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 Background and Purpose: Civic-academic behaviors provide the context of cooperation and 

participation in social interactions and are influenced by the antecedent variables of self-compassion 

and parental autonomy support. This study aimed to investigate the causal relationship between self-

compassion and civic-academic behaviors with the mediating role of parental autonomy support. 

Method: This study was a correlational research of descriptive design. The study population 

consisted of all ninth and tenth grade students of Mahabad city in the academic year 2016-2017, 

among whom 645 students were selected by multistage cluster sampling method. The instruments of 

the study consisted of Neff's Self-Compassion Scale (2003), Civic-Academic Behaviors Scale 

(Golparvar, 2010) and Perceived Parenting Styles Survey (PPSS) ) Grolnick, Deci, & Ryan, 1997). 

Data were analyzed by structural equation modeling and AMOS software (version 24). 

Results: According to the structural equation model, relationships between variables had an 

acceptable fit and the results showed that there was a significant relationship between self-

compassion and civic-academic behaviors (p<0.01), self-compassion and parental autonomy support 

(p< 0.01), as well as parental autonomy support and civic-academic behaviors (p< 0.01). Findings 

indicate that self-compassion and parental autonomy support predict and explain 30 % of variance in 

civic-academic behaviors and self-compassion predicts 20% of variance in the parental autonomy 

support (P<0.01).  

Conclusion: Based on the results of this study, parental autonomy support plays a significant 

mediating role in the relationship between self-compassion and civic- academic behaviors and 

facilitates the prediction of parental autonomy support in students. Therefore, training and enhancing 

self-compassion and parental autonomy support skills can enhance the academic performance and 

healthy social behaviors in students. 
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 11/90/09دریافت شده: 

 22/91/09پذیرفته شده: 

 22/92/09منتشر شده: 

آورند که به وسییییله متهیرهای اجتماعی فراهم می هایدر تعامل زمینه همكاری و مشیییارکت را یتحصییییل -یمدن هایرفتارزمینه و هدف:  

 با ورزیخودشفقت رابطه علّی یبررسپذیرد. هدف پژوهش حاضر ورزی و حمایت خودمختاری والدین تأثیر میپیشیایندی مانند خودشیفقت

 والدینی است. خودمختاری حمایت گریمیانجی نقش آموزان ودانش تحصیلی-مدنی رفتارهای

در سال  شهر مهابادهای نهم و دهم پایهآموزان دانشاین پژوهش تمام  ریماآ جامعهروش تحقیق توصییفی و از نو  همستیتگی است.  روش:

آموز انتخاب شییدند. ابرارهای دانش 212ای، تعداد ای چندمرحلهتصییادفی خوشییهگیری بود که با اسییتفاده از روش نمونه 1902-02تحصیییلی 

های (، مقیاس سییس 1990پرور)تحصیییلی گل-(، پرسییشیینامه رفتارهای مدنی2999ورزی نف )خودشییفقت مورد اسییتفاده شییامل پرسییشیینامه

 .شد تحلیل افرار ایموسنرم 21و نتخه  ساختاریاستفاده از مدل معادلات  با ها( بود. داده1009والدگری گرولنی ، دسی و ریان )

ین ها نشیییان داد که روابط ببود و یافته برخوردار قسولی قابل برازش از متهیرها بین روابط معادلات سیییاختاری، میدل بر اسیییاس: هایاافته

و حمایت  (،>p 91/9)والدینی  خودمختاری ورزی با حمایت، خودشیییفقت(>p 91/9)تحصییییلی-ورزی بیا رفتیارهای مدنیخودشیییفقیت

ورزی و حمایت از ها حاکی از آن اسیییت خودشیییفقتدار اسیییت. یافتهمعنی (،>p 91/9)تحصییییلی -خودمختاری والدینی با رفتارهای مدنی

بینی و درصد از واریان  حمایت از خودمختاری را پیش 29ورزیتحصییلی و خودشیفقت -درصید واریان  رفتارهای مدنی  99خودمختاری

 کند. تسیین می

تحصییییلی -ورزی و رفتارهای مدنیحمایت خودمختاری والدینی در رابطه بین خودشیییفقتبر اسیییاس نتایژ پژوهش حاضیییر، گیری: نتیجه

، بنابراین ؛شودمی آموزاندانش تحصییلی-مدنی رفتارهای بینیپیش در تتیهیل بیشیتر باعث داری دارد وگری معنیآموزان نقش میانجیدانش

عملكرد تحصیلی و سلامت رفتارهای بهسود تواند های حمایت خودمختاری والدینی میورزی و آموزش مهارتخودشیفقتآموزش و ارتقای 

 آموزان را فراهم سازد.اجتماعی دانش

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 .شناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایراناستادیار گروه روان، کرد بهمن نویسنده مسئول: *

 Kord_b@yahoo.com: پتت الكترونیكی

 911- 12999999تلفن: 



 و همكارکرد  بهمن                                                                                                                     آموزاندانش یلیتحص -یمدن یورزی با رفتارهاخودشفقت علّی رابطه

119  

ره 
دو

ک، 
ود

 ک
ان
رو

ت 
لام

 س
مه
لنا
ص
ف

2
ره 

ما
 ش
،

2
ن 
تتا

 تاب
،

19
09

 

 

 مقدمه
 هایعرصییه پژوهشییگران توجه مورد دیرباز از 1مدنی رفتارهای

 بوده اسیییت و توجه شیییناسییییجامعه شیییناسیییی وروان مختلف

 متهیرها این به بیتتم قرن واپتین هایسال در ویژه به پژوهشگران

 بافت که یرفتار یالگوها"اسییت. رفتار مدنی را  شییده معطوف

 قرار تیحما مورد را فیوظا و فیتكل انجام یروان و یاجتماع

 ییرفتییارهییا نیچن بییارز نمونییه. (1)انیید تعریف کرده "دهییدیم

 ،یشیییهروند لیفضیییا ،یجوانمرد ،یدوسیییتنو  ،یرسیییانیاری

که  اسییت یرسییم یهانقش از فراتر مشییارکت و ی،شییناسییفهیوظ

زمیانی که  (.2)معمولیا  رضییییاییت و تیداوم تعهید بیه دنسیال دارد 

 گیرد،می قرار مطالعه مورد آموزاندرباره دانش مدنی رفتارهای

معرفی   2تحصیییییلی -مدنی رفتارهای عنوان تحیت این مفهوم را

 .شودمی

 که شییودمی اطلاق رفتارهایی به تحصیییلی - مدنی رفتارهای

 در شییده تعریف و رسییمی جنسه دارند و اختیاری و ارادی ماهیتی

 سطهوابه  که ندارند، فراگیران تحصییلی رفتارهای و اعمال شیر 

 دوسیییتی،نو  هایانگیره با همراه انتیییان، اجتماعی جوییتعامل

 در مشارکت و رسیمی هاینقش از فراتر مشیارکت رسیانی،یاری

آیند. در می اجرا به آموزشییی رسییوم و مقررات قوانین، اجرای

 که نتایژ آموزشییی عدالت همچنین لازم به ذکر اسییت که بهسود

 تواندمی تحصیییلی در فضییای آموزشییی اسییت، –رفتارهای مدنی 

 9) اشدب دنسال داشیتهبه  یادگیرندگان را فرسیودگی میران کاهش

 ،تحصیییییلی - مدنی از رفتارهای منظوربیه عسارتی دیگر، ؛ (1و 

اسیییاس  که افراد داوطلسانه و بر اسیییت ایمدارنهق لااخرفتارهای 

 ،رعایت کنند خودنیدای وجیدان و فطرت خویش در انجیام کار 

 ارهایرفت . به همین ترتیب،که الرام خارجی داشته باشندبدون آن

 و هاتوانایی با دارد و افراد معنوی ارتساط سییلامت تقویت با مدنی

پذیری دار متیییی لیتتواننید عهدهمی تحصیییییلی -میدنی اخلیاق

 (.2)باشند  جامعه اقشار عمومی سلامت تأمین اجتماعی و

، به بخشدها را بهسود میکیفیت فعالیت یتحصیل -یمدنرفتار 

آموزشییییی منجر به الرامات های گونه رفتارها در محیطینا علاوه

                                                           
1. Citizenship Behavior 

رفتارهای شهروندی . شودبیشیتری برای همكاری و مشیارکت می

ا هشیناسی، فداکاری، و مشارکت مدنی نوسان و تنشمانند وظیفه

به شییییكلی که این  دهنداجتمیاعی کیاهش می هیایدر تعیامیل را

آورند. هیا حمیایت بیشییییتری را برای دوسییییتان فراهم میویژگی

 د عملیاتنتوانمی هارفتاردهند این شییان میهای پژوهشییی نیافته

 ثو باع فراهم سازند های آموزشییفعالیت تری در فرایندکارآمد

و کاهش فرسیییودگی و تحصییییلی های فعالیتاثربخشیییی  افرایش

رفتار . در نتیجه (9و  2) دنوشیی یادگیرندگانختییتگی تحصیییلی 

از  و دوشییباعث ارتقا و بهسود کیفیّت زندگی می یتحصیییل-یمدن

ین ب مشییارکت مدنی منجر به بهسود و افرایش تعامل سییویی دیگر،

. این رفتارها سیییطو  بالای رفتارهای توجه، دشیییوهمتیییالان می

ه و ب کنداحترام و روحیه گروهی را در میان همتییالان تقویت می

بحث و مشیاجره با همدیگر ممكن اسیت زمان بیشتری را بر جای 

و کارایی گروهی صیییرف کنند و همچنین وری روی اهداف بهره

تی و دوسیتانه در میان همتییالان و فضای م ست روابط حمایبهسود 

تا، در همین راسیی کاری با بهداشییت روانی ارتساط تنگاتنگی دارد.

تحصییییلی با تحلیل رفتگی، عدم  -ها نشیییان داد رفتار مدنییافته

 (.9کارایی، و تنیدگی تحصیلی ارتساط منفی دارد )

 هایتفعالی گر برایوالدین حمایت شایان ذکر است اگر السته

 تشویق متیائل حل برای را آنها شیوند، قائل ارزش خود فرزندان

 درون روابط داشته باشند و هاگیریتصمیم در شیرکت حق کنند،

 حق دادن و انتخییاب آزادی و احیترام اسیییییاس بیر خییانیواده

 بروز برای لازم زمینه قوی احتمال به باشد، اسیتوار گیریتصیمیم

 جهدر نتی. یابدپرورش می فرزندان در تحصیییلی-مدنی رفتارهای

 لیاقت، و شییایتییتگی احتییاس تواندمی والدین والدگری شیییوه

 دنش داشته دوست و داشتن، دوست بودن، مهربان تعلق، احتاس

 رفتار کردن با محست، برای ایمقدمه و کند ایجاد آنیان در را

ه مدرس اولیاء سایر و دوستان، همتالان با رسانی و مشارکتیاری

2. Civic-academic behaviors 
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 1حمایت خودمختاری والدینیبیه این ترتییب،  .(9فراهم شییییود )

تحصیییییلی -یكی از متهیرهییای پیشیییییاینییدی رفتییارهییای مییدنی

خودمختاری شییود. مقصییود از حمایت آموزان محتییوب میدانش

اسییییت کیه نتییییسیت بیه فرزنیدان خود  والیدینی، ویژگی والیدین

ق ها و علایکنند تا به کشییف ارزشکم  میبین هتییتند و خوش

های همراه با شفقت و والدینی که حمایت. شخصی خود بپردازند

جویی را برای فرزندان دهنیدگی و زمینه پرورش خودنظمآرامش

 کنند وها را مدیریت میسییازند و به خوبی این موقعیتفراهم می

ر بهنجا تحصیییلی و –دهند که رفتارهای مدنیبه آنها آموزش می

داشته باشند، به احتمال قوی به سمت رفتارهای مناسب و مطلوب 

در تعیاملیات اجتمیاعی در میدرسییییه و محیط زنیدگی، هدایت و 

 اهمیت تأکید بر در همین ارتساط، با(. 19و 0شییوند )تشییویق می

 شییده ادراک والدگری والدین، با روابط خود از کودک ادراک

 از والدین با روابط از کودک ادراک صییییورت بیه را معمولیا 

 معرفی گرمی مختاری، وخود از حمایت مشییییارکت، هایجنسه

 ایحمایت خودمختاری والدینی درجهاز این رو، . (11)کننید می

اسییت که  اجتماعی هایمهارت رشیید و خود، به اتكا اسییتقلال، از

 گری متشییكل از سهاند. خودتعیننام نهاده 2گریآن را خودتعیین

 اطارتس و شیایتیتگی، خودمختاری، هاینام به روانی اسیاسیی نیاز

 تأیید و صحه منظور حمایت خودمختاری والدینی به. (12اسیت )

سیییاز و اسیییت که زمینه قابل قسول شیییخ  اعمال بر گذاشیییتن

هییای مییدنی و برانگیراننییده افرایش رفتییارهییای مطلوب در زمینییه

های هیجانی هنگیامی کیه والدین به واکنشتحصیییییلی اسییییت و 

بر  تواننددهند، به صیورت متتقیم میودکان پاسی  مناسیب میک

 نجرم های هیجانی آنها تأثیر بگذارند وکیفیت و استقلال واکنش

 .(19) شوند شناختیروان بنیادین نیازهای بهتر چه هر ارضای به

شیییینییاخییتییی افییراد از جییمییلییه ی روانهییایژگیییییوبییرخییی 

تأثیر بتیییرایی در افرایش رفتارهای  تواندیم 9ورزیخودشیییفقت

ی اجتماعی داشییته باشیید. این سییازه بیش از هاتیموقعمطلوب در 

این کیه به عنوان ی  الگوی هیجانی منفی و یا خن ی باشیییید، به 

                                                           
1. Parental autonomy support 

2. Self-determination 

و زمینیی   کنییدیمم ثر عمییل  م ییابیی  ییی  راهسرد تنظیم هیجییانی

ی احتیییاسیییات م ست بیشیییتری از مهرورزی را فراهم ریگشیییكل

عنوان ی  سییازه اسییاسییی بر ورزی، به(. خودشییفقت11) کندمی

 هایراهسرد از است تنظیم و تعادل هیجانی متمرکر اسیت و تابعی

 کاهش واسط  به تنها نه ها،هیجان دادن سازمان یافته برایسیازش

 م ست هایهیجان خلق و ایجاد طریق از که ،منفی هیایهیجیان

نتیجه  (.12)کند عمل می اجتماعی هایپیوستگی و مهربانی مانند

 دیگران با خود و همدردی احتییاس افرایش به این سییازهاین که 

 سه شامل ورزی(. باید گفت خودشیفقت19و  12)شیود می منجر

 مشترک ح  خودقضیاوتی، مقابل خودمهربانی در اصیلی، م لفه

 همانندسییازیبیش مقابل در آگاهیذهن و انروا، مقابل در انتیانی

 و دارند هم با ایدوسیییویه و متقابل ارتساط هام لفه این .اسیییت

 سییازه این که ؛ بدین معنا(19)شییوند  ترکیب هم با اسییت ممكن

 و گشییودگی خود به نتییست مهربانی و پذیرش احتییاس متییتلرم

 متدود شدید هایداوریپیش و هاقضاوت وسیلهبه و اسیت خاطر

 مشییترک ح  بر تأکید با روانی سییخت شییرایط شییود و درنمی

اجتماعی  هایپیوستگی بر شود، منروی فرد آن که از پیش انتانی

آگاهی یكی دیگر از دارد. ذهن تأکید و رفتارهای مدنی مناسییب

های این سییازه اسییت که مشییتمل بر حضییور ذهن در لحظ  م لفه

حاضییر اسییت که نگاهی متعادل نتییست به شییرایط سییخت ایجاد 

 (.21- 10) کندیم

 که اندنشیییان داده پژوهشیییی هاییافته از در نتیجه بتییییاری

 -یمدن یرفتارهادر  متهیری مهم و اثرگذار ورزی،خودشییییفقت

 تیحماگری میانجی بررسیییی آید، لكنمی شیییمار به یلیحصیییت

 ی در این رابطه به روش معادلات سییاختاری ونیوالد یخودمختار

نشده است. از  تاکنون انجام تنیدههمدر مجموعه ی  صیورت به

رو، انجام این پژوهش ضییروری اسییت که نقش این مجموعه این 

آموزان که از دانش یلیحصییییت-یمدن یرفتیارها از متهیرهیا را بر

منابع فعال نیروی انتییانی کشییور در حال و آینده هتییتند بررسییی 

کند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، پاس  به این متئله است که 

3. Self-compassion 



 و همكارکرد  بهمن                                                                                                                     آموزاندانش یلیتحص -یمدن یورزی با رفتارهاخودشفقت علّی رابطه

110  

ره 
دو

ک، 
ود

 ک
ان
رو

ت 
لام

 س
مه
لنا
ص
ف

2
ره 

ما
 ش
،

2
ن 
تتا

 تاب
،

19
09

 

 

 یمختییارخود تیییحمییاگری میییانجیورزی بییا خودشییییفقییتآیییا 

را آموزان دانش یلیحصییییت - یمدن یرفتارها تواندی مینیوالید

 بینی کند؟پیش
 

 روش

 فاز حیث هد حاضر پژوهش کنندگان:پژوهش و شرکت الف( طرح

 معادلات مدل همستیییتگی و -توصیفی هایکیاربردی و از نو  پژوهش

آموزان دوره تمام دانشاین پژوهش شامل  ریماآ جامعهاست. ساختاری 

 9910است که تعداد  1902-02در سال تحصیلی  اول متوسطه شهر مهاباد

ری گینفر پتییر هتییتند. با اسییتفاده از روش نمونه 9299نفر دختر و تعداد 

آموز انتخیاب شیییدند. در مرحله دانش 212ای، ای چنید مرحلیهخوشیییه

مدرسییه  2ها از بین مدارس متوسییطه اول، نختییت، برای انتخاب خوشییه

مدرسیه پترانه به شكل تصادفی انتخاب و در مرحله بعدی،  2دخترانه، و 

های هشیییتم و نهم انتخاب از بین میدارس انتخیاب شیییده، دو کلاس پایه

های ورود به پژوهش عسارت بودند از: پایه تحصیلی، ملاکشدند. 

رضییییاییت کیامل برای شییییرکت در پژوهش، و نداشییییتن اختلال 

روج از پژوهش شامل های خشناختی معنادار. همچنین ملاکروان

هییای هییا بود. بررسییییی ویژگیتكمیییل نییاق  پرسییییشیییینییامییه

 212 مجمو  شیییینییاختی افراد نمونییه نشییییان داد کییه ازجمعیییت

 929( ٪1/21) و دختر 922( ٪0/10) آموزکننده دانششیییرکت

 که بود سال12 تا 12 بین مطالعه مورد افراد سنی دامن . بودند پتر

 19/11±92/1 ترتیب به آنان سیین اسییتاندارد انحراف و میانگین

 بود.

 ابزارب( 

 ی رفتارهای مدنی پرسییشیینامه :1تحصیییلی - مدنی . پرسییشیینامه رفتارهای1

تا کاملاٌ  1کاملا  مخالفم=) از لیكرت مقیاس در گویه 21 شییامل تحصیییلی

اسییت. این  ( اسییتاندارد شییده9) پرورگل ( اسییت که توسییط2موافقم=

رسییانی و سییوال(، یاری 9قواعد )پرسییشیینامه شییامل سییه عامل پایسندی به 

سوال( است. ضریب  9سوال(، و روابط صمیمانه ) 19مشارکت اجتماعی )

 99/9و در این مطالعه  92/9 پروراین پرسشنامه توسط گل آلفای کرونساخ

                                                           
1. Civic-academic behaviors  

2. Perceived parenting styles survey(PPSS)  

( و هم در مطالعه 9پرور )بیه دسیییت آمد. روایی آزمون نیر توسیییط گل

 .قرار گرفته است حاضر توسط متخصصان و پژوهشگران مورد تأیید

گویه  12این مقیاس دارای  :2. مقییاس ادراک شییییول والدگری والدین2

گرولنی ، گویه برای مادر( اسیییت و توسیییط  21گویه برای پدر و  21)

در ی  طیف لیكرت ( طراحی شده است. این مقیاس 22و رایان )دسیی 

 های مشییارکت پدر، مشارکتمقیاسای قرار دارد و دارای خردهدرجه 9

میادر، حمایت پدر از خودمختاری، حمایت مادر از خودمختاری، گرمی 

پدر، و گرمی مادر اسییت که به طور جداگانه برای پدر و مادر به دسییت 

مقیاس حمایت پدر از خودمختاری آید. در این پژوهش فقط از خردهمی

ر های مربومقیاسو حمایت مادر از خودمختاری استفاده شد. اعتسار خرده

و  رشییییاوانلو(. در ایران نیر 22انیید )گرارش کرده 92/9تییا  90/9ن را بی

های این پرسییشیینامه را به ترتیب مقیاس( اعتسار کلی و خرده29حجازی )

بییه  91/9و برای کییل مقیییاس  99/9و  99/9،  91/9، 99/9، 21/9، 09/9

 اند.دست آورده

ل سوا 22این مقیاس خودگرارشییی دارای  :9ورزی. مقیاس خودشیفقت9

ها به سوالات در ی  ( تهیه شده است. آزمودنی12است که توسط نف )

)تقریسا  همیشیییه( پاسییی   2از صیییفر )هرگر( تا  ایدرجه 2طیف لیكرت 

مقیاس: خرده 2دهنید. این مقییاس سیییه م لفیه دو قطسی را در قیالیب می

 رد انتانی مشترک خودقضیاوتی )معكوس(، ح  مقابل خودمهربانی در

 همانندسیییازی بیش مقیابل در آگیاهیذهن ، و(معكوس) انروا مقیابیل

 به مقیاسخرده شیییش اعتسار کند. ضیییرایبگیری میاندازه (معكوس)

 ضییریب و گرارش 91/9 و 91/9 ، 99/9 ، 92/9 ، 92/9 ، 99/9 ترتیب،

 شده گرارش 09/9( هفته سه از بعد) آزماییباز به روش آزمون کل اعتسار

اند این گرارش کرده (21) یارنل و نف راسیییتا، همین در. (12اسیییت )

افتراقی مطلوب برخوردار بوده است.  روایی و همگرایی مقیاس از روایی

نسودند در  یشرق شرقی بودند در مقایته با آنانی که که کنندگانیشرکت

 تحلیل .اندکرده کتب بالاتری های به مراتبنمره وزیمقیاس خودشفقت

 از اسییتفاده با (22سییط کرد و پاشییاشییریفی )ابرار در ایران تو این عاملی

واریماک  نشیییان داد که  چرخش و اصیییلی هایم لفیه تحلییل روش

 را مقیاس کل واریان  درصیید 11/92 مجمو  در های پرسییشیینامهعامل

3. Neff 's self-compassion (SCS) 
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ضییریب آلفای کرونساخ محاسییسه در پژوهش حاضییر، . کنندمی تسیین

 به دست آمد. 90/9ورزی مقیاس خودشفقتشده برای 

 کتب با که بود صورت این به هاداده گردآوری روند اجرا: ج( روش

و  آموزش و پرورش شییهرسییتان مهاباد اداره آموزشییی معاونت از اجازه

 و های انتخاب شیییده، اهدافمدیران مدارس و معلمان کلاس به مراجعه

در مرحله بعد  شد. داده ها توضیحپرسشنامه س الات به گوییپاسی  نحوه

 به مشهول آموزاندانش از شیناسایی افراد مورد نظر، پژوهشیگران بعد از

 به .کردند هاداده آوریجمع به اقدام تحصیییل در پایه های هشییتم و نهم

 محرمانه و اطمینان جلب و انتیییانی و اخلاقی رعایت ملاحظات منظور

 رفتارهای پرسشنامه و شد توضیحاتی برای افراد نمونه ارائه، هاپاس  بودن

 ورزی بههای والدگری، و خودشییفقتتحصیییلی، درک سییس  - مدنی

در گرفت.  قرار آموزاندانش اختیار بدون نام در بتیییته ی  صیییورت

مدل از روش ها هیا برای آزمون فرضییییهآوری دادهنهیاییت پ  از جمع

 افرارنرمها از و برای تحلیل داده1و بوت اسیییتر  معیادلیات سیییاختیاری

 استفاده شد. 21ایموس نتخه 
 

 هایافته
های توصیفی متهیرها شامل میانگین، انحراف شاخ  1در جدول

 پیشییینهاد کلاین. اندشیییدهارائهاسیییتاندارد، چولگی و کشییییدگی 

یابی علّی، توزیع متهیرها باید نرمال باشییید. او کند که در مدلمی

کند که قدر مطلق چولگی و کشیییدگی متهیرها نساید پیشیینهاد می

قدر مطلق  1(. بیا توجیه به جدول 22) بیشییییتر بیاشیییید 19و  9از 

چولگی و کشیییدگی تمامی متهیرها کمتر از ی  اسییت؛ بنابراین 

 یابی علّی برقرار است.فرض نرمال بودن مدلپیش
 

 کشیدگی متغیرهای پژوهش و چولگی معیار، انحراف : میانگین،1جدول 

 (546)تعداد: 

 کشیدگی چولگی Mean ± SD متغیر

29/9 مهربانی با خود  ± 92/9  92/9-  19/9  

99/9 قضاوت نتست به خود  ± 99/9  19/9  92/9  

22/9 ح  مشترک انتانی  ± 92/9  90/9  91/9  

29/9 انروا  ± 99/9  19/9-  09/9  

آگاهیذهن  22/9  ± 92/9  22/9  11/9  

29/9 بیش همانندسازی  ± 92/9  21/9  21/9  

ورزیخودشفقت  19/9  ± 29/9  91/9  29/9  

قواعدپایسندی به   99/9  91/9±  29/9  09/9  

رسانییاری  90/9   92/9±  09/9  99/9  

91/1 روابط صمیمانه  ± 09/9  11/9  19/9  

تحصیلی -رفتارهای مدنی  91/9  ± 20/9  92/9  01/9  

21/1 حمایت از خودمختاری  ± 01/9  29/9  91/9-  

 

متهیرهای مورد مطالعه همستیییتگی بین  ماتری  همستیییتگی 2جدول 

دهد. مقادیر همستییتگی بیانگر پراکندگی متهیرهای پژوهش را نشییان می

مشییترک بین متهیرهاسیییت. با توجه به معنادار بودن رابطه بین متهیرها در 

 شود.هم  موارد، فرض رابطه خطی بین متهیرها تأیید می

 

 همبستگی متغیرهای پژوهش: ماتریس 2جدول 

 12 11 11 9 8 7 5 6 4 3 2 1 متغیر شماره

            1 مهربانی با خود 1

91/9** قضاوت نتست به خود 2  1           

 ح  مشترک انتانی 9
**22/ 

9-  
**29/9  1          

 انروا 1
**19/ 

9-  
**29/ 9  

**92/ 

9-  
1         

آگاهیذهن 2  **29/ 9  
**22/ 

9-  
**22/9  

**22/ 

9-  
1        

 بیش همانندسازی 2
**91/ 

9-  
**20/9  

**19/ 

9-  
**29/9  

**29/ 

9-  
1       

                                                           
1. Bootstrap 
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یورزخودشفقت 9  **19/9  **20/ 9  **99/9  **22/ 9  **19/9  **91/9  1      

10/9** پایسندی به قواعد 9  *21/ 9-  **29/9  
**29/ 

9-  
**29/9  

**21/ 

9-  

**29/

9 
1     

99/9** یاری رسانی 0  
**29/ 

9-  
**19/9  

**92/ 

9-  
**22/9  

**10/ 

9-  

**99/

9 

**21/

9 
1    

92/9** روابط صمیمانه 19  
**19/ 

9-  
**29/9  

**29/ 

9-  
**29/9  

**19/ 

9-  

**29/

9 

**92/

9 

**99/

9 
1   

تحصیلی-رفتارهای مدنی 11  **92/9  
**22/ 

9-  
**90/9  

**21/ 

9-  
**10/9  

**29/ 

9-  

**92/

9 

**19/

9 

**92/

9 

**11/

9 
1  

92/9** حمایت از خودمختاری 12  
**29/ 

9-  
**92/9  *21/ 9-  **90/9  

**22/ 

9-  

**12/

9 

**21/

9 

**92/

9 

**91/

9 

**99/

9 
1 

**p<0.01, *p<0.05 
 

نتییست  قضییاوت، خودی با مهربان، رابطه 2های جدول بر اسییاس داده

با  یهمانندسییازو بیش آگاهیذهن، انروای، انتییان مشییترک، ح  خود

 91/9( بوده که در سییطح )90/9تا  10/9تحصیییلی بین ) -رفتارهای مدنی

p<ی، قضییاوتخودی، خودمهرباندار اسییت. به همین ترتیب، رابطه ( معنی

با حمایت از  یهمانندسازو بیش آگاهیذهن، انروای، انتان مشترکح  

این ضیییرایب در سیییطح ( بوده که همه 12/9تا  -29/9خودمختاری بین )

(91/9 p<معنی )ورزی با رفتارهای دار اسیت. همچنین رابطه خودشفقت

( بوده که در 99/9( و با حمایت از خودمختاری )92/9مدنی تحصییییلی )

 دار است .( معنی>p 91/9سطح )

هییای بیرای آزمیون الیگیوی نیظری پژوهش و برازش آن بییا داده

تفاده شد. استفاده از این روش شیده از روش بیشینه احتمال اسیآورجمع

چندمتهیره متهیرها است. در این پژوهش برای بررسی  بودننیازمند نرمال 

استفاده  1نرمال بودن چندمتهیره از ضیریب کشیدگی استاندارد شده مردیا

به دسییت آمد که کمتر از عدد  99/99شیید. این عدد در پژوهش حاضییر 

شده است. در این فرمول  محاسسه p(p+2)است که از طریق فرمول  129

p  12متیاوی اسیت با تعداد متهیرهای مشیاهده شده که در این پژوهش 

 (. 29است )

 و مقتصیید به تفكی  های برازش مطلق، تطسیقیشییاخ  9در جدول

شییاخ   2اند. در پژوهش حاضییر، شییاخ  نیكویی برازشگرارش شیده

                                                           
1. Mardia 

2. Goodness of Fit Index 

3. Adjusted Goodness of Fit Index 

4. Standardized Root Mean Squared Residual 

5. Absolute 

باقیمانده اسییتاندارد و ریشیه میانگین مربعات  3نیكویی برازش تعدیل یافته

، 6شیییاخ  برازش تطسیقی، 5های برازش مطلقبه عنوان شیییاخ 4شیییده

به عنوان  8و شییاخ  برازش هنجار نشییده 7شییاخ  برازش هنجار شییده

هیای برازش تطسیقی و مجذور خی بر درجه آزادی، شیییاخ  شیییاخ 

بییه عنوان 10و مجییذور میییانگین مربعییات خطییای تقریییب9برازش ایجییاز

 تصد در نظر گرفته شدند.های برازش مقشاخ 

 

 های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش: شاخص3جدول 

 شاخص های برازش مطلق

 GFI AGFI SRMR شاخ 

دست آمدهمقدار به  09/9  02/9  92/9  

09/9بیشتر از  حد قابل پذیرش 99/9بیشتر از   92/9کمتر از    

 شاخ  های برازش تطسیقی

 CFI NFI NNFI شاخ 

دست آمدهبهمقدار   00/9  09/9  00/9  

09/9بیشتر از  حد قابل پذیرش 09/9بیشتر از   09/9بیشتر از    

 شاخ  های برازش تعدیل یافته

 X2/df PNFI RMSEA شاخ 

دست آمدهمقدار به  22/2  21/9  91/9  

9کمتر از  حد قابل پذیرش 29/9بیشتر از   99/9کمتر از    

 

6. Comparative Fit Index 

7. Normed Fit Index 

8. Non-Normed Fit Index 

9. Parsimony Fit Index 

10. Root Mean Square Error of Approximation 
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اند. های برازش گرارش شده، مقادیر هر ی  از شیاخ 9در جدول

های برازش در حد مطلوبی قرار بیا توجیه به این جدول تمامی شیییاخ 

توان نتیجه گرفت که مدل آزمون شیییده، برازش مناسیییسی با دارند و می

مدل آزمون شییده پژوهش  1در شییكل  .آوری شییده داردهای جمعداده

 نشان داده شده است.

 

 
 الگوی آزمون شده پژوهش :1شکل 

 

ورزی و حمایت از خودمختاری در ، خودشییفقت1با توجه به شییكل 

تحصییییلی را تسیین  -درصییید از وارییان  رفتیارهیای مدنی  99مجمو  

درصییید از تهییرات حمایت از  29ورزی به تنهایی کنند. خودشیییفقتمی

نتیایژ مربوط به  1کنید. در جیدول بینی و تسیین میخودمختیاری را پیش

 اثرات متتقیم پژوهش گرارش شده است.

 

 میمربوط به اثرات مستق: نتایج 4جدول 

 سطح معنی داری t آماره خطای استاندارد برآورد ضریب مسیر برآورد پارامتر مسیر

      به روی رفتارهای مدنی تحصیلی از طریق

 91/9 29/9 99/9 91/9 12/9 ورزیخودشفقت

 91/9 92/9 99/9 99/9 11/9 حمایت از خودمختاری

      به روی حمایت از خودمختاری از طریق

 91/9 09/19 99/9 12/9 21/9 ورزیخودشفقت

 

 t( و آماره 91/9ورزی )اثر متیییتقیم خودشیییفقیت 1مطیابق جیدول 

دار م ست و معنی 91/9تحصییییلی در سیییطح  –( بر رفتارهای مدنی29/9)

( بر 92/9) t( و آماره 99/9اسیییت. اثر متیییتقیم حمایت از خودمختاری )

دار است. ضرایب م ست و معنی 91/9در سطح  تحصیلی –رفتارهای مدنی

وان گفت تهای متیتقیم است؛ بنابراین میمتیتقیم حاکی از تأیید فرضییه

از خودمختییاری، میران  ورزی و حمییایییتکییه بییا افرایش خودشیییفقییت

 یابد. اثر متیییتقیمآموزان افرایش میتحصییییلی دانش –رفتیارهای مدنی

 t( و مقدار آماره 12/9ورزی بر حمیاییت از خودمختاری )خودشیییفقیت

دار اسییییت؛ بینییابیرایین بییا افرایش میعینیی 91/9( در سیییطیح 09/19)
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آموزان افرایش ورزی، میران حمایت از خودمختاری دانشخودشیییفقت

 بد.یامی

در ادامه این مطالعه نتایژ مربوط به اثرات غیرمتییتقیم گرارش شییده 

یعنی  غیرمتتقیم متیر معناداری تعیین برای اسیترا بوت روش ازاسیت. 

ورزی از طریق حمایت از خودمختاری بر رفتارهای مدنی اثر خودشفقت

 توزیع AMOS برنامه در اسیییترا  بوت. شییید تحصییییلی اسیییتفاده -

 ارزیابی را آن به مربوط معیار خطای و پیارامترها برآورد گیرینمونیه

 تحییت پییارامترهییا بودن مقییاوم تعیین برای ارزیییابی چینین. کینییدمیی

 مقایتییه مدل، شییدن تدوین بد یا چندمتهیره بودن نرمال هایمفروضییه

 اساس این بر. است مفید برآورد هایروش مقایته و جایگرین، هایمدل

 زا سییاختاری معادله مدل اصییلی پارامترهای به مربوط برآورد منظور به

 (.29شد ) استفاده سازی خودگردان یا استرا  بوت روش
 

 تحصیلی -ورزی و حمایت خودمختاری بر رفتارهای مدنیخودشفقت میتقسم ریمربوط به اثرات غ جینتا: 6 جدول

 حد بالا حد پایین معنی داریسطح  خطای استاندارد برآورد ضریب مسیر متغیر

 19/9 19/9 91/9 92/9 12/9 ورزیخودشفقت

 

از  تیحما قیورزی از طرخودشیییفقتاثر غیرمتیییتقیم  2در جدول 

م ست  91/9( در سییطح 12/9ی )لیتحصیی –یمدن یبر رفتارها یخودمختار

حمایت از خودمختاری به عنوان  با ورود متهیر دار اسییت، بنابراینو معنی

ی به تحصییییل -ورزی با رفتارهای مدنیرابطه خودشیییفقت متهیر میانجی،

توان گفییت داری افیرایش یییافییت؛ بییه عسییارت دیگر میطیور میعینیی

ورزی و حمایت خودمختاری والدینی با هم باعث افرایش خودشیییفقیت

نجام اآموزان خواهد شیید. سرتحصییلی دانش –بینی رفتارهای مدنیپیش

 نتایژ مربوط به اثرات کل گرارش شده است.  2در جدول 

 
 تحصیلی -ورزی و حمایت خودمختاری بر رفتارهای مدنیکل خودشفقتمربوط به اثرات  جینتا: 5 جدول

 حد بالا حد پایین سطح معنی داری خطای استاندارد برآورد ضریب مسیر متغیر

 21/9 29/9 91/9 92/9 19/9 ورزیخودشفقت

 

 –ورزی بر رفتارهای مدنی، اثر کل خودشیییفقت2بیا توجه به جدول

توان گفت میدار است؛ بنابراینمعنی 91/9( و در سطح 19/9تحصیلی )

ورزی و حمایت خودمختاری والدینی، که با افرایش خودشیییفقت

آموزان بییه شییییكییل تحصیییییلی دانش –میران رفتییارهییای مییدنی

 یابد. داری افرایش میمعنی
 

 گیریبحث و نتیجه
 حمایت گریمیانجیبررسییییی نقش  بیا هیدف پژوهش حیاضییییر

 رفتارهای و ورزیخودشیییفقتدر رابطه با  والدین خودمختاری

ورزی نشان داد بین خودشفقتها انجام شد. یافته تحصیلی-مدنی

داری وجود رابطه م ست و معنیتحصیییییلی  -بیا رفتیارهیای میدنی

، (2جوفر ) اسنارد و، (9گلپرور ) دارد. این یافته با نتایژ مطالعات

، (9(، باکر، هانت و اندروز )9سییییسرواری )و  افرازنده، پورابولی

همتویی دارد. با توجه  (12( و نف، هتییه و دجیترات )11)راس 

ای ورزی ییی  ویژگی خودمراقسییهکییه خیودشییییفیقییتبییه ایین

عنوان یی  راهسرد تنظیم هیجیانی م ثر عمل گراسییییت، بیهم سیت

ی احتاسات م ست بیشتری از مهرورزی ریگشكلو زمین   کندیم

 سییییازمان یافته برایسییییازش ؛ بنابراین راهسردیکندمیرا فراهم 

 هایپیوسیییتگی قسیل از م ست هایهیجان ها و ایجادهیجان دادن

 .همتالان و دوستان استبا  همدردی احتاس اجتماعی و افرایش

ورزی باید اذعان داشیت که برقراری ارتساط قوی بین خودشفقت

رسییانی و مشییارکت اجتماعی به این دلیل اسییت که با م لفه یاری

ورزی از خویشتن خود رضایت دارد و فرد با ویژگی خودشیفقت

معمولا  نگرش م ستی هم نتییست به خود و دیگران دارد و تعامل و 

ی در آنان بالاتر اسییییت. این در حالی اسییییت که حمیایت اجتماع

 -دهد رفتار مدنی( نشیییان می9همكاران ) باکر وهای مطالعه یافته

تحصیییلی با عدم کارایی و تنیدگی تحصیییلی ارتساط منفی دارد و 

ورزی دارا آموزانی که دارای سییطح بالاتری از خودشییفقتدانش

ر در نتیجه دهتییتند معمولا  ح  اشییتراک انتییانی بیشییتری دارند 
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هایی رسیییانشیییود، یاریمواقعی که از آنان کم  خواسیییته می

پذیر خواهند بود و در کنندگانی متییی ولیتمهربانی و مشیییارکت

های گروهی و کلاسییییی نیر موفق عمل خواهند کرد. در فعیالییت

ورز از کیفیت زندگی و سییییلامت روان نتیجیه افراد خودشییییفقت

تواننید با دیگران ارتساط بیالیاتری برخوردارنید و بیه آسییییانی می

صییمیمانه داشییته باشییند و مشییارکت اجتماعی و رفتارهای مدنی 

های آموزشییییگاهی های مختلف از جمله محیطبیالیایی در محیط

رسانی، و رفتارهای دوسیتی، یاریهای نو داشیته باشیند و انگیره

مشیارکتی بالایی که ممكن اسیت فراتر از نقش رسمی و مقررات 

و رسوم آموزشی باشد، با دوستان و همقطاران خود داشته باشند. 

ورزی موجب افرایش و بهسود رفتارهای به این ترتیب، خودشفقت

 شود.آموزان میتحصیلی در دانش –مدنی 

 بین داد نشیییییانهییای این مطییالعییه دیگر یییافتییه هیمیچنین

حمایت خودمختاری والدینی رابطه م ست و  و ورزیخودشیییفقت

هییای محسی و داری وجود دارد. این یییافتییه بییا نتییایژ پژوهشمعنییا

 (19(، و نف )11(، فریلند و وارل )19(، گانیه و دسییی )0)بدری 

همخوانی دارد. بیدون شیییی  والدینی که دلتییییوز فرزندان خود 

ت دهند و محیط سیرشار از محسمیهتیتند و به آنها ح  آرامش 

، معمولییا  از کننییدو هیمییدلی در فضیییییای خییانواده فراهم می

سیییییاز کننیید و زمینییهخودمختییاری کودکییان خود حمییایییت می

گیری ح  اسییتقلال و شییایتییتگی و خودارزشییمندی آنها شییكل

( بر این باور هتتند که اگر والدین 0)و بدری  محسیخواهند بود. 

های اجتماعی را در فرزندان و رشد مهارت استقلال، اتكا به خود،

خود تقویییت کننیید میران بییالییایی از مشیییییارکییت اجتمییاعی و 

تحصییییلی سیییازنده و مفید را در آنها شیییاهد  -های مدنیفعالیت

 خواهیم بود. 

هییای این پژوهش نشیییییان داد کییه عیلییاوه بیر ایین یییافتییه

ورزی از طریق تیأثیر م ست بر حمایت خودمختاری خودشییییفقیت

 ذارد؛گتحصییییلی تأثیر معناداری می-ی، بر رفتارهای مدنیوالدین

گری حمیاییت از خودمختاری در بیه عسیارت دیگر نقش مییانجی

تحصیییییلی تأیید  –ورزی با رفتارهای مدنیارتسیاط خودشییییفقیت

ورزی و حمایت خودمختاری توان گفت خودشفقتشود و میمی

تحصیییییلی  –والیدینی بیاعیث تتییییهیل و افرایش رفتارهای مدنی

توان اذعییان شییییود. در نتیجییه میآموزان میتری در دانشافرون

ورزی بیشییتری آموزانی که احتییاس خودشییفقتداشییت، دانش

تری یافتگی بیشهای اجتماعی و سیازشدارند به واقع از پیوسیتگی

 تریشییییناختی شییییایتییییتهبرخوردارنید و از کیفیت زندگی روان

خود دارند.  مند هتیتند و ادراک درسیتی از تلاش و کوششبهره

های فرزندان خود همچنین معمولیا  والدین این افراد برای فعالیت

ه کنند، بارزش قائل هتیتند و آنها را برای حل متیائل تشویق می

د، دهنهای زندگی میگیریآنها حق انتخاب و شرکت در تصمیم

های مورد علاقه خود را انتخاب کنند، دهند تا فعالیتفرصییت می

خودمختاری و ح  اسیتقلال فرزندانشان حمایت  و در مجمو  از

از خودمختییاری، زمینییه را برای بروز  کننیید و این حمییایییتمی

 کند.تحصیلی مطلوب در مدرسه فراهم می -رفتارهای مدنی

 اللادراک شایتتگی و استق اندهای زیادی نشان دادهپژوهش

سییییاداتی  هاید. از جمله پژوهشنداره روان رابطی لیامیتبیا سیییی

نریمانی،  (، و29، کرد و پاشاشریفی )(19وزآبادی و ملطفتی )فیر

گرمی )سس  والدگری مناسب اند نشیان داده( 21عینی و تقوی )

ث باع مهارگری(و نداشتن سس   لال،در روابط، حمایت از اسیتق

د. شییییومی روان در فرزنییدان لییامییتبهسود شییییایتییییتگی و سیییی

و  ورزیخیودشییییفقییتی هییایییتیوانییاکییه از  آمیوزانییدانیش

ی هاتیفعالهتیییتند به لحان انگیرشیییی در  مندبهره یاخودمراقسه

تر، و از پایداری پیشییرفت تحصیییلی بیشتری خود پرتلاش، دلگرم

برخوردار بوده و مهار بیشیییتری بر یادگیری خود دارند و به طور 

ی مدنی هاتیفعالمرتب به منظور دسیتیابی به تتلّط و چیرگی در 

 پییامدهای و دهنیدیمو تحصیییییلی، خود را مورد ارزییابی قرار 

آموزی که احتیاس شایتتگی و دانش .رندیپذیم را خود رفتاری

خودمختاری کند معمولا  تعامل و پیوند اجتماعی مناسیییب دارد و 

رسییان خواهد بود. این شییود، یاریاگر از وی درخواسییت کم  

یی دارند و نتست به قوانین و افراد سیطح مشارکت و همیاری بالا

گری پدر و مادر حمایتهمچنین  تفاوت نیتیییتند.هنجارها هم بی

 و پیشییییرفتش درونی برای رانگیکودکان باعث از خودمختاری 

اگر والییدین بییه . شییییودهییای اجتمییاعی مطلوب میفیعییالییییت
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های مورد علاقه خود آموزان فرصت دهند آزادانه به فعالیتدانش

ا را به مشییییارکت امور تحصیییییلی تشییییویق کنند بپردازنید و آنه

موجسیات احتییییاس شییییایتییییتگی و خودمختیاری آنیان را فراهم 

 کنند.می

هاد پیشیییین حاضییییر مطالع  هاییافته به توجه با بدین ترتیب

 آموزان،دانش تحصییییلی-افرایش رفتارهای مدنی برای شیییودمی

 حوزل ورزی درخودشییییفقت گرایآموزش سییییازه مهم و م سیت

 هایپژوهش در تواند تأثیرگذار باشیید. همچنینشییناسییی میروان

 جانیهی و انگیرشی هایگیریجهت و هانیمرخ شناسایی به آینده

 ها وسیییازه این ارتساط اسیییاس بر و شیییود پرداخته آموزاندانش

 مشییكلات و متییائل با مقابله برای لازم ایمراقسهخود راهكارهای

آموزان، مداخلات و اقدامات دانش رفتاری و عاطفی، شیییناختی،

 نو  از حاضییر مناسییب صییورت گیرد. لازم به ذکر اسییت پژوهش

 حتیاطا با باید علّی نتایژ اسیییتنساط بنابراین اسیییت، همستیییتگی

 ی،آت هایپژوهش شود دراساس پیشنهاد می این بر. گیرد صورت

 قرار بررسییی مورد و تكرار آزمایشییی، طر  قالب در مطالعه این

 از. دشییو مقایتییه مطالعات مختلف نتایژ با آن هاییافته و گیرد

آموزان دوره متوسییطه دانش حاضییر پژوهش نمونه گروه که آنجا

نی های سنتایژ به سایر گروه تعمیم در است لازم بوده است، اول

در هر صیییورت . شیییود رعایت احتیاط جانب و پایه تحصییییلی،

های یتشییییود مطیالعات آتی در جهت رفع محدودپیشیییینهیاد می

شیییینییاختی این پژوهش اقییدام کرده و در نتیجییه بر دقییت و روش

 دهی نتایژ بیفرایند.تعمیم
 

 کارشییناسییی نامه پایان از برگرفته پژوهش اینقدردانی:  و تشااکر

 دانشگاه شناسی عمومیروان رشیته منصیوری در معصیومه خانم ارشید

 مجوز همچنین. اسیییت 122299920222992با کد  مهاباد واحد آزاد

 شییهر وپرورشآموزش اداره سییوی از نمونه افراد روی بر آن اجرای

 صییادر 12/91/1902 مورخ 29999/20290/2029نامه شییماره با مهاباد

 وپرورش، کادرآموزش اداره متیییئولین از وسییییلهبدین. اسیییت شیییده

 کم  ما به طر  اجرای در که نمونه افراد و مدارس، مربیان اداری،

 .شودمی قدردانی و تشكر کردند
 

 وجود قالهم این نویتندگان برای منافعی تضاد گونههیچ: منافع تضاد

 .ندارد
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