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 چکیده
 بر )CFT( شفقت بر مبتنی مداخله اثربخشی منظور به پژوهش این
 کاراهمال پسر آموزاندانش امیدواري و تحصیلی آوريتاب روي

 این تحقیق روش است. شده انجام متوسطه دوم مقطع تحصیلی
 گروه با آزمونپس -آزمونپیش طرح با آزمایشی نیمه نوع از پژوهش
 مارتین، تحصیلی آوريتاب هاينامهپرسش از استفاده با است. کنترل

 و سولومون تحصیلی کارياهمال و همکاران، و اشنایدر امیدواري
 دوم مقطع تحصیلی کاراهمال پسر آموزاندانش از نفر 28 رایتلوم،
 گروه دو در ساده تصادفی طور به و انتخاب هدفمند طور به متوسطه
 آزمایشی گروه شدند. جایگزین نفر) 14 گروه (هر کنترل و آزمایشی
 و دیدند آموزش نف آموزشی بسته اساس بر را CFT فنون جلسه هشت
 ،CFT اجراي از پس نکردند. دریافت زمینه این در آموزشی کنترل گروه
 تحصیلی کارياهمال و امیدواري تحصیلی، آوريتاب دیگر بار

 تحلیل از گرفت. قرار گیرياندازه مورد گروه دو هر آموزاندانش
 تحلیل براي (آنکوا) متغیري تک و (مانکوا) دمتغیريچن کوواریانس

 در هم شده محاسبه F آزمون،پس نمرات به توجه با شد. استفاده هاداده
 تحصیلی، آوريتاب متغیرهاي براي آنکوا تحلیل در هم و مانکوا تحلیل

 نشان را معنادار تفاوت گروه دو هر در تحصیلی کارياهمال و امیدواري
 مشابه هايپژوهش نتایج با همسویی در پژوهش این لیک طور به داد.

 امیدواري تحصیلی، آوريتاب افزایش در CFT روش است، آن از حاکی
 موثري نقش تواندمی پسر آموزاندانش تحصیلی کارياهمال کاهش و

  باشد. داشته
  

   کلیدي واژگان
 تحصیلی، کارياهمال شفقت، بر مبتنی مداخله تحصیلی، آوريتاب
  دواري.امی

 

Abstract  
The aim of the research was to evaluate the effective-
ness of compassion focused therapy (CFT) on aca-
demic resiliency and hopefulness in the academic 
procrastination of male students of the second degree 
of high school. This research method was semi-
experimental with pretest-posttest design. Using Mar-
tin's academic resiliency, Schneider and et al's hope-
fulness and Solomon and Ratilom's academic pro-
crastination questionnaires, 28 procastinated male 
students of the second degree of high school were 
purposively selected and were randomly assigned 
into two experimental and control group. (each 
group: 14). The experimental group received 8 ses-
sions of CFT based on Neff’s instruction package and 
the control group did not receive any training in this 
field. After conducting the CFT, academic resiliency, 
hopefulness and academic procrastination of the stu-
dents of two groups were measured again. Data were 
analyzed using multivariate covariance analysis 
(MANCOVA) and univariate covariance analysis 
(ANCOVA). According to the posttest scores of cal-
culated F either in the Mancova analysis and either in 
the Ancova analysis for acadmic resiliency, hopeful-
ness and academic procrastination showed significant 
differences in both groups. The results of this re-
search which are in accordance with other studies, 
showed that CFT has significant role in increasing 
academic resiliency and hopefulness and decreasing 
academic procrastination in the male students. 
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  مقدمه
 به درمانگران از بسیاري توجه تازگی به که موضوعاتی از یکی
 مشغول آموزشگاهی یادگیري حوزة در که را متخصصانی ویژه

 کارياهمال است، کرده جلب خود به هستند، فعالیت
 تأخیري رفتارهاي ترجمان کارياهمال است. 1تحصیلی
 نداختنا تأخیر به یا و مهم هايفعالیت شروع در داوطلبانه،
 رفتارها این که است آگاه فرد که این وجود با آن، عمدي
 شامل باشد، داشته ناپذیري جبران و منفی پیامدهاي تواندمی
 یکی ).2013 ،3کلینگسیک ؛2007 ،2دورا و (بالکیس گرددمی
 گویاي که است تحصیلی کارياهمال کاري،اهمال انواع از

 به درسی، تکالیف انجام در تأخیري و غیرمنطقی رفتارهاي
 باعث نتیجتاً و درسی تکالیف به عالقگیبی موجب که طوري
 ،4جانز و فارکاس مایور، سازو، (دمتیو، گرددمی تحصیلی افت

 را تحصیلی کارياهمال درمانگران از بسیاري امروزه ).2015
 تحصیلی کیفیت و روانی بهزیستی مهم هايشاخص از یکی
 یک از تحصیلی کارياهمال که باورند این بر چون دانند.می

 نفس به اعتماد افسردگی، تنش، اضطراب، موجب طرف
 بین مناسبات در پرخاشگرانه رفتارهاي و پایین تحصیلی
 اضطراب با دیگر طرف از و گرددمی خانوادگی و فردي

 نقش آموزاندانش تحصیلی افت در کندمی ایجاد که امتحانی
 مختلف هايوارسی ).2014 ،5(کندیمیر دارد ايکنندهتعیین
 در که دارند وجود زیادي متغیرهاي اند،واقعیت این بیانگر
 از دارند. موثري نقش تحصیلی کارياهمال کاهش یا افزایش
 کار، سختی انگیزه، فقدان نقش به توانمی متغیرها این جمله
 اضطراب گرانه،سرزنش خود رفتارهاي شکست، از ترس

 تکالیف انجام براي الزم دانش و خودتنظیمی فقدان امتحان،
 به شفقت و پایین تحصیلی آوريتاب امیدواري، فقدان درسی،
 زارع، و بفرونی برزگر، (اطهري، کرد اشاره ضعیف خود

 کاهش در که معتقدند محققان که متغیرهایی جمله از ).1399
 و 6امیدواري باشد، آفرین نقش تواندمی تحصیلی کارياهمال
 ؛2007 ،8آنوگباز و (الکساندر است یلیتحص 7آوريتاب

                                                
1. Academic Procrastination  
2. Balkis & Dura 
3. Klingsieck 
4. Demetev, Szabo, Maior, Forcas & Janos 
5. Kandemir 
6. Hopefulness  
7. Academic Resiliency  
8. Alexander & Onwegbuzie 

 پتانسیل و ظرفیت را آوريتاب محققان ).2005 ،9هارنیش
 و زاتنش شرایط با مواجهه در افراد کننده تعیین و موثر

 گردد، آمیز موفقیت نتیجه به منجر که طوري به بحرانی،
 هايتالش به تحصیلی آوريتاب ).2015 ،10(پلو کردند تعریف
 وجود با باال، تحصیلی پیشرفت به دستیابی هتج آموزدانش
 گفته باشد، داشته تواندمی که احتمالی هايتنش و فشارها
 آوريتاب بیان، دیگر به )2006 ،11مارش و (مارتین شودمی

 ابعاد در آموزدانش پشتکار و کوشیسخت مبین تحصیلی
 با تحصیلی موفقیت به رسیدن منظور به آموزشی مختلف
 هربرتز، (ماستن، شودمی گفته محیطی دشوار شرایط وجود
  ).2008 ،12لوفاور و کوتولی
 کارياهمال کاهش در که دیگري متغیر جمله از

 و هو یونگ، است. امیدواري دارد، موثري نقش تحصیلی
 شناختیروان هايسازه از یکی را امیدواري )2015( 13ماك
 و ینگران اضطراب، تنش، کاهش موجب تنها نه که دانندمی

 به بلکه گردد،می زندگی بحرانی هايموقعیت در افسردگی
 سازگاري در موثري نقش مقابله، منابع از یکی عنوان

 این در دارد. هاانسان اجتماعی و خانوادگی شغلی، تحصیلی،
 به امیدواري باورند، این بر )2014( 14ملبیت و دریسال راستا
 جهت مهمی بسیار نقش انگیزشی، -شناختی نظام یک عنوان
 و تحصیلی آموزشی، شده تعیین پیش از اهداف به یابیدست
 در هم درونی، محرکه نیروي منزله به و دارد افراد شغلی
 به یابیدست فرایند در هم و تحصیلی هدف نوع انتخاب
  دارد. ايسازنده بسیار نقش تحصیلی هدف

 متعددي درمانی هايروش شناسی،روان گسترة در امروزه
 کاهش و امیدواري و تحصیلی آوريتاب افزایش با هرابط در

 به توانمی آن جمله از که دارد وجود تحصیلی کارياهمال
 اصطالح کرد. اشاره )CFT( 15خود به شفقت بر مبتنی مداخله
 عرصه وارد )2016 ،2003( 16نف را خود به شفقت
 و مثبت درونی وگويگفت یک بیانگر و کرد شناسیروان
 کاهش موجب تنها نه که است خود با سازنده

                                                
9. Harnish 
10. Paolo 
11. Martin & Marsh  
12. Masten, Herbers, Cututi & Lafavor 
13. Yeang, Ho & Mak 
14. Drysale & Mcbath 

15. Self-Compassionate-Focused Therapy  
16. Neff 
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 شودمی درونی ستیز و فکري نشخوار گري،خودسرزنش
 در بینانهواقع نگرش و درونی آرامش و صلح موجب بلکه
   گردد.می محوله وظایف انجام
 )2018( 1شوام و نیووانوئیز -وازییو سخن دیگر به
 درونی گرمابخش و مثبت دیدگاه ترجمان را خود به شفقت
 نف گرچه اند.کرده تعریف زندگی دشوار و ختس شرایط در
 شناسیروان عرصه وارد را خود به شفقت اصطالح )2003(

 فنون از گیريالهام با که بود )2006( 2گیلبرت پاول اما کرد،
 رشد، شناسیروان مفاهیم رفتاري، - شناختیدرمان
 و اعصاب علوم اجتماعی، شناسیروان تحولی، شناسیروان
 درمانی، هايروش از یکی عنوان به را CFT بودا، فلسفه
 این بر )2009( گیلبرت کرد. معرفی سوم موج هايدرمان
 هايجنبه که است چندوجهی مدل یک CFT است، باور

 پایۀ بر و گیردبرمی در را افراد انگیزشی و شناختی هیجانی،
 برانگیختگی و سائق نظام خود، از حفاظت و تهدید نظام سه
 اساسی هدف و دارد قرار رضایت و دهندگی نتسکی نظام و
 راستا این در است. 3ورزشفقت ذهن پرورش آن غایی و

 از یکی عنوان به CFT معتقدند، )2017( 4بارنهفر و گرمر
 به افراد گردد،می موجب سوم موج هايدرمان جدیدترین

 آنها از یا سرکوب را خود منفی هايهیجان که این جاي
 حاالت، آن کنترل با و بپذیرند آنها کنند تالش کنند، اجتناب
 به باشند. داشته آنها با آمیزتريصلح و تربینانهواقع دیدگاه
 )2014( 5آیرونز و بال ویدال، ماتلند، -هیروت دلیل همین
 شرم، از که افرادي براي CFT دارند، اعتقاد

 باالیی خودآزارگري و خودانتقادي خودسرزنشگري،
  است. موثر درمانی هايروش هجمل از برخوردارند،
CFT گیردمی انجام همپوش اما مجزا مرحله چهار در 

 از کمتري منفی هايارزیابی تنها نه افراد شودمی موجب و
 نسبت تريسازنده و ترمثبت دیدگاه بلکه باشند، داشته خود
 باشند. داشته شانفردي بین مناسبات در خود هايتوانایی به
 تقویت و روانی آموزش .1 از: اندارتعب مرحله چهار این

 فنون آموزش .2 خودشان حاالت پذیرش براي انگیزه
 و اجرا .4 فنون تمرین و تکرار بازیابی، .3 ورزشفقت

                                                
1. Vazeoy – Nieuwenhuis, Schumann 
2. Gilbert 
3. Compassionate mind 

4. Germer & Barnhofer 

5. Heriot – Maitland, Vidal, Ball & Irons 

 (گاس زندگی واقعی محیط در دیده آموزش فنون نگهداري
 اثربخشی مورد در مختلف مطالعات بررسی ).2010 ،6آلن و

CFT دهد،می نشان سو یک از CFT روش یک عنوان به 
 و عادي هايجمعیت در زیادي متغیرهاي روي بر درمانی
 برخوردار باالیی تجربی پشتوانه از و شد گرفته کار به بالینی
 کنترل مورد در CFT مثالً ).2015 ،7یوتلی و (لیویس است
 زوروف، (کلی، سیگاري افراد هیجانی حاالت و منفی افکار
 و عاطفی احساسی، حاالت لکنتر )،2010 گیلبرت، و 8فا

 و گالپین (بیومانت، روانی ضربۀ از پس افراد رفتاري
ز  و خودانتقادگري و شرم کاهش )،2012 ،9جنگین

 و (لوسر شخصیت اختالالت با افراد خودسرزنشگري
 خودمراقبتی و شناختیروان پذیريانعطاف )،2013 ،10کورتن
 ویلسون ي،گریمالد گولد، (کوین، 19-کووید به مبتال افراد
 است. داشته ايکنندهتعیین نقش )2020 ،11بیگالن و فوتو با
 زمینۀ در CFT دهند،می نشان هاوارسی این دیگر، سوي از

 در تحصیلی آوريتاب و تحصیلی کارياهمال امیدواري،
 حل در مثالً است. داشته مؤثري نقش مختلف هايجمعیت
 اسباتمن در آوريتاب افزایش و فردي بین تعارضات
 و امیدواري افزایش )،2013 ،12نف و (یارانل اجتماعی

 - وازیو از نقل به ؛2015 ،13(لوپز افسرده افراد آوريتاب
 سازگاري و امیدواري افزایش )،2018 شوام، و ینووانوئیز
 و مضطرب افسرده، افراد فکري نشخوار کاهش و اجتماعی
 و يآورتاب افزایش )،2019 ،14داجی و (فراستدوتر استرسی
 داجی، و فراستدوتر از نقل به ؛2016 ،15(موریس امیدواري

 و بزرگی (دشت تحصیلی کارياهمال کاهش ).2019
 افزایش و )1398 سرافراز، و عبدالشاهی ؛1397 همایی،
 یائسگی حال در زنان روانی بهزیستی و آوريتاب

                                                
6. Goss & Allan  
7. Leaviss & Uttley 
8. Kelly, Zuroff & Foa 

9. Beaumant, Galpin & Jenkins 

10. Lucre & Corten 

11. Coyne, Gould, Crimaldi, Wilson & Baffuto 

12. Yernell 
13. Lopaz 
14. Frostadottir & Dorjee 

15. Muris  
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 جمله از )1397 بزرگی، دشت و حسینی (طاهرکرمی،
  است. بوده ديسودمن درمانی هايروش
 این بیانگر طرف یک از فوق هايبررسی طورکلی به
 و آموزاندانش از باالیی درصد امروزه که اندواقعیت

 به مهم این و هستند تحصیلی کارياهمال دچار دانشجویان
 و تحصیلی لحاظ از ناپذیريجبران صدمات خود نوبه
 وجود به دانشجویان و آموزاندانش براي شناختیروان
 آوريتاب دهدمی نشان هابررسی دیگر، طرف از و آوردیم

 زمینه در تأثیرگذار متغیرهاي جمله از امیدواري و تحصیلی
 زمینه در پژوهشی نیز تاکنون و هستند تحصیلی کارياهمال

 آموزاندانش جامعۀ در متغیرها این روي بر CFT اثربخشی
 رو، این از است، نشده انجام ایران در تحصیلی کاراهمال
 از آگاهی دربارة مهمی مضامین تواند،می پژوهش این انجام

 آوريتاب و امیدواري متغیرهاي روي بر CFT اثربخشی
  باشد. داشته تحصیلی کارياهمال آموزاندانش تحصیلی

  
  روش
 منظر از و بنیادي تحقیق یک هدف لحاظ از پژوهش این

 طرح با آزمایشی نیمه تحقیقات دستۀ در هاداده گردآوري
 جامعۀ دارد. قرار کنترل گروه با آزمونپس -آزمونپیش
 دوم متوسطه مقطع پسر آموزاندانش همۀ شامل آماري
 مدیران پرورش، و آموزش مشاوره هستۀ سوي از که بودند
 علت به تنکابن شهرستان آموزاندانش اولیاي و مدارس
 هب 1399 دي و آذر آبان، مهر، هايماه در تحصیلی مشکالت

 اجراي نحوة بودند. شده داده ارجاع رهنما مشاوره مرکز
 مورد آموزاندانش نخست که بود صورت بدین تحقیق
 هاينامهپرسش سپس و گرفتند قرار بالینی مصاحبه
 را امیدواري و تحصیلی آوريتاب تحصیلی، کارياهمال
 کارياهمال نامۀپرسش اساس بر آنها بین در کردند. تکمیل
 باال به متوسط تحصیلی کارياهمال از که نفر 33 تحصیلی
 انتخاب نهایی نمونه عنوان به هدفمند طور به بودند، برخوردار

 انتخاب چگونگی شهرستان، کرونایی شرایط به توجه با شدند.
 ماه چهار فاصله در بود، صورت بدین آزمایشی گروه اعضاي
 2 هايگروه در یا و انفرادي طور به آنها از نفر 17 شده، اشاره
 گاهی و بار یک اي(هفته ايدقیقه 90 جلسه 8 نفري 4 تا

 آموزش )،1( جدول اساس بر را CFT فنون بار) دو ايهفته
 هاينامهپرسش دوباره آموزش، از پس هفته یک و دیدند
 را امیدواري و تحصیلی آوريتاب تحصیلی، کارياهمال

 و انتخاب ادفیتص طور به نفر 14 تعداد این از کردند. تکمیل
 انتخاب چگونگی شدند. جایگزین آزمایشی گروه عنوان به

 که آموزانیدانش نفر 33 از بود، صورت بدین کنترل گروه
 دالیل به بنا نفر 16 بودند، تحصیلی کارياهمال داراي
 و مشاوره ادامه براي الزم انگیزة فقدان جمله از مختلف
 آموزش جلسه دو یا یک تنها شهرستان، کرونایی شرایط
 نفر 14 دسته، این از بدهند. ادامه را آموزش نتوانستند و دیدند
 کنترل گروه عنوان به و انتخاب تصادفی طور به آموزدانش

 خواسته آنها از اولیه، مراجعه از روز 45 از بعد و شدند جایگزین
 یا حضوري صورت به دیگر بار را یادشده نامۀپرسش که شد

 گونه هیچ کنترل گروه اعضاي است، ذکر قابل کنند. پر برخط
  نکردند. دریافت CFT فنون زمینه در آموزشی
 این ):1991( همکاران و اشنایدر امیدواري نامۀپرسش
 است. خودگزارشی نامۀپرسش یک و دارد ماده 12 مقیاس
 و راهبردي تفکر شامل نامهپرسش این هايمقیاس خرده
 اشنایدر وسیلۀ به مهناپرسش این پایایی است. عاملی تفکر

 آن کل نمره براي کرونباخ آلفاي روش از استفاده با )2000(
 نیز )2004( کینگروس و برایانت است. آمده دست به 86/0

 مناسب مقیاسی عنوان به را نامهپرسش این اعتبار و پایایی
 این پایایی اند.کرده حمایت امیدواري گیرياندازه براي

 و 84/0 تا 74/0 بین دورنی یهمسان روش به نامهپرسش
 نوع از مالکی، اعتبار روش به نیز نامهپرسش این اعتبار
 با آن هايماده کردن بستههم طریق از و زمانهم

 عزت و هدف به دستیابی انتظار بینی،خوش هاينامهپرسش
 دهنده نشان که است آمده دست به 60/0 تا 50/0 نفس
 لوپز، و ادوارد (بدرتی، تاس نامهپرسش این زمانهم اعتبار
 افکار مقیاس نمرات با نامهپرسش این همچنین، ).2008

 ادراك اجتماعی حمایت نمرات با و دارد منفی رابطه خودکشی
 آلفا ضریب همچنین دارد. مثبت رابطۀ زندگی در معنا و شده
 است. آمده دست به 81/0 بازآزمایی طریق از و 86/0 با برابر
 با برابر نامهپرسش ايکرونباخ آلفاي ریبض ایرانی جمعیت در
 محبی، و میرنسب اظهري، (ستایشی گردید. گزارش 74/0

1396(.  
 به نامهپرسش این تحصیلی: آوريتاب نامۀپرسش

 تحصیلی آوريتاب سنجش منظور به )2003( مارتین وسیلۀ
 و فشار شرایط و هاچالش موانع، با برخورد در یادگیرندگان

 یک نامهپرسش این است. شده طراحی تحصیلی استرس
 با گویه هر است. گویه شش شامل و بعدي تک نامۀپرسش
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 طور (به هفت تا مخالفم) کامل طور (به یک از لیکرت مقیاس
 براي نامهپرسش این است. شده بندي درجه موافقم) کامل
 پایاسازي ترجمه، )1389( هاشمی وسیلۀ به ایران در بار اولین
 عاملی تحلیل از ایران جمعیت در است. هشد رواسازي و

 اعتماد قابلیت و اعتبار بررسی براي درونی همسانی و اکتشافی
 را عامل یک عاملی تحلیل نتایج گردید. استفاده مقیاس
 از درصد 65/56 طورکلی به عامل این نمود. شناسایی
 کند.می بینیپیش را تحصیلی آوريتاب کل واریانس
 آمد دست به 845/0 برابر درونی همسانی ضریب همچنین

  )1397 جمالی، بنی و حجازي کیامنش، میرزایی، از نقل (به
 نامۀپرسش تحصیلی: کارياهمال نامۀپرسش

 تدوین )1984( راتیلوم و سولومون را تحصیلی کارياهمال
 مؤلفۀ سه که است گویه 27 داراي نامهپرسش این کردند.
 شدن آماده )،8 تا 1 هاي(گویه امتحانات براي شدن آماده
 مطالب براي شدن آماده و )19 تا 9 هاي(گویه تکالیف براي
 این گذارينمره سنجد.می را )27 تا 20 هاي(گویه ترم پایان
 ،1هرگز= (از است ايدرجه پنج لیکرت صورت به نامهپرسش

- 15- 13- 11- 6- 4- 2 هايگویه همچنین )،5همیشه= تا
 شود؛می گذارينمره معکوس صورت به 25- 23- 21- 16

 کارياهمال بیانگر باال، نمرة نامهپرسش این در بنابراین
 تحصیلی کارياهمال بیانگر پایین، نمرة و بیشتر تحصیلی

 )1393( لطیفیان و هاشمی پژوهش در بود. خواهد کمتر
 پژوهش در و 81/0 کرونباخ آلفاي روش به آزمون پایایی
 روایی است. شده برآورد 79/0 مقیاس پایایی )1395( همتی
 اند.آورده دست به 81/0 )1386( دالورپور و جوکار نیز را آن

 1هاپه اما اند،نکرده تعیین آن براي برش نقطه آن سازندگان
 و باال کارياهمال را آزمون این در باال به 60 نمره )،2001(

 (به است کرده تعریف پایین کارياهمال را پایین به 35 نمره
  ).1399 همکاران، و اطهري از نقل

  
  CFT آموزشی بستۀ
 و 2003( نف نظریۀ مفاهیم اساس بر CFT آموزشی بستۀ

 جلسه هر اهداف و جلسات شرح که است شده طراحی )2014
 پرورش جلسات همه اصلی هدف و است آمده )1( جدول در

  است. ورزشفقت ذهن
  
  هایافته

 از آزمایشی نیمه پژوهش این تحقیق طرح که این به توجه با
 منظور به است، کنترل گروه با آزمونپس - آزمونپیش نوع

                                                
1. Hopah 

  جلسه هر اهداف و جلسات شرح .1 ل جدو
  خانگی تکالیف  محتوا  اهداف  جلسه
  جلسات ساختار با آشنایی -   اول

  CFT نظري مفاهیم با آشنایی - 
 دربارة سپس و شده آشنا درمان فرایند و جلسات ساختار با آموزدانش
 است. شده بحث CFT اصلی مفاهیم

 در آن اثرات و CFT مفهوم درباره مطالعه
  اجتماعی و فردي زندگی

  CFT اصلی مفهوم سه با آشنایی -   دوم
  جدید مغز و قدیم مغز با آشنایی - 

 یعنی CFT اصلی مؤلفۀ سه دربارة بحث خانگی، تکالیف بررسی
 زمینۀ در همچنین و آگاهی هنذ و انسانی اشتراك خود، با مهربانی
  هیجانی و عاطفی حاالت در جدید و قدیم مغز تأثیرات

 مؤلفۀ سه و جدید و قدیم مغز مورد در مطالعه
 و امیدواري با آن ارتباط و CFT اصلی
  تحصیلی آوريتاب

  آنها پذیرش و هیجانات با رویارویی -   سوم
  ریتمیک بخشتسکین تنفس آموزش - 

 و منفی هايهیجان تأثیرات درباره بحث ،خانگی تکالیف بررسی
 منظور به بخش تسکین تنفس آموزش و آنها با رویارویی چگونگی
  موجود استرس و اضطراب کنترل

 به منزل در بخش تسکین تنفس فن انجام
  منفی هايهیجان کنترل منظور

  آگاهی ذهن آموزش -   چهارم
  خودمهرورز عنوان به خود شناخت - 

 خلق، رابطه از آگاهی آگاهی، ذهن آموزش ی،خانگ تکالیف بررسی
 و تحصیلی آوريتاب با آن ارتباط و وقایع و احساسات افکار،

  امیدواري
 آن ارتباط و منزل در آگاهی ذهن فن انجام
  تحصیلی مشکالت با

  خودمراقبتی نقش آموزش -   پنجم
  ورزشفقت ذهنی تصویرسازي آموزش - 

 ابعاد در خودمراقبتی أثیراتت زمینه در بحث خانگی، تکالیف بررسی
 ذهنی تصویرسازي آموزش تحصیلی، زندگی خصوص به زندگی
  تحصیلی مسائل زمینه در ورزشفقت

 آن ارتباط و ورزشفقت تصویرسازي فن انجام
  تحصیلی اهداف با

  خود به عشق بیان و همدلی فن آموزش -   ششم
  ورزشفقت صندلی فن آموزش - 

 و چیست همدلی که این زمینه در بحث خانگی، تکالیف بررسی
 صندلی آموزش است، چگونه اجتماعی و فردي زندگی در آن تأثیرات
  تحصیلی آوريتاب و امیدواري کسب منظور به ورزشفقت

 در ورزشفقت صندلی و همدلی فن انجام
  است؟ چگونه تحصیلی اهداف زمینه

  هفتم
 توجه، با همراه عالقه عشق، آموزش - 

  خود به ورزشفقت رفتار و تفکر
  خود به ورزشفقت نگاري نامه آموزش - 

 خود، به ورزشفقت رفتار و تفکر توجه، آموزش خانگی، تکالیف بررسی
 مشکالت زمینه در خود به ورزشفقت نامه نوشتن چگونگی آموزش
  آینده به امید و تحصیلی

 زمینه در خود به ورزشفقت نامه یک نوشتن
  آینده و درس

  قهرمان خود یک جسمت فن آموزش -   هشتم
  شده داده آموزش فنون بندي جمع - 

 زمینه در فاتح و قوي فرد یک تجسم آموزش خانگی، تکالیف بررسی
 به چگونگی و شده داده آموزش فنون بندي جمع و تحصیلی مسائل

  زندگی واقعی هايمحیط در آن کارگیري
 زمینه در قهرمان خود یک تجسم فن انجام
  درسی مسائل
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 منظور به همچنین و هامتغیر انفرادي و ترکیبی اثر سنجش
 چندمتغیري کوواریانس تحلیل از آزمونپیش اثر کنترل

  گردید. استفاده (مانکوا)
 نخست مانکوا کارگیري به از قبل است، ذکر شایان
 واریانس، خطاي یکسانی مانند، آن زیربناي هايمفروضه
 خط همگنی کوواریانس، - واریانس ماتریس همگنی

 قرار بررسی مورد رگرسیون هايشیب همگنی و رگرسیون،
  است. شده استفاده مانکوا از همفروض این رعایت با و گرفت

 آوريتاب بر شفقت بر مبتنی مداخله اصلی: فرضیه
 تحصیلی کاراهمال پسر آموزاندانش امیدواري و تحصیلی

  است. مؤثر
 و آزمونپیش میانگین تفاضل دهد،می نشان )2( جدول

 آوريتاب و امیدواري تحصیلی، کارياهمال آزمونپس
 ،65/6 ،20 با برابر ترتیب به آزمایشی گروه در تحصیلی

 در متغیرها همین تفاضل که این حال است. نمره 57/7
 ،79/2 با برابر ترتیب به کنترل گروه آزمونپس و آزمونپیش

 مشاهده که این منظور به رو، این از است. نمره 1 ،93/0
 معنادار متغیرها انفرادي و ترکیبی اثر در هاتفاضل این شود
 متن در متغیري تک کوواریانس تحلیل و مانکوا از است،
  است. شده استفاده مانکوا

 99/0 سطح در شده محاسبه F ساخته، مبرهن )3( جدول
 بیانگر مهم این است. 843/0 اثر اندازه میزان و است معنادار
 کارياهمال متغیر بر CFT مداخله است، واقعیت این

 داشته معنادار اثر تحصیلی آوريتاب و امیدواري تحصیلی،
  است.

 متغیر براي هم شده محاسبه F دهد،می نشان )4( جدول

 براي هم و تحصیلی آوريتاب متغیر براي هم امیدواري،
 این است. معنادار 99/0 سطح در تحصیلی کارياهمال متغیر
 افزایش بر معناداري اثر CFT است، واقعیت این بیانگر مهم

 تحصیلی کارياهمال کاهش و تحصیلی آوريتاب امیدواري،
 براي آن اثر اندازة و است داشته کاراهمال پسر آموزاندانش

 که است 563/0 و 585/0 ،703/0 ترتیب به فوق متغیرهاي
  ت.اس قبولی قابل اثر
  
  

 اثر منظور به مانکوا متن در متغیري تک کوواریانس تحلیل .4 جدول
  مطالعه مورد متغیرهاي انفرادي

 SS d.f MS F Sig Partial  متغیر منابع
Eta 

 گروه اثر

 کارياهمال
  563/0  001/0  63/29  89/1619  1  89/1619  تحصیلی
  703/0  001/0  54/54  55/349  1  55/349  امیدواري

 آوريتاب
  585/0  001/0  43/32  53/273  1  53/273  تحصیلی

  خطا

 کارياهمال
        65/54  23  09/1257  تحصیلی
        40/6  23  39/147  امیدواري

 آوريتاب
        43/8  23  94/193  تحصیلی

  کل

 کارياهمال
          28  171845  یلیتحص

          28  19599  امیدواري
 آوريتاب

          28  16130  تحصیلی
843/0=2Partial 157/0 و=Lambda 3و21( =62/37 و(F  

 اثر بررسی منظور به چندمتغیري کوواریانس تحلیل .3 جدول
  مطالعه مورد متغیرهاي ترکیبی

 نوع
 Value  F d.f آزمون

 گروه
d.f  
 Sig  Parietal  خطا

Eta 
 المبداي
  843/0  001/0  21  3  62/37  157/0 ویکلز

  اول فرضیه توصیفی هايشاخص .2 جدول

  معیار انحراف  میانگین  تعداد  هاگروه  متغیرها
  آزمونپس  مونآزپیش  25/7  آزمونپیش  آزمونپس  آزمونپیش

  28/7  20/9  28/7  21/84  14  14  آزمایشی  تحصیلی کارياهمال
  64/2  56/7  64/2  71/86  14  14  کنترل

  35/2  3  35/2  42/23  14  14  آزمایشی  امیدواري
  52/3  22/3  52/3  07/22  14  14  کنترل

  37/2  53/2  37/2  85/19  14  14  آزمایشی  آوريتاب
  25/7  40/2    57/20  14  14  کنترل
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  بحث و گیرينتیجه
 از بسیاري توجه که موضوعاتی جمله از اخیر هايسال در

 کرده جلب خود به را مدارس مشاوران جمله از درمانگران
 سطوح در آموزاندانش تحصیلی کارياهمال مسئله است،
 که این چرا است. متوسطه مقطع در ویژه به تحصیلی مختلف
 گشتگی،گم سرخوردگی، موجبات تواندمی تنها نه مهم این
 را شناختیروان هايپریشانی دیگر و تحصیلی انگیزگیبی
 و درگیري موجب تواندمی بلکه سازد فراهم آموزاندانش براي
 از متعددي هايبررسی همچنین گردد. فرزندان با والدین نزاع
 کارياهمال با زیادي متغیرهاي که دهندمی نشان سو یک

 که کردند آشکار دیگر سوي از و هستند همبسته تحصیلی
 تحصیلی کارياهمال کاهش در مختلفی درمانی هايروش
 بود  آن بر پژوهش این رو این از هستند. مؤثر آموزاندانش
 و تحصیلی آوريتاب بر را CFT مداخله اثربخشی که

 متوسطه مقطع تحصیلی کاراهمال پسر آموزاندانش امیدواري
 پرداخته آن تبیین و بحث به که دهد قرار بررسی مورد دوم
  شود.می

 CFT که این بر مبنی پژوهش، این اصلی فرضیۀ
 کاراهمال پسر آموزاندانش امیدواري و تحصیلی آوريتاب بر

 قرار تأیید مورد پژوهش این در دارد، مؤثري نقش تحصیلی
 چندمتغیري کوواریانس تحلیل بیان، دیگر به است. گرفته
 آوريتاب افزایش در CFT هايمداخله ساخته، مبرهن

 تحصیلی کارياهمال کاهش و امیدواري تحصیلی،
 یافته این دارد. مؤثري نقش تحصیلی کاراهمال آموزاندانش
 لوپز )،2013( نف و پارانل چون پژوهشگرانی هايیافته با
 و فراستدوتر )2018 نیووانوتیز، -وازویو از نقل به ؛2015(

 و بزرگی دشت )2020( ارانهمک و کوین )،2019( داجی
  دارد. گراییهم )1398( سرافراز و عبدالشاهی )،1397( همایی
 این متغیرهاي روي بر CFT اثربخشی چگونگی مورد در
 و 2018( گیلبرت شناختی،روان هايمؤلفه دیگر و پژوهش

 برابر در اما »نیست ما تقصیر« بنیادي جمله این با )2009
 یک از ،»هستیم مسئول« افتد،می اتفاق ما محیط در که آنچه
 است شده طراحی طوري هاانسان مغز است، باور این بر سو
 قلمرو، از دفاع خودمراقبتی، مانند رفتارهاي ناخواسته که

 هايموقعیت در قدیم) مغز از (ناشی پرخاشگرانه رفتارهاي
 چگونگی در هاانسان اما دهد.می نشان خود از زندگی مختلف
 کنترل و نظارت خود رفتاري و هیجانی گوهايال دهیپاسخ
 به معتقد )2018( گیلبرت دیگر سوي از و جدید) (مغز دارند

 تعادل که است دهیتسکین و برانگیختگی تهدید، نظام سه
 در دهیتسکین نظام داشتن نگه فعال و نظام سه این بین

 ذهن پرورش همان با زاتنش و بحرانی هايموقعیت
 رهیافتی، چنین با است. CFT صلیا هدف ورز،شفقت

 این بر )2019( داجی و فراستدوتر مانند CFT درمانگران
 قرار CFT درمانی جلسات تحت افراد که وقتی باورند،
 آگاهی، ذهن مانند CFT فنون و اولیه مفاهیم و گیرندمی

 فرا را ورزشفقت نگاري نامه ورز،شفقت ذهن تصویرسازي
 در و کنندمی تمرین درمانی تجلسا در را آن و گیرندمی

 و سخت واقعی هايموقعیت در ویژه به مختلف هايموقعیت
 و مهربانی با مدتی از بعد گیرند،می کار به زندگی دشوار

 ايسازنده اجتماعی مناسبات کنند،می برخورد خود با مالطفت
 با بخشی آرامش خود درونی زبان کنند،می برقرار دیگران با

 ایجاد جهت در آنها پذیريمسئولیت کنند،می پیدا خود
 طوالنی در مهم این یابد.می افزایش آنها در مثبت احساسات

 چالش شرایط در آوريتاب افزایش موجب تنها نه مدت
 اهداف به رسیدن جهت در امیدواري حس افزایش و برانگیز
 نشخوارهاي کاهش موجب بلکه گرددمی آنها زندگی اصلی
  شود.می آنها در درونی ستیز و رانینگ اضطراب، فکري،
 شدن فعال که معتقدند )2013( نف و یارانل راستا، این در
 درمانی جلسات در خودمان به نسبت ورزشفقت درونی حس

CFT، اتخاذ تفکر، ناسازگار الگوهاي اصالح باعث 
 انگیزش نیروي شکست، برابر در سازگارانه مقابله راهبردهاي

 به نسبت سالم و مثبت نگرش داف،اه به رسیدن در بیشتر
 خود، به نسبت مهرورزانه و دوستانه انسان احساسات خود،
 ایجاد و هاسرخوردگی و هاناکامی به نسبت غیرانتقادي نگرش
 شود.می مشکالت حل در غیرقضاوتگرانه و متعادل دیدگاه
 موجب خود، نوبۀ به مدت طوالنی در هاییحالت چنین
 محرکه نیروي که امیدواري ساساح و آوريتاب افزایش
 این در گردد.می است، زندگی اهداف به رسیدن براي درونی
 1بوهلمیجر و ساچروس ترامییتر، اسپیجکرمن، -سومرز زمینه

 زندگی ناخوشایند و دردناك هايتجربه دارند، اعتقاد )2018(
 هايمجادله و عاطفی هايشکست تحصیلی، مشکالت مانند

 گریزناپذیر بخش و زندگی هايواقعیت از جزیی خانوادگی
 که آموزد،می افراد از دسته این به CFT مداخله است. زندگی

                                                
1 . Somers – Spijkermen, Trompetter, Schreurs & 

Bohlmeijer  
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 شکل به آنها، از کردن اجتناب یا و کردن سرکوب جاي به
 به کنند. برخورد آنها با باال پذیريانعطاف با و مناسب منطقی،
 جاي به افراد گردد،می موجب CFT فنون بیان، دیگر

 مقاومت و انگیزه خود، هايشکست به نسبت کريف نشخوار
 دشوار هايموقعیت در خود اهداف به رسیدن در بیشتري
 سازي فراهم با درازمدت در مهم این باشند. داشته زندگی
 الگوهاي و منفی هايارزیابی و افکار کنترل هیجانی، امنیت
 تفکر و آوريتاب افزایش موجب هیجانی، و فکري ناسازکار
  گردد.می رترامیدوا
 باور این بر )2018( گیلبرت فوق تحقیقات با گراییهم در
 داشتن نگه فعال و تهدید نظام مدیریت با CFT فنون است،
 کورتیزول هورمون کاهش موجب مغزي دهندگیتسکین نظام
 شودمی توسین اکسی و دوپامین اندروفین، هورمون افزایش و
 تفکر و آوريتاب افزایش در خود نوبۀ به مهم این و

 نقش انگیز چالش و زاتنش هايموقعیت در افراد ترامیدوارانه
 دادند، نشان هابررسی از دیگري دستۀ دارد. اساسی و مؤثر
 تحصیلی کارياهمال کاهش در مستقیم طور به CFT فنون
 حس و تحصیلی آوريتاب افزایش با غیرمستقیم طور به و

 کنندهتعیین نقش لیتحصی کارياهمال کاهش در امیدواري
  دارد.

 و اطهري از نقل به ؛2012( همکاران و رائس مثالً
 از که آموزانیدانش که باورند این بر )1399 همکاران،
 برانگیز چالش هايموقعیت در برخوردارند، باالیی ورزيشفقت

 رویدادهاي مقابل در وقتی و کنندمی عمل کارآمدتر تحصیلی،
 هايشکست و امتحانات درسی، فتکالی دشواري مانند منفی

 به که مالطفتی و مهربانی واسطه به گیرند،می قرار تحصیلی
 مشکالت بر و شناسایی را خود هايشایستگی دارند، خود
 از انتقاد کاهش باعث سو یک از مهم این و کنندمی غلبه
 اضطراب نگرانی، مثل منفی افکار کنترل فکري، نشخوار خود،
 از و شودمی تحصیلی کارياهمال اهشک باعث نهایت در و

 حس به توجه با آموزاندانش از دسته این دیگر، سوي
 انجام به موظف آموزاندانش همه که (این انسانی مشترك
 با کنندمی تالش دارند، که هستند) تحصیلی درسی تکالیف
 عملکرد خود، تحصیلی و درسی تکالیف منظمِ ریزيبرنامه

  دهند. افزایش را خود تحصیلی
 که معتقدند )2014( مکبیت و درسیدال راستا همین در

 مشکالت از بسیاري حل در مؤثر دفاعی راهبرد یک امیدواري
 از که افرادي چون است. تحصیلی کارياهمال جمله از

 دارند تري روشن اهداف تنها نه برخوردارند، باالیی امیدواري
 شتکارپ و کوشی سخت از هدف به رسیدن فرایند در بلکه

 مشکل با درسی مسائل در که زمانی و برخوردارند باالتري
 حل براي بیشتري انگیزة که آنجا از شوند،می مواجه

 زوایاي از کنندمی تالش دارند، خود تحصیلی مشکالت
 این در رو این از کنند. حل را خود تحصیلی مشکل مختلف
 تبمرا به تحصیلی کارياهمال میزان آموزان،دانش از دسته
 دارند اعتقاد )2018( برلینگ و جورمن اهرت، است. کمتر
 از برخوردارند، باالتري امیدواري سطح از که آموزانیدانش
 و دارند کمتري شکست از ترس نگرانی، اضطراب، که آنجا
 از دارند، زندگی دشوار هايموقعیت تغییر براي بیشتري انرژي
  ستند.ه برخوردار کمتري تحصیلی کارياهمال میزان

 که هستند واقعیت این روشنگر تحقیقات از ايپاره
 در که است شخصیتی هايسازه جمله از تحصیلی آوريتاب

 موریس مثالً دارد اساسی نقش تحصیلی کارياهمال کاهش
 است باور این بر )2019 داجی، و فراستدوتر از نقل به ؛2016(
 شخصیتی مؤلفۀ یک عنوان به تحصیلی آوريتاب چون که
 منفی رویدادهاي اثر زندگی، دشوار و سخت هايموقعیت در
 کارياهمال کاهش در مهمی بسیار نقش دهد،می کاهش را

 از که آموزانیدانش چون دارد؛ آموزاندانش تحصیلی
 نفس، به اعتماد از برخوردارند، باالیی تحصیلی آوريتاب

 سماجت و خودباوري مسئله، حل مهارت کوشی، سخت
   برخوردارند. نیز خود درسی تکالیف حل در بیشتري
 فنون که دهندمی نشان باال هايبررسی کلی طور به
CFT گرم درونی حس و مثبت ارزیابی به منجر که آنجا از 
 ویژه به زندگی مختلف هايموقعیت در خود به نسبت بخش
 مستقیم طور به شود،می زندگی آفرین استرس هايموقعیت

 طور به و امیدواري و حصیلیت آوريتاب افزایش در
 آموزاندانش تحصیلی کارياهمال کاهش در غیرمستقیم

  دارد. کنندهتعیین نقش
 توصیه مدارس مشاوران و درمانگران به رهیافتی چنین با
 افت نهایت در و تحصیلی انگیزگیبی با که زمانی شودمی

 آوريتاب نخست شوند،می مواجه آموزاندانش تحصیلی
 آنها تحصیلی کارياهمال میزان و امیدواري طحس تحصیلی،

 این در مشکل وجود صورت در و دهند قرار بررسی مورد را
 درمانی روش یک عنوان به CFT درمانی روش از متغیرها،
 در و امیدواري تحصیلی، آوريتاب افزایش در سودمند و مؤثر
 همچنین نمایند. استفاده تحصیلی کارياهمال کاهش نهایت
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 ایجاد با گردد،می پیشنهاد آموزشی اندرکارانتدس به
 و تحصیلی آوريتاب افزایش منظور به آموزشی هايکارگاه
 کارياهمال میزان توانمی آموزان،دانش امیدواري سطح

  داد. کاهش را آنها تحصیلی
 ویروس وجود به توانمی پژوهش این هايمحدودیت از
 موجب مهم این .کرد اشاره تنکابن شهرستان در 19 کووید
 انفرادي صورت به CFT فنون اجراي بیشتر قسمت تا گردید

 تکمیل یا و شود انجام نفري 4 تا 2 گروه صورت به یا و
 صورت به کنترل گروه اعضاي آزمونپس هاينامهپرسش
 این پژوهش این هايمحدودیت دیگر از گیرد. انجام برخط
 کارلاهما پسر آموزاندانش روي بر پژوهش که است

 بهتر رو این از گرفت، انجام دوم متوسطه مقطع تحصیلی
 آموزاندانش روي بر پژوهش این هايیافته تعمیم در است
 مقاطع سایر آموزاندانش یا دوم متوسطه مقطع دختر

  کرد. رعایت را احتیاط جانب تحصیلی
  

  سپاسگزاري
 شهرستان پرورش و آموزش مشاورة هستۀ از پژوهش این در

 و آزمایشی گروه آموزاندانش و مدارس مدیران تنکابن،
 داشتند، موثر نقش پژوهش این ساختن عملیاتی در که کنترل
  شود.می سپاسگزاري و قدردانی
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