مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال نهم ،ویژه نامه 7931

پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی بر اساس سبکهای اسناد و سرسختی روانشناختی با میانجیگری خود
پنداره تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان کنگاور
پری کرمی مقدم :دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،واحد زنجان ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران.
غالمحسین انتصارفومنی* :عضو هیأت علمی،گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،واحدزنجان ،دانشگاه آزاداسالمی،
زنجان ،ایران.
مسعودحجازی :عضو هیأت علمی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،واحدزنجان ،دانشگاه آزاداسالمی ،زنجان،
ایران.
چكیده :اشخاصی که خودشان را به عنوان افراد خودکارامدی ادراک می کنند ،زمان و تالش بیشتری در انجام
کار یا فعالیتهای انجام می دهند و پایداری بیشتری در مواجهه و روبه رویی با مشکالت از خود نشان می دهند
و به نظر می رسد که تاب آوری بیشتری در مواجهه با چالش هایشان دارند و موفقیت بیشتری کسب کرده و
در ابعاد متفاوت پیشرفت و موفقیت به دست می آورند .پژوهش حاضر ،تعیین پیش بینی خودکار آمدی
تحصیلی بر اساس سبکهای اسناد و سرسختی روانشناختی با میانجیگری خود پنداره تحصیلی در دانش
آموزان متوسطه  2کنگاور بود.
پژوهش ،همبستگی ،و جامعه آماری ،شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم شهر کنگاور
بود .از کلیه دانش آموزان  993نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.حجم نمونه بر اساس فرمول
کوکران و روش نمونه گیری روش طبقهای نسبتی بود .ابزار پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی میجلی
و همکاران ( ،)2333پرسشنامه سبکهای اسنادی سلیگمن و همکاران( ،)7399مقیاس خودپنداره تحصیلی
یسن چن ( ،)2332پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز( )7911بود.
نتایج نشان داد که سبک اسناد و سرسختی به صورت مستقیم قدرت پیش بینی خودکارامدی تحصیلی را
دارند .خود پنداره تحصیلی به طور سهمی نقش واسطه ای بین خودکارامدی و سبک های اسناد دارد اما نقش
واسطه ای خودپنداره تحصیلی بین اسناد درونی منفی و پایدار مثبت با خودکارامدی تحصیلی تأیید نگردید.
مدل مفهومی پژوهش با داده های گرد آوری شده برازش مناسبی دارد و در سطح 3/3 5معنادار و مورد تأیید
می باشد.
واژگان کلیدی :خودکار آمدی تحصیلی  ،خود پنداره تحصیلی ،سبکهای اسناد  ،سرسختی روانشناختی.

*نویسندهی مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاداسالمی،
واحدزنجان ،زنجان ،ایران.
Email: gh4520.2000@gmail.com
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مقدمه
داوری انسان درباره خود یکی از نکات مهم در زمینه تحصیلی
است .زیرا ما در نقش یک دانش آموز باید مهارت و دانش
جدید را به دست بیاوریم .اما مسأله اصلی این است که آیا
دانش آموزان به آنچه در مدرسه اکتساب می کنند اعتماد
دارند یا نه؟ این اعتماد در روان شناسی خودکارامدی تحصیلی
نامیده می شود(شوبر و همکاران  .)2379واژه خودکارامدی
حدود  23سال پیش توسط آلبرت ساخته شد (بندورا .)7311
از آن به بعد ،تحقیقات در این زمینه به طور پیوسته در حال
رشد بوده و عمدتاً بر مفهوم خودکارآمدی متمرکز شده است
که به عنوان یکی از مفاهیم مدون ،مفید و کاربردی که در
روانشناسی مدرن مطرح شده است(التا شرمن و ناسا .)2372
خودکارآمدی یکی از مهمترین مفاهیم در نظریه های
یادگیری است(سعید و همکاران .)2371بر طبق نظر تسانانگ،
های و الو خودکارآمدی به «نگرش فرد نسبت به توانایی
هایش برای انجام دادن یک کار یا شغل با موفقیت» اشاره می
کند (تسانانگ و همکاران  )2372و از طریق یادگیری
جانشینی یعنی مشاهده اعمال دیگران و مقایسه خود با آنان
شکل می گیرد(بندورا 7331؛ به نقل از برجی و همکاران
 .)2373اشخاصی که خودشان را به عنوان افراد خودکارامدی
ادراک می کنند ،زمان و تالش بیشتری در انجام کار یا
فعالیتهای انجام می دهند و پایداری بیشتری در مواجهه و
روبه رویی با مشکالت از خود نشان می دهند و به نظر می
رسد که تاب آوری بیشتری در مواجهه با چالش هایشان دارند
و موفقیت بیشتری کسب کرده و در ابعاد متفاوت پیشرفت و
موفقیت به دست می آورند(بندورا 7331؛ برایتنر و پاجریس
2332؛ گرا 2332؛ کاپرارا و همکاران 2377؛ کسدی 2375؛
کاتالینو و همکاران 2373؛ کانگ و همکاران .)2373
با توجه به نقش مهم و اثرگذار خودکارآمدی تحصیلی در
مجموعه عوامل آموزشی که تعدادی از آنها نام برده شد به نظر
می رسد نمی توان از آن غافل شد و می بایست توجه ویژه ای
به خودکارآمدی تحصیلی مبذول داشت تا بتوان تبعات مثبتی
را در امر آموزش به بار آورد .یکی از عوامل شناختی مرتبط با
خودکارامدی تحصیلی سبکهای اسناد است .اسناد فرایندی
است که فرد از طریق آن دنیای اطراف خویش را تفسیر می

کند .مدل های اسنادی با نحوه شکل گیری پیامدهای علّی
افراد به منظور معنی بخشیدن به رویدادهای زندگی به کار
می برند تا رویدادها را به عوامل زیربنایی آن ها پیوند دهند.
اسناد چگونگی تبیینات ،توجیهات برای درک موفقیّت و
شکست است (روبک و همکاران .)2372
اسناد تحصیلی تأثیرات بسیار قوی روی خودکارآمدی دارد
(فلدمن و کوبوتا 2375؛ ساگون وهمکاران  .)2372باورهای
خودکارآمدی و اسناد زیر مجموعه نظریه های باورهای کنترل
یا انتظارها محسوب می شود و آنها را قابلیت کنترل نتایج،
قابل پیش بینی می کند .در نتیجه می تواند آمادگی الزم را
قبل از وقوع حادثه در فرد ایجاد کند .بنابراین اعتقاد فرد به
توانایی کنترل شرایط بر چگونگی تفکر ،احساس ،انگیزش ،و
عملکرد وی تاثیرگذار است( بندورا 7331؛ به نقل از میرخانی
و همکاران  .)7939پژوهشها نیز نشان می دهند که باورهای
خودکارآمدی و اسناد یکی از پیش بینی کننده های اصلی
عملکرد موفق هستند (بندورا 2372؛ واینر .)2373
یکی دیگر از اقدامات موثر برای ارتقای خودکارامدی
تحصیلی ،سرسختی روانشاختیاست ،صفتی فردی و درونی
شده که می تواند بر خودکارامدی تحصیلی اثر گذار باشد.
افراد سخت رو تمایل دارند که یک موقعیت استرس زا را به
عنوان یک موقعیت چالش برانگیز تفسیر کنند .آنها احساس
تعهد بیشتری نسبت به کارشان دارند و کنترل بیشتری بر
زندگی شان دارند و استرس ها را به عنوان فرصت های بالقوه
برای تغییر در نظر می گیرند(کوباسا و پیوکستی 7392؛ به
نقل از نصیری  )2372و رویدادهای بالقوه استرس زا را مثبت
تر و ارزیابی کنند و از مهارتهای مقابله ای موثر در رویارویی
با مشکالتشان استفاده می کنند(داسیلوا و همکاران 2372؛
نعمت طاووسی  .)2375همچنین برخی پژوهشگران دریافتند
که سخت رویی توان پیش بینی خودکارامدی را دارد (مان و
تاتایی 2373؛ وینتکومار و ویندی 2372؛ کومار کنسال
2375؛ تیموری و همکاران 7932؛ قدرتی و همکاران .)7935
به نظر می رسد خودپنداره تحصیلی می تواند به عنوان یک
رفتار میانجی در بین خودکارامدی تحصیلی با سبکهای اسناد
و سخت رویی قرار گیرد .واژه خودپنداره تحصیلی به عنوان
ادراک دانش آموزان از توانایی های تحصیلیشان بر اساس
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تجربیات آموزشی شخصی و نتیجه گیری های متفاوت از آن
تعریف شده است(داچکس و همکاران  .)2373خوپنداره یا
ارزیابی درونی از نقاط قوت و ضعف عامل مشارکت در طیف
گسترده ای از پیامدهای حیاتی مهم افراد است .خودپنداره
پایین با نتایج هیجانی و اجتماعی نامطلوبی همراه است.
خودپنداره ضعیف داللت بر بسیاری از مشکالت درونی چون
افسردگی احساس ناامیدی و خودپنداره پایین دارد(بایلی و
همکاران  .)2379فرال ،و همکاران در پژوهشی روابط
ساختاری خودکارآمدی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی را
بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی
تحصیلی و خودپنداره تحصیلی دو مفهوم کامالً متفاوت
هستند (فرالو همکاران  ،)2333خودپنداره تحصیلی دانش
آموز ان قویاً عقاید خودکارآمدی را تحت تأثیر قرار می دهد،
خودپنداره تحصیلی پیش بینی کننده قویتری برای
متغیرهای عاطفی و انگیزشی است ،در حالی که خودکارآمدی
تحصیلی پیش بینی کننده بهتری برای پیشرفت تحصیلی
است (میکائیلیئو همکاران  .)7937همچنین دیسیدری و
همکاران در بررسی خود به رابطه معنی دار بین خودپنداره
تحصیلی با خودکارامدی تحصیلی تأکید کرد (دیسیدری و
همکاران .)2379
با توجه به مطالب مذکور ،سبکهای اسناد و سخت رویی با
میانجی گری خودپنداره تحصیلی از جمله متغیرهای
تاثیرگذار در خودکارامدی تحصیلی و اهمالکاری دانش آموزان
محسوب گردند .متاسفانه علی رغم اهمیت این مفاهیم در
شناخت وضعیت تحصیلی دانش آموزان ،مطالعات چندانی در
این زمینه صورت نگرفته است و غالبا در مطالعات مرتبط،
نقش فاکتورهایی نظیر اضطراب و استرس ،راهبردهای
یادگیری ،انگیزش و مهارتهای مطالعه در خودکارامدی
تحصیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است ،لذا پژوهش حاضر،
تأثیر سبک اسناد و سخت رویی را با واسطه گری خودپنداره
تحصیلی بر خودکارامدی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی
مورد ارزیابی قرار می دهد.

روش کار
پژوهش حا ضر از نوع پژوه شهای همب ستگی با ا ستفاده از
روش آماری الگویابی معادله های ساختاری و جامعه آماری
شامل کلیه دانش آموزان دختر و پ سر دوره متو سطه دوم

در سااال تحصاایلی  31-32در دبیرسااتان های دوره دوم
متوسااطه شااهر کنگاور بود .با توجه به پژوهش های صااورت
گرفته و اجرای پرساااشااانامه بر روی جامعه آماری ماکزیمم
واریانس سواالت برابر  S= 25/29در نظر گرفته شده ا ست.
به این ترت یب با تو جه به خ طای نمو نه گیری  d=/5و
 zα/2=1/96و سطح اطمینان  35درصد ،تعداد نمونه مورد
نظر  993نفر تعیین شد
روش نمونه آماری طبقهای نسبتی بود .به این صورت که
ابتدا بر حسب طبقه جنسیت ،گروه نمونه به دو طبقه دانش
آموزان پسر ( )717و دختر( )753تقسیم شدند .بعد برای هر
گروه پسر و دختر ،سطح دوم طبقات یعنی بر حسب متغیر
رشته تحصیلی( فنی ،پسر ( )52و دختر( ،)93ریاضی ،پسر
( )79و دختر( ،)9تجربی ،پسر ( )65و دختر( )13و علوم
انسانی ،پسر ( )22و دختر( )22زیر طبقات دیگر قرار گرفتند.
در نهایت با توجه به نسبت حجم جامعه به حجم نمونه ،در
هر طبقه و زیر طبقات ،گروه نمونه به روش تصادفی ساده
انتخاب شدند.
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی میجلی و همكاران :
پر س شنامه خودکارآمدی تح صیلی تو سط میجلی و همکاران
ساااخته شااده اساات .این مقیاس دارای  5گویه اساات با یک
مقیاس لیکرت پنج در جهای (کامال موافق تا کامال م خالف)
که هر ماده دارای ارز شی بین  7تا  5است .نمره بین  5تا 9
 :میزان خودکارآمدی تحصیلی در حد پایینی می باشد .نمره
بین  9تا  : 72میزان خودکارآمدی تحصیلی در حد متوسطی
می با شد .نمره باالتر از  :72میزان خودکارآمدی تح صیلی در
حد باالیی می باشااد (میجلی و همکاران  .)2333در پژوهش
سیف روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه
تأیید شده است (سیف  .)7931همچنین در پژوهش سیف
پایایی پرساااشااانامه از روش آلفای کرونبا باالی  3/13به
د ست آمده ا ست ( سیف .)7931 ،در پژوهش حا ضر ضریب
آلفای کرونبا برای این ابزار  3/19بهدست آمد.
پرسااشاانامه ساابکهای اساانادی ساالیگمن و همکاران:
پرسااشاانامه ساابک های اساانادی ) (ASQیک وساایله
خودگزار شی ا ست و برای تعیین سبک ا سنادی افراد یعنی
منبع کنترل (درونی /بیرونی) ،میزان پا یداری ( باث بات /بی
ثبات) ،کلیت (عمومی  /اخت صا صی) و قابلیت کنترل (کنترل
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پذیر  /کنترل ناپذیر) توسط پترسون و همکاران ساخته شده
ا ست (تو سط پتر سون و همکاران  .)7399این پر سش نامه
اولین بار توسااط شاایس االسااالمی ،از انگلیساای به فارساای
برگردانده شااد و در فرهنگ ایرانی مورد اسااتفاده قرار گرفت
(شاایس االسااالمی  .)7911این وساایله اندازه گیری نمراتی را
برای تفاوت های فردی در زمینه گرایش افراد به اسااناد علل
وقایع خوشاااایند و ناخوشاااایند به عوامل درونی (در برابر
بیرونی) ،پایدار (در برابر ناپایدار) کلی (در برابر اختصاااصاای)،
کنترل پذیر (در برابر کنترل نا پذیر) به دسااات می د هد
(پتر سون ،همکاران  .)7392سبک های ا سنادی برای اندازه
گیری سبک های تفکر مثبت یا منفی مورد استفاده قرار می
گیرد .این پرسشنامه اسنادی یک ابزار خودگزارشی است که
شااامل  72موقعیت فرضاای (شااش موقعیت مثبت و شااش
موقعیت منفی) می باشاااد .به دنبال هر موقعیت  2سااا ال
مطرح می شود .این پر س شنامه را هم به صورت فردی و هم
به صورت گروهی می توان اجرا کرد.
پیتر سون و همکاران ثبات درونی مقیاس های ه سته علیت،
ثبات و عمومیت را با اسااتفاده از فرمول آلفا کرونبا  3/22تا
 3/23گزارش کرده انااد البتااه وجود چنین ثبااات درونی
متوسطی در این پرسشنامه یک امر طبیعی است چرا که هر
مقیاس دارای تعداد س االت کمی است و حتی انتظار ضریب
پایایی پایین تری نیز می توان دا شت (پیتر سون و همکاران
 .)7392همچنین در بساایاری از تحقیقات اعتبار سااازه ای و
مالکی  ASQمورد تأیید قرار گرفته اساات (تنن و هرزبرگر؛
به نقل از شااایس محسااانی  .)7992در پژوهش حیدری و
همکاران  ،به منظور برر سی روایی پر س شنامه ی سبک های
اساانادی از روش روایی سااازه (تحلیل عاملی) اسااتفاده شااد
(ح یدری و هم کاران  .)7937در روش تحل یل عاملی که
براسااااس تحلیل مولفه های اصااالی انجام گرفت دو عامل
ا ستخراج شد .این دو عامل سبک ا سنادی مثبت و سبک
ا سنادی منفی نامیده شدند که در مجموع  %27/73واریانس
ماده های پر س شنامه را تبیین می کنند ( .به نقل از حیدری
و همکاران  )7937در پژوهش حاضاار ضااریب آلفای کرونبا
برای این ابزار  3/13بهدست آمد.
مقیاس خودپنداره تحصیلی یسن چن :پرسشنامه خودپنداره
تحصیلی در سال  2332توسط یس یسن چین پس از اجرا

روی  7272دانش آموز تایوانی دوره دب ستان معرفی شد .این
پر س شنامه  75سوال دا شته و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف
خودپنداره تح صیلی (عمومی ،آموز شگاهی ،غیرآموز شگاهی)
می باشاااد .طیف نمره گذاری آن بر اسااااس طیف لیکرت 2
گزینه ای (کامالً مخالف ،مخالف ،موافق و کامالً موافق) می
باشاااد  .نمره بین  75تا  :93خودپنداره مثبت فرد پایین
اساات .نمره بین  93تا  :99خودپنداره فرد متوسااط اساات و
نمره باالتر از  :99خودپنداره فرد مثبت تر اسااات  .امتیازات
باالتر نشااان دهنده خودپنداره تحصاایلی باالتر در فرد پاسااس
دهنده خواهد بود و برعکس .سواالت 7،9،5،72،79مربوطه به
بعااد عمومی وساااواالت 2،2،9،3،73،77،72،75مربوط بااه
بعدآموز شگاهی و سواالت 2،1مربوط به بعد غیر آموز شگاهی
می باشااد (یساان چن  .)2332این پرسااشاانامه به وساایله
مرعشاایان و همکاران در نمونه  92نفره اسااتفاده شااده که
ضریب آلفای کرونبا آن  %32بوده است  .در پژوهش حاضر
برای محاسااابه پایایی از آلفای کرونبا اساااتفاده گردید که
پایایی آن  3/97بدست آمد (مرعشیان و همکاران .)2372
پر س شنامه سر سختی روان شناختی اهواز :پر س شنامه
سرسختی اهواز یک مقیاس خودگزارشی مداد کاغذی است
که دارای  21ماده است .این مقیاس به وسیله تحلیل عوامل
به وساایله کیامرثی و همکاران در یک نمونه  529نفری از
دان شجویان ساخته شده و سر سختی را مورد سنجش قرار
می دهد .شیوه نمره گذاری این پر س شنامه ی  21ماده ای
بدین گونه است که آِمودنی ها به یکی از چهار گزینه هرگز،
به ندرت ،گاهی اوقات ،اغلب اوقات پا سس گفته و بر ا ساس
مقادیر  ،2 ،7 ،3و  9نمره گذاری می شاااود ،البته به جز
ماده های  ،71 ،79 ،73 ،1 ،2و  27که دارای بار عاملی
منفی ه ستند و به شیوه ی معکوس نمره گذاری می شوند
به دست آوردن نمره باال در این پرسشنامه ،نشان دهنده ی
ساارسااختی روانشااناختی باال در فرد اساات (کیامرثی و
همکاران  .)7911کیامرثی برای سنجش پایایی این مقیاس
دو روش بازآزمایی و هم سانی درونی را به کار گرفته ا ست
(کیامرثی  .)7912ضریب همب ستگی میان آزمون و آزمون
دوباره با فاصااله زمانی  2هفته ،در نمونه ی  773نفری از
آزمودنی ها ،برای کل آزمودنی ها و آزمودنی های دختر و
آزمودنی های پساار به ترتیب  3/95 ،3/92و  3/92گزارش
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شده ا ست که همگی ر ضایت بخش می با شند ..در پژوهش
حا ضر برای محا سبه پایایی از آلفای کرونبا ا ستفاده گردید
که پایایی آن  3/99بدسااات آمد .جهت تحلیل اطالعات از
روش معادله های ساااختاری اسااتفاده شااد که دو مرحله
اساااساای دارد .در مرحله الگوی اندازه گیری روایی سااازه
ابزارهااای اناادازه گیری و تعیین چگونگی اناادازه گیری
متغیرهای مکنون یا نهفته در قالب تعدادی از متغیرهای
مشاهد شده ،و در مرحله الگوی ساختاری ،روابط علّی موجود
میان متغیرهای مکنون بررسی شد.

یافته ها
شرکت کنندگان شامل  3/93درصد  75ساله99/33 ،
درصد  72ساله 93/93 ،درصد  71ساله و  73/23درصد 79
ساله هستند .همچنین  5نفر معادل  7/53درصد سن خود را
مشخص نکرده بودند .یافته های به دست آمده در دو بخش
توصیفی و استنباطی ارائه و تحلیل شدند  .ابتدا یافته های
توصیفی ارائه و بعد برای بررسی کردن فرضیه پژوهش با توجه
به طرح پژوهش از تحلیل مسیر و نرمال بودن توزیع متغیرها،
نبود همخطی بین متغیرهای پیش بین و استقالل داده ها
مورد بررسی قرار گرفت.

جدول شماره  .1اطالعات توصیفی برای متغیرهای پژوهش
متغیر

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

درونی(رویدادهای مثبت)

11

24

33/09

5/42

-9/25

درونی(رویدادهای منفی)

3

32

43/92

1/99

-9/13

پایداری(رویدادهای مثبت)

11

24

31/39

5/14

-9/21

پایداری(رویدادهای منفی)

1

24

42/23

1/33

-9/12

عمومیت(رویدادهای مثبت)

12

24

31/34

2/00

-9/42

عمومیت(رویدادهای منفی)

5

33

44/21

5/22

9/95

سرسختی

49

25

25/19

11/92

9/13

خودپنداره

15

19

24/23

2/00

-9/29

خودکارآمدی

5

45

10/25

2/12

-1/13

در جدول شماره ( )7اطالعاتی از قبیل کمترین و بیشترین
مقدار ،میانگین ،انحراف استاندارد و مقدار شاخص کجی
گزارش شده است .میانگین برای سبک اسناد
درونی(رویدادهای مثبت) 99/33؛ برای سبک اسناد
درونی(رویدادهای منفی) 29/32؛ برای سبک اسناد پایدار
(رویدادهای مثبت) 97/93؛ برای سبک اسناد ناپایدار
اسناد
سبک
برای
(رویدادهایمنفی)22/19؛
عمومی(رویدادهای مثبت) 97/92؛ برای سبک اسناد

عمومی(رویدادهای منفی) 22/22؛ برای سرسختی 25/23؛
برای خودپنداره تحصیلی  22/19و برای خودکارآمدی
تحصیلی  73/15به دست آمده است .شاخص انحراف
استاندارد نشان می دهد همه متغیرها از پراکندگی نسبتاً
برابری برخوردار بوده اند .همچنین مقدار شاخص کجی برای
همه متغیرها(غیر از خودکارآمدی که مقدار آن  -7/79است)
بین منفی و مثبت یک قرار حاصل شده است و لذا از توزیع
نرمالی برخوردارند.

جدول شماره  .4نتایج تحلیل هم خطی بین متغیرهای پیشبین
متغیرهای پیش بین

مقدارتحمل

VIF

مقدار ویژه

درونی(رویدادهای مثبت)

9/04

1/93

9/92

درونی(رویدادهای منفی)

9/03

1/92

9/91

پایداری(رویدادهای مثبت)

9/33

1/49

9/95

پایداری(رویدادهای منفی)

9/32

1/15

9/93

عمومیت(رویدادهای مثبت)

9/39

1/45

9/94

عمومیت(رویدادهای منفی)

9/03

1/92

9/94

سرسختی

9/09

1/94

9/94

خودپنداره

9/32

1/15

9/94
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کوچکتر باشد ،هم خطی کم و قابل قبول است) .نتایج شاخص
مقدار ویژه نیز بیانگر نبود رابطه هم خطی بین متغیرهای
پیش بین است (هر قدر مقدار این شاخص به صفر نزدیک
باشد ،بیانگر نبود رابطه خطی است) .بنابراین همبستگی بین
متغیرهای پیش بین در حدی است که می توان از مدل های
رگرسیونی از جمله تحلیل مسیر استفاده کرد.

نتایج بررسی عدم وجود همخطی در جدول شماره ( )2گزارش
شده است .طبق نتایج این جدول بین متغیرهای پیشبین
پژوهش حاضر رابطه هم خطی وجود ندارد .زیرا مقدار شاخص
تحمل باال است (هر چه قدر مقدار این شاخص به  7نزدیک
باشد ،نشان دهنده نبود رابطه هم خطی بین متغیرهای پیش
بین است) .مقدار  VIFنیز مطلوب و حاکی از نبود رابطه خطی
بین متغیرهای پیش بین است (هر قدر این شاخص از عدد 2

جدول شماره  .3ماتریس همبستگی سبک های اسناد ،خودپنداره تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی
متغیر

ردیف

4

1

3

5

2

1

3

2

1

درونی(رویدادهای مثبت)

1

4

درونی(رویدادهای منفی)

9/91

1

3

پایداری(رویدادهای مثبت)

9/92

-9/90

1

2

پایداری(رویدادهای منفی)

-9/91

**9/41

-9/91

1

5

عمومیت(رویدادهای مثبت)

-9/93

-9/90

**-9/32

9/19

1

1

عمومیت(رویدادهای منفی)

9/93

9/91

-9/91

**9/42

-9/93

1

2

سرسختی روانشناختی

**9/13

**-9/11

9/92

-9/93

-9/93

9/94

1

3

خودپنداره

**9/42

9/92

9/95

*-9/11

**9/10

9/92

**9/40

1

0

خودکارآمدی

**9/42

**-9/15

**9/13

**-9/33

-9/95

-9/91

**9/41

**9/29

*P>3/35 . **P>3/37
طبق اطالعات جدول شماره ( )9از شش سبک اسناد در
مجموع درونی مثبت و پایداری منفی بیش از دیگرا سبک ها
با سه متغیر رابطه داشته اند .با متغیر خودپنداره تحصیلی،
درونی مثبت  ،3/21درونی منفی  ،3/31پایداری مثبت ،3/35
پایداری منفی  ،-3/77عمومیت مثبت  3/73و عمومیت منفی
 3/32همبستگی داشته اند که از این بین درونی مثبت،
پایداری منفی و عمومیت مثبت معنی دار هستند .با متغیر

خودکارآمدی تحصیلی ،درونی مثبت  ،3/22درونی منفی
 ،-3/75پایداری مثبت  ،3/79پایداری منفی  ،-3/99عمومیت
مثبت  ،-3/35خودکارآمدی  ،3/22عمومیت منفی  -3/32و
خودپنداره  3/23همبستگی داشته اند که از این بین درونی
مثبت ،درونی منفی ،پایداری مثبت ،پایداری منفی و
خودپنداره تحصیلی معنی دار هستند.

جدول شماره  .2شاخص های ارزیابی روابط بین متغیرها
متغیر وابسته

خودپنداره

متغیر مستقل

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

ضریب استاندارد

مقدار t

ضریب استاندارد

مقدار t

ضریب
استاندارد

مقدار t

درونی(رویدادهای مثبت)

9/44

2/11

-

-

9/44

2/11

درونی(رویدادهای منفی)

-

-

-

-

-

-

پایداری(رویدادهای مثبت)

-

-

-

-

-

-

پایداری(رویدادهای منفی)

-9/11

-1/02

-

-

-9/11

-1/02

تحصیلی
()R2=9/93
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سرسختی روانشناختی

9/45

2/14

-

-

9/45

2/14

درونی(رویدادهای مثبت)

9/14

4/52

9/91

3/35

9/10

3/39

درونی(رویدادهای منفی)

-9/13

-4/13

-

-

-9/13

-4/13

پایداری(رویدادهای مثبت)

9/11

3/23

-

-

9/11

3/23

پایداری(رویدادهای منفی)

-9/31

-1/51

-9/93

-4/99

-9/32

-1/33

خودپنداره

9/40

5/21

-

-

9/40

5/21

سرسختی روانشناختی

9/13

3/14

9/92

3/11

9/45

2/03

خودکارآمدی
تحصیلی
()R2=9/33

نتایج حاصل از تحلیل مدل مسیر در جدول شماره ( )2نمایش

دارد و کلید فهم رفتار است در همین راستا پژوهش حاضر با

داده شده است .میزان تأثیر هر یک از متغیرهای پیش بین

هدف پیش بینی خودکار آمدی تحصاایلی بر اساااس ساابک

مربوط به متغیر وابسته خاص آنها توسط بار عاملی استاندارد،

های اسااناد و ساارسااختی روانشااناختی با میانجیگری خود

مقادیر  tو میزان واریانس تبیین شده مشخص شده است.

پنداره تح صیلی انجام گرفت .نتایج ن شان داد که سر سختی

میزان واریانس تبیین شده در زیر عنوان هر یک از متغیرهای

روانشناختی توان پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی را دارد.

وابسته آمده است .معنی داری تأثیر هر یک از روابط توسط

این یافته با نتایج بروکس ،تمشوک و فاکس ،کاتالدو ،تیموری

مقادیر  tارزیابی می شوند .مقادیر  tباالی  2در سطح کمتر از

و همکاران و وینت کومار و کوسااالیا ،هم سااو می باشااد

 3/35معنی دار هستند سه نوع اثر مستقیم ،غیر مستقیم و

(بروکس  ،2339تمشاااوک و فاکس  ،7329کاتالدو ،2337

کل در جدول از هم متمایز شده اند .همه موارد در سطح

تیموری و همکاران  ،2372وینت کومار و کوسالیا .)2372

خطای کمتر از  3/35معنی دار هستند.

در تبیین این یاف ته می توان گ فت که افراد سااا خت رو در

بحث و نتیجه گیری

هنگام مواجهه با مشااکالت ارزیابی دقیق تری از آن ها انجام

خودکارآمدی یکی از موضوعات مهم در حوزه روانشناسی

داده و از راهبردهای مسئله مدار برای حل مشکالت استفاده

ا ست ،که بحثهای زیادی را برانگیخته ا ست .داوری ان سان

می کنند .افراد سخت رو از روش های هیجان مداری استفاده

درباره خود یکی از نکات مهم در زمینه تحصاایلی اساات .با

نمی کنند .انباشته شدن تجارب مثبت در خزانه تجاربیاتشان

توجه به این که تح صیل و یادگیری در محیط مدر سه ،یکی

ساابب می شااود که خودکارامدی آنان افزایش یابد و آنان با

از مراحل مهم در زندگی همه افراد محسااوب می شااود ،در

احساااس مثبت تری با چالشااهای روزمره شااان روبرو شااوند.

صااورتی که افراد بتوانند از تمامی توانمندیهای خود در این

بروک در مطالعه خود نشااان داد که افراد سااخت رو از روش

دوره استفاده کنند ،احتمال موفقیت آنان افزایش خواه یافت.

های مقابله مسااائله مدار در مواجهه با امور تحصااایلی خود

ارزشیابی هر فرد از خود ،یکی از عوامل مهم موفقیت اوست.

اسااتفاده می کنند دانش آموزان با مشاااهده بازخورد تالش

ق ضاوتهای فرد در مورد خویش در هم واکن شهای ارز شی او

های خود خودکارامدی تحصاایلی شااان افزایش می یابد و با

نمود پیدا می کند ،این ارز شیابی از خوی شتن ،اثرات مهمی

اعتماد به نفس بیشااتری به رویارویی با امور تحصاایلی خود

در جریانات فکری و اح سا سات تمایالت ،ارز شها و اهداف او

می پردارند (بروک .)7331
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تموشک و فاکس نیز در مطالعات خود نشان دادند که بیماران

یعنی به توانایی و تالش خود نسبت می دهد .تجربه

با سخت رویی باال در مقایسه با سایر بیماران ،مدت طوالنی

موفقیتهای مکرر درونی(ناشی از خود فرد)  ،ابتدا خوکارامدی

تری زنده می مانند که این مسئله را می توان به توانایی فرد

را افزایش می دهد و از فشارهای روانی می کاهد (شکوهی

در راهبردهای مسئله مدار و کارامد مرتبط ساخت (تموشک

امیرآبادی و همکاران  . )7991در تبیین این یافته می توان

و فاکس  .)7331مدی و همکاران در بررسی خود نشان دادند

گفت تالش ما برای کنترل محیط خود ،نیرومندترین منبع

که سرسختی با نگرش مثبت نسبت به توانایی های فرد

اطالعات مربوط به خود کارآمدی است.تالش ها ی موفقیت

(خودکارامدی) همراه است (مدی و همکاران  .)2333آلرد و

آمیز در کنترل محیط ،باعث نیرومند شدن احساس خود

اسمیت دریافت که دانش آموزانی که به سختی خود را درگیر

کارآمدی فرد در زمینه آن رفتار و در آن حوزه می شود و

حل چالش های روزانه خود می کنند ،بیشتر از دانش آموزانی

ادراک شکست در تال شها ی کنترل ،معموال خود کارآمدی را

که در مقابل چالش های زندگی منفعل هستند و خود را درگیر

کاهش می دهد ( بیگدلی و مددی  .)7932به این ترتیب

نمی کنند احساس خودکارامدی می کنند (آلرد و اسمیت

اسنادها ی درونی ،پایدار و کلی در موقعیت ها ی گوناگون و

.)7393

به طور خاص رویدادهای مثبت که باعث ایجاد احساسات

همچنین سبک های اسناد نیز توان پیش بینی خودکارامدی

مختلف و به تبع آن ارزیابی افراد از میزان توانایی و انتظار

تحصیلی را دارند .هر چه علت رویدادهای مثبت به خود فرد

موفقیت خود می شوند ،با خود کارآمدی ارتباط می یابند.

نسبت داده شود با خودکارآمدی تحصیلی بیشتری همراه می

خودپنداره تحصیلی تأثیر سبکهای اسناد درونی مثبت و

شود .ابراهیمی مقدم و همکارش ،قنبری طلب و قنبری،

پایداری منفی را به صورت ناقص بر خودکارامدی تحصیلی

اسمعیلی و همکارانش ،قنبری و همکاران ،یه او و تان ،وینت

میانجی می کند اما تأثیر اسناد درونی منفی و پایدار مثبت را

کومار و کوسالیا ،جینگ وخیائولی همسو بود (ابراهیمی مقدم

میانجیگری نمی کند .به بیان دیگر خودپنداره تحصیلی اثر

و همکارش  ،7932قنبری طلب و قنبری  ،7932اسمعیلی و

تبیین کننده گی سبکهای اسناد بر واریانس خودکارامدی

همکارانش  ،7932قنبری و همکاران  ،7935یه او و تان

تحصیلی را تا اندازه ای افزایش داده است .نتایج پژوهش حاضر

 ،2372وینت کومار و کوسالیا  ،2372جینگ وخیائولی

با پژوهش آگبا ،کاهه و همکاران ،نوروزی و گریلی و اوزترک

.)2372

همسو است (آگبا  ،2371کاهه و همکاران  ،7931نوروزی

در تبیین این یافته می توان گفت که سبک های اسناد(درونی،

 7932و گریلی و اوزترک  .)2371مبنی براینکه خودپنداره

قابل کنترل) ،فرد را قبل از انجام کار یا وقوع رویداد آماده می

تحصیلی میانجی ارتباط بین سبکهای اسناد و خودکارامدی

کند تا موقعیت را مدیریت کند و از آن یک تجربه موفقیت

تحصیلی است.در تبیین این یافته می توان اینگونه اظهار نظر

آمیز بسازد .پس می توان گفت که سبک های اسناد پیش

کرد که افرادی که از خودپنداره مثبتی برخوردارند ،از

نیاز ایجاد خودکارامدی باال و در نتیجه حصول به موفقیت

سبکهای اسنادی خوشبینانه استفاده می کنند ،از باورهای

است .فردی که باور خودکارآمدی باالیی داشته باشد ،احساس

خودکارآمدی باالتری برخوردارند و موفقیتشان را به علل

کنترل بیشتری بر وقایع زندگی و سرنوشت خویش دارد و از

درونی نسبت می دهند .در خصوص تناقضات موجود و عدم

آنجا که این احساس از باور او یعنی از نیروهای درونی او ناشی

میانجیگری اسناد درونی منفی و پایدار مثبت را عمدتاً به دو

می شود ،اسنادهای موفقیت خود را بیشتر به عوامل درونی

دلیل ،مورد کنکاش قرار گرفته است .
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عامل تناقضات(فقدان میانجیگری تأثیر اسناد درونی منفی و

کارامد در برابر چالش های روزمره (باالخص چالش های

پایدار مثبت) ناشی از نوع ابزارهای به کار گرفته شده و تعامل

تحصیلی) امیدوارند؛ از توانایی یافتن معنی در تجارب آشفته

یا واسطه گری متغیرهای دیگر نظیر ویژگی های شخصیتی یا

ساز برخوردارند و به نقش خود به عنوان فرد ارزنده و با اهمیت

جمعیت شناختی اشاره شده است  .از آن جایی که نمونۀ مورد

باور دارند .افراد سخت رو موقعیت های ناگوار را چالش برانگیز

مطالعه در پژوهش حاضر دانش آموزان متوسطه دوم بودند،

ارزیابی می کنند تا تهدیدی کننده؛ حس تعهد بیشتری نسبت

در تبیین یافتۀ فوق می توان به سنگین یا گرانباری نقش ها

به کار خود دارند ،حس کنترل بیشتری در زندگی شان تجربه

از جمله فشارهای کنکور اشاره کرد .زیرا وجو بیکاری و فقدان

می کنند و عوامل فشارزا را به عنوان فرصت های بالقوه برای

بازار کار برای رشته های انسانی و ریاضی فیزیک و رقابت بر

تغییر می بینند.درنتیجه افراد سخت رو تکالیف و چالش های

سر رشته تجربی علی رغم توانمندی و عالقه های دانش

تحصیلی را با موفقیت پشت سر می گذرانند .موفقیت و

آموزان ،ممکن است رابطۀ میان میانجیگری خودپنداره با

کارآمدی آنها در امر تحصیل سبب ایجاد و حتی افزایش

سبکهای اسناد و خودکارامدی تحصیلی را تحت تأثیر قرار

خودپنداره تحصیلی در آنان می گردد .خودپنداره مثبت

دهد.

تحصیلی در دانش آموزان ،می تواند به عنوان عاملی تأثیرگذار

در تبیینی دیگر دلیل این ناهمسویی را می توان ناشی از این

در افزایش خودکارمدی تحصیلی عمل کند .سخت رویی در

مسأله دانست که در این پژوهش خودکارآمدی تحصیلی به

نقش یک متغیر میانجی با تحت تأثیر قرار دادن خودپنداره

صورت خاص (یعنی از بعد تحصیلی) بررسی شده است .شاید

مثبت در دانش آموزان ،خودکارامدی تحصیلی آنان را افزایش

استقالل فکری برای سنجش اسناد درونی منفی و پایدار مثبت

می دهد .فانک همچنین دریافت که اشخاص سخت رو هدف

از محتوای فکری که برای اندازه گیری رابط میانجی با

گرا هستنند و نسبت به تعیین اهداف خود متعهد هستند و

خودپنداره و خودکارآمدی تحصیلی استفاده شده ،زمینه یک

نسبت به توانایی های خود نگرش مثبت دارند .نگرش مثبت

عدم پراکندگی مشترک را ایجاد کرده است .شاید بهتر باشد

سبب شکل گیری خودپنداره تحصیلی می شود و به تبع آن،

اسناد درونی منفی و پایدار مثبت هم در موقعیت های

تصور موفقیت در یک چالش گرایش به انجام هدفی را افزایش

تحصیلی سنجیده شوند.

می دهد و افراد احساس خودکارامدی بیشتری در خود

همچنین تاثیر غیر مستقیم سرسختی روانشناختی بر روی

احساس می کند (فانک .)7332

خودکارآمدی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی مثبت و معنادار

به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که همانطور که رشد

است .بنابراین خودپنداره تحصیلی در رابطه این دو متغیر

تحولی باورهای خودکارآمدی تحصیلی(آلبرت بندورا )7391

نقش میانجی دارد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های

نشان می دهد این باورها ابتدا در نوع ارتباط با والدین و

هاشمی احمدی و یکتا ،احمدی دهقی و حیدری ،شیرینی لرد

همشیران ،سپس همساالن و محیط مدرسه شکل می گیرد.

و معین و جوکار همسو بود (هاشمی احمدی و یکتا ،7932

بنابراین اسنادهای درونی ،ناپایدار و قایل کنترل ،تالش،

احمدی دهقی و حیدری  ،7935شیرینی لرد  7932و معین

هدفگذاری ،برنامه ریزی و امکان پذیر بودن موفقیت تحصیلی

و جوکار .)7939

را برای دانش آموزان معناپذیر می سازد .سرسختی نیز به

در تبیین این یافته می توان اینگونه اظهار نظر کرد که افراد

مثابه سپر دفاعی در مقابل تنیدگی های تحصیلی روزمره عمل

سخت رو با وجود بروز پیشامدهای ناگوار به رویارویی موفق و

می نماید و سطح خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان را ارتقا
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Predicting academic self-efficacy based on attributional style and
hardiness with the Meditation of academic self-concept in second grade
students in Kangawer
1. Pari Karami Moghadam: Ph.D. Student of education psychology, department of
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Abstract: Individuals who perceive themselves as self-efficacious individuals make more
time and effort in carrying out their work or activities, and exhibit greater sustainability in
dealing with problems, and appear to be more exposed to confrontation they have more
challenges and more success and achieve success in different dimensions. Aim of this
research was predicting academic self-efficacy Based on attributional style and hardiness
with the Meditation of academic self-concept in secondary school students of Kangawer.
The research method was descriptive and the design was correlation of the kind of
structural equation modeling. The statistical population consisted of all secondary school
students of Kangawer in 1396-97 academic years and 330 of whom were selected through
stratified random sampling and cocranꞌs formula. Data was collected by academic Selfefficacy of Mijili and colleagues Questionnaire (2000), attributional style Seligman et al.
(1983) Questionnaire, academic Self-Concept Yessen Chen's Questionnaire (2004) and
Psychological Hardiness of Ahwaz Questionnaire (1377). The data were statistically
analyzed using AMOS. The result showed that attributional style and hardiness directly
predictive of academic self-efficacy. Academic self-concept has partially mediating role
among academic self-efficacy and attributional style but not verified mediating role among
academic self-efficacy and Negative Internal and lasting Positive attributional style. The
result showed that the research conceptual model fits the collected data and the path
coefficient between variables is significant at a level of 0.05.
Key word: self-efficacy, attributional style, hardiness, self-concept.
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