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 چکيده

این پژوهش بررسی رابطه  اجتماعی و سازگاری تحصیلی در باوری  هدف  با پذیرش  های غیرمنطقی 

پژوهش حاضر یک مطالعه پیمایشی از   .ی شهر همدان بودآموزان دختر پایه سوم دوره متوسطه دانش 

دانش  کلیه  شامل  آماری تحقیق  جامعه  است.  متوسطه شهر  نوع همبستگی  پایه سوم  آموزان دختر 

نفر برآورد    ۳۳۸م نمونه توسط جدول کرجسی و مرگان برابر  نفر بوده است. حج  ۲۷۲۰همدان شامل  

نمونه شیوهو  از  استفاده  با  آماری  نمونه های  خوشهی  چندمرحلهگیری  انتخاب ای  برای  شده ای  اند. 

آوری اطالعات از سه پرسشنامه استاندارد، مقیاس سازگاری تحصیلی آزمون شخصیتی کالیفرنیا،  جمع 

اجتماعی ک پذیرش  پرسشنامه  پرسشنامه  و  مارلو  استفاده شد.    ۴راون و  غیرمنطقی  باورهای  عاملی 

آمده نشان  دست ها با استفاده از آزمون آماری رگرسیون خطی به شیوه ورود آنالیز گردید. نتایج بهداده

به غیرمنطقی  باورهای  که:  دانش داد  اجتماعی  پذیرش  و  سازگاری تحصیلی  بر  منفی  آموزان  صورت 

وسیله این متغیر  توان بها در تبیین هر دو متغیر، عامل چندان کارآمدی نیست و نمیاثرگذار است؛ ام

موفق پیش  بسیار  اجتماعی  پذیرش  متغیر  اما  نمود؛  تبیین  را  مالک  متغیر  دو  باورهای  بین،  از  تر 

 بینی نماید. تواند سازگاری تحصیلی را تبیین و پیشغیرمنطقی می

 غیرمنطقی، پذیرش اجتماعی، سازگاری تحصیلی.باورهای   واژگان کليدی:
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   2احسان سهل البيع  ، 1سعيدترکمان 
 .واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،روانشناسی تربیتی ، کارشناسی ارشد1
 . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی۲

 

  نام نویسنده مسئول:

 سعيدترکمان 

ی باورهای غيرمنطقی با پذیرش اجتماعی و سازگاری تحصيلی رابطه

 ی شهر همدان پایه سوم دوره متوسطه آموزان دختردانش

 

 ۲۳/1۲/1۳99  تاریخ دریافت:
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 مقدمه 
اند که به  هایی از شخصیت را بهنجار تلقی کردهو ویژگی  شناسان سازگاری فرد را در برابر محیط موردتوجه قرار دادهروان 

دگی کند و جایگاهی برای کند تا خود را با جهان پیرامون خویش سازگار سازد، یعنی با دیگران در صلح و صفا زن فرد کمک می

اری را به این نحو  شناسی، سازگ (. فرهنگ جامع روان1۳۸5و همکاران، ترجمه براهنی و همکاران،    1خود به دست آورد )اتکینسون 

سازد«. این اصطالح معموالً در  ای که هر ارگانیسم نسبت به وضع موجود با محیط خود برقرار میطورکلی رابطه»بهکند:تعریف می

شود و در چنین مواردی مفهوم مثبت دارد. مفهوم ضمنی آن است که کاربرده میشناختی بهو روان  ۲ابطه با سازگاری اجتماعی ر

ای گونه حال تغییر دادن آن بهفرد درگیر فرآیندی مستمر و پرمایه برای ابراز استعدادهای خود، واکنش نسبت به محیط و درعین

های مختلفی است، سازگاری در انتقال به محیط یا موقعیت جدید،  سازگاری دارای عرصه (.1۳۸۰، مؤثر و سالم است )پور افکاری

شود. درواقع  های آموزشی که از آن تحت عنوان سازگاری تحصیلی یاد میسازگاری در روابط بین فردی و سازگاری در موقعیت

نهاد  عنوان یک هایی است که مدرسه بهشرایط و الزامات تحصیلی و نقشدر انطباق با   سازگاری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران

هایی  سازگاری تحصیلی یا آموزشی مجموعه واکنش، به نقل از تجلی واردستانی(.  ۲۰۰1دهد )پیتوس،  اجتماعی فراروی آنان قرار می

آموز  هایی که آن محیط از دانشو فعالیتیک فرد ساختار خود را برای پاسخی موزون به شرایط محیط آموزشگاه  است که توسط آن 

ای برای ناسازگاری او فراهم  خواهد تغییر دهد. درنتیجه هر عاملی که پاسخگویی را در محیط جدید با مشکل روبرو نماید زمینهمی

آموزی گردد. دانشهای موردنظر آن بررسی  آموزان باید در مدرسه و فعالیتای دانشخواهد ساخت؛ بنابراین ضوابط سازگاری مدرسه 

شود )یمینی  که بتواند به این ضوابط پاسخ مثبت دهد سازگار و کسی که نتواند به این ضوابط پاسخ مثبت دهد ناسازگار قلمداد می

ها در ارتباط آموزان هنگام ورود به محیط آموزشی پیش روی دارند، تفکرات آن هایی که دانشازجمله چالش (.1۳۷1دوز سرخابی،  

ای از زندگی  (. دوره تحصیل، دوره۲۰۰۷باشد )زیچوسکی،  شان تأثیرگذار میایی کنار آمدن با الزاماتی است که بر سازگاریبا توان

افتد. کنار آمدن با چنین تغییراتی مستلزم آن است که فرد از توانایی  است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفاق می

 (. 1۳۸9به نقل از تجلی و اردستانی،  ۲۰۰۰شد )اسپیر، سازگاری مناسبی برخوردار با

باشد، نوجوانان به رفاقت و پذیرش در جمع ویژه نسل جوان میهمچنین پذیرش اجتماعی یکی از نیازهای روانی بشر، به

دند تا  دهند. وقتی پذیرش و مقبولیتی را که در جستجویش بوجذب گروهی اهمیت فراوانی می  و  دوستی باهمساالن   ،دوستان

گیری شخصیت آنان اثرگذار باشد. سالمت و  تواند در کیفیت شکلنمایند که این امر میحدودی دریافت کردند احساس لذت می

یابند و به  ها استحکام میها دوستی(. در این سال 1۳۸۸ی پذیرش اجتماعی است )کالنتری، تعادل روانی نسل جوان از آثار ارزنده

رفاقت،  شکل به گروه زندههای مختلف  را نشان میدلی و جنبصمیمیت، احساس تعلق  دهند. در حقیقت عوامل وجوش خود 

های قدرت و سازمان مدرسه تأثیر فراوانی بر یادگیری و  های اجتماعیاجتماعی زیادی ازجمله، رفتار گروهی همساالن، نقش نظام

هایش فاقد جایگاه اجتماعی  طرفی اگر نوجوان در جمع همکالسی  از  (.1۳۸1گذارند )ایران پور مبارکه،  پیشرفت شاگردان باقی می 

شود و  کند باشد، کارکرد اصلی وی یعنی کسب دانش و پیشرفت تحصیلی مختل میمطلوب و منزلت متناسب با آنچه گمان می

و از میزان ارتباطات اجتماعی  کندیابد موردتوجه و عالقه دیگران نیست، تمایل به انزوا و تنهایی پیدا می که درمیوی به دلیل این

تدریج تصورات منفی از خود، احساس عدم کارایی و  گیری و گریز از دیگران، بهکاهد. همین حالت گوشهخود تا حد زیادی می 

بیند  دهد و درنتیجه خود را ناتوان از مواجه با مشکالت و حل آن می نفس را در فرد نضج میکفایتی همراه با کاهش در عزتبی

های  های اخیر انجمن کانادایی بهداشت روانی، در تعریف سالمت روانی در بخش بازخورد(. در سال1۳۶9نجاریان و ابراهیمی قوام،  )

( کسانی که  ۲۰۰۶) ۳پذیرش توسط دیگران )پذیرش اجتماعی( اشاره نموده است. طبق تحقیقات اورالنسکی دیگران، بهمربوط به 

ها به معنی مرسوم، وابسته به دیگران هستند و قادر به یافتن امنیت  د و پذیرش دیگران واقع شوند، آن خواهند همواره مورد تأییمی

 (.1۳۸۰شهری، ی، ری، ترجمه۴و هارپر سو سالمتی نخواهند بود )الی
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روانویژگی انسانهای  آنشناختی  اجتماعی  شرایط  با  زیادی  ارتباط  شناسایی  ها  برای  هرچند  دارد،  با  ها  مرتبط  عوامل 

های افراد بوده  ها کمتر متوجه شناسایی نقش نظام باورها و نگرشهای زیادی صورت گرفته است، اما این تالشسازگاری تالش

تر شناخت، نقش اساسی و مهمی در چگونگی بروز رفتار  است. در روانشناسی شناخت اعتقاد بر این است که تفکر و به مفهوم وسیع

عنوان عامل اصلی مشکالت انسان  عاطفی رفتاری الیس انواع باورهای غیرمنطقی را به - همچنان که نظریه عقالنی کند فرد ایفا می

انتظارات   - ۲توقع تأیید از دیگران    - 1اند از  ( عبارت19۷۰(. باورهای غیرمنطقی الیس )1۳۸۶کند )معتمدین و عبادی،  معرفی می

توجه   -۶مسئولیتی هیجانی  بی  - 5واکنش به درماندگی همراه با ناکامی    -  ۴گران  سرزنش کردن خود و دی  -۳ازحد از خود  بیش

گرایی، ازنظر الیس و هارپر باورهای غیرمنطقی  کمال  -1۰درماندگی در برابر تغییر    - 9وابستگی    - ۸اجتناب از مشکل    - ۷مضطربانه  

تواند در درازمدت درازمدت آثار مخرب داشته، حتی میبر روی تقریباً تمامی ابعاد زندگی انسان و حتی سالمت روانی افراد در  

کند )معتمدین  باعث ایجاد اضطراب و انواع اختالالت روانی گردند که زندگی اجتماعی یا سازگاری وی با محیط اطراف را مختل می

با دیگران، عملکرد، شغل و    های مختلفی مانند پیشرفت، ارتباط اند این باورها در موقعیتها نشان دادهپژوهش   (.1۳۸۶،  یو عباد

 (.۲۰۰۷گذارند )دی لورنزو و همکاران، ها اثر میکاررفته و بر آنسالمتی به

باشد. از این منظر، افکار انسان تأثیر  یکی از متغیرهایی که رابطه آن با باورهای غیرمنطقی موردتوجه قرارگرفته سازگاری می 

کننده  های او با این مثلث تعییند خود، فرد یا افراد مقابل و ماهیت تعامالت و ارتباطمستقیمی روی سازگاری دارند. باور فرد در مور

 . ( است۲۰۰۳، 5سطح سازگاری وی بشمار رفته )استاکرت و بورسیک 

هایی که گروه بزرگی از نوجوانان باید با آن های خاصی دارد. یکی از محیطهای مختلف نیاز به مهارتسازگاری با محیط

ها، باورها و  های خاصی است که سازگار شدن با آن نیازمند مهارتتطابق یابند، مدرسه است. مدرسه محیطی اجتماعی با ویژگی

آموزانی که در سازگاری با  (. دانش۲۰۰9و همکاران،    ۶های جدیدی است تا به تطابق فرد با آن کمک کند )چونگ عبداهللنگرش

ل مختلفی مانند افت تحصیلی و پیشرفت پایین، ترک تحصیل، افسردگی، اضطراب، انزواجویی،  مدرسه مشکل داشته باشند با مسائ

قانون دست و  دیگران  با  درگیری  و  مواد  )کیاروچی بهسوءمصرف  هستند  اسکات،    ۷گریبان  اجتماعی  ۲۰۰۶و  فشارزای  عوامل   )

هایی غیر از خانواده( در  از خانواده و اسکان در محیطهای جدید، نگرانی از آینده، حتی دوری  متعددی )روابط انسانی جدید، درس

اینکه بتوانند با چنین موقعیتمحیط مدرسه وجود دارند که می افراد برای  هایی  توانند مشکالت سازگاری جدی ایجاد نمایند. 

 (.1995، ۸گیرند )هیگینز و اندلر سازش یابند از راهبردهای شناختی و رفتاری مختلفی بهره می

های قبلی در  محقق دریافتن سوابق پژوهشی مرتبط با متغیرهای این پژوهش حاکی از فقدان و عدم انجام پژوهشتالش  

موءلفه های شناختی با مفاهیم مرتبط و نزدیک با سازگاری و پذیرش اجتماعی  منطقی بین   این خصوص بود اما ازآنجاکه ارتباط

(، در پژوهشی فرا تحلیلی  1991)  9مولتون، براون و لنت گردد:  ها اشاره میبه آن   کهتوسط پژوهشگران موردبررسی قرا گرفته است  

آموزانی که  باشد و دانشری در محیط تحصیل میکننده عملکرد و ماندگابه این نتیجه دست یافتند که باور خودکارآمدی تعیین

آموزانی ازنظرخودکارآمدی در سطوح باالتری هستند در حل مسائل تواناتر بوده و دارای سازگاری تحصیلی بیشتری هستند. دانش

هتر و سازگارتر از  داری بطور معنیشوند بهشان در انجام مناسب تکالیف محوله وارد محیط آموزشی میکه با اطمینان از توانایی

( درباره ارتباط بین مفهوم خود و سازگاری  1۳۸1، به نقل از ایرانپور مبارکه،  199۲سوئیتزر )کنند.  آموزان دیگر عمل میدانش

تری روانی نوجوانان تحقیقی انجام داد. نتایج نشان داد که نوجوانانی که دارای اختالل در سازگاری بودند، نمرات مفهوم خود پایین

آموزان به این  منظور بررسی نقش تفکرات غیرمنطقی بر تعلل تحصیلی دانش( در پژوهشی به199۷)  1۰بریچز و رویگاشتند.  د

ها پس از  آموزان با تفکرات غیرمنطقی آنان رابطه و همبستگی وجود دارد. آننتیجه دست یافتند که بین تعلل تحصیلی دانش

همچنین   آموزان مشاهده نمودند.ای را در عملکرد تحصیلی دانشمالحظهی، بهبود قابلاصالح تفکرات غیرمنطق  یاهفته آموزش سه 

سال دنبال    ۷(، روابط علی بین خود پنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی را در پنج ناحیه از فلمینگ طی  ۲۰۰۰وان دام و مرتنس )
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داد، ضمناً ارتباط مؤثر خود  پیشرفت بعدی را شکل می  آمده حاکی از آن است که خود پنداره تحصیلی قبلی دستکردند. نتایج به

(  ۲۰۰۰)  11های پژوهش اونوال، استاتین ونورمییافته  پنداره با پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر نفوذ انگیزش خود پنداره تحصیلی بود.

گردد  وبرون فردی می نشان داد که باور ضعیف به کارآمدی خود، موجب عدم سازگاری در مدرسه و باعث مشکالت رفتاری درون

از اردالن و حسین چاری،   پژوهشی رابطه  یز( ن۲۰۰۲بالتر )(.  1۳9۰)به نقل  ی بین خود پنداره و سازگاری تحصیلی را در  در 

دانشجویان آمریکایی بررسی نمود. نتایج نشان داد که برداشت دانشجویان از توانایی عقلی خود و توانایی پیدا کردن دوستان جدید  

 بینی کند. تواند سازگاری تحصیلی را پیشلی میطورکبه

اودرتحقیقات خود نشان داد،    .رفتارهاست از طیفی بینیپیش در مهمی  عامل  خوداثرمندی میزانهمچنین بندورا بیان کرد 

پیامد و مقابله و کنترل یک موقعیت(  از توانایی خود در انجام یک فعالیت، ایجاد یک  اثرمندی )ادراک فرد  نوجوانانی که خود 

بیشتر موردپذیرش همساالن قرار می بیشتری دارند  اجتماعی  )بندورا و همکاران،  تحصیلی و    1۲تحقیقات هادلی  (.199۶گیرند 

آموز بیشتر باشد، تمایل به ماندگاری در تحصیل بیشتر و بالعکس  ( حاکی از آن است که هرچه پذیرش اجتماعی در دانش۲۰۰۲)

احتمال ترک اجتماعی،  افزایش می  با کاهش پذیرش  آنان  لوپزودوبایس تحصیل  آموزان  اند که دانش( نشان داده۲۰۰5)  1۳یابد. 

مند بوده و دارای عملکرد و سازگاری تحصیلی  االن، بیشتر از سایرین به مدرسه عالقهتوانمند در برقراری روابط دوستانه باهمس

های  دهنده آن است که مهارت( نشان1۳9۰، به نقل از اردالن و حسین چاری،  ۲۰۰5)  1۴کایور  هاییافتهباشند. همچنین  بهتری می

عنوان  های ارتباطی و برقراری جو دوستانه بهزایش مهارتگردد. از این روافآموزان سبب مشکالت تحصیلی میارتباطی ضعیف دانش

از استراتژی  ( در  1۳۸۶معتمدین و عبادی )  شود.های مورداستفاده جهت برقراری سازگاری با محیط مدرسه محسوب مییکی 

ه رسیدند که  به این نتیج  ی متوسطهآموزان پسر دورهبررسی نقش باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری بر عملکرد تحصیلی دانش

همچنین نتایج پژوهش اردالن دار دارد.  ی منفی معنیباورهای غیرمنطقی با پرخاشگری رابطه مثبت و با عملکرد تحصیلی رابطه 

 . کندبینی میآموزان را پیشطور مثبت سازگاری تحصیلی دانش( بیانگر آن بود که باور خودکارآمدی به1۳9۰و حسین چاری )

های زندگی بر استرس خانوادگی ی اثربخشی آموزش مهارت ( با عنوان مطالعه1۳۸۴تحقیق ثمری و لعلی فاز )نتایج حاصل از  

های سالمت روانی )استرس خانوادگی و  های زندگی موجب بهبود نسبی شاخصو پذیرش اجتماعی نشان داد که آموزش مهارت

های  ( در پژوهشی تحت عنوان تأثیر آموزش مهارت1۳۸۶)محمودیان    کننده شده است.های شرکتپذیرش اجتماعی( در گروه

های زندگی و تمرینات  آموزش مهارتداد که  زندگی با رویکرد قرآنی بر افسردگی، پذیرش اجتماعی و عملکرد تحصیلی نشان  

بطه پذیرش ( تحقیقی با عنوان را1۳۸۸کالنتری )  .کارگاهی آن بر پذیرش اجتماعی و عملکرد تحصیلی تأثیر مثبت داشته است

اجتماعی و سالمت روانی دانشجویان انجام داده است. نتایج تحقیق به بیانگر این بوده است که بین پذیرش اجتماعی و سالمت  

های دوجانبه، پذیرش همساالن،  ی بین دوستی( در رابطه 1۳۸1نتایج بررسی ایرانپور مبارکه )  دار وجود دارد.روانی همبستگی معنی

گونه رابطه مثبت معناداری بین  آموزان دختر حاکی از این بود که هیچگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشخود پنداره و ساز

( در تحقیقی با عنوان 1۳۸۷همچنین اخالصی )های دوجانبه و خود پنداره با پذیرش همساالن وجود ندارد. خود پنداره و دوستی

یافته است که پذیرش اجتماعی یک فرد تا حدود زیادی از شخصیت درونی و  مدیریت بدن و پذیرش اجتماعی به این نتیجه دست

تواند همچون حصاری انسان را از گرفته و ریشه در افکار و باورهای وی دارد چنانکه افکار و باورهای غیرمنطقی میافکار وی نشأت

 جامعه جدا نموده و باعث منزوی شدن وی گردد. 

مورداشار مطالب  به  توجه  با  بهاینک  اجتماعی  پذیرش  و  تحصیلی  سازگاری  اهمیت  در  زندگی  ه  از  مهمی  بخش  عنوان 

باورهای  دانش رابطه  تعیین  پژوهش  این  اصلی  عملکرد تحصیلی هدف  و  روانی  بهبود سالمت  در  متغیر  این دو  نقش  و  آموزان 

باشد. بر  متوسطه شهر همدان می  یی سوم دورهآموزان دختر پایهغیرمنطقی با پذیرش اجتماعی و سازگاری تحصیلی در دانش

تواند پذیرش اجتماعی  اول: آیا باورهای غیرمنطقی می  سؤال پژوهشی به شرح زیر تهیه و موردبررسی قرار گرفت.  5همین اساس  

  ند؟ بینی کآموزان دختر را پیشتواند سازگاری تحصیلی دانشآیا باورهای غیرمنطقی می  دوم:   بینی کند؟آموزان دختر را پیشدانش
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یک  آموزان دختر بیشتر است؟ چهارم: سهم کدامبینی پذیرش اجتماعی دانشیک از باورهای غیرمنطقی در پیشسهم کدام  سوم:

پیش در  غیرمنطقی  باورهای  دانشاز  تحصیلی  سازگاری  میبینی  اجتماعی  پذیرش  آیا  پنجم:  است؟  بیشتر  دختر  تواند  آموزان 

 بینی کند؟ ا پیشآموزان دختر رسازگاری تحصیلی دانش

 

 پژوهش   روش 
اجتماعی    رشیو پذ  نیبشیپ متغیر    عنوانبهدراین پژوهش باورهای غیرمنطقی    این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.

ی سوم آموزان دختر پایهی آماری این پژوهش، تمامی دانشجامعه  . باشندیممتغیر مالک محسوب    عنوانبهو سازگاری تحصیلی  

برابر با    15بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  1۳9۰-91ی شهر همدان در سال تحصیلی  ی متوسطه دوره

ای که از هریک از نواحی گونه بهای استفاده گردید.  ای چندمرحلهگیری از شیوه خوشه نفر برآورد گردیده است. برای نمونه   ۳۳۸

آموزان دختر صورت تصادفی از بین دانشصورت تصادفی انتخاب شد سپس بهوپرورش همدان سه دبیرستان به یک و دو آموزش

ی سازگاری تحصیلی، پذیرش اجتماعی و باورهای  سه پرسشنامه  آموزان پس از جلسه توجیهی  دانش  ی سوم انتخاب گردید؛ و پایه

 طقی را تکمیل کردند. غیرمن
 

 ابزار پژوهش: 

 :مقياس سازگاری تحصيلی (1

(  195۳برای سنجش سازگاری تحصیلی از زیر مقیاس سازگاری تحصیلی آزمون شخصیتی کالیفرنیا )تراپ، کالرک، وتایگز،  

سؤال است. ابعاد سازگاری اجتماعی به ترتیب   15سؤال و هر بعد دارای    9۰شود. هر بخش آزمون شامل شش بعد و  استفاده می

ای و روابط اجتماعی است.  های اجتماعی، عالئق ضداجتماعی، روابط خانوادگی، روابط مدرسههای اجتماعی، مهارتشامل قالب

ز دو گزینه  سؤال بود که در مقابل هرکدام ا  15خرده مقیاس سازگاری تحصیلی که در این تحقیق مورداستفاده قرار گرفت، شامل  

اعتبار و روایی این ابزار در    کند.ها، پاسخ موردنظر خود را مشخص می»بلی« و »خیر« قرار دارد و آزمودنی با انتخاب یکی از گزینه

(.  1۳۸9، تجلی و اردستانی، 1۳۸۳بردستانی، ، 1۳۸1حقیقی وشکرکن،طور مثال مورد تأیید قرارگرفته است )بهبسیاری مطالعات 

 .محاسبه گردید ۷1/۰ استفاده شد که ضریب اعتبار حاصله آلفای کرونباخضر نیزبرای سنجش اعتبار آزمون از روش تحقیق حادر 

 

 پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو: (2

پاسخ داده میسؤال است که به  ۳۳این مقیاس دارای      وسیله کلید  ها بههای آزمودنیشود. پاسخصورت صحیح یا غلط 

کند. در این مقیاس  ها با کلید مقیاس نتیجه کلی را برای هر فرد مشخص میشود و جمع مطابقت پاسخمقیاس تطبیق داده می

های آنان پذیرش اجتماعی را به دنبال ندارد و احتماالً  سخامتیاز به دست آورند، اشخاصی هستند که پا ۸اشخاصی که بین صفرتا 

طور متوسط دارای پذیرش اجتماعی هستند و رفتارهای  امتیاز به دست آورند به  19تا    9گیرد. اشخاصی که بین  مورد طرد قرار می

ی آن است دهندهمتیاز باشد، نشانا  ۳۳تا    ۲۰های آنان بین  کند. اشخاصی که نمرهآنان با قواعد و هنجارهای اجتماعی مطابقت می

اعتبار این پرسشنامه با روش    ب ی. ضر(1۳۸۴)گنجی،    که رفتار واقعی آنان با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری باالیی دارد

از   ابزارهای روان  ۸۰/۰اجرای مجدد باالتر  ازنظر روایی نیز این آزمون با سایر  اندازهبوده است.  پذیرش    یریگشناختی که برای 

. ضریب پایایی آزمون در پژوهش ثمری و (1۳۸۴)گنجی،  قبول نشان داده استشده است، همبستگی باال و قابلاجتماعی طراحی

استفاده    آلفای کرونباخ یق حاضر نیزبرای سنجش اعتبار آزمون از روش  تحقدر  گزارش گردیده است.    ۷۴/۰( برابر با  1۳۸۴لعلی فاز )

 . محاسبه گردید ۷۴/۰ شد که ضریب اعتبار حاصله
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 (4IBT-A) اهوازی  رمنطقيغی  باورهای  عامل  چهار  پرسشنامه  (3

دارای   پرسشنامه  ).  باشد یم   سؤال  ۴۰این  معتمدین  و  باورهای  1۳۸۴عبادی  عاملی  چهار  پرسشنامه  اهواز  (  غیرمنطقی 

(4IBT-A  را از روی پرسشنامه )( به روش تحلیل عوامل ساختند. برای سنجش پایایی  19۶9عاملی باورهای غیرمنطقی جونز )  1۰

استخراج  عامل  چهار  درونی  همسانی  و  روش  آزمون  و  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  نتایج    تصنیفشده  اساس  بر  کردند.  استفاده 

بخش است. ضریب روایی آزمون از روش روایی همگرا )اجرای همزمان دو درونی چهار عامل رضایتآمده ضرایب همسانی  دستبه

(  1۳۸۴) نیمعتمد و ی عباددار بوده است.  نیز معنی ۰۰1/۰/. برآورد گردید که این ضریب در سطح IBT )۸۷و  4IBT-Aآزمون 

آلفا  از  آزمون،  بیضرایی  ا یپا  ترق یدقی  بررسی  برا برای کل   فیصنت  و  کرونباخی  روش  ترتیب  به  پرسشنامه استفاده کردند که 

 (،۸۴/۰و ۸1/۰) توقع تأیید از دیگران، (،۸۲/۰ و ۸۰/۰) تغییر برابر دردرماندگی   ملخرده عا  آمد  دست( به ۷۶۲/۰و  ۷59/۰)

حاضر ضریب اعتبار حاصله  تحقیق  در  .  است  آمده دستبه  (۷۲/۰  و   ۷5/۰)  مسئولیتی هیجانی، بی  (، ۷۴/۰  و   ۷۳/۰)  مشکل،  از  اجتناب

 . محاسبه گردید ۸۷/۰ آلفای کرونباخ از

 

 ی پژوهش: هاافته ی
 شوند. های پژوهش ارائه میمربوط به سؤال واین تحقیق در دو بخش توصیفی  یهاافتهی

 توصيفی:   ی هاافتهیالف:  
 

 ( n=338). متغيرهای پژوهش توصيف اطالعات . 1جدول 
 

 واریانس  معیارانحراف  میانگین  متغیر

 9۲1/5 ۴۳۳/۲ ۴۴/۸ سازگاری تحصیلی

 ۸۴۳/15 9۸/۳ 5۷/1۸ پذیرش اجتماعی 

 

 باورهای غیرمنطقی 

4(IBT-A) 

 ۷۲/۸9 ۴۷۲/9 ۸۲/۴۶ عامل اول

 ۶۴/۲۳ ۸۶/۴ ۳۲/۳۳ عامل دوم 

 ۶۲/15 95/۳ 99/1۴ عامل سوم

 ۲۶/۲9 ۴1/5 ۷۸/۲۸ عامل چهارم

 ۴۲/۳۴۴ 559/1۸ ۳5/1۲۷ کل

 

ها در آزمون سازگاری تحصیلی، پذیرش اجتماعی  ، میانگین کل نمرات آزمودنیشودیمالحظه م  1طور که در جدول  همان

باشد همچنین سایر متغیرها از قبیل واریانس، انحراف  می  ۳5/1۲۷و    5۷/1۸،  ۴۴/۸و چهار عامل باورهای غیرمنطقی به ترتیب  

 . شودیده مها در این جدول مشاهمعیا رو تعداد آزمودنی
 

 های پژوهشمربوط به سؤال یهاافتهیب:  

آزمون  صحیح  کاربرد  از  اطمینان  کولموگروفجهت  آزمون  از  شد.  1۶اسمیرنوف-ها  آماره  ازآنجایی  استفاده  میزان  که 

دهنده عدم وجود  نشان  ، دیمحاسبه گرد  ۰5/۰ازحد استاندارد  آمده در هر هفت متغیر موردبررسی با میزان خطایی بیشدستبه

ها از  همچنین برای بررسی استقالل ماندهباشد.  های مربوطه میتفاوت معنادار در سطوح هر هفت متغیر و به هنجار بودن داده

  5/۲تا    5/1آمده بین  دست که مقدار بهشده است ازآنجاییهای پژوهشی از آزمون دوربین واتسون استفادهبرای کلیه سؤال   ،همدیگر

 ها از یکدیگر را تأیید نمود. توان استقالل ماندهاست، بنابراین می
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 های تحقيق:آزمون پرسش
 آزمون سؤال اول: 

 بینی کند؟ آموزان دختر را پیشاجتماعی دانشتواند پذیرش آیا باورهای غیرمنطقی می
 

 . تحليل رگرسيون خطی متغير مؤثر بر پذیرش اجتماعی 2جدول 
 

 df SS MS F P.Value منابع تغییرات 

 1۷۶/۶۰5 1۷۶/۶۰5 1 بین گروهی

 ۸9/1۴ ۸9۲/۴۷۳۳ ۳۳۶ ی گروهدرون ۰۰1/۰ 95۴/۴۲

  ۶۸/5۳۳9 ۳۳۷ کل

 واتسون دوربین   R 2R SD مدل 

1 ۳۳۷/۰- 11۳/۰ ۷5۴/۳ ۷۴۴/1 

 سازگاری تحصیلی
 عامل مشترک استاندارد  یراستاندارد غعامل مشترک  

T P.Value 
B SD Beta 

 ۰۰1/۰ 5۸/19  ۴1۸/1 ۷۶/۲۷ ثابت 

 ۰۰1/۰ -55۴/۶ -۳۳۷/۰ ۰11/۰ -۰۷۲/۰ یرمنطقی غباورهای  

 

در پذیرش اجتماعی توسط متغیر   جادشدهیدرصد از پراکندگی ا  11دهد که  های تحلیل ضریب تعیین نشان میخالصه آماره

غیرمنطقی می  باورهای  پ توجیه  متغیر  طریقی  به  و  م  نیبشی شود  متغیر  با  خطی  میرا  الک رابطه  مقدار نشان  طرفی  از  دهد. 

از مدل رگرسیون خطی مذکور بهنشان می =R) -۳۳۷/۰همبستگی متغیرها ) استفاده    ینیبشیتوان برای پ می  یخوبدهد که 

رگرسیونی   بی. ضرباشدیممدل رگرسیونی معنادار    شود کهنتیجه گرفته می  (F  =95۴/۴۲و  <P  ۰۰5/۰نمود. با توجه به آماره )

 کند. را تبیین می مالکمتغیر  -۳۳۷/۰باورهای غیرمنطقی به میزان  نیبشیتغیر پ ( بیانگر این است که م Beta)استانداردشده

 

 آزمون پرسش دوم: 
 بینی کند؟ آموزان دختر را پیشتواند سازگاری تحصیلی دانشآیا باورهای غیرمنطقی می

 

 . ضرایب رگرسيون خطی متغير مؤثر بر سازگاری تحصيلی 3جدول 

 

 df SS MS F P.Value منابع تغییرات 

  ۴9۶/۴۲ ۴9۶/۴۲ 1 بین گروهی

۳11/۷ 

 

 ۸1۲/5 9۳۶/195۲ ۳۳۶ ی گروهدرون ۰۰۷/۰

  ۴۳۲/1995 ۳۳۷ کل

 دوربین واتسون  R 2R SD مدل 

 ۷5۳/1 ۴11/۲ ۰۲1/۰ -1۴۶/۰ سازگاری تحصیلی

 مدل 
 استاندارد   مشترک عامل  یراستاندارد غعامل مشترک  

T P.Value 
B SD Beta 

 ۰۰1/۰ 9۴۸/11  911/۰ ۸۸/1۰ ثابت 

 ۰۰۷/۰ -۷۰۴/۲ -1۴۶/۰ ۰۰۷/۰ -۰19/۰ یرمنطقی غباورهای  

 

شده در سازگاری تحصیلی توسط  درصد از پراکندگی مشاهده  ۲1دهد  های تحلیل ضریب تعیین نشان میهمانطورکه آماره

)سازگاری تحصیلی( را نشان   مالکرابطه خطی با متغیر    نیبشیپ شود و به طریقی متغیر  متغیر باورهای غیرمنطقی توجیه می
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بینی  وان برای پیشتدهد که از مدل رگرسیون خطی مذکور می( نشان می =R-1۴۶/۰دهد. از طرفی مقدار همبستگی متغیرها )می

 ( آماره  به  توجه  با  نمود  معنادار    شود کهنتیجه گرفته می  (F  =۳11/۷  و<P  ۰۰5/۰استفاده  رگرسیونی    بی. ضرباشدیممدل 

را تبیین   مالک متغیر    -1۴۶/۰باورهای غیرمنطقی به میزان    ن یبشیتغیر پ ( بیانگر این است که م Beta)استانداردشدهرگرسیونی  

 کند. می

. 

 آزمون سؤال سوم: 
 آموزان دختر بیشتر است؟ بینی پذیرش اجتماعی دانشیک از باورهای غیرمنطقی در پیشسهم کدام

 

 . ضرایب رگرسيون چندگانه متغيرهای مؤثر بر پذیرش اجتماعی 4جدول 

 

 Df SS MS F P.Value منابع تغییرات 

  ۸۳9/1۷۸ ۳55/۷15 ۴ بین گروهی

۸۸/1۲ 

 

 

۰۰1/۰ 

 

 ۸۸5/1۳ ۷1۳/۴۶۲۳ ۳۳۳ ی گروهدرون

  ۶۸/5۳۳9 ۳۳۷ کل

 دوربین واتسون  R 2R SD مدل 

 ۷۷5/1 ۷۲۶/۳ 1۳۴/۰ ۳۳۶/۰ پذیرش اجتماعی 

 مدل 
 عامل مشترک استاندارد  یراستاندارد غعامل مشترک  

T P.Value 
B SD Beta 

 ۰۰1/۰ ۶۴/1۷  ۶/1 ۲۲/۲۸ ثابت 

 ۰5۳/۰ -9۴/1 -1۲۳/۰ ۰۲۷/۰ -۰5۲/۰ توقع از دیگران 

 ۳۳۶/۰ -9۰۴/۰ -۰5۳/۰ ۰۴۸/۰ -۰۴۴/۰ مسئولیتی هیجانیبی

 ۸۲۲/۰ -۲۲5/۰ ۰1۴/۰ ۰۶۴/۰ -۰1۴/۰ اجتناب از مشکل 

 ۰۰1/۰ -۴9/۴ -۲۶۳/۰ ۰۴۳/۰ -19۳/۰ درماندگی در برابر تغییر

 

ابعاد    جادشده یااز پراکندگی    درصد   1۳که    دهدیم های ضریب تعیین نشان  خالصه آماره     اجتماعی توسط  در پذیرش 

و به طریقی متغیرهای مستقل رابطه خطی با متغیر وابسته )پذیرش اجتماعی(    شودیمچهارگانه متغیر باورهای غیرمنطقی توجیه  

نشان   )دهد یمرا  متغیرها  مقدار همبستگی  از طرفی   .۳۳۶/۰R=)      رگرسیون خطی مذ  دهدیمنشان از مدل  ی خوب بهکور  که 

مدل رگرسیونی    شود کهنتیجه گرفته می  (F  =  ۸۸/1۲  و<P  ۰۰5/۰ی استفاده نمود. با توجه به آماره )نیبشیپ برای    توانیم

 1۲. میزان تبیین متغیر وابسته توسط هر یک از متغیرهای مستقل به ترتیب بدین شرح است: توقع از دیگران:باشدیممعنادار  

به اینکه ضریب   با توجهدرصد.   ۲۶درصد و درماندگی در برابر تغییر:   1درصد، اجتناب از مشکل:  5 ی هیجانی: تیمسئولیب درصد، 

ی متغیر پذیرش اجتماعی  نیبش یپ بیشترین    ریمتغاین    باشد وی  معنادارم  رییتغدرماندگی در برابر    تنهادربعد (Beta)  رگرسیونی

 را بر عهده دارد.

 

 آزمون پرسش چهارم:
 آموزان دختر بیشتر است؟بینی سازگاری تحصیلی دانشیک از باورهای غیرمنطقی در پیشسهم کدام

 

 

 

 
 

http://www.psyj.ir/


 63  -75  ص، 1400 ، بهار25شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

 ضرایب رگرسيون چندگانه متغيرهای مؤثر بر سازگاری تحصيلی . 5جدول 
 

 Df SS MS F P.Value منابع تغییرات 

  ۲۳/1۷ 91۸/۶۸ ۴ بین گروهی

9۷۸/۲ 

 

 

۰19/۰ 

 

 ۷۸5/5 51۴/19۲۶ ۳۳۳ ی گروهدرون

  ۴۳۲/1995 ۳۳۷ کل

 دوربین واتسون  R 2R SD مدل 

 ۷۷/1 ۴۰5/۲ ۰۳5/۰ 1۸۶/۰ سازگاری تحصیلی

 مدل 
 عامل مشترک استاندارد  یراستاندارد غعامل مشترک  

T P.Value 
B SD Beta 

 ۰۰1/۰ 999/9  ۰۳۳/1 ۳۲۸/1۰ ثابت 

 59۷/۰ -5۲9/۰ -۰۳۶/۰ ۰1۷/۰ -۰۰9/۰ توقع از دیگران 

 ۳۳5/۰ 9۶5/۰ ۰۶۰/۰ ۰۳1/۰ ۰۳۰/۰ مسئولیتی هیجانیبی

 ۲۰۷/۰ -۲۶۳/1 -۰۸۴/۰ ۰۴1/۰ -۰5۲/۰ اجتناب از مشکل 

 ۰۳۷/۰ -۰9۴/۲ -1۲9/۰ ۰۲۸/۰ -۰5۸/۰ درماندگی در برابر تغییر
 

آماره     نشان  خالصه  تعیین  پراکندگی    درصد  ۳که    دهدیمهای ضریب  ابعاد    جادشده یااز  توسط  اجتماعی  پذیرش  در 

و به طریقی متغیرهای مستقل رابطه خطی با متغیر وابسته )پذیرش اجتماعی(    شودیمچهارگانه متغیر باورهای غیرمنطقی توجیه  

  توانیمی  خوببهکه از مدل رگرسیون خطی مذکور    دهدیم ( نشان  =1۸۶/۰R. از طرفی مقدار همبستگی متغیرها )دهدیم را نشان  

آماره )نیبشیپ برای   به  با توجه  استفاده نمود.  مدل رگرسیونی معنادار    شود کهنتیجه گرفته می  (F  =  9۷۸/۲و  <P  ۰۰5/۰ی 

از دیگران:باشدیم توقع  ترتیب بدین شرح است:  به  از متغیرهای مستقل  تبیین متغیر وابسته توسط هر یک  میزان  درصد،    ۴. 

 درصد. همچنین ضریب رگرسیونی  1۳درصد و درماندگی در برابر تغییر:    ۸درصد، اجتناب از مشکل:    ۶ی هیجانی:تیمسئولیب

(Beta) ی متغیر پذیرش اجتماعی را بر عهده نیبشیپ بیشترین    ریمتغاین    و  باشدیم  معنادار  ریی تغدرماندگی در برابر    تنهادربعد

 دارد

 پنجم: آزمون سؤال 

 بینی کند؟ آموزان دختر را پیشتواند سازگاری تحصیلی دانشآیا پذیرش اجتماعی می
 

 . تحليل واریانس رابطه بين متغير مستقل و متغير وابسته 6جدول 
 

 Df SS MS F P.Value منابع تغییرات 

 ۷۲9/۲۲۶ ۷۲9/۲۲۶ 1 بین گروهی
 

۰۷۲/۴۳ 

 

۰۰1/۰ 
 ۲۶۴/5 ۷۰/1۷۶۸ ۳۳۶ ی گروهدرون

  ۴۳۲/1995 ۳۳۷ کل

 دوربین واتسون  R 2R SD مدل 

1 ۳۳۷/۰ 11۴/۰ ۲9۴/۲ ۷9/1 

 سازگاری تحصیلی
 عامل مشترک استاندارد  یراستاندارد غعامل مشترک  

T P.Value 
B SD Beta 

 ۰۰1/۰ ۷۴۶/۷  59۶/۰ ۶1۸/۴ ثابت 

 ۰11/۰ 5۶۳/۶ ۳۳۷/۰ ۰۳1/۰ ۲۰۶/۰ پذیرش اجتماعی 

 

توان با  می  را  ۰5/۰و مالک را در سطح معناداری کمتر از    نیبشیوجود رابطه خطی بین متغیرهای پ   ۶با توجه به جدول  

درصد از پراکندگی مشاهده ایجادشده    11دهد که  های تحلیل ضریب تعیین نشان میها تأیید نمود. خالصه آمارهتوجه به آزمون 
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توجیه می اجتماعی  پذیرش  متغیر  توسط  تحصیلی  سازگاری  وابسته  در  متغیر  با  رابطه خطی  مستقل  متغیر  طریقی  به  و  شود 

دهد که از مدل  ( نشان می=۰R  /۳۳دهد. از طرفی مقدار همبستگی متغیرها که برابر است با ))سازگاری تحصیلی( را نشان می

نتیجه گرفته    (F=۰۷۲/۴۳  و<P  ۰۰5/۰بینی استفاده نمود. با توجه به آماره )توان برای پیشخوبی مین خطی مذکور بهرگرسیو 

پذیرش  پیش بین  تغیر  ( بیانگر این است که م Betaاستانداردشده )رگرسیونی    بیضر  . باشدیممدل رگرسیونی معنادار    شود که می

 نماید. را تبیین می مالکمتغیر  ۳۳۷/۰ ناجتماعی به میزا

 

 گيری بحث و نتيجه
آموزان دختر پایه سوم باورهای غیرمنطقی بر پذیرش اجتماعی و سازگاری تحصیلی دانش  رابطههدف از این پژوهش بررسی  

ها  های آماری مناسب برسی شدندکه نتایج آنپژوهشی با استفاده از آزمون   یهادوره متوسطه شهر همدان بود بدین منظور سؤال 

 شده است. طور مشروح بیانبه ۶تا  1های شماره در جدول

آمده نشانگر آن است که بین میزان باورهای غیرمنطقی و پذیرش اجتماعی  دستنتایج به  لین سؤال پژوهشدر پاسخ به او

آموزان بیشتر آموزان ارتباط معنادار و منفی وجود دارد و این بدان معناست که هرچه میزان باورهای غیرمنطقی در دانشدانش

ها، نظریه عقالنی،  بیین احتمالی تأیید این یافته شاید یکی از بهترین تبیین در ت  یابد.باشد، میزان پذیرش اجتماعی آنان کاهش می

گذارد و این نوع باور فرد است که  باورها و افکار فرد بر رفتار وی اثر می  است  معتقد   وی   زیرا  باشد، (  19۷۰عاطفی، رفتاری الیس )

باورهای منطقی فرد است و هرچه میزان باورهای غیرمنطقی   دنوعی پیام کننده رفتار اوست از این دیدگاه پذیرش اجتماعی بهتعیین

، رفتاری که از فرد  ((Aدهد  ای رخ میکنندهادثه فعالوقتی ح به عبارتیفرد باال باشد میزان پذیرش اجتماعی فرد کم خواهد بود.  

( و تفکرات فرد و Bکننده و رفتار فرد، )شود، بلکه بین حادثه فعالکننده ناشی نمیطور مستقیم از این حادثه فعالزند بهسر می

تواند  ابراین، عدم پذیرش اجتماعی میگذارد. بندر حقیقت، نظام باورهای وی قرار دارد که بر چگونگی و نوع رفتارهای وی تأثیر می

، محمودیان،  1۳۸۴های قبلی همچون )ثمری و لعلی فاز،  باورهای غیرمنطقی فرد باشد. این یافته با پژوهش (C) پیامدعنوان  به

باشد.  های شناختی و مفاهیم مرتبط با پذیرش اجتماعی است همسو می( که بیانگر و جود ارتباط بین مؤلفه1۳۸۷. اخالصی،  1۳۸۶

( او در تحقیقات خود نشان داد نوجوانان دارای باور خوداثرمندی 1۳9۶های بندورا )همچنین این یافته تأییدی است بر پژوهش

رسد شیوه تفکر و نوع باورمنطقی و کارآمد او باعث  گیرند. به نظر میتحصیلی و اجتماعی بیشتر موردپذیرش همساالن قرارمی

های مثبت باعث  گیریگردد و این جهت های بین فردی و ایجاد روابط حمایتی بین همساالن میرضنوعی مدیریت در انواع تعا

 آموزان گردیده است.افزایش پذیرش اجتماعی دانش

پژوهش  دوم  سؤال  به  پاسخ  به  ، در  تحصیلی  دستنتایج  سازگاری  و  غیرمنطقی  باورهای  بین  که  است  آن  بیانگر  آمده 

آموزان  تباط معنادار و منفی وجود دارد و این بدان معناست که هرچه میزان باورهای غیرمنطقی در دانشآموزان موردمطالعه اردانش

. نیز آزمون تحلیل واریانس نشان داد که در سطوح مختلف باورهای  یابدبیشتر باشد، میزان سازگاری تحصیلی آنان کاهش می

تفاغیرمنطقی، میزان سازگاری تحصیلی دانش تبیین متغیر سازگاری تحصیلی توسط  آموزان دارای  اما میزان  وت معنادار است 

زیاد نمی غیرمنطقی نمیباورهای غیرمنطقی چندان  باورهای  بدان معناست که  این  بهباشد و  را  تواند  خوبی سازگاری تحصیلی 

( را  الیس  نظریه  یافته  این  نماید.  تبیین  و  داده  می19۶9پوشش  تأیید  را  تحص (  سازگاری  که  و  نماید  باورها  فرد محصول  یلی 

باشد. چگونگی و نحوه تفکر ونگرش  های فرد در خصوص خود و مدرسه مانند خود پنداره، باور خودکارامدی و غیره مینگرش

توان  گذارد. علت را میبینی کرده است بر رفتار وی تأثیر میآموز نسبت به خود و الزاماتی که محیط آموزشی برای او پیشدانش

باورهای غیرمنطقی دانست. باورهای غیرمنطقی آثار منفی زیادی به دنبال دارند که یکی از آن آثار تأثیرات منفی بر رفتار در آثار  

هایش  های خود و حتی پیروزیسازگارانه فرد است. فردی که دارای حدود باالیی از تفکرات غیرمنطقی است، اصوالً تمامی شکست

هرچند باورهای غیرمنطقی    صورت سازگار برخورد نماید.تواند با دیگران بهداند و درنتیجه نمیرا با اموری غیر از خود مرتبط می 

توان در این دانست های این پژوهش عامل چندان کارآمدی شناخته نگردید که علت آن را می  در تبیین سازگاری تحصیلی دریافته

متغیرهای آموزشی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و    که واریانس سازگاری تحصیلی ناشی از متغیرهای متعددی مانند
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(، وان  199۷(، بریچز و رویگ )1991های قبلی همچون مولتون، بران ولت )غیره است اما وجود ارتباط در هردو متغیر در پژوهش

 باشد. ( مشهود می۲۰۰۲(، بالتر )۲۰۰۰دام و مرتنس )

درماندگی  بین باورهای غیرمنطقی تنها  چهار بعد از بود کهاین انگریبنتایج حاصله   ،پژوهش سؤال سوم و چهارمبه  در پاسخ

طرفه نشان . همچنین آزمون تحلیل واریانس یکباشدیم  برقرار  رابطه خطی  ی تحصیلیو سازگار  پذیرش اجتماعی  بادر برابر تغییر  

آموزان تفاوت معنادار است اما دانش ی تحصیلیازگارو س میزان پذیرش اجتماعی، داد در سطوح مختلف ابعاد باورهای غیرمنطقی

باشد و این بدان معناست که این ابعاد  توسط ابعاد چهارگانه باورهای غیرمنطقی چندان زیاد نمی  مالکمتغیرهردومیزان تبیین  

ایج تحقیق حاضر نشان همچنان که نت را تبیین نماید.  ی تحصیلیو سازگار  خوبی پذیرش اجتماعیتواند بهباورهای غیرمنطقی نمی

  1۳  و   ۲۶با    را بعد درماندگی در برابر تغییر به ترتیب  ی تحصیلیو سازگار  داده است، بیشترین تأثیر منفی بر پذیرش اجتماعی 

گفت عوامل فشارزای اجتماعی متعددی    دیدر برابر تغییر با   یسهم بیشتر عامل درماندگ  درتبین احتمالی .نمایددرصد تبیین می

هایی غیر از خانواده( در محیط های جدید، نگرانی از آینده، حتی دوری از خانواده و اسکان در محیط)روابط انسانی جدید، درس

، احساس  (. تصورات منفی از خود1995،  1۷توانند مشکالت سازگاری جدی ایجاد نمایند )هیگینز و اندلر مدرسه وجود دارند که می 

دهد و درنتیجه خود را ناتوان از مواجه با مشکالت و حل  نفس را در فرد نضج میهمراه با کاهش در عزت ،کفایتیعدم کارایی و بی

که توانمندی سازگاری فرد و انطباق وی  (. همچنین درماندگی در برابر تغییر ازآنجایی1۳۶9بیند )نجاریان و ابراهیمی قوام،  آن می

لورنزو، دیوید و  نماید )دیبرد، وی را دچار مشکل سازگاری کلی میتماعی، خانوادگی، شغلی و تحصیلی را از بین میبا محیط اج

 .؛ ترجمه محقق(۲۰۰۷، 1۸مونتگومری 

آموزان موردمطالعه در سؤال پنجم نتایج رگرسیون خطی نشانگر آن است که بین پذیرش اجتماعی و سازگاری تحصیلی دانش

آموزان بیشتر باشد، سطح سازگاری  ار و مثبت وجود دارد و این بدان معناست که هرچه میزان پذیرش اجتماعی دانشارتباط معناد

نماید.  آموزان موردمطالعه را تبیین میدرصد از سازگاری تحصیلی دانش  ۳۴متغیر پذیرش اجتماعی  و  یابد؛  تحصیلی آنان افزایش می

تحقیقات هادل با  دانش۲۰۰۲)   یآنچه همسو  اجتماعی در  پذیرش  است که هرچه  در  (  ماندگاری  به  تمایل  باشد  بیشتر  آموزان 

می افزایش  آنان  ترک  احتمال  اجتماعی  پذیرش  کاهش  با  بالعکس  و  بیشتر  دانشتحصیل  از طرفی  توانمندی  یابد.  که  آموزانی 

تری را نسبت ری تحصیلی باالتر و عملکرد مناسبآموزان و همساالن دارند سازگابیشتری در برقراری روابط دوستانه با سایر دانش

توان بین احتمالی این یافته میت. همچنین در  (۲۰۰5دهند )لوپز و دوبایس، مندی به مدرسه از خود نشان میبه تحصیل و عالقه

آموزان عیف دانشهای ارتباطی ضکه نشان داد مهارت  1۳۸۴به نقل از ایرانپور مبارکه    ۲۰۰5به نتایج حاصل از پژوهش کایور،  

آموزانی که در برقراری ارتباط مناسب با همساالن و اولیاء مدرسه  رسد دانشگردد اشاره کرد. به نظرمیسبب مشکالت تحصیلی می

شناختی، کاهش  های روانعملکرد ضعیفی دارند از پذیرش اجتماعی کمی توسط دیگران برخوردار باشند و همین امر باعث آسیب

 گردد. خود پنداره ضعیف و باعث کاهش سازگاری تحصیلی در این افراد می نفس واعتمادبه

به غیرمنطقی  باورهای  است که  آن  از  تحقیق حاکی  نهایی  اجتماعی  نتایج  پذیرش  و  بر سازگاری تحصیلی  صورت منفی 

بین، دو  له این متغیر پیش وسیتوان به کارآمدی نیست و نمی  چندان  آموزان اثرگذار است اما در تبیین هر دو متغیر عاملدانش

تواند سازگاری تحصیلی را تبیین تر از باورهای غیرمنطقی میمتغیر مالک را تبیین نمود؛ اما متغیر پذیرش اجتماعی بسیار موفق

های شناختی و آموزش نحوه بینی نماید. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، شناسایی انواع باورهای غیرمنطقی و تحریفو پیش

شناختی در مدارس و مراکز های روانو مهارت ی ارتباطیهامهارت ، های زندگیآموزان در قالب دروس مهارتمقابله باآنهابه دانش

 گردد. منظور بهبود و ارتقا ء پذیرش اجتماعی و سازگاری تحصیلی ایشان توصیه میآموزشی به

 

 

 

 

 
17. Higgins & Endler 
25. DiLorenzo, David, & Montgomery 

http://www.psyj.ir/


 63  -75  ص، 1400 ، بهار25شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

 منابع: 

شهری. تهران: قی زندگی کنیم. ترجمه نوشین ری (. چگونه منط1۳۸۰الیز، آلبرت و هارپر، رابرت. ) [1]

 نسل نواندیش. 

اتکینسون، ریتا. ال، اتکینسون، ریچارد. سی، اسمیت، ادوارد. ای، بم، داریل. ج، نولن، سوزان و   [۲]

( زمینه 1۳۸5هوکسما.  روان (.  رشک،  ی  بی  بهروز  براهنی،  محمدتقی  ترجمه  هیلگارد.  شناسی 

زمانی،   رضا  بیک،  محیمهرداد  مهدی  و  گاهان  نیسان  کریمی،  یوسف  شهرآرای،  الدین،  مهرناز 

 تهران: رشد.

های  بینی سازگاری تحصیلی بر اساس مهارت(. پیش1۳9۰اردالن، الهام و حسین چاری، مسعود. ) [۳]

 . 1-۲۸(، 1۷، )۶شناسی تربیتی،  ارتباطی باواسطه باورهای خودکار آمدی. روان

های دوجانبه، پذیرش همساالن، خود  بررسی رابطه بین دوستی(.  1۳۸1ایرانپور مبارکه، اختر. ) [۴]

دانش تحصیلی  پیشرفت  با  اجتماعی  سازگاری  و  شهر پنداره  راهنمایی  دختر سال سوم  آموزان 

شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،  نامه کارشناسی ارشد روان اصفهان. پایان

 ی. شناسی و علوم اجتماع دانشکده روان

(. مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن، مطالعه موردی زنان 1۳۸۷اخالصی، ابراهیم. ) [5]

 .9-۴9، ۴1شهر شیراز. مطالعات راهبردی زنان، 

فارسی، جلد    -پزشکی انگلیسیروان  -شناسی(. فرهنگ جامع روان 1۳۸۰اهلل. )پور افکاری، نصرت [۶]

 اول، چاپ سوم، تهران: فرهنگ معاصر.

و    ی (. رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با خودکارامد1۳۸9تجلی، الهام و اردستانی، فاطمه. )  [۷]

 . ۶۲-۷۸(، 1، )1۴شناسی، مجله روان سازگاری تحصیلی.

های زندگی بر استرس خانواده (. مطالعه اثربخشی مهارت1۳۸۴اکبر و لعلی فاز، احمد. ) ثمری، علی [۸]

 .۴۷-55(، ۲5و  ۲۶، )۷ول بهداشت روانی، و پذیرش اجتماعی. فصلنامه اص

(. بررسی ساختار عاملی آزمون باورهای غیرمنطقی  1۳۸۴عبادی، غالمحسین و معتمدین، مختار. ) [9]

 .۷۳-9۲(، ۲۳، )۷شناسی، جونز در شهر اهواز. دانش پژوهش در روان

دانشجویان دانشگاه آزاد (. رابطه بین پذیرش اجتماعی و سالمت روانی  1۳۸۸کالنتری، فریبا. ) [1۰]

 اسالمی رامهرمز. مجموعه مقاالت چهارمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان. 

 های ارزشیابی شخصیت، تهران: ساواالن.(. پرسشنامه1۳۸۴گنجی، حمزه. ) [11]

های زندگی با رویکرد قرآنی بر افسردگی،  (. بررسی تأثیر آموزش مهارت1۳۸۶محمودیان، مجید. ) [1۲]

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. و عملکرد تحصیلی فراگیران. پایان  پذیرش اجتماعی 

بر عملکرد   ینقش باورهای غیرمنطقی و پرخاشگر(.  1۳۸۶معتمدین، مختار وعبادی، غالمحسین. ) [1۳]

(،  1۴ی شهر تبریز. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، )ی متوسطه آموزان پسر دورهانشدتحصیلی  

۲۲-1. 

(. نقش حمایت اجتماعی در سازگاری فرد. مجله  1۳۶9بهمن و ابراهیمی قوام، صغرا. )نجاریان،   [1۴]

 . ۴-۶(،  ۸، )۶اطالعات علمی،  

آموزان در دوره ابتدایی. فصلنامه  تحلیلی بر ناسازگاری دانش(. 1۳۷1دوزسرخابی، محمد. )یمینی [15]

 . ۶1-۷۷(، ۴، )۸تعلیم و تربیت، 
[16] Bandura, A. Borboronelli, C. Caprara, G.V. & Pastorelli, C. (1996) 

Multifoceted Impact of self-Efficacy Beliefs on Academic Functioning. 

Child Development, 67,1206-1222. 

http://www.psyj.ir/


 63  -75  ص، 1400 ، بهار25شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

[17] Boulter, Lyn. T. (2002). self-concept as Predictor of college Freshman 

academic adjustment. College Student Journal.  

[18] http://www.looksmart.com 

[19] Bridges, K. Robert & Rog Miguet. (1997). Academic procrastination and 

irrational inking: a re-examination whit context controlled. Personality 

and individual difference, vol. 22, Issue 6, pp: 941-944. 

[20] Chong Abdullah, M. Elias, H. Mahyuddin, R, & Uli, J. (2009). 

Adjustment Amongst First Year Students in a Malaysian. European 

Journal of Social Sciences, 8(3): 496-505. 

[21] Ciarrochi, J, & Scott, G. (2006). The link between emotional competence 

and well-being: A longitudinal study. British Journal of Guidance & 

Counseling, 34: 231-243. 

[22] DiLorenzo, T, David, D, & Montgomery, GH. (2007). The interrelations 

between irrational cognitive processes and distress in stressful academic 

settings. Personality and Individual Differences, 42(2):765-776. 

[23] Hudley, Cynthia A. (2002). Comparing teacher and peer perception of 

aggression: An Ecological Approach. Educational Psychology, Volume 

85, Issue 2, pp: 377-384. 

[24] Higgins, J.E, & Endler, N.S. (1995). Coping, life stress, and 

psychological and somatic distress. European Journal of Psychology, 9: 

253-270. 

[25] Mullto, K. D, Brown, S. D, Lent, R. W. (1991). Relation of self-efficacy 

beliefs to academic outcomes: A meta-analytic investigation. Journal of 

Counseling Psychology, 38: 30-38. 

[26] Lopez, C, & Dubois, D. L. (2005). Peer victimization and rejection: 

Investigation of an integrative model of effects on emotional, behavioral, 

and academic adjustment in early adolescence. Journal of Clinical Child 

and Adolescent Psychology, 34: 25-36. 

[27] Zychowski, L. A. (2007). Academic and social predictors of college 

adjustment among first-year students: Do high school friendships make 

a difference? Unpublished Ph.D.Thesis, Indiana University of 

Pennsylvania. 

 
 

 

http://www.psyj.ir/

