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 ياجتماع -يروان يو سازگار يجانيم هيدر رابطه با تنظ يخوددلسوز يانقش واسطههدف از پژوهش حاضر 
 - يفيتوص از نوع ،مطالعه حاضر بود. يريادگياختالالت  يآموزان دارادر دانش يليتحص يبا خودکارآمد

 يريگوه نمونهيشز بهيشهرستان مهر يريادگياختالالت  يآموزان دارانفر از دانش 213بود. تعداد  يهمبستگ
 يابزارهان پژوهش شرکت کردند. يدرا يو با استفاده از جدول مورگان و کرجس ياچندمرحله ياخوشه

جان گراس يم هينامه تنظپرسش(؛ 2331همکاران ) و چمرس يليتحص خودکارآمدي اسيمقپژوهش شامل  
س و ير ياس خوددلسوزي( و مق1330نگ )ينها و سيآموزان سدانش ينامه سازگارپرسش(؛ 2330و جان )

شنهاد شده توسط اندرسون و يپ يامدل پژوهش از روش دو مرحله يبررس يبرا .( بود2311همکاران )
ج ينتااستفاده شد.  AMOS يمعادالت ساختار يسازافزار مدلست و دوم نرميش بيراي( و و1311نگ )يگرب

ن يرابطه معنادار دارد. به ا يليتحص يبا خودکارآمد ياجتماع -يروان يجان و سازگاريم هينشان داد که تنظ
ن يچن. هماستر مستقل يمتغ کنندهبينيپيش ياجتماع -يروان يجان و سازگاريم هيکه تنظ يمعن

 يبا خودکارآمد ياجتماع -يروان يسازگارجان و يم هين تنظيب ياهم توانست نقش واسطه يخوددلسوز
 باشد. داشته يليتحص

يليتحص يخودکارآمد ؛ياجتماع -يروان يسازگار؛ يجانيم هيتنظ ؛يخوددلسوز 

                                                           
Email:pouya9179@gmail.com(مسئولنويسنده ) *
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 آموزنکننده سرنوشت تحصيلي دانشهاي مهم و تعيينهاي يادگيري يکي از معضلاختالل
ها به ضعف قابل مالحظه (. اين اختالل2332 ،1استفندرمن و يدمن، بيآيد )سشمار ميبه

آموزان از لحاظ آموزشي و باليني در دروس مرتبط با ديکته، حساب و خواندن اطالق دانش
آموزان را تحت تاثير قرار داده و با گردد که به طبع، ديگر مسائل آموزشي دانشمي

(. طبق 2331، 2روييد و والهشود )اجتماعي نامساعد بعدي همراه مي -پيامدهاي رواني
يادگيري آسيب در يك يا چند فرايند  يهايادگيري، اختالل يهاتعريف انجمن اختالل

روانشناختي الزم براي درك و فهم يا استفاده از زبان، گفتار يانوشتار است که ممکن است 
ا انجام خود را در شکل توانايي ناقص براي گوش دادن، تفکر، تکلم، خواندن، هجي کردن ي

(. کودکان و نوجوانان بهترين 2333، 0محاسبات رياضي نشان دهد )اسچيف، بامينگر و تولدو
گذرانند و تجربه هرگونه شکست يا موفقيت در اين هاي عمر خود را در مدرسه ميسال

گذارد. هايشان بر جا ميها از خود و تواناييدوران، تأثيري عميق بر نگرش مثبت يا منفي آن
را  1سوي ديگر، عدم موفقيت تحصيلي و فشارهاي رواني ناشي از آن، بهداشت روانياز 

نمايد ناپذيري ميهاي جبرانان و جامعه را متحمل خسارتيآموز، دانشجوبرهم زده، دانش
 (. 1032زاده و زارع،  يمجد، تقي)سلطان

و  يسان پرورششناهاست که در کانون توجه روانو عوامل مؤثر بر آن سال يخودکارآمد
درتعامل  ي(. خودکارآمد2332، 2و دلو1دارد )راس يگر کارشناسان آموزش و پرورش جايد

 يدارا يگذارد. افرادير ميثأرد و بر آنها تيگيفرد شکل م يبا افکار، احساسات و رفتارها
دهند و ينشان م يشتريب يف از خود کوشش و پافشاريباالتر در انجام تکال يخودکارآمد

بار در ني( نخست1377) 1(. آلبربت بندورا2311، 7يو و تساين دارند )چيعملکرد بهتر معموالً

                                                           
1- Sidman, Biderman & Stephan 

2- Reid &Valle 
3- Schiff, Bauminger & Toledo 

4- mental health 

5- Rice 
6- Dellow 

7- Chiu & Tsai 

8- Albert Bandura 
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به باور فرد  يرا مورد استفاده قرار داده است؛ خودکارآمد يه خود، مفهوم خودکارآمدينظر
ك رخداد يکنترل  يو اراده برا يزشيو انگ يز منابع شناختيت خود در تجهيدرباره قابل

آموز در انجام ا دانشيدانشجو  ييبر توانا يليتحص يکند و خودکارآمديممشخص اشاره 
(. 1333، کاپرارا، يلي، پاستوريليکند )بندورا، باربارانياشاره م يليف تحصيز تکاليآمتيموفق

ت يخود در انجام موفق يينان به توانايشامل اطم يليتحص يچهار عامل موثر در خودکارآمد
رون از يف در بيز تکاليت آميخود در انجام موفق يينان به تواناياطمف در کالس، يز تکاليآم

 يينان به توانايو اطم يگران در نظام آموزشيخود در تعامل با د يينان به توانايکالس، اطم
 (. 2311، 1باشند )ازر و اکگانيم يز کار، خانواده و نظام آموزشيآمتيت موفقيريخود در مد

 يجان است. برايم عواطف و هي، تنظيخودکارآمد يو شناخت يزشيانگ يهااز جلوه يکي
دهند و يح ميترج يشه عواطف مثبت را بر عواطف منفيباال هم يمثال، افراد با خودکارآمد

م يند. تنظيجاد نمايکنند که احساسات مثبت را ايخود همواره تالش م يدر طول زندگ
مثبت و  يهاجانيا کاهش دادن هيش دادن، حفظ کردن يبه راه انداختن، افزا يجان برايه

هم شامل  يجانيم هيکند. در واقع تنظيفا مي، نقش ايطيدر پاسخ به اتفاقات مح يمنف
ن ييباال به پا يندهايو هم شامل فرا يابي( مانند ارزين به باال )ادراکييپا يندهايفرا

(. 2313، 0و وولف 2)بل شدبايتوجه، م ي( مانند حافظه فعال و کنترل ارادي)شناخت
، يجانيبا عنوان: هوش ه ي( در پژوهش1011ان شاد، ي، به نقل از رضو2331) 1نگلبرگيا

ها جانيز و هيآمتيموفق ياجتماع ين سازگارينشان داد که ب ياجتماع يعاطفه و سازگار
 يها، ممکن است در سطح سازگارجانين فرض که هيوجود دارد. او بر ا يميارتباط مستق

 اندنشان داده ي( در پژوهش2311و همکاران ) 1يکند. گرنفسکيد ميکأثر باشند، تؤم ياجتماع
ربخش است. ـو کارکرد اث يروان يستيننده در بهزـکنييو تع يديکل يجان عامليم هيتنظ
جان و يم هي( در پژوهش خود نشان دادند که تنظ1032) يو بهبود يشين قريچنهم

در پژوهش خود  (1032دارند. زارع و همکاران ) يباهم رابطه معنادار يليتحص يخودکارآمد

                                                           
1- Ozer & Akgun 

2- Bell  

3- Wolfe 

4- Engelbarg 

5- Granefski 
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ن شواهد يشود. هم چنيآموزان مبهتر دانش يجان باعث سازگاريم هينشان دادند که تنظ
مختلف  يهات در حوزهيا عدم موفقيت يبا موفق يجانيم هيدهند که تنظينشان م ياديز

 (.2331و همکاران،  2؛ جاکوبس2337و همکاران،  1مرتبط است )شاته يزندگ

 ي، خودکارآمديريادگي يهايل وجود ناتوانيدلکه احتماالً به ييرهايگر از متغيد يکي
و  يجاني، هياجتماع -يروان ينه سازگاريدر زم يکند، مشکالتيآموزان را مختل مدانش
شه مورد يهم ياجتماع -يروان ي(. سازگار1031، يديو ام يباشد )زاهد، رجبيم يليتحص

است که به  ييهامجموعه واکنش يت قرار گرفته و به معنايم و تربيتوجه پژوهشگران تعل
که آن  ييهاتيط و فعاليموزون و هماهنگ با شرا يشود تا پاسخيله آن فرد آماده ميوس
  ياجتماع -يروان ين سازگاري(. همچن2311، 0کريد )بيخواهد را ارائه نمايم يط از ويمح

ط به ياست که مح ييهاط و الزامات و نقشيافراد در انطباق با شرا يتوانمند يبه معنا
 (.2332، 1وسيدهد )پتيآنها قرار م يروبرو يك نهاد اجتماعيعنوان 

ر ياد در سايبا مشکل مواجه هستند به احتمال ز ياجتماع -يروان يکه در سازگار يافراد
و  ين، دوليباشند )مك بريبا مشکل مواجه م يابعاد زندگ ريسا يو حت يابعاد سازگار

 يليتحص ين خودکارآمدياز رابطه مثبت و معنادار ب يها حاکج پژوهشي(. نتا2317، 1رمنيب
به  ي( ضمن پژوهش2317) 2لريران و ميمثال ل يباشد. برايم ياجتماع -يروان يو سازگار

ان رابطه مثبت و يدانشجو ياجتماع -يروان يبا سازگار يدند که خودکارآمديجه رسين نتيا
دند يجه رسين نتيبه ا ي( ضمن پژوهش1032) يو منصور ين سپهونديچنمعنادار داشت. هم

 يان رابطه مثبت و معنادار داشتند. در پژوهشيدانشجو ياجتماع يو سازگار يکه خودکارآمد
با  يخودکارآمد ي( گزارش کردند که باورها1031) يو کاظم يگر محمدزاده، هواسيد

 آموزان رابطه معنادار مثبت داشت.دانش ياجتماع يسازگار

                                                           
1- Schutte 

2- Jacobs 

3- Becker 
4- Pettus 

5- McBrien, Dooley & Birman 

6- Liran & Miller 
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با  يت اجتماعي، حمايرابطه خودکارآمد يبا عنوان بررس ي( در پژوهش2312) 1لزايوسي
نفر دانشجو از  111شامل  ياانجام داد نمونه يمالز يالمللنيان دانشگاه بيدانشجو يسازگار

 ينشان داد خودکارآمد يهاافتهيمربوطه پاسخ دادند که  يهامختلف به پرسشنامه يکشورها
( 2337) 0يچووسکي(؛ ز2332) 2نيشود. در مطالعه ليان ميدانشجو يش سازگاريباعث افزا
کننده ينيبشين پيتردر ارتباط بوده و مهم يبا سازگار يطور معناداربه يخودکارآمد

( در پژوهش خود نشان دادند 1033) ين اردالن و چاريچنشود. هميمحسوب م يسازگار
  وجود دارد. يباهم رابطه معنادار يو خودکارآمد يکه سازگار

ر قرار دهد و در يتواند رابطه را تحت تأثياست که م يريمتغ يانجير ميدر پژوهش، متغ
جان و يم هيچون تنظ يرهايرابطه متغ يج حاصله اثرگذار باشد. در بررسيکل در نتا

هستند که  يتعددـم ي، عوامل فرديليتحص يبا خودکارآمد يجتماع ا -يروان يسازگار
باشد يم يرها، خوددلسوزين متغيمطرح باشند. از جمله ا يانجير ميعنوان متغتوانند بهيم

مثبت، نسبت به  يعنوان نگرشبه 1ي(. خوددلسوز1031، يو محمد ي، قمريخ االسالمي)ش
ن ييپا يگردد؛ خوددلسوزيسالمت روان در افراد م يشود که موجب ارتقايف ميخود تعر

، يخ االسالميهمراه دارد )شرا با خود به يل اضطراب و افسردگياز قب يروان يهابيآس
شامل مراقبت کردن نسبت به خود در  ين خوددلسوزيچن(؛ هم1031، يو محمد يقمر

که از احساسات دردناك و  ياگونهادراك شده است؛ به يهاييا نارسايها و يمواجهه با سخت
ها به آن ي، فهم و احساس اشتراکات انسانيشود؛ بلکه با مهربانيکننده اجتناب نمناراحت

جه ين نتي( به ا2311) 1يو لر ي(. تر1037، ييو غالمرضا يي، رضايشود )فرخيك مينزد
مت و مقابله با  افراد را در رفتار مدبرانه نسبت به سال يياحتماال توانا يدند که خوددلسوزيرس

( در پژوهش خود نشان دادند 1032و همکاران ) يسکرميبرد. ويباال م يمشکالت جسمان
شود. يجان و کاهش سرزنش خود ميم هيتنظ يگرش کنترليباعث افزا يکه خوددلسوز

 يدند که سطوح بااليجه رسين نتيبه ا يا( در مطالعه2312و همکاران ) 2ن ورنيچنهم
                                                           
1- Yusliza 
2- lin 
3- Zychowski 
4- Self-compassion 
5- Terry&Leary 

6- Wren 
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( 1031ارتباط دارد. خانزاد و همکاران ) يکارکرد بهتر روانشناخت يبا سطوح باال يخوددلسوز
 يم و معناداريمستق يهمبستگ يبا خودکارآمد يدر پژوهش خود نشان دادند که خود دلسوز

ان انجام ينفر از دانشجو 033 ي( که بر رو2333) 1سکندريا يج پژوهشين نتايدارد. هم چن
 دارد. مثبت يهمبستگ يبا هر سه مولفه خوددلسوز يشد نشان داد خودکارآمد

ش و مراجعات مکرر يکه باعث تشو يلياز مشکالت تحص يکيکه  ييجاحال از آن
آموزان در مدرسه است و دانش يريادگي يشود، اختالل هايم ينيبال يهاكينين به کليوالد

نژاد  يهستند )مطهررو از کودکان و نوجوانان مدارس در دروس با مشکل روبه يعيشمار وس
که در  يريو تأث ين ناتوانيخاطر اآموزان بهن دانشيا ي(؛ و از طرف1031و همکاران، 

 يخودکارآمد يز هستند که منجر به فقدان باورهاين يها دارد دچار مشکالتعملکرد آن
ها آن يليشرفت تحصيالعاده در عملکرد و پر فوقيف و تأثيجان ضعيم هي، تنظيليتحص

ن انتظارات از خود، سطوح ييل سطوح پايدلبه يريادگيآموزان با اختالل داشت. دانشخواهد 
را تجربه  ياجتماع يروان يجان و کاهش سازگاريم هيو تنظ يليتحص ياز خودکارآمد ينييپا
ل خواهد شد يآموزان در امر تحصن دانشين ضعف باعث کاهش عملکرد ايکنند، ايم

 (. 1031)رنجبر، کاکاوند و دانش، 

نقش  ي( نشان داده شده است، هدف از پژوهش حاضر بررس1همانطور که در شکل )
با  ياجتماع-يروان يو سازگار يجانيم هيدر رابطه با تنظ يخود دلسوز ياواسطه

 بود. يريادگياختالالت  يآموزان دارادر دانش يليتحص يخودکارآمد

                                                           
1- Iskender 
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 يانقش واسطه يبررسبود. در آن به  يو از نوع همبستگ يفيتوص يقيمطالعه حاضر تحق
 يبا خودکارآمد ياجتماع-يروان يو سازگار يجانيم هيدر رابطه با تنظ يخود دلسوز

ن پژوهش يا يپرداخته شد. جامعه آمار يريادگياختالالت  يآموزان دارادر دانش يليتحص
 713زد  که يز، استان يشهرستان مهر يريادگياختالالت  يآموزان دارادانش يشامل تمام

 يريگنمونه وهيو ش يبراساس جدول مورگان و کرجس حجم نمونه،ن ييتع ينفر بودند و برا
مدل پژوهش از روش دو  يبررس يبرانفر انتخاب شدند.  213 ياچندمرحله ياخوشه
ن ي( استفاده شد. سپس مدل تدو1311) 2نگيو گرب 1شنهاد شده توسط اندرسونيپ يامرحله

 يسازروش مدلم مطرح شده در پژوهش، با يت مفاهيخواهد شد که با توجه به ماه
ها با ليتحل يان ذکر است که تماميمورد آزمون قرار خواهد گرفت. شا يمعادالت ساختار

 انجام شد.  AMOS يمعادالت ساختار يسازست و دوم نرم افزار مدليش بيرايو استفاده از

                                                           
1-  Anderson 

2- Gerbing 
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 نامههمکاران، پرسش و چمرس يليتحص اس خودکارآمديياز مق اطالعات يآورجمع يبرا
اس ينگ و مقينها و سيآموزان سدانش ينامه سازگارجان گراس و جان، پرسشيم هيتنظ

 س و همکاران استفاده شدند.ير يخوددلسوز

توسط  ماده 21 شامل که يليتحص اس خودکارآمدييمق 
 اسيمق ني( ساخته شده است. در ا2331همکاران ) و ( و زاجاکووا2331همکاران ) و چمرس

)کامالً  1کرت که از يل يادرجه 1اس ياز مق استفاده با تا شوديم خواسته انيدانشجو از
 نيکل ا نمره دهند.پاسخ  سؤاالت نيا به رد،يگيدر برم )کامالً موافق( را 1مخالف( تا 

-11محدوده  در اسيمق نيا است. نمرات يکل يليتحص خودکارآمدي دهندهنشان اسيمق
  است. باالتر يليتحص خودکارآمدي دهندهباالتر نشاناست و نمرات  21

 روش از با استفاده يليتحص خودکارآمدي اسيمق براي ييايپا بيضرا پژوهش حاضر در

 قابل ييايپا دهندهنشان که آمد دست به 11/3و  11/3ب يترت به فيتنص و کرونباخ آلفاي

 مورد يليتحص خودکارآمدي اسيمق يي( روا2312در پژوهش آبشا ) .است نامهپرسش قبول

 کرد. دييتأ را آن يعامل ساختار دي،ييعامل تأ ليتحل جينتا مجموع در و گرفت قرار يبررس

هاي ماده آن، طبق که شد استفاده ديييتأ عامل ليتحل از روش زين حاضر پژوهش در
 از کمتر آنها يعامل بار که 11 و 1 هايماده استثناي به ،يليتحص خودکارآمدي اسيمق
 روي و داشتند يمناسب يعامل بار شدند، حذف پژوهش يبود و مرحله دوم از اجرا 03/3

( و 70/3) 3ماده  به مربوط يعامل بار نيشتريب معنادار بود و مثبت بار خود به عامل مربوط
 (.  1030ان و همکاران، ي( بود )به نقل از مراد21/3) 11ن آن مربوط به ماده يکمتر

 منظور اندازه( به2330جان گراس و جان )يم هينامه تنظپرسش 
 يابياس ارزيمقنامه مشتمل بر دو خردهن پرسشين شده است. ايسؤال تدو 13در  يريگ

( 2، 1، 2، 3سؤال ) 1انگر با يب يا بازداري ي( سؤال و سرکوب1، 0، 1، 7، 1، 13) 2مجدد با 
( تا کامالً 1از کامالً مخالفم )با نمره  يادرجه 1کرت ياس ليك مقيها در يباشد. آزمودنيم

 13تا  13جان از يم هيتنظ يم برايتنظ يدهند و دامنه نمرات براي( پاسخ م1)بانمره موافقم
 در نوسان است. 23تا  1از  يو سرکوب 03تا  2مجدد از  يابيارز يهااسيخرده مق يو برا
 ييو اعتبار بازآزما 70/3 يسرکوب يو برا 73/3مجدد  يابيارز يکرونباخ برا يب آلفايضر
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ب ي(. ضر2330گزارش شده است )گراس و جان،  23/3اس يکل مق يماه برا 0بعد از 
 يالن برايك دانشگاه ميان کاتوليو دانشجو يالتياس در کارمندان اين مقيا يدرون يهمسان

به دست آمده  20/3تا  12/3 يسرکوب يو برا 21/3تا  11/3از  يامجدد در دامنه يابيارز
اس بر اساس روش يشده است. اعتبار مق يابيهنجار يرانياس در فرهنگ اين مقياست. ا
ق ينامه از طرن پرسشيا يي( و روا11/3تا  2/3کرونباخ  ي)با دامنه آلفا يدرون يهمسان

اس يمقن دو خردهيب يماکس، همبستگيبا استفاده از چرخش وار ياصل يهال مؤلفهيتحل
(10/3r=) و  يگيبلي، ايپور، اکبر، قاسميمطلوب گزارش شده است )مشهد يمالک ييو روا

 (. 1032زاده، حسن

ن ي( تدو1330نگ )ينها و سينامه توسط سن پرسشيا 
ر يسؤال به صورت بله و خ 23( ترجمه و نگارش شده است و شامل1077) يو توسط کرم

ه ـسدر عيف ـضزان وـمآشـنب را از داوـخري گازاـبا سزان موآنشو داست ده ايگرد يطراح
، 13، 17، 11، 11، 01، 01، 02، 23، 22، 20، 23، 17، 11، 11، 1، 1، 2) يزه )اجتماعوـح

، 12، 10، 13، 07، 01، 01، 21، 21، 22، 13، 12، 10، 13، 7، 1، 1) يجاني(، ه13، 12، 10
، 12، 03، 02، 00، 03، 27، 21، 21، 11، 11، 12، 3، 2، 0) يليتحص،( و 11، 11، 12، 13
 3هر سه حوزه نمره پاسخ اي برنامه پرسشين در اميکند. ا (( جد23، 17، 11، 11، 11، 11

 گردد. يمنظور م 1ورت نمره ص نير ايو در غ

 30/3و  31/3ب يترتبه ييمه کرردن و بازآزماين آزمون با روش دونيا ييايب پايضر
ب کودر يو ضر ييب بازآزماي( در پژوهش خود ضر1017) ييو رجا يگزارش شده است. ساق

ن يگزارش نموده است. اعتبار ا 12/3و  13/3ب ينامه به ترتپرسش يچاردسون را براير
(. 1031د قرار گرفته است )زاهد و همکاران، ييشناسان مورد تأاز روان يآزمون توسط گروه
 شد.  يبررس 21/3کرونباخ آن برابر  يآلفا زيدر پژوهش حاضر ن

ر، نف يس، پاميفرم کوتاه توسط ر يخوددلسوز ياماده 12اس يمق 
( در 2و  2با خود ) يمهربان يعامل دو وجه 2( ساخته شده که شامل 2311و ون گاچت )

( در مقابل انزوا 13و  1) ي(، احساس مشترکات انسان12و  11) مقابل قضاوت در مورد خود
دهندگان در ( است. پاسخ3و  1) ي( در مقابل فزون همانندساز7و  0) يآگاهو ذهن (1و  1)
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( به عبارات پاسخ دهند. 1شه يهم باًيتا تقر 1هرگز  باًياز )تقر يادرجه 1کرت يف ليط
شتر اوقات ي، ب1شه يبا هميشود )تقر يم يبالعکس نمره گذار 3، 1، 1، 1، 12، 11سؤاالت 

( در مطالعه خود 2311س و همکاران )ي(. ر1با هرگز يو تقر 1، به ندرت 0اوقات  ي، گاه2
( 1032) يلنگرود يگزارش کردند. در مطالعه سبزه آرا 12/3اس را يمق يدرون يهمسان

گزارش  21/3اس يکرونباخ مق يآلفا يرانياس در نمونه ايمق يساختار عامل يعالوه بر بررس
 شد. يبررس 71/3کرونباخ آن برابر  يز آلفاين پژوهش نيشد. در ا

 يهاافتهيبود.  ييسال مقطع ابتدا 3-12کنندگان شرکت ين پژوهش دامنه سنيدر ا
مورد مطالعه در  يرهاينمونه در متغ ين و انحراف استاندارد اعضايانگيمربوط به م يفيتوص

 گزارش شده است.  (1)جدول 

       

 377/3 -312/3 013/1 22/03 23 13 تنظيم هيجان

 -107/3 -011/3 327/7 31/21 11 1 اجتماعي –سازگاري رواني 

 -117/3 -337/3 331/2 21/1 12 2 اجتماعي

 -123/3 -213/3 000/0 10/1 12 3 هيجاني

 -131/3 311/3 113/0 21/1 12 2 تحصيلي

 222/3 -323/3 071/1 32/13 23 12 خوددلسوزي

 -111/3 -130/3 737/1 37/12 21 03 خودکارآمدي تحصيلي

 نفر 213تعداد نمونه : 

ج آزمون ينشان داده شده است. نتا (2)رها در جدول يمتغ يب همبستگيس ضرايماتر
ب با ي، به ترتياجتماع – يروان يجان، سازگاريم هيتنظ يرهاينشان داد که متغ يهمبستگ

م در يرابطه مستق يليتحص ياند با خودکارآمد، توانستهr=070/3**، و r=023/3**ب يضر
 يتوانسته با خودکارآمد، r=101/3**ب ي، با ضرير خوددلسوزيند و متغيبرقرار نما 31/3سطح 
ر يدهد که متغيها نشان من رابطهيند، ايبرقرار نما 31/3م در سطح يرابطه مستق يليتحص
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 يجان، سازگاريم هيتنظ يرهاين متغيدر ارتباط ب يانجير ميعنوان متغبه يخوددلسوز
ر آن يم را برقرار نموده و تاثين رابطه مستقيشتريب يليتحص يو خودکارآمد ياجتماع -يروان

  باشد.يشتر ميب يليتحص يش خودکارآمديدر افزا

 

         

    1  جانيم هيتنظ -1

   1 112/3  ياجتماع – يروان يسازگار -2

  يخوددلسوز -0
**213/3 **133/3 1  

  يليتحص يکارآمددخو -1
**023/3 **070/3 **101/3 1 

**  

آزمون سؤال منظور آزمون مدل و ر، بهيل مسيتحل يها فرضشيلحاظ شدن پبا توجه به
 – يروان يجان، سازگاريم هي)تنط يرهايم متغيستقمريم و غيروابط مستق يپژوهش و بررس

بر  يك مدل فرضيآموزان،  ( در دانشيليتحص يبر خودکارآمد ي، خوددلسوزياجتماع
م، با استفاده يرمستقيم و غيشد و سؤال مربوط به روابط مستق يق طراحينه تحقيشياساس پ

 قرار گرفت. يمورد بررس AMOS22افزار از نرم

 
 

 
     

B S.E β T P 

 332/3 133/0 13/3 32/3 133/3 يخوددلسوز ---> يجانيم هيتنظ

 يسازگار
 ياجتماع-يروان

 331/3 137/2 11/3 37/3 212/3 يخوددلسوز --->

 ---> يجانيم هيتنظ
 يخودکارآمد

 يليتحص
107/3 30/3 23/3 321/0 331/3 

 يسازگار
 ياجتماع -يروان

<--- 
 يخودکارآمد

 يليتحص
211/3 31/3 22/3 201/1 331/3 

 ---> يخوددلسوز
 يخودکارآمد

 يليتحص
030/3 30/3 11/3 121/1 3331/3 
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بر  يجانيم هيتنظب استاندارد، يشود که، ضرا ي، مشاهده م(0)با توجه به جدول 
بر  يجانيم هيتنظ، 11/3 يبر خوددلسوز ياجتماع -يروان يسازگار، 13/3 يخوددلسوز
و  ،22/3 يليتحص يخودکارآمدبر  ياجتماع -يروان يسازگار، 23/3 يليتحص يخودکارآمد
نکه ين با توجه به ايبدست آمده است، بنابرا، 11/3 يليتحص يخودکارآمدبر  يخوددلسوز

و  يجانيم هين تنظين مقدار را در ارتباط بيشتريب يبر خودکارآمد يب خوددلسوزيضر
ن يبه خود اختصاص داده است نشان از ا يليتحص يبا خودکارآمد ياجتماع -يروان يسازگار

ن مدل بطور يان دهد. در اخود را نش يتوانسته بعنوان نقش واسطه ا ياست که خوددلسوز
ش يپ يرهايتوسط متغ يليتحص يخودکارآمدانس ي% از وار 03معادل  03/3به مقدار  يکل
 باشد.يد مييده است، لذا سؤال پژوهش مورد تأين گردييتب ين و واسطه ايب

   
  

 

 يجانيم هيتنظ
 

 21/3 31/3= 11/3*13/3 23/3 يليتحص يخودکارآمد

 ياجتماع -يروان يسازگار
 

 01/3 31/3= 11/3*11/3 22/3 يليتحص يخودکارآمد

باشد، يرها ميم متغيمستقريم و اثرات غيدهنده اثرات مستقنشان (،1)جه جدول ينت
 يرهاين متغيدر ارتباط ب يا ، بعنوان نقش واسطهيخوددلسوزر يشود، متغ يجه مينت نيبنابرا
ر داشته است و يثأت 21/3به مقدار  23/3از مقدار  يليتحص يخودکارآمدو  يجانيم هيتنظ
 -يروان يسازگار يرهاين متغيدر ارتباط ب يا ، بعنوان نقش واسطهيخوددلسوزن يچنهم

 ر داشته است.يتاث 01/3به مقدار  22/3از مقدار  يليتحص يخودکارآمدو  ياجتماع

 X2/df P GFI AGFI CFI RMSEA 

 حد استاندارد
کمتر از 

12/0 

کمتر از 
31/3 

شتر از يب
33/3 

شتر از يب
33/3 

شتر از يب
33/3 

 نيب
 31/3تا  32/3 

 37/3 31/3 31/3 30/3 3331/3 72/2 بدست امده يپارامترها
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طور که باشد، همانيم (1)برازش مدل  يهادهنده شاخص، نشان(1)جه جدول ينت
 برخوردار است. يار خوبيبدست امده، مدل از برازش بس يبر اساس پارامترها استمشخص 

ت مولّد، خالق و مبتکر ذهن، بر يماهد بر يتأک ي، در راستايپردازان شناخت اجتماعهينظر
ده يچيپ ينديجان را فرآيم هياند، تنظجانات متمرکز شدهيم هيدر تنظ ينقش خودکارآمد

با عوامل  يو نوسان احساسات درون يدار، نگهي، احتراز، بازدارياندازدانند که از راهيم
 يندها در راستاين فراي(. ا1031، ي، مهرپرور و کمالينچاريجان )حسيمختلف مرتبط ه

ن ينشانگر ا يجانات به دو دسته مثبت و منفيم هيکنند. تقسيافراد عمل م يتحقق سازگار
ن يداشته باشد. بنابرا يانسان کارکرد يتواند برايها، مجانين هياست که هر گروه از ا

ها در مرتبط با آن يخودکارآمد يشود و باورهايدا ميهو يها در سازگارجانيت هياهم
و  يني، اميدريابند )حييت ميها اهمتيکمك به افراد در سازگارتر شدن با موقع ياستار
 (.1030، يروانيش

 -يروان يجان و سازگاريم هيتنظن است که ين ايق مبين تحقيافته اين ينخست
ران يل يهاجه همسو با پژوهشين نتيارابطه معنادار دارد.  يليتحص يبا خودکارآمد ياجتماع

 يچووسکي؛ ز(2331جاکوبس و همکاران )(؛ 2311و همکاران ) ي(؛ گرنفسک2317)لر يو م
 يو منصور يسپهوند(؛ 2331نگلبرگ )يا(؛ 2332ن )يل(؛ 2337شاته و همکاران )(؛ 2337)
  باشد.ي( م1011ان )ي(؛ رضو1033(؛ اردالن )1032) يو بهبود يشي(؛ قر1032)

( 2331(؛ جکوبس و همکاران )2337همکاران )ج مطالعات شاته و ينتابه عنوان مثال 
مرتبط  يمختلف زندگ يهات در حوزهيا عدم موفقيت يبا موفق يجانيم هينشان داد که تنظ

 ياجتماع ين سازگاري( نشان داد که ب2331نگلبرگ )يج پژوهش اين نتايچناست؛ هم
 يو بهبود يشيقرگر يد يوجود دارد. در پژوهش يميها ارتباط مستقجانيز و هيآمتيموفق

باهم رابطه  يليتحص يجان و خودکارآمديم هي( در پژوهش خود نشان دادند که تنظ1032)
است که فرد توسط آن، ثبات  يروش يجانيم هيتوان گفت تنظين مييدارند. در تب يمعنادار
، يتواند سالمت فکريم يجانيه يهادر بروز به موقع مهارت يکند. ناتوانيدا ميپ يعاطف
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ژه در يوگران بهـيآنان را در تعامل با د يد و سازگارـد کنيهدـفرد را ت يو روان يجسمان
جان يم هيتنظ ييکه توانا يجه افراديبه چالش بکشد، در نت يو اجتماع يريادگي يهامهارت

تري البا يلياز خود نشان دهند از خودکارآمدي تحص ييباال ياجتماع يروان يخود و سازگار
( که 1337ه بندورا )يهاي اين پژوهش، مطابق با نظرنيز برخوردار خواهند بود. يافته

زا موثر است، هاي استرساي در موقعيتردهاي مقابلهـده بر راهبـخودکارآمدي ادراك ش
مدار و باشد وي دريافت کـه افراد داراي خودکارآمدي باال، غالباً از راهبردهاي مسألهيم

مدار ناکارآمد اي هيجانحور، و افراد داراي خودکارآمدي پايين، از راهبردهاي مقابلهتکليف م
اي در افزايش کنندهتواند نقش تعيينگيرند. بنابراين تنظيم هيجانات ميبهره مي

چنين اين يافته در راستاي نتيجه پژوهش ويليام و خودکارآمدي افراد داشته باشد. هم
تنظيم هيجان بـا عملکرد بهتردر زمينه خودکارآمدي رابطه دارد. ( است که 2331همکاران )

از طرفي، ادراك خودکارآمدي يك سازوکار شناختي است که توانايي کنترل موارد ترسناك 
سازد )کسيدي و النگ، کند و او را قادر به رويارويي با مشکالت ميرا در شخص ايجاد مي

( 2331) 1دگاه جاج و بونوي(. مطابق با د1012؛ به نقل از زارعان و همکاران، 1332
گذارند و آن را مي خودکارآمدي بر راهبردهاي تنظيم هيجان سازگارانه يا ناسازگارانه تأثير

دانند. آنها يبيني عملکرد و موفقيت تحصيلي فرد است، ماي که قادر به پيشتوانايي بنيادي
هيجاني ارتباط مثبتي وجود دارد و  اند که بين خودکارآمدي و ثباتبـه اين نتيجه رسيده

باشند، خودکارآمدي باالتري دارند. اين بررسي افرادي که قادر به تنظيم هيجانات خود مي
کننده مهمي در اضطراب و تعيين نشان داد که کانون توجه فرد وباورهاي خودکارآمدي او

که از  يگرفت افراد گونه نتيجهتوان اينها ميهاي شناختي دارد. از اين يافتهسوگيري
تري نيز برخوردار خواهند البا يليجان خود برخوردارند از خودکارآمدي تحصيم هيتنظ ييتوانا

توان گفت که خودکارآمدي به يبود. در رابطه با ارتباط خودکارآمدي و سازگاري نيز م
نگي کننده چگوهاي شناختي فرد در عمل اشاره دارد و باورهاي خودکارآمدي تعيينقابليت

 -شوند )تورکي و ماجداحساس و فکر افراد هستند و باعث ايجاد انگيزه و رفتار در افراد مي
( باال بودن سطح 2333) 2اينينگ و آدايدگاه سي(. مطابق با د2311؛ اليي، 2312آل قاسي، 

                                                           
1- Judge & Bono 

2- Singh & Udainiya 
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شود که آنها به زندگي با رويکردي بنگرند که به آنها اجازه خودکارآمدي در افراد باعث مي
هاي زندگي را به جاي اين که تهديد در نظر بگيرند و از آن اجتناب کنند دهد که چالشمي
اي قابل حل در نظر بگيرند و براي حل آنها تالش کنند و مهارت مقابله يهاعنوان مشکلبه

بهتري داشته باشند عالوه بر اين، اين افراد از زندگي لذت مي برند چرا که با آن درگير 
شوند به توانايي خود براي مديريت رو ميزا روبههاي استرسکه با موقعيت هستند و وقتي

موقعيت باور دارند، سود مجموع اين خصوصيات براي اين افراد اين است که اعتماد به نفس 
زندگي سازگار شوندو زندگي سالمي  يهاتوانند با مشکلداشته و خود را باور دارند و مي

از خود  ييباال ياجتماع يروان يکه سازگار يجه افرادي. در نت(2311داشته باشند )اليي، 
 تري نيز برخوردار خواهند بود.البا يلينشان دهند از خودکارآمدي تحص

 ياتوانست نقش واسطه ير خوددلسوزين است که متغين ايق مبين تحقيگر ايافته دي
آموزان در دانش يليتحص يبا خودکارآمد ياجتماع -يروان يجان و سازگاريم هين تنظيب

(؛ 2312ورن و همکاران ) يهاجه همسو با پژوهشين نتيباشد. ا يريادگياختالالت  يدارا
باشد. به ي( م1032(؛ خانزاده و همکاران )1032و همکاران ) يسکرميو(؛ 2333سکندر )يا

 يسطوح باال ( در پژوهش خود نشان دادند که2312ورن و همکاران )عنوان مثال 
سکندر يان يارتباط دارد، هم چن يکارکرد بهتر روانشناخت يبا سطوح باال يخوددلسوز

ان انجام داد نشان داد ينفر از دانشجو 033 ي( در مطالعات خود که بر رو2333)
و همکاران  يسکرميمثبت دارد. و يهمبستگ يبا هر سه مولفه خوددلسوز يخودکارآمد

م يتنظ يگرش کنترليباعث افزا ي( در پژوهش خود نشان دادند که خوددلسوز1032)
ان کرد که طبق يتوان بيافته مين ين اييشود. در تبيجان و کاهش سرزنش خود ميه
بگيرند ر به کارا  يجديد يها تجربهگيرند  يد ميااد فر، ايزلسوددخو( در 2311دگاه نف )يد

تر  نهراگازساو جايگزين  يرفتارها يگيردياها و  تين فعالشدتر منظمب ـمر موجان ـياکه 
طرز  جانات خود و بهينظارت بر ه ييشامل توانا يل خوددلسوزين دليشود؛ به هم يم

ن يچنت افکار و اعمال است. هميمنظور هدا ن اطالعات بهيکردن از ا استفاده يا ماهرانه
ك کماد فراست که به امناسب  يامنابع مقابله يدارا يزلسو، خودديو لرلن براساس نظر آ

اد فراه ـب يزلسوددخون يچند مواجهه شود. همندگي خوزمنفي  يهااديدروتا با کند  يم
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به کيفيت بهتر مسئله ين اشته باشند. دامنيت و اق ـتعلاز  يبيشترس حسااکند تا  کمك مي
موجب احساس مراقبت فرد نسبت به خود،  يشود. به عالوه خوددلسوز ندگي منجر ميز

ن يرش ايخود و پذ يها و شکست ينسبت به نابسندگ يداور افتن، نگرش بدوني يآگاه
ز و همکارن، ياست )ه ياز تجارب معمول بشر يبخش شود که تجارب و رنج ينکته م
کند تا احساس بيشتري از توان گفت خود دلسوزي به افراد کمك ميين مي(. بنابرا2332

و  يجانيفيت بهتر وثبات هتعلق و امنيت داشته باشند. اين مسأله منجر به بهزيستي و کي
 در زندگي مي گردد. ياز خودکارآمد ييو سطح باال ياجتماع يروان يسازگار

 يري روانگازسار که چنانچه هر چقدد مساله بور اين گهاي اين پژوهش بيانيافته 
آنها  يليتحص يباشد سطح خودکارامدباالتر  يريادگياختالالت  يآموزان دارادانشجتماعي ا
تري برخوردارند، نسبت به افرادي الن افرادي که از سازگاري بايچنخواهد بود. هم ز باالترين

تري نيز برخوردارند. همان گونه که البا يليکه دچار ناسازگاري هستند، از خودکارآمدي تحص
باهم رابطه  يو خودکارآمد ي( در پژوهش خود نشان دادند که سازگار1033) ياردالن و چار

 يجانياز حالت ه يتوان گفت افراد خوددلسوز با آگاهيج مين نتاييوجود دارد. در تب يمعنادار
اند، را فراموش کرده يفه مهميا وظيکنند يرا تجربه م يط بديکه شرا يخود زمان يکيزيو ف

درباره خود قضاوت کنند،  يا نامهربانيشان را فراموش کنند و يآن که رنج روان يبه جا
ط يتوان در شرايدهند که چگونه مير ميين طرز فکر تغيرا به سمت ا شانيدگاه ذهنيد

ا يافته، يسازش يا انجام رفتارهايدست از انتقاد نمودن از خود برداشت و  يسخت فعل
شتر و يمثبت ب يهاجانين افراد خوددلسوز هياز خود مراقبت نمود. بنابرا يو گرم يمهربان

کند يکمك م يش خودکارآمدين به افزايکنند و ايرا تجربه م يکمتر يمنف يهاجانيه
برخوردارند  ييباال يکه خوددلسوز يآموزانن دانشيچن(؛ هم1032)خانزاده و همکاران، 

در برخورد با مسائل و  کارآمدتر هستند و معموالً يجانيجان و تعادل هيم هيمعموالً در تنظ
کنند. ياستفاده م يترسازگارانه يمثبت و راهبردها يهاجانياز ه يزندگ يزاط استرسيشرا

تاً از ياز جمله اضطراب و استرس خواهند شد. و نها يمنف يهاجانين مانع بروز هيعالوه بر ا
دن به يبا مسائل و رس يياروياغلب در رو يريادگي يهايآموزان مبتال به ناتوانآنجا که دانش

شوند و سطح تالش خود را يم ميشوند، در مقابل شکست تسلياهداف با شکست مواجه م
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ابد. پژوهش ييها کاهش مز در آنين يجه سطح خودکارآمديدهند. در نتيز کاهش مين
ز انجام شد. يشهرستان مهر يريادگياختالالت  يآموزان دارات دانشيحاضر در مورد جمع

ر يسا يريادگياختالالت  يآموزان داراها از جمله دانشر گروهيج به سايم نتاين، در تعميبنابرا
گر، پژوهش حاضر از يد يرد. از سوياط الزم صورت گيد احتيگر بايد يمناطق و در شهرها

پژوهش را  يرهاين متغيب يعلت شناخت ياسنادها ين امر برقرارياست و ا ينوع همبستگ
 يهاز انجام پژوهشين حوزه و نيدر ا يشتريب يهاسازد و لزوم تکرار پژوهشيناممکن م

 سازد. يم يد روابط به دست آمده، ضرورييتأ يمداخله محور را برا

 يبا خودکارآمد ياجتماع يروان يو سازگار يجانيم هي: در مطالعه حاضر تنظيريگجهينت
ن يب يار واسطهيز توانست نقش متغين ين خوددلسوزيدارد و همچن يرابطه معنادار يليتحص
افته ين يفا کند. ايرا ا يليتحص يبا خودکارآمد ياجتماع-يروان يو سازگار يجانيم هيتنظ

 يآموزان دارابه خصوص در دانش يليتحص يت نقش خودکارآمديدهنده اهمتواند نشانيم
 يش خودکارآمديافزا يرسد که الزم است بر روينظر مباشد. به يريادگياختالالت 

 رد.يصورت گ يشتريد بيآموزان تأکن دانشيا يليتحص

 ن پژوهش شرکت نمودند ويکه در ا يريادگياختالالت  يآموزان داراان از همه دانشيدر پا
 شود.يم يخود امکان انجام پژوهش را فراهم کردند قدردان يکه با همکار يمدارس
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 يبا واسطه باورها يارتباط يهابراساس مهارت يسازگار ينيبشي(. پ1033، م. )ياردالن، ا؛ چار
 .2-21(، 17)2، . يخودکارآمد

م يدر تنظ ياس خودکارآمديمق يروانسنج يها(. شاخص1031، ف. )يور، آ؛ کمالي، م؛ مهرينچاريحس
 . 11-110(، 22)2، . يجانيه

و نقش آن بر  يدر زندگ يت سازگارين اهميچنهم(. 1030، ع. )يرواني، ش؛ شيني، م؛ اميدريح
. به خاطر اعتمادشان ياباال تا اندازه يآموزان با احساس خودکارآمد، دانشيليتحص يخودکارآمد

 ،3(2 ،)132-13 . 

و حرمت خود براساس  يخودکارآمد ينيبشي(. پ1032، س. )يدنوريخانزاده، ع؛ طاهر، م؛ فالح، س؛ س 
 .00-12(، 1)11، . يخوددلسوز

موزان،  يليشرفت تحصيو پ ي(. رابطـه هوش هيجاني با سازگاري اجتمـاع1011رضويان شاد، م. ) 
. 

(. مقايسه خودکارآمدي، اختالل هيجاني و احساس تنهايي در دانش 1031رنجبر، ف؛ کاکاوند، ع؛ دانش، ع. ) 
 .12-11(، 1)1، آموزان دچار ناتواني يادگيري و عادي. 

 سه بايدر مقا يآگاهآموزش ذهن ي(. اثربخش1032، م. )يفي، س؛  شريخي، ع؛ ملك شيارتيزارع، م؛ آقاز 
. يکشتوجه/فزون يتـآموزان نوجوان دچار اختالل کاسدانش يجان بر سازگاريـم هيتنظ

 ،10(1 ،)11-11. 

(. رابطه هوش هيجاني و سبك هاي حل مسئله با 1012زارعان، م؛ اسداله پور، ا؛ بخشي پور رودسري، ع. )
 .122-172( :2) 10، سالمت عمومي. 

 يريادگيو  يلي، تحصيجاني، هياجتماع يسه سازگاري(. مقا1031، م. )يدي، س؛ اميزاهد، ع؛ رجب
 .12-22(، 2)1، . يريادگي يآموزان با و بدون ناتواندر دانش يميخودتنظ

 يليتحص يبا سازگار يو خودکارآمد يمذهب ن نگرشيرابطه ب ي(. بررس1032، ل. )ي، م؛ منصوريسپهوند
 .121-113، 12، ان. يدانشجو

بر  يليتحص يها مهارت يآموزش گروه ي(. اثربخش1030زاده, م؛ زارع، ح. ) يمجد، ا؛ تق يسلطان 
 رستان.يآموزان پسر سال اول دب شرفت دانشيزش پيو انگ يخودکارآمد

 ،1(2 ،)01-11. 
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 يليتحص يبر خودکارآمد يجانيم هيآموزش تنظ ي(. اثربخش1031، م. )ي، س؛ طاهرينيزاده، م؛ حسفيشر 
رستان. يآموزان دبدانش

 يبر خودکارآمد يشناخت يآموزش خوددلسوز ي(. اثربخش1031، ن. )ي، ح؛ محمدي، ع؛ قمريخ االسالميش 
)ره(.  ينيته امداد امام خميکم يادراك شده زنان سرپرست خانوار تحت سرپرست

 ،1(2 ،)13-10. 

آوري تحصيلي با سازگاري و عملکرد تحصيلي دانشجويان رابطه خودکارآمدي و تاب(. 1037، م. )يصدوق 

 .7-11(، 2)11 علوم پزشکي. 

بر اجتناب  يشناخت يآموزش خوددلسوز ي(. اثربخش1037، س. )يي، ف، غالمرضايي، ص؛ رضايفرخ 
-13(، 1)0، ماران مبتال به درد مزمن. يدر ب يشناخت يو همجوش ياتجربه

23. 

 يادراك شده و باورها يت اجتماعيرابطه حما ي(. بررس1031)، ن. ي، ز؛ کاظميمحمدزاده، ج؛ هواس
الم. يدانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ا يليتحص يبا سازگار يخودکارآمد

 ،0 ،122-131. 

با  يليرد تحصو عملک يفرزندپرور ين سبك هايب ي(. رابطه عل1030، م. )يپور، س؛ شهن يان، ج؛ عاليمراد
-71(، 1)1. ان. يشرفت در دانشجويزه پيو انگ يليتحص يواسطه خودکارآمد

20. 

م يو تنظ يت اضطرابي(. نقش حساس1032زاده، ش. )، ر؛ حسنيگيل بي، ا؛ ايپور، ع؛ اکبر، ع؛ قاسميمشهد
. ان. يدانشجو ياختالل اضطراب اجتماع ينيبشيدر پ يجانيه

11(2 ،)33-13   . 

زه يو انگ ي(. ارتباط خودکارآمد1031، ر. )يه، س؛ نوروزيدري، ع؛ حييد، س؛ رضاينژاد، ف؛ س يمطهر
. يريادگي يآموزان مبتال به ناتواندانش يليشرفت تحصيشرفت با پيپ

 ،21(102 ،)000-023. 

 يبر راهبردها يشناخت يآموزش خوددلسوز ي(. اثربخش1032، ل. )ي، ف، منصوريي، ح؛ رضايسکرميو
ر. يآموزان دختر مبتال به اختالل اضطراب فراگجان در دانشيه يم شناختيتنظ

 ،11(1 ،)11-12. 
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