزیستی 2006)

به این نتیجه رسیدند که افزایش خود دلسوزی باعث افزایش بهزیستی 

نیز در پژوهش خود گزارش . کادیم، پینتو، لیما و همکاران [17] شودیم

کردند که سطوح باالی اشتیاق تحصیلی با با عملکرد تحصیلی و 

. بدین ترتیب با توجه به مطالب [18] داردبهزیستی باالتر رابطه 

ک بهزیستی تحصیلی ی رسدیمشده به نظر شده و تحقیقات انجامارائه

که  باشدیمسازه جدید در حوزه روان شناسی تربیتی در کشور 

اندکی در این زمینه انجام شده است و بررسی بهزیستی  یهاپژوهش

دختر از اهمیت باالیی برخوردار است، لذا  آموزاندانشتحصیلی در بین 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خوددلسوزی بر بهزیستی 

متوسطه شهرکرد در سال  دومدختر دوره  آموزاندانشصیلی تح

 بود. 1396-97تحصیلی 

 کارروش 

طرح کلی این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت آن، طرح 

همراه با گروه گواه است. جامعه  آزمونپس -آزمونشیپبا  یشیآزمامهین

 ددوره دوم متوسطه شهرکر آموزاندانشآماری این پژوهش شامل کلیه 

طرح پژوهش حاضر  کهنیابود با عنایت به  1396-97در سال تحصیلی 

 یهاطرحکه حجم نمونه در نیمه آزمایشی است و با توجه به این

 شودیمنفر در دو گروه آزمایش و گواه توصیه  30حداکثر  یشیآزمامهین

. دینفر انتخاب گرد 40مورد تعداد افراد نمونه  نیلذا با توجه به ا، [19]

 یچند مرحله ا یا-پژوهش به صورت خوشه نیدر ا یریروش نمونهگ

آموزش و پرورش شهرکرد،  هیصورت که ابتدا از دو ناح نیبود  به ا

مدارس دوم متوسطه،  نیانتخاب شد و از ب یبه صورت تصادف 1 هیناح

انتخاب شد و با استفاده از مصاحبه  یتصادفمدرسه به صورت  کی

را داشتند،  یاختالل اضطراب اجتماع یها که نشانه یکسان ینیبال

 شیمانفر در گروه آز 20 ،یتصادف ینیگزیشدند و به صورت جا ییشناسا

معیار ورود به مطالعه عبارتند از:  نفر در گروه گواه  گمارده شد. 20و 

دختر دوره دوم متوسطه شهرکرد، اعالم رضایت برای  آموزاندانش

شرکت در پژوهش، توانایی شرکت در جلسات مداخله گروهی، عدم 

آموزش و درمانی دیگر به طور همزمان، کامالً  یهاکالسشرکت در 

هوشیار و قادر به همکاری بوده، از آمادگی جسمانی و روانی الزم برای 

خروج شامل ابتال  یهامالکپاسخگویی به سؤاالت برخوردار باشند و 

که موجب افسردگی در  یاکنندهبه بیماری پزشکی جدی و محدود 

تالل نقض توجه. پس از اخذ از اخ ییهارگه، وجود شودیمفرد 

مجوزهای الزم از آموزش و پرورش شهرکرد و انتخاب نمونه پژوهش، 

 آموزاننشدابهزیستی تحصیلی در بین  پرسشنامهمربوط به  آزمونشیپ

گروه آزمایش و گواه در شرایط یکسان اجرا گردید، سپس جلسات 

 90جلسه  10آموزشی خوددلسوزی شناختی برای گروه آزمایش طی 

یک جلسه به مدت دو ماه به صورت گروهی اجرا  یاهفته، یاقهیدق

 آزمونپسگردید، پس از اتمام جلسات، از هر دو گروه آزمایش و گواه 

مربوطه به عمل آمد. همچنین پروتکل درمانی به کار رفته در پژوهش 

. [20] گرفت( انجام 1393و همکاران ) پورگلبا الهام از بسته آموزشی 

پژوهش از پرسشنامه بهزیستی تحصیلی  یهاداده یآورجمعبرای 

 .[8] شدسوینی و همکاران استفاده -تومینن

 تحصیلیبهزیستی 

( مقیاس بهزیستی تحصیلی را با 2012سوینی و همکاران )-تومینن

الگوگیری و تجمیع ابعاد چهارگانه ارزش مدرسه، فرسودگی نسبت به 

تحصیلی و درگیری در تکالیف مدرسه تدوین  یمندتیرضامدرسه، 

نمودند. این مقیاس یک پرسشنامه خودسنجی است که میزان موافقت 

گویه در طیف لیکرت مورد سؤال  31را با  دهندهپاسخیا عدم موافقت 

( روایی مقیاس را 2012و همکاران ) ینیسوننیتوم. دهدیمقرار 

مطلوب گزارش کردند و مقدار آلفای کرونباخ را برای ارزش مدرسه، 

فرسودگی نسبت به مدرسه، رضایتمندی تحصیلی و درگیری در کار 

. [8] کردندمحاسبه  94/0و  91/0، 77/0، 64/0مدرسه به ترتیب 

 زادهیدهقانو  زادهیصباغ، زادهشهاب، خشابیمانیسلهمچنین مرادی، 

و  کردند یسنجروان( این پرسشنامه را در بین نوجوانان ایرانی 1395)

روایی و پایایی آن را مناسب گزارش نمودند و بدین منظور خطای ریشه 



 و همکاران یکرم

20 

ت آوردند و پایایی پرسشنامه به دس 06/0مجذور میانگین تقریب آن را 

را به ترتیب برای ابعلذ ارزش مدرسه، فرسودگی نسبت به مدرسه، 

، 73/0، 88/0رضایتمندی تحصیلی و درگیری در کار مدرسه مقدار 

( نیز در پژوهش خود 1396. مرادی )[5] آوردندبه دست  75/0و  73/0

. در پژوهش [2] نمودندپایایی و روایی پرسشنامه را مطلوب گزارش 

به  81/0حاضر پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 دست آمد.

 

 (1393و همکاران ) پورگلی جلسات آموزش خوددلسوزی شناختی خالصه محتوا :1جدول 

 محتوای آموزشی جلسه

 اول
 مفهوم با آشنایی ،یورزشفقت و خوددلسوزی کلی مفهوم آشنایی با مدرس دوره، بیان انتظارات گروه و اعضا از یکدیگر، شرح قوانین گروه، توضیح برنامه آموزشی، آشنایی با

 .تمرین انجام همدلی،

 .خانگی تکلیف انجام تمرین، آن، پیامدهای و علل بیان خودانتقادی، تعریف (،گرشفقت یا انتقادگر )سبک خود با اعضا برخورد نوع آشنایی دوم

 .تغییرات ایجاد به بخشیدن جهت سرعت در اشتباهات خاطر به خود بخشیدن و اشتباهات پذیرش جهت در آموزش بخشایش، آموزش قبل؛ جلسه مرور سوم

 .تمرین انجام برانگیز،و چالش سخت شرایط تحمل توانایی رو، پیش تغییرات پذیرش جهت در آموزش مسائل، پذیرش آموزش چهارم

 پنجم
 تمرین انجام محیط، با کارآمد و مناسب برخورد منظورخود، به در ارزشمند احساسات ایجاد جهت در افراد آموزش متعالی، و ارزشمند احساسات رشد چگونگی با آشنایی
 خود. از قدردانی

 ورز( شفقت هایو ویژگی مکان رنگ، گروه )تصویر در آن اجرای و تصویرپردازی تمرین آن، منطق و ذهنی تصویرپردازی با آشنایی ششم

 خانگی تکلیف تمرین، انجام مقابل انتقادگر، در گر شفقت رفتار و افکار آموزش ها،واکنش و تفکر نحوه هدایت در خوددلسوزی نقش با آشنایی هفتم

 (گرشفقت یا دلسوز خود   و شونده انتقا انتقادگر، خود   خود  بین )گفتگو گروه در آن اجرای نحوه و شدهتعریف خود   سه بین درونی گفتگوی تمرین با آشنایی هشتم

 گروهی صورتبه آن اجرای خوددلسوزانه، نگارینامه نحوه با آشنایی نهم

 شده بررسی مفاهیم بندیجمع گذشته، جلسات در شدهارائه هایمهارت تمرین و مرور دهم

هاافتهی

توصیفی نمرات بهزیستی تحصیلی )میانگین  یهاشاخص 2جدول در 

برحسب مرحله و عضویت گروهی نشان  هایآزمودنو انحراف استاندارد( 

میانگین نمرات  دهدیمنشان  2جدول که  طورهمانشده است.داده

فرسودگی تحصیلی، درگیری درتکالیف مدرسه، ارزش مدرسه و رضایت 

، 5/43به ترتیب برابر با  آزمونپستحصیلی در گروه آزمایش در مرحله 

بودکه پس از انجام مداخله مبتنی بر  55/13و  45/37، 05/31

ر با است و به ترتیب براب افتهیخوددلسوزی شناختی این مقادیر تغییر 

است. همچنین میانگین متغیرهای ذکر  02/15و  1/39، 4/33، 9/40

ذکر شده است و  آزمونشیپو  آزمونپسشده در گروه گواه در مرحله 

از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده  هادادهبرای تحلیل 

عنوان یک آزمون پارامتریک، مستلزم رعایت به Fشد. استفاده از آزمون 

 یافاصله. 1ها شامل: فرضهای آماری است. این پیشفرضبرخی پیش

یا  یریگنمونه. 2متغیرهای وابسته  یریگاندازهیا نسبی بودن مقیاس 

. 4. توزیع نرمال نمرات متغیرهای وابسته 3 هایآزمودنگمارش تصادفی 

ها . تساوی یا تناسب حجم نمونه5متغیر وابسته  یهاانسیوارهمسانی 

( که این 1386)مولوی،  باشدیم. همگنی شیب رگرسیون 6

ها در پژوهش حاضر رعایت گردید و مقدار معناداری برای فرضپیش

ر ب رگرسیون بیشتاسمیرنوف، لوین و همگنی شی-آزمون کولموگروف

بود.. لذا استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره  05/0از 

 نشان داده شده است. 3جدول بالمانع است که نتایج این آزمون در 

پس از خارج کردن اثر  شودیممشاهده  3جدول که در  یطورهمان

 یداریمعنوش تحلیل کوواریانس چند متغیره، اثر ، به رآزمونشیپ

برای عامل عضویت گروهی وجود دارد. این اثر چند متغیره نشان 

که آموزش خوددلسوزی شناختی بر ابعاد بهزیستی تحصیلی  دهدیم

تأثیر دارد و بین فرسودگی، درگیری در تکالیف  آزمونپسدر مرحله 

مدرسه، ارزش مدرسه و رضایت تحصیلی گروه آزمایش و گواه تفاوت 

یک از متغیرها منظور تعیین اینکه در کداموجود دارد. به یداریمعن

آزمون وجود بین گروه آزمایش و گواه در مرحله پس یداریمعنتفاوت 

دول جتغیره استفاده شد که نتایج آن در دارد از آزمون کوواریانس تک م

، با کنترل نمرات 4جدول با توجه به نتایج  ارائه گردیده است. 4

آزمایش و گواه در ابعاد بهزیستی تحصیلی  یهاگروهبین  آزمونشیپ

س آموزش پ .(P < 05/0تفاوت معنادار وجود دارد ) آزمونپسمرحله 

ی داشته معنادار ریتأثتی تحصیلی سخوددلسوزی شناختی بر ابعاد بهزی

است و موجب کاهش فرسودگی در مدرسه و افزایش درگیری در 

 .شودیمتکالیف مدرسه، ارزش مدرسه و رضایت تحصیلی 

 بحث

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش خوددلسوزی شناختی 

دختر دوره اول متوسطه شهرکرد  آموزاندانشبر بهزیستی تحصیلی 

بود. نتایج پژوهش نشان داد پس آموزش خوددلسوزی شناختی بر ابعاد 

معناداری داشته است و موجب کاهش  ریتأثتی تحصیلی سبهزی

فرسودگی در مدرسه و افزایش درگیری در تکالیف مدرسه، ارزش 

 یهاپژوهش. این یافته با نتایج شودیممدرسه و رضایت تحصیلی 

، اخش و همکاران [22]، میکاییلی و همکاران [21] همکارانشیوندی و 

هماهنگ و همسو است. خوددلسوزی یکی از  [10]و نف  [16]

. [23] شودیمبین افراد است که باعث افزایش سازگاری در  ییهاروش

 که نتایج باشدیمخوددلسوزی نگرش عاطفی مثبت نسبت به خود 

منفی مانند قضاوت از خود، نشخوار فکری و افسردگی را دربر ندارد. 

 نگرش مثبت، عاطفه همچنین ارتباط مثبتی با شادکامی، خوشبینی،
 باعث دلسوزی-خود. [20] دارد وجدان و سازگاری برونگرایی، مثبت،
 خود شایستگی و داشته، باشند شکست از کمتری ترس افراد شودمی
کنند. بر اساس این مفهوم افرادی که خوددلسوزی  مالحظه و درک را

که خود علت آن  ییهایناکامو  هاشکستباالیی دارند در مواجهه با 

چار د توانندیمنیز  هاانسانو معتقدند که تمامی  رندیپذیمتند را هس

لغزش و اشتباهات شوند، بنابراین افرادی که خوددلسوز هستند سالمت 
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روانی بیشتری را نسبت به افرادی که خوددلسوزی کمتری دارند تجربه 

. با توجه به پذیرش باالی این افراد کمتر دچار اضطراب، ندینمایم

؛ بنابراین خوددلسوزی باعث شوندیمی، مشکالت خواب و ... افسردگ

 شودیم یشناختروانبروز رفتارهایی در جهت حفظ و ارتقای بهزیستی 

[21]. 

 
 

 گروهی عضویت و مرحله برحسب هابهزیستی تحصیلی آزمودنی نمرات توصیفی هایشاخص :2جدول 

 

 آزمونپسنتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره در مرحله  :3جدول 

 Value Error df F P اثر

 آزمونگروه در مرحله پس

 001/0 88/41 31 84/0 پیالیی
 001/0 88/41 31 16/0 المبدای ویلکز

 001/0 88/41 31 4/5 هتلینگ

 001/0 88/41 31 4/5 ترین ریشه رویبزرگ

 

 آزمونپسآزمایش و گواه در مرحله  یهاگروه یهایآزمودننتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره برای بررسی تأثیر مداخله بر ابعاد بهزیستی تحصیلی  :4جدول 

 SS Df MS F P Eta متغیر وابسته
 59/0 001/0 83/50 72/88 1 72/88 فرسودگی در مدرسه

 28/0 001/0 64/13 14/36 1 14/36 درگیری در تکالیف مدرسه

 12/0 03/0 96/4 39/31 1 39/31 ارزش مدرسه

 64/0 001/0 36/61 76/39 1 76/39 رضایت تحصیلی

که فرد به جای قضاوت در مورد خود به  شودیممهربانی با خود باعث 

گردد  لنائخود بپردازد و به این باور  یهایتیکفایبو  هایکاستپذیرش 

دارای نقص هستتند و ممکن است که در اکثر موارد  هاانسانکه تمام 

از  یآگاهذهن. بعد [24] شونددر زمان برخورد با امور دچار شکست 

دلسوزی نسبت به خود منجر به آگاهی متعادل و روشن از تجارب زمان 

و در اکثر موارد منجر به نادیده گرفتن  شودیمحال در خود فرد 

. نتایج این پژوهش نشانگر [25] شودیمدرناک یک تجربه  یهاجنبه

 وزانآمدانشبهزیستی تحصیلی و خوددلسوزی در بین  یهاسازهاهمیت 

ا در نوپ یاسازهصیلی و خوددلسوزی که بهزیستی تح جاازآن. باشدیم

 تا حدودی تواندیم، انجام این پژوهش باشندیمتربیتی  یشناسروان

موجود در این زمینه را بهبود بخشد و اطالعات مفیدی را  یهایکاست

برای متولیان آموزش و پرورش، معلمان و والدین مدارس فراهم کند. 

راد در زمینه خوددلسوزی همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هرچه اف

 آموزش بیشتری ببیند، سطوح بهزیستی آنان نیز بهبود پیدا خواهد کرد.

 یریگجهینت

درمان مبتنی بر خوددلسوزی موجب تسهیل تغییر روابط عاطفی به 

، قابلیت پذیرش شودیممنظور مراقبت بیشتر و حمایت از خود 

، این دهدیمعاطفی را کاهش  یهایآشفتگو  بردیمرا باال  هایناراحت

تا بیشتر تسکین دهد و کنترل کند  سازدیمروش درمانی فرد را قادر 

 ییهاتیمحدود. پژوهش حاضر کنندیمو بهزیستی باالتری را تجربه 

نیز به همراه داشت از جمله آن، عدم اجرای پیگیری تابتوان اثربخشی 

همچنین جامعه آماری  مداخله را در طوالنی مدت مورد بررسی قرار داد.

دختر دوره اول متوسطه شهرکرد بود که باید  آموزاندانشمحدود به 

 دیگر احتیاط نمود. یهاگروهدر تعمیم نتایج به 

 سپاسگزاری

پژوهشگران از همکاری مسئولین آموزش و پرورش و تمامی 

که در این پژوهش شرکت کردند، کمال تشکر و قدردانی  یآموزاندانش

 را دارند.

 تأییدیه اخالقی

نیازمند دریافت تأییدیه اخالقی  یهاپژوهشاین پژوهش در حیطه 

 نبود.

 تعارض منافع

 تعارض منافعی بین نویسندگان مقاله وجود ندارد.

 آزمونپس آزمونشیپ  مرحله

 N M SD M SD عضویت گروهی
      گروه آزمایش

 37/6 9/40 28/6 5/43 20 فرسودگی در مدرسه

 06/8 4/33 87/8 05/31 20 درگیری در تکالیف مدرسه

 47/5 1/39 2/5 45/37 20 ارزش مدرسه

 8/2 02/15 25/3 55/13 20 رضایت تحصیلی

      گروه گواه

 16/7 2/42 72/7 40/41 20 فرسودگی در مدرسه

 6/8 75/30 11/8 90/30 20 درگیری در تکالیف مدرسه

 83/6 25/35 62/6 95/35 20 ارزش مدرسه

 76/2 6/13 5/2 55/14 20 رضایت تحصیلی
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 .شده استشخصی نویسندگان تهیه یهانهیهزپژوهش حاضر صرفاً با  منابع مالی
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