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هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین تاب آوری و احساس تنهایی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بانه در سال
تحصیلی  1343 – 49بود .برای این منظور تعداد  222نفر دانش آموز از سه مدرسه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند .برای
جمع آوری داده ها از مقیاس های تاب آوری کونور و دیویدسون و احساس تنهایی UCLAو خودکارامدی تحصیلی ایلروی و بانتینگ استفاده شد .برای
تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمان متغیرها استفاده شد .ضریب همبستگی پیرسون نشان داد
که بین تاب آوری و خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین بین احساس تنهایی و خودکارامدی تحصیلی دانش
آموزان رابطه منفی و معنادار وجود دارد .از طرف دیگر بین تاب آوری و احساس تنهایی دانش آموزان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد .همچنین 11
درصد از تغییرات و واریانس نمرات مربوط به خودکارامدی تحصیلی ،به وسیله ترکیبی از متغیرهای پیش بین یعنی تاب آوری و احساس تنهایی قابل
توضیح می باشد.
کليد واژگان :تاب آوری ،احساس تنهایی ،خودکارامدی تحصیلی

مقدمه

احساسات درونی و نتایج گسترده با پیامدهای انتظاری

در فرهنگ روانشناسی و روان پزشکی  ،خودکارامدی به

عملکرد را شامل می شود (واگنر .)2223 ،1حیطه های

صورت باورهای شخص در مورد توانایی کنار آمدن با

مختلف خودکارامدی عبارتند از -1:خودکارامدی

موقعیت های متفاوت تعریف شده است (پور افکاری،

اجتماعی  :به معنای ادراک فرد از توانمندی خود در

 .)1333مفهوم خودکارامدی از نظریه شناختی – اجتماعی

رسیدن به معیارهای اجتماعی و ارتباطات اجتماعی است.

بندورا مشتق شده است و منظور از آن ،احساس های

 -2خودکارامدی تحصیلی :2به معنی ادراک فرد از

شایستگی ،کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی است.

توانمندی خود در یادگیری ،حل مسائل تحصیلی و

به عبارتی خودکارامدی باور فرد در مورد توانایی هایش

دستیابی به موفقیت های تحصیلی است -3 .خودکارامدی

برای موفق شدن در یک حوزه خاص است که  9مفهوم:

هیجانی :به معنی ادراک فرد از توانمندی خود در کنترل و

پیش بینی عملکرد ،قضاوت های خودکارامدی مبتنی بر

مدیریت هیجان ها و افکار منفی است -9 .خودکارامدی

منطق ( توصیف وقایع ) ،قضاوت خودکارامدی مبتنی بر

جسمانی :به معنی ادراک فرد از توانایی جسمی ،اطمینان

1 - Wagner, K . V

2 - academic self- efficacy
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در انجام فعالیت ها و مهارت های فیزیکی و همچنین

از سوی دیگری خودکارامدی تحصیلی به افراد ( دانش

اطمینان از تأثیر گذاری مثبت جسمانی بر افراد دیگر

آموزان و دانشجویان) در موقعیت های استرس زا کمک

است(طهماسیان و اناری .)1388 ،خودکارامدی مختص

می کند .دانشجویان با خودکارامدی تحصیلی باالتر

تکلیف است و می توان آن را در رابطه با زمینه های

مشکالت سازگاری و اضطراب کمتری دارند و قادر به

مختلف کارکرد انسان مورد بررسی قرار داد  .خودکارامدی

مواجهه مؤثرتر با استرس زاهای تحصیلی هستند (

مختص به زمینه و مختص به موقعیت است .به عبارتی

فوالدوند ،فرزاد ،شهرآرای و سنگری.)1388 ،

ادراکات خودکارامدی وابسته و مرتبط با تکالیفی هستند

یکی از متغیرهایی که ممکن است بر خودکارامدی

که در مورد آنها ارزیابی و مطالعه می شود ( بندورا،1

تحصیلی اثر گذار باشد تاب آوری 1است .اظهار نظر درباره

 .)2223شانک )2223( 2یکی از فعالترین پژوهشگرانی

تاب آوری 1پیچده است و این مساله تعریف آن را مشکل

است که خودکارامدی را به عنوان یک سازه تحصیلی به

می سازد .تعریفی از تاب آوری که به طور گسترده مورد

کار گرفته است و آن عبارت است از باور فرد به توانایی

قبول باشد وجود ندارد ،اگر چه می توان به طور کلی به

هایش برای انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی .

آن به عنوان توانایی برای رهایی از شرایط مشکل یا مخرب

خودکارامدی تحصیلی به طور خاص به اطمینان در انجام

و پشت سر گذاشتن آنها نگریست(راتر.)1483 3،

تکالیف تحصیلی از قبیل خواندن متن کتاب  ،پرسیدن

تاب آوری ،توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی روانی،

سوال در کالس و آمادگی برای امتحانات اشاره دارد

در شرایط خطرناک است(کونر و دیویدسون و لی2223 ،8؛

(سولبرگ 3و همکاران1443 ،؛ نقل از غالمعلی لواسانی و

نقل از سامانی و همکاران .)1381 ،در روانشناسی  ،ظرفیت

همکاران .)1384 ،بر اساس نظریه بندورا (  )1481باور

مثبت افراد برای سازگاری با استرس و فجایع را تاب آوری

دانش آموزان در مورد توانایی هایشان برای انجام موفقیت

نامیده اند و این مفهوم همچنین برای تعیین میزان مقاومت

آمیز تکالیف تحصیلی  ،پیش بینی کننده قوی برای توانایی

در مقابل عوامل خطر ساز آینده مورد توجه قرار گرفته

آنها جهت موفقیت در مورد این تکالیف است (شاه بختی،

است .از تاب آوری به عنوان یک ایده خوب با ارزش

 .)1342افراد با خودکارامدی تحصیلی باال در مقایسه با

عملگرایی باال برای کمک و تقویت افراد در مواجهه با

افراد دارای خودکارامدی تحصیلی پایین تر ،اطمینان بیش

نامالیمات و حفظ کردن آنان در برابر خطراتی که در طول

تری دارند که بتوانند تکالیف آموزشی را انجام دهند.

زندگی شان به وجود می آید یاد می کنند (هارت ،بلینکو

سطوح باالی خودکارامدی تحصیلی منجر به میانگین

و توماس .)2223 ،4از جمله اولین افرادی که از واژه تاب

نمرات باالتر و پایداری برای تکمیل تکلیف می شود.

آوری استفاده کرد ورنر 12در دهه ی  1432بود .فعالیت

دانشجویان با خودکارامدی تحصیلی باال ،عملکرد و

های افرادی مانند گارمزی ،راتر و ورنر باعث پیشرفت در

سازگاری تحصیلی بهتری نیز دارند .راهبرد های یادگیری

مطالعات تاب آوری شد(گارمزی1441 ،11؛ ورنر و

بهتری از قبیل هدف گذاری فردی یا مدیریت زمان دارند

اسمیت .)1442 ،در این ارتباط مطالعه اولیه ای که در بیش

و احتمال کمتری دارد که در رفتارهای پرخطر درگیر شوند

تر ادبیات تاب آوری مورد اشاره قرار می گیرد کاری است

( جانسون رید ،داویس ،ساندر ،ویلیامز و ویلیامز.)2221 ،9

که توسط ورنر و اسمیت ،)1442 ( 12انجام شد و طی آن

1 - Bandura, A
2 - Schunk, D . H
3 - Solberg & et al
& 4 - Reid & Davis & Saunders & Williams
Williams
5 -resiliency
6- resiliency

7 - Rutter, M
8 - Conner & Davidson & Lee
9 -Hart & Blinko & Thomas
10 - Werner, E . E
11 - Garmezy, N
12 - Werner & Smith
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یافته های یک مطالعه بلند مدت  32ساله گزارش گردید.

دیگر قابل شناسایی است .اما احساس تنهایی یک تجربه

ورنر مطالعه خود را در سال  1411در میان کودکانی آغاز

ذهنی است که به برداشتهای فرد از رویدادها وابسته است.

کرد که در معرض چهار گروه از عوامل خطرزای محیطی

خلوت گزینی یا به اصطالح عام خلوت کردن با خود نیز

قرار داشتند .همچنین  222نفر از  322کودک مورد مطالعه

با احساس تنهایی تفاوت دارد .خلوت گزینی مستلزم

در معرض فشار قبل از تولد  ،فقر  ،بی ثباتی روزانه و

انتخاب عمدی تنها بودن به منظور تعمق  ،مراقبه یا برخی

مشکالت شدید سالمت روان بودند .ورنر مشاهده کرد که

فعالیت های هدفمند است .برخالف احساس تنهایی،

 32نفر از  222کودک علی رغم عوامل خطرزا ،کارکرد

خلوت گزینی لزوما معنی منفی ندارد و ممکن است

مناسبی داشتند .در این ارتباط ورنر ویژگی های تاب آوری

خوشایند هم باشد (پیالو و پرلمن1482 ،2؛ به نقل از

را که به این افراد کمک کرده بودند که با وجود عوامل

حاجتی.)1381 ،

خطرزا بدون مشکل باقی بمانند دسته بندی کرد.

به نظر باچهولز و کاتن )1444( 3احساس تنهایی یک

پدیده شناسی ورنر شامل ویژگی های فردی تنومند ،از نظر

حالت ناخوشایند به وجود آمده از احساس آرزو کردن

اجتماعی مسئول ،سازگار ،پیشرفت گرایی ،قدرت کالمی

بودن شخص دیگری است و در ارتباط با احساسات منفی

و عزت نفس بود .ورنر همچنین بر این اعتقاد است که

از قبیل غمگینی و درماندگی است .در مقابل تنها بودن یا

یک محیط مراقبتی ( بیرون و درون خانواده ) به فرد کمک

خلوت گزینی ممکن است واقعا یک شرایط مطلوب یا

می کند که شرایط ناگوار را راحت تر پشت سر بگذارد.

مثبت باشد که خالقیت ،تسهیل خود تعمقی ،خود نظم

همچنین راتر( ،)1481 ،1434نیز مطالعاتی همه گیر شناسی

دهی ،شکل دهی هویت ،تمرکز حواس و تفکر و یادگیری

را در شهر لندن و اطراف آن انجام داد و دریافت که یک

را پرورش دهد (هاینریش و گوان .)2221 ،9طبق نظر پیالو

سوم افراد علی رغم تجربه عوامل خطرزا تاب آور بودند.

و پرلمن ( )1482سه تا از ویژگی های اساسی احساس

برخی از ویژگی های تاب آوری که راتر طی مطالعات

تنهایی عبارت اند از -1 :از کاستی های ارتباطات اجتماعی

خود به آنها دست یافته بود عبارت بودند از داشتن خوی

ناشی می شود –2 .بیانگر یک تجربه ی ذهنی می باشد(

نرم ،فضای مثبت مدرسه ،تسلط بر خود ،خودکارایی،

یعنی الزاما به معنای انزوای اجتماعی نیست ،به طوری که

مهارت های برنامه ریزی و یک رابطه گرم و نزدیک با یک

شخص می تواند بدون احساس تنهایی ،تنها باشد یا در

بزرگسال.

بین یک گروه از مردم ،تنها باشد ) –3 .ناراحت کننده

از متغیرهای اثرگذار دیگر بر خودکارامدی تحصیلی،

است و از نظر هیجانی پریشان کننده است .ویژگی های

احساس تنهایی 1است .برای درک مفهوم احساس تنهایی

دوم و سوم شباهت های آشکاری با افسردگی دارند .

تمایز آن از سایر مفاهیم نزدیک ضروری است .احساس

احساس تنهایی از جمله ویژگی هایی است که همه افراد

تنهایی به معنای تنها بودن نیست ،ما می توانیم در میان

در مراحلی از زندگی خود با شدت های مختلفی آن را

دیگران باشیم و احساس تنهایی کنیم و می توانیم تنها

تجربه می کنند ( نتو و باروز .) 2222 ،1نتایج تحقیقات

باشیم اما احساس تنهایی نداشته باشیم ،هر چند که تنها

مختلف نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری را در

بودن احساس تنهایی کردن را تسریع می کند اما تنها بودن

خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان داده

می تواند انتخابی و با توجه به شرایط خاصی صورت گیرد

است ( ابوالقاسمی ،عباس .)1342 ،همچنین با افزایش

 .تنها بودن یک حالت عینی است و به راحتی توسط افراد

خود کارامدی دانش آموزان می توان احساس تنهایی آنان

1 - loneliness
2 - Peplau & Perlman
3 - Bushholz & Catton

4 - Henrich & Gullone
5 - Neto & Barros
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را کاهش داد ( حق رنجبر ،فرخ ،کاکاوند ،علیرضا ،دانش،

مدرسه و احساس تنهایی را نشان دادند .یونس آلتونداغ

عصمت .)1342 ،سیف (  )1341در مقاله ای با عنوان

و سفا بولوت ،)2219( 4در تحقیقی نشان دادند که یک

رابطه ابعاد خودآگاهی و احساس تنهایی با سالمت روانی

ارتباط قوی منفی بین تاب آوری و سطوح احساس تنهایی

دانشجویان به این نتیجه رسید که با افزایش احساس تنهایی

نوجوانانی که والدینشان طال ق گرفته بودند وجود داشت.

بر اختالالت مربوط به سالمت روانی دانشجویان افزوده

با توجه به اهمیت متغیرهای ذکر شده در این تحقیق( تاب

می شود  .کاترونا )1481 ( 1طی پژوهشی به این نتیجه

آوری ،احساس تنهایی وخودکارامدی تحصیلی ) و

رسید افرادی که ( دانشجویان) احساس تنهایی مزمن

تأثیرات زیادی که بر جنبه های مختلف زندگی دانش

داشتند دارای نقص مهارت های اجتماعی معنادارتر نسبت

آموزان می گذارند این تحقیق با هدف بررسی ارتباط میان

به دانشجویانی که احساس تنهایی پایین و متوسطی داشتند

متغیرهای مورد مطالعه بین دانش آموزان پسر دبیرستانی

بودند .و ضمنا شبکه دوستی محدود تری را داشتند.

انجام شد .در این راستا پاسخگویی به سؤاالت زیر مد نظر

پورقاز ،محمدی و دوستی (  )1341در تحقیقی نشان دادند

بوده است:

هر چه سطح خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان باالتر

-1آیا بین تاب آوری با خودکارامدی تحصیلی رابطه وجود

باشد  ،قدرت حل مساله آنان بیش تر می شود .یویان نای

دارد؟

 ،شان لو و آلبرت لیو )2211 ( 2در تحقیقی نشان دادند که

-2آیا بین احساس تنهایی با خود کارامدی تحصیلی رابطه

سطوح باالی خودکارامدی تحصیلی با سطوح پایین

وجود دارد؟

اضطراب امتحان ارتباط دارد همچنین سطوح باالی اهمیت

-3آیا بین تاب آوری با احساس تنهایی رابطه وجود دارد؟

تکلیف با سطوح باالی اضطراب امتحان ارتباط دارد .عالوه

 –9آیا تاب آوری و احساس تنهایی به صورت ترکیبی

بر این خودکارامدی تحصیلی میانجی رابطه اهمیت تکلیف

پیش بینی کننده خودکارامدی تحصیلی هستند ؟

و اضطراب امتحان بود یعنی رابطه ناسازگارانه بین اهمیت

روش پژوهش

تکلیف و اضطراب امتحان وقتی خودکارامدی تحصیلی

این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه

باالتر بود ضعیف تر بود .کی و پیدگون ،)2213 ( 3در

آماری در این پژوهش همه ی دانش آموزان پسر دبیرستانی

تحقیقی به ارتباط قوی و مثبت تاب آوری و خودکارامدی

مدارس شهرستان بانه در سال تحصیلی  1343 – 49بودند.

تحصیلی رسیدند .فالچ ،)1484 ( 9به ارتباط تاب آوری و

در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند

الیتزی1

مرحله ای استفاده شد به این صورت که از بین مدارس

(  ،)2221خودکارامدی افراد را دارای نقش کلیدی و

دبیرستانی شهرستان بانه سه مدرسه به روش تصادفی

مرکزی در سطوح تاب آوری شان دانسته است.صالح

انتخاب شدند و از بین دانش آموزان این سه مدرسه نیز

الخطیب ،)2212( 1در تحقیقی نشان داد که سطوح پایین

تعداد  222نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند.

خودکارامدی تحصیلی اشاره کرده است .همچنین

خودکارامدی با سطوح باالی احساس تنهایی ارتباط دارد.
هرمن ،)2221 ( 3در تحقیقی نقش حمایتی خودکارامدی
اجتماعی را در برابر احساس تنهایی و افسردگی نشان داد.
واالس ،)1444( 8در تحقیقی ارتباط عملکرد پایین در
6 - Al Khatib
7 - Hermann
8 - Valas, H
9 - Altundag & Bulut

1 - Cutrona
2 - Youyan & Lau & Liau
3 - Keye & Pidgeon
4 - Flach, F . F
5 - Lightsey, O . R
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ابزار پژوهش

 ) 22 ،14 ،11 ،11 ،12 ،4می باشد به صورت (  :9هرگز،

برای جمع آوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده شد:

 : 3به ندرت : 2 ،گاهی :1 ،اغلب ) نمره گذاری می شوند.

 – 1پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون – CD

برای جمالت با لحن بیان منفی که شامل مواد ( ،3 ،3 ،2

RISC
برای سنجش خود – تاب آوری  ،مقیاس کونور و

 ) 18 ،19،13 ،13 ،12 ،11 ،8می باشند به صورت (:1
هرگز :2 ،به ندرت :3 ،گاهی :9 ،اغلب) نمره گذاری می

دیویدسون )2223 ( 1به کار می رود .کونور و دیویدسون

شوند.

(  )2223این پرسشنامه را در بازبینی منابع پژوهشی (

حداقل نمره در این مقیاس  22و حداکثر  82است .داورپناه

 )1434 – 1441در زمینه خود – تاب آوری تهیه نمودند.

در هنجاریابی و اجرای این نسخه بر روی  1311دختر

بررسی ویژگی های روانسنجی این مقیاس در شش گروه:

دانش آموز  12تا  18ساله در تهران ،توزیعی نرمال با

جمعیت عمومی ،مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های

میانگین  92/18و انحراف استاندارد  4/121به دست آورد

اولیه ،بیماران سرپایی روانپزشکی ،بیماران با مشکل اختالل

و برای پایایی این مقیاس ضریب آلفای  38درصد را

استرس و اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران مبتال به

گزارش نمود .این مقیاس از همگنی و همسانی درونی

اختالل استرس پس از سانحه ،انجام شده است .سازندگان

باالیی برخودار است و ویژگی های روانسنجی به دست

این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی می

آمده آن را در بررسی پدیده احساس تنهایی در گروه

تواند افراد تاب آور را از غیر تاب آور در گروه های بالینی

نوجوانان ایرانی دارای کفایت نشان می دهد ضریب آلفای

و غیربالینی جدا کند ومی تواند در موقعیت های پژوهشی

کرونباخ برای این پرسشنامه در این تحقیق برابر  31درصد

و بالینی به کار برده شود ( محمدی .)1389 ،این پرسشنامه

بود که نشان دهنده پایایی مطلوب آن است.

 21گویه دارد و در یک مقیاس لیکرتی بین صفر ( کامال

 -3پرسشنامه خودکارامدی تحصیلی

نادرست) و پنج ( همیشه درست) نمره گذاری می شود

در پژوهش حاضر برای اندازه گیری باورهای

که توسط محمدی (  )1389هنجاریابی شده و ضریب

خودکارامدی تحصیلی از پرسشنامه ای استفاده شده است

پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر  84درصد

که توسط مک ایلروی و بانتینگ )2222 ( 3طراحی شده

گزارش شده است .در پژوهش حاضر به منظور به منظور

است که به ارزیابی رفتارها ،برنامه ها و سازماندهی

بررسی پایایی مقیاس مذکور آلفای کرونباخ محاسبه شد.

تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان می پردازد که شامل

مقدار ضریب آلفای کرونباخ برابر  89درصد بود که بیانگر

 12سوال است و دانش آموزان بر اساس یک مقیاس

پایایی مطلوب این مقیاس است.

لیکرت هفت درجه ای از کامال موافقم نمره (  )1تا کامال

 – 2پرسشنامه احساس تنهایی UCLA

مخالفم نمره (  )3به آن پاسخ دادند ،بنابراین محدوده

این پرسشنامه که توسط راسل پیالو و کاترونا)1482 ( 2

نمرات این پرسشنامه بین  12تا  32است و امتیاز باال در

ساخته شده است شامل بیست جمله است که  12جمله از

این پرسشنامه به منزله خودکارامدی تحصیلی بیش تر

این مقیاس با لحن مثبت و  12جمله با لحن منفی بیان می

است .مک ایلروی و بانتینگ ضریب اعتبار این مقیاس را

شود و به صورت چهارگزینه ای است که گزینه ها طبق

 81درصد اعالم کردند .لواسانی و همکاران (  )1384آلفای

مقیاس لیکرت و شامل ( هرگز ،به ندرت ،گاهی و اغلب

کرونباخ این پرسشنامه را  81درصد گزارش دادند .در

) می باشد .نمره گذاری مقیاس به این صورت است که
برای جمالت با لحن مثبت که شامل مواد ( ،1 ، 1 ،9 ،1

3 - Mc Ilroy & Bunting

1 - Conner & Davidson
2 - Peplau & Cutrona
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پژوهش حاضر هم ضریب آلفای کرونباخ  81درصد به

کنندگان از  9نفر تا  4نفر در نوسان بود که در این میان

دست آمد که پایایی مطلوب آن را نشان می دهد.

 31درصد افراد تعداد اعضای خانواده شان  1نفر بود.

برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل

میانگین معدل شرکت کنندگان در تحقیق  11 /88صدم

رگرسیون چندگانه استفاده شد.

بود که انحراف معیار آن  2 /11بود .کمترین نمره معدل
 12 /22صدم و بیش ترین نمره معدل  14 /32صدم بود.

یافته ها :در میان پسران شرکت کننده در تحقیق  21درصد

همانطور که در جدول شماره  1مشاهده می شود میانگین(

سال اول  99 /1 ،درصد سال دوم و  39 /1درصد سال

و انحراف معیار) نمرات تاب آوری  ( 11 /22و ،)3 /93

سوم بودند 11 .درصد از شرکت کنندگان رشته ریاضی،

احساس تنهایی  ( 92 /21و  )11 /41و خودکارامدی

 33درصد رشته تجربی و  24 /1درصد رشته انسانی و

تحصیلی  ( 38 /11و  )1 /82می باشد.

باقی افراد سال اول بودند .تعداد اعضای خانواده شرکت
جدول  .4ميانگين  ،انحراف معيار  ،حداقل و حداکثر متغيرهای مورد مطالعه
شاخص های

میانگین

آماری

حداقل

انحراف

حداکثر

معیار

متغیر
تاب آوری

11 /22

3 /93

31

33

احساس تنهایی

92 /21

11 /41

22

11

خودکارامدی

38 /11

1 /82

29

13

تحصیلی

جدول  .2ماتریس ضریب همبستگي متغيرهای مورد مطالعه
متغیر

تاب آوری

تاب آوری

1

احساس تنهایی
خودکارامدی تحصیلی

%31

احساس تنهایی
%31

**-

**-

1

**%19

%14

خودکارامدی تحصیلی
**%19

%14
**-

**-

1
*P<2/21 **P2/21 ***P<2/221

جدول  .9تحليل رگرسيون چندگانه برای پيش بيني خودکارامدی تحصيلي از طریق متغيرهای پيش بين
میانگین مجذورات

F

معناداری

رگرسیون

3933 /181

2

1338 / 342

129 / 391

/221

باقیمانده

3282 / 339

143

11 / 119

کل

1312 / 311

144

شاخص های آماری

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

R2= 0/441

33

R=0/747
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جدول  .1ضرایب استاندارد و غير استاندارد رگرسيون همزمان برای پيش بيني خودکارامدی تحصيلي
شاخص های

ضریب استاندارد بتا

ضرایب غیر استاندارد

t

سطح معناداری

آماری
متغیرهای
پژوهش

بتا

خطای

استاندارد
مقدار ثابت

/ 334

_

9 / 823

1 /411

2 /221

33
تاب آوری

/ 224

2 / 242

2 / 214

3 /833

2 / 221

2
احساس تنهایی

/232

- 2 /931

2 / 233

- 1 /293

2 / 221

-2

همانطور که در جدول شماره  2مشاهده می شود نتایج

در این معادله رگرسیون  Sنماینده ی خودکارامدی

ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تاب آوری با

تحصیلی R ،نماینده ی تاب آوری و  Lنماینده ی

خودکارامدی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار ()r = %19

احساس تنهایی می باشد.

دارد .همچنین بین احساس تنهایی با خودکارامدی

بحث و نتيجه گيری

تحصیلی رابطه منفی و معنادار (  )r= - %14وجود دارد

نتایج این تحقیق نشان دادند که بین تاب آوری و

و رابطه بین تاب آوری و احساس تنهایی منفی و معنادار

خودکارامدی تحصیلی ارتباط مثبت وجود داردr = %19 ،

(  ) r = - %31می باشد.)P > 2 /21 ( .

 .این یافته با نتایج تحقیقات دیگر( مانند کی و

همانطور که در جدول شماره  3مشاهده می شود تحلیل

پیدگون2213،؛ فالچ1484 ،؛ الیتزی )2221 ،مبنی بر

رگرسیون چندگانه نشان می دهد که ضریب تعیین اصالح

وجود رابطه مثبت بین تاب آوری و خودکارامدی تحصیلی

شده ،مقدار  2/119می باشد .این بدان معناست که تقریبا

همسو می باشد .در تبیین این یافته ها می توان گفت

 11درصد از تغییرات و واریانس نمرات مربوط به

عواملی که باعث تاب آوری می شوند ( در سطوح

خودکارامدی تحصیلی ،به وسیله ترکیبی از متغیرهای پیش

خانوادگی مانند انسجام خانواده ،صمیمیت خواهر،

بین یعنی تاب آوری و احساس تنهایی قابل توضیح می

برادران؛ در سطوح شخصیتی مانند منبع کنترل درونی،

باشد .همچنین مقدار  Fکه در جدول قابل مشاهده است،

درک مثبت از خود ،هوش و اعتماد به نفس باالتر و عوامل

با درجه آزادی  143و در سطح  2/221معنادار بوده ،پس

خارجی مانند شبکه دوستان و بودن در مدرسه و جامعه و

ضریب تعیین به دست آمده قابل تعمیم به جامعه است.

تعداد کم حوادث منفی در زندگی) ( کیانی دهکردی،

همانطور که جدول شماره  9نشان می دهد ضرائب

 )1383در تعاملی نزدیک با خودکارامدی تحصیلی هستند

رگرسیون نمره تاب آوری و احساس تنهایی به ترتیب

و حتی می توان گفت از زمینه های الزم برای رسیدن فرد

 2/224و  – 2 /232می باشد .مقدار ثابت رگرسیون نیز

به باورهای خودکارامدی تحصیلی هستند .با توجه به

برابر  33 /334است .بنابراین معادله رگرسیون با دو متغیر

ویژگی های افراد دارای خودکارامدی تحصیلی مانند

پیش بینی کننده تاب آوری و احساس تنهایی به صورت

انتخاب اهداف چالش انگیز ،افزایش تالش در هنگام

زیر خواهد بود:

شکست و انعطاف در هنگام جستجوی راه حل ها و

) S = ( - 2 /232 L ) + 2( /224 R
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اطمینان به توانایی های خود ( بندورا )2223 ،می توان

تاب آوری و احساس تنهایی همسو می باشد .می توان

همپوشی زیادی را بین ویژگی های این دو متغیر پیدا کرد.

گفت که تاب آوری مفهوم مثبتی است که توانایی افراد را

از سوی دیگر نتایج این تحقیق نشان داد که بین احساس

برای سازگاری با رویدادهای منفی زندگی بهبود می

تنهایی و خودکارامدی تحصیلی ارتباط منفی وجود دارد

بخشد .از طرف دیگر احساس تنهایی و انزوا یک عامل

 . r = - %14این یافته با نتایج تحقیقات دیگر( مانند

خطرناک است که ممکن است بر روی تاب آوری

الخطیب2212 ،؛ هرمن2221 ،؛ واالس )1444 ،مبنی بر

نوجوانان تأثیر منفی داشته باشد .متغیرهایی مانند حمایت

وجود رابطه منفی بین احساس تنهایی و خودکارامدی

خانوادگی ،حمایت همساالن و همدلی می تواند تاب

تحصیلی همخوانی داشت .در تبیین نتایج این یافته می

آوری را افزایش دهند و نوجوانان و دانش آموزانی که

توان گفت احساس تنهایی تجربه ای منفور ،پریشان کننده

منابع حمایتی درونی و بیرونی الزم را برای سازگاری با

و ناخوشایند است که باعث می شود کودک دچار احساس

مشکالت ندارند ممکن است احساس تنهایی را نشان

حقارت و حاالت خلقی و هیجانی ناخوشایندی بشود(

دهند .افرادی که تاب آوری باالیی دارند سالمت روان و

الهاگین .) 2229 ،1همین اختالالت هیجانی ایجاد شده

رضایت از زندگی باالتری هم دارند ( الزاروس2229 ، 9

باعث مشکالت تحصیلی و رفتاری متعددی می شود (

؛ به نقل از سامانی و همکاران  .)1381 ،تاب آوری نقش

هاالهان و کافمن .)1388 ،2مؤلفه های تشکیل دهنده

میانجی مهمی در جلوگیری از بسیاری اختالالت

احساس تنهایی مانند ناکامی ،بی هدفی ،روابط اجتماعی

روانپزشکی دارد ( می لنت و همکاران 2222 ،1؛ لی و

ضعیف ،سرزنش و انتقاد دیگران و ناتوانی در بیان خواسته

کرانفورد2228 ،1؛ نقل از آزادی و آزاد )1342 ،و منبعی

ها( رحیم زاده و همکاران )1342 ،می تواند باورهای

برای غلبه بر مشکالت و پایداری در برابر استرس و از بین

خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان را پایین آورد و

بردن اثرات روانی آنهاست ( سی چنتی و گرامزی، 3

عوامل منفی تشکیل دهنده احساس تنهایی مانع از رشد
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احساس تنهایی پایین تری داشته باشند و همین امر بر

دارند می شود .از طرف دیگر با توجه به ارتباط بین
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تنهایی دانش آموزان صورت گیرد تأثیر زیادی بر بهبود
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خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان می گذارد .بنابراین
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Abstract
The purpose of the present study is to analyze the existing relationship of resiliency and loneliness with
academic self- efficacy among male students of high school , in the city of baneh in the academic year
2014- 2015. Using multistage cluster sampling method, 200 subjects were selected from among three high
school. The data was collected using the resiliency scale (Conner and Davidson , 2003), loneliness scale (
UCLA, Peplau and Cutrona, 1980) , and the academic self- efficacy(Mc Ilroy and Bunting, 2002) Questionnaire.
The Pierson’s correlation Coefficient and Regression analysis were used to analyze the data. Pierson’s
correlation Coefficient showed positive relationship between resiliency and academic self- efficacy r= 64%,
and negative relationship between loneliness and academic self- efficacy r= -69%, and negative relationship
between resiliency and loneliness r= - 75%. The results found that in the regression models, resiliency
and loneliness were significant predictors of academic self- efficacy R2= 514%.
Key words: Academic Self- Efficacy, Resiliency, Loneliness
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