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تگیری اهداف پیشرفت با استرس ادراک شده تحصیلی در
 بررسی رابطه بین خودشفقتورزی و جه

شآموزان دختر متوسطه دوم شهرستان بوکان
 دا ن
The study of relationship between self- compassion and orientation development goals with
perceived Stress Education among Female high school students Second in Boukan
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Abstract
Aim: The aim of this stady was check the relationship
between self- compassion and orientation development
goals with perceived Stress Education among Female high
school students Second in Boukan. Method: The research
method is correlation. Among all secondary school
students in the city of Boukan in the school year 20152016 using multi-stage cluste sampling of 285 subjects
were selected. Research Tools Contains self- compassion,
Eliot and McGregor's orientation development goals,
Zajacova, Lynch& Espenshade perceived Stress
Education were used .To Analysis data Mean, Median,
Standard deviation, Regression and person Correlation
were used. Results: The results showed that the relation
between self- compassion and perceived Stress Education
was negatively Significant. Around 22 Percent selfcompassion resulted from P.S.E. The results also indicated
that the orientation of academic achievement goals,
perceived stress with 99% confidence negative and
significant relationship exists.Conclusion: People who
have more stress, more educated about their feelings of
helplessness.
key word: self- compassion, orientation development
goals and perceived Stress Education.
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چکیده

 از انجام پژوهش حاضر بررس طبار ی ه وخ  د تقفش ور هج و یز تتت تتتتتتگی یر:هدف
 اهداف پیشرفت با استرس ادراک شده تحصیلی دانشآم زو ان خد تر متوسطه مود
    تسا یگ نیب.  روش پژوهش به ش بمه هوی ست زا: روش.شهرستان بوکان میباشد
4931-59 کلیه دانشآم زو ان خد تر متوسطه دوم شهرستان بوکان در سال تحصیلی
. نفر انتخاب شد582 با استفا هد از روش نمونهگیری وخ شهای چند مرحلهای تعداد
     فن یتقفشدوخ درادنات س شجن،  نامهههها ای اس

ابزارهای پژوهش ش ما للل پرسش

   او و، هدفهای پیشرفت الیوت و مکگر گی و کاژاز یلیصحت سرتسا و ر و چنل
، برای تحلیل دا هد ها از شاخصهای آمار توصیفی چو  ن ممی ییانگین.اسپن شاد است
 و در بخش استنباطی از آزمون هم تسب گگگ ی پیرسوننن و... انحراف استاندارد و،میانه
    نتایج ن د ناش ا  ؛هک د ب نی: یافتهها.رگرسیون تک متغیره و چند متغیره استفا هد شد
   دوخ ش تقف ورزی با استرس ادراک شده تحصیلی رابطه منفی و معن دا ا دوجو یر
           ر زا یلیصحت هدش وی
   

هج تتتگی اب تفرشیپ فادها یر

 درص سا تارییغت زا د ت کاردا سر22 دارد و تقر بی  ًاًا
 همچنین ب نی. ورزی تبیین میش دو

دوخ ش تقف

در.  اطمینان رابطه منفی و معناداری وجو د د ا% 99 استرس ادراک شده تحصیلی با
    در رابطه ب ب لیصحت ا یی ییی ساسحا رتش، افرادی که بیشتر استرس دارند:نتیجهگیری
.یکنند
 درماندگی م
    ردا سرتسا اک

 تهج گیری اه و تفرشیپ فاد،ورزی

 دوخ ش تقف:کلیدواژه
.شده تحصیلی

1395 /80/80 :تاریخ دریافت
1395 /11/72 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
شآم زو ان و دان یوجش ان مختلف ید ده میش دو  .متاسفانه ذهن افراد مبتال به ا نی استرس قادر به
امرو هز استرس تحصیلی اغلب در میان دان 
تجزیه و تحلیل سریع ان هوب اط عال اتی که به سوی شان سرا یز ر میش دو  ،نی تس

و همین امر صدمات سج می و روحی یذپان ناربج ر ار ی   

در بر وخ اهد داشت .چنین استرسی ناشی از گرایش دنیای امروز به کسب بیشتر نی اط عال ات در کوتاهتر نی زمان ،در محیطی پر رقابت
است .فشار برای مطالعه هر چه بهتر برای کسب بهتر نی نمرات ،بهتر نی رتبه و بهتر نی جا گی اه علمی باعث نومیدی و فرس دو گی شخص

میش دو (ماننگ و فوسلیر ) 010 2 ،2استرس را یکی از جنبههای طبیعی و اجتناب نا یذپ ر زندگی انسان معاصر وخ انده اندک لاکشا هب ه    
مختلف تعر فی

شده است .برخی آن را در یک کلمه به فشار روانی یا تنی زیف خساپ ار نآ یهورگ و هدرک فیرعت یگد ی کیژولو       

انسان به محرکهای محیطی تهدید کننده دانستهاند (الزاروس و فولکمن .) 2002 ،3وع امل مختلف میتواند منشأ استرس باشد از جمله
آن تحصیل ،اسمیت (  )5 200استرس تحصیلی را به عنوان یک حالت روان شناختی میداند که شامل اضطراب امتحان ،عدم پی فرش تتت
تحصیلی ،عدم هدف گزینی میباشد .استرس تحصیلی به احساس نیاز فزاینده به دانش و به طور همزمان ،ادراک فرد مبنی بر نداش نت
زمان کافی برای دستیابی به آن دانش اشاره میکند (ن لق از انگ و هان.) ۰۰۶ ۲ ،4
از طرف گید ر ،دوخ ش تقف ورزی را به عنوان سا هز ای سه مؤلفهای ،شامل مهربانی با دوخ در مقابل قض وا تتت ک در ننن خو کارتشا ،د ا تت تتت
انسانی در مقابل انزوا و به هوشیاری (ذهن آگاهی) در مقابل همانندسازی افراطی تعر فی
درک دوخ به جای قضاوت دوخ و ن عو ی حما تی

ن تبس

کر هد است (نف .) 2003 ،5مهربانی با دوخ ،

یهای دوخ است .اعتراف به اینکه همه ان د اهناس اراای
به کاستیها و بیکفایت 

ی اس  ت ((نی  کیرتاپ کرک ،ف و
نقص هستند ،اشتباه میکنند و درگیر رفتارهای ناسالم میشوند ،مشخصههه اش اکارت تتت ان ناس ی ی
 .) 007 2افرادی که دوخ ش تقف

ورزی باالیی دارند ن تبس

ر  ود ههههههه ،6

به افرادی که دوخ ش قف تی کمی دارند سالمت روانشناختی بی تش ررری دارند..

یز را در آنها درد گریزنا یذپ ر و احساس شکستی که همه افراد تجربه میکنند به وسیله یک سرزنش دوخ بیرحمانه ،اح اس سسس ان  اوز ووو
همانندسازی افراطی با افکار و هیجانها استمرار نمییابد (سعیدی ،قربانی ،سرفراز و شر فی یان.)29 13 ،
دوخ ش قف تی الع وه بر آنکه فرد را در مقابل حاالت روانی منفی محافظت میکند ،در ت تیوق
عنوان مثال دوخ ش قف تی با احساساتی چون پیوند اجتماعی و رضا تی

از زندگی مرتبط است .همچنین ،دوخ ش قف تی به ارضاء نیازها ای

اساسی دوخ مختاری ،شا سی تگی و نیاز به برقراری ارتباط کمک میکند (نیف .) 2003 ،ش تقف
ش تقف

ن تبس

به گید ران همراه است .افراد با ش تقف

حاالت هیجانی مث تب

نیز نقش دارد .بههه

ن تبس

به دوخ به طور معناداری با داشتن

دوخ باال تعارضات بین فردی دوخ را با درنظر گرفتن نیازهای دوخ و گید ران حل

یکنند (نورباال ،برجعلی و نورباال.)29 13 ،
م 
از سوی گید ر ،به لحاظ نظری میتوان وع امل برون مدرسه را در ابعاد درون فردی و برون فردی در چهارچوب نظریه هدف پی تفرش
ی ف فده یدر   
تبیین کرد .یک جنبه از بعد درون فردی را میتوان من بط ق با تهج گیری فردی پی .تفرگ رظن رد تفرش     هج تتتگیری ی
پیشرفت بیانگر ال وگ ی من جس می از باورهای فردی است که سبب میش دو هدفهای پیشرفت به عنوان درک منظور و هدف از رفتارهای
تحصیلی تعر فی

بپردا دز (ایمز .) 010 2 ،7نظریه تهج گیری هدف پیشرفت یکی از جدیدتر نی رویکردهایی است که در سه دهه اخیر

به حیطه روانشناسی انگیزش وارد شده است .ا نی نظریه عمدت ًاًا حاصل ت شال

روانشناسانی اس رد هک ت    حیطههههاییی انگی ،دشر ،شز   
2. Manning & Fusilier
3.Lazarus & folkman
4. Ang & Huan
5 .Neff
6. Neff, Kirkpatrick, Rude,
7. Ames
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روانشناسی اجتماعی و روانشناسی تربیتی فعالیت میکنند .در واقع تهج گیری هدف بیانگر ال وگ ی من جس می از باورهای ف تسا در   
که سبب میش دو تا فرد به روشهای مختلف به موقعیتها گرایش پیدا کند و در آن زمینه به فعالی و دزادرپب ت ار یخساپ تیاهن رد
ارائه دهد (و سی ی و طالع سپ ند .)39 13 ،هدفهای پیشرفت به عنوان درک منظور و هدف از رفتارهای تحصیلی تعر فی

  

میش دو (الو و

شآم زو و رفتارهای مربوط به هدف وی را میتوان با در نظر گرفتن دلیل
لی .) 2008 ،8نظریه هدف پیشرفت بیان میکند که انگیزه دان 
و منظوری که وی هنگام درگیر شدن در تکالیف درسی اتخاذ میکند ،ب هف مید (تنومینن -سوئینی ،سالمال-آرو و نیمیورتا .) 2011 ،9از

ی و توانا ایی اف ار ددد براای ان اج ممم م ثؤ ررر تک یلا ففف درسییی اثررر م ممیگ راذ ددد (آکاننن و
آنجا که استرس تحصیلی بر سالمت روانی  -نامسج ی ی

کیاروچی ،) 2013 ،10و س وط ح باالی استرس ،منجر به نتایج روانشناختی ،هیجانی و سج مانی منفی مثل وخ اب کم ،ضعف نظام ایمنی
یش دو (سولبرگ و توریس.) 2003 ،11
و بیماری م 

سعادت ،اصغری و جزایری ( ،)4931در تحقیق دوخ نشان دادنددد ک اب یلیصحت یدمآراکدوخ ه اهریغتم ی مح  ای تتتتتتتتتتتتته جا یا ت یعام   
ادراک شده و راهبردهای مقابلهای مسأله محور هم سب تگی مث تب

و معن دا ا د ر ا  یاهریغتم اب و در ا رتس س رادا  ا ناجیه هلباقم ،هدش ک       

ی ه فد
محور و مقابله اجتنابی هم سب تگی منفی و معنادار دارد .و سی ی و طالع سپ ند (  )39 13در پژوهش دوخ دریافتند کههه هج تتتگیری ی
پیشرفت تیحرگرا و راهبردهای فراشناختی با پیشرفت ریاضی رابطه مث تب

و تهج گیری هدف اجتناب از تبحر و اجتناب از عملکرد با

پیشرفت تحصیلی ریاضی رابظه ننفی داشتند .امان اللهی ،تردست و اصالنی (  )39 13در پژوهشی که ان د ماج ا دند    نتا ایج ن د ناش ا هک د   
شبینی سالمت عمومی در دان وجش یان خد تر دارای تجربه شک تس
ترکیب طخ ی متغیرهای پژوهش قادر به پی 

عاطفی دان گش اههای ش ره

اهواز است .همچنین سعیدی ،قربانی ،سرافراز و شر فی یان (  )19 13نیز درپژوهشی که انجام دادند به ا نی نتیجه رسیدند که آمادگی برای
شرم به صورت مث تب

و ش تقف

ن تبس

به دوخ به صورت منفی با هیجانات نا وخ شایند ارتباط دارند .مقدسی (  ،)19 13تحقیقی ب  ا هه هههدف

بررسی رابطه تهج گیری هدف و حما تی

اجتماعی ادراک شده با فرس دو گی تحصیلی دان یوجش ان دان جیابرذآ یندم دیهش هاگش ان     

انجام داد .نتایج نشان داد بین مولفههای تهج گیری هدف و منابع حما تی

اجتماعی ادراک شده با فرس دو گی تحص طبار یلی ه جو  ود    

دارد .گید ر یافتهها ن د ناش ا لست فده د ططط طططط -اجتن ست فده ،یبا للل للللط -گرا ردا یعامتجا تیامح و یشی ا وت هداوناخ هدش ک ا سن ت دن       
فرس دو گی تحصیلی را پیشبینی کنند .در پژوهشی که توسط بدری گرگری و احمدیان (  )09 13انجام شد دریافتند که
ی عملکردگرا و نیدلاو یی
هدف پیشرفت عملکرد گرایی دانشآم زو ان از طریق هج تتتگیری ی

هج تتتگیرییی

شبینییی
هب ناملعم صو  نامأوت تر پی ششششششش ششششششش

شبینی م ممیشو ددد  .غالمییینیا ا
میش دو  ،در حالی که هدف پیشرفت تبحرگرایی دانشآم زو ان فقط از طریق هدف تبحر گرایی والد نی پی 
شبینی کننده مث هلئسم کبس تب   
(  ،) 1388نیز در پژوهش دوخ نشان داد که؛ تهج گیری هدف تسلط گرا شی ی و عملکرد گرا شی ی پی 
مدار و هدف تسلط اجتنابی و عملکرد اجتنابی پیشبینی کننده منفی سبک م ئس له مدار هستند .همچنین در بخشی از نتایج آم تسا هد   

که تهج گیری هدف با استرس تحصیلی رابطه منفی و معناداری و دوج دارد .آر سی نو و لوریا ،) 2014 (12در پژوهشی که انجام دادند به
ا نی نتایج دست یافتند که استرس یکی از وع امل مؤثر منفی بر عملکرد تحصیلی است و در صورتی که فر ددد از راهبردها ای مقابلهههای
ناکارآمد استفا هد کند ،استرس فرد چند برابر میش دو و به کارگیری راهبردهای مقابلهای متمرکز بر مسأله م جو ب کاهش و مدددیریت

یش دو  .ژانگ وگیم و چام ،) 007 2(13در تحقیق دوخ به ا نی نتیجه رسیدند که بین کمال گرایی با فرس دو گی تحص طبار یلی ه   
استرس م 

8. Lau and Lee
9. Tuominen-Soini, Salmela-Aro and Niemivirta
10 .Akan & Ciarrochi
11 .Solberg & Torres
12. Arsenio & Loria
13.Zhang, Gan & Cham
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منفی و دوج دارد .همچنین در پژوهشی که نف و جید یترات )5 200 (14انجام دادند نتایج نشان داد که دوخ ش قف تی ،تاب آوری هی یناج
را نیز برای فرد به دنبال دارد ،چنان که افرادی که واجد درجات باالتری از ا نی خصیصه شخصیتی هستند ،گرایش کمتری به ن راوخش
کردن افکار دارند .بلت ،ک یو نلن ،چورن ،مک دونالد و زورف ) 010 2(15نیز درپژوهش خو رفا هک دنتفایرد د ا تقفش هک ید خود   
باالیی دارند ن تبس

به افرادی که ش تقف

    

دوخ کمی دارند سالمت روانشناختی بیشتری دارند زیرگ درد اهنآ رد اریز ن سحا و ریذپا اس     

شکستی که همه افراد تجربه میکنند به وسیله یک سرزنش دوخ بی رحمانه ،احساس انزوا و همانندسازی افراطی با افکار و هیجانها ا
ییابد .لیری و همکاران ( ) 007 2در مطالعه آزما شی ی دوخ در رابطه با ش تقف
استمرار نم 

دوخ نشان دادند که ش تقف

دوخ یک سا هز مهم

در تعد لی واکنش افراد به موقعیتهای ناراحت کننده شامل شک تس  ،طرد ،جخ الت و گید ر حوادث منفی است .نف ،کیرک پاتریک

و رود ) 007 2(16نیز در تحقیق دوخ گزارش کردند که ش تقف

دوخ تاب آوری هی اب ار یناج الال الالال م ممیبر ددد و اف راد هک یدار ا اجرد ی ت    

باالتری از دوخ ش قف تی هستند ،گرایش کمتری به فرونشانی یا نشخوار افکار دارند .همچنین

نف و وپ میر ) 2012 (17نشان دادند که ش تقف

دوخ ب وط ر معناداری با داشتن ش تقف

ن تبس به گید ران همران است .بنابرا نی آنچه روشن به

یرسد ،یکی از تهج گیر هی ای عمده و مهم روانشناسییی ام زور  ،،بههه سم تتت حفظظظ سالم صوصخ سرتسا شهاک و ت
نظر م 

ًاًا

سرتسا       

تو
تحصیلی است ،چرا که از فواید ا نی امر ،کاهش هزینههای انسانی و مادی وخ اهد ب دو  .ان تاقیقحت ماج یی ییی گ درتس ههه و انت اش ررر م الاق ت ت
بها در ا نی زمینه در خارج و دا لخ ک وش ر ،مؤید ا نی امر است .از ا نی رو هدف از نگارش ا نی پژوهش ،بررسی رابطه دوخ ش تقف
کتا 
شآم زو ان خد تر متوسطه دوم شهرستان بوکان میباشد.
ورزی و تهج گیری اهداف پیشرفت با استرس ادراک شده تحصیلی در دان 
روش پژوهش
پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع هم سب تگی م ممیباشددد .جامع هیلک رضاح شهوژپ رد یرامآ ه      
دانشآم زو ان خد تر متوسطه دوم شهرستان بوکان در سال تحصیلی  4931-59میباشد که با استفا هد از روش نمونهگیری وخ شهای چند
مرحلهای تعداد  582نفر انتخاب شد.
ابزارپژوهش

الف) خودشفقت ورزی :برای اندا هز گیری سا هز دوخ ش قف تی از مقیاس دوخ ش قف تی نف (  ) 2003استفا هد شد که متشکل از  26گ یو ه
و به صورت لیکرت از (1تقر بی ًاًا هرگز) تا ( 5تقر بی ًاًا همیشه) نمره گذاری میش دو  .ا نی مقیاس توسط مؤمنی ،بالینی ،ش و یباتوم ،یدیه

حیدری (  ،)29 13در دا لخ ک وش ر هنجاریابی شده است .دامنه نمرات پرسشنامه بین  26تا  130قرار دارد .ا نی مقیاس سه مؤلفه دو ق بط ی
را در قالب شش یز ر مقیاس؛ مهربانی با دوخ در مقابل قضاوت در مورد دوخ  ،اشتراکات انسانی در مقابل انزوا ،ذهن آگاهی در مقابل
همانندسازی افراطی ،اندا هز گیری میکند .میانگین نمرات  6مؤلفه با هم جم و هدش ع لصاح لک یتقفشدوخ هرمن کی

      م ممیشو ددد .

ضریب آلفای کرونباخ ا نی مقیاس  0/ 90گزارش شده است (نف.) 2003 ،
در ا نی پژوهش نیز مقدار ضریب آلفای پرسشنامه  89درصد محاسبه شده که نشان از مناسب ب دو ن پرسشنامه دارد.
یهاییی ه  تویلا طسوت هک )،فد و   
ب) پرسشنامه هدف پیشرفت :ا نی پرسشنامه برای سنجش هدفهای پیشرفت ( هج تتتگیری ی
مکگر وگی ر (  ) 2001تهیه و مشتمل بر  12گ یو ه و در طیف  7درجهای میباشد و توسط وج کار ( ،)4 38 1در دا لخ کشو یزاسناور ر   
شده است ،بکار میرود .روایی و اعتبار ا نی مقیاس توسط سازندگان مطلوب گزارش شده و وج کار نیز در ایران روایی و پایایی آن را
14.Neff & Dejitterat
15.Blatt, Quinlan, Chevron, McDonald & Cutoff
16. Neff, Kirkpatrick & Rude
17. Pommier
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تگیری ...
بررسی رابطه بین خودشفقتورزی و جه 

به دست آور هد است او مقدار پایایی آن را براساس روش آلفای کرونباخ برای هدف پیشرفت اجتناب از تبحر  ،% 86عملکردگرا % 77
و تبحرگرایی  % 61و اجتناب از عملکرد  % 75گزارش کر هد است.
در ا نی پژوهش نیز مقدار ضریب آلفای پرسشنامه  81درصد محاسبه شده که نشان از مناسب ب دو ن پرسشنامه دارد.
ج) استرس ادراک شده تحصیلی :پرسشنامه استرس تحصیلی ( :)ASQزاژاکووا ،لنچ و اسپن شاد (  )5 200نسخه جدید پرسشنامه
استرس تحصیلی را با ال وگ گیری از مقیاس تحصیلی میدلستون توسعه دادند .در ا نی مقیاس م موهف استرس تحصیلی از طریق  72تکلیف
مربوط به تحصیل اندا هز گیری میش دو  .در مقیاس استرس تحصیلی از شرکت کنندگان وخ استه میش دو تا میزان استرس زایی هر کی
از  72تکلیف را بر روی یک مقیاس  11درجهای از به هیچ وجه استرس زا نمیباشد (نمره صفر) تا کام ًالًال استرس زا میباشد (نمره هد )
سهای دشواری عملکرد تحصیلی در ک ،سال
تعیین کنند .ضرایب آلفای کرونباخ عامل کلی استرس تحصیلی ادراک شده و یز ر مقیا 
دشواری عملکرد تحصیلی در بیرون از کالس ،دشواری تعامل در مدرسه و دشواری مدیر تی

کار ،مدرسه و خانوا هد به ترتیب برابر با

 ،0/ 83 ،0/85 ،0/ 87 ،0/39و  0/ 70به دست آمد (زاژاکووا و همکاران.)5 200 ،
در ا نی پژوهش نیز مقدار ضریب آلفای پرسشنامه  89درصد محاسبه شده که نشان از مناسب ب دو ن پرسشنامه دارد.
یافتهها:

تگیری اهداف پیشرفت و استرس ادراک شده تحصیلی
جدول  :1توصیف متغیرهای خودشفقت ورزی و جه 
میانگین

میانه

واریانس

انحراف معیار

تعداد

69 /6958

68

264 / 079

16 / 5050 2

582

متغیرها
تهج گیری اهداف

43 / 2561

42

113 /925

10 / 65501

582

استرس ادراک شده

137 / 1228

431

455 / 728

21 / 34778

582

دوخ ش تفق

در جدول فوق متغیرهای دوخ ش تقف

ورز ی

ورزی و تهج گیری اهداف پیشرفت و استرس ادراک شده تحصیلی در کل آزم دو نیها بررسی

شده است .میانگین آزم دو نیها در متغیرهای دوخ ش تقف

ورزی و تهج گیری اهداف پیشرفت و استرس ادراک شده تحصیلی در ا نی

پژوهش ترتیب برابر  43 / 2561 ، 69 /6958و  137 / 1228همچنین واریانس به ترتیب برابر

یباشددد و
 113 /925 ، 264 / 079و  455 / 728م مم 

انحراف معیار ا نی متغیرها به ترتیب برابر  10 / 65501 ، 16 / 5050 2و  21 / 34778میباشد که نتایج کامل در جدول فوق آمده است.
فرضیه اول  -بین دوخ ش تقف

ورزی و مؤلفههای آن با استرس ادراک شده تحصیلی در دانشآم زو ان خد تر متوسطه دوم در شهرس نات

بوکان رابطه و دوج دارد.
جدول  :2همبستگی بین متغیرهای خودشفقت ورزی با استرس ادراک شده تحصیلی
متغیر
دوخ ش تقف

استرس ادراک شده
ورز ی

ضریب هم سب تگی پیرسون

-/ 476

مقدار P

0/ 000

تعداد

582

جدول فوق نشان دهنده آن است که ضریب هم سب تگی پیرسون برابر با R= -/ 476و  P=0/ 01میباشد .با ت جو ه به اط عال ات من رد جرد
جدول فوق ،میتوان نتیجه گرفت بین دوخ ش تقف

ورزی با استرس ادراک شده تحصیلی با  % 99اطمینان رابطه منفی و معناداری و دوج

دارد ضریب منفی نشان دهنده ا نی است که هر چه متغیر دوخ ش تقف

ورزی در و دوج انسان بیشتر باش سرتسا د   

نییاپ سکعلاب و  ... ..بههه

41
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شبینی استرس ادراک شده تحصیلی از روی دوخ ش تقف ورزی از تحلیل رگرسیون استفا هد میش دو که نتایج آن در یز ر آمده
منظور پی 
است.
یداری ارتباط بین خودشفقت ورزی با استرس ادراک شده تحصیلی
جدول  :3آنالیز واریانس بررسی معن 
مجموع م ذج ورات

منابع

df

میانگین م ذج ورات

رگرسیون

15392/ 391

1

15392/ 391

باقی مانده

100075 / 311

382

353 / 623

کل

129426 /2 70

482

سطح معنی داری

F

/ 000

83 /2 00

جدول فوق نشان میدهد که آنالیز واریانس مربوط به بررسی ارتباط بین دوخ ش تقف

ورزی با استرس ادراک ش لیصحت هد ی روط هب      

کلی در سطح  / 01معنیدار است که نح هو تأثیرگذاری و مقدار تأثیر بین دوخ ش تقف

ورزی با استرس ادراک شده تحصیلی در جدول

یز ر آمده است.
جدول  :4ضریب رگرسیون تأثیر خودشفقت ورزی با استرس ادراک شده تحصیلی
 Bمقدار ضریب رگرسیون

م دل
ثابت مدل
دوخ ش تقف

081/ 826
ورز ی

Beta

طخ ا
4/529

-/ 626

-/ 476

/ 069

جدول فوق نشان میدهد که با ت جو ه به مقدار آماره  t = -9/ 111تأثیر دوخ ش تقف
سطح  / 01معنیدار است که الع مت منفی ضریب دوخ ش تقف

t

معنیداری
36 / 719

/ 000

-9/ 111

/ 000

ورزی با مقدار ضریب رگرسیون براب اب ر     -/ 626در

ورزی بیانگر تأثیر منفی آن ب ردا سرتسا ر ا م هدش ک یییی یییییباش رادقم و د   

عددی آن بیانگر میزان متوسط افزایش استرس ادراک شده به ازای افزایش یک واحد در متغیر م قتس للل دوخ ش رد .تسا یزرو تقف   
ادامه هر یک از مولفههای دوخ ش تقف

شبینی آن در جدول یز ر آمده است.
ورزی و میزان پی 

جدول  :5ضریب رگرسیون چند متغیره مؤلفههای خودشفقت ورزی با استرس ادراک شده تحصیلی
ضریبهای غیر استاندارد
مؤلفهها
ثابت مدل

B

بهای استاندارد
ضری 
طخ ای استاندارد

ضریب بتا

160 / 472

6/ 971

-

t

معنیداری
23 / 021

0/ 000

مهربانی با دوخ

-/ 860

0/ 300

-/ 132

-2/ 866

0/ 004

قضاوت در مورد دوخ

-/ 543

0/ 310

- /580

-1/ 754

0/ 006

مشترکات انسانی

-2/ 006

0/ 345

-/ 274

-5/ 813

0/ 000

انزوا

2/ 146

0/ 301

0/ 341

7/ 121

0/ 000

ذهن آگاهی

-2/ 000

0/583

-/5 24

-5/ 190

0/ 000

همانندسازی

1/ 776

0/ 97 2

0/ 279

جدول فوق ضریب رگرسیون چند متغیره مؤلفههای دوخ ش تقف

5/589

0/ 000

ورزی با استرس ادراک شده تحصیلی را نشان م ممیدهددد .با ا ت جو ههه بههه

نتایج مولفههای مهربانی با دوخ  ،قضاوت در مورد دوخ  ،مشترکات انسانی ،انزوا ،ذهن آگاهی و همانندسا ززز ی ،چ راه مؤلفههه آن یعنییی
(مهربانی با دوخ  ،قضاوت در مورد دوخ  ،مشترکات انسانی و ذهنآگاهی) در سطح  p=0/ 01معنی دار و منفی میباشددد الع م یفنم ت   
نشان دهنده ضریب معکوس میباشد و همچنین مولفههای (انزوا و همانندسازی) در سطح  p=0/ 01معنیدار و مث تب
ضریب بتا برای مؤلفه مهربانی با دوخ  ،-/ 132قضاوت در مورد خو ددد  ،-/580م اکرتش تتت ان اس ننی  ،0/ 274ان اوز
 -/5 24و همانندسازی  0/ 279میباشد.

م ممیباشددد .م رادق

 ،0/ 341ذه ننن آگاهههی

شآم زو ان خد تر متوسطه دوم در شهرستان بوکان
فرضیه دوم – بین تهج گیری اهداف پیشرفت با استرس ادراک شده تحصیلی در دان 
رابطه و دوج دارد.

15

تگیری ...
بررسی رابطه بین خودشفقتورزی و جه 
تگیری اهداف پیشرفت با استرس ادراک شده تحصیلی
جدول  :6همبستگی بین جه 
متغیر
تهج گیری اهداف

استرس ادراک شده
ضریب هم سب تگی پیرسون

-/ 433

مقدار P

0/ 000

تعداد

582

جدول فوق نشان دهنده آن است که ضریب هم سب تگی پیرسون برابر با R= -/ 433و  P=0/ 01میباشد .با ت جو ه به اط عال ات من رد جرد
جدول فوق ،میتوان نتیجه گرفت بین تهج گیری اهداف پیشرفت با اس اب یلیصحت هدش کاردا سرت      % 99اطمین طبار نا ه یفنم  و
شآم زو بیشتر باشد استرس پایینتر و بالعکس.
معناداری و دوج دارد بد نی معنی که هر چه متغیر تهج گیری اهداف پیشرفت دان 
بحث و نتیجهگیری
هما ن طور که در بحث یافتهها مالحظه شد به منظور پیشبینییی اس یلیصحت هدش کاردا سرت     از روی دوخ ش یزرو تقف

از تحلیل

رگرسیون استفا هد گر ید د نتایج نشان داد که حدود ًاًا  22درصد از تغیی ردا سرتسا تار ا یور زا یلیصحت هدش ک خو  تقفشد و یزر

    

یش دو  .از سوی گید ر ،ضریب رگرسیون چند متغیره مولفههای دوخ ش تقف ورزی با استرس ادراک شده تحصیلی ن د ناش ا هک د   
ت ب ی ین م 
از مولفههای مهربانی با دوخ  ،قضاوت در مورد دوخ  ،مشترکات ان اس ننی ،ان اوز  ،،ذه ننن آگاهههی و همانندسا ززز ی ،چ راه مؤلفههه آن یعنییی
(مهربانی با دوخ  ،قضاوت در مورد دوخ  ،مشترکات انسانی و ذهنآگاهی) در سطح  p=0/ 01معنیدار و منفی م ممیباشددد الع م یفنم ت   
نشان دهنده ضریب معکوس میباشد و همچنین مولفههای (انزوا و همانندسازی) در سطح  p=0/ 01معنیدار و مث تب

م ممیباشددد .نت جیا

ت
حاصل از ا نی فرضیه با نتایج؛ سعادت و همکاران ( ،)4931سعیدی و همکاران (  ،)19 13ژانگ و همکاران ( ،) 007 2ن و ف د جی یت ار ت ت
(  ،)5 200آکین ( ،) 010 2بلت و همکاران ( ،) 010 2لیری و همکاران ( ) 007 2هم وس میباشد .تحقیقات متعدد نشان دا هد است که ” دوخ
ش تقف

ورزی“همراه با رضا تی

تتررری از
بیشتر از زندگی و دوخ انتقادگری کمتر ،م جو ب اضطراب و افسردگی پایین و احساس با بث ا 

یگر دد و باعث میش دو که سختیهای زندگی نیز بهتر رفع شوند (بهرامی.) 11 ،4931 ،
“ دوخ ” م 
همچنین نتایج ضریب هم سب تگی پیرسون حاصل از تحلیل فرضیه دوم نشان داد که بین تهج گیری اهداف پیشرفت با اس کاردا سرت
شآموز زز
شده تحصیلی با  % 99اطمینان رابطه منفی و معناداری و دوج دارد بد نی معنی که هر چه متغیر تهج گیری اهداف پیشرفت دانش ش
بیشتر باشد استرس پایینتر و بالعکس ..نتایج حاص یا زا ل ن اب هیضرف  تن ا ؛جی       مقدسییی(  ،)19 13غالمییینیا ا(  ،) 1388ب رگرگ یرد یی ییی و
احمدیان(  )09 13و و سی ی و طالع سپ ند(  ،)39 13هم وس م ممیباشددد .یبت تهج ین یافتههههاییی حاص یا زا ل ن  قیقحت  و اب  تو کنیا هب هج ه       
تهج گیری اهداف پیشرفت دوخ بیانگر ال وگ ی من جس می از باورهای فرد است که سبب میش دو تا فرد به روشهای مختلف به فعالیت
بپردا دز و در نها تی

پاسخی را ارائه دهد بنابرا نی چون تهج

فعالیت و هدف فرد مشخص است و فرد سمت و سو وخ تیلاعف ی د ر  ا   

تعیین مینماید لذا ا نی امر میتواند به کاهش استرس تحصیلی بینجامد .در کل به نظر میرسد استرس ادراک شده با کاستن از ان یژر
و ا جی اد روحیه یأس و ناامیدی و از سوی گید ر انتخاب معیارهای غیرمن قط ی ،احساس سخ تگی و ناکامی را ب ب هتشاد لابند ه ااا ااااش اذل د   
و دوج هدف پیشرفت میتواند تا حدودی ا نی استرس را کاهش دا هد و فرد عملکرد مناسبی در دروس مدرسهای داشته باشد ..در ا نی
ارتباط غالمینیا (  ،) 1388معتقد است که بین تهج گیری هدف با استرس تحصیلی رابطه منفی و معناداری و دوج دارد .و سی ی و ط علا
ی ه گرحیت تفرشیپ فد ر و تبثم هطبار یضایر تفرشیپ اب یتخانشارف یاهدربهار و ا         
سپ ند(  ،)39 13نشان دادند ک هج ه ت تتتتگیری ی
تهج گیری هدف اجتناب از تبحر و اجتناب از عملکرد با پیشرفت تحصیلی ریاضی رابطه منفی داشتند و مقدسی (  ،)19 13معتقد است
س یکییی از
که بین مولفههای تهج گیری هدف با فرس دو گی تحصیلی رابطه و دوج دارد .آر سی نو و لوریا (  ،) 2014نشان داد که اس رت س س
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وع امل مؤثر منفی بر عملکرد تحصیلی است و در صورتی که فرد از راهبردهای مقابلهای ناکارآمد استفا هد کند ،استرس فرد چند برابر
یش دو و به کارگیری راهبردهای مقابلهای متمرکز بر مسأله م جو ب کاهش و مدیریت استرس میش دو  .پنتر چی  ،) 000 2(18معتقد است
م 
که اهداف پیشرفت به عنوان بازنمایی شناختی دالیلی که افراد برای درگیر شدن در تکالیف تحصیلی دارن دناتسا هب و د ارد هک ییاه

   

افراد برای قضاوت یا ار یز ابی عملکردشان استفا هد میکنند ،اشاره دارد.
منابع
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