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 سازگاری ایواسطه آموزان: نقشدانش در بینیخوش و خودبه شفقت رابطه

 اجتماعی
 17/1/1401تاریخ پذیرش:  18/8/1400تاریخ دریافت: 

 4عباس احمدی، 3معراج کریمی، 2انسیه بابایی ،*1بخت طاهره گلستانی

 
 مقاله پژوهشی

 چکیده

 و تعلطیم نمطام اساسطی هایدغدغه از نوجوانان و کودکان رفتار شیوة جوامع همۀ : درمق مه
 کطه است فرد هر اجتماعی رشد جنبه ترینمهم اجتماعی سازگاری ها است وخانواده و تربیت
اسطت. مطالعطه  افطراد اثرگطذار تحصیلی و شغلی موفقیت همچنین و مختلف افراد با باطارت در

 ایواسططه نقطش آمطوزان،دانش در بینیخطوش و خودبطه شفقت حاضر با هد  بررسی رابطه
 انجام شد. اجتماعی سازگاری

آماری : پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی و طرح پژوهش، همبستگی بطود. جامعطهر ش
آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهرسطتان اسالمشطهر در سطال هش، شامل تمامی دانشپژو

گیری در نفر بطه صطورت نمونطه 378بود که با توجه به فرمول کوکران  1400-1401تحصیلی 
ها از پرسشطنامه شطفقت آوری دادهدسترس برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. برای جمع

( 1961اجتماعی بل )( و پرسشنامه سازگاری 1982رسوم )بینی گت(، خوش2003خود نف )به
مسطیر ها از ضریب همبستگی پیرسطون و روش تحلیطل استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده
 در معادالت ساختاری استفاده شد.

دارای  اجتمطاعی بینی و سطازگاریخطوش خود،به : نتایج پژوهش نشان داد که شفقتهایافته
اجتمطاعی در رابططه بطین  (. همچنطین سطازگاریp<01/0عنادار هسطتند )همبستگی مثبت م

 ای بود.بینی دارای نقش واسطهخود و خوششفقت به
های مبتنطی بطر بهبطود هطای پطژوهش از طریطت طراحطی برنامطه: بر اساس یافتهگیرینتیاه
 اجتماعی را ارتقان داد. توان سازگاریخود میبینی و شفقت بهخوش

 بینیخود، خوشاجتماعی، شفقت به : سازگارییکلما  کلی 
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Abstract 
Introduction: In all societies, the behavior of children and 
adolescents is one of the main concerns of the education system 
and families and social adjustment is the most important aspect 
of social development that is related to different people as well as 
career and academic success. This study aimed to investigate the 
relationship between self-compassion and optimism in students: 
the mediating role of social adjustment. 
Method: The present study was correlated in terms of the applied 
nature and design of the present study. The statistical population 
of the present study included all-female high school students in 
the city of Islamshahr in the academic year 2021-2022, according 
to Cochran's formula, 378 people were selected by available 
sampling to participate in the study. Data were collected using 
the Self-Compassion Questionnaire (2003), Gettersum Optimism 
(1982), and the Bell Social Adjustment Questionnaire (1961). 
Pearson correlation coefficient and path analysis method in 
structural equations were used to analyze the data. 
Results: The results showed that self-compassion, optimism, and 
social adjustment have a significant positive correlation (p<0.01). 
The social adjustment also mediated the relationship between 
self-compassion and optimism. 
Conclusion: Based on the research findings, social adjustment 
can be improved by designing programs based on improving 
optimism and self-compassion. 
Keywords: social adjustment, self-compassion, optimism 
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 مقدمه
ها خانواده و تربیت و تعلیم ناام اساسي هاید د ه از نوجوانان و کودکان رفتار شیوة جوامع همة در
 و شتده رفتاری مشکال  دچار گاهي خود، رشد حساس هایدوره در نوجوانان و کودکان باشند.يم

 رشتد لياصت محتور اجتمتاعي، هتایمهتار  (. اکتساب2018، 1دارند )باچم و کاسي نیاز به کم 

 و اجتمتاعيستازگاری  اجتمتاعي، هتایتعامتج کیفیتت اجتمتاعي، روابتط گیتریشکج اجتماعي،
آمتوزش عتالي از اینکته توجته بته  (.2017، 2اوره و شتود )کتالو مي محسوب فرد روانيسالمت
کوشتش در جهتت شناستایي،  د،روهای پیشرفت ناام آموزشي یت  جامعته بته شتمار متينشانه
، گامي مؤثر در تحقق اهدا  آموزانبهتر برای دانش   آموزشي هر چهالاد تسهیریزی و ایجبرنامه

. در راستای دستیابي به اهدا  (1397)کشاورزافشار و میرزایي،  عالي ناام آموزشي هر کشور است
، آمتوزانهای دانشارزشمند ناام آموزشي نایر گسترش علم در جوامع بشری، توستعه توانمنتدی

هتای آموزشتگاهي و تجتارب زنتدگي، لتتزوم آنهتا و همتاهنگي بتین یادگیریوری افتزایش بهتره
، 3بتار و کتارول )افنستي، توجهي برخوردار استت های مناسب و کارآمد از اهمیت قابجریزیبرنامه
های کننده نقشزیربنای عملکرد خوب، تسهیج ،عنوان مسئله اصلي این دوره بهی سازگار(. 2018

عنوان توانایي فترد بترای بترآورده  زندگي است. همچنین سازگاری به اجتماعي و رضایت بیشتر از
( 2018بتاچم و کاستي ) (.2018، 4تعری  شده است )کوور و سوني نمودن استانداردهای اجتماعي

شتود و دارای معتقدند که سازگاری به معنای توانایي فرد برای تطابق با محیط اطرا  تعریت  مي
باشد. ستازگاری، ي، خانوادگي، عاطفي، بهداشتي، تحصیلي و  یره ميابعاد مختلفي از جمله اجتماع

شتود و بته او امکتان ای است که میان فرد و محیط او، به ویژه محیط اجتمتاعي برقترار ميرابطه
پژوه، شتکوهي و همکتاران، های خود پاسخ مناسب دهد )معتمدی، بهدهد تا به نیازها و انگیزهمي
ها کند تا تکانتهي برای زندگي شاد در جامعه است و به فرد کم  مي(. سازگاری عامج مهم1400

منتد (. فرد زماني از سازگاری بهره1399های قابج قبولي حج نماید )فراهاني و هرندی، را به روش
های خود را ارضا کنتد، اش رابطه سالم برقرار، و انگیزهاست که بتواند میان خود و محیط اجتماعي

(. انتواع 2015، 5شتود )کومتار و ستانگبه عنوان ی  فرد ناسازگار قلمتداد مي در  یر این صور 
هتا اجتماعي، هیجاني، جسماني و اخالقتي استت کته در راس همته آنسازگاری شامج سازگاری 

درآمد رستیدن بته ستازگاری هیجتاني، اخالقتي و اجتماعي قرار دارد به طوری که پیشسازگاری 
 یتا آگاهانته انستاني هتر(. 1399اجتماعي است )توکلي و کریمي،  جسماني، سازگار شدن از لحاظ

 آنجتا از و کند برآورده زندگي در محیط را خود متعارض گاه و متنوع نیازهای تا کوشدمي ناخودآگاه
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 ستازگاری ناچتار بته او کنتد، ستازگاری بترآورده اجتماعي ساخت قالب در را خود نیازهای باید که

 (.1397دی، مرادی و کریمي، )نجاری، جدیاست  اجتماعي
(. 1397خود است )رضاپور و نصتوحي، اجتماعي، شفقت بهسازگاری  در مهم هایسازه از یکي
خود احساس گشودگي نسبت به رنی خود و همچنتین تمایتج بته تستکین ایتن رنتی بتا به شفقت

سبت به خود، خود تجربه حس مراقبت و مهرباني ن(. شفقت به 2017، 1مهرباني است )ن  و گرمر
های ختود هتا و شکستتکفایتياتخاذ نگرش عاری از ارزیابي و همراه با درک و فهم نسبت به بي

 تشتکیج مؤلفه سه از متغیر ( این2013(. بر اساس تعری  ن  )1399باشد )زاد افشار و اکرمي، مي

 انزوا مقابج در انساني احساس مشترکا  خود، مورد در قااو  مقابج در خود با مهرباني است: شده

افرادی که در  (.1398ای فرد و حیدری، فزون همانندسازی )محمدی، دوکانه مقابج در بهشیاری و
اند، تمایج دارند در برابر اینکه نسبت به ختود شتفقت کودکي مورد سو استفاده یا  فلت قرار گرفته

توانتد ر شفقت ختود مياین نقص د(. 2019، 2)وچي، ونزنیاني و فوچي داشته باشند، مقاومت کنند
بازتاب این موضوع باشد که تجربة بدرفتاری کودکي منجر به ایجاد یت  دیتدگاه منفتي در طتول 

ر این اساس قاتاو  ختود، احستاس ب (.2014، 3گیلبر ) شودهای تکویني نسبت به خود ميسال
بیني و ختوشخود بتهتوان نقطة اشتراک و رابطتة بتین شتفقت انزوا و همانندسازی فزآینده را مي
شود افتراد خود باعث مي(. شفقت به1400نیا و با داساریانس، دانست )دماوندیان، گلشني، صفاری

 ترس کمتری از شکست داشته باشتند و شایستتگي ختود را درک و مالحاته کننتد )جاکبسترون،
نیز خود بر بروز احساساتي چون احساس شرم (. شفقت به2018، 4وکلروم سرولومانکروز ویلسرون،

خود ی  روش جایگزین برای تنایم تهدیدها و عواط  منفي از جمله تاثیر دارد، چرا که شفقت به
 ختود، (. بر این اساس سترزنش1400احساس شرم است )لساني، شاهقلیان، سرافراز و عبداللهي، 

 شتوند )راس،مي شترم احستاس ستاز یرمشتفقانه زمینه هتایدرون فکني دیگتر و ختود از انتقتاد
( نشان داد کته شتفقت 1400(. مطالعا  کریمي، یوسفي و ترابي )2019، 5هرینگتون و سکيکمین
 .دارد تثثیر آموزاندانش تحصیلي فرسودگي و هیجانيبدتنایمي خود در کاهشبه

 یامقابله هایشور از رواني فشار با رویارویي هنگام ،نآ وسیله به افراد که متغیرهایي از یکي
 مهمتي نقش بینيخوش (.1399)عیني، عبادی و ترابي،  است بینيخوش ،نندکيم استفاده بهتری

 نامالیمتا  کته باورنتد ایتن بتر هتابینخوش دارد، زندگي زایسراست رویدادهای با سازگاری در

، 6)ایمبس و مجین دارند بدبختي انتاار بدبین افراد اما شوند، اداره آمیزی موفقیت شیوه به توانندمي
 بتار مصتیبت شرایط در حتي امور روشن جنبه به کردننگاه  معنای به بینيخوش قعوا در(. 2015
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 استترس مقابتج در نحتو ایتن بته و شوندمي سالمت مطلوب عادا  درگیر بینخوش افرادو  است
 شود فرد نتایی مثبتت را بتهبیني سبب ميخوش(. 2017، 1)بوچارد و کارور دارند بیشتری سازگاری

(. 2020، 2، میراندا، بتازن و بناونتتدر رویارویي با مشکال  در نار بگیرد )اوریججای نتایی منفي 
ها و حتوادث های مثبت موقعیتتری نسبت به زندگي دارند و بر جنبهبین دیدگاه مثبتافراد خوش
ترنتد. بینشوند. آنها انتاارا  مثبتي دارند و برای دستیابي به تحتوت  در آینتده خوشمتمرکز مي

تتوان بیني را ميبیني نتیجة انتاارا  منطقي، ختودپردازی و معنتای زنتدگي استت. ختوششخو
ها، یت  نگترش مثبتت یتا انتاتار بترای عنوان رویکرد مثبت نسبت به همة رویدادها و پدیتدهبه

های خاص بیان کرد که فرد در زندگي خود بتا آن ها بدون انتخاب وقایع و پدیدهترین گزینهمثبت
بیني در نوجوانان با عاطفته منفتي، رابطته (. خوش2020، 3داوید و کاکس، بنشود )کليمي روروبه

بیني آموخته شده که مبتني بر سب  تبیین افراد منفي و با عاطفه مثبت، رابطه مثبت دارد و خوش
تری نقش مهم شناختيروانبیني سرشتي، در بهزیستي در مورد رویدادها است، در مقایسه با خوش

 از استتتفاده تر هستتتند بتتابینختتوش افتترادی کتته(. 1399نمایتتد )فرهادیتتان و متترادی، یفتتا ميا
 اجتمتاعي پشتتیباني هایشتبکه مستئله،حج و مجتدد ارزیتابي مانند ایمقابله مؤثر هایاستراتژی
خلیلتي تجتره و )دارنتد  بهتتری شتناختيروان سازگاری کنند ومي ایجاد خود اطرا  در را بهتری
 (.1398، احمدیان

( نشان داد که شفقت به ختود 1399در راستای اهدا  پژوهش حاضر، نتایی مطالعا  عرشي )
دریافتنتد  (1399)همکاران  و آموزان دارد. فارسانيبیني سازگاری اجتماعي را در دانشتوانایي پیش
و نجتا  بیني همبستگي معنادار دارد. نتایی مطالعا  ذاکتری، صتفاریان خود با خوشکه شفقت به

ای دارد. و ستازگاری، نقتش واستطه هیجتاني نتاگویي بتین خودبته ( نشان داد که شتفقت1398)
 و شتدهادراک خودکارآمدی بین بیني( در پژوهشي دریافتند که خوش1399ورز و اوجي نژاد )کشت

 ( دریافتنتد کته متدیریت2021ای دارد. کوزل، سیویا و میشج )واسطه نقش دانشجویان، سازگاری
ای دارد. همچنین نتایی پژوهش زنان نقش واسطه اجتماعي، در سازگاری و بینيبین خوش یجانه

 و خودبته شتفقت بتین رابطته در را ایواستطه نقتش بیني( نشان داد کته ختوش2021) 4کوتاک
 در خودبته ( در پژوهشتي نشتان داد کته شتفقت2019) 5کنتد. استتفانایفتا مي ذهنتيبهزیستي 
( در پژوهشي 2018) 6دارد. باساک و کان اجتماعي اضطراب پیشگیری در ميمه نقش دانشجویان
 نماید.مي بینيپیش را رواني پذیریانعطا  بیني،خوش طریق از خودبه شفقتدریافتند که 
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هتا باعتث رشتد و ساز جامعه هستند و ستالمت روانتي آن، نسج آیندهآموزاندانشاز آنجا که 
همراه با تمتایال  انتقتادی  ،با قرار دادن معیارهای بات در عملکردتوسعه جامعه خواهد شد، گاهي 

بیش از حد در ارزیابي خود و تردید درباره اقداما  خویش و از طرفي دیگر انتاارا  باتی والدین 
هتا تنهتا راه پیشترفت و شود کته آنآفریند و باعث ميبحران مي آموزاندانشکه برای بسیاری از 
قط در تحصیج و کسب نمرا  بات جستجو کنند، منجر به تعیین استانداردهای خوشبختي خود را ف

بات جهت ارزیابي خویش شده و نرسیدن به یکي از این معیارهتا را برابتر بتا شکستت در زنتدگي 
در بتتین  اضتتطراب بیني، افستتردگي وو ختتوشخود بتته تقداننتد کتته ایتتن باعتتث کتتاهش شتتفمي
 رابطته روی تتاکنون خود،بته شتفقت بر سازه شده انجام هایپژوهش . اکثرگرددمي آموزاندانش
 در بینيختوش بر گذارتاثیر متغیرهای زمینه در. است بوده متمرکز رواني شناسيآسیب با آن منفي
لتذا  .استت نگرفته انجام باشد، شده منجر سازیمدل به که منسجمي پژوهش آموزان،دانش طی 

 بینيخوش و خودبه شفقت بررسي رابطهأل پژوهشي با هد  این پژوهش به مناور پاسخ به این خ
اجتماعي انجتام شتد. وجتود رابطته مثبتت هتر یت  از  سازگاری ایواسطه نقش: آموزاندانش در

متغیرها، پیامدی همچون انگیزش و پرورش افکار مثبت خواهد داشت. به عالوه در صور  وجتود 
های درمتاني ترکیبتي این سازه در تدوین بستته توان ازگری سازگاری اجتماعي، مينقش میانجي

 ها پرداخته شد:استفاده کرد. بدین ترتیب در این پژوهش به بررسي این فرضیه
 آموزان است.بیني در دانشخوشکننده بینيخود پیشفرضیه اول: شفقت به
 .است آموزاندانش در سازگاری اجتماعيکننده بینيپیش خودبه فرضیه دوم: شفقت

 .است آموزاندانش در بینيخوشکننده بینيضیه سوم: سازگاری اجتماعي پیشفر
 بینيخود و ختوشای در رابطه بین شتفقت بتهنقش واسطه اجتماعي فرضیه چهارم: سازگاری

 کند.ایفا مي
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 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل

 

 روش
یابي ت کته در آن بتا استتفاده از روش متدلروش پژوهش حاضر توصیفي از نوع همبستتگي است

معادت  ساختاری، روابط بین متغیرهای پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. در این پژوهش شتفقت 
زاد و ستازگاری اجتمتاعي متغیتر بیني به عنوان متغیتر درونزاد، خوشخود به عنوان متغیر برونبه

آموزان دختر مقطع ر شامج تمامي دانشآماری پژوهش حاضای مدل پژوهش هستند. جامعهواسطه
نفر بتود. بترای  2000به تعداد  1400-1401 تحصیلي سال در اسالمشهر شهرستان متوسطه اول
هتای ورود بته مطالعته آموزان مدارس دخترانه متوسطه کته دارای مالکگیری از بین دانشنمونه

دسترس برای شرکت در پژوهش گیری در نفر به روش نمونه 378بودند، بر اساس فرمول کوکران 
ستال، تمایتج بته شترکت در مطالعته،  15تا  13های ورود شامج دامنه سني انتخاب شدند. مالک

هتای ختروا شتامج نداشتن بیماری جسمي و رواني حاد )بنا به گزارش خود آزمودني( بتود. مالک
زم به ذکر است بته تها بود. عدم تمایج به ادامه دادن به پژوهش و عدم تکمیج درست پرسشنامه

 بته صتور  آنالیتن و در فاتای مجتازی،هتا و برگزاری کالس 19-جهت شیوع ویروس کووید
 رعایتت مناتور بته ابتتدا دربه صور  آنالیتن تحتت وب طراحتي شتد،  ،های پژوهشپرسشنامه
 اطالعتا  مانتدن محفتوظ همچنتین و پتژوهش اهتدا  متورد در مختصری اخالقي، مالحاا 
های درسي در گروه هانامهبا ارسال لین  پرسششد و  داده توضیحاتي آنها به هاآزمودني شخصي
امه را تکمیتج نخواسته شتد کته بته لینت  متورد اشتاره مراجعته کترده و پرسشت آموزاناز دانش
های میتانگین، انحترا  ها در بخش آمتار توصتیفي، از شتاخصبرای تجزیه و تحلیج داده نمایند.

ي پیرسون و در بخش آمار استنباطي از روش تحلیتج مستیر در متدل استاندارد و ضریب همبستگ
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ها بتا استتفاده از نترم معادت  ساختاری استفاده شده است. همچنین عملیا  تجزیه و تحلیج داده
 صور  گرفت. AMOSو  SPSS-24افزارهای آماری 

 

 ابزارهای پژوهش

 2003کتاران در ستال توستط نت  و هم پرسشنامهاین  خود نف:الف( پرسشنامه شفقت به

مؤلفه مهرباني با ختود، قاتاو  نستبت بته ختود، اشتتراکا   6گویه و  26ساخته شد. که شامج 
ای از درجته 5آگاهي و همانندسازی افراطي در ی  طیت  لیکتر  انساني، انزوا، بهشیاری یا ذهن

 تتا 26 از مقیاس کج برای نمرا  گردد. دامنهگذاری مينمره 5تا کامالً موافقم=  1کامالً مخالفم=
 خترده بترای و 25 تتا 5 از ختود قاتاو  و ختود به نسبت مهرباني هایمقیاس خرده برای ،130
هتای باشد. گویتهمي 20 تا 4 از همانندسازیبیش و آگاهيانزوا، ذهن انساني، اشتراک هایمقیاس
باشتتند. در متتي گتتذاری معکتتوسدارای نمتتره 25و  24، 21، 20، 18، 16، 13، 11، 8، 6، 4، 2، 1

استت. همچنتین  76/0( ضریب آلفا برای نمرة کلتي مقیتاس 1392پژوهش خسروی و همکاران )
مهرباني با خود، قااو  نسبت به ختود، اشتتراکا   هایضرایب آلفای کرونبا  برای خرده مقیاس

، 85/0 ،84/0، 79/0، 81/0به ترتیب انساني، انزوا، بهشیاری یا ذهن اگاهي و همانندسازی افراطي 
باشند. روایي پرسشنامه نیز مطلوب گزارش گردیده است. همچنتین در پتژوهش مي 83/0و  80/0

متد  است، همچنین فترم کوتاه 92/0( ضریب آلفا برای نمرة کلي مقیاس 2011) ن  و همکاران
دستت به 88/0دارای روایي باتیي است. در مطالعه حاضر، ضریب آلفای کرونبا  ایتن پرسشتنامه 

 .آمد

این پرسشنامه ی  ابزار خود گزارشتي استت کته  بینی پترسون:ب( پرسشنامه خوش
تهیه و تدوین گردیتده  1382( در سال 1382، به نقج از موحد، 1982توسط پیترسون و همکاران )

( برای اولین بار در ایران به فارسي ترجمته ویراستتاری و 1382و همکاران ) ییالقو توسط شهني 
ه است. این پرسشنامه متشکج از دوازده موقعیت فرضتي، شتامج شتش موقعیتت تعیین اعتبار شد

ها فرض کرده و ها باید خود را در ت  ت  این موقعیتخوب و شش موقعیت بد است که آزمودني
ستؤال استت کته  35ایتن پرسشتنامه دارای  سپس به سؤات  مربوط به هر موقعیت پاسخ بدهند

، ی  پاسخ را عالمت بزند. برای محاسبه نمره 7-1پیوستار از  آزمودني باید برای هر پاسخ در ی 
های حوادث خوب های حوادث بد و همچنین مجموع نمرهکلي این آزمون، ابتدا مجموع کلیه نمره

 دامنه آید.ی کلي آزمون بدست ميکنیم که از تفاضج بین این دو نمره، نمرهرا بر شش تقسیم مي
بترای تعیتین روایتي ایتن پرسشتنامه، پیترستون و استت.  245 اتت 35 از مقیاس کج برای نمرا 

های افراد از حوادثي که در طي ی  سال قبج برای بینيهای آن را با پیشپاسخ (1982همکاران )
ها اتفاق افتاده بود، همبسته کردند. ضریب همبستگي بتین ایتن دو گتروه نمترا  در مطالعتا  آن

، به نقج 1982ین پرسشنامه در پژوهش پیترسون و همکاران )متغیر بود. ضریب پایایي ا مختل  از
( ضترایب 1382و همکتاران ) یتیالقمتغیر بوده است. شتهني  69/0، 44/0 (، بین1382از موحد، 
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ردند. ایتن کهای آلفای کرونبا ، اسپیرمن براون و گاتمن محاسبه پایایي این پرسشنامه را به روش
در  .باشتدودند که نمایانگر پایتایي ختوب آزمتون ميب 67/0 و 67/0، 75/0 ضرایب به ترتیب برابر

 به دست آمد. 93/0مطالعه حاضر، ضریب آلفای کرونبا  این پرسشنامه 
توسط پروفستور بتج  1961این مقیاس در سال اجتماعی بل:  پرسشنامه سازگاری ج(

ي، ستازگاری مؤلفه سازگاری در خانه، ستازگاری شتغلي، ستازگاری تندرستت 5تدوین شد و دارای 
های آن بلته و باشد. و گزینهسؤال مي 32باشد. کج آزمون دارای عاطفي و سازگاری اجتماعي مي

تتا  0نمره و خیر صفر نمره دارد و دامنه نمرا  برای کج مقیاس از  1باشند. که گزینه بله خیر مي
رده استت. ایتن گزارش ک %88( ضریب پایایي را برای سازگاری اجتماعي 1962باشد. بج )مي 32

نفتر بته صتور   200( بعد از ترجمه و ویترایش بتر روی 1371پرسشنامه توسط بهرامي احسان )
تصادفي اجرا شد. پایایي این آزمون با روش آلفای کرونبتا  محاستبه گردیتد و ضتریب آلفتای آن 

رای به دست آمد. اعتباریابي این پرسشنامه در ایران بته وستیله دکتتر علتي دتور، بت %89معادل 
جامعه جانبازان ورزشکار ایران استاندارد شده است، همچنین توسط آقا محمتدیان شتعربا  متورد 
مطالعه قرار گرفته که به نتایی مشابه ستازنده تستت دستت یافتته استت )آقامحمتدیان شتعربا ، 

 به دست آمد. 89/0در مطالعه حاضر، ضریب آلفای کرونبا  این پرسشنامه (. 1374
 

 هایافته
و متاتریس ضترایب  1های توصتیفي مربتوط بته میتانگین و انحترا  استتاندارد در جتدول یافته

خود، گزارش شده است. نتایی پژوهش نشان داد که بین شفقت بته 2همبستگي متغیرها در جدول 
 (. P<01/0دار وجود دارد )اجتماعي همبستگي معنيبیني با سازگاری خوش

 

 غیرهای پژوهش. میانگین و انحراف معیار مت1جدول 

 حداکثر حداقل واریانس معیارانحراف میانگین متغیر

 00/5 37/1 40/0 63/0 34/3 خودشفقت به

 00/5 40/1 51/0 71/0 29/3 مهربانی با خود

 00/5 40/1 50/0 70/0 58/3 خودقضاوت نسبت به

 00/5 00/1 53/0 73/0 43/3 اشتراکات انسانی

 00/5 00/1 70/0 84/0 15/3 انزوا

 00/5 00/1 71/0 84/0 10/3 آگاهیذهن

 00/5 00/1 41/0 64/0 47/3 همانندسازی افراطی

 84/4 35/1 27/0 52/0 46/3 اجتماعیسازگاری 

 00/5 00/1 41/0 64/0 45/3 بینیخوش

خود مربتوط بته های شتفقت بتهدهد که بیشترین میانگین در خرده مقیاسنشان مي 1جدول 
 باشدمي 45/3بیني و خوش 46/3اجتماعي ، سازگاری 58/3خود قااو  نسبت به
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 . ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 
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               86/0 مهربانی با خود

قضااااوت نسااابت 
 خودبه

70/0 80/0             

           78/0 77/0 76/0 اشتراکات انسانی

         90/0 66/0 54/0 59/0 انزوا

       80/0 62/0 69/0 72/0 77/0 ذهن آگاهی

     88/0 62/0 71/0 72/0 057/0 60/0 همانندسازی افراطی

   71/0 69/0 65/0 69/0 64/0 57/0 65/0 سازگاری اجتماعی

 82/0 59/0 81/0 73/0 66/0 71/0 68/0 73/0 ینیبخوش

 
اجتمتاعي بیني بتا ستازگاری خود، ختوشدهتد کته بتین شتفقت بتهنشان مي 2نتایی جدول 
 (. P<01/0دار وجود دارد )همبستگي معني

 در بینيختوش و خودبته شفقت رابطه در اجتماعيای سازگاری به مناور بررسي نقش واسطه
ها ها، برای اطمینان از اینکه دادهمسیر استفاده شد. قبج از تحلیج دادهتحلیج آموزان از روشدانش
 کنند، به بررسي آنها پرداخته شد.ساختاری را برآورد ميهای زیربنایي مدلمفروضه

نتایی آزمون کلموگرو  اسمیرن  نیز گویای نرمال بودن توزیع پراکندگي متغیرهای پتژوهش 
متغیرها با استفاده از آماره تحمج و عامج تورم واریانس متورد بررستي  بود. هم خطي چندگانه بین

 10/0پذیری تحمج به دستت آمتده بترای متغیرهتا بتاتی قرار گرفت. نتایی نشان داد که انعطا 
خطي چندگانه بین متغیرها است و هم چنین مقدار عامج تورم هستند و نشان دهنده عدم وجود هم

خطي چندگانته بودند که نشان دهنتده عتدم 10/0ی متغیرها کوچکتر از واریانس به دست آمده برا
 رابطته در اجتمتاعي ستازگاری ایواسطه بین متغیرها است. جهت آزمودن الگوی پیشنهادی نقش

ساختاری استفاده شد. الگوی آموزان از روش الگویابي معادت دانش در بینيخوش و خودبه شفقت
بین و بیني به عنوان متغیر پیشخود و خوشر  است که شفقت بهپیشنهادی این فرضیه بدین صو

اجتماعي به عنوان متغیر میانجي است. پیش از بررسي ضرایب مسیر، برازنتدگي الگتوی سازگاری 
های برازنتدگي از جملته ها بتر استاس شتاخصاصلي بررسي شد. برازش الگوی پیشنهادی با داده

گتزارش شتده استت. هرچته مقتدار  3ي مطلق در جدول دو به عنوان شاخص برازندگمجذور خي
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و  GFI1 ،AGFI2های شتود. شتاخصمجذور خي از صفر بزرگتر باشد، برازندگي مدل کمتتر مي
CFI  نفر، از نستبت  200گزارش شده است. با توجه به بات بودن نمونه پژوهش از  3نیز در جدول
بود. بر اساس این شاخص عدد حاصتج  53/1دو بر درجه آزادی استفاده شد که مقدار آن برابر خي

های ارزیتابي باشد تا الگو مورد تایید قرار گیرد. با توجته بته شتاخص 3از این نسبت نباید بیش از 
، شاخص CFI 90/0، شاخص 31/2دو به درجه آزادی برابر برازندگي الگو به ویژه نسبت مقدار خي

GFI  شاخص 91/0برابر با ،AGFI  شتاخص و  95/0برابر باRMSEA  تتوان مي 04/0برابتر بتا
 گفت الگو از برازش خوبي برخوردار است.

 

 بینیخود و خوشاجتماعی در رابطه شفقت بهای سازگاری های برازش مدل واسطه. شاخص3جدول 
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 و خودبه شفقت رابطه در اجتماعی سازگاری ای. الگوی پیشنهادی استاندارد نقش واسطه2شکل 

 بینیخوش
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دهد. همچنین بر گیری اثر مستقیم متغیرها بر یکدیگر را نشان ميهای اندازهشاخص 4جدول 
به دست آمده بترای  اساس نتایی حاصج از آزمون مدل پژوهش، اثرا  مستقیم،  یر مستقیم و کج

 ارائه شده است. 4متغیرهای پژوهش در جدول 
 

 های متغیر میانجی. تحلیل فرضیه4جدول 

شماره 

 فرضیه

مقاااادار  فرضیات 

 معناداری

P 

Values 
نتیجااه 

 آزمون

VAF  نتیجه

 آزمون
H1 ستتازگاری ←مهربااانی بااا خااود

 بینيخوش ←اجتماعي

میانجي  28/0 تائید 04/0 03/2
 جزئي

H2  نسااابت باااه خاااودقضااااوت 

 بینيخوش ←سازگاری اجتماعي←

 رد 21/0 25/1

H3 ستتازگاری ←اشااتراکات انسااانی

 بینيخوش ←اجتماعي

میانجي  43/0 تائید 00/0 37/4
 جزئي

H4 ستتتازگاری اجتمتتتاعي←انااازوا← 

 بینيخوش

میانجي  52/0 تائید 00/0 89/3
 جزئي

H5 سازگاری اجتماعي←آگاهیذهن← 

 بینيخوش

 رد 92/0 11/0

H6 ستازگاری ←همانندسازی افراطی

 بینيخوش ←اجتماعي

بتتتدون  14/0 تائید 00/0 07/3
 اثر

 
ضتریب مستیر اثتر مهربتاني بتا ختود، اشتتراکا  انستاني، انتزوا،  4با توجه به نتایی جتدول 

باشد؛ امتا اثتر قاتاو  نستبت بته ختود و دار مياجتماعي معنيسازی افراطي بر سازگاری همانند
مستیر اثتر قاتاو  نستبت باشد. همچنتین ضریبدار نمياجتماعي معنيگاری آگاهي بر سازذهن
آگاهي دار بوده و اثر ذهنبیني معنيخود، اشتراکا  انساني، انزوا و همانندسازی افراطي بر خوشبه

 باشد.دار نميبیني معنيبر خوش
 

 گیریبحث و نتیجه
 ایواستطه نقش: آموزاندانش در ینيبخوش و خودبه شفقت هد  از پژوهش حاضر بررسي رابطه

 اند.های مطر  شده به تفکی  مورد بحث قرار گرفتهاجتماعي بود. در ادامه فرضیه سازگاری
خود بیني توستط شتفقت بتهبیني مستقیم ختوشدر مورد اولین فرضیه پژوهش مبني بر پیش

و معنادار وجتود دارد. ایتن  بیني رابطه مثبتخود و خوشها حاکي از آن بود که بین شفقت بهیافته
 و باستاک و( 2019) استتفان ،(2021) کوتاک ،(1399) همکاران و یافته با نتایی مطالعا  فارساني

بتاتیي خود شتفقت بتهافرادی که که گفت  توانمي یافته این تبیین همسو است. در (2018) کان



  1401چهل و پنجم، بهار  شناسی اجتماعی، شمارههای روانپژوهش

77 

 
 

کننتد. بته حستاس ارزشتمندی ميا ،دارند. با توجه به پذیرش خود و خودانتقادی پاییني که دارنتد
باتیي دارند در تجربه وقتایع ناخوشتایند کته متاتمن ارزیتابي و شفقت به خود عالوه افرادی که 

مقایسه اجتماعي است با در نار گرفتن اینکه همه انسانها ممکن است خطا کننتد و همته انستانها 
شتود فترد ین موارد ستبب ميکنند. اشوند، احساسا  منفي کمتری را تجربه ميمرتکب اشتباه مي

خود و احساس انزوا و تنها بودن به پتذیرش  نجای  رق شدن در هیجانا  منفي و مقصر دانستبه
ختود  بینيخوششود و ميندر جبران آن برآید؛ بنابراین دچار انزوا و احساس تنهایي  سعيها و آن

شفقت اند که ها نشان دادهوهشاز طرفي دیگر پژ (.1397)رضاپور و همکاران،  دهدمينرا از دست 
یکي خود شفقت بهو  یره ارتباط دارد.  بینيخوشروان مانند با متغیرهای مرتبط با سالمتبه خود 
 ترسشود افراد و باعث مي (.2011)ن ، زای زندگي است های سازگاری با شرایط استرساز روش

همچنتین (. 2010)نت ،د نتاه کنکمتری از شکست داشته باشند و شایستگي خود را درک و مالح
ر ختود را ارزیتابي تتگیری کمبیشتری دارنتد. از آنجتایي کته بتا ستختشفقت به خود افرادی که 

ها بر استاس عملکترد های آنپذیرند واکنشتر ميوقایع دردناک طول عمر خود را راحت .کنندمي
راد کمتتر دچتار افستردگي، ایتن افت نوجوانيبات در دوران  پذیرشواقعیشان است. با توجه به این 

باعتث شفقت بته ختود شوند؛ بنابراین احساس تنهایي نشخوار فکری نسبت به گذشته و  یره مي
روان و کاهش احساس تنهایي خواهد و سالمت بینيخوشبروز رفتارهایي در جهت حفظ و ارتقای 

 شد. 
ي بر اساس شفقت مستقیم سازگاری اجتماع بینيپیش بر مبني پژوهش فرضیه دومین مورد در

داری ستازگاری اجتمتاعي را به خود نتایی نشان داد که شفقت بته ختود بته طتور مثبتت و معنتي
(، باتیستتا و 1398، ذاکتری و همکتاران )(1399) کند. این یافته با مطالعتا  عرشتيبیني ميپیش

اهي بتودن آگتذهنتوان گفت، از آنجایي که ( همسو است. در تبیین این یافته مي2017همکاران )
دهد، در نتیجته حتس ختود در لحاه و پذیرش خود و احساسا  خود را بدون قااو  آموزش مي

کننتد. ذهتن آگتاهي تری را احستاس ميیابد و حات  هیجاني مثبتها افزایش ميارزشمندی آن
آگتاهي را کند که فرد بیشتر به احساسا  و جریان فکری خود تمرکز کند و در واقع ذهنکم  مي

توصتی  کترد کته مستتلزم درک « فهمیتدن»یا ی  شیوه « بودن»ی  شیوه  ناعنو توان بهمي
و شتناختي هتای رفتاری،د(. ذهن آگتاهي شتامج راهبر2010کردن احساسا  شخصي است )بائر، 

نوبه خود به جلتوگیری از متارپیو  ای برای متمرکز کردن فرایند توجه است که بهفراشناختي ویژه
 ،آیي افکتار و هیجانتا  خوشتایندفکر منفي و رشد دیدگاه جدیتد و پدیتد ،منفي فرو کاهنده خلق

برای داشتن سازگاری اجتماعي تزم است کته فترد بته جتز احساستا  ختود بته  و کندکم  مي
زماني که افتراد حتس مهربتاني را در (. 2002)سگال و همکاران،  احساسا  دیگران نیز توجه کند

ها وجتود دارد رویکترد امي رفتارهای مقابج و متقابلي که نسبت به آنکنند برای تمخود دروني مي
هیجاني مثبتت عمتج همانند ی  سب  تنایم خودشفقت بهآمیز و مهربانانه خواهند داشت. محبت
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رویکترد کنتد؛ در اینهای منفي از جمله انتقام گرفتن را از فرد دور ميکند و هیجانا  و نگرشمي
کند و هیجانا  مثبت جایگزین خواهد شد. بنابراین بر استاس ایتن دا ميهیجانا  منفي کاهش پی

کنتد. تبیتین دیگتر ایتن یافتته در افتزایش خود تنایمي هیجاني، گذشتت فترد افتزایش پیتدا مي
( 2017پتذیر استت. در ایتن زمینته ایرونتز و تد )مندی و بازطراحي معیارهای فتردی توجیهجرأ 

تواند چرخه معیوب انتقاد نسبت به خویش مندتر شده و ميجرأ معتقدند که فرد نسبت به گذشته 
و همچنین ترسیم انتاارا  سطح بات از خود را مورد سؤال قرار دهد و با نگاهي جدید و دلستوزانه 
نسبت به خود؛ معیارهای واقعي و توقعا  قابج دستیابي را بازطراحي کند که مستلزم سختي و آزار 

کند میان خود و دیگران پیوند احساس ها کم  مي، به آننسبت به خودو عدم قااو  فرد  نباشد
 .بر ترس از طرد و عدم سازگاری با شرایط موجود  لبه نمایند ،این احساس کنند و به واسطه

بیني بتر استاس ستازگاری مستقیم ختوش بینيپیش بر مبني پژوهش فرضیه سومین مورد در
داری د کته ستازگاری اجتمتاعي بته طتور مثبتت و معنتياجتماعي، نتایی پژوهش حاکي از آن بتو

بیني دارد. داری با ختوشکند و سازگاری اجتماعي رابطه مثبت و معنيبیني را پیش بیني ميخوش
(، کوزل و همکتاران 1396، ابراهیم پور )(1399) نژاد اوجي و ورزکشتاین یافته با نتایی مطالعا  

ای از از آنجا که بختش عمتدهتوان گفت که همچنین ه مي( همسو است. در تبیین این یافت2021)
کنند ناشي از نشخوارهای فکری است که به دنبتال تجتارب منفي که افراد تجربه مي هایهیجان

بنابراین این طرز تفکر منجر به روابط بهتر و سازگاری فرد با جامعه  شودها ایجاد ميمنفي در ذهن
ای های عاطفي و اجتماعي بیروني که اضطراب گستتردهحمایت یابي بهناتواني در دستشود و مي

هتای ختود بترای ایجتاد روابتط شود که فرد نسبت به قابلیترا به همراه دارد، به تدریی سبب مي
های اجتماعي را اجتماعي مورد نیازش دچار تردید شود، اطمینان تزم برای درگیر شدن در موقعیت

رفتتن بیشتتر  نتیجه چنین وضعیتي فرو. ش نباشدایازهای اجتماعياز دست بدهد و قادر به تثمین ن
افترادی کته ختود (. 1390، همکتاران)بشتار  و  های عمیق و ناخوشایند تنهایي استدر احساس
 شتناختيروانورزی کمي دارند ستالمت ورزی باتیي دارند نسبت به افرادی که خود شفقتشفقت

 بته ،کننتدناپذیر و احساس شکستي که همه افراد تجربته ميها درد گریزبیشتری دارند زیرا در آن
هتا نارحمانه، احساس انتزوا و همانندستازی افراطتي بتا افکتار و هیجخود بيوسیله ی  سرزنش

مثبتت  شناختيرواننسبت به خود با بسیاری از پیامدهای  هیابد. این نگرش حمایتگراناستمرار نمي
شخصي، حج مسئله سازنده، شرم کمتر، تترس کمتتر از ا  بینمانند انگیزه بیشتر برای حج تعارض

شکست، خود ارزیابي منفي کمتر، افسردگي و اضطراب کمتر و امیدواری بیشتتر در ارتبتاط استت؛ 
جای ناامیدی و گریز از احساس شکستت و انتزوا در ختود، ورزی بات بهبنابراین فرد با خود شفقت

)رستتمي و همکتاران،  دهدی تالش مجدد در خود پرورش ميهیجانا  مثبت، انگیزه و امید را برا
روان باتتری برخوردار خواهنتد افرادی شادتر و از سالمتکه با خود مهربان هستند (. کساني1393

منتدی بودن، قاطعیتت و جرأ آمیتزی، فعتالبته مردم که با خود مهربان هستتندبود. تمایج افراد 



  1401چهل و پنجم، بهار  شناسی اجتماعی، شمارههای روانپژوهش

79 

 
 

سازد تا احساسا  منفتي ها را قادر ميآنکنند افراد دیگر پیدا ميبا اجتماعي که  سازگاریباشد. مي
خود را تعدیج و شادماني بیشتری را تجربه نمایند. این افراد در طول روز با افتراد بستیاری تعامتج 

باشد، طي این فرآیند احساسا  ناخوشایند تا حد زیادی از کنند، که به نوعي تخلیه هیجاني ميمي
شود و و تغییر دیدگاه فرد نسبت به خود باعث  لبه بر یاس و ناامیدی فرد مي گیردافراد فاصله مي

شتود )فارستاني و باعث دید مثبت افراد و ایجتاد ستازگاری فتردی و اجتمتاعي در بتین افتراد مي
 (.1399همکاران، 
ای در نقتش واستطه اجتمتاعي که ستازگاری شد مطر  اینگونه حاضر پژوهش چهارم فرضیه
های پژوهش حاضر کند. این فرضیه تایید شد و یافتهایفا مي بینيخود و خوشن شفقت بهرابطه بی

 بیني کند. دربیني را پیشتواند از طریق سازگاری اجتماعي خوشخود ميبه نشان دادند که شفقت
طتور  رواني مثبت است کته بتهبیني ی  ویژگي مهم سالمتخوشگفت  توانمي یافته این تبیین
گیترد کته افتراد ی با خودشفقتي رابطه دارد و از احساس گرمي و ارتباط دروني نشتث  ميمعنادار

خودشفقتي نیز ی  نیروی انساني مهم است که به عنوان کیفیتت مهربتتاني،  .نسبت به خود دارند
مالیمت، احساس ارتباط دروني و کم  به افراد بترای امیتدوار بتودن در زمتان مواجته شتدن بتا 

ای هتای مقابلتهورز بتا مهار  شود. همچنین ذهن شتفقتتدگي در نار گرفته ميهای زندشواری
)قدم پور و منصوری،  کندبیني دربارة آینده کم  ميسازگار مرتبط با آن بته حفظ انتاارا  خوش

تترین فایتدة نشان دادند نگاه مثبت به آینده مهم( 2014(. در این زمینه اسمیت و همکاران )1397
هایشتان بته هنگتام بیني افراد نسبت بته توانایيورزی در افزایش خوشت و شفقتخودشفقتي اس

 خود،شتفقت بتهبرانگیز تثثیرگذاراستت، شتاید بته ایتن دلیتج کته های چالشرویارویي با موقعیت
شتود سازگاری منجر مي شود.موجب تحلیج ادراک شایستگي مي ودهد خودقااوتي را کاهش مي
هتای ختود را ارضتا کنتد. و اش رابطته ستالم برقترار و انگیزهاجتماعي که فرد میان خود و محیط

هتای اجتمتاعي افتزایش یافته در محیطسازگاری اجتماعي، فرد را در استفاده از راهبردهای سازش
شود و شخصي ميهای دهد و منجر به مهار رفتارهای تکانشي و تطبیق رفتار متناسب با هد مي

پتذیر عمتج نمتوده و بتا های مختلت  بته صتور  انعطا ند در موقعیتتوانبدین ترتیب افراد مي
بیني را افتزایش دهنتد )فارستاني و همکتاران، آگاهي، مهرباني با خود، عدم قاتاو ، ختوشذهن
1399.) 
 شناستایي زمینته در را اطالعتا  و دانتش ناتری، لحاظ به پژوهش این هاییافته نهایت، در

. در مورد کاربرد عملي شوند واقع توجه مورد توانندمي که هنددمي گسترش بینيخوش پیشایندهای
خود و تقویتت ستازگاری بیني باید به آموزش شتفقت بتهنیز باید توجه نمود که برای ارتقا  خوش

 ناتر در بتا و پستران روی بر بعدی شود، مطالعا مي زمان پرداخت. پیشنهاداجتماعي به طور هم
های مطالعه از محدودیت .گیرد صور  خودبه شفقت و بینيخوش در دخیج متغیرهای سایر گرفتن

توان به این موارد اشاره نمود که پژوهش از نوع همبستگي است، بنتابراین در استتنباط حاضر، مي
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آموزان مقطتع متوستطه علي از نتایی پژوهش، باید احتیاط کرد. دوم اینکه این پژوهش فقط دانش
هتای ستني و های پژوهش به گروهنتیجه باید در تعمیم دادن یافته گیرد دراسالمشهر را در بر مي

 های تحصیلي دیگر احتیاط کرد.دوره

های این پژوهش گونه تعارض منافعي را در گزارش یافتهنویسندگان مقاله هیو تضاد مناف :

 نداشتند.

 کنندگان در پژوهش کته بتا ستعه صتدر همکتاریوسیله از شرکتبدین تشکر و قدردانی:

 شود.نمودند، تشکر و قدرداني مي

 

 مناب 
بررستي اثربخشتي دو روش درمتاني گروهتي بتا (. 1374) .آقا محمدیان شعربا ، حمیدرضتا -

. کارشناستي ارشتد نامهپایانبر افزایش سطح مقوله سازگاری، شناختي رویکرد تحلیج رواني و
 .دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 در بینيختوش و اجتمتاعي ستازگاری زندگي، از رضایت همقایس(. 1396. )قدسیه پور، ابراهیم -
 .219-228 ،(3)3 ،پیری شناسيروان. سالمندان سرای و منزل ساکن سالمندان

 نقتش(. 1395. )مستعود لواستاني، و  المعلتي مهتدی؛ محمتد استدی، محمتدعلي؛ بشار ، -
 نامته پتژوهش .اضتطراب هاینشانه و گرایيکمال ابعاد بین رابطه در من استحکام ایواسطه
 .1-18 ،(4)2، مثبت شناسيروان

 بترشتناختي هایطرحواره گروهتي آموزش اثربخشي(. 1399. )منیره و کریمي، وحید؛ توکلي، -
 ،آموزشتگاهي و آموزشتي مطالعتا . دبیرستاني دختر ناسازگار آموزاندانش اجتماعي سازگاری

9(3) ،22-7. 
 نقتش با ذهني نشاط و بینيخوش بین رابطه (.1398. )حمزه و احمدیان، روناک؛ تجره، خلیلي -

 .149-160 ،(2)6 ،شناخت روانپزشکي و شناسيروان مجله سالمندان. در آوریتاب ایواسطه
 شتفقت مقیاس روانسنجي کفایت(.1392. )محمدرضا یابنده، و مجید صادقي، یداهلل؛ خسروی، -

 .47-59(، 13)3، شناختيروان هایمدل وها روش خود.
 درمان بخشي اثر مقایسه(. 1400. )آ با داساریانس، م؛ و نیا، صفاری  ؛ گلشني، ا؛ ن،دماوندیا -

 ختود و رستان آستیب خودهای رفتار پرخاشگری، بر دیالکتی  رفتاردرماني و شفقت بر مبتني
 شناسيروانهای پژوهشتهران. شهر تربیت و اصال  کانون بزهکار نوجوانان هیجاني تنایمي
 .31-58 ،(41)11 ،اجتماعي

 نقتتش بررستتي(. 1398. )نجتتا ، حمیتتد محمدرضتتا؛ و طوستتي، صتتفاریان فاطمتته؛ ذاکتتری، -
. ناستازگار زنتان در زناشتویي زدگتيدل بتا هیجاني ناگویي رابطه در خود شفقت کنندهتعدیج
 .52-64 ،(29)8 ،درماني روان و مشاوره تعالي فصلنامه
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 مبتنتي درمان و درماني امید تلفیقي خلهمدا اثربخشي(. 1397. )مینا و نصوحي، یاسر؛ رضاپور، -
 معلتتول زنتتان در ختتود شتتفقت و انستتجام خودکارآمتتدی،حس بتتر آدلتتری زنتتدگي ستتب  بتتر

 .163-185 ،(33)9، درماني روان و مشاوره فرهنگ. حرکتي_جسمي
 دوران در بتدرفتاری انتواع رابطته(. 1393. )حستن و حیدری، منصور؛ عبدی، مهدی؛ رستمي، -

 ،روانتي بهداشتت اصتول مجلته. متاهتج افتراد در روانتي سالمت و خود بر شفقت با کودکي
16(61) ،73-61. 

 استاس بتر مرزی شخصیت اختالل عالیم بیني پیش(. 1399. )ناهید و اکرمي، سارا؛ زادافشار، -
 عز  و بخشودگي خود، شفقت میانجي نقش: شده ادراک اجتماعي حمایت و فرزند والد رابطه
 .184-204، (3)8 ،دهخانوا و زن مطالعا . نفس

 نگرشتهای بتین علتي رابطته(. 1383. )حستین ،شکرکن احمد؛ و موحد، منیجه؛ ییالق،شهني -
 چمتران شتهید دانشتگاه دانشجویان در جسماني سالمت و رواني سالمت ،خوشبیني ،مذهبي
 .19-34 ،(1)11،شناختي روان آوردهای دست مجله. اهواز

 دانشجویان در کرونا اضطراب مدل (. تدوین1399). نغمه و ترابي، نه؛متی عبادی، ساناز؛ عیني، -
، (1)22، ستینا ابن. شده ادراک اجتماعيحمایت میانجي نقش: آوریتاب و بینيخوش براساس
28-17. 

 و اجتمتاعي مستاله حتج توانایي اساس بر اجتماعي سازگاری بینيپیش (.1399) .سارا عرشي، -
 روان، بهداشتت ختانواده، حتوزه درها یافتته تازه کنگره دومین ،نوجوانان در ورزی شفقت خود

 آموزش، تهران. و پیشگیری اختالت ،

 استاس بترشتناختي پذیریانعطا  بینيپیش(. 1399. )رضا هرندی، و جعفری الهام؛ فراهاني، -
 ،اجتمتاعي شناستيروانهتای پژوهش. دختر دانشجویان پذیریمسئولیت و اجتماعي سازگاری

10(40)، 150-135. 
 و ختود بته شفقت نقش بررسي(. 1399.) محمد ربیعي، و رضوان صالحي، اهلل؛ ذبیح فارساني، -

 افستردگي بینيپیش در( بینيخوش و خودکارآمدی آوری،تاب امید،) شناختيروانهای سرمایه
 .103-114(، 10)9، شناسيروان رویشسرطان.  به مبتال بیماران در مر  اضطراب و

 در بخشتش و بینيختوش معنتوی، سالمت سهم(. 1399. )اعام و مرادی، فاطمه؛ ،فرهادیان -
شناستي روان در پتژوهش و دانتش. دانشتگاه دانشتجویان شتناختيروان بهزیستتي بینيپیش

 .93-104،(2)21 ،کاربردی
 افتزایش بتر شتفقت بر متمرکز درمان اثربخشي(. 1397. )لیال منصوری، اله؛ و عز  پور، قدم -

 مطالعتا . فراگیتر اضتطراب اختالل به مبتال آموزاندانش خود به شفقت و بیني خوش میزان
 .59-74 ،(1)14 ،شناختيروان
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 بینيختتوش ایواستتطه نقتش(. 1399. )نتتژاد، احمدرضتتااوجي احستان؛ و کنتتدازی، ورزکشتت -
 مجلته. دانشتگاه بتا دانشتجویان ستازگاری و شدهادراک خودکارآمدی بین رابطه در تحصیلي
 .85-109 ،(2)12 ،یادگیری و آموزش عا مطال

 هتوش اجتمتاعي، ستازگاری رابطته بررستي(. 1397. )جواد و میرزایي، حسین؛ افشار، کشاورز -
 روان و مشتاوره فرهنتگ. دانشتجویان تحصتیلي اضتطراب با انگیزشي راهبردهای و هیجاني
 .211-238 ،(34)9 ،درماني

(. 1400. )محمدحستین و عبتداللهي، رضتا؛ یمهتد سترافراز، مهناز؛ شاهقلیان، سمانه؛ لساني، -
 در نقتص واسطة به و کودکي دوران هایآسیب اساس بر شناختيآسیب نارسیسیزم بینيپیش
 .77-88، (97) 20،شناختيروان علوم پژوهشي علمي فصلنامه. شرم احساس و خود شفقت

. بتاقر بنتاب،  باری و  المعلي؛ افروز، محسن؛ یکتا، شکوهي احمد؛ پژوه، به فرزانه؛ معتمدی، -
 نوجتوان دختتران اجتمتاعي سازگاری هایمؤلفه بر هیجاني هوش آموزش اثربخشي(. 1400)

 ،(1)22 ،کتاربردیشناستي روان در پژوهش و دانش. رفتاری و هیجاني مشکال  با والدیت 
92-79. 

 بتر نيدرمتا معنتا اثربخشي(. 1398. )حسن و حیدری، فریده؛ فرد،ای دوکانه فهیمه؛ محمدی، -
 و مشتاوره در پتژوهش و سنجش. افسردگي به مبتال زنان در زندگي به امید و خود بر شفقت
 .1-18 ،(2)1 ،شناسيروان

 و روان ستالمت بیني،ختوش متذهبي، نگرشتهای بتین علتي یرابطته(. 1382) .احمد موحد، -
 ارشتد کارشناستي ینامتهپایان. اهتواز چمران شهید دانشگاه دانشجویان در جسماني سالمت
 .اهواز چمران شهید دانشگاه ،شناسيروان

 برنامته تتدوین(. 1397. )کیتومرث و کریمي، امید؛ مرادی، هوشنگ؛ جدیدی، مسعود؛ نجاری، -
هتای پژوهش. پستر آمتوزاندانش قلدری میزان بر آن اثربخشي و اجتماعي سازگاری آموزشي
 .43-58،(29)8 ،اجتماعي شناسيروان
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