
 

 

 

  
  
  

  شناختی ارتباط خودتنظیمی و تسلط جمعی با بهزیستی روان
 2؛ محبوبه فوالدچنگ1*رقیه قربانی

  
  

  چکیده
هاي آموزشی دنیا،  هاي نظام امروزه یکی از دغدغه

ارتقاي بهزیستی و سالمت روان یادگیرندگان است و 
از آنجا که عوامل فردي و اجتماعی گوناگونی در 

ذارند، شناسایی داشتن احساس بهزیستی تأثیرگ
رسد.  متغیرهاي مرتبط با این حوزه ضروري به نظر می

هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ بین ابعاد 
شناختی  خودتنظیمی و تسلط جمعی با بهزیستی روان

منظور است. روش پژوهش، همبستگی است و بدین 
آموزان  پسر) از دانش 130دختر،  170( نفر 300تعداد 

اي  ز به روش تصادفی خوشهدبیرستانی شهر شیرا
 هاي نامه انتخاب شدند و پرسشاي  چندمرحله

)، 1995یادگیري خودتنظیمی (بوفارد و همکاران،
و بهزیستی ) 2000، هابفول(تسلط جمعی 

نتایج  را تکمیل کردند.) 1989،شناختی (ریف روان

ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون،  تحلیل یافته
 دار بین ابعاد خودتنظیمی و معنیبیانگر ارتباط مثبت 

فراشناخت، شناخت و انگیزش) و نیز تسلط جمعی (
همچنین نتایج تحلیل  است. شناختی با بهزیستی روان

رگرسیون چندمتغیري به شیوة گام به گام نشان داد که 
فراشناخت، انگیزش و تسلط جمعی با هم قادر به 

 درصد از تغییرات نمرة کل بهزیستی 26بینی  پیش
با توجه به ارتباط بین متغیرها و شناختی هستند.  روان
شناختی به بینی بخشی از تغییرات بهزیستی روان پیش

 وسیلۀ خودتنظیمی و بخشی به وسیله تسلط جمعی،

هاي الزم است معلمان و والدین، هم اهمیت تالش
فردي و هم کمک گرفتن به موقع و بجا از اطرافیان را 

  ص سازند.آموزان مشخ براي دانش
خودتنظیمی، تسلط جمعی،  واژگان کلیدي:

  شناختی. بهزیستی روان
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   مقدمه
در  .هاي اصلی بشر است نگرانییکی از  1سالمت

هاي گذشته، سالمت را با فقدان بیماري جسمانی  سال
هاي اخیر با پیشرفت  دانستند اما در دهه برابر می
زندگی افراد، تعریف سالمت  ةو تغییر در شیو فناوري

زاده، یداللهی و پورشافعی،  (توکلیارتقا یافته است 
سالمت  ۀمحققان براي مطالع ). بر این اساس2012

 اتخاذهاي تحقیقاتی متفاوتی  روان، تئوري و دیدگاه
د که نداشتن بیماري دارن این محققان بیان می .اند دهکر

براي سالمتی کافی نیست؛ بلکه داشتن احساس 
رضایت از زندگی، کارکردهاي مثبت، ارتباط با جهان، 

بهزیستی الزمۀ داشتن انرژي و خلق مثبت 
  )2013ی و برهمند، شناختی است (میکاییل روان

بهزیستی  ةهاي حوز مدل ترین مهماز یکی 
سالمت ) است. وي 1989( 3ریف مدل 2شناختی روان

 باشناختی مثبت و  روان را به عنوان کارکرد روان
سازي کرده  مفهومشناختی  رواناصطالح بهزیستی 

در این دیدگاه، بهزیستی به معناي تالش براي  است.
 است يهاي فرد لی تواناییشکوفایی استعدادها و تج

  ). 1989 (ریف،
ر ) براي بهزیستی 2003( 4ریف و سینگ

ند که از ا هشش عامل را شناسایی کرد شناختی روان
. خوب یا بد بودن را تعیین کرد توان میها  طریق آن

(احساس استقالل و  5از: استقالل اند عبارتین عوامل ا
 اثرگذاري در رویدادهاي زندگی و نقش فعال در

(حس تسلط بر محیط،  6رفتارها)، تسلط بر محیط
از  مؤثرگیري  هاي بیرونی و بهره کنترل فعالیت

(احساس رشد بادوام و  7ها)، رشد شخصی فرصت
هاي نو به عنوان یک موجود داراي  یابی به تجربه دست

                                                             
1. Health 
2. Psychological well being 
3. Ryff 
4. Singer 
5. Autonomy 
6. Environmental mastery 
7. Personal growth 

احساس ( 8استعدادهاي بالقوه)، روابط مثبت با دیگران
ان و درك اهمیت رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگر

(داشتن هدف در  9ند)، زندگی هدفمها وابستگیاین 
 دارمعناکه زندگی حال و گذشته  زندگی و باور این

(نگرش مثبت به خود و  10پذیرش خودو است) 
  هاي مختلف آن). پذیرش جنبه

 شناختی روانبا توجه به تعریف و ابعاد بهزیستی 
ساس عوامل فردي و اجتماعی گوناگونی در داشتن اح

، مؤثر. از جمله عوامل فردي تأثیرگذارندبهزیستی 
و شناسان  د. روانکراشاره  11توان به خودتنظیمی می

از  12اجتماعی از جمله بندورا - شناختی پژوهشگران
(کدیور،  را مطرح کردند خودتنظیمی ةساز 60دهه 
نسبتاً جدید در سرتاسر جهان  ة). این ساز1383
غییرات مدارس به ایجاد ت خصوص را در هایی بحث

افکار، به معنی خودتنظیمی  .وجود آورده است
اي است که به منظور  احساسات و اعمال خودانگیخته

و به گردد  مییابی به اهداف شخصی طراحی  دست
شود  ایجاد می هایی اي در آن انطباق صورت چرخه

   .)2000 ،13(زیمرمن
 پیشرفت ،اهمیت و نقش خودتنظیمی در یادگیري

نظران  صاحب، شغلیموفقیت به دنبال آن  و تحصیلی
ترغیب ه الگوهاي متفاوتی از آن یبه ارارا مختلف 

مدل خودتنظیمی  الگوهااین    . از جملهکرده است
) 1990( 14گروت ) و پینتریچ و دي2000زیمرمن (

فرایندهاي خودتنظیمی  )2000( زیمرمناست. از منظر 
 16لکردعمیا قبل از عمل،  15نگري پیشۀ در سه مرحل

                                                             
8. Positive relation with others 
9. Purpose in life 
10. Self - acceptance 
11. Self -regulation 
12. Bandura 
13. Zimmerman 
14. Pintrich & DeGroot 
15. Forethought 
16. Performance 
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 بر رفتاریا بعد از عمل  1خودانعکاسییا حین عمل و 
  .گذارند می تأثیر و تجربه

) خودتنظیمی 1990( گروتدر مدل پینتریچ و دي 
اي است که به سبب آن  فعالیت و فرایند سازنده

یادگیرنده، اهدافی را براي یادگیري خود در نظر 
گیرد و سپس در جهت بازبینی و تنظیم شناخت  می

اي که اهداف شخص،  کند، به گونه تالش میخود 
   .دکن تعیین می او راانگیزش و رفتار 

) با 1995( 2، بویسورت، ویزا و الروچوفاردب
گیري از الگوي پینتریچ، خودتنظیمی را در سه  بهره
 دند.فراشناختی، شناختی و انگیزشی خالصه کر مؤلفۀ
کلی هاي  شامل طرح و برنامه 3فراشناختی مؤلفۀ
 کارگیري به یادگیري است، مثل برايآموزان  دانش

و  بندي مطالعه زمان دهی و سازمان راهبردهایی جهت
ی مؤلفۀ .مطالببرداري  خالصه شامل  4شناخت

آموزان براي حفظ،  راهبردهایی است که دانش
گیرند و   ها یاري می یادگیري و درك بهتر مطالب از آن

و انگیزش  شامل میزان عالقه، تداوم 5انگیزشی مؤلفه
(بوفارد  آموزان در ارتباط با مطالب درسی است دانش

  ).1995و همکاران، 
اغلب خودتنظیمی انجام شده در حوزة  تحقیقات

به طور مثال،  اند. گرفتهدر محیط تحصیلی صورت 
هاي خودتنظیمی  بسیاري از تحقیقات به ارتباط مهارت

 ؛2002(زیمرمن، ند ا دهکرپیشرفت تحصیلی اشاره  و
؛ 2000، 7پم؛ پري و واندیکا2000 ،6لیري و زیمرمنک

). در حالی که در ابتدا ارتباط بین 1997 ،8بوکارت
 رسد خودتنظیمی و سالمت روان منطقی به نظر نمی

                                                             
1. Self-reflection. 
2. Bouffard, Boisvert, Vezeau,  & Larouche 
3. Metacognitive 
4. Cognitive 
5. Motivational 
6. Cleary & Zimmerman 
7. Perry & Vandekamp 
8. Boekaerts 

 ،9زت، بافل و المبارزرتر، پاچبدي (کیندکنز، رینا، 
تواند ارتباط مستقیم و  ولی خودتنظیمی می )؛2013

شناختی داشته  زیستی روانغیر مستقیم با سالمت و به
هاي بالقوه  اي از شاخص دامنه . به بیان دیگر،باشد

افتد  یادگیري خودتنظیمی اتفاق می ۀبهزیستی در چرخ
 ،10گروگر، سالتر و ورهاس ن، مکر، آکمتور- (داك
بهزیستی و سالمت روان  . همچنین،)2009
آموزان پیوند مستقیم با مفاهیمی همچون تحلیل  دانش

. مفاهیمی حل مسئله رفتاري داردو گیري تکلیف، در
یادگیري خودتنظیم  ۀمراحل چرخ درنوعی  که به

 هاي فعالیت. به طور مثال، قرار دارند) 2000( زیمرمن
و  گذاري ، هدفتحلیل تکلیف نگري، مثل پیش ۀمرحل
ها و  استراتژي با) 2002 ریزي (زیمرمن، برنامه
 .استسالمت روان مرتبط  وهاي تفکر  مهارت
و خودتنظیمی باال  خودانگیزشیآموزانی که  دانش

دارند، سطوح باالتري از خودکارآمدي و توانایی بالقوه 
ها داراي  که این ویژگی دهند میحل مسئله را نشان 

 پیامدهایی همچون رضایت از مدرسه و زندگی است
). 2008 نوبل و وات، ؛1999؛ 11(کاپالن و ماهر

االنه با تکالیف یادگیري آموزان خودتنظیم باید فع دانش
) 2009 و همکاران، ت(داك ور شوندشخصی درگیر 

 دارد ها آنبا سالمت روان ی واضحاین امر رابطۀ که 
 و همکاران کیندکنزبه اعتقاد ). 2003 ،12(ویلمز

آموزان دبیرستان  شناختی دانش روان بهزیستی) 2013(
  آنان بستگی دارد. به راهبردهاي خودتنظیمی 

انجام شده در ایران نیز حاکی از این  هاي پژوهش
قوام،  - ابراهیمیزاده،  توکلیارتباط است. به طور مثال، 

راهبرهاي یادگیري  تأثیر) به 1390(فرخی و گلزاري 
آموزان  ختی دانشناش بهزیستی روان بر خودتنظیمی

                                                             
9. Kindekens, Reina, De Backer, Peeters Buffel, 

& Lombaerts 
10. Duckworth, Akerman, MacGregor, Salter, & 

Vorhaus 
11. Kaplan, & Maehr  
12. Willms  
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) 2013( و برهمند ند. میکائیلیا کردهاشاره  پسر
ر افزایش هاي خودتنظیمی را د آموزش مهارت

داراي شناختی زوجین  بهزیستی و سالمت روان
میراحمدي، احمدي و بهرامی  ند.ا هدانست مؤثر اختالف

) زوج درمانی به شیوه خودتنظیمی را در 1391(
قربانی و اند.  سالمت روان و شادکامی مفید دانسته

راهبردهاي خودتنظیمی را  تأثیر) نیز 2014( خرمایی
(هدفمندي در شناختی  وانربر روي ابعاد بهزیستی 

زندگی، تسلط محیطی و روابط مثبت با دیگران) در 
حتی  .دار عنوان کردندمعناآموزان دوره راهنمایی  دانش

آموزان  خودتنظیمی با اختالل در سالمت روان دانش
) و آموزش 1393رابطه معکوس دارد (شیرمحمدي، 

تواند خودکارآمدي و  یادگیري به شیوه خودتنظیمی می
آموزان داراي اختالل یادگیري را  المت روان دانشس

و رستم اوغلی،  نیز افزایش دهد (ابوالقاسمی، برزگر
1393.(  

هاي  مدل غلبانکته قابل توجه این است که 
خودتنظیمی داراي مفاهیم ضمنی هستند که فرایندهاي 

 رفتار  ۀاولی هاي کننده تعییندرونی و شخصی را 
ارها و اهداف شخصی معی ، به طوري کهدانند می

شود که فرد را از  و سعی می ندرفتار کنندة تعیین
، 1ور و شییرر(کا سازند  دیگران و بافت اجتماعی جدا 

ست که بسیاري از ا ) و این در حالی1990
گرا، به احساس کارآمدي جمعی  هاي جمع فرهنگ

، 2کوینیو (لیون و میکلسون، سالیوان،  گرایش دارند
ن بر این اعتقاد هستند که احقق). برخی از م1998

عواملی چون فاکتورهاي اجتماعی، حمایت اجتماعی، 
قدرت و چگونگی این فرایندها با خودتنظیمی ارتباط 
دارد و باید به بافت اجتماعی و دیدگاه جمعی که 

گرهاي اجتماعی  واسطه اساس برافراد، رفتار خود را 
 ،کنند یهمچون خانواده، نیازها و اهداف گروه تنظیم م

 به »خودتنظیمی« ةگردد. شاید بهتر باشد از واژ تأکید

                                                             
1. Carver & Scheir 
2. Lyons, Mickelson, Sullivan, Coyne 

حرکت  »3خودتنظیمی در بافت اجتماعی« ةسمت واژ
  ). 2000 4، مک کنز و هابفول،(جکسون کرد

توان از عناصر  شود که می حتی گاهی پیشنهاد می
فرهنگی در مبحث خودتنظیمی استفاده کرد. در 

ن عاملی براي ها اشخاص به عنوا بسیاري از فرهنگ
 ،5سشوند (تراندی رفاه اجتماعی در نظر گرفته می

هاي  از فرهنگ رخیدر ب ،طور مثال به ).1990
هاي شخصی  ، رفاه اجتماعی باالتر از ارزشآفریقایی

عالقه گروهی دنبال  اساس برنیازها و اهداف و است 
، یا در فرهنگ چینی و عقاید کنفوسیوس .شوند می

ست و به وسیله محیط اجتماعی خود جدا از دیگران نی
) و در فرهنگ اسالم، 1994، 6اوشود (گا تعریف می

 ی همچون همکاري و کمک به همنوعجمع در مواقع
). عالوه بر 1981، 7(هاري استداراي اهمیت ویژه 

هاي آمریکایی و  اقلیت درهاي آسیایی،  فرهنگ
حس همبستگی و ارتباط خود و نیز، ی یمهاجران اروپا

 ها به آن و داردافراد  يقش حیاتی در بقادیگران ن
خودتنظیمی سازگار  انهفردگرای افکارسختی با 

). به طور کلی 2000(جکسون و همکاران،  شوند می
روابط فامیلی و اجتماعی در آسیا، اسپانیا و بعضی از 

، اوجوامع آمریکایی بر روابط فردي مقدم است (گا
1994 .(  

ی، رفتار به وسیله هاي خودتنظیم نظریهاگر چه در 
انداز  شوند در چشم عوامل شخصی و درونی تعیین می

رفتار به عنوان محصول انتظارات  ،گرایی جمع
اجتماعی است. بر این اساس، تحقیقات اخیر، تسلط 

اي از خودتنظیمی در کنار  جمعی را به عنوان جنبه
 (جکسون و همکاران، اند دهکرفاکتورهاي فردي مطرح 

معی شامل تلویحاتی ضمنی است که ). تسلط ج2000
و  داند و به احساس فرد، خود را جداي از دیگران نمی

                                                             
3. Self in Social Setting- Regulation. 
4. Jackson, McKenzie, & Hobfoll 
5. Triandis 
6. Gao 
7. Harre 
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تواند با کمک گرفتن از  که می فرد مبنی بر این باور
هاي اجتماعی و حمایت اطرافیان بر موانع و  شبکه

(هابفول،  کند اشاره می ،شرایط چالش برانگیز غلبه کند
  ). 2002 ،1و هابفول، یانگ، پییرس جکسون

) در تعریف تسلط جمعی، آن را 2000هابفول (
هاي  پتانسیل فرد واجدتمایل دیدن خود به عنوان 

فرایند ارتباط بین خود و دیگران  راهرفتاري موفق از 
) 2002( 2لن، هنري و مهاتآداند. همچنین فک،  می

ل از طریق شبکه یاشاره به حل مسابا تسلط جمعی را 
  . کنند میتعریف  ها هاي آن اجتماعی و کمک

کنترل بیرونی ندارد و  اطی بابترتسلط جمعی ا
 خوددر مقایسه با  .بیشتر کنترل جمعی را در نظر دارد

و خودکارآمدي، تسلط جمعی ارتباط  تسلطی
اجتماعی و کیفیت  ۀتري با حمایت دوجانب نزدیک

هاي مقابله اجتماعی  ها و سبک دریافت این حمایت
  ).2002، (هابفول و همکاراندارد 

شناختی  روانبهزیستی  ممکن استتسلط جمعی 
، اشرودر، هابفولچنانچه  ،افراد را تحت تأثیر قرار دهد

به بررسی تسلط جمعی و  )2002( 3ولز و ملک
هاي زندگی پرداختند و  شخصی و تأثیر آن در چالش

بیان کردند که تسلط جمعی رابطۀ مثبتی با مقابلۀ 
گرانی در مورد دیگران اجتماعی، حمایت اجتماعی و ن
هاي مقابلۀ ضداجتماعی  دارد اما تسلط فردي با روش

هم تسلط جمعی و هم ها دریافتند که  مرتبط است. آن
در صورتی ) (خودکارآمدي و خودتسلطی فرديتسلط 

به موقع و مناسب استفاده  هاي زندگی در چالشکه 
 ارتباط داشته باشند.با سالمت روان  توانند شوند، می

) به بررسی تأثیر تسلط جمعی و فردي 2008( 4نومگ 
گیري تسلط  آوري پرداخت. وي براي اندازه بر تاب

نفس، خودپنداره و  هاي عزت نامه فردي از پرسش
گیري تسلط جمعی از  معنویت؛ و براي اندازه

                                                             
1. Hobfoll, Jackson, Young, Pierce, & Hobfoll 
2. Fok, Allen, Henry, & Mohatt 
3. Hobfoll,Schröder, Wells, & Malek, 
4. Magno  

هاي حمایت اجتماعی و دلبستگی استفاده  نامه پرسش
و  یطبع آوري را بر اساس میزان شوخ کرد و تاب

خالقیت مورد سنجش قرار داد. نتایج نشان داد که هم 
ابعاد تسلط فردي و هم ابعاد تسلط جمعی با 

آوري مرتبط است و در رگرسیون نیز تمام ابعاد  تاب
جز خودپنداره و تسلط جمعی (حمایت  تسلط فردي به

آوري  بینی تاب اجتماعی و دلبستگی) قادر به پیش
  شدند. 

تحقیقات  بیشتر بیان شدبر اساس آنچه تاکنون 
 مفاهیم تحصیلیبه ارتباط این سازه و خودتنظیمی 

بحث سالمت روان و بهزیستی  اند و کمتر به پرداخته
عنصري مهم و  به عنوان –آموزان  شناختی دانش روان

اند.  و مرتبط با خودتنظیمی اشاره داشته –کلیدي 
گران نه به طور مستقیم بلکه  افزون بر این، پژوهش

رابطه به صورت مفهومی و غیر مستقیم به شتر بی
اند. ضمن  خودتنظیمی و سالمت روان اشاره کرده

که اندك تحقیقات انجام شده نیز براي سنجش  آن
هاي جسمانی توجه  سالمت روان بیشتر به شاخص

تري که کمتر پژوهشی به آن  مهم اند. مسئلۀ داشته
وان توجه داشته، مقایسه نقش خودتنظیمی است به عن
اي که  یک مهارت فردي و تسلط جمعی به عنوان سازه

اي است.  گرا حائز اهمیت ویژه هاي جمع در فرهنگ
 ضمن قصد داردحاضر پژوهش به همین دلیل، 

خودتنظیمی و بهزیستی  هاي مؤلفهبررسی ارتباط بین 
با توجه به فرهنگ  ،آموزان در دانش شناختی روان
بین تسلط جمعی  گراي ایرانی به بررسی ارتباط جمع

. هدف دیگر این شناختی بپردازد و بهزیستی روان
چه مقدار از سهم پژوهش پاسخ به این سؤال است که 

 هاي مؤلفه ۀشناختی به وسیل تغییرات بهزیستی روان
  ؟است بینی پیشخودتنظیمی و تسلط جمعی قابل 

  روش پژوهش
ابعاد  ۀبررسی رابطهدف  با این پژوهش

شناختی  روانمعی با بهزیستی تسلط جو خودتنظیمی 
آموزان دبیرستانی شهر شیراز انجام شد. جامعۀ  دانش

 آموزان دبیرستانی شهر شیراز آماري شامل کلیۀ دانش
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است که تقریباً  )1391-92سال تحصیلی (در 
، اساس فرمول کوکران باشند. بر نفر می 6500حدود
تصادفی  گیري نمونهبه صورت  ها آننفر از  340تعداد 
انتخاب شدند. به منظور  اي چندمرحلهاي  خوشه
گیري ابتدا از بین نواحی مختلف آموزش و  نمونه

به صورت تصادفی  چهار ۀپرورش شیراز، ناحی
 دخترانه چهار دبیرستان (دو ها آنانتخاب شد و از بین 

. سپس به صورت تصادفی انتخاب شدند پسرانه) دوو 
ول تا سوم ا هاي پایه در هر مدرسه از هرکدام از

از بین به صورت تصادفی یک کالس دبیرستان 
  انتخاب شد.  هاي گوناگون و رشته مختلف هاي رده

محقق در روزهاي مختلف در مدارس و 
حضور یافت و پس از کسب اجازه  ها آنهاي  کالس

از مسئولین مربوطه، اهداف پژوهش را براي 
در  ها نامه پرسشآموزان توضیح داد؛ پس از آن  دانش

گر که تمایل به همکاري با پژوهش آموزانی دانشاختیار 
و حذف  آوري جمعپس از  .داشتند، قرار گرفت

 170(نفر  300هاي ناقص، تعداد نمونه به  نامه پرسش
  پسر) کاهش یافت. 130، دختر

  پژوهش زاراب
  )SRQ( 1نامه یادگیري خودتنظیمی پرسش

از  ها آزمودنی ةگیري میزان استفاد به منظور اندازه
 نامه پرسش از خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي

ترجمه شده به  1995خودتنظیمی (بوفارد و همکاران، 
 19نامه  ) استفاده شد. این پرسش1385 وسیلۀ جوکار،

 ،10، 9، 4 هاي شماره (گویه شناختی مؤلفۀسؤالی سه 
، 3، 2، 1 هاي شماره (گویه )، فراشناختی19، 12 ،11
، 13، 5هاي شماره  (گویه نگیزشی) و ا15، 14، 8، 7، 6

 گیري آن د و مقیاس اندازهگیر ) را در برمی18، 17، 16
نامه،  . در این پرسشاستاي  پنج درجه لیکرت
معکوس  18و  17 ،16، 13 ،8، 5 هاي گویه
  .گردند میگذاري  نمره

                                                             
1. Self - regulation questionnaire 

آلفاي کرونباخ ضریب ) 1995بوفارد و همکاران (
اختی، شناختی و ابعاد فراشن براينامه را  این پرسش

گزارش  68/0، 78/0، 72/0انگیزشی به ترتیب، 
  . اند کرده

آلفاي کرونباخ این ضریب ) نیز 1385جوکار (
 50/0، 55/0، 71/0نامه را در سه بعد به ترتیب  پرسش

گزارش کرده است. در پژوهش حاضر نیز براي 
ارزیابی روایی همسانی درونی، همبستگی ابعاد 

نگیزش با نمره کل فراشناخت، شناخت و ا
دست  به )48/0، 64/0، 82/0( خودتنظیمی به ترتیب

آلفاي کرونباخ ابعاد ضریب و براي ارزیابی پایایی آمد 
 45/0، 68/0 فراشناختی، شناختی و انگیزشی به ترتیب

 محاسبه شد.  63/0 و
  (PWB) 2شناختی رواننامه بهزیستی  پرسش

جهت سنجش بهزیستی در این پژوهش 
، 1989سؤالی ریف ( 18نامه  از پرسش تیشناخ روان

) 1387ترجمه شده به وسیلۀ بیانی، کوچکی و بیانی، 
شناختی داراي  نامه بهزیستی روان استفاده شد. پرسش

مقیاس استقالل، تسلط بر محیط، رشد  خرده شش
گیري  شخصی، روابط مثبت با دیگران، هدف و جهت

ه در زندگی و پذیرش خود است. در فرم کوتاه شد
هاي باال سه  نامه براي هر یک از مقیاس این پرسش

 هفتها بر اساس مقیاس  پاسخ وجود دارد. سؤال
نمره کل از  و ؛بندي شده است اي لیکرت درجه درجه

به دست آمده در هر یک از   طریق مجموع نمره
  نامه گذاري پرسش شود. نمره ها محاسبه می مقیاس خرده

 18 و 17 و 16، 15، 8، 5، 4، 1هاي  مذکور در پرسش
  به صورت معکوس است.
) ضریب روایی این 1387بیانی و همکاران (

نامه را از طریق بررسی همبستگی آن با  پرسش
نامه شادکامی آکسفورد و عزت نفس روزنبرگ  پرسش

                                                             
2. Psychological Well-Being Scales. 
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 و پایایی آن را به روش باز 46/0و  58/0به ترتیب، 
  گزارش کردند. 82/0آزمایی 

) 2000( هابفول 1:تسلط جمعی ۀنام پرسش
که  سؤالی تسلط جمعی را طراحی کرد 10نامه  پرسش

لیکرت از  اي درجه پنج در آن بر اساس مقیاس
که سطح موافقت  شود میخواسته  کنندگان شرکت

=خیلی زیاد) 5=خیلی کم تا 1ها از ( خود را با گویه
 به وسیلۀنامه  فرم اصلی این پرسشنشان دهند. 

ان نسخه فارسی و پژوهشگر ترجمه و تفاوت می
متخصصین ارزیابی و از طریق  به وسیلۀانگلیسی 

ها به حداقل کاهش  فرایند مرور مکرر این تفاوت
  یافت.

روش  بهها از تحلیل عامل  داده آوري جمعپس از 
 ها ضریب اصلی بر روي گویه هاي مؤلفه

)69/0KMO= و مقدار مجذور خی دو در آزمون (
آمد که  تدس به) 894/313(کرویت بارتلت 

ماتریس داري  معنیو  گیري نمونهکفایت  دهندة نشان
هاي مقیاس است. نتایج تحلیل عاملی  همبستگی گویه

عامل  یکاصلی بیانگر وجود  هاي مؤلفهبه روش 
انتخاب  یک مالك ارزش ویژهاساس است که بر 

مورد بررسی  سؤال . در این پژوهش، بارهاي هرشدند
 3/0بار مناسب باالي  از سؤاالتقرار گرفت که همه 

بار مناسبی که  سه و جز سؤال یک بهبرخوردار شدند؛ 
در  سؤاالتبقیه  ند.کسب نکردند و حذف گردید

 بینی پیشدرصد از واریانس کل مقیاس را  58مجموع 
  کردند.

نامه را بر اساس  روایی مالکی این پرسشهابفول 
هاي جرأتمندي، پیوند  با فعالیت آنهمبستگی 

هاي  جستجوي حمایت اجتماعی، فعالیت اجتماعی،
هاي ضد اجتماعی و  مشوقی، اجتناب، فعالیت

مطلوب گزارش کرده است. هاي پرخاشگرانه  فعالیت
کرد. میزان گزارش  84/0 را لفاي کرونباخآ ضریب وي

 .دست آمد به 63/0 حاضراین ضریب در پژوهش 

                                                             
1. Communal mastery scales 

  ها یافته
هاي توصیفی متغیرها شامل  ، یافته1در جدول 

انگین و انحراف معیار، کجی و کشیدگی متغیرها می
از بین نمونه آورده شده است. قابل ذکر است که 

 92نفر تجربی و  125 نفر رشته انسانی، 72منتخب 
با  19تا  15نفر ریاضی بودند. دامنه سنی این افراد 

  بود. 10/1و انحراف استاندارد  21/17میانگین سنی 

بین متغیرهاي پژوهش نیز همبستگی  2در جدول 
  .آورده شده است

بین  ،شود ) مشاهده می2( همان طور که در جدول
و  ، فراشناخت)r=12/0( بعد فراشناخت و استقالل

 ، فراشناخت و روابط مثبت)r=13/0( تسلط
)23/0r=) 29/0)، فراشناخت و زندگی هدفمندr= (

بین فراشناخت و  )،=33/0rپذیرش ( فراشناخت و
همبستگی مثبت و  )r=36/0( شناختی بهزیستی روان

 .جود داردو معنادار
 شناخت و تسلط) r=17/0شناخت و استقالل (

)13/0=r(،  روابط مثبت با دیگران شناخت و
)10/0r=(، ) 16/0شناخت و زندگی هدفمندr= (

شناخت و و ) =15/0r( شناخت و پذیرش خود
) همبستگی مثبت و =23/0r( شناختی بهزیستی روان

  .وجود دارد دار معنی

 رهاي پژوهشهاي توصیفی متغی شاخص .1 جدول

انحراف   میانگین  متغیر
  استاندارد

  کشیدگی  کجی

  72/0  -43/0  90/5  96/27  فراشناخت .1
  -55/0  -21/0  97/3  22/22  شناخت .2
  -50/0  -31/0  69/3  90/16  انگیزش .3
  72/0  -42/0  56/5  79/27  تنظیمی جمع .4
  -17/0  -68/0  40/2  69/11  استقالل .5
  26/0  39/0  26/2  10/79  تسلط .6
  -30/0  -10/0  43/2  41/10  شخصی رشد .7
  -68/0  -01/0  85/2  51/9  مثبت روابط .8
  -45/0  -23/0  77/2  82/9  هدفمند زندگی .9

  -/01  -26/0  42/2  78/10  خود پذیرش .10
  -10/0  15/0  56/5  79/37  خودتنظیمی .11
.بهزیستی 12

  شناختی روان
03/63  26/8  63/0  56/0  
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، انگیزش و )r=13/0( بین بعد انگیزش و استقالل
 )، انگیزش و روابط مثبت=19/0r( شخصی رشد

)33/0r=) 11/0)، انگیزش و زندگی هدفمندr= ،(
) انگیزش و =19/0r( انگیزش و پذیرش خود

مثبت و  همبستگی، )r=33/0( شناختی بهزیستی روان
  وجود دارد. دارمعنا

 ،)r=32/0( ط جمعیبین فراشناخت و تسل
 و تسلط انگیزش ،)r=15/0( شناخت و تسلط جمعی

وجود دار اهمبستگی مثبت و معن )r=12/0( جمعی
  دارد.

، تسلط )r=11/0( بین تسلط جمعی و استقالل
، تسلط جمعی و روابط )r=19/0( جمعی و تسلط

)، تسلط جمعی و زندگی هدفمند =20/0r( مثبت
)26/0r=18/0( د)، تسلط جمعی و پذیرش خوr= (

) r=32/0( شناختی بهزیستی روانتسلط جمعی و 
  وجود دارد. دارمعنامثبت و  همبستگی

در ادامه براي بررسی سهم هریک از متغیرهاي 
شناختی  خودتنظیمی و تسلط جمعی در بهزیستی روان

از رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتایج در 
  ارایه شده است. 3جدول 

دهد در گام اول  نشان می 3طور که جدول   همان
ترین  رگرسیون، متغیر فراشناخت به عنوان قوي

) β=36/0( 36/0بینی کننده با ضریب بتاي  پیش
درصد از واریانس نمره کل  13توانست به تنهایی 

شناختی را تبیین کند. در گام دوم، با  بهزیستی روان
دله رگرسیون، از میزان ورود متغیر انگیزش به معا

ضریب رگرسیون استاندارد متغیر فراشناخت کاسته 
در  34/0مرحله اول به  36/0شده و مقدار بتاي آن از 

 31/0مرحله دوم رسیده است و انگیزش با بتاي 
)31/0=βبینی مرحله قبل را  ) توانسته است مقدار پیش
درصد  13را از  R2درصد افزایش داده و مقدار  9

در گام درصد مرحله دوم برساند.  22اول به مرحله 
سوم، با ورود متغیر تسلط جمعی به معادله رگرسیون، 
از میزان ضریب رگرسیون استاندارد متغیر فراشناخت 

مرحله دوم به  34/0کاسته شده و مقدار بتاي آن از 
مرحله  31/0و همچنین مقدار بتاي انگیزش از  28/0

تسلط  یعنی ده است؛در مرحله سوم رسی 29/0دوم به 
بینی  ) توانسته است مقدار پیشβ=20/0جمعی با (

را  R2مرحله قبل را چهار درصد افزایش داده و مقدار 
درصد مرحله سوم  26درصد مرحله دوم به  22از 

توان گفت که فراشناخت، انگیزش  بنابراین می برساند؛
درصد از  26رفته قادرند  هم و تسلط جمعی روي

شناختی را تبیین  کل بهزیستی روان واریانس نمره
دار نمره کل  بینی معنی نمایند. بعد شناخت قادر به پیش

  شناختی نشد. بهزیستی روان
  و بحث گیري نتیجه

این پژوهش با هدف بررسی روابط بین 
 شناختی روانخودتنظیمی، تسلط جمعی و بهزیستی 

 یشناخت هزیستی روانب جمعی وتسلط ودتنظیمی، همبستگی خ .2 جدول

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیر
                        1  فراشناخت .1
                      1 49/0**  شناخت .2
                    1    -05/0  انگیزش .3
                  1 12/0* 15/0** 32/0**  تسلط جمعی .4
                1 11/0* 13/0* 17/0** 12/0*  استقالل .5
              1  21/0**  19/0**  07/0  13/0*  13/0*  لطتس .6
            1  08/0  10/0  09/0  19/0**  03/0  03/0  رشد شخصی .7
          1  32/0**  13/0*  13/0*  20/0**  33/0**  10/0**  23/0**  روابط مثبت .8
        1  26/0**  07/0  12/0**  12/0  26/0**  11/0**  16/0**  /29**  زندگی هدفمند .9

      1  32/0**  27/0**  05/0  05/0  05/0  18/0**  19/0**  15/0**  33/0**  پذیرش خود .10
    1  35/0**  31/0**  35/0**  13/0*  24/0**  16/0*  33/0**  64/0**  64/0**  82/0**  خودتنظیمی .11
بهزیستی .12

  شناختی روان

**36/0  **23/0  **33/0  **32/0  **47/0  **47/0  **49/0  **65/0  **58/0  **58/0  **48/0  1  

P<0.01**      p<0.05* 
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هاي پژوهش بیانگر آن است که  یافتهصورت گرفت. 
شناختی رابطه مثبت  ظیمی و بهزیستی روانبین خودتن

 دار وجود دارد؛ که این یافته، همسو با تحقیقات معنی
و همکاران،  ؛ کیندکنز2014قبلی (قربانی و خرمایی، 

و  زاده توکلی؛ 2013؛ میکایلی و برهمند، 2013
؛ 1390زاده و همکاران،  ؛ توکلی2012همکاران، 

دي و همکاران، ؛ میراحم1393ابوالقاسمی و همکاران، 
  ) است.1391

طور که ذکر شد خودتنظیمی به صورت   همان
اي در سه مرحله قبل از عمل، حین عمل و بعد  چرخه

، عملگیرد. در مرحله قبل از  از عمل صورت می
انجام کار ریزي براي  فکر و برنامهتخودتنظیمی حالت 

در مرحله حین انجام فعالیت یادگیرنده  دارد.
به  خودنظارتیحالت خودکنترلی و  خودتنظیم بیشتر

گیرد و در مرحله بعد از فعالیت به قضاوت،  خود می
 هاي انجام شده اکنش نسبت به فعالیتو ارزیابی و

احساس  پردازد. در این مرحله است که یادگیرنده می
ها و کوشش خود دارد. بدیهی است  رضایت از تالش

ام قوي در انج ةکه یادگیرنده خودتنظیم که انگیز
، از سالمت ،فعالیت دارد و به عبارتی هدفمند است

باشد و همین حس  برخورداربهزیستی و شادکامی نیز 
شادکامی و رضایت خود باعث انگیزه براي فعالیت 

تواند  به عبارت دیگر خودتنظیمی می ؛گردد بعدي می
هاي درسی اعم از فرایند انجام  در تمام مراحل فعالیت
بنابراین  جۀ کار دخیل باشد؛کار یا فرآورده و نتی

آموزان خودتنظیم که احساس کنترل بیشتري بر  دانش
تواند براي مسایل  هاي خود دارند و می فعالیت

هاي  ریزي کنند و از مهارت تحصیلی خود برنامه
فراشناختی در حین انجام امور تحصیلی کمک بگیرند، 
از لحاظ روانی احساس بهزیستی و رضایت بیشتري 

  دارند.
بین هاي پژوهش حاضر این بود که  از دیگر یافته

مثبت  ۀشناختی رابط جمعی و بهزیستی روان تسلط
با اندك  دار وجود دارد. این یافته، همسو معنی

  ) است.2002و همکاران،  هابفولتحقیقات گذشته (
طور که در مقدمه بیان شد تسلط جمعی   همان

اشاره به باور فرد در مورد کمک گرفتن از دیگران، 
برخورداري از حمایت اجتماعی اطرافیان مثل والدین، 

. امور )2002(فک و همکاران،  معلمان و دوستان دارد
ل تحصیلی خواه ییلی و پرداختن به حل مساتحص

 سازد می زا استرسآموزان را دچار شرایط  ناخواه دانش
که به تنهایی قادر  کنند میلی برخورد یو گاهی با مسا

نیستند و نیاز به کمک دیگران و داشتن  ها آنبه حل 
. مشارکت و مداخله والدین در دارند گاه حامی و تکیه

با فرزندان و توجه به  امور تحصیلی مثل گفتگو
مثبتی بر روي فرزندان  تأثیر ها آنهاي  خواسته

به اینکه اگر  آموز دانشبنابراین باور فرد و  ؛گذارد می
داراي حامی و پشتیبان  ،با مسئله تحصیلی برخورد کرد

بر روي سالمت و بهزیستی روانی آنان  است،
 گرا این از طرفی در جوامع جمع ؛خواهد بود تأثیرگذار

قضیه مشهودتر است و شاید بتوان یک عنصر فرهنگی 
زیرا همان طور که بیان  ؛ستنرا در این قضیه دخیل دا

شد، در این جوامع گرایش به عناصر و فاکتورهاي 
ثل همکاري، کمک گرفتن از دیگران و داشتن م جمعی

 جمعی تسلطابعاد خودتنظیمی و  يشناختی از رو بهزیستی روانبینی  . ضرایب رگرسیون براي پیش3جدول 

 F p R R2 R2Δ β  t p  بین متغیر پیش  گام
 000/0 68/6 36/0  -   13/0 36/0 000/0 72/44  فراشناخت  1

    فراشناخت  2
84/43  

    
47/0  

  
22/0  

 -  34/0  75/6  000/0  
  000/0  12/3  31/0  09/0  000/0  انگیزش

    فراشناخت  3
  

29/85  

  
  
000/0  

  
  
51/0  

  
  
26/0  

 -  
 -  
04/0  

28/0  
29/0  
20/0  

33/5  
77/5  
77/3  

000/0  
000/0  
000/0  

  انگیزش  
  تسلط جمعی
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ل و مشکالت بیشتر به چشم یحامی در حل مسا
ران حد و مرز و به عبارتی بین خود و دیگ خورد می

ایران  ۀمشخصی وجود ندارد و با توجه به اینکه جامع
. در پژوهش حاضر، ارتباط گراست جمعتا حدودي 

تسلط جمعی با بهزیستی روانی امري بدیهی به نظر 
هاي این تحقیق  از طرف دیگر چون آزمودنی .رسد می

باشند، شاید بتوان بیان کرد که  در سن نوجوانی می
این سن به حمایت دیگران بیشتر آموزان در  دانش

خود تنظیمی و تسلط جمعی  در نهایت نیازمند هستند.
درصد از تغییرات بهزیستی روانی  26 روي هم حدود
کنند. در این پژوهش با استفاده از  را تبیین می

از  انگیزشو  فراشناخترگرسیون گام به گام، ابعاد 
ه خودتنظیمی و نمره تسلط جمعی قادر ب هاي مؤلفه
 شناختی روانبخشی از تغییرات بهزیستی  بینی پیش

  هستند.
خودتنظیمی به معناي گرفتن تصمیمات شخصی، 
داشتن استقالل و خودکارآمدي است و در کنار آن 

کمک گرفتن از دیگران در مواقع لزوم  باتسلط جمعی 
 اجتماعی مناسب اي مقابلهو استفاده از راهبردهاي 

ید بتوان گفت که بر این اساس شا همراه است.
داند که چه چیزها و  خودتنظیم واقعی می ةیادگیرند

بنابراین در  ؛لی را به تنهایی قادر به انجام استیمسا
و در  کند می ریزي برنامهخودتنظیمی  نگري پیش

مرحله عملکرد به تالش و اجراي اهداف خود 
مرحله بازنگري به ارزیابی آنچه انجام  درو  پردازد می

نماید و  میو نواقص خود را رفع  پردازد میداده است 
تواند انجام  چه چیزهایی را با کمک دیگران بهتر می

خودتنظیم بر اثر تجربه و با در نظر  آموز دانشدهد. 
که اموري با کمک  داند میهاي خود  گرفتن توانایی

گرفتن از دیگران از جمله دوستان، معلمان، والدین 
شت و بنابراین بدون و... عملکرد بهتري خواهد دا

هاي گوناگون، ضمن حفظ  تحمل فشارها و استرس
تحصیلی و شغلی، داراي بهزیستی  هاي موفقیت

همچنین همان طور که در  .شناختی نیز هستند روان
 گرا جمعایران از جوامع  ۀمقدمه بیان شد، جامع

کمک گرفتن از  که مشارکت، کمک کردن و باشد می
 بینی پیشبنابراین  ؛استدیگران بسیار حایز اهمیت 

به وسیله تسلط  شناختی روانی از نمره بهزیستی شبخ
  . رسد میجمعی منطقی به نظر 

در این پژوهش هر دو متغیر سهی از تغییرات 
کنند و از  بینی می را پیش شناختی روانبهزیستی 

عوامل مختلف شخصیتی و اجتماعی بر  که آنجایی
محققین  ۀبه وسیل روي بهزیستی روانی تاثیرگذارند که

سهم تبیین به  ۀمختلف نیز شناسایی شده است و بقی
  متغیرهاي گوناگون تعلق دارد.

این پژوهش  هاي یافتهشایان ذکر است که  کاربرد:
نظري و عملی داراي کاربردهایی است. از  ۀاز جنب

طرفی هیچ پژوهشی که در آن ارتباط ابعاد خود 
دیده  شناختی روانتنظیمی، تسلط جمعی با بهزیستی 
تسلط جمعی در  ةنشده است و همچنین معرفی ساز
مهم و  شناسی روانکنار خودتنظیمی به جامعه علمی 

. بر اساس نتایج این تحقیق رسد میضروري به نظر 
معلمان و حتی والدین باید استعدادهاي مختلف 

و فرزندان خود را به دور از هر گونه  آموزان دانش
شناسایی کنند و ضمن آموزش  مقایسه و رقابت ناسالم

را تشویق به استقالل و  ها آنخودتنظیمی  هاي مهارت
ولی در کنار آن نباید  ؛شخصی نمایند گیري تصمیم

اثرات همکاري، تعامل و کمک گرفتن از دیگران 
نادیده گرفته شود و معلمان و والدین به یادگیرندگان 

 ل با همفکري و کمکییادآوري کنند که برخی از مسا
بنابراین  شوند؛ میگرفتن از دیگران بهتر حل و فصل 

اگر زمانی به مشکالت تحصیلی که قادر به حل آن 
احساس ناتوانی  گونه هیچنیستند، برخورد کنند، بدون 

این پژوهش  از اطرافیان کمک بگیرند. احساس شرمو 
که نقش  هایی است. از جمله این داراي محدودیت

بطه بین متغیرها مورد متغیرهاي سن و جنسیت در را
شود با توجه  بنابراین پیشنهاد می بررسی قرار نگرفت؛

به بحث خودتنظیمی و تسلط جمعی پژوهشگران 
آینده در بررسی رابطۀ بین این متغیرها به بررسی نقش 

شناختی نیز بپردازند تا این قضیه  هاي جمعیت ویژگی
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هاي جنسی و سنی در این  روشن شود که آیا تفاوت
ه دخیل هستند یا خیر. محدودیت دیگر، انجام رابط

آموزان دبیرستانی شیراز بود که  این پژوهش در دانش
هاي دیگر با  ها را در گروه پذیري یافته تعمیم

سازد. در این رابطه پیشنهاد  محدودیت روبرو می
هایی همچون  شود تحقیقات آتی در نمونه می

  دانشجویان و در شهرهاي دیگر بررسی گردد.

 که آنجاییگردد از  در آخر پیشنهاد می و
نامه تسلط جمعی در جامعه ایران براي اولین  پرسش

مقاطع سنی  دربار توسط محقق استفاده شده است، 
متغیرهاي گوناگون استفاده شود  مختلف و همچنین با

  و نتایج گوناگون مورد مقایسه و بررسی قرار گیرد.
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