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 خود به شفقت و تحصیلی خودکارآمدی اساس بر تحصیلی بهزیستی بینی پیش

 bمحمدرضا تمنایی فر، aفاطمه خداپناه
a .دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران 

b دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشیار گروه روان 

 (   -09131616609tamannai@kashanu.ac.ir) محمدرضا تمنایی فرنویسنده مسئول: 

 در مهم شاخص یک عنوان به  و شود می گرفته نظر در تحصیل به فراگیران نگرش عنوان به تحصیلی بهزیستی مفهوم  پرورش و آموزش در: چکیده

 و آمدی خودکار ی رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش. است اهمیت حائز بسیار کننده بینی پیش عوامل به توجه است؛لذا شده دیده آموزشی فرایندهای

 حاضر پژوهشی طرح: کار روش. شد انجام 1400-1401تحصیلی سال در تهران شهر دوم متوسطه مقطع آموزان دانش در تحصیلی بهزیستی  با خود به شفقت

 اساس بر و ای¬مرحله چند ای¬خوشه گیری¬نمونه با آموز¬دانش 370 تعداد به ای¬نمونه آماری جامعه از منظور بدین. بود همبستگی -توصیفی نوع از

 و(  1999) جینکر و مورگان تحصیلی خودکارآمدی پرسشنامه همکاران، سایر و سوینی -تومینن تحصیلی بهزیستی پرسشنامه. شد انتخاب مورگان جدول

 پیرسون همبستگی آماری های¬روش از استفاده با آمده دست به های¬داده. شد استفاده ها¬داده آوری¬جمع جهت ریس خود به شفقت ی¬شده کوتاه فرم

 بهزیستی با تحصیلی خودکارآمدی و خود به شفت بین که داد نشان پژوهش های¬یافته. شد تحلیل و تجزیه spss26 افزار¬نرم با و  گام به گام رگرسیون و

 تحصیلی بهزیستی کننده بینی¬پش تحصیلی خودکارآمدی و خود به شفقت که داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج. دارد وجود معنادار مثبت رابطه تحصیلی

 خودکارآمدی که افرادی گفت توان¬می نتایج اساس بر. نمود ایفا مهمتری نقش تحصیلی بهزیستی کنندگی¬بینی¬پیش در خودکارآمدی ولی باشند¬می

 بهزیستی از و داشته مدرسه محیط در مسائل حل و سازگاری برای بیشتری توانایی و اند داشته مدرسه به مثبت دید دارند بیشتری خود به شفقت و تحصیلی

 .برخوردارند باالتری تحصیلی

 .هزیستی تحصیلی، شفقت به خود، خودکارآمدی تحصیلیب کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه. 1

 

ستتت که  وپرورشآموزش ستتلنهادی ا ضتتمین  می  های جدید را پرورشاز طریق آن، افراد ن کند. پرورش از آن می دهد و بقا، دوام اجتماعی و فرهنگی خود را ت

شتده، از راه تجربه ستم زاده  صتورک یک ارگانی ستت که فردی را که به  ضتروری ا ستانی تبدیل میاهجهت  وپرورش یگر، آموزشعبارک دبه[. 1ستازد ، به یک فرد ان

ستتت از جریانی نظام ستتیدن به کمال مطلوبدار بهمند و هدفعبارک ا ستتتعدادها برای ر شتتد ا ستتت منظور تربیت و ر ستتانیت بیش از همه مرهون و  و [2 ا ترقی ان

 .[3 مدیون تعلیم و تربیت است

ستتپیشترفت و عملکرد تحصتیلی دانش آموزان، اولویت اول اهداف از آن جایی که   از  دانش آموزان  یلیتحصت یستتیبهزتوجه به  ،[4 آموزشتی هر نظام آموزشتی ا

شت فاهیمجمله م ستتو پرورش نظام آموزش  یمهم در حوزه پژوه صت تیبر موفقی دیمفهوم کل نیا چراکه ا ستزا ریآنان تاث یلیو عملکرد تح ست ییب  یهایدارد. برر

 .[5 کندیم فایا ینقش مهم نیب نیدر ا یفرد یبرخوردار نبوده و تفاوتها یکسانی یستیافراد از بهز کسان،ی یها طیمح و طیانجام شده نشان داده اند که در شرا

صت یفرد ،یطیمح مجموعه عواملاز  یستتی، بهز گرید انیبه ب شتخ شتود یتیو  صت یستتی. بهزایجاد می  ستبت به زندگنگرش دانش در  یلیتح صت یآموزان ن  ،یلیتح

  .[6 ابدی یمعنا م ندانش آموزا لینگرش به معلم، همساالن و محل تحص

 . [7 باشدیدرآمیزی با کار مدرسه م، رضایتمندی تحصیلی، فرسودگی نسبت به مدرسهکند: ارزش مدرسه، می پیدا معنا بُعد چهار درسازه بهزیستی تحصیلی 

 .داندرفتن به مدرسه می دربه مطالعه دروس و اشتیاق گیر عبارک  از میزان عالقه فرارزش مدرسه را ا[، 8 

شود، فرسودگی کفایتی از آموختن تعریف میبه مدرسته و احساس بی گستلیدهدوم که به عنوان خستتگی از پاستخگویی به انتظاراک مدرسته نگرش بدبینانه و   بُعد 

 .[10 های اولیه عدم کفایت تحصیلی هستنددر این مفهوم خستگی و بدبینی هیجانی پیش بینی کننده. [9 شودنسبت به مدرسه نامیده می

های تحصتیلی برای دستتیابی به اهداف دیگر عامل رضتایتمندی تحصتیلی در نظر گرفته شتده استت که بر احستاس رضتایت شتخصتی از انتخاب مستیر و گزینه بُعددر 

 .[7  شخصی داللت دارد 
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ستته قرار دارد که به عنوان حالت مثبت و متمر شتتارکت در امور مدر ستته یا م شتتگذاریویژگی  ذهن که باکز در نهایت در بُعد چهارم درآمیزی با کار مدر  ،های ارز

ستتت، پایداری توجه و دریافت مطالب همراه ستتتی درمجموع. [11 شتتودتعریف می ا صتتیلی بهزی ستتته عوامل نقش بیانگر تح ستته  بافت با رابطه در ستتازبهزی مدر

 .[7 است

ستتی تحصتیلی، خودکارآمد      شتدهای وی میفراگیر و توانشنقش فعال خود و  ی تحصتیلی از عوامل مؤثر بر بهزی ستتی تحصتیلی، برای از این رو، . با ارتقای بهزی

 .[13و12 داردفردی اهمیت  عاملیت آموز وتوجه به نقش دانش

صتتیلی و یادگیری هایخودکارآمدی در موقعیت باورهای  صتتیلی بیان[15و14 ایفا می کنند را مهمی نقش تح اطمینان فرد به  کننده . باورهای خودکارامدی تح

ستتط  توانایی خود در انجام موفقیت صتتیلی، در یک  شتتدمی معینآمیز تکالیف تح صتتیلی خودکارآمدی باورهای[ 18  بر مبنای دیدگاه بندورا .[17و16  با  تح

  بیانجامد. تحصیلی استرس با تجربه مخرب اثراک کاهش به تواندمی

شتان داده یشتواهد تجرب صت یخودکارآمد یبرخوردار از باورها رانیاند که فراگن صت یخودکارآمد یفاقد باورها رانیبا فراگ ستهیدر مقا یلیتح از  شتتریب یلیتح

 .[19 شوندیم فیبه استفاده از فراشناخت توص یمندبودن و عالقه یراهبرد ،یخود گردان ،یختگیمانند خودانگ ییهایژگیو قیطر

 یگرم یانگرستازه نما ینکرد؛ ا یفخود تعر یرشاز پذ ی[ ستازه شتفقت به خود را شتکل20  شتفقت به خود می باشتد. نفیکی دیگر از عوامل موثر بر بهزیستتی 

 یمشتتر  انسان یژگیبا خود، و یا مهربانی یخود مهربان ،شتفقت به خود یاصتل یهستتند. مؤلفه ها یندخود استت که ناخوشتا یاز خود و زندگ ییجنبه ها یرشو پذ

ستت  یو ذهن آگاه ستت که زمان ینا یمهربان ود[. منظور از خ21 ا ست یا ستت م یند،ب یم یبکه فرد آ ستاس ب یاخورد  یشتک آنکه  یکند به جا یم یتیکفا یاح

 یک عنوان به یمشتر  انسان یژگیو. [22 نسبت به خودش مهربان باشد و خود را در  کند  ،به خود انتقاد کند یا یردبگ یدهرا که متحمل شده است، ناد یرنج

شتفقت به خود به ا ستان ها ینمؤلفه  ستت که ان ستبت به خود،  ییمعنا ستخت یدارند، در  م شتفقتکه ن ستت خوردن و تجربه  شتک  یها یکنند که کامل نبودن، 

شوند،  خشمگینبه اهداف مطلوبشان  یدنآنکه از نرس یشوند، به جا یمواجه م یسخت زندگ یکه با تجربه ها یآنها زمان ینقابل اجتناب است؛ بنابرا یرغ یزندگ

شتههم افرادکنند که  ینکته توجه م ینبه ا ستت  موقعیتیتوانند در  ینم ی شتان مطلوب ا شتند که به نظر ستت ب یرا که م یزیچ یابا [. ذهن 21 یاورندخواهند به د

ستت که شتفقت به خود به  ینا یانگربه عنوان مؤلفه ستوم شتفقت به خود ب یآگاه ستبتمتعادل  یدگاهد یکا ستت تا ا یازمندن یمنف یبه احستاس ها ن احستاس  ینا

شتتتونتد. افراد ذهن آگتاه، واقع و یرنتدمورد توجته قرار گ یزبته طور اغراق آمنته  ستتترکوب   ییکننتد و توانتا ی  مرا آزادانته و بتدون تحریف ادرا یرونیو ب یدرون یتاکنته 

شتده را  یجادا یها یبتواند مشتکالک و آست یانستان نم [.23 ( دارندیدو ناخوشتان یندو تجربه ها )خوشتا یجاناکاز تفکراک، ه یدر مواجهه با دامنه گستترده ا یادیز

ستاس  یردبگ یدهناد ستبت به آنها اح شتد و از خود مراقبت کند. فرد با پ یزن شتفقتو در همان زمان ن شتته با ست ذیرفتندا شتکل متعادل، گام  یبو توجه به آ ها به 

 [.24 دارد یبه شفقت به خود بر م یابیدست ینهدر زم یمؤثر

صتت یستتتیبهز ستت ینظر یبرگرفته از مبان شتتفقت به خودو  یلیتح شتتنا ستتتند یروان ضتتا یمانند مهربان یمیکه مفاه یمعن نیبد ،مثبت نگر ه ،  یتمندیبه خود ، ر

شتب یآگاهذهن ستتند و بهز کردیرو نیا یهااز مولفه یو خودکارآمد دی، ام ینی، خو صت  یستتیه سته  طهیوارد ح بیترت نیبه هم زین شتفقت به خود  و یلیتح مدر

و به  تر  مدرسته هستتندو  افت تحصتیلی در معرض  گریدافراد از  شیب ،مانند خشتم و اضتطراب هستتند یمنف جاناکیو ه قضتاوتیخود یکه دارا یاند و افرادشتده

 نجر نسبت به درس م ینیو بدب ینشان دادند که احساس شکست خوردگ [26 که ی[، به طور25 کند یافت م یزندگ حوزه هایدنبال آن ، عملکرد آنها در همه 

   .گرددیم یلیبه افت عملکرد تحص

شتتان می صتتیلی دانشمطالعاک اخیر ن ستتتی تح ستتتی رابطه وجود دارد، به این معنی که ارتقای بهزی صتتیلی و بهزی شتترفت تح شتترفت دهد که بین پی آموزان به پی

صتتیلی آنها کمک می صتتیلی [11 کندتح ستتتی تح صتتدماک جبران ناپذیم در مقابل عدم بهزی شتتد یرا برا یریتواند  شتتته با نگرش ین که ا [27  جامعه و فرد دا

 .[28 موجب گردد راآموزان دانش یلیکاهش عملکرد تحص نهیتواند زمیم  نانهیبدب

صت تیاهم یدارا طهیح نیانجام پژوهش در ا ن،یبنابرا ستت یخا ستتی حیطه بودن نو  وجود . باا شتی بهزی صتیلی، پژوه ستتردگی تح  توجه قابل زمینه این در کار گ

 دارد. فراوان کار جای هنوز اما است،

ستتی  شتی و در موقعیتبا وجود اهمیت بهزی ستت که  های محدودیپژوهش های آموز شتده ا شتور انجام  شتدیم در این  در این حوزه در ک ستی  پژوهشبرآن  به برر

صتیلی شتفقت به خود و خودکارآمدی نیب رابطه  صتیلی تح ستتی تح شتفقت به خود و خودکارآمدی بپردازیم با بهزی ستهم  صتیلی در پیش بی و  ستتی تح نی بهزی

 تحصیلی را مشخص کنیم. 

 

 روش. 2
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شتامل همه ستتگی بود. جامعه آماری این پژوهش  ضتر از نوع همب ستطهی دانشپژوهش حا ستر مقطع متو ستال  14و  8ی دوم منطقه آموزان دختر و پ شتهرتهران 

ی مورد نظر با روش تعیین شتد. نمونه 370( حجم نمونه 1987مورگان)ی آماری بر استاس جدول کرجستی و بود. با توجه به حجم جامعه 1400-1401تحصتیلی 

 ای انتخاب شد.ای چند مرحلهخوشه

 ابزار پژوهش: . 2.1

 :پرسشنامه بهزيستي تحصیلي. 2.1.1

ستا ینیستو-ننیتوم و مشتارکت در  یلیتحصت تیرضتا ،یلیتحصت یارزش مدرسته، فرستودگ بُعدچهار  عیرا با تجم یلیتحصت یستتیبهز اسیمق (2012)همکاران  ریو 

ستتت که م یابیارز-ابزار خود کی اسیمق نیکردند. ا جادیا فیتکال ستتد دهندگان را با  موافقت زانیا ستت کرکیل اسیمقدر  هیگو 31اختالف پا  ییکند. روایم یبرر

ستتتبته کردند. هم ن بُعتدچهتار  یبرا 94/0و  91/0، 77/0، 64/0 بیتکرونبتا  را به ترت یرا گزارش کردند و آلفتا اسیتمق نهیبه شتتتده محتا ستتتا یمراد نیذکر   ریو 

ستت یستتنجروان (1395)همکاران ستتخه فار ستتب ییو روا ییایکردند و پا یابیارز یرانیا ناننوجوا نیرا در ب اسیمق ین منظور، آنها  نیا یرا گزارش کردند. برا یمنا

RMSEA 06/0 و مشتارکت در  یلیتحصت تیرضتا ،یلیتحصت یارزش مدرسته، فرستودگ یرا برا 75/0 و 73/0 ،73/0 ،88/0 ییایپا نیرا محاستبه کردند. آنها هم ن

  بود. 82/0 اسیمق ی اینکرونبا  برا یآلفا بیربه دست آوردند. در پژوهش حاضر، ض فیتکال

 مقیاس شفقت به خود:. 2.1.2

= کامالً موافق( نمره  5= کامالً مخالف تا  1گویه استت که در مقیاس پنج درجه ای لیکرک )از  12این شتامل  .( ایجاد شتده استت2012این مقیاس توستط ریس ) 

ستت شتده ا شتتر خواهد بود 60تا  12نمراک از  .گذاری  ستد دهندگان به خود بی شتفقت پا شتد،  ستت و هر چه نمره کمتر با ستی  .متغیر ا ستخه فار روایی محتوایی ن

ستایر همکاران شتهبازی و  شتفقت به خود از نظر  ضتریب آلفای کرونبا  برای مقیاس  .بود 91/0مطلوب و پایایی کل آزمون  [29 مقیاس  ضتر،   0.80در مطالعه حا

 .بود

 :پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلي. 2.1.3

ستنجش خودکارآمد به صت یمنظور  صت یخودکارآمد اسیآموزان از مقدانش یلیتح ستت. ا1999) نکریمورگان و ج یلیتح شتده ا ستتفاده   30 یدارا اسیمق نی( ا

ستت. گو اسیمق ریز 3ستوال و  شتش و بافت ا ستتعداد، کو ستد  یدارا کرکیل فیبا ط اسیمق نیا یهاهیا شتد. یم یادرجه 4پا ستتعداد در ا بُعدبا  لشتام اسیقم نیا

ستتت و  30 و، 26، 25، 21، 19، 18، 19، 16، 11، 10 ،2شتتماره  یهاهیگو  29 و28، 25، 23، 20، 17، 15، 13، 12، 8،7، 6،3یهاهویگ رندهیگبر در بافت بُعدا

شتد. هم ن یم شتامل م 22، 9یهاهیتالش گو بُعد نیبا ستازنده مقیرا  ستان زانیم اسیشتود.  ستتفاده از آلفا اسیمق یدرون یهم شتده اع 82/0کرونبا ، یرا با ا الم 

 اسیمق نیا ییروا  [30 ران،یگزارش شتده استت. در ا70/0و99/0، 78/0 بیکوشتش و بافت به ترت ،استتعداد اسیمق ریکرونبا  سته ز یآلفا بیضتر نیاستت. هم ن

ستط یاز طریق آلفا اسیمق ییایپا بیضترا نیاند. هم نعامل مطلوب گزارش کرده لیرا از طریق تحل شتش بُعد 76/0یکل یآمدخودکار ی[ برا30 کرونبا  تو  کو

 به دست آمده است. 60/0تفاب بُعدو  66/0 استعداد 65/0

 شدند. لیتحل SPSS 26و با استفاده از نرم افزار  ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یپژوهش با آزمون همبستگ نیا یهاداده

 يافته ها. 3

 

 ارائه شده است. 1، خودکارآمدی تحصیلی و بهزیستی تحصیلی در جدول شفقت به خودهای میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره

 

 های شفقت به خود، خودکارآمدی تحصیلی و بهزیستی تحصیلی: میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره1جدول 

 متغیرها میانگین انحراف معیار نمره حداقل حداکثر نمره

 شفقت به خود 37/ 23 7/ 05 16 58

 خودکارآمدی تحصیلی 82/ 74 8/ 29 54 102

 بهزیستی تحصیلی 124/ 04 27/ 40 39 188
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 ارائه شده است.  2ضرایب همبستگی خودکارآمدی تحصیلی، شفقت به خود و بهزیستی تحصیلی در جدول 

 

: ضرایب همبستگی متغیرهای مورد مطالعه2جدول  

 3 2 1 متغیرها

   1 خودکارآمدی تحصیلی  _1

  1 **23/0 شفقت به خود _2

 1 **42/0 **44/0 بهزیستی تحصیلی _3

**P< 01/0  

  *P< 05/0  

شود، تمامی روابط موجود میان متغیرهای مورد مطالعه معنادار بوده و باالترین ضریب همبستگی مربوط به رابطه بهزیستی تحصیلی و همانطور که مالحظه می

 ( است. r=44/0خودکارآمدی تحصیلی )

بینی بهزیستی تحصیلی از تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام استفاده های خودکارآمدی تحصیلی و شفقت به خود در پیشبه منظور تعیین سهم متغیر

 ارائه شده است. 3شد که نتایج در جدول 

 

 بهزیستی تحصیلی از روی شفقت به خود و خودکارآمدی تحصیلیرگرسیون گام به گام نتایج تحلیل : 3جدول

 خطای برآورد R 2R F سط  معناداری B متغییر ها گام

 0/ 790 111/ 863 0/ 202 0/ 450 0/ 000 0/ 450 خودکار آمدی تحصیلی 1

 خودکارآمدی تحصیلی 2

 شفقت به خود

369 /0 

346 /0 

000 /0 562 /0 316 /0 413 /101 732 /0 

 

کند. در گام دوم متغیر درصتد از تغییراک بهزیستتی تحصتیلی را تبیین می 20دهد که در گام اول، متغیر خودکار آمدی تحصتیلی تحلیل رگرستیون نشتان مینتایج 

ودکارآمدی تحصیلی کند. یعنی خدرصد افزایش پیدا می 31شتفقت به خود وارد معادله پیش بینی شده است و با اضافه نمودن این متغیر میزان ضریب تبیین به 

 درصد از تغییراک بهزیستی تحصیلی را تبیین می کنند. 31و شفقت به خود 

 

 بحث ونتیجه گیری. 4

 

 ی شفقت به خود و خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

شتان م جینتا ضتر ن شتفقت دهند   یپژوهش حا  33، 32، 31 یها با پژوهش ها افتهی نیوجود دارد.  ا یرابطه مثبت و معنادار  یلیتحصت یستتیبه خود و بهز بین 

 .رابطه دارد یلیتحص یستیشفقت به خود با بهز حاضر و پژوهش های دیگر می توان نتیجه گرفت کههمخوان است. با توجه به یافته های پژوهش   [34و

هم داشتته باشتد.  یو آموزشتگاه یلیتحصت یایکه شتفقت به خود، مزا رستدیبه نظر م توجه داشتت که دیبا یلیتحصت یستتیشتفقت به خود و بهز نیرابطه ب نییدر تب 

 .[35 رابطه دارد یریادگیبه  یکه شفقت به خودبا عالقه ذات افتندینف و  همکاران در
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ستته در موقع صتت یها تیدانش آموزان عالقمند به مدر شتتونت قرار دهند نکهیا یدارند به جا لیتما یلیناموفق تح ستترزنش و خ ستتت ، خود را مورد  شتتک و  عوامل 

شتتباه  ضتاوک ها ، ابدیرا در ا شتتکار  یداریپا یو دارا دهندینم یتیدر مورد خود اهم گرانید یبه ق شتدن بر مهارک ها درو پ ستلط  شتندیم دیجد یجهت م . در با

 نستبت به را  یکمتر و نگرش مثبت یمنف حستاستاکا ،ندیناخوشتا عیدر هنگام وقا یریادگی - یکردیرو یریگجهت یکه افراد دارا دادندپژوهش ها نشتان  نهیزم نیا

 .[36  کنندیخودشان تجربه م

 .پردازندیم یلیو تحصت یعلم یگر میباال و در هنگام بروز مشتکل ، به خود تنظ یلیتحصت شترفتیپ زهیانگ یگفت که دانش آموزان عالقمند به مدرسته دارا توانیم

در مورد  یدشتوار ، با احستاستاک منف یهاتیاجتناب از چالش و موقع یکنند و به جایم میخود را متعادل و تنظ جاناکیه ، هایافراد معموالً در هنگام دشتوار نیا

ست رایز کندیمقابله م فیآن تکل ستا ستاختن ه،هاو عبور از چالش تیموفق یبرا یشترط ا ستاک م جاناکیمتعادل  ستا شتد یو کنترل اح شتگران  نهیزم نیدر ا .با پژوه

 یهاتیکه افراد در موقع یهمراه است و هنگام مدارجانیه یاستتفاده از راهبردها لهیبه وست یل به مقابله با احستاستاک منفیا تمایها  جانیه از یمعتقدند که آگاه

 .[37 نداردپسروی و اجتناب از احساساک وجود ، وا نکارمانند ا ییندهایفرا ،کنند یاستفاده مشفقت به خود مثبت  یها، از مولفه یشکست و ناکام

شتان م جینتاهم نین  ضتر ن صتیلی خودکارآمدی  دهند بینیپژوهش حا صتیلیتح ستتی تح شت یمثبت و معناداری رابطه با بهزی شتواهد پژوه شتان  یوجود دارد.   ن

صتتت یمواجهته با مطتالبتاک زندگ یرا برا رانیتالش و مقتاومت فراگ یخودکارآمد یاند که باورهاداده بر  [39 مطتالعتاک  جینتتا نیهم ن [38 دهدیم شیافزا یلیتح

صتتت یهتادر غلبته بر چتالش یخودکتارآمتد ینقش مهم بتاورهتا شتتتان داده انتد کته بتاورهتا یهتا. در مجموع پژوهشکننتدیم دیتتتاک یلیتح  یخودکتارآمتد یمختلف ن

 ،[45و 44، 43 یلیتحصت یمیخودتنظ، [42 یلیتحصت یهاآرمان نشیگز،[41 عملکرد مناستب در دانشتگاه، [40 آموزان در مدرسته دانش یبا نمراک باال یلیتحصت

 د که با نتایج پژوهش همخوان است. رابطه معنادار دار

های ذاتی، عملکرد خود را در زمینه تحصتیلی بهبود بخشتند، توستعه رغم همه محدودیتتوانند علییران با عاملیت انستانی باال، باور دارند که میفراگ، استاس این بر

 .[46 شان را هموار سازندمسیرتحصیلیدهند و 

های الزم جهت دستتیابی به شترایط تحصتیلی رضتایت بخش  استتفاده ریزی و هدایت کنشدر واقع افراد خود کارآمد از تنوعی از راهبردهای فراشتناختی جهت پی

 .[13 می کنند

ستتاس خود اطمینانی، حرمت خود و باور به خودکارآمدی خویش شتتدی تکالیف به پرداختن برای را آموزاندانش انگیزه ،اح صتتیلی هایچالش از گذر و ر  ارتقا تح

 آموزانیدانش چنین. هستتند مطمئن تحصتیلی هایچالش عبور از برای خود توانایی از و شتوندمی ظاهر پرتوان با تحصتیل ترآموزان با خودباوری باالشدان. دهدمی

. همین مقاومت در برابر [47 کنند می وارسی بهتر عملکرد و موفقیت به رسیدن برای را دیگر هایراه بلکه کنندنمی نشینیعقب تنها نه شتکستت صتورک در حتی

 .[49و 48 است تحصیلی سرزندگی اساس، تحصیلی جاری و مداوم موانع های تحصیلی و ارائه پاسد مثبت، سازنده و انطباقی به انواعچالش

شتتناختیجمله خودکارآمدی از طریق فرایندباورهای عاملیت از  شتتی  ،عاطفی ،های چهارگانه  شتتناختی، انتخابی رفتار را تحت تاثیر قرار میو انگیز دهند. از نظر 

 . [50 کند  دوری آن از باید که آسیبی نه صورک چالشی است که باید بر آن مسلط شود،ادرا  فرد خود کارآمد از یک تکلیف یا شرایط دشوار به

صتورک موانع، کمتر چالشباال تحصتیلی خودکارآمدی باورهای دارای آموزدانش چون، بنابراین شتتر کندمی ادرا  نازدودنی  های تحصتیلی را به  شتتن برای بی  بردا

 زاآسیب موقعیتهای اضطراب و افستردگی، تنیدگی، باال خودکارآمدی دارای افراد نیز عاطفی نظر از. شتودمی برانگیخته تحصتیلی زندگی هایچالش از عبور و موانع

ها و حل مشکالک، تالش و پافشاری بیشتری نشان می از نظر انگیزشی فرد واجد خودکارآمدی تحصیلی باالتر، در عبور از چالش .کندنگیز احساس میبراچالش و

کند. از لحاظ فرایند انتخابی نیز، دانش آموز دارای باورهای شتتر میانجامد، بیدهد که این تالش احتمال شتکستت را کم و احتمال موفقیت را که به سترزندگی می

صتتیلی شتتتری موفقیت احتمال که کند انتخاب عملکرد برای را هاییموقعیت کندمی تالش، باالتر خودکارآمدی تح شتتته او برای بی شتتد دا  به هاانتخاب این که با

 .[51 انجامدمی تحصیلی بهزیستی افزایش

 یدر کارکرد اجتماع یلیتحص شرفتیپ تیو اهم رانیفراگ یفرد در زندگ یلیتحص طیمح تیبا هدف توجه به مرکز یلیتحص یستیمفهوم بهز ،آموزش یدر عرصه

 . [52  داردپرداختن به آن اهمیت آنان  یجانیو ه

آموزان به عنوان آینده سازان سویی دیگر با توجه به این که دانشبا توجه به اهمیت شفقت به خود و خودکارآمدی تحصیلی در بهزیستی تحصیلی از یک سو و از 

آموزان بیشتتر توجه نمود و ی بهزیستتی تحصتیلی دانششتود که برای پیشترفت همه جانبه این سترمایه های انستانی به مستئلهکشتور هستتند این  ضترورک آشتکار می

 . گیرد ورکآموزان صاقداماتی جهت گسترش شفقت به خود و خودکارآمدی دانش
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