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بر خودکارآمدی  یشناختروانسرسختی آموزش اثربخشی 
 1تحصیلی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان

 4ابراهیم نعیمی، 3آسیه شریعتمدار، 2داریوش عظیمی

 11/19/1931تاریخ پذیرش:  12/11/1931تاریخ وصول: 

 چکیده
یرش بر خودکارآمدی تحصیلی و پذ یشناختروانپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سرسختی 

و  نآزموپس، آزمونیشپنش آموزان انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با اجتماعی دا
-59ال تحصیلی در س آبادپارسگروه گواه بود. جامعه آماری همه دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر 

انتخاب  یاخوشهنفر از دانش آموزان این جامعه بودند که به روش تصادفی  93پژوهش  و نمونه 4951
از مقیاس  هاداده یآورجمعمالک ورودی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. برای  بر اساسشدند و 

ش جینکز استفاده شد. گروه آزمای-رگانمارلو و مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مو-پذیرش اجتماعی کراون
 یالهمداخاما گروه گواه  ؛را دریافت کردند یشناختروانسرسختی  یهامؤلفهآموزش  اییقهدق 53جلسه  43

 گرفته شد. نتایج تحلیل کوواریانس آزمونپسدریافت نکرد. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه 
تک متغیره آشکار ساخت که میانگین نمرات پذیرش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی گروه آزمایش در 

بیشتر بود و میان گروه آزمایش و گواه از لحاظ پذیرش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی تفاوت  آزمونپس
سرسختی  یهامؤلفهنتیجه گرفت که آموزش  توانیمبنابراین ؛ (p <334/3دارد )معناداری وجود 

 بوده است. مؤثربر پذیرش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  یشناختروان

 ، خودکارآمدی تحصیلی، پذیرش اجتماعییشناختروانسرسختی واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
که مورد توجه متخصصان  هاستسالبر عملکرد تحصیلی  مؤثرتوجه به عوامل 

(. 8332و همکاران،  1براوناست )و نظام آموزش عالی قرار گرفته  وپرورشآموزش
رکن اساسی نظام آموزشی، در دستیابی به اهداف نظام  عنوانبهدانش آموزان  کهییازآنجا

دارند، توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی،  اییژهوآموزشی نقش و جایگاه 
 ختلفم عوامل. شودیمآموزشی و تربیتی را موجب  امباروری و شکوفایی هرچه بیشتر نظ

ائیلی، افروز میکگذارند )یم یرتأثدانش آموزان  تحصیلیبر عملکرد  یشناختروانو  اجتماعی
 (.4954و قلیزاده، 

ست، ا یرگذارتأثدانش آموزان  تحصیلییکی از موارد اجتماعی مهمی که در عملکرد 
سوی همساالن و جامعه است که با عنوان پذیرش احساس ارزشمندی و پذیرفته شدن از 

 هاپاسخ، پذیرش اجتماعی بر یگردعبارتبه(. 8338، 3سارافینوشود )یمشناخته  2اجتماعی
هنجارهای  بر اساساشاره دارد که دانش آموزان تمایل دارند با انجام آن و  ییهاواکنشو 

نند کد و مطلوبیت اجتماعی کسب فرهنگی، در اجتماع و نزد همساالن مورد پسند واقع شون
چه  داندینمکه هنگام ورود به جمع  یآموزدانش (.8348، 4ساربسکو، کاستی و روسو)

 هانآبگوید و چگونه رفتار کند و احساس ناتوانی برای گفتگو با مردم و عدم همکاری با 
ان، محمودیشود )یمعملکرد تحصیلی او  حوزه در یژهوبهدارد، همه باعث بروز مشکالتی 

که مرتبط با پذیرش اجتماعی در محیط  ییهاپژوهش (.4922سلمانیان و صالح صدق پور، 
کالت پایین با بروز مش، حاکی از این است که پذیرش اجتماعی اندگرفتهتحصیلی انجام 

بیرامی، موحدی، ) ینترنتا(، اعتیاد به 4959صحرائی، ) یافسردگو افزایش نشانگان هیجانی 
زاده هنرمند، کریم نژاد و )مهرابی D ، تیپ شخصیتی(4951، آلبرتخرازی نوتاش و 

ی، سلیممثبت )و همچنین پذیرش اجتماعی باال با عملکرد تحصیلی  (4954رحیمی، 
تقی زاده، باال )، خودکارآمدی تحصیلی (8349، 5چن و همیلتونادراک )(، تنوع 4922
عالوه بر  .مرتبط استدانش آموزان  (4958ظروفی، ) یاجتماع یهامهارتو ( 4954

                                                           
1. Brown 

2. Social Acceptance 

3. Sarafino 

4. Sarbescu, Costea & Rusu 

5. Chen, & Hamilton 
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رد بر عملک مؤثر یشناختروانیکی از عوامل پذیرش اجتماعی که عاملی اجتماعی است، 
عزیزی تاس احمدی، نجفی و دارد )نام  1تحصیلی دانش آموزان، خودکارآمدی تحصیلی

بخشی از باورهای  عنوانبه(. باورهای خودکارآمدی تحصیلی 4959کشی، خانه
است.  2خودکارآمدی عمومی هستند که مبتنی بر نظریه باورهای خودکارآمدی بندورا

قابلیت درک فرد در انجام وظایف الزم برای  عنوانبهباورهای خودکارآمدی تحصیلی 
. باورهای (4959، و همکاران اصغریاست )رسیدن به اهداف تحصیلی تعریف شده 

 ،شودینمکه در شخص وجود دارد مربوط  ییهامهارتعداد خودکارآمدی تحصیلی به ت
ر کالس د سؤالپژوهشی، پرسیدن  هاییتفعالبلکه به باورهایی همچون مطالعه کردن، انجام 

کالسی  یهابحثبا اساتید، گرفتن نمرات خوب و شرکت در  آمیزیتموفقدرس، ارتباط 
 تحصیلی هاییتموقعاشاره دارد که فراگیر این باور را دارد که تحت شرایط خاص و 

مناسب  یهاحلراهاز  توانندیمآن را انجام دهد. این افراد با کنجکاوی و تالش  تواندیم
برای حل مشکالت خویش بهره ببرند و از خود مقاومت بیشتری برای حل مسائل تحصیلی 

 دهدیمپژوهشی نشان  هاییافته (.4551؛ بندورا، 4959ی و همکاران، اصغردهند )نشان 
سطوح خودکار آمدی باالتر باشد، استفاده از راهبردهای شناختی نیز بیشتر است  هرقدرکه 

و دیرتر  کنندیماست بیشتر مشارکت  یزبرانگچالشدانش آموزان در تکالیفی که  گونهیناو 
نتایج  بر اساس(. همچنین 4551، 3پاجارس و میلر)شوند یمتسلیم موانع و مشکالت 

، 4بنتهونیک و براد) یلیتحصبین خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد دیگر،  یهاپژوهش
 شدهادراکاجتماعی  هاییتحما(، 8344، 5ازر، توتان و اتیک) یلیتحص(، پیشرفت 8349

( و 4959، و همکاران رفیعی) یلیتحص(، موفقیت 4951سعادت، اصغری و جزایری، )
رابطه مثبت معناداری وجود دارد.  (4959اصغری و همکاران، ) یشناختروانبهزیستی 

نش آموزان را و تربیتی داشخصیتی، عملکرد تحصیلی  هاییژگیونظیر  یشناختروانعناصر 
است که امروزه از  6یشناختروانسرسختی  هاآنکه از جمله  دهندیمخود قرار  یرتأثتحت 

در مطالعات روان شناسان برخوردار شده است. اصطالح سرسختی  یاارزندهجایگاه 

                                                           
1. Academic self-efficacy 

2. Bandura 

3. Pajares & Miller 

4. Honicke & Broadbent 

5. Ozer, Totan, & Atik 

6. Psychological Hardiness 
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( فرد سرسخت کسی است که 4522کوباسا )از دیدگاه ابداع کرد.  1را کوباسا یشناختروان
ادث بر روی حو یرگذاریتأثقادر به کنترل و  کهینااعتقاد به -4سه مشخصه عمومی دارد: 

توانایی احساس عمیق درآمیختگی و -8( 2کنترلداند )یم ییرتغقابلوامل فشارزا را است و ع
تغییر یک مبارزه  کهیناانتظار -9( 3تعهددهد )یمکه فرد انجام  هایییتفعالیا تعهد نسبت به 

وی در . (4چالشدانند )یمبرای رشد بیشتر است و آن را جنبه عادی از زندگی  انگیزیجانه
رد ویژگی شخصیتی است که ف یشناختروانتوصیف این واژه معتقد است که سرسختی 

بین فردی است و در مواجهه با حوادث  یهااسترسواجد آن قادر به حل کارآمد مشکالت و 
ویژگی شخصیتی . کندیممنبع مقاومت و همانند سپری مقاوم استفاده  عنوانبهاز آن 

رد نگاه ف سویککه از  آوردیمنگرش درونی خاصی را به وجود  یشناختروانسرسختی 
 و از سوی دیگر بر نحوه عملکرد فرد در دهدیمقرار  یرتأثرا تحت  هایشییتوانانسبت به 

حس کنجکاوی (. 4521و کوباسا،  5مدیگذارد )یممثبت  یرتأثبین همساالن و اجتماع 
تصور  بودن آنچه مورد مؤثر، اعتقاد به داریمعن، تمایل به داشتن تجارب جالب و مالحظهقابل

موجب  واندتیممهم  هر محرکذهنی قرار گرفته است، انتظار اینکه تغییر امر طبیعی است و 
واقع  ثرمؤ اجتماعیتحصیلی و در عملکرد  توانندیم هایژگیورشد و پیشرفت شود، این 

( در پژوهشی که در بین 8343) 6(. زانگ4958شکوهی فرد، حمید و سودانی، شوند )
باط پنج عامل بزرگ شخصیت ارتدانشجویان چینی انجام گرفت، نشان داد که سرسختی با 

ارتباط  7تعهد، کنترل و چالش( با روان رنجورخویی) یسرسخت مؤلفهسه  کهیطوربه ؛دارد
و  ، خوشایندیییروگشادهبرونگرایی، ) یتشخصمنفی و معنادار و با چهار عامل دیگر 

( گزارش 8343) 8( ارتباط مثبت و معناداری دارند. دالهیج، گیالرد و دامشناسییفهوظ
 یهاسبکسازگارانه ارتباط مثبت و معنادار و با  9یامقابله هاییوهشکردند که سرسختی با 

 10ناسازگارانه ارتباط منفی و معنادار دارند. انزلیچت، آروسون، گود و مکی یامقابله
                                                           
1. Kobasa 

2. Control of various life situations 

3. Commitment 

4. Challenge 

5. Maddi 

6. Zhang 

7. Neuroticism 

8. Delahij, Gaillard & Dam 

9. Coping Styles 

10. Inzlicht, Aronson, Good & Mckay 
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باعث کاهش افسردگی و اضطراب  یشناختروانکه سرسختی  اندکرده خاطرنشان( 8330)
باعث  یشناختروان( دریافتند که سرسختی 4958همکارانش ). شکوهی فرد و شودیم

( 4951) یازینگنجی، مامی، امیریان و  .شودیمافزایش کیفیت زندگی دانشجویان دختر 
باعث کاهش اضطراب امتحان و  یشناخترواندر پژوهشی نشان دادند که آموزش سرسختی 

. نتایج پژوهش سعیدی، سیاح سیاری و شودیمافزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
( نشان داد که سرسختی روانی باعث افزایش سالمت عمومی 4959) یبرواتحسین شاهی 

 .شودیمافراد 
 کنندهمحافظتشخصیتی  یژگیویک  عنوانبه یشناختروانختی نقش و اهمیت سرس

است. در خصوص چگونگی  شدهدادهمتعدد نشان  یهاپژوهشدر برابر فشارهای مختلف در 
 نهیزماما این  ؛و تصوراتی وجود دارد هافرض، هایهنظراین ویژگی مهم نیز  یریگشکل

 که از سرسختی یآموزاندانشقرار نگرفته است.  موردمطالعهآموزش سرسختی( چندان )
 یجهرنتدباالیی برخوردار هستند در مقابله با فشارهای تحصیلی و محیطی مقاوم هستند. 

ه مبانی بنابراین با توجه ب؛ یابدیمافزایش  هاآن یشناختروانعملکرد تحصیلی، رفتاری و 
ختی سرس آموزش ثربخشی، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اذکرشدهنظری و پژوهشی 

 .استبر خودکارآمدی تحصیلی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان  یشناختروان

 روش
نیمه تجربی( با استفاده از طرح پیش ) یشیآزماطرح تحقیق در این پژوهش از نوع نیمه 

جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع  پس آزمون با گروه کنترل بود.-آزمون
مشغول  51-59بودند که در سال تحصیلی  آبادپارس متوسطه اول تحصیلی شهرم دوره سو

انتخاب نمونه تحقیق از روش  منظوربهنفر بود.  533 هاآنبه تحصیل بودند و تعداد 
استفاده شده است. به این صورت که ابتدا از بین کلیه مدارس  یاخوشهتصادفی  یریگنمونه

 سپستصادفی انتخاب شد.  طوربه مدرسه 9پارس آباد تعداد  دبیرستان دوره اول پسرانه شهر
شد. برای  تصادفی انتخاب طوربهپایه سوم( ) یلیتحصتحصیلی، یک پایه  هاییهپااز میان 

نفر از  9تعداد نتایج آن  بر اساساجرا شد و  آزمونیشپانتخاب اعضای گروه آزمایش، 
( که کمترین نمره را در هر دو متغیر آموزدانش 49در مجموع ) هر مدرسهدانش آموزان 

خودکارآمدی تحصیلی و پذیرش اجتماعی کسب کرده بودند، انتخاب و جایگزین شدند. 
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در ) هر مدرسهنفر از دانش آموزان  9همچنین برای انتخاب اعضای گروه کنترل، تعداد 
ه ورود ب یهامالکقرعه انتخاب و جایگزین شدند.  بر اساس( آموزدانش 49مجموع 

نمرات  بر اساس) یینپاپذیرش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی پژوهش شامل 
 جهت تکمیل پرسشنامه( ونوشتن )رضایت آگاهانه والدین، سواد خواندن و (، هاآزمونیشپ

 یدرمانرواندر  زمانهمتوان ارتباط کالمی بود. معیارهای خروج از پژوهش نیز شرکت 
 نظر گرفته شد.دیگر و غیبت بیش از دو جلسه در 

آموزش  یهاجلسه، مداخله و کنترل یهاگروهدر  هایآزمودنبعد از جایگزینی 
ک ی هر هفتهبه شیوه گروهی و با توالی  اییقهدق 53 یجلسه 43در  یشناختروانسرسختی 

 بود، برای شدهیینتع آبادپارسشهر  وپرورشآموزشجلسه، در محلی که توسط اداره 
نگردید. پس از  ارائه یامداخلهاما برای گروه کنترل  ؛گروه آزمایش اجرا شد هاییآزمودن

پژوهش پاسخ دادند و سپس  یهاپرسشنامهدو گروه به  مجدداًاتمام جلسات آموزشی، 
مورد و آزمون تحلیل کوواریانس  spss افزارنرمبا استفاده از  آمدهدستبه یهاداده
زیر  ورتصبه یشناختروانقرار گرفت. محتوای جلسات آموزش سرسختی  وتحلیلیهتجز
 بود:

جلسه اول: برقراری رابطه عاطفی و آشنایی اعضا، جلب اعتماد و ارائه توضیحاتی کلی 
 یهافهمؤلو  یشناختروانآشنایی با مفهوم سرسختی درباره طرح و شیوه درمان؛ جلسه دوم: 

از طریق ایفای نقش و تمرین حل مشکالت؛ جلسه  نفساعتمادبهآن؛ جلسه سوم: تقویت 
 هایتموقعچهارم: تغییر خطاهای شناختی و افکار منفی در مورد شکست در هر یک از این 

و آموزش راهکارهای حل آن  A-B-C یسآلاضطراب  یامؤلفهو آموزش مدل سه 
ه با استرس؛ جلسه پنجم: مواجه یهادستورالعملمشکالت و تقویت اراده افراد در انجام 

و نظارت  یزیربرنامهافزایش عالقه و انگیزه در مراجع نسبت به انجام امور از طریق تشویق، 
 یجابه زاساستربر انجام تکالیف؛ جلسه ششم: تقویت این نگرش که در مواجهه با هر رویداد 

ین آموزش مهارت اقدام نمایند و همچن مسئلهنموده و در حل  ییجومبارزهواکنش تسلیم، 
ا در مواجهه ب ییجومبارزهاسترس؛ جلسه هفتم: افزایش  یهاپاسخورزی و بررسی جرئت

 عنوانهبمواجهه خیالی با آن موقعیت و تصور خود  صورتبهمشکالت تحصیلی و اجتماعی 
فردی مسلط و کارآمد و افزایش امیدواری از طریق تقویت افکار مثبت در زندگی و محیط 

عضالنی و بازسازی شناختی و ایجاد  روندهیشپ یسازآرامتحصیلی؛ جلسه هشتم: انجام 
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 یاقدمهم عنوانبهنگرش جدید در زندگی نسبت به خود، دیگران و جهان و تصور شکست 
برای تالش مجدد در موفقیت؛ جلسه نهم: افزایش تصورات مربوط به موفقیت، تسلط و 

، مرور جلسات قبل، یبندجمع؛ جلسه دهم: نفسعزتن و مهارت باال برد نفساعتمادبه
 .آزمونپسگرفتن بازخورد و اجرای 

فتگو، قبل، گ یجلسهشامل مرور و بررسی تکالیف  هر جلسهالزم به ذکر است محتوای 
 بود.نیز آینده  یجلسهبحث و تمرین و دادن تکالیف برای 

 مالحظات اخالقی پژوهش
است از مالحظات اخالقی که در فرآیند اجرای جلسات آموزشی از  یانمونهموارد زیر 

 طرف پژوهشگر رعایت شد:
 قرار نداشتند و دانش آموزان بعد از اجرای  هاگروهدر  اجباربهاز اعضا  یکیچه

 ، در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند.هاگروهجهت انتخاب اعضای  آزمونیشپ

  ،و تعداد کل جلسات و همچنین  هر جلسه زمانمدتقبل از شروع جلسات هدف
 نحوه اجرای جلسات برای اعضا روشن شد.

  قبل از شروع جلسات آموزشی، فرم رضایت والدین بین اعضا توزیع و از اعضا
 خواسته شد تا والدین را در جریان امر قرار دهند.

 ه عاتی کقبل از شروع جلسات آموزشی، به اعضا اطمینان خاطر داده شد که اطال
گرفته خواهد شد یا مباحثی که در فرایند جلسات طرح خواهد شد، محرمانه خواهد  هاآناز 

 بود و از اعضا نیز خواسته شد به اصل رازداری پایبند باشند.

  جلسه را ترک کند با  خواستیمدر هنگام اجرای جلسات آموزشی، اگر عضوی
 .شدیمآن موافقت 

  تا احساس خود را از فضای حاکم  شدیمدر بین برخی از جلسات از اعضا خواسته
 بر جلسه مطرح کنند.

 شامل موار ذیل بود: پژوهش ابزار
برای سنجش  4503در سال  1این مقیاس توسط کراون و مارلومقیاس پذیرش اجتماعی: 

 صورتبهاست که  سؤال 99میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته شد. این مقیاس دارای 

                                                           
1. Crown & Marlow social acceptance scale 
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بعد از تطبیق . است 3و حداقل نمره  99حداکثر نمره . شودیمصحیح یا غلط پاسخ داده 
 :گیردیممورد تفسیر قرار  طبقهسهاز آزمون در  آمدهدستبهبا کلید، نمرات  هاپاسخنامه

که  دهندیمگروهی که پذیرش اجتماعی پایینی دارند: این گروه را کسانی تشکیل -4
یک ششم افراد در این محدوده قرار دارند و  یباًتقرباشد که  2بین صفر تا  هاآنآزمون  نمره

است،  5-45بین  هاآنگروه متوسط: کسانی که نمرات -8 .گیرندیممورد طرد قرار  احتماالً
 طوربه . این افرادشوندیمحدود دو سوم افراد را شامل  یباًتقرکه  گیرندیمدر این گروه قرار 

با قواعد و هنجارهای اجتماعی  هاآنمتوسط دارای پذیرش اجتماعی هستند و رفتارهای 
گروهی که پذیرش اجتماعی باالیی دارند: این گروه را افرادی تشکیل -9 مطابقت دارد.

اشخاص جامعه را شامل  ششمیک یباًتقراست و  83-99بین  هاآنکه نمره  دهندیم
ه رفتار واقعی آنان با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری آن است ک دهندهنشان. شوندیم

( 4954همکارانش )مهرابی زاده و  (.4924، ترجمه گنجی، 1راتوسدهد )یمباالیی را نشان 
 Dدر پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط خودکارآمدی و پذیرش اجتماعی با تیپ شخصیت 

به  10/3در دانشجویان، ضریب پایایی کلی پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
 00/3دست آوردند. در این پژوهش ضریب پایایی کلی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

ه برای ک یشناختروانبه دست آمد. از نظر اعتبار و روایی نیز این مقیاس با سایر ابزارهای 
است اده نشان د قبولقابلپذیرش اجتماعی طراحی شده است همبستگی باال و  ییرگاندازه

 (.4921ثمری و لعلی فاز، )
 4555در سال  2جینکز -مقیاس خودکارآمدی تحصیلی: این مقیاس توسط مورگان

ش میزان خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ساخنه شد. این پرسشنامه دارای برای سنج
، «فقمتا حدودی موا»، «موافقم کامالً» ایینهچهارگز یهاپاسخرت و پرسش با مقیاس لیک 93

و سه زیر مقیاس استعداد، کوشش و بافت است. « مخالفم کامالً»، «تا حدودی مخالفم»
 کامالًبه  4که نمره  است ترتیبینابهمعکوس  صورتبه سؤاالتتمام  هایینهگز یگذارنمره

موافقم  کامالًبه  1به تا حدودی موافقم و نمره  9به تا حدودی مخالفم، نمره  8مخالفم، نمره 
( 4555مورگان )است. جینکز و  93و حداقل  483. حداکثر نمره شودیماختصاص داده 

بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عوامل استفاده کردند. تحلیل عوامل سه عامل  منظوربه

                                                           
1. Ratos 

2. Morgan-Jinks student efficacy scale(MJSES) 
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مربوط به استعداد، دومین عامل  سؤاالتقرار داد. اولین عامل  یدتأکاس مورد اصلی را در مقی
ه مربوط ک یسؤاالتهم با عامل کوشش هماهنگ بود.  سؤاالتمربوط به بافت و سومین عامل 

به دشواری تکالیف بودند در یک عامل قرار نگرفته و لذا حذف شدند. در نهایت تعداد 
سازندگان این پرسشنامه، ضریب پایایی کلی برای این  مورد تقلیل یافت. 93به  سؤاالت

استعداد، بافت و کوشش را به ترتیب  هاییاسمقو ضریب آلفا برای زیر  28/3پرسشنامه را 
 سؤاالتشامل ) یتمآ 49. زیر مقیاس استعداد شامل اندکردهگزارش  00/3و  13/3، 12/3

 یتمآ 49(، زیر مقیاس بافت شامل 860643644641640642645684689680681693
( و زیرمقیاس کوشش 9616162648649649641683689681682685 سؤاالتشامل )

(. 8335، 1سکوین-الوورث و الکاس) است( 46965688 سؤاالتشامل ) یتمآ 1شامل 
سی رابطه خودکارآمدی خود با عنوان برر پژوهش( در 4929چهره )کریم زاده و نیک 

و  10/3تحصیلی با پیشرفت تحصیلی ضریب پایایی را برای خودکارآمدی تحصیلی کلی 
. در اندآوردهبه دست  03/3و سازه بافت  09/3، سازه کوشش 00/3برای سازه استعداد 

 به دست آمد. 00/3این پژوهش ضریب پایایی کلی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 هایافته
 یهاروشاستفاده شده است. از  3و استنباطی 2این پژوهش از هر دو روش، آمار توصیفی در

ن، در دو پرسشنامه و همچنین محاسبه میانگی هایآزمودننمرات  یبندطبقهآمار توصیفی برای 
 نآزموپسبا  آزمونیشپانحراف استاندارد، خطای استاندارد و محاسبه تفاضل نمرات 

 وتحلیلیهزتجکوواریانس برای  وتحلیلیهتجزر آمار استنباطی نیز از استفاده شده است. د
 استفاده شد. آمدهدستبه یهاداده

 توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه آزمایش و کنترل یهاآماره .4جدول 
 آزمونپس آزمونشیپ شاخص متغیر

 میانگین گروه 
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

خودکارآمدی 
 تحصیلی

 51/9 23/04 51/1 59/12 آزمایش
 12/2 19/12 84/2 13/15 کنترل

                                                           
1. Ellsworth & Lagacé-Séguin 

2. Discriptional statistics 

3. Inferential statistics 



 97 تابستان، چهاردهم، سال شتمی تربیتی شماره چهل و هشناسروانفصلنامه                                           99 

 پذیرش اجتماعی
 19/1 23/83 09/1 99/1 آزمایش
 21/1 23/49 12/9 03/41 کنترل

دو گروه آزمایش و  هاییانگینممقایسه  شودیممشاهده  4که در جدول  طورهمان
ه آزمایش گرو آزمونپسکه میانگین  دهدیمکنترل در متغیر خودکارآمدی تحصیلی نشان 

کنترل  دو گروه آزمایش و هاییانگینمنسبت به گروه کنترل باالتر است. همچنین مقایسه 
گروه  گروه آزمایش نسبت به آزمونپسکه میانگین  دهدیمدر متغیر پذیرش اجتماعی نشان 

 نترل باالتر است.ک
ترل هر دو گروه آزمایش و کن هاییانگینمموجود بین  یهاتفاوت دارییمعنبرای تعیین 

مون تحلیل کوواریانس استفاده شد. همچنین قبل از استفاده از آزمون ، از آزآزمونپسدر 
این آزمون شامل نرمال بودن توزیع، همگنی شیب خط  یهامفروضهتحلیل کوواریانس 

( مورد بررسی قرار گرفت و پس از و باکس آزمون لوینها )یانسواررگرسیون و همگنی 
 دارییمعنآزمون تحلیل کوواریانس برای تعیین  هامفروضهاطمینان از برقراری این 

مورد  آزمونپسدر  هر دو گروه آزمایش و کنترل هاییانگینمموجود بین  یهاتفاوت
 استفاده قرار گرفت.

 آزمونپسنتایج تحلیل کوواریانس در مرحله  .8جدول 

 متغیر
منبع 

 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

(SS) 

درجات 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

(MS) 
F sig 

خودکارآمدی 
 تحصیلی

53/4911 گروه  4 
58/4911  

81/81  
99/091 خطا /334 11/99  81 

 93 51122 کل

 پذیرش اجتماعی
39/918 گروه  4 

39/918  
92/48  

19/995 خطا /334 90/85  81 
 93 5554 کل

شود اثر گروه یا مداخله با حذف و خنثی مالحظه می 8شماره که در جدول  طورهمان
نتیجه  توانیمبنابراین ؛ (p <334/3از لحاظ آماری معنادار است ) آزمونیشپکردن متغیر 

باعث تفاوت در دو گروه کنترل و آزمایش در  یشناختروانگرفت که آموزش سرسختی 
 هر دو متغیر خودکارآمدی تحصیلی و پذیرش اجتماعی شده است.
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 گیریو نتیجه بحث
یلی بر خودکارآمدی تحص یشناختروانپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی سرسختی 
حاصل از پژوهش نشان داد که  هاییافتهو پذیرش اجتماعی دانش آموزان صورت گرفت. 

در افزایش میزان خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  یشناختروانآموزش سرسختی 
در نظر  شدهانجام یهاپژوهشسو با نتایج سایر هم توانیماین یافته را بوده است.  یرگذارتأث

ایش در افز یشناختروانآموزش و مداخالت مبتنی بر سرسختی  انددادهگرفت که نشان 
 یلیتحص(، عملکرد مثبت 4920، و همکاران نریمانیآموزان )پیشرفت تحصیلی دانش 

هاشمی ) یعموم(، رشد خودکارآمدی 8331مدی، ) یلیتحصموفقیت  (،8348، 1وستمن)
بوده است.  مؤثر( 4951گنجی و همکاران، امتحان )و کاهش اضطراب  (4951و احمدی، 

، نگرش یشناختروانویژگی سرسختی گفت که  توانیمدر تبیین نتایج پژوهش حاضر 
با مسائل آنان که شیوه رویارویی  آوردیمبه وجود  دانش آموزاندرونی خاصی را در 

را در  یطلبمبارزهصبوری و  که شودیمو باعث  دهدیمقرار  یرتأثمختلف تحصیلی را تحت 
د باشنرا داشته  زااسترستحمل رویدادهای سخت و ند و رویارویی با مشکالت بیاموز

 که دانش شودیمباعث  یشناختروان. همچنین سرسختی (4958شکوهی فرد و همکاران، )
یلی در محیط تحصخود نگرش مثبتی داشته و  هایییتواناو  هایتقابلنسبت به آموزان 

را فرصتی برای یادگیری، رشد و موفقیت تحصیلی بدانند نه  یزبرانگچالش هاییتموقع
 کمدستاهمیت مشکالت را نادیده یا  هاآنتهدیدی برای امنیت و آسایش خویش. در واقع 

آن  کوشندیممسائل تحصیلی مواجه شده و  یژهوبهبلکه فعاالنه با مسائل مختلف  گیرندینم
از مفاهیمی چون  یشناختروانبا توجه به اینکه سرسختی  .(4515کوباسا، کنند )را حل 

داشتن هدف و معنا در زندگی، ارزشمند بودن، قدرت و مسئولیت ناشی از اختیار و آزادی 
 ساعدی،) یردگیمفرد در ساختن جامعه ریشه  مؤثرفردی، اهمیت تجربه ذهنی و نقش 

 ژهیوبهبنابراین، وجود آن در دانش آموزان باعث رشد انواع مختلف خودکارآمدی  (4951
 .شودیمخودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان 

 یتشناخروانآموزش سرسختی حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که  هاییافتههمچنین 
بوده است. این یافته همسو با  یرگذارتأثدر افزایش پذیرش اجتماعی دانش آموزان 

 یاجتماعحمایت افزایش در  یشناختروانسرسختی  انددادهاست که نشان  ییهاپژوهش

                                                           
1. West man 
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افزایش (، 4959، و همکاران سعیدی) یعموم(، افزایش سالمت 8348، و همکاران 1بوند)
 شکوهی) یرانفراگافزایش کیفیت زندگی (، 8330، اینزلیچت و همکارانروان )سالمت 

(، کاهش 4951، و همکاران رستمی) یآورتاب، افزایش (4958فرد و همکاران، 
زاهدبابالن، قاسم پور استرس )( و کاهش اثرات منفی 4954، و همکاران فریجع) یافسردگ

همچون سرسختی  یشناختروانمداخالت  بوده است. مؤثر( 4953، زادهحسنو 
 تواندیمو رفتاری دانش آموزان،  یشناختروانبا تغییر در سبک زندگی و نظام  یشناختروان

شناختی و در نتیجه رشد ارتباطات اجتماعی آنان شود.  یریپذانعطافباعث افزایش 
یوه که ش آوردیمنگرش درونی خاصی را در دانش آموزان به وجود  یشناختروانسرسختی 

نجی و گدهد )یمر قرا یرتأثرویارویی آنان با مسائل مختلف اجتماعی و تحصیلی را تحت 
همساالن و  یرشپذ موردبا دیگران سازگار شده و  هاآن شودیم( و باعث 4951همکاران، 

اظ از لحباال است  هاآن یشناختروانافرادی که میزان سرسختی اجتماع قرار بگیرند. 
برخوردارند،  نیرومند خانوادگی و دوستان یهاشبکهاجتماعی افراد ماهری هستند و از 

همچنین به (. 4515کوباسا، کنند )مراجعه  هاآندر زمان گرفتاری به  توانندیم کهیطوربه
شکوهی فرد و همکاران، برند )یمهدف و معنا در زندگی و ارزشمند بودن زندگی پی 

ادگی و وبا ابعاد مختلف زندگی از کار گرفته تا روابط خان یقاًعمخود را بنابراین، ؛ (4958
 هانآدر دانش آموزان به  یشناختروانسرسختی  ویژگیلذا  ؛کنندیماجتماعی، درگیر 

 .مورد پذیرش قرار بگیرند همساالنشانتا هم در اجتماع و هم در نزد  کندیمکمک 
به کوتاه بودن مدت دوره آموزش سرسختی  توانیمپژوهش حاضر  هاییتمحدوداز 

ماهه در گروه آزمایش به دلیل پراکنده شدن اعضای  0و عدم دوره پیگیری  یشناختروان
ر پژوهش حاض کهیناگروه پس از پایان جلسات آموزشی اشاره کرد. همچنین با توجه به 

روی دانش آموزان پسر پایه سوم دوره اول متوسطه و در یک موقعیت جغرافیایی خاص 
اط صورت باید با احتی هایتجمعو  هایهپادیگر صورت گرفته است، لذا تعمیم نتایج آن به 

حصیلی برای بهبود خودکارآمدی ت شودیمبا توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد  بگیرد.
و جلسات راهنمایی و حتی مشاوره گروهی و  هاکارگاهو پذیرش اجتماعی دانش آموزان، 

ل شود و در آن فردی توسط مشاوران و مسئوالن مدارس برای دانش آموزان تشکی
برای دانش آموزان ارائه شود. همچنین  یشناختروانالزم در رابطه با سرسختی  یهاآموزش

                                                           
1. Bond 
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ه مطالب و ک شودیم، پیشنهاد یشناختروانبا توجه به اکتسابی بودن ویژگی سرسختی 
در کتب درسی ارائه شود تا دانش  یشناختروانالزم در رابطه با سرسختی  یهاآموزش
 بتوانند به یادگیری این ویژگی مهم دست یابند.آموزان 

 منابع

 اصغری، فرهاد؛ سعادت، سجاد؛ عاطفی کرجوندانی، ستاره و جانعلی زاده کوکنه، سحر.
ام خانواده ، انسجیشناختروان(. رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی 4959)

مجله ایرانی آموزش در علوم  و سالمت معنوی در دانشجویان دانشگاه خوارزمی،
 .924-959(، 1)41 پزشکی،

(. مقایسه 4951، سونیا. )آلبرتبیرامی، منصور؛ موحدی، یزدان؛ خرازی نوتاش، هانیه و 
جله مپذیرش اجتماعی و سالمت عمومی در دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت، 

 .83-82(، 8)5، سالمت جامعه
بطه بین پذیرش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی با قلدری (. را4954تقی زاده، اکرم. )

در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر گناباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه 
 عالمه طباطبایی.

زندگی  یهامهارت(. مطالعه اثربخشی آموزش 4921و لعلی فاز، احمد. ) اکبریعلثمری، 
، 80و  89، فصلنامه اصول بهداشت روانیبر استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی، 

99-11. 

(. رابطه بهزیستی معنوی 4954جعفری، عیسی؛ حاجلو، نادر؛ فغانی، رامین و خزان، کاظم. )
مجله تحقیقات علوم رفتاری، با سالمت روانی سالمندان،  یشناختروانو سرسختی 

43(0 ،)113-194. 
 یرایشو :ترجمه حمزه گنجی(. تهران) عمومی. یشناسروان (.4924راتوس، اسپنسرای. )

(4553.) 
(. ارتباط بین 4951و گرگین، لیدا. ) فائقرستمی، چنگیز؛ احمدیان، حمزه؛ یوسفی، 

و فرسودگی شغلی در بین بهورزان شبکه بهداشت و درمان  یآورتابسرسختی، 
 .4-48(، 8)8شناخت،  یپزشکروانمجله روانشناسی و شهرستان کامیاران، 
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(. ارتباط 4959رفیعی، فروغ؛ صارمی رسولی، فرزاد؛ نجفی قزلجه، طاهره و حقانی، حمید. )
تعویق آکادمیک با موفقیت و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه 

 .98-13(، 4)41، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیعلوم پزشکی تهران، 
(. نقش بخشش و سرسختی 4953، شهناز. )زادهحسن زاهدبابالن، عادل؛ قاسم پور، عبداهلل و

(، 9)48 کاربردی، یشناسرواندانش و پژوهش در امید،  بینییشپدر  یشناختروان
45-48. 

اثربخشی معنادرمانی بر فزایش سخت رویی نوجوانان فاقد والدین  (.4951ساعدی، علی. )
ان، پایان نامه کارشناسی شهر تهر 44تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( منطقه 

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.
(. رابطه خودکارآمدی 4951سعادت، سجاد؛ اصغری، فرهاد و جزایری، رضوان السادات. )

اجتماعی  هاییتحماو  یامقابله، راهبردهای شدهادراکتحصیلی با استرس 
 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، در دانشجویان دانشگاه گیالن، شدهادراک

49(48 ،)12-01. 
(. سرسختی 4959سعیدی، طلعت؛ سیاح سیاری، نیمتاج و حسین شاهی برواتی، حمیدرضا. )

بهداشتی، سرسختی روانی و سالمت عمومی در کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، 
 .49-93(، 8)1، تربیتی یشناسروانفصلنامه 

ش دانایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محبوب و منزوی. (. مق4922سلیمی، مسعود. )
 .445-493، 81، درسی یزیربرنامه -و پژوهش در علوم تربیتی

(. اثربخشی آموزش سرسختی 4958شکوهی فرد، سارا؛ حمید، نجمه و سودانی، منصور. )
در  دانش و پژوهش، معلمیتترببر کیفیت زندگی دانشجویان دختر  یشناختروان

 .13-94(، 8)41روانشناسی کاربردی، 
رفتاری و -هیجانی یهااختالل. رابطه پذیرش اجتماعی با (4959صحرائی، بهاره. )

ناسی ارشد، دانشگاه کارش نامهیانپاهویت در دانش آموزان دختر نوجوان،  یهاسبک
 ی.ئعالمه طباطبا
اجتماعی بین  یهامهارت(. بررسی رابطه پذیرش اجتماعی با 4958ظروفی، مجید. )

 .54-443(، 45)9، یشناسجامعهمطالعات دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شبستر، 
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(. بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی 4929زاده، منصوره و محسنی، نیک چهره. )کریم
 هاییشراگتهران )سال دوم دبیرستان شهر  با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر

 .85-19، 8، مطالعات زنان ۀمجلعلوم انسانی و ریاضی(، 
(. اثربخشی آموزش 4951لیاس. )مامی، شهرام؛ امیریان، کامران و نیازی، ااگنجی، حمزه؛ 

-نشریه علمیرویی بر اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، سخت
 .04-19(، 85)2، ارزشیابیپژوهشی آموزش و 

 یرتأث(. بررسی 4922محمودیان، مجید؛ صالح صدق پور، بهرام و سلمانیان، حمیدرضا. )
 یهاپژوهشفصلنامه تخصصی قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعی،  یهاآموزهآموزش 

 .41-80، 8، قرآنی ایرشتهیانم
(. بررسی ارتباط 4954مهرابی زاده، مهناز؛ کریم نژاد، فرزاد و رحیمی، هانی. )

فصلنامه رویش در دانشجویان،  Dخودکارآمدی و پذیرش اجتماعی با تیپ شخصیت 
 .5-80، 9، روانشناسی

(. ارتباط خودپنداره و فرسودگی 4954میکائیلی، نیلوفر؛ افروز، غالمعلی و قلیزاده، لیال. )
(، 1)4 ،روانشناسی مدرسه یمجلهعملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر،  تحصیلی با

439-53. 
(. بررسی 4920، زرار؛ برهمند، اوشا و ابوالقاسمی، عباس. )ینیمحمدامنریمانی، محمد؛ 

 اجتماعی با پیشرفت یهامهارتتفکر و  یهاسبک، یشناختروانرابطه سرسختی 
 .59-431، 9، یشناخترواننوین  یهاپژوهشتحصیلی دانش آموزان، 
 یهانقش(. نقش خودکارآمدی عمومی و 4951. )ینالبنامهاشمی، سهیال و احمدی، 

 ،یشناخترواننوین  یهاپژوهشفصلنامه ، یشناختروانجنسیتی در سرسختی 
43(91 ،)21-14. 
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