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Abstract
The main purpose of this research was to study
the moderating role of depression and
procrastination in the effects OF self-compassion
on adaptive social functioning in high school
students. The research method was descriptive
correlational and the sample of the research
included 288High school boy students of
Nowshahr City who were selected by Multistage
cluster sampling method. In this research a set of
questionnaires were used namely, Inventory of
self cmoisaapmo, depression, procrastination and
adaptive and social performance. The results
showed that Self-compassion was not significant
effect
on
social-adaptive
performance.
Depression was a significant effect on socialadaptive performance and procrastination was a
significant
effect
on
social-adaptive
performance(P≤0.01). Results of hierarchical
regression showed that Depression and
procrastination had a moderating role in the
effect of self-compassion on social-adaptive
performance. So it can be expressed that by
reducing symptoms of depression and
procrastination can be improve adaptive social
performance in students.
Keywords: selfcompassion,depression,
procrastination, adaptive social performance and
male high school students
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مقدمه
عملکرد انطباقی و اجتماعی شامل رفتارهایی است که موجب
سازگاری فرد در مواجهه با تغییرات ،انتقال آموختهها از یک

بهتر همراه باشکد و از تعکدیلکننکدههکای مهک آن بکه شکمار
میرود .درزمینة نق

خوددل کوزی بکر عملککرد انطبکاقی و

اجتماعی ،گکلپکور ،ابوالقاسکمی ،نریمکانی و اسکدی ()1292
یافتند آموزشهایی که مبتنی بر خوددل کوزی اسکت موجکب

تکلیف به تکلیف دیگر و همچنین رویارویی با الزامات کاری
جدید میشود (برنز و فری من .)2010،1ایکن مؤلفکه هک در

بهبود عملکرد اجتمکاعی و انطبکاقی دانک آمکوزان مبکتب بکه

سطح فردی و ه در سطح گروهی قابل بررسی است (بکارد،

رنککو و کککوزو لوف کککی )2012 ،2و شککامل نیازهککا و یککا

اف ردگی میشود.

نف ،ه یه و دیجیت هیرات )2005( 2نشان دادند خکود-

فرصتهایی است تا بهطور فعاالنکه رفتارهکای مناسکب را در

دل وزی در سازگاری اجتمکاعی و رفتارهکای انطبکاقی افکراد

پاسخ بکه تغییکرات موجکود افکزای دهکد (نعکامی ،س کینی
کککوکمری و بهککزادی .)1292،عملکککرد اجتمککاعی و انطبککاقی

درزمینة تحبیلی که م تلزم لذت بکردن از یکادگیری اسکت،
تأثیر دارد .نف ( )2006طی پژوهشی نشان داد خوددل کوزی

تحت تأثیر ب یاری از مؤلفه های روانشناختی قرار دارد .یکی

از طریق مراقبت کردن ،سمایت کردن و عدم پرخاشکگری در

از این مؤلفه ها ،خوددل وزی 2است .خوددل وزی بکه معنکی

الگوهای ارتباطی بیشکتر بکا کارکردهکا و رفتارهکای ارتبکاطی
9
مثبت همراه است .یافتههای آپکر ،پکرا ،،زبکاوا و هافمی کر

پذیرش عاطفی م ائلی است که در ی لحظکه بکرای ان کان
رخ میدهد .زمانی که صکحبت از دل کوزی ان کانهکا بکرای

( )2006بیککانگر آن اسککت کککه مؤلفککههککایی ماننککد دل ککوزی،

یکدیگر به میان میآید ،این موضکو امکری بکدیهی در نظکر

نکککو دوسکککتی و سکککم همکک کاری از جملکککه متغیرهکککای

گرفته میشود .اما دربارة مفهوم خوددل وزی م ئله متفکاوت

پی بینیکنندة مه بکرای مهکارتهکای ارتبکاطی و اجتمکاعی

بوده و خوددل وزی در نگاه اول از دل کوزی بکرای دیگکران

پرستاران ه تند .همچنین افکراد خوددل کوز در برخکورد بکا

کمی پیچیدهتر به نظر میرسد (جرمر.)2002 ،4
خوددل وزی بیانگر این واقعیت اسکت ،زمکانی ککه فکرد

رویدادهای منفی از ج ارت بیشتری برخوردارند (نکف ،رود

و کرکپاتری ک  )2007 ،10و مه ک تککر آنکککه در برابککر شککرایط

بکیکفکایتی

چال انگیز ستی درصورتیکه عزت نفم آن ها پکایین اسکت،

مینماید ،بهجای آنکه رنج وارده را نادیده بگیرد یا خود را به

هیجان منفی کمتری را از خود نشان مکیدهنکد (لکری ،تیکت،
آدامز ،آلن و هنکوک.)2007 ،11

آسیب میبیند ،شک کت مکیخکورد یکا اس کا

باد انتقاد بگیرد ،ن بت بکه خکودش مهربکان باشکد و خکود را
درک نمایککد (نککف .)2010 ،5ان ککانهککایی کککه ن ککبت بککه

کاسلی ،م

12

ککای ،ساسکلو و اپکل ( )2010نیکز فوایکد

خوددل وزی دارند ،بر ایکن باورنکد ،کامکل نبکودن ،شک کت

دل وزی و پیامدهای آن را در جهت سمایت اجتماعی بکرای

اسکت.

مورد بررسی قکرار

خوردن و تجربه سختیهای زندگی غیرقابکل اجتنکا
بنابراین آنها زمانی ککه بکا تجکار

فعالیت های فیزیولوژی

ن بت به استر

سکخت زنکدگی مواجکه

دادند .این محققان نشان دادند دل وزی برای دیگران میتواند

میشوند ،به جای آنکه از نرسیدن به ایده آلهایشکان عبکبانی
شوند ،تمایل دارنکد ککه بکا خکود بکا مهربکانی رفتکار نماینکد

ظرفیت دریافت سمایت اجتماعی را افزای

دهد .بهطوریکه

در مقابل آشفتگیهای خلقی و هیجانی نق

تعدیل کننکده را

(هافمن ،گروسمن و هینتون 2011،6و سبارا ،اسمیت و مهل،7
.)2012
بررسیهکای متعکدد نشکان مکیدهکد خوددل کوزی بکاال
میتواند با کارکرد روانشناختی و عملکرد اجتماعی انطباقکی
2. Baard, Rench & Kozlowski
4. Germer
6. Hofmann, Grossman & Hinton
8. Hseih & Dijithirat
10. Rude & Kirkpatrick
12. Cosley, McCoy, Saslow & Epel
14. Schanche, Stiles, McCullough, Svartberg & Nielsen

دارد و موجبات کارکرد انطبکاقی بیشکتر را فکراه مکیسکازد

(کلی ،زوراف ،زوراف و فوآ.)2010،12
نتککایج پککژوه هککای اسککچانو ،اسککتایلز ،م ک
اسوارتبکر

کولککو ،

و نیل کون )2011( 14رن ،سکامرز ،ملی کا ،رایتکز
1. Burns & Freeman
3. self compassion
5. Neef
7. Sbarra, Smith & Mehl
9. Apker, Propp, Zabava & Hofmeister
11. Leary, Tate, Adams, Allen & Hancock
13. Kelly,Zuroff, Zuroff & Foa
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گوتزمارک ،لری و همکاران )2012( 1نشان داد ،خوددل وزی
بککا متغیرهککای انطبککاقی و سککازگارانه روانشککناختی رابطککه

باشد ،استدالل منطقی درباره رفتار اجتماعی و انطباقی کاه

می یابد .استجر و کاشدن )2009( 12یافتند افکرادی ککه دارای

معنیداری دارد و بهعنوان عامل مه و تعیینکننده در ارتبکا
با ذهنآگاهی و بهزی تی عمل میکند .نتایج دیگکر مطالعکات

نشانه های اف ردگی بکاال ه کتند از تعامکل هکا و ککن هکای
اجتماعی کمتری برخوردارند .و همینطور یکی از پیامکدهای

نیز ساکی از آن است خوددل وزی بکر مؤلفکه هکای مختلکف

اصلی اف ردگی در مبتبیان به این اختبل ،نقص در عملکرد

عملکرد اجتماعی انطباقی از جمله عملکرد ارتبکاطی (نکف و

انطباقی و رفتارهای سکازگارانه اسکت (آنکوومیز و پکارادیو ،

12

براتککو )2012 ،2؛ عملکککرد اجتمککاعی (آرک ،بککراون ،درک،

.)2014

منفی (پترسون 2014 ،4و کوی ،لی و لکی )2014 ،5و تعکدیل

بر عملکرد اجتماعی و انطباقی افراد تأثیرگذار است (میکراو و

چا )،اثر مه و معناداری دارد.

(سککیرویز ،)2012 ،16از طریککق عوامککل شککناختی ،هیجککانی و

دیان ،الندی و همکاران)2014 ،2؛ تعدیل پیامدهای اجتمکاعی

کارکردهای انطباقی (بکراون ،بریانکت ،بکروان و جکود ،6زیکر

همچنین اهمالکاری 14ی

م ئله رایج و جدی است ککه

مارینا )2012 ،15و با پیامدهای روانشناختی منفی همراه است
17

اف ردگی نیز که با نشانه هایی مانند اعتمادبه نفکم پکایین،
کاه انگیزه ،اشکال در تمرکز و تبمی گیری ،تر از عدم

انگیزشی قابل تبیین است (ربتز ،مایلین و لینکدن  )2015 ،و
اثرات مخربی بر کارکرد ان ان دارد (دی پائولو و اسککو،12،

سقکارت و میکانگین نمکرات پکایین همکراه

رفتکار عکادتی در نظکر

موفقیت ،اس ا
است ،نق

زیر چا .)،اهمال کاری به عنوان یک

مهمی در کارکرد اجتماعی و انطباقی افکراد دارد.

گرفته میشود که شکیو فراوانکی در جوامک مختلکف دارد و

علیرغ تأثیر اف ردگی بر سوزه وسیعی از نشانهها ،مطالعات

هکای

اندکی در خبکو

روند رو بکه رشکد آن ب کیار گ کترده اسکت .پکژوه

دامنکه تکأثیر ایکن اخکتبل بکر عملککرد

مختلککف نشککان دادنککد ،درصککد بککاالیی از دانشککجویان و

اجتماعی و انطباقی انجام شده است (ککابلو ،مکبر-مارسکام،

دان آموزان از اهمال کاری رنج مکیبرنکد (جبلکی شکاهکو،
19

ساباریگو ،سیزا ،بایکن باخ و همککار .)2012 ،7نتکایج برخکی

 .)1225در پککژوه

مطالعات بیانگر این واقعیت اسکت اف کردگی بکا مؤلفکههکای

سککدود  70درصککد از دانکک آمککوزان بککهگونککهای مککزمن از

عملکککرد اجتمککاعی و انطبککاقی پککایین (اسککلومن ،گیلبککرت و
ه ی ،)2002 ،2ضعف شدید در وضعیت روانی -اجتماعی و

اهمال کاری تحبیلی شکایت دارند .بهگونهای که این پدیکده
به عنوان مانعی برای پیشرفت تحبیلی و اجتماعی مح کو

فوچی کا ( )2001مشککخص گردیککد ،در

عملکرد اجتماعی ضعیف (پکایو ،ریکف ،اسکتاکمن و گکادو،9

میشود .زیرا موجب افزای

 )2012همراهمی باشد .نتایج مطالعات متعدد نشان میدهنکد

زندگی تحبیلی دانک آمکوزان و بکروز اشککال در عملککرد

کککه افککراد اف ککرده درزمین کة عملکککرد اجتمککاعی و انطبککاقی

تحبیلی و اجتماعی آن ها میشود .کرمی ( )1222در بررسی

مشکبتی را تجربه میکنند .به طوریکه عملکرد روزانه افکراد

میزان شیو اهمالکاری نشان داد 61 ،درصکد از دانشکجویان

مبتب به اف ردگی در ب کیاری از سیطکه هکای زنکدگی ماننکد

دچار اهمالکاری ه تند .این عادت با تکأخیر در انجکام دادن

موقعیتهای کاری ،اوقات فراغت ،ازدواج و خکانواده دچکار

م ئولیت تکومم اسکت و درنتیجکه پیامکدهای

اشکال است (باس  .)2000 ،10در این راستا بدکوک و آلن

11

( )2002نشان دادند ،هر چه شدت نشانههای اف ردگی بیشتر
2. Bratous
4. Petersen
6. Brown, Bryant, Brown, & Judd
8. Sloman, Gilbert& Hasey
10. Bosc
12. Steger & Kashdan
14. procrastination
16. Sirois
18. De Paola, Maria & Scoppa
20. Geld Berg

کاری با کاه

اسکتر

و پیامکدهای منفکی در

ناخوشایندی به همراه دارد .به اعتقاد گلد بر

1

اگرچه ممکن

است پیامدهای منفی این عادت در زندگی روزمره نباشد ،اما
1. Wren, Somers, Melissa, Wright, Goetz,Mark, Leary et all
 Dean,Landy et allو 3. Arch, Brown, Derek
5. Coi & Lee
7. Cabello, Mellor-Marsam, Sabariego,Cieza, Bickenbachet all
9. Pouw, Rieffe, Stockmann & Gadow
11. Badcock & Allen
13. Onwuameze & Paradiso
15. Meirav & Marina
17. Rebetez, My Lien & Linden
19. Fuchia
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زیانهای برخاسته از شیو این رفتار در بین افراد گکروههکای

فرضیة اول :خوددل وزی بکر عملککرد اجتمکاعی  -انطبکاقی

مختلف مه و قابل مبسظکه اسکت و همکین امکر ضکرورت

تأثير معنیدار دارد.

جلوگیری از چنین رفتاری را نمایان میسازد (کرمی.)1222 ،
بر اسا یافته هکای ساصکل از مطالعکات قبلکی ،بررسکی

فرضیة دوم :اف ردگی بکر عملککرد انطبکاقی اجتمکاعی تکأثیر
معنیدار دارد.

عوامل مؤثر در عملککرد اجتمکاعی انطبکاقی دانک آمکوزان و

فرضیة سوم :اهمالکاری بر عملکرد انطبکاقی اجتمکاعی تکأثیر

شناسایی دان آموزانی که در معکر

ابکتب بکه نتکایج منفکی

درازمککدت ه ککتند ،هککدف مشککترک ب کیاری از محققککان و
مداخلهگران در امر پیشگیری از مشکبت آن هکا بکوده اسکت

(استفا  ،باونز ،استارتر ،پاردن و مندلویکز1996 ،1؛ آپککر و

معنیدار دارد.
فرضیة چهارم :اف ردگی در تأثير خوددل کوزی بکر عملککرد
اجتماعی  -انطباقی نق

تعدیلکننده ایفا میکند.

فرضیة پنج  :اهمال کاری در تأثیر خوددل وزی بکر عملککرد

همکاران 2006 ،و اسکچانو و همککاران .)2011 ،در بررسکی

اجتماعی  -انطباقی نق

ساضر مدل مفهومی جدیدی مطرح میشکود (نمکودار  )1ککه

روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :روش مطالعه ساضکر

برگرفته از نظریه و پژوه هکای مبتنکی بکر خوددل کوزی و
کککارکرد مککرتبط بککا رفتککار سککبمتی (نککف2002 ،؛ تککری و
لری 2011،وسکیرویز )2015 ،اسکت .بکر اسکا

ایکن مکدل،

خوددل وزی بر عملکرد و رفتارهکای مکرتبط بکا سکبمتی از

تعدیلکننده ایفا میکند.

توصیفی از نو همب تگی بود .جامعه آماری پژوه

را کلیه

دان آموزان پ ر مقط متوسطه آموزشوپکرورش شهرسکتان
نوشهر در سال تحبیلی  92کک  92با سج  1100نفر تشکیل

جمله سازگاری و مهارت های اجتماعی بهصورت مثبت سه

دادند .نمونة آماری پژوه

داشته و همچنین به واسطه عواطف منفی از جمله اف کردگی

پ ککر سککال دوم و سککوم مقط ک متوسککطه آمککوزشوپککرورش

بر رفتارهای اجتماعی و انطباقی افراد و از جمله دان آموزان

شهرستان نوشهر میباشند ککه بکه شکیوه تبکادفی خوشکهای

اثککر منفککی دارد .بنککابراین بککا توجککه بککه گ ککترش مفهککوم

چندمرسلهای که خوشهها شامل کب های مدار بودنکد و
بر اسا جدول مورگان که برای  1100نفر از اعضای جامعه

خوددل وزی و فراگیر بودن تأثیر اف ردگی و اهمالکاری بکر
رفتارهککای اجتمککاعی ،انطبککاقی و غیککر انطبککاقی در زنککدگی
دان آموزان ،پژوه ساضر درصدد آزمون مدل مفهومی زیر
درزمینة عملکرد اجتماعی انطباقی بوده است.

 126نمونه مورد نیاز بود ،انتخا

افسردگی  -اهمالکاري

شدند.

ابزار سنجش
 .1مقياس خود -دلسوزي  :توسط نف ( )2002ساخته شکد.
2

این مقیا
نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

شامل  222نفر از دانک آمکوزان

 26آیت دارد ککه بکهصکورت مقیکا

درجهای (از تقریباً هرگز تا تقریباً همیشه) پاسخ داده میشود.
این مقیا  6خرده مقیا مهربانی به خکود ( 5آیکت ) ،خکود
داوری ( 5آیت ) ،ویژگیهای مشترک ان انی ( 4آیکت ) ،انکزوا
( 4آیت ) ،ذهن آگاهی ( 4آیت ) و همکدردی بکی

عملکرد
اجتماعی/

لیککرت 5

خوددلسوزي

انطباقی

از سکد (4

آیکت ) را در برمکیگیکرد .ضککریب پایککایی بازآزمککایی مقیککا
خوددل ککوزی  0/92اسککت (نککف .)2002 ،در مطالع کة نککف،
پی یت سانگکاگارن و ه یه )2002( 2ضریب آلفای کرونباخ

این مقیا

بین  0/26تا  0/95گزارش شکده اسکت .همچنکین

در مطالعه نیلی ،اسکالرت ،محمکد ،روبرتکز و چکن)2009( 4

به دیگر سخن با توجه به یافته ها و مدل هکای فکو ایکن

ضریب آلفای کرونباخ این مقیا  0/92به دست آمده اسکت.
در ایران ضریب روایی این پرسشنامه بعد از بررسی روایی از

2. Self-compassion Scale
4. Neely, Schallert, Mohammed, Roberts & Chen

1. Stefos, Bauwens, Starter, Pardoen, & Mendlewicz
3. Pisit,sungkagarn & Hsieh

پژوه

درصدد آزمون فرضیههای ذیل بوده است.
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طریق قضاوت  2متخبص در مؤلفکههکای مختلکف آن بکین

ماده ( )16-14-12-7به صورت وارونه نمره گذاری میشوند.

 0/61تا  0/29بوده است (بشر پور و عی کی زادگکان.)1291،

گرفتن نمره باال در این مقیا

نشاندهندة اهمکالککاری بکاال

در مطالعه گلپور و همکاران ( )1292ضریب آلفای کرونبکاخ
این مقیا  0/21بکه دسکت آمکده اسکت .در مطالعکه ساضکر

است .این پرسشنامه توسط مقد بیات ( )1222ترجمه و بر
روی دانشجویان دانشکگاه آزاد واسکد رودهکن هنجاریکابی و

ضریب آلفای کرونباخ  0/69بکه دسکت آمکد .ضکریب آلفکای

پایایی آن  ./72به دست آمد .تان ،انگ ،کبسن ،یو و وانکگ

کرونباخ این مقیا

در بررسی کرد ،پاشاشریفی و میرهاشمی

5

و همکککاران ( ) 2002نیککز از ایککن آزمککون بککرای سککنج

( )1292در مؤلفککککههککککای مهربککککانی بککککا خککککود ،0/29

اهمالکاری تحبیلی استفاده کرده و مقدار آلفای کرونباخ آن

خککودداوری ،0/29،ویژگککیهککای مشککترک ان ککانی،0/22،

را  ./22برآورد کردنکد .شکهنی یکیب  ،سکبمتی ،مهرابکیزاده

انزوا ،0/26،ذهن آگاهی 0/27،و همکدردی افراطکی  0/22بکه

هنرمند و سقیقی ( )1225طی مطالعهای روایی آن را از طریق

نمونه از گویههای پرسشنامة ساضکر عبکارت

همب ته کردن این آزمون با آزمون تعلل شکوارزر ،شکوماتیز و

دست آمد .ی

است از :موق اس ا

رنج و ناراستی هیجانی تمایل دارم به

خودم عشق بورزم.
 .2پرسشنامه افسردگی بک :این پرسشنامه توسکط آرون

6

دیهل تعیین و مقدار آن را  ./56برآورد کردند (شهنی یکیب
و همکاران .)1225 ،در مطالعه ساضر ضریب آلفای کرونبکاخ
 0/76به دست آمد .ی نمونه از گویههای پرسشنامه ساضکر

ب  )1962( 1ساخت و اعتباریابی شکد و در مراککز کلینیککی

عبککارت اسککت از :مککن انجککام کارهککا را بککیدلیککل بککه تککأخیر

مورد استفاده فراوان است .دارای  21سؤال است و برای افراد

میاندازم.
 .9پرسشنامه عملکارد اجتمااعی /انطبااقی :پرسشکنامه

باالتر از  12سال مناسب است( .گنجی .)1272،ب  ،اسکتیر و
براون )1996( 2ضکریب اعتبکار بازآزمکایی آزمکون در فاصکله

عملکرد اجتماعی و انطباقی توسط اسپنم ،پرایم ،شکفیلد و

ی هفتهای را  0/92به دست آوردند و اعتبار این پرس نامکه

ابکزار خکود

را از  0/70تا  0/90برآورد کردهاند (ازخوش .)1227،الویباند

داناوان )2002( 7ساخته شد .آزمون ساضکر یک

گزارشی  24عبارتی است ککه عملککرد فکرد را در  4سیطکه:

و النیباند )1995( 2ضریب پایایی این ابزار را  0/26به دسکت

عملکرد تحبیلی ،ارتبا بکا هم کاالن ،روابکط خکانوادگی و

آوردند و روایی آن نیز از طریق روش تحلیکل عکاملی مکورد
تأیید قرار گرفت .در بررسی اسمدی کانی گلکزار و قلکیزاده

وظایف خانگی و مراقبت از خود مورد سنج قرار میدهد.
بهمنظور هنجاریابی ،این ابکزار بکر روی نمونکهای متشککل از

( )1294ضریب آلفای کرونباخ برابکر بکا  0/26گکزارش شکد.

 1472نوجوان اجرا شکد و ضکریب آلفکای کرونبکاخ در ککل

کجباف ،قاسمیان نژاد جهرمکی و اسمکدی فروشکانی ()1294

مقیا

 0/21ساصل شد و پایایی ساصل از روش بازآزمکایی

نیز ضریب آلفای این پرسشنامه را  0/26به دست آوردند .در

در ی

به دسکت آمکد (نگکل،

مطالعة گلپور ( )1292ضریب آلفای کرونباخ  0/72به دست

هان ککن ،ادل کی و نورتککون  .)2009 ،در پککژوه

آمد .ی

نمونه از گویههای پرسشنامه ساضر عبارت است از:

فاصلة  12ماهه در کل مقیا
2

گککلپککور و

همکاران ( )1292ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 0/72

به آینده امیدوارم ( )0بکه آینکده امیکدی نکدارم ( )1اس کا

و هم انی آن بر اسا

میکن آینکده امیدبخشکی در انتظکارم نی کت ( )2و کمتکرین

آمد .در مطالعه ساضر ضریب آلفای کرونباخ  0/75به دسکت

روزنه امیدواری ندارم (.)2

آمد .ی نمونه از گویههای پرسشنامة ساضر عبارت است از:
در کارهای بیرون از خانه کم میکن .

 .3مقياس اهماال کااري :ایکن مقیکا

توسکط تکاکمن

4

آزمون فرمهای موازی  0/75به دست

عامکل تشککیل شکده

روش اجرا و تحلیل
روش اجککرا بککدینصککورت بککود کککه از میککان مککدار

نمرهگذاری میشوند .دوازده ماده بهصکورت م تقی و چهکار

آموزشوپرورش شهرستان نوشهر تعداد  5مکدرسه (مکدار

( )1991ساخته شد و از  16ماده و ی
است پاسخ آزمودنیها به ترتیب بر اسا

مقکادیر 4-2-2-1

2. Steer & Brown
4. Takman
6. Schwartzer,Schwmatise & Deehell
8. Nagle, Hansen, Erdly & Norton

1. Beck
3. Lovibond, & Lonibond
5. Tan., C.X.,Ang., R. P. Klassen,. R.M. Yeo.,L. S.Wong
7. Spence, Price, Sheffield & Donovan
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شاهد ،خوارزمی ،شهید سنگاری ،پیکام دانک
تبادف انتخا
مدار
انتخا
پککژوه

و فکارابی) بکه

معنی دار دارد ،مورد تأیید قرار گرفت .فرضیة سکوم پکژوه

و سپم نمونه نهکایی از دانک آمکوزان ایکن

مبنی بر اینکه اهمالکاری بر عملکرد اجتماعی  -انطباقی اثکر

که بر اسا کب های درسکی دسکتهبنکدی شکدند،
گردیدند .پم از ارائه توضیحات الزم در مورد هدف

معنیدار دارد ،مورد تأیید قرار گرفت .فرضیة چهارم پژوه
مبنی بر ایکن بکود ککه اف کردگی در تکأثیر خوددل کوزی بکر

بککه دانکک آمککوزان ،پرسشککنامههککای پککژوه

عملکرد اجتماعی-انطباقی نق

تعدیلکننده ایفا میکنکد .بکر

(پرسشککنامههککای خوددل ککوزی ،اف ککردگی ،اهمککالکککاری و

اسا

عملکرد اجتماعی انطباقی) به آنها داده شد و پم از تکمیکل

تأیید قرار گرفت که اف ردگی میتوانکد تکأثیر خوددل کوزی

پرسشنامههای مورد نظر توسط آنها داده مورد لزوم استخراج

( )P≤ 0/01را بککر عملکککرد اجتمککاعی  -انطبککاقی را بککهطککور

و سپم با استفاده از روشهای آماری مکورد تجزیکهوتحلیکل

معنیداری تعدیل کند .در ارتبا یکا فرضکیه پکنج پکژوه

قرار گرفتند.

مبنی بر اینکه اهمکالککاری در تکأثیر بکین خوددل کوزی بکر

یافتهها
با توجه به نتایج جکدول ( )1فرضکیة اول پکژوه

نتایج جدول  ،2فرضیة چهکارم بکدین صکورت مکورد

عملکرد اجتماعی-انطباقی نق
مبنکی بکر

اینککه خوددل کوزی بکر عملککرد اجتمکاعی  -انطبکاقی اثکر
معنیدار دارد ،مورد تأیید قرار نگرفت .فرضکیة دوم پکژوه

تعکدیلکننکده ایفکا مکیکنکد.

نتایج جدول  2بیانگر این است که اهمالکاری قادر به تعدیل
معنادار تأثیر خوددل وزی ( )P≤ 0/01بر عملکرد اجتماعی -
انطباقی است.

مبنی بر اینکه اف ردگی بر عملکرد اجتمکاعی  -انطبکاقی اثکر
جدول  .1نتایج تحليل رگرسيون گامبهگام براي پيشبينی عملکرد انطباقی -اجتماعی از طریق مؤلفههاي خوددلسوزي،
افسردگی و اهمالکاري
متغیرهای پی بین

β

معنیداری

خوددل وزی

-0/052

0/29

اف ردگی

-0/24

0/01

اهمالکاری

-0/25

0/01

خوددل وزی×اف ردگی

-0/22

0/01

اهمالکاری×اف ردگی

-0/26

0/01

) R 2 ( R 2

0/067

0/056

 Fیا ΔF

21/27

0/01

بحث و نتیجهگیری
این پژوه بکا هکدف بررسکی نقک تعکدیلی اف کردگی و
اهمالکاری در تکأثیر خوددل کوزی بکر عملککرد اجتمکاعی–

پککژوه هککای کاسککلی و همکککاران ()2010؛ رنککو همکککاران

انطباقی در گروهی از دان آموزان انجکام شکده اسکت .بکرای

()2012؛ آرک و همکاران ()2014؛ پترسون ()2014؛ کوی و

دستیابی به این هدف ،با اسکتفاده از رویککرد نکف ( )2002و

همکاران ( )2014و براون ،بریانت ،بروان و جود (زیر چا)،
همگرایی نداشته و با نتکایج بررسکی مک جهکی )2010( 1و

یافتههای نظری و تجربی ،مکدل مفهکومی پیشکنهاد شکد و بکا
بهرهگیری از روش تحلیل م یر ،فرضیههکای پکژوه مکورد

یافتهها نشان داد که خود -دل وزی بر عملکرد اجتمکاعی
انطبککاقی دان ک آمککوزان تککأثیر نککدارد ..ایککن یافتککه بککا نتککایج

پائولی و م

2

فرسن ( )2010همگرایی دارد.

آزمون قرار گرفت.
2. Pauley & McPherson

1. McGehee
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آنچه در تبیین این فرضیه مکیتکوان گفکت ایکن واقعیکت

انطباقی بیانگر نقک

فراگیکر ایکن اخکتبل بکر فعالیکت هکای

است ،دان آموزانی که ن بت به خکود مهربکان ه کتند و در

اجتماعی و سازگارانه است .نتایج برخی مطالعات دیگکر نیکز

برخورد با م ائل مختلف بکه شکیوة دل کوزانهای بکا خکود و
دیگران عمل میکنند ،در مواجهه بکا مشککبت زنکدگی و در

بیانگر این واقعیت است که اف ردگی با مؤلفه هکای عملککرد
اجتمککاعی و انطبککاقی پککایین (اسککلومن و همکککاران،)2002 ،

برابر موقعیت های تهدیدکنندة زندگی ،انعطاف پذیری بیشتری
نشان میدهند .درواق مؤلفه هایی مانند مهربانی ،نو دوسکتی،

ضککعف شککدید در وضککعیت روانککی – اجتمککاعی و عملکککرد

اجتماعی ضعیف (پایو و همکاران )2012 ،همراه است.

سم همکاری و ذهنآگاهی که از مؤلفه هکای خوددل کوزی

در تبیین یافته به دست آمکده بای کتی عنکوان ککرد ،ایکن

میباشند ،موجکب مکیگردنکد دانک آمکوزان در مواجهکه بکا

اختبل بر جنبههای مهک زنکدگی افکراد تکأثیر مکیگکذارد .از

موقعیت های اجتماعی و انطباقی که سازگاری بیشتر آنهکا را

جنبه های اساسی زندگی افراد که تحت شعا اف ردگی قکرار

میطلبد ،به منظکور سفک و تکداوم مهکارت هکای ارتبکاطی و

میگیرد ،عبارت است از :خلق اف رده ،از دسکت دادن عبقکه

اجتماعی ،رفتارهای مناسبتر و سازگارانهتری داشکته باشکند.

و لککذت ،مشکککبت تغذیککه و خککوا  ،اشکککال در تمرکککز و

همچنین افراد خوددل وز در مواجهه با رویکدادهای منفکی از
ج ککارت بیشککتری برخوردارنککد و وقت کی از آنهککا خواسککته

تبمی گیری و کاه فعالیتهکای روانکی سرکتکی (انجمکن
روانپزشکی آمریکا .)2012،بنابراین هر چه شدت نشانههکای

میشود ککه تجربیکات شک کت خکود را بکه یکاد بیاورنکد از

اف ردگی بیشتر باشد ،استدالل منطقی درباره رفتار انطبکاقی و

خودارزیابی هیجانی و منفی پایین تری استفاده میکننکد .ایکن

اجتماعی کاه

می یابد .در دان آمکوزان هرگونکه تغییکر در

مه به نوبه خود موجب خودکارآمکدی اجتمکاعی و افکزای

خلق موجب میشود کارکرد آنهکا نیکز دسکتخوش تغییکرات

عملکرد اجتماعی و انطباقی آنها میگردد (لری و همککاران،

گردد .خلق منفی میتواند انگیزة برقراری روابط اجتمکاعی را

بیانگر آن اسکت

دهکد .بنکابراین بکا توجکه بکه اثکرات

 .) 2007اما نتیجه به دست آمده این پژوه

در دان آموزان ککاه

که خوددل وزی عبوه بر جنبههای مثبت مهربکانی بکا خکود،

اف ردگی بر کارکردهای مختلکف زنکدگی ایکن افکراد ،جکای

ذهن آگاهی و ویژگیهای مشترک ان انی دارای ویژگیهکای

تعجب نی ت که سازگاری و میزان انطبا پذیری آنها دچکار

دیگری نیز است که میتواند بر عملکرد تأثیر نداشته باشکد و
یا تأثیر متفاوتی داشته باشد .خوددل وزی بهصکورت افراطکی

مشکل گردد .بنابراین از طریق کنتکرل یکا ککاه اف کردگی
میتوان عملکرد اجتماعی و انطباقی دان آمکوزان را افکزای

مککان عملکککرد مککیگککردد .همککدردی افراطککی ناشککی از

داد.

خوددل وزی میتواند به فاصله گرفتن فرد از تعامل اجتماعی

یافته دیگر ساکی از این بود که اهمالککاری بکر عملککرد

منجر گردد و انزوای وی را به همکراه داشکته باشکد .در ایکن

انطباقی اجتماعی تأثیر دارد و در ارتبا با تأثیر خوددل کوزی

فرسکن ( )2010بیکان مکیکننکد تجربکه

بر عملکرد اجتماعی انطباقی دان آموزان اثر تعکدیلکننکدگی

خوددل وزی امری دشوار است و این امر میتواند با عملکرد

دارد .معناداری تأثیر اهمال کاری بر عملکرد انطباقی اجتماعی

بهتر همراه نباشد .عملککرد اجتمکاعی انطبکاقی نیکز مؤلفکهای

نشان میدهد ،دان آموزان اهمالکار در انتخا ها ،اهکداف و

است چندبعدی که میتواند تحت تکأثیر متغیرهکای مختلفکی

رسیدن به اهداف خود تبش زیادی نمیکنند و این مهک در

قرار گیرد و همانگونه که در نتایج بعدی مشخص شد خیلی
از مؤلفهها ه تند که میتوانند بر رابطه بکین خوددل کوزی و

درازمدت میتواند مشکبت اجتماعی متعددی را برای آنهکا
به همراه داشته باشد .در این راسکتا نتکایج مطالعکات میکراو و

راستا پکائولی و مک

عملکرد انطباقی اجتماعی اثرگذار باشند.

مارینا)2012( 1؛ دی پائو لوو اسکو( ،زیر چکا )،و ربتکز و

همچنین یافتهها بیانگر این بود که اف ردگی بکر عملککرد

همکاران ( )2015ترجمان این واقعیکت اسکت ،اهمکالککاری

اجتماعی انطباقی تأثیر دارد و در ارتبا با تأثیر خوددل کوزی

بهعنوان مانعی برای عملکرد انطباقی و اجتمکاعی و از جملکه

بر عملکرد اجتماعی انطباقی در دان آموزان اثر تعدیلی دارد.

پیشرفت تحبیلی مح و

میشکود .اهمکالککاری از طریکق

معنادار بودن اثر تعدیلی اف کردگی بکر عملککرد اجتمکاعی و

سهکلانگکاری و تکأخیکر در انجکام فعکالیکتهککای روزمککره
1. Meirav & Marina
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موجب بروز اشکال در عملکرد و چنین پیامدهای ناخوشایند
در افراد به ویژه دان آموزان نوجکوان مکی شکود .بنکابراین بکا
کنترل اهمالکاری در سطوح مختلف آموزش نه تنها میتکوان
پیشرفت تحبیلی دان آموزان را افزای داد بلکه مکیتکوان
کارکرد انطباقی آنها را نیز باال برد.
همانند پژوه های دیگر که دارای محدودیت میباشکند،
این پژوه

نیز از این قاعده متمایز نی ت .با توجه به اینکه

این پژوه

بر روی دان آموزان پ ر مقط متوسطه در شهر

نوشهر انجام شد ،در تعمی نتایج بکه دانک آمکوزان دختکر و
مقاط آموزشی دیگر و سایر جوام نیاز است قکدری جانکب
استیا را رعایت نمود .بکهطکورکلی نتکایج ایکن پکژوه

در

تقارن با وارسیهای مشابه ،ترجمان این واقعیت است ،متغیکر
خوددل وزی با داشتن مؤلفه هکایی ماننکد مهربکانی بکا خکود،
ذهنآگاهی ،داشتن ویژگیهای مشترک ان انی ،خودداوری و
همدردی بر کارکرد اجتماعی افراد در مناسبات بین فردی اثر
م تقی و غیرم تقی دارد .لذا با توجه بکه مکوارد فکو و بکا
توجه به آموزشپذیر بودن خوددل وزی و مؤلفههکای آن بکه
متبدیان آموزشی و ه کتههکای مشکاوره آمکوزشوپکرورش
توصیه میشود ،بهمنظور ایجاد روابط اجتماعی گرم ،صمیمانه
و عملکککرد اجتمککاعی بککاال در محککیط تحبککیلی و همچنککین
بککهمنظککور جلککوگیری از ناسککازگاریهککای اجتمککاعی در بککین
دانکک آمککوزان ،خوددل ککوزی و مؤلفککههککای آن در کارگککاه
آموزشی به دان آموزان آموزش داده شود تا دان آموزان بکا
بهرهگیری از آنهکا بتواننکد برخوردهکای منطقکی و عملککرد
اجتماعی باالیی در فضای تحبیلی خود داشته باشند.
سپاسگزاری
در خاتمه از دان آموزانی که در این پژوه شرکت کردنکد
و همچنککین از مککدیریت مککدار شککاهد ،خککوارزمی ،شککهید
سنگاری ،پیام دان

و فارابی که در عملیاتی نمودن و اجرای

پرسشنامه های این پکژوه

نقک

داشکتند ،تقکدیر و تشککر

میشود.
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