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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی خودآگاهی هیجانی در رابطه بین حس انسجام و خوددلسوزی با بهزیستی تحصیلی در دانشجویان 

دانشجو از بین دانشجویان  350ای تعداد گیری تصادفی چندمرحلهبا استفاده از روش نمونهانجام شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. 

کنندگان پرسشنامه حس انسجام آنتونوسکی، پرسشنامه خوددلسوزی نف، کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب شدند. شرکت
آرو را تکمیل کردند. به -آرو و آپادیا و سیاهه فرسودگی تحصیلی سالمال-سالمال پرسشنامه خودآگاهی هیجانی گرنت و همکاران، فهرست مشغولیت تحصیلی

ها برازش مناسبی با مدل دارد. اثر ها نشان داد دادهیابی معادالت ساختاری استفاده گردید. یافتهمنظور آزمون الگوی اثرات مستقیم و غیرمستقیم از مدل
زیستی تحصیلی معنادار بود اما اثر مستقیم خوددلسوزی بر بهزیستی تحصیلی معنادار نبود. همچنین اثر مستقیم حس انسجام و خودآگاهی هیجانی بر به

هزیستی مستقیم حس انسجام و خوددلسوزی بر خودآگاهی هیجانی معنادار بود. اثر غیرمستقیم حس انسجام و خوددلسوزی از طریق خودآگاهی هیجانی بر ب
بینی نمایند. بر توانند بهزیستی تحصیلی را پیشژوهش نشان داد که حس انسجام و خودآگاهی هیجانی به طور معناداری میهای پتحصیلی معنادار بود. یافته

 باشد.    توان نتیجه گرفت که خودآگاهی هیجانی بین حس انسجام و خوددلسوزی با بهزیستی تحصیلی دارای نقش میانجی میهای این پژوهش میاساس یافته

 : بهزیستی تحصیلی؛ خودآگاهی هیجانی؛ حس انسجام؛ خوددلسوزیلیديکهاي هواژ
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Academic Control,  

 مقدمه

های مهم در حوزه پژوهشی نظام آموزش عالی است، زیرا این مفهوم کلید درک و دانشجویان از جمله مفهوم 1تی تحصیلیبهزیس
های انجام شده ای از رفتارهای دانشجویان بوده و بر موفقیت و عملکرد تحصیلی آنان تأثیر بسزایی دارد. بررسیشناخت دامنه گسترده

های فردی در این بین نقش مهمی های یکسان، افراد از بهزیستی یکسانی برخوردار نبوده و تفاوتیطاند که در شرایط و محنشان داده
های چندی از جمله محیطی، فردی و (. به بیان دیگر، بهزیستی از تعامل عامل2006، 2دورنن و شوفلیکند )النگالن، باکر، ونایفا می

اند )ساالنووا، ها و در بین دانشجویان هم رایج شدهدر زمینه بهزیستی در دانشگاههای اخیر، تحقیقات آید. در سالشخصیتی پدید می
(. محققان بر این باورند که دانشجویان نیز مانند 2015،  4؛ سیوال، ون بیک، ساربسکو، ویرگا و شوفلی2010، 3شوفلی، مارتینز و برسو

های ها( که بر هدفها و انجام پروژهد )مانند شرکت در کالسهایی اجباری و منظم درگیر هستنکارکنان و کارگران در فعالیت
و  "کار"های دانشجویان را هم می توان به عنوان ها و دانش آموختگی(. بنابراین فعالیتمشخصی تمرکز دارند )یعنی گذراندن درس

تی هستند )سیوال و همکاران، (. مشغولیت و فرسودگی تحصیلی دو بعد مجزای بهزیس2009و شوفلی،  5در نظر گرفت )هو "شغل"
رغبتی در کاری تعریف (.  مشغولیت از نظر واژگانی به معنای درگیر شدن در کار است و به طور معمول در مقابل بی میلی یا بی2015

فرد در  هایی مانند سطوح باالی انرژی، اشتیاق و غرق شدنشود و اشاره به یک حالت عاطفی و مثبت ذهنی دارد که از راه ویژگیمی
هایی (. مشغولیت، بوسیله منبع2006شود )شوفلی، باکر و ساالنووا، ای که متوجه گذر زمان نشود( مشخص میها )به گونهفعالیت

( و 2010، 6یابد )کروفورد، لپین و ریچبرانگیز )مانند سطح باالی مسئولیت( ارتقا میهای چالش)مانند استقالل زیاد( و درخواست
( 2009، 7( کاهش ترک تحصیل )آرچامبولت، جانسز، فالو و پاگانی2010های باال )ساالنووا و همکاران، ی مانند نمرهپیامدهای مثبت

برای دانشجویان را در پی دارد. فرسودگی تحصیلی به معنی ایجاد احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعه، داشتن 
(. در واقع پاسخ و واکنش منفی 2010، 8کفایتی تحصیلی است )داویدسی و احساس بینگرش بدبینانه نسبت به تحصیل و مطالب در

های زیاد و خارج از توانی که از افراد می شود، احساس های حاد و شدیدی است که در آن اغلب به دلیل خواستهنسبت به استرس
دارای فرسودگی اغلب برای کالس و معلم احترامی قائل (. افراد 2012، 9ها ایجاد می کند )مازرولیخستگی هیجانی و جسمانی در آن

گویی در برابر عملکرد ضعیف پذیری و پاسختراشی می کنند؛ بنابراین حس مسئولیتنبوده، برای عملکرد ضعیف تحصیلی خود بهانه
یستی تحصیلی، حس انسجام (. یکی از عوامل فردی و شخصیتی مرتبط با بهز2012، 10خود در این افراد وجود ندارد )کوئینی و جیالی

گیری شخصی به زندگی تعریف مطرح شد. وی حس انسجام را به صورت یک جهت 12توسط آرون آنتونوسکی 11هست. حس انسجام
می کند. او بر این باور خود تأکید دارد که از طریق حس انسجام می توان توجیه کرد که چرا فردی می تواند حد باالیی از استرس را 

                                                           
1 . academic well-being 
2 . Langelaan, Bakker, Van Doornen & Schaufeli 
3 . Salanova, Schaufeli, Martines & Breso 
4 . Sulea, Van Beek, Sarbescu, Virga & Schaufeli 
5 . Hu 
6 . Crawford, Lepine & Rich 
7 . Archambault, Janosz, Fallu & Pagani 
8 . David 
9 . Mazerolle 
10 . Qinyi & Jiali 
11 . Sense of Coherence 
12 . Antonovsky 
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، 2پذیری(. این سازه شخصیتی سه تا ویژگی دارد که عبارتند از: ادراک2001، 1ند و سالم بماند )بنگتسون و هانسوناز سر بگذرا
( در یک مطالعه 2008) 6و ناکایاما توگاری، یامازاکی، ساساکی، یاماکی (.2015، 5)گرونستین و بلومکه 4و معناداری 3پذیریکنترل
هزیستی دانشجویان ژاپنی پیگیری کردند. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد افرادی که نمره پایه یابی آثار حس انسجام را بر بزمینه

بینی کننده بهزیستی جسمی و روانی است. در پژوهشی و نیز نمره بعدی آنها در حس انسجام باال بوده نمراتشان در حد باالیی پیش
المت جسمانی را ارتقا می بخشد و سطوح باالی بهزیستی را تسهیل می آنتونوسکی نشان داده که حس انسجام قوی و رشد یافته، س

در پژوهش خودشان نشان دادند که سطح  (2004) 8ترومبرگ، تالین و استرنز(. هلم2006، 7کند )هارت، ویلسون، توبیل و هیتنر
وفقیت شغلی و روابط اجتماعی خوشایند شناختی، ممطلوب موفقیت، شادکامی، بهزیستی، توان مقابله با تنش و غلبه بر بحران روان

( رابطه مثبت بین حس انسجام و عملکرد 2008) 9ای قوی با نمرات باال در حس انسجام داشته است. در مطالعه گریسونرابطه
در پژوهش دیگر، بین حس انسجام با عملکرد تحصیلی و موفقیت در حرفه پزشکی  تحصیلی دانشجویان ترم اول یافت شد.

(. افراد دارای 2014، 10ن علوم پزشکی همبستگی مثبت و معنادار مشاهده شد )تارتاس، والکیویسز، بودزینسکی و ماجکویسزدانشجویا
انگیز نباشد؛ با استفاده از راهبردهایی، این بخش و رغبتحس انسجام باال، حتی اگر فعالیت و کاری همانند کسب علم برای آنان لذت

کنند و از انجام آن لذت می برند همین عامل هم منجر به افزایش عملکرد تحصیلی در این تری تبدیل میها را به فعالیت مثبتفعالیت
 (. 1395شود )صبحی، غفاری و موالیی، گروه از دانشجویان می

عامل فردی و شخصیتی دیگری که می تواند با بهزیستی تحصیلی دانشجویان رابطه داشته باشد، خودلسوزی است. 
(. یک شکل سالم خودپذیری 2016، 12به معنای پذیرش عاطفی چیزی است که در یک لحظه در فرد رخ می دهد )مییر 11خوددلسوزی

دلسوزی با احساس (. خود2003، 13های نامطلوب خود و زندگی ما می باشد )نفخودپذیری است که بیانگر میزان پذیرش و قبول جنبه
بط است، اما به معنای خودمحوری یا ترجیح نیازهای خود به دیگران نیست دوست داشتن خود و نگرانی و مراقبت در مورد دیگران مرت

 -2خودمهربانی در مقابل خودقضاوتی  -1( خوددلسوزی شامل تعامل بین سه مؤلفه زیر است: 2012(. بر اساس نظر نف )2011)نف، 
ها دچار خطا این بینش است که همه انسانآگاهی در مقابل تشخیص افراطی. خوددلسوزی متضمن ذهن -3دوستی در مقابل انزوا نوع

( ریشه اصلی خوددلسوزی را فشارها و 2012) 15(. ریس2010، 14هایشان همیشه و الزاماً کامل نیست )تیرچشوند و فعالیتو اشتباه می
و خنثی باشد، به  داند و بر این باور است که این سازه بیش از این که به عنوان یک الگوی هیجانی منفیشرایط پرتنش زندگی می

های هوش هیجانی است که دربردارنده مثابه یک راهبرد تنظیم هیجانی مؤثر عمل می کند. بر این اساس، خوددلسوزی یکی از جنبه
(. به 2008، 16ها و استفاده از اطالعات برای هدایت افکار و اعمال است )لوتس، اسلگتر، دان و دیویدسونتوانایی برای ثبت هیجان

رسد که خوددلسوزی مزایای تحصیلی و آموزشگاهی هم داشته باشد. نف و همکاران دریافتند که دلسوزی به خود با عالقه نظر می 

                                                           
1 . Bengtsson & Lars 
2 . Comprehensibility 
3 . Manageability 
4 . Meaningfulness 
5 . Grevenstein & Bluemke 
6 . Togari, Yamazaki, Sasaki, Yamaki & Nakayama 
7 . Hart, Wilson, Tobil & Hittner 
8 . Holmberg, Thelin & Stiernstrom 
9 . Grayson 
10 . Tartas, Walkiewicz, Budzinski & Majkowicz 
11 . Self-Compassion 
12 . Meyer 
13 . Neff 
14 . Tirch 
15 . Reyes 
16 . Lutz, Slagter, Dunne & Davidson 
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(. در 2005ای سالم بعد از شکست در یک امتحان مرتبط می باشد )نف، هسیه و دجیترات، ذاتی به یادگیری و راهبردهای مقابله
پذیری یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان معنادار به دست آمد باور به کنترلهای خوددلسوزی با پژوهشی ارتباط مؤلفه

(. 2013، 2اند )لندگرافها سهم داشتهبینی عملکرد آزمودنیهای آن در پیش(. در پژوهشی دیگر، خوددلسوزی و مؤلفه2009، 1)ایسکندر
، خودآگاهی هیجانی است. یک عامل مؤثر در برانگیختگی از متغیرهای فردی و شخصیتی دیگر که با بهزیستی تحصیلی رابطه دارد

 (.2002، 5؛ پکران، گوتز، تیتز و پری2015 4؛ کاهو، استفنس، لیچ و زپکی،2014، 3های تحصیلی، نقش هیجان است )یاماکمحیط
زیگی، -(. اسزس2007و همکاران،  6ها الگوهای عملکردی خودکار را که برای بقاء مهم هستند، مشخص می سازند )ریفهیجان

-کننده هیجانکننده و توصیفاند که مشخص( خودآگاهی هیجانی را به عنوان یک توانایی تعریف کرده2012) 7بوسزنی و بازینسکا

های ها عبارتند از: احساس بدنی، تمایل به عمل، هیجانگانه خودآگاهی هیجانی از نظر آنهای خود و دیگران است. سطوح پنج
ی وابسته و ترکیبی از تجربیات هیجانی آمیخته. فقدان آگاهی از احساسات تجربه شده، افراد را برای انتخاب هامنفرد، هیجان

های اجتماعی با مشکل مواجه می سازد و در نتیجه، از میزان درگیری فرد دهی مناسب برای فائق آمدن بر موقعیتراهبردهای پاسخ
ها را به شکلی مناسب و سریع و همگام با تغییرات ا خودآگاهی هیجانی باال پاسخ(. افراد ب2012و همکاران،  8می کاهد )کیمهی

های خاص آگاهی از هیجان (.2008، 10حاصل شود )ریف، استرولد، میرز، تروگت و لی 9محیطی به کار می گیرند تا بهزیستی تحصیلی
ها از عوامل موفقیت تحصیلی (. هیجان2011کاران، و هم 11ریجندر خود و اطرافیان برای انطباق با محیط اطراف ضروری است )ون

یک وابستگی شدید هیجانی برای تجربیات  13(. بر اساس دیدگاه آسخام2015، 12در سطوح باالی تحصیلی هستند )کاهو و همکاران
فقیت در دانشگاه )و کننده در برآیندهای زندگی واقعی مانند مو(. هوش هیجانی عامل مؤثر و تعیین2008تحصیلی وجود دارد )آسخام، 

( نشان دادند آموزش هوش 2009) 14(. فلتچر، لیدبتر، کوران و سولیوان1386یا مدرسه( و تحصیل می باشد )ثمری و طهماسبی، 
های تحقیق پارکر و همکاران مؤید رابطه و همبستگی مثبت بین هوش هیجانی در بین دانشجویان پزشکی مؤثر بوده است. یافته

دانشجویانی که احساس تعهد به محیط آموزشی  (.2006، 15تحصیلی است )پارکر، هوگان، ایستوبروک، اک و وودهیجانی و عملکرد 
و همکاران،  16های یادگیری را نشان می دهند که با هیجانات مثبت همراهی دارد )رینادارند، رفتارهای نگهدارنده مشغولیت در فعالیت

2014 .) 

مورد استفاده، در پژوهش حاضر فرض شد که حس انسجام و خوددلسوزی از طریق با استناد به مبانی نظری و تجربی 
خودآگاهی هیجانی اثر غیرمستقیمی بر بهزیستی تحصیلی دارند. همچنین فرض شد که حس انسجام و خودلسوزی اثرات مستقیمی بر 

لعه بررسی مدل بهزیستی تحصیلی در آورده شده است. هدف این مطا 1بهزیستی تحصیلی دارند. مدل فرضی این مطالعه در شکل 

                                                           
1 . Iskender 
2
 . Landgraf 

3 . Yamac 
4 . Kahu, Stephens, Leach & Zepke 
5 . Pekrun, Goetz, Titz & Perry 
6 . Rieffe 
7 . Szczygie, Buczny & Bazinska 
8 . Kimhy 
9 . Academic well-being 
10 . Rieffe, Osterveld, Miers, Terwogt & Ly 
11 . Van Rijn 
12 . Kahu, Stephens, Leach & Zepke 
13 . Askham 
14 . Fletcher, Leadbetter, Curran & Sulivan 
15 . Parker, Hogan, Eastubrook, Oke & Wood 
16 . Reina 



    1399 زمستان 60 شماره پانزدهم سال                                                                                                        روانشناختي نوين هايپژوهش فصلنامه

   

22 
 

گری بین دانشجویان علوم پزشکی است و سعی شده است تا در قالب یک الگوی ساختاری نقش عوامل فردی و شخصیتی با میانجی
 خودآگاهی هیجانی بررسی گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومي بهزيستي تحصیلي دانشجويان1شکل 

 پژوهش روش

همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودند. بر این اساس،  -وصیفیروش پژوهش حاضر ت
ها ای برای انتخاب نمونهمرحلهگیری چندنفر( به عنوان نمونه انتخاب شدند. از روش نمونه 2306نفر )از بین  350در این مطالعه 

جامعه هر دانشکده و درصدی که در کل جامعه دانشجویان به خود اختصاص داده بود، استفاده شد. به این ترتیب که بر اساس حجم 
 42ها، سهم آن در نمونه مربوط به رشته نیز مشخص گردید. سهم آن در نمونه مشخص شد. سپس با توجه به حجم هر یک از رشته

نفر از  60نفر از  دانشکده تغذیه و علوم غذائی،  23ائی، نفر از دانشکده پرستاری و مام 113نفر از نمونه مطالعه از دانشکده بهداشت، 
نفر از  23نفر از دانشکده علوم پزشکی سراب و  44نفر از دانشکده دندانپزشکی،  3نفر از دانشکده توانبخشی،  42دانشکده پیراپزشکی، 

ها جزو نمونه نهایی ی موجود در دانشکدههارسانی پزشکی انتخاب شدند. الزم به گفتن است که تمام رشتهدانشکده مدیریت و اطالع
ها به ترتیب حاوی مشخصات دموگرافیک )شامل: رشته تحصیلی، معدل تحصیلی، سال ورود به دانشگاه، جنسیت، بودند. پرسشنامه

هه شاغل یا غیرشاغل بودن، بومی یا غیربومی بودن و مجرد یا متأهل بودن(، حس انسجام، خودلسوزی، خودآگاهی هیجانی، سیا

نسخه  Amosیابی معادالت ساختاری و نرم افزار فرسودگی تحصیلی و فهرست مشغولیت تحصیلی بود. برای تحلیل از روش مدل
 استفاده شد.  24

 

 ابزارهاي پژوهش

طراحی شده است.  1987در سال توسط آنتونوسکی  فرم کوتاه پرسشنامه حس انسجام: فرم کوتاه پرسشنامه حس انسجام

 -ای تشکیل یافته است. سه خرده مقیاس دارد که عبارتند از: الفسؤال دارد که هر سؤال از لیکرت هفت نقطه 13 این پرسشنامه
سؤال، آیا شما در مورد آنچه در اطرافتان می گذرد احساس ناامنی  4معناپذیری. معناپذیری )با  -پذیری و جمدیریت -پذیری، بدرک

سؤال، آیا احساس می کنید  4پذیری )با های شلوغ و درهم دارید؟(، مدیریتا احساسات و ایدهسؤال، آی 5پذیری )با می کنید؟(، درک
( پرسشنامه مذکور را پس از ترجمه بر روی 1389پور )اید؟(. در ایران محمدزاده، پورشریفی و علیای داشتهکه رفتار ناعادالنه

 حس انسجام

 خوددلسوزی

بهزیستی 

 تحصیلی

خودآگاهی 

 هیجانی
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زمان و روایی هم 78/0و  75/0نامه در دانشجویان پسر و دختر به ترتیب دانشجویان ایرانی هنجاریابی کردند که آلفای کرونباخ پرسش
 66/0به دست آوردند. همچنین ضریب اعتبار بازآزمایی کل مقیاس  54/0سؤالی سرسختی روانشناختی را  45این مقیاس با پرسشنامه 

پذیری های ادراک پذیری، کنترلط خرده مقیاسبه دست آمده است. همچنین این پژوهشگران به منظور بررسی اعتبار پرسشنامه، ارتبا
؛ نتایج به دست آمده 76/0و  81/0، 86/0و معناداری با نمره کل پرسشنامه را بررسی کردند که به ترتیب این نتایج به دست آمد: 
پذیری و مدیریت پذیری،های درکمقیاسنشان از اعتبار و پایایی مطلوب مقیاس است. در این پژوهش، ضریب اعتبار برای خرده

 است.  70/0و  71/0، 71/0معناپذیری به ترتیب برابر با 

ای درجه 5آیتم است و به صورت مقیاس لیکرت  26: این مقیاس توسط نف طراحی شده است که دارای مقیاس خوددلسوزي

هوشمندی و همانندسازی ، انزوا، بهخرده مقیاس مهربانی با خود، قضاوت در مورد خود، مشترکات انسانی 6پاسخ داده می شود. دارای 
سؤال، وقتی که دچار درد عاطفی می شوم، تالش می کنم تا خودم را دوست داشته باشم(، قضاوت  5فزاینده است. مهربانی با خود )با 

، مشترکات انسانی های خود به قضاوت می نشینم و آنها را تأیید نمی کنم(سؤال، من درباره اشتباهات و بی کفایتی 5در مورد خود )با 
سؤال، وقتی احساس اندوه می  4سؤال، سعی می کنم شکست هایم را به عنوان بخشی از شرایط زندگی انسانی بدانم(، انزوا )با  4)با 

سؤال، وقتی چیزی باعث بر  4هوشمندی )با تر باشند(، بهکنم، معموالً احساس می کنم که ممکن است بیشتر افراد از من خوشبخت
سؤال، وقتی چیزی مرا آشفته  4شدنم می شود، سعی می کنم در هیجان های خودم تعادل ایجاد کنم(، همانندسازی فزاینده )با آشفته 

است و آلفای کرونباخ در مطالعه تایلند و تایوان  93/0دار می کند(. ضریب پایایی بازآزمایی می کند، احساسات مرا به شدت جریحه
ها و نمره کلی مقیاس ( ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس1391زادگان )ش شده است. بشرپور و عیسیگزار 95/0و در امریکا  86/0

برای کل مقیاس و  70/0گزارش کرده است. در پژوهش فعلی آلفای کرونباخ  89/0تا  61/0را در جمعیت دانشجویی ایرانی در دامنه 
 است.  75/0و  77/0، 76/0، 78/0، 76/0، 81/0برای زیرمقیاس های آن به ترتیب برابر با 

( ساخته شد. 2002و همکاران ) 1سؤال است که توسط گرنت 33: پرسشنامه خودآگاهی هیجانی دارای مقیاس خودآگاهي هیجاني

سؤال،  5سؤال، برایم  سخت است که بگویم االن داری چه خلقی هستم(، شناسایی )با  6های آن شامل بازشناسی )با خرده مقیاس
گرایی )با سؤال، بیان کردن هیجانات، برایم آسان است(، محیط 7مشکل است خلق و خویم را توصیف کنم(، تبدیل سازی )با برایم 

سؤال، من احساساتم را ارزیابی  5کنم تا سعی کنم علت ناراحتیم را بفهمم( و حل مسئله )با سوال، من شخصیتم را تحلیل می 10
گیری ای )از هرگز تا خیلی زیاد( اندازهگیرم( هستند که با یک مقیاس لیکرت پنج درجهیم میکنم و سپس برای انجام کاری تصممی

بوده است. در  79/0( اعتبار مقیاس خودآگاهی هیجانی بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 1395پسند )می شوند. در پژوهش مهنّا و طالع
 بود. 90/0لفای کرانباخ برابر با پژوهش فعلی اعتبار مقیاس خودآگاهی هیجانی بر اساس آ

2آپادایا و آرو -سالمال وسیله به تحصیلی مشغولیت:  تحصیلي مشغولیت فهرست 
 ایماده 9 سیاهه یافت. ( توسعه2012) 

 می کند. تعهد )با سه سؤال، تکالیف دانشگاه برایم کامالٌ گیریاندازه را دلبستگی و انرژی، تعهد مقیاس سه درسی، تکالیف درباره
معنادار و هدفمند است(، دلبستگی )با سه سؤال، هنگام مطالعه کردن گذر زمان را احساس نمی کنم( و انرژی )با سه سؤال، وقتی در 

می  ( پاسخ6) هر روز ( تا0) هرگز از ایدرجه هفت طیف اساس ماده بر هر به کنندگان دانشگاه هستم، انرژی زیادی دارم(. مشارکت
 تعهد انرژی، هایزیرمقیاس و مشغولیت تحصیلی کلی عامل درونی همسانی ضریب مقدار آپادایا و آرو -مالمطالعه سال دهند. در

-مطالعه عبداهلل در آمد. به دست 80/0و  87/0، 82/0، 94/0به تکالیف درسی به ترتیب برابر با  بستگی دل و درسی تکالیف به نسبت

                                                           
1 . Grant, Franklin & Langford 
2 . Salmela-Aro & Upadya 
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فهرست مشغولیت  نسخه فارسی که داد نشان واریماکس چرخش از استفاده با اصلی هایمؤلفه تحلیل ( نتایج1394شکری ) و پور
 تکالیف به نسبت بستگی( شیفتگی)دل و دانشگاه/مدرسه  تکلیف به نسبت تعهد دانشگاه، در انرژی عامل سه از 1تحصیلی

-دل ،2تعهد مقیاسهایزیر برای درونی ضریب همسانی (،1394مطالعه حکمی و شکری ) شده است. در تشکیل دانشگاه/مدرسه

3بستگی
-های تعهد، دلآمده است. در پژوهش حاضر نیز برای زیرمقیاس دست به 70/0و  74/0، 80/0با  برابر ترتیب به  4انرژی و  

 است.    85/0و  80/0، 88/0بستگی و انرژی ضریب اعتبار به ترتیب برابر با 

-ماده 9 یافت. سیاهه توسعه(  2009) و همکاران 5آرو-ه سالمالوسیل به تحصیلی فرسودگی سیاهه: تحصیلي فرسودگي سیاهه 

 بدگمانی ( ،9و  7، 4، 1)ماده های  دانشگاه/مدرسه محیط در خستگی شامل تحصیلی عامل فرسودگی سه تحصیلی، فرسودگی ای

 ( را8و 3ه )ماده های دانشگا/مدرسه در کفایت ( و احساس عدم6و  5، 2دانشگاه ) ماده های /مدرسه در تحصیل معنای به نسبت

می کند. خستگی در محیط دانشگاه/مدرسه )با چهار سؤال، به دلیل انجام تکالیف دانشگاه اغلب اوقات دچار بدخوابی می  گیریاندازه
شوم(، بدگمانی نسبت به معنای تحصیل در دانشگاه/مدرسه )با سه سؤال، هیچ عالقه ای به انجام تکالیف دانشگاه ندارم( و احساس 

 کنندگان عدم کفایت در دانشگاه/مدرسه )با دو سؤال، در گذشته برای انجام تکالیف دانشگاه از خودم انتظار بیشتری داشتم(. مشارکت

 و آرو- سالمال مطالعه در می دهند. پاسخ (6) موافق کامالً ( تا1) مخالف کامالً از ایدرجه شش طیف اساس بر هاگویه تمامی به
 کفایت عدم و دانشگاه به بدگمانی نسبت دانشگاه، در خستگی احساس هایمقیاس برای درونی همسانی یبمقادیر ضرا همکاران

 تحلیل ( نتایج1395احدی ) و درتاج پور،عبداهلل مطالعه در آمد. دست به  67/0و  77/0، 61/0 با برابر ترتیب به دانشگاه در فردی

فهرست فرسودگی تحصیلی از سه عامل  ایرانی، دانشجویان نمونه در که داد اننش چرخش واریماکس از استفاده با اصلی هایمؤلفه
شده است. در این پژوهش، ضریب اعتبار برای  تشکیل فردی کفایت عدم و دانشگاه به نسبت بدگمانی دانشگاه، خستگی در
، 79/0با  برابر ترتیب به انشگاهد در فردی کفایت عدم و دانشگاه به بدگمانی نسبت دانشگاه، در خستگی احساس هایزیرمقیاس

 است.   81/0و  81/0

 

 هايافته

های زن( کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودند که پرسشنامه 169مرد و  181دانشجوی ) 350کنندگان پژوهش حاضر شرکت 
نفر  230ر از این دانشجویان بومی و نف 120نفر آن ها متاهل بودند.  33نفر مجرد و  317تکمیل شده آنان مورد تحلیل قرار گرفت. 

بود. نخست  31/17+ 45/1نفر آن ها شاغل بودند. میانگین معدل تحصیلی این دانشجویان  46نیز غیربومی بودند. از این تعداد 

(، SK=-0.26,Kurt=0.65مفروضه نرمال بودن متغیرها با ضریب چولگی و کشیدگی بررسی شد. توزیع نمرات حس انسجام )

-=SK( و بهزیستی تحصیلی )SK=0.14,Kurt=-0.42(، خودآگاهی هیجانی )SK=0.08,Kurt=-0.91سوزی )دلخود

0.05,Kurt=0.77دلسوزی و کمترین میانگین مربوط به حس انسجام ( نرمال بود. نتایج نشان داد بیشترین میانگین مربوط به خود
انی نشان داد. همچنین کمترین پراکندگی مربوط به بهزیستی تحصیلی بود. انحراف معیار نیز پراکندگی باالیی را در خودآگاهی هیج

 (.1بود )جدول 

 

                                                           
1 . Schoolwork Engagement Inventory 
2 . Dedication 
3 . Absorption 
4 . Energy 
5 . Salmela-Aro, Kiuru & Leskinen 
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 میانگین، انحراف معیار، ضريب آلفاي کرونباخ و همبستگي مرتبه صفر متغیرهاي پژوهش (1)جدول 
 4 3 2 1 میانگین +انحراف معیار  متغیرها

    82/0 30/49+ 20/14 .حس انسجام1

   85/0 32/0** 13/77+ 01/14 .خود دلسوزی2

  90/0 61/0** 31/0** 51/71+ 65/17 .خودآگاهی هیجانی3

 78/0 29/0** 35/0** 18/0** 66/59+ 19/12 . بهزیستی تحصیلی4

01/0P< **  05/0و* P< 

ی مثبت و ( با بهزیستی تحصیل29/0( و خودآگاهی هیجانی )35/0(، خود دلسوزی )18/0رابطه حس انسجام ) 1با توجه به جدول 
های برازندگی مدل بررسی دار می باشد. الگوی روابط درونی متغیرها در چارچوب یک مدل ساختاری آزمون شد. نخست شاخصمعنی

 ,GFI=0.94, AGFI=0.90, CFI=0.95, NFI=0.91ها نشان داد که مدل از برازندگی مناسبی برخوردار است )شد. یافته

NNFI=0.95, PNFI=0.67, RMSEA=0.05, X2/df= 2.12 درصد  35(. توان مدل در تبیین واریانس بهزیستی تحصیلی

 گزارش شده است. 2(. اثرهای مستقیم، غیرمستقیم، کل و واریانس تبیین شده متغیرها در جدول R2=0.35بود )

 اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و واريانس تبیین شده متغیرها (2)جدول 
 واریانس تبیین شده اثر کل اثرغیرمستقیم اثر مستقیم مسیر

 35/0    به روی بهزیستی تحصیلی از طریق

  38/0** 14/0** 24/0*** حس انسجام

  25/0* 14/0** 11/0 خود دلسوزی

  39/0*** - 39/0*** خودآگاهی هیجانی

 32/0    به روی خودآگاهی هیجانی از طریق

  35/0*** - 35/0*** حس انسجام

  37/0*** - 37/0*** خود دلسوزی

001/0P< *** 01/0وP< **  05/0و* P< 

( بر بهزیستی تحصیلی مثبت و 39/0( و خودآگاهی هیجانی )24/0دهد که اثر مستقیم حس انسجام )نشان می 2های جدول یافته
ت. به این معنا که با به بهزیستی تحصیلی باالترین اثر را داراس 39/0دار می باشد. مسیر خودآگاهی هیجانی با ضریب استاندارد معنی

ارتقای خودآگاهی هیجانی میزان بهزیستی تحصیلی در بین دانشجویان باال می رود و آنها با اشتیاق  بیشتری به فعالیت تحصیلی می 
ثر داری بر بهزیستی تحصیلی ندارد. ا( اثر معنی11/0پردازند و از فرسودگی تحصیلی کمتری برخوردار خواهند بود. اما خود دلسوزی )
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دار می باشد. این اثر از طریق خودآگاهی ( بر بهزیستی تحصیلی مثبت و معنی14/0دلسوزی )( و خود14/0مستقیم حس انسجام )غیر
دلسوزی با ای در ارتباط حس انسجام و خودهیجانی بر بهزیستی تحصیلی وارد می شود. بنابراین خودآگاهی هیجانی نقش واسطه

با وجود حس انسجام و خوددلسوزی در محیط تحصیل، خودآگاهی هیجانی و در کنار آن بهزیستی  بهزیستی تحصیلی دارد. یعنی
دار ( بر خودآگاهی هیجانی مثبت و معنی37/0دلسوزی )( و خود35/0تحصیلی افزایش می یابد. همچنین اثر مستقیم حس انسجام )

 گزارش شده است. 2می باشد. مدل نهایی مطالعه حاضر در شکل 

 

 : مدل آزمون شده بهزيستي تحصیلي دانشجويان2 شکل

درصد از واریانس بهزیستی تحصیلی را تبیین می  35دلسوزی و خودآگاهی هیجانی در مجموع حس انسجام، خود 2با توجه به شکل 
 کنند.درصد از تغییرات خودآگاهی هیجانی را پیش بینی می 32کند. حس انسجام و خوددلسوزی نیز 

 

 یريگبحث و نتیجه

پژوهش حاضر نقش میانجی خودآگاهی هیجانی در رابطه بین حس انسجام و خوددلسوزی با بهزیستی تحصیلی در دانشجویان را 
مورد بررسی قرار داد. نتایج به دست آمده نیز حاکی از این بود که مدل مورد نظر در جامعه پژوهش روا است و قدرت تبیین متغیر 

بینی بهزیستی زای نهایی را دارا است. این مقدار ارزش باالی اثرگذاری این متغیرها را در قالب یک الگوی ساختاری برای پیشدرون
 شود.های اصلی در ادامه خالصه میتحصیلی نشان می دهد. یافته

عنا که با باال رفتن حس بر اساس نتایج برآمده از مدل مشخص شد که حس انسجام بر بهزیستی تحصیلی اثر دارد. بدین م
؛ الکایه و 2014؛ تارتاس و همکاران، 2008ها )گریسون، انسجام، بهزیستی تحصیلی هم باال می رود. این یافته با نتایج سایر پژوهش

کرد و های حس انسجام با عملکه نشان دادند رابطه بین عامل (2009، 3ویرتزر و مارگالیت-؛ افراتی2006، 2؛ هیمان2006، 1مارگالیت
شماری مشخص شده که افراد دارای انتظارات حس انسجام بیشتر خوانی دارد. در مطالعات بیمشغولیت تحصیلی معنادار است هم

                                                           
1
 . Lackaye & Margalit 

2 . Heiman 
3 . Efrati-Virtzer & Margalit 



 

 و همکارانفاطمه محمدی یوزباش کندی                                         ...                            رابطه بین حس انسجام و خوددلسوزی با بهزیستی تحصیلی

 

27 
 

های مناسب مشکالت و مسائل هستند. همچنین افراد دارای حلجوی راهوتر، احتماالً بیشتر در جستنسبت به افراد با کارآمدی کم
انگیز نباشد؛ با استفاده از راهبردهایی، این بخش و رغبتگر فعالیت و کاری همانند کسب علم برای آنان لذتحس انسجام باال، حتی ا

تری تبدیل می کنند و از انجام آن لذت می برند همین عامل هم منجر به افزایش مشغولیت تحصیلی در ها را به فعالیت مثبتفعالیت
گیرد. گری خودآگاهی هیجانی انجام میانسجام بر بهزیستی تحصیلی همچنین با میانجی این گروه از دانشجویان می شود. تأثیر حس

-نتیجه بدست آمده با نتایج سایر مطالعات که نشان دادند ابعاد هوش هیجانی می تواند نقش میانجی در ارتباط بین متغیرهای روان

شناختی نی می تواند میزان و شدت همبستگی متغیرهای روانشناختی و شخصیتی داشته باشد، به عبارت دیگر متغیر خودآگاهی هیجا
قابل توجه است  (.1395خواه و اخباری، ؛ دهقانی، ایزدی2009، 1خوانی دارد )جانسون، باتی و هولدورثو شخصیتی را تعدیل نماید، هم

ودآگاهی هیجانی انجام می گیرد. به گری ختر با میانجیتر به صورت مستقیم و کمکه تأثیر حس انسجام بر بهزیستی تحصیلی بیش
عالوه، اثر مستقیم حس انسجام بر خودآگاهی هیجانی دانشجویان تأیید شد. حس انسجام سالمتی را از طریق افزایش در توانایی 

کاهش تنش  آمیز این منابع منتهی بهاستفاده مؤثرتر از منابع مقاومت عمومی جهت مقابله با استرس ارتقاء می بخشد. کاربرد موفقیت
های فیزیولوژیکی درگیر در پردازش استرس را تحت تأثیر قرار می دهد. ذکر می کند که شده و بنابراین به شکل غیرمستقیم سیستم

ها و فشارها با موفقیت کنترل شوند، این فرایند ها دارند. اگر تنشافراد دارای حس انسجام باالتر توانایی بیشتری برای غلبه بر استرس
ای در استفاده از منابع مقاومت (. درواقع، حس انسجام یک راهکار مقابله1987هزیستی بیشتری منجر می شود )آنتونوسکی، به ب

(. همچنین، نتایج حاکی از این بود که 2009، 2حل مناسب برای غلبه بر مشکالت می باشد )النگلند و والعمومی برای یافتن یک راه
اثر مستقیم ندارد. ولی خودآگاهی هیجانی نقش میانجی در این رابطه ایفا می کند. خوددلسوزی می خوددلسوزی بر بهزیستی تحصیلی 

های آزاردهنده و نامطلوب های مختلف به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجان در نظر گرفته شود که در آن از تجربه هیجانتواند از راه
ورتی مهربانانه مورد پذیرش واقع شوند. بنابراین احساسات منفی به جلوگیری نمی شود، بلکه تالش می شود تا احساسات به ص

های هوش های جدیدی برای مقابله پیدا می کند. بر این اساس، خوددلسوزی یکی از جنبهاحساسات مثبت تغییر می کنند و فرد راه
ایت افکار و اعمال است )مومنی، شهیدی، ها و استفاده از اطالعات برای هدهیجانی است که دربردارنده توانایی برای ثبت هیجان

(. در ضمن، اثر مستقیم خوددلسوزی بر خودآگاهی هیجانی دانشجویان تأیید شد. مطالعه اخیر نف و همکاران 1392موتابی و حیدری، 
ها د، به آننشان داده است که خوددلسوزی نقش مؤثری در تنظیم هیجانات و بهزیستی دارد. در واقع وجود نگرش مشفقانه در افرا

کمک می کند میان خود و دیگران پیوند احساس کنند و به واسطه این احساس پیوند و وابستگی بر ترس از طرد و منزوی شدن غلبه 
تری را بر های منفی کمنمایند. افرادی که خوددلسوزی باالتری نسبت به خود دارند در تجربه وقایع و رویدادهای ناخوشایند، هیجان

(. در نهایت، نتایج آشکار ساخت که خودآگاهی 1395های خود می توانند تعادل برقرار سازند )کرد، می کنند و در هیجانخود تحمیل 
هیجانی بر بهزیستی تحصیلی مؤثر است. خودآگاهی هیجانی توان کنترل و مقابله با شرایط ناسازگار زندگی را در فرد ارتقا می بخشد. 

ها شرایط سالمت و بهزیستی را برای افراد فراهم می کند. زمانی که حل برای آنی و پیدا کردن راهتوان کنار آمدن با موانع زندگ
دانشجویان به دانشگاه وارد می شوند اگر نتوانند از این منابع روانی به نحوه درست استفاده نمایند؛ ممکن است که بهزیستی تحصیلی 

های آنها سازی اطالعات بدنی و تجربی نقش مهمی در عملکردهای افراد و قضاوتپایینی داشته باشند. خودآگاهی هیجانی با آماده
ها برای عملکردهای اجتماعی مهم هستند. به آمیز دست یافت. هیجاندارد، این ویژگی کمک می کند تا به نتایج رفتاری موفقیت

ها را به شکلی مناسب و های اساسی انسان پاسخانهای اجتماعی آماده می سازند. هیجطوری که آنها اطالعات را در مورد موقعیت
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2 . Langeland & Wahl 
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های اجتماعی هستند و در ها سازهسریع همگام با تغییرات محیطی به کار می گیرند. در نتیجه، از نتایج استنباط می شود که هیجان
 (. 1395پسند، تسهیل مشغولیت تحصیلی نقش دارند )مهنا و طالع

به طرح آن است. این مطالعه از نوع همبستگی است. لذا، نمی توان روابط به دست نخستین محدودیت مطالعه حاضر مربوط 
آمده را به صورت علی تفسیر کرد. این مطالعه بر روی دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شده است؛ لذا، نتایج 

خوددلسوزی و حس انسجام و خودآگاهی هیجانی بررسی شد. آن قابل تعمیم به همین جامعه است. در این مطالعه فقط اثر نمره کلی 
های این متغیرها بر میزان بهزیستی تحصیلی بررسی شود. همچنین مقیاسبنابراین در مطالعات بعدی پیشنهاد می شود که نقش خرده

ه خودسنجی دارد، ممکن است در ها جنبها از پرسشنامه استفاده شد. با توجه به اینکه پرسشنامهآوری دادهدراین پژوهش برای جمع
آوری اطالعات های آتی از روش مصاحبه و مشاهده هم برای جمعها سوگیری وجود داشته باشد. پیشنهاد می شود در پژوهشپاسخ

سازی در نظر گرفته استفاده شود. در مدل پیشنهادی این پژوهش الگوی ساختاری متغیرهای حس انسجام و خوددلسوزی عوامل زمینه
کنند. با توجه به نتایج بدست آمده برای افزایش بهزیستی گری خودآگاهی هیجانی بهزیستی تحصیلی را تبیین میند که با میانجیشد

تحصیلی )افزایش مشغولیت تحصیلی و کاهش فرسودگی تحصیلی( در بین دانشجویان الزم هست خودآگاهی هیجانی، خوددلسوزی و 
 آموزش داده شود.  راهبردهای حس انسجام به دانشجویان

 

 منابع
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the role of mediator of emotional self-awareness in 

the relationship between sense of coherence and self-compassion with academic well-being in 

students. The present study was conducted with a correlational method. Using a multi-stage 

random sampling, 350 students were selected among undergraduate students of Tabriz University 

of Medical Sciences. The participants completed the questionnaires of sense of coherence by 

Antonovsky, self-compassion by Neff, emotional self-awareness by Grant et al, academic 

burnout inventory by Salmela-Aro et al, and schoolwork engagement inventory by Salmela-Aro 

& Upadya. In order to test the direct and indirect effects model, structural equation modeling was 

used. Findings indicated that the data fit the model well. The direct effect of sense of coherence 

and emotional self-awareness on academic well-being was significant. But the direct effect of 

self-compassion on academic well-being wasn't significant. Also, the direct effect of sense of 

coherence and self-compassion on emotional self-awareness was significant. Indirect effect of 

sense of coherence and self-compassion with mediating role of emotional self-awareness on 

academic well-being was significant. Findings of the study showed that sense of coherence and 

emotional self-awareness could significantly predict academic well-being. Consequently, it can 

be concluded that emotional self-awareness had a mediating role between sense of coherence and 

self-compassion with well-being.  

Keywords: Academic well-being; Emotional self-awareness; Sense of coherence, Self-

compassion 
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