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Background and Aims: Considering a widespread view in the context of 

students' academic self-efficacy and identifying the predictive factors of such fields are 

essential for research. The aim of this study is to explain which one is more powerful 

in academic self-efficacy, perceived support from family or psychological resiliency. 

Methods: This study is based on correlation. A sample group of 234 individual in 

University of Guilan students were selected using multi-stage random cluster sampling 

method. Students' academic self-efficacy questionnaire and the superego, Connor and 

David Sono Resilience Scale Family Social Support Scale questionnaire were used in 

order to collect the data. SPSS software is used in order to calculate the data. 

Results: Correlation results show family perceived social support and resilience 

have a positive and significant correlation with self-efficacy in the error level of 

[P<0.01]. Stepwise regression analysis shows that psychological resiliency has a 

significant correlation with academic self-efficacy only in one step and finally 

psychological resiliency significantly explains 0/30 of the variance in students' 

academic self-efficacy. 

Conclusion: In order to answer the main question of this research we can 

conclude that although family perceived social support and resiliency variables have a 

positive relationship with academic self-efficacy variable, the predictability power of 

psychological resiliency for academic self-efficacy is more. 

    KeyWords: Academic Self-efficacy, Perceived social support, Psychological 

resilience, Family 
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EDCBMJ 2017; 10(2): 115-122 

نشجویان و توجه به دیدگاه فراگیران در زمینه باورهای خودکارآمدی تحصیلی دا زمینه و اهداف:

باشد. هدف پژوهش حاضر های ضروری برای انجام پژوهش میبین آن از جمله زمینهشناخت عوامل پیش

تاب آوری و  خانوادهاز سوی های ادراک شده حمایتاین بود که در تبیین باورهای خودکارآمدی تحصیلی 

 .کدامیک قدرت بیشتری دارند. روانشناختی

نفر از دانشجویان  432ای به حجم نمونه همبستگی بود. پژوهش حاضر از نوع :بررسیروش 

ها از آوری دادهای انتخاب شدند. به منظور جمعای چندمرحلهدانشگاه گیالن به روش تصادفی خوشه

و  دسونیویدو  کونور یآورتاب اسیمق، اون و فرامن انیدانشجو یلیتحص یپرسشنامه خودکارآمد

  Spss v18افزارها از نرمنواده استفاده شد. به منظور محاسبه دادهخا مقیاس اجتماعی حمایت پرسشنامه

 .استفاده شد.
 

-و تاب حمایت اجتماعی ادراک شده از خانوادهنتایج همبستگی نشان داد که متغیرهای : هایافته

همبستگی مثبت و معنادار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون  خودکارآمدی( با P<10/1آوری در سطح خطای )

با  یباال و معنادار یهمبستگروانشناختی  آوریمتغیر تاب فقط در یک گامگام نشان داد که بهمگا

 خودکارآمدی انسیاز وار31/1 آوری روانشناختیو نهایتا متغیر تاب داشت یلیتحص خودکارآمدی

 کرد. نییتب را به طور معنادار انیدر دانشجو یلیتحص
 

حمایت توان اینگونه نتیجه گرفت، اگرچه متغیرهای پژوهش میسوال اصلی  در پاسخ به: گیرییجهنت

آوری با متغیر خودکارآمدی تحصیلی ارتباط مثبت دارند؛ اما قدرت و تاب اجتماعی ادراک شده از خانواده

 باشد.آوری برای متغیر خودکارآمدی تحصیلی بیشتر میبینی کنندگی متغیر تابپیش

 شناختی، خانوادهآوری روانحمایت اجتماعی ادراک شده، تاب خودکارآمدی تحصیلی، کلیدی کلمات
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 مهمقد

-ی تواناییباور افراد درباره (Self‐efficacy) مدیآخودکار

کند و از عملکرد را مشخص می مشخصیهایشان است که سطوح 

. باورهای خودکارامدی دارداقات مؤثر در زندگی تأثیر بر اتف

کنند که افراد چگونه احساس کنند، فکر کنند و می مشخص

خودکارآمدی، سازه  .[1]رفتار پیدا کنند انجام های الزم برایانگیزه

این  طبقباشد. اصلی تئوری اجتماعی و شناختی بندورا می

ایی بپردازند که در انجام هافراد تمایل دارند که به فعالیت دیدگاه

. اگر افراد در مورد انجام یک فعالیت دارندها احساس اطمینان آن

احساس عدم توانایی کنند، به طور معمول از انجام آن اجتناب 

نمایند. باورهای خودکارآمدی بر میزان صرف انرژی برای انجام می

. [2]اردها و میزان مقاومت در برابر موانع اثرات مستقیم دفعالیت

ها، تالش صرف شده، استقامت در خودکارآمدی با انتخاب فعالیت

انجام تکالیف و عملکرد موثر فراگیران ارتباط دارد. دانشجویان 

دارای باورهای مثبت درمورد توانایی های خود، عملکرد تحصیلی 
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بهتری داشتند و برعکس دانشجویانی که در مورد توانایی های 

د و به عبارتی از خودکارآمدی پایینی خود قضاوت منفی داشتن

  .[1]برخوردارند، انگیزه و عملکرد ضعیفی در امور تحصیلی داشتند

 Academic) باورهای خودکارآمدی تحصیلی ادراک شده

self-efficacy)  از باورهای خودکارآمدی  ایزیر مجموعهبه عنوان

شود، بلکه به های شخص مربوط نمیبه تعداد مهارت کلی

های هایی همچون، توانایی مطالعه کردن، انجام فعالیتباور

پژوهشی، پرسیدن سوال در کالس درس، ارتباط موفقیت آمیز با 

اساتید، برقراری روابط دوستانه با دیگر دانشجویان، گرفتن نمره 

های کالسی و غیره اشاره کرد که شخص خوب، شرکت در بحث

تحصیلی و باور دارد که تحت شرایط خاص و موقعیت های 

توانند از راه تواند انجام دهد. این افراد با کنجکاوی میآموزشی می

های مناسب برای حل مشکالت خویش بهره ببرند و از خود حل

 .[4]استقامت بیشتری برای حل مسائل تحصیلی نشان دهند

Rosenfeld, Richman & Bowen باورهای  دریافتند که

پیامدهای حمایت اثیر تا اندازه زیادی تحت ت مدیآخودکار

 باشد و در نهایت موجبمی دانشجویان دراجتماعی ادراک شده 

برای اولین بار  .[1]از دانشگاه است هاآن افزایش میزان رضایت

Cobb حمایت اجتماعی (Social support)  را به عنوان آگاهی

کند که مراقبت شده تعریف کرد که به واسطه ی آن فرد باور می

ه می شود، دارای ارزش، اعتبار و احترام است، و و دوست داشت

متعلق به شبکه ای از ارتباطات و تعهدات دوسویه می باشد. دیگر 

دانند که محققان حمایت اجتماعی را تبادالت بین فردی می

شامل عاطفه، تأیید و تصدیق، مساعدت و یاری، تشویق و اعتبار 

ی نوان شبکه. حمایت اجتماعی به ع[1]دادن به احساسات است

ی بزرگ تا کوچک از افراد اشاره حمایتی به سیستمی با دامنه

دارد که زمان نیاز به کمک، قابل دسترس باشند. حمایت 

اجتماعی به صورت حمایت دریافتی و ادراک شده مفهوم سازی 

گیرد که شود. حمایت اجتماعی دریافتی، اعمالی را در بر میمی

شود تا به فردی تماعی انجام میی اجی اعضای شبکهبه وسیله

که نیاز دارد، کمک شود. حمایت اجتماعی ادراک شده، مفهومی 

ی روابط و رفتارهای های ذهنی افراد دربارهاست که به ارزیابی

 . [1]حمایتی اشاره دارد

آوری از جمله عوامل موثر بر خودکارآمدی تحصیلی در تاب

، عبارت است از (Resilience) آوریتابباشد. دانشجویان می

توانایی یا قدرت بازگشت به حالت یا موقعیت اولیه، بعد از خمیده 

شدن، فشرده یا کشیده شدن، و اما در اصطالح روانشناختی، 

 .[9]توانایی بهبود سریع بعد از بیماری، افسردگی و ناخوشی است

در زمینه رفتار انسانی، تاب آوری اغلب به عنوان یک ویژگی 

شود. نش، شخصیت و توانایی مقابله در نظر گرفته میمرتبط با م

پذیری، توانایی در این بخش، تاب آوری بر توانمندی، انعطاف

تسلط یا برگشت به حالت عادی پس از مواجهه با استرس و 

وسیله پاسخ فرد به حوادث تاب آوری به چالش شدید دارد.

-میاسترسی زای زندگی و یا مواجهه مستمر با استرس مشخص 

آوری عاملی است که به افراد در مواجهه و سازگاری تاب .[6]شود

ها را در کند و آنزای زندگی کمک میبا شرایط سخت و استرس

افراد  [11]کندبرابر اختالالت روانی و مشکالت زندگی محافظت می

زای محیطی در آور، سازگاری فردی باالیی با عوامل استرستاب

های مشابه انجام نتایج تحقیقاتی که با سازه .[11]شان دارندزندگی

آوری مفهوم تابکه  گذارنداند نیز بر این ادعا صحه میگرفته

 .  [12-14]دارد در دانشجویانرابطه مثبتی با خودکارآمدی تحصیلی 

به عنوان هدف  شرفتیو پ یلیتحص تیبه موفق رسیدن

که  آید،حساب میبه عالی نظام آموزشنهایی دانشجویان در 

 سازه نیا نیی. در تبباشدمی چندیمتأثر از عوامل  امر نیتحقق ا

 جنبه گرتعیین شانیهاییدرباره توانا رانیفراگ دگاهیتوجه به د

دانشجویان آمیز در تیموفق یلیتحص عملکرد انیدر جر یمؤثر

 یلیعملکرد تحص در ضعفهمچون  یمشکالت بروز. [11]است

را  یادیکه توجه پژوهشگران زاست  مصادقیاز جمله  انیدانشجو

در  یلیتحص زهیانگ تیتقو یبرا یبه خود جلب کرده است تا راه

اساس شناخت عوامل  نیبر ا. [11]پیدا کنند انیدانشجو

از  انیدانشجو یلیتحص تیموفق جریان در ی موثرروانشناخت

 ماتیشود تا بتوان تصمقلمداد می یپژوهش یاصل یهاتیاولو

. کردگونه مشکالت اتخاذ فع اینرهت در ج سنجیدهو  یعلم

صورت  یپژوهش، مطالعات یاصل یرهایاگرچه در ارتباط با متغ

 ای که هر سه متغیر را در یک مطالعه براما مطالعه گرفته است

در گستره پیشینه یافت  دهد قرار پوشش تحت دانشجویان روی

 یخودکارآمد نیرابطه ب یپژوهش حاضر با هدف بررسنشد. 

ی و حمایت اجتماعی ادراک شده روانشناخت آوریتاببا  یلیتحص

انجام  گیالندانشگاه  انیای از دانشجونمونه از سوی خانواده در

بین پیش یرهایمشخص شود تا چه اندازه متغ تیشد تا در نها

-می انیدر دانشجو یلیتحص یخودکارآمد انسیوار نییقادر به تب

دکارآمدی تحصیلی ترین سوال مطرح در تبیین خوباشند. مهم

های ادراک حمایتبین )این است که کدام یک از متغیرهای پیش

( به طور معنادار تاب آوری روانشناختیو  خانوادهاز سوی شده 

 سهم بیشتری در این مدل دارند؟

 بررسی  روش

 انیاست که در جامعه دانشجو یمطالعه همبستگ نیا

ای انجام شد. نمونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن
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 Krejcie andبر اساس جدول  انینفر از دانشجو 214به حجم 

Morgan [11]، گیری به روش نمونه 6411-16 یلیدر سال تحص

 ،گیریای انتخاب شدند. به منظور نمونهای چندمرحلهخوشه

بندی خوشه دسته 12در  یلیبر حسب رشته تحص انیدانشجو

تری بر حسب ای کوچکا به خوشههخوشه نیاز ا کیشدند و هر 

شدند و پس از ثبت  میخوشه تقس 49سال ورود به دانشگاه به 

خوشه جهت  11جدول بر حسب تصادف  کیها در همه خوشه

 در شرکت برای الزم شرایطگیری انتخاب شد. انجام نمونه

 دانشجویان جهت عالقه و رضایت[ الف:  از بود عبارت پژوهش

 به ورود محترم جهت اساتید ایترض[ ب پژوهش در شرکت

 اهداف اینکه از پس. ها پرسشنامه اجرای جهت درس کالس

 کامل صورت به ها پرسشنامه اطالعات ماندن محرمانه و پژوهش

 منظور به تحقیق های پرسشنامه شد، داده تشریح داوطلبان به

 در گروهی صورت به تا گرفت قرار آنها اختیار در پاسخگویی

. نمایند تکمیل دقیقه 11 تقریبا زمان اختصاص با کالس محیط

 شد استفاده قسمتی سه پرسشنامه از ها،داده آوریجمع به منظور

 پژوهشابزار 

 & Owen انیدانشجو یلیتحص یپرسشنامه خودکارآمد

Fromanدر سال  انیدانشجو یلیتحص ی: پرسشنامه خودکارآمد

ادات اعتق یریگتوسط اون و فرامن به منظور اندازه 1699

شده است. اون و فرامن  هیته انیدانشجو یلیتحص یخودکارآمد

کارشناس آموزش استفاده  1 تپرسشنامه از نظرا نیدر ساخت ا

عبارت است و از خیلی کم تا خیلی  11 یآزمون دارا نیکردند. ا

اعتماد  زانیو م شودنمره گذاری می 1تا  1زیاد است که از 

توجه در  دن،یاشتن، سؤال پرسبرد ادداشتیدانشجو در ارتباط با 

این  لی. به دل[11]سنجدیرا م رهیو غ وتریکالس، استفاده از کامپ

ها درس شود و همه رشتهمی شگاهیمربوط به آزما 29که عبارت 

 ؛سؤال حذف شده است نیا یندارند، در نسخه فارس یشگاهیآزما

است. در  افتهی لیسؤال تقل 12اساس تعداد عبارات به  نیبر ا

به دست آمده  61/1همسانی درونی برای کل آزمون  یرانینمونه ا

آلفا  ،61/1پسر  انیبرای دانشجو و61/1دختر  انیو برای دانشجو

این ابزار از همسانی درونی خوبی  دهدکرونباخ که نشان می

این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل برخوردار است. اعتبار

 .[11]بررسی و تأیید شده است اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی

 Connor and Davidson Resilienceیآورتاب اسیمق

Scale این مقیاس توسط :Connor and Davidson  در سال

سال به باال قابل اجرا  11تدوین شده است و برای افراد  2111

 بین لیکرتی مقیاس یک در که دارد گویه 21 است، این مقیاس

می گذارینمره (درست همیشههار )چ و (نادرست کامالً) صفر

حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در این مقیاس به ترتیب  .شود

باشد. نتایج روایی تمیز این آزمون نشان داد که صفر و صد می

. در [19]باشندآور به خوبی قابل تفکیک میآور و غیر تابافراد تاب

روایی این  ای از کارآفرینان اسپانیاییای بر روی نمونهمطالعه

آزمون به روش تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت و همسانی 

محاسبه شده  11/1درونی این آزمون به روش کرونباخ آلفا 

های روانسنجی این آزمون مورد تایید . در ایران ویژگی[16]است

قرار گرفته است و میزان همسانی درونی آن به روش کرونباخ آلفا 

 . [12]محاسبه شده است 96/1

 Perceivedخانواده مقیاس اجتماعی حمایت پرسشنامه

Social Support – Family Scale: سؤالی 21 یک پرسشنامه 

 توسط که است خانواده حمایت انسان از ارضاء میزان سنجش برای

Procidano & Heller سؤاالتی شامل پرسشنامه شد. این منتشر 

 گاهمردم گه اکثر که است احساساتی و ها ادراک مورد تجارب، در

 پاسخ سه هر عبارت برای .کنندمی پیدا خود خانواده با رابطه در

دانم باشد. پاسخ نمی وجود داشته تواندمی دانمنمی و خیر بله،

و  1نمره  21و 16، 11، 4، 1نمره صفر، پاسخ خیر در سواالت 

بلی، نمره صفر و در سایر سواالت پاسخ خیر، نمره صفر و بلی 

شود. دامنه نمره کل سواالت بین صفر تا در نظر گرفته می 1نمره 

 .است بیشتر اجتماعی منزله حمایت به باال نمره و می باشد 21

 کاربه متعدد مطالعات در و تهیه این پرسشنامه فارسی نسخه

 61/1پرسشنامه  این پایایی و تأیید آن روایی و شده گرفته

ز میانگین، انحراف ا جینتا لیتحل . برای[21]گزارش شده است

 یرهایمتغ نیب یهمبستگ زانیمنظور سنجش مبه و معیار 

ها نرمال بودن داده ایبر ،رسونیپ یاز آزمون همبستگ قیتحق

 رنفاسمی –ولموگروفاز آزمون ک ونیآزمون رگرس یجهت اجرا

 در نیبشیپ یرهایمتغ سهم ینیبشیپ جهت ی،انمونه تک

 آزمون از انیدانشجو در یلیتحص خودکارآمدی انسیوار ینیبشیپ

 و از طریق گام به گام روش به رهیمتغچند یخط ونیرگرس

 .Spss v18 (Spss Inc., Chicago, Ill., USA) آماریافزار نرم

 ..شد نجاما

 هایافته

 نمودند لیتکم را هاپرسشنامه دانشجو 211 مجموع در

 انیدانشجو یسن نیانگیم. (درصد 96/91 یدهپاسخ زانیم)

نفر از  144نفر از دانشجویان دختر و  111. بود 96/21 21/1±

حداقل و حداکثر  1دانشجویان پسر بودند. در ادامه در جدول 

های پژوهش گزارش ، میانگین و  انحراف استاندارد متغیرنمره

به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش از شده است. 
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نتایج آن در آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است و 

 گزارش شده است. 2جدول 

نشان داد که  2نتایج ضرایب همبستگی پیرسون در جدول  

و تاب آوری در  حمایت اجتماعی ادراک شده از خانوادهمتغیرهای 

همبستگی مستقیم و  خودکارآمدی( با P<11/1سطح خطای )

 .معنادار دارند

 بررسی نرمال بودن توزیع فراوانی دادها، تصادفی بودن 

از جمله پیش  خطاها استقالل یبررسروش جمع آوری دادها و 

فرض های ضروری جهت اجرای آزمون رگرسیون می باشد که در 

پژوهش حاضر لحاظ شده است. به منظور بررسی نرمال بودن 

ی ا نمونه تک رنفیاسم – کولموگروف توزیع دادها از آزمون

کارآمدی استفاده شد، نتایج نشان داده شد که متغیرهای خود

(، حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده Sig=191/1تحصیلی )

(122/1=Sigو تاب )( 169/1آوری روانشناختی=Sig در سطح )

به باشند. معنادار نبودند و دارای توزیع نرمال می P≤11/1خطای 

 ستفادها واتسون -نیدورب آزمون از خطاها استقالل یبررسمنظور 

 استقالل باشد، 1/2 تا 1/1 نیب واتسون -نیدورب آماره اگر. شد

 نیا در واتسون -نیدورب آزمون بیضر باشدبر قرار می خطاها

 که آمد دست به 121/2 پژوهش برای خودکارآمدی تحصیلی

، همچنین برای متغیرهای خطاهاست بودن مستقل دهنده نشان

محاسبه شده است؛ با توجه به اینکه  2پیش بین نیز کمتر از 

 آزمون توانیمباشد های اصلی رگرسیون برقرار میپیش فرض

 نییبین در تبسهم پیش نییمنظور تع به .نمود اجرا را ونیرگرس

 ونیاز آزمون رگرس انیدر دانشجو یلیتحص خودکارآمدی انسیوار

نشان  جینتا 1های جدول گام به گام استفاده شد. با توجه به یافته

باال  یهمبستگوانشناختی ر آوریمتغیر تاب فقط در یک گامداد 

آن  یبرا t بیدارد و ضر یلیتحص خودکارآمدیبا  یو معنادار

از  11/1 آوری روانشناختیدر مجموع متغیر تاباست.  219/6

 را به طور معنادار انیدر دانشجو یلیتحص خودکارآمدی انسیوار

 .کندیم نییتب

 

 ف معیار متغیرهای تحقیقفراوانی، حداقل و حداکثر نمره، میانگین و انحرا. 1جدول
 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد متغیر ها

 111/21 26/116 111 49 211 خودکارآمدی تحصیلی

 941/1 44/11 16 1 211 حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده

 119/11 11/11 61 22 211 آوری روانشناختیتاب
 

 یرهای تحقیقضرایب همبستگی پیرسون بین متغ .2جدول 

 آوری روانشناختیتاب حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده ضرایب همبستگی

 **149/1 **146/1 خودکارآمدی تحصیلی

 111/1 111/1 سطح معناداری
 

 

 بر اساس متغیرهای پیش بین خودکارآمدی تحصیلی گامبهم گا رگرسیون مدل نتایج خالصه .3جدول 

 سطح معناداری tآماره ی  r r² F B β هامتغیر گام

 1111/1 219/6 149/1 912/1 141/91 111/1 149/1 تاب آوری روانشناختی اول
 

 بحث

شده های ادراکحمایترابطه پژوهش حاضر با هدف بررسی 

 آوری روانشناختی با خودکارآمدی تحصیلیتابو  خانوادهاز سوی 

تباط بین انجام شد. نتیجه بررسی اردانشجویان  ای ازدر نمونه

 خانوادهاز سوی شده های ادراکحمایتخودکارآمدی تحصیلی و 

ها وجود نشان داد که همبستگی مستقیم و معناداری بین آن

،  Bagciدارد. نتایج این بررسی با مطالعات سعادت و همکاران ،

Wang & Castañeda‐Sound  وMalfatto و همکاران همسو می-

ینکه در پژوهش حاضر و در پیشینه . با توجه به ا[11،22- 24]باشد

پژوهش همبسته بودن خودکارآمدی چه در حالت کلی و چه در 

های اجتماعی از سوی زمینه تحصیلی با میزان ادراک حمایت

توان به یک خانواده و دیگران مورد تایید قرار گرفته است، می

نتایج قابل اطمینان بیشتری دست یافت. بر این اساس در تبیین 

های اجتماعی از سوی خانواده دارای ان گفت ادراک حمایتتومی

های اجتماعی دو اهمیت اساسی است، یکی نقش خود حمایت

ادراک شده و دیگری حضور فعال خانواده در کنار فرد است. با 
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توجه به اینکه تشویق دیگران در جهت اقناع سازی یکی از منابع 

حضور فعال در کنار باشد، خانواده با گیری خودکارآمدی میشکل

های اجتماعی این بستر را برای فرد تواند با ارائه حمایتفرد می

 یمعتقد بود که باورها بندورافراهم سازد. عالوه بر این 

در ارتباط  فردرشد  انیمختلف در جر یهادر حوزه یخودکارآمد

کانون  نی. خانواده به عنوان اولرندیگشکل می گرانیو د طیبا مح

 یخودکارآمد یباورها گیریشکلدر  مهمیودک نقش ک یتیترب

 کنندهتشویقسالم و  یالگو کی جادیبا ا نیکودکان دارد. والددر 

نقش  ندیفرا نیدر ا محرک و مهیج یطیمح جادیا ودر فرزندان 

بررسی دیگر نشان داد که همبستگی بین  .[21]دارند ییسزاهب

طور مثبت  آوری روانشناختی و خودکارآمدی تحصیلی بهتاب

، Cassidyمعنادار است. نتایج این پژوهش با مطالعات 

Schwarzer & Warner ،Keye & Pidgeon وAmitay & 

Gumpel همسو بودن پژوهش حاضر با . [21-26]باشدهمسو می

های این حوزه را بیشتر های پیشین روایی بیرونی پژوهشپژوهش

این زمینه کند و مسیر را برای ایجاد یک مدل نظری در می

توان به دیدگاه بندورا اشاره کرد، سازد. در تببین میتر میهموار

در رشد  مهماز عوامل  یکی یروانشناخت عواملوی معتقد بود 

و  یکیولوژیزیف یختگی. بندورا برانگباشدمی یخودکارآمد یباورها

 یگیری باورهااز منابع مهم در شکل یکیرا به عنوان  یجانیه

 یرهاینقش متغ انگریمطلب ب نیکند. امی یرفمع یخودکارآمد

 یاست. و یآمدخودکار  یگیری باورهادر شکل یروانشناخت

 فرد یجانیوه یکیولوژیزیف یختگیمعتقد بود هر چه سطح برانگ

تر است. بر نییما پا یو خودکارآمد ییباالتر باشد، احساس کارا

 افراد یو جسمان سالمت روانشناختیاساس هر چه سطح  نیا

. خواهند داشت یتربیش یباالتر باشد، احساس خودکار آمد

آوری روانشناختی براین اساس هرچه فرد در سطح مطلوبی از تاب

باشد، خودکارآمدی تحصیلی بیشتری گزارش خواهد کرد. در 

بررسی سوال اصلی پژوهش نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 

آوری یر تاببینی باورهای خودکارآمدی تحصیلی متغدر پیش

روانشناختی قدرت بیشتری در تبیین خودکارآمدی تحصیلی دارد 

از تغییرات واریانس متغیر مالک تحت تاثیر تغییرات  11/1و 

ای باشد. در پیشینه پژوهش مطالعهآوری روانشناختی میتاب

بینی یافت نشد که به بررسی همزمان نقش این دو متغیر در پیش

ازد. در پژوهشی نشان داده شد که خودکارآمدی تحصیلی بپرد

آوری نسبت به سبک دلبستگی ایمن قدرت بیشتری در تاب

. در تببن قدرت [11]بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان داردپیش

بینی خودکارآمدی تحصیلی در آوری در پیشبیشتر متغیر تاب

توان اینگونه استنباط کرد بینی خودکارآمدی تحصیلی میپیش

های بینی کنندهعنوان یکی از پیشروانشناختی به اوریکه تاب

 . [11-12]باشدسالمت روانشناختی و کیفیت زندگی در افراد می

 گیرییجهنت

توان نتیجه گرفت که هر چه یک متغیر با بر این اساس می

تری داشته باشد بر این اسا ابعاد سالمت روانشناختی ارتباط قوی

برای متغیر خودکارآمدی بینی کنندگی باالتری قدرت پیش

آوری فرد را در برابر تحصیلی دارد. عالوه بر این باال بودن تاب

مشکالت واکسینه کرد و نیاز فرد را به حمایت اجتماعی از سوی 

آور را ها فرد تابگونه حمایتدیگران کمتر کرده و حتی نبود این

گونه توان اینکند. در آخر مینسبت به امور تحصیلی کارآمدتر می

نتیجه گرفت، اگرچه متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده از 

آوری رابطه معناداری با خودکارآمدی شوی خانواده و تاب

بینی اوری در پیشتحصیلی در دانشجویان دارند اما قدرت تاب

خودکارآمدی تحصیلی بیشتر است. درنظر نگرفتن ابعاد دیگر 

ختی دیگر در جهت های اجتماعی و متغیرهای روانشناحمایت

تدوین یک مدل نظری و استفاده از ابزار پرسشنامه و انجام صرف 

های پژوهش حاضر بود. یک مطالعه همبستگی از جمله محدویت

شود که در مطالعات آتی به نقش در حوزه پژوهشی پیشنهاد می

متغیرهای دیگر روانشناختی در جهت تدوین یک مدل توجه 

تر به یک بی به نتایجی دقیقشود، همچنین در جهت دستیا

ای در افراد دارای باورهای خودکارآمدی باال و بررسی مقایسه

آوری پایین پرداخته شود. با توجه به اهمیت متغیر تاب

شود که به آموزش روانشناختی در حوزه کاربردی پیشنهاد می

آوری توجه شود، تا بتوان در غالب کاربردی نتایج معتبری تاب

  گزارش کرد.

 تقدیر و تشکر

از کلیه دانشجویان گرامی و اساتید محترم که مارا در 

ها یاری رساندن کمال تشکر ها و اجرای پرسشنامهآوری دادهجمع

 و سپاس را داریم. 

 اخالقی هیدییتأ

به واحدهای مورد پژوهش در مورد محرمانه بودن نتایج 

 پرسشنامه ها اطمینان داده شده است.

 تعارض منافع

گونه تعارضی در منافع و فرایند داوری از طرف هیچ 

 نویسندگان گزارش نشده است.

 یمنابع مال

تامین منابع مالی این مقاله کامال شخصی می باشد و  از هیچ 

 سازمانی حمایت مادی دریافت نشده است.
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