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 چکيده
این پژوهش با هدف مطالعه رابطه کمال گرایی و سرسختی روانشناختی با خودپنداره 

 6971-79در سال تحصیلی استان گیالن  تحصیلی در دانش آموزان پسر نخبه ورزشکار

بود. جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان پسر نخبه ورزشکار استان گیالن به 

نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب  611بودند که از بین آن ها تعداد  272د تعدا

آن نیز همبستگی بود. به منظور جمع آوری داده روش شدند. نوع تحقیق توصیفی و 

(، سرسختی 6771)کمال گرایی تری شورت های پرسشنامه های مورد نیاز از طریق 

استفاده ( 6999تحصیلی دالور ) ارة( و خودپند6792روانشناختی کوباسا و همکاران)

ضریب  آزمون آماری پارامتریکهمچنین در قسمت تحلیل و استنباط آماری از  شد.

همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که؛ 

طه وجود راب کمال گرایی با خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان پسر نخبه ورزشکاربین 

بین سرسختی روانشناختی با خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان  (.P ˂16/1)ارد د

  (.P ˂16/1)رابطه وجود دارد  پسر نخبه ورزشکار

کمال گرایی، سرسختی روانشناختی، خودپنداره تحصیلی،  : يديکل واژگان

 .دانش آموزان پسر نخبه ورزشکار
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 ، 4 ، معصومه عشوریان 3 سليمان کابينی مقدم ، 2 ، مریم فيض بخش واقف 1 علی آسایش

 5عبداله صيادي

 .دکترای روانشناسی و مدرس دانشگاه پیام نور آستارا، آستارا، ایران  6
 .شهر قدس، تهران، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد   2
 .دکترای روانشناسی تربیتی و مدرس دانشگاه پیام نور رشت، رشت، ایران 9
 .کارشناس مدیریت مرکز علمی کاربردی هالل احمر رشت، رشت، ایران 4
 .کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان، الهیجان، ایران 1

 

 نام نویسنده مسئول:

 آسایش علی

 یخودپنداره تحصيلمطالعه رابطه کمال گرایی و سرسختی روانشناختی با 

 در دانش آموزان پسر نخبه ورزشکار
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 مقدمه
ه عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. مروزه ورزش یکی از اموری است که با

 برخی از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گروهی ورزشکار آماتور . گروهی طرفدار و عالقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات و نمایش

سیس شده و مخارج أوزارتخانه ها و ادارات ورزشی فراوانی ت. دگی خویش را می گذرانندهای ورزشی بوده، وعده ای نیز از راه ورزش امور زن

زیادی صرف ورزش، ساختن استادیوم ها، مجتمع ها و باشگاه های ورزشی و نیز تهیه وسائل و لباس های ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی 

و، مجالت و سایر رسانه های گروهی، به ورزشی و اخبار ورزشی اختصاص دارد می شود. بخش های قابل توجهی از برنامه های تلویزیون، رادی

نقش و اهمیت   . و خالصه ورزش یکی از اموری است که در جهان به صورت جدّی مطرح بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد

مسئله باعث شد تا افراد جامعه تمایل پیدا کنند نسبت  های بدنی دیرزمانی است که در میان افراد کم تحرك شناخته شده است. اینفعالیت

بود بدون تردید آرزوی هر فردی به. های بدنی حساس شوند و تالش نمایند تا دانش و اطالعات خود را توسعه بخشندبه تأثیرات مختلف فعالیت

 .شود همچنان ناشناخته باقی مانده استحث ما میباشد. با این همه، نکاتی که باعث پیشبرد موضوع مورد باش میکیفیت و طول عمر زندگی

بعضی، فعالیت بدنی یا تمرین را . تمرین(، آمادگی جسمانی و تندرستی همواره مورد بحث و مجادله است) تعاریف ابتدایی مربوط به ورزش

 هایبه عنوان یک سری از شاخص کنند. بنابراین از آمادگی جسمانی نیزتحرك بدن همراه با انقباض عضالنی و مصرف انرژی تعریف می

برند. تندرستی هم بود یا نبود بیماری نیست، بلکه تندرستی شاخصی است که تمامی های بدنی نام میکنندة ظرفیت در اجرای فعالیتتعیین

و تخصصی ورزش پرداخته ورزش، علمی است که در آن به مسائل علمی . گیردمراحل مختلف حیات جسمانی از آغاز تا پایان زندگی را در بر می

 می شود و هدف از این علم آن است که عالقه مندان به ورزش از این طریق پی به کلیه مسائل مربوط به علوم ورزش برده و آن را بکار بندند

 . ]6[ سیب شده و همچنین از طریق علم ورزش مهارت خود را در هر رشته ورزشی افزایش دهندآ تا کمتر دچار

امه های ثابت و پرطرفدار در برنامه مدارس تربیت بدنی است. تربیت بدنی و ورزش مقوله ای است که در هر اجتماعی یکی از برن   

جایگاه ویژه ای دارد و نقش آن در شکوفایی استعدادهای مختلف افراد و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیت های اخالقی، تربیتی، جسمانی، 

اجتماعی افراد انکار ناپذیر است، تربیت بدنی بخشی از تعلیم و تربیت است و باعث رشد ابعاد شخصیتی و ذهنی، عقلی، مهارتی، عاطفی و 

در حالی که تحقیقات نشان داده اند دختران و پسران ایرانی این نظر را دارند که تربیت بدنی و ورزش . شود می کودکان شناختی و اجتماعی

که این مقوله مهم در مدارس نادیده گرفته می شاهده می شود گاهی م .ماده و سالم داشته باشندها کمک کرده تا بدنی آ مدرسه ای به آن

این در حالی است که کودکان بطور تقریبی یک سوم ساعات روز خود را در مدرسه می گذارنند  .شود و ساعت آن صرف دروس نظری می گردد

 .]2[ ه باشندو امکان دارد در خارج از مدرسه فرصتی برای ورزش نداشت

 

 بيان مسأله
( خودپنداره تحصیلی را 6771) 2یکی از موضوعات مورد توجه صاحبنظران در حوزه تعلیم و تربیت است. یانگ 6خودپندارة تحصیلی

ل تنها عام عنوان به فرد هر استعداد که نظریه این اخیر، سال های درادراك شخصی فرد از خودکارآمدی در موضوع های درسی می داند. 

است. به باور  شده توجه بیشتری پیشرفت انگیزه در آن تأثیر و تحصیلی خودپندارة و بر گرفته قرار مورد تردید نقش دارد تحصیل در مستقل

گذارد.  تأثیر می آینده بر خودپنداره نیز، گذشته و پیشرفت دارد تأثیر آینده پیشرفت بر ( خودپنداره تحصیلی گذشته،6779) 9یونگ و مارش

در خودپنداره  تغییر و است انگیزشی های دارای ویژگی خودپنداره تحصیلی که شود ناشی می آنجا از خودپنداره پیشرفت رابطه به هتوج

یابد،  به پیشرفت تحصیلی ربط می تنها نه آموزان، خودپنداره دانش بنابراین شود. می بعدی منجر تحصیلی در پیشرفت به تغییر تحصیلی

خودپنداره، یکی از مهمترین عوامل موفقیت در زندگی افراد  .]9[دارد  ارتباط هم محیط آموزشگاهی در موفقیت نیاز مورد های مهارت با بلکه

 های خود داشته باشد و به این باور برسد که می ها و استعدادهای خود را بشناسد و تلقی و برداشت مثبتی از توانایی باشد. اگر فرد توانایی می

خودپنداره  .]4[ شود ی که استعدادش را دارد دست یابد، این امور موجب افزایش بازدهی و کارآمدی و تحقق اهداف وی میتواند به آن چیز

عزت نفس بر اساس . تر است شود، ولی از آن کلی متفاوت است. عزت نفس شامل خودپنداره نیز می« خودِگزارش شده»و « عزت نفس» از

 طور عینی ادراك شده است، و عزت نفس از فاصله توار است. خودپنداره یعنی خودواقعی شخص که بههای عینی و ذهنی اس ترکیب ارزیابی

در واقع عزت نفس احساس ارزش شخص . شود شود و از اینجا مسأله ذهنی بودن عزت نفس مشخص می خودواقعی به خودآرمانی ایجاد می

 باشد. همچنین فرد از خودش، توانایی و قابلیت و عواطف خودش میکه خودپنداره احساس  باشد، در حالی و سطح رضایت از خود می

                                                           
1-  Academic Self-Concept  
2- Young 
3-  Marsh & Yeung 
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خواهد و قادر است آن را بیان کند و  دهی همان چیزی است که شخص می دهی نیز متفاوت است. خودگزارش خودپنداره از خودگزارش

 .  ]1[ گزارش کند

ادراك » ( خودپنداره را به عنوان6716) 2آلپورت . کند میتعریف « روح آشکار شدن از خودش» ( خودپنداره را در واقع6711) 6رامف   

ادراك افراد از صفاتی که دارا هستند » و بنابراین ماهیت خودپنداره ممکن است به این صورت تعریف شود« داند شخص از شخصیت خود می

پنداره کودکان یک جنبه مهم از تمایالت خود؛ کند خودپنداره را چنین تعریف می (6771) 9. استونو نیز افراد نسبت به شخصیت خودشان

نظیر او و  های بی در واقع خودپنداره در یک مجموعه از اعتقادات درباره ماهیت واقعی فرد و کیفیت. باشد ها می شناختی از محیط آن توان

 اجتماعی هیجانات و انتخاب-وژیکیهای فیزیول مطرح کرده است که مردم مفاهیم جداگانه از جنبه( 6772) 4هامچک. باشد رفتار نوعی فرد می

( 6799) 1ویلیام پرکی. شود های گوناگون توسط تمایز بین احساسات فرد مشخص می های هوشمندانه خودشان دارند که این خودپنداره

ربوط به وجود داند که در هر شخص آن حقیقت م ای می ای از نظام پویا و مشکل و پیچیده از اعتقادات آموخته شده خودپنداره را مجموعه

داند. این ارزیابی ناشی  می       فرهنگ توصیفی روانشناسی، خودپنداره را ارزیابی کلی فرد از شخصیت خودش . ]1[ کند خودش را حفظ می

ه نظر ب آوریم و در نتیجه خودپنداره ممکن است مثبت یا منفی باشد. های رفتاری خود به عمل می از ارزیابی ذهنی است که معموالً از ویژگی

 ها را به توان کم و بیش آن این فرهنگ اصطالحاتی چون عقده حقارت، خودپنداره منفی و عزت نفس پایین از اصطالحاتی هستند که می

 است.  1یکی از متغیرهایی که در تعیین خودپنداره تحصیلی افراد نقش دارد سرسختی روانشناختی. جای هم به کار برد

( در دهه هشتاد قرن بیستم 6797) 9ازه شخصیتی مثبت است که برای اولین بار توسط مدی و کوباساسرسختی روانشناختی یک س   

( سرسختی روانشناختی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن 6797بر اساس نظریه های وجودی شخصیت مورد توجه ویژه قرار گرفت. کوباسا )

و مبارزه جویی تشکیل یافته است. کوباسا این نظریه را ارائه کرد که سرسختی روانشناختی  و جهان تعریف می کند که از سه مؤلفه تعهد، کنترل

ش می کند، زای زندگی، به عنوان منبع مقاومت ایفای نق استرسمجموعه ای از ویژگی های شخصیتی است که در هنگام مواجهه با وقایع 

امکان بروز عالیم بیماری را کاهش می دهد و از تجربیات مفید و متفاوت دوران کودکی نشأت می گیرد. او نشان داد افرادی که از سرسختی 

از  تزیادی برخوردارند، هرچند درجه باالیی از استرس ها را تجربه می کنند، ولی بیمار نمی شوند. این افراد از نظر ویژگی سرسختی، متفاو

است که همه افراد به درجاتی از آن برخوردارند.  9های شخصیتیسرسختی از ویژگی .]9[کسانی هستند که در شرایط پر استرس بیمار می شوند 

دارد. از بیماری مصون نگه   62زاتواند فرد را علیرغم زندگی در شرایط کامالً استرسمی 66جوییو مبارزه 61، مهار7این ساختار با سه مولفه تعهد

ها را تهدید تلقی کنند و به جای این که دگرگونیافراد سرسخت، احساس مسولیت و هدفمندی قوی دارند و بر رویدادها احساس تسلط می

به فهرستی از  دسترسی و ترسیم امکان فرد سرسخت به که است کنترل بنیادی از احساس سرسختی .]9[دانند کنند، آن را مایه بالندگی می

 فرد جویی، مبارزه صفت به فشارزاها می شود؛ به عبارتی، خوش بینانه نسبت دیدی پرورش باعث سرسختی نهایت در دهد. را می راهبردها

 این تمامی و نظر بگیرد در ایمنی برای تهدیدی به بر حسب امکانی برای یادگیری را ناخوشایند حتی حوادث تا سازد می قادر را سرسخت

شدید  برانگیختگی مقابل در سپری سرسختی، واقع در و شود منفی تنش زا      می پیامدهای یا کوتاه شدن مدت و پیشگیری باعث جنبه ها

 .]7[دانند  می مقابل بیماری ها در آسیب پذیری پژوهشگران، عامل دیگر و سیله که است زا تنش حوادث اثر فیزیولوژیک در

از  که کند. افرادی عمل می جسمانی و روانشناختی بیماری و تنش بین روابط کننده، عنوان تعدیل به روانشناختی سرسختی   

 به تنش، پاسخ در ضعیف شناختی روان سرسختی افراد دارای با در مقایسه که دارد کمتری احتمال برخوردارند، قوی روانشناختی سرسختی

 جانبی با فشارهای مقایسه در را سرسختی روانشناختی کننده تعدیل نقش تجربی های همچنین یافته شوند. روانی یا و آسیب جسمانی دچار

قابل توجه  حس کنجکاوی -6است:  ترتیب این به روانشناختی سرسختی ( ویژگی های6779) 69فیست و کند. از نظر برانون تأیید می تنش

 تغییر، اینکه به باور -4است  گرفته قرار ذهنی آنچه مورد تصور بودن مؤثر به اعتقاد -9دار  معنی و جالب های تجربه داشتن به تمایل -2

 مقاومت. این و توانایی استقامت -1نیرومندی  و وجود ابراز -1شود  پیشرفت و موجب رشد تواند می اهمیتی محرك با هر و است طبیعی

                                                           
1- Fram 
2- Allport 
3- Steven 
4- Hamachek 
5- William Purkey 
6- Psychological Tenacity 
7- Maddi & Kobasa 
8- Personality Characteristics 
9- Commitment 
10- Control 
11- Challenge 
12- Stressors 
13- Brannon & Feist 
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 6کمال گرایی، سازه عالوه بر مطالب شرح باال .]61[باشد  مفید زندگی آور تنش وقایع سازگاری با خصوص در تواند مختلف می ویژگی های

 نیز در پیش بینی خودپنداره تحصیلی دانش آموزان مؤثر است. 

کمال گرایی از اوایل قرن بیستم مفهوم مورد عالقه روان شناسان بوده است. اولین کسانی که بر روی کمال گرایی کار کردند آن را    

، کوچکترین اشتباه خود را گناهی نا بخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار این گونه تعریف کردند؛ گرایش افراطی فرد به بی عیب و نقص بودن

ن آپیامدهای شوم شکست را کشیدن. به زبان ساده تر افراد کمال گرا معیارهای خیلی خیلی باالیی را برای موفقیت در نظر می گیرند و اگر به 

ا دنیا را با قانون همه یا هیچ می شناسند. هر نتیجه ممکن یا شکست کامل اهداف بلند پروازانه نرسند خود را شکست خورده می پندارند. آن ه

فت ااست یا موفقیت کامل. در بحث آموزش، این پدیده به وضوح در نظر دانش آموزان بعد از انجام آزمون نمود پیدا می کند.    آن هایی که دری

ر نتیجه کاری ندارند احتماالً افرادی کمال گرا هستند. اگر قبل از آزمون نمره پایین را یک شکست می دانند و اصالً به عوامل دیگر دخیل د

 .]66[نیز با دانش آموزان کمال گرا گفتگو شود، احتماالً آنان بیش از هر چیز، ترس از شکست ذهنشان را مشغول کرده است 

معطوف  به خود را شخصیت، توجه گسترده ای ناسیروانش لحاظ به چه و بالینی لحاظ به چه تاکنون قبل دهة دو از کمال گرایی سازة   

( به فرایندهای شناختی که کمال گرایی را در 6711) 2است. محققان هر کدام از منظری به سازه کمال گرایی توجه نموده اند. هولندر داشته

( 6799) 9و نقایص خود تمرکز می کنند. هاماچکفرد، پایدار می ماند، توجه کرد. مانند توجه انتخابی، یعنی افراد کمال گرا اغلب بر اشتباهات 

ا هبین کمال گرایی نرمال و روان رنجور تمایز ایجاد نمود، از یک سو کمال گرایان روان نرمال رضایت زیادی تجربه می نمایند و عزت نفس آن 

زیرا  ،احساس رضایت مناسبی را تجربه کنندبر اساس پیشرفت هایشان، افزایش می یابد. از سوی دیگر، کمال گرایان روان رنجور نمی توانند 

در همین رابطه  .]62[از دید آن ها چیز خوبی وجود ندارد، بدین خاطر، تنها بر شکست و عدم موفقیت در تالش هایشان تمرکز می نمایند 

صورت گرفته اشاره کرد. نتایج  ]69[پژوهش های متعددی صورت گرفته که از آن جمله می توان به تحقیقی که توسط زاهد بابالن و همکاران 

این تحقیق نشان داد که کمال گرایی، جهت گزینی هدف تسلط و عملکرد تحصیلی پیش بین معنی دار فرسودگی تحصیلی است. عملکرد 

تحصیلی، جهت گزینی هدف تسلط و کمال گرایی مثبت به طور منفی و معنی دار و کمال گرایی منفی به طور مثبت معنی دار پیش بین 

بدرفتاری در دوران کودکی رابطه منفی با خودپنداری، در پژوهشی نتیجه گرفتند که؛  ]64[ 4همچنین لو و همکاران فرسودگی شغلی است.

خودکارآمد بودن و انگیزش شکنندگی در بزرگسالی دارد. خودپنداره با خودکارآمدی و انگیزش مطلق رابطه مثبت دارد و برعکس، ارتباط معنی 

دکارآمدی و انگیزش خستگی وجود نداشت. با توجه به مطالب شرح باال در این پژوهش هم این سؤال مطرح است که آیا بین داری بین خو

 کمال گرایی و سرسختی روانشناختی با خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان پسر نخبه ورزشکار رابطه وجود دارد؟

نفر  611بودند که از بین آن ها تعداد  272ه ورزشکار استان گیالن به تعداد جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان پسر نخب   

آن نیز همبستگی بود. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از روش به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نوع تحقیق توصیفی و 

( 6999تحصیلی دالور ) ( و خودپندارة6792سرسختی روانشناختی کوباسا و همکاران)(، 6771)کمال گرایی تری شورت های پرسشنامه طریق 

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده  آزمون آماری پارامتریکهمچنین در قسمت تحلیل و استنباط آماری از  استفاده شد.

ابطه ر با خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان پسر نخبه ورزشکار کمال گراییاین تحقیق از دو فرضیه شرح زیر تشکیل شده است؛ بین  شد.

نی در همین رابطه پیش بیرابطه وجود دارد.  بین سرسختی روانشناختی با خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان پسر نخبه ورزشکاروجود دارد. 

، ین صورت که با مطالعه و بررسی منابع مرتبط با مبانی نظریداشته باشد. بدزیادی این تحقیق می تواند نتایج بنیادی و کاربردی  می شود که

  به طور کاربردی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.آن مباحث جدیدی در این زمینه ارائه می شود ضمن این که یافته های حاصل از 

 

 یافته ها و نتيجه گيري
ک پارامتریای قرار دارند از آزمون های آمار استنباطی در سطح فاصلهها و با توجه به مقیاس اندازه گیری متغیرها که جهت آزمون فرضیه

ای هپیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید که نتایج آن به شرح زیر ارایه می گردد. قبل از ارائه نتایج یافته های استنباطی، به یافته 

 توصیفی اشاره می شود: 

 

 

 

                                                           
1- Perfectionism 
2- Holender 
3- Hamachk 
4-  Lu & et al 
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 ف متغيرهاي پژوهشاسميرن -. محاسبه آزمون کولموگروف1جدول 

  اسمیرنف -آزمون کولموگروف

 متغیرها
 P آماره

 227/1 121/1 کمال گرایی

 696/1 199/1 سرسختی روانشناختی

 117/1 799/6 خودپنداره تحصیلی

 

حصیلی( ت اسمیرنف برای هر سه متغیر )کمال گرایی، سرسختی روانشناختی و خودپنداره -نتایج جدول باال، نتیجه آزمون کولموگروف   

 است که نشان می دهد توزیع داده ها در متغیرها نرمال می باشد. 11/1بزرگتر از 
 

 . محاسبه ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش2جدول 
 

 شاخص های آماری

 متغیرها
 انحراف استاندارد میانگین

 47/1 79/11 کمال گرایی

 11/9 44/41 سرسختی روانشناختی

 67/61 11/99 صیلیخودپنداره تح

 

نتایج جدول باال، نتیجه یافته های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد برای هر سه متغیر )کمال گرایی، سرسختی روانشناختی    

، متغیر 47/1و انحراف استاندارد  79/11و خودپنداره تحصیلی( می باشد. همانطوری که مشاهده می شود متغیر کمال گرایی دارای میانگین 

و انحراف  11/99و متغیر خودپنداره تحصیلی نیز دارای میانگین  11/9و انحراف استاندارد  44/41سرسختی روانشناختی دارای میانگین 

 می باشد. 67/61استاندارد 

 رابطه وجود دارد. کمال گرایی با خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان پسر نخبه ورزشکاربین اول:  هیفرض   

 . محاسبه ضریب همبستگی پيرسون در مورد فرضيه اول3 جدول

 2 6 متغیر

  6 کمال گرایی

 6 **917/1 خودپنداره تحصیلی

                                                            55/5>P      *51/5>P      **551/5>P *** 

 

دهد معنادار است. این نتیجه نشان می >16/1Pتگی محاسبه شده در سطح با توجه به نتایج بدست آمده از جدول باال؛ ضریب همبس   

و  917/1به طوری که مقدار این رابطه برابر  رابطه وجود دارد. کمال گرایی با خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان پسر نخبه ورزشکاربین که 

 باشد.به صورت مستقیم )مثبت( می

 رد فرضيه اول. نتایج تحليل واریانس در مو4جدول 

 تعدیل شده F sig R 2R مجذور میانگین df مجموع مجذورات 

 999/1 162/1 124/1 979/9 749/996 2 979/919 رگرسیون

     116/611 612 941/61279 باقیمانده

      614 291/69116 کل
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 مؤلفه هاي کمال گراییبين: )مقدار ثابت(؛ پيش

 لیمالک: خودپنداره تحصي
 P<124/1و  F(2و612=)9/ 979محاسبه گردید.  999/1تصحیح شده برابر  2Rو مجذور  R=162/1های جدول باال؛ مقدار طبق داده

درصد تغییرات  9/99به عبارت دیگر،  مؤلفه های کمال گرایی پیشگوی مناسبی برای خودپنداره تحصیلی دانش آموزان می باشد.نشان داد که 

 تبیین نمود. مؤلفه های کمال گرایی را می توان با استفاده از تغییرات دانش آموزان  خودپنداره تحصیلی

 . سهم تفکيکی متغيرهاي پيش بين در پيش بينی متغير مالک5جدول 

 
                                     ضرایب استاندارد نشده                     ضرایب استاندارد شده

B                 خطای استاندارد    Beta            t                sig 

 111/1 914/61 - 211/9 114/99 مقدار ثابت

 164/1 967/1 111/1 269/1 619/1 کمال گرایی مثبت

 119/1 179/1 219/1 219/1 149/1 کمال گرایی منفی

 

 بینی خودپنداره تحصیلی دانش آموزانتوان معادله رگرسیون زیر را برای پیشبا توجه به موارد مطرح شده و بر اساس جدول باال؛ می   

 در نظر گرفت:

 = خودپنداره تحصیلی دانش آموزان 114/99+ )مقدار ثابت( 619/1+ )کمال گرایی مثبت( 149/1)کمال گرایی منفی(  

 رابطه وجود دارد. بین سرسختی روانشناختی با خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان پسر نخبه ورزشکاردوم:  هیفرض   

 . محاسبه ضریب همبستگی پيرسون در مورد فرضيه دوم6جدول 

 2 6 متغیر

  6 سرسختی روانشناختی

 6 **212/1 خودپنداره تحصیلی
                                                            55/5>P      *51/5>P      **551/5>P *** 

دهد معنادار است. این نتیجه نشان می >16/1Pبا توجه به نتایج بدست آمده از جدول باال؛ ضریب همبستگی محاسبه شده در سطح 

ابر به طوری که مقدار این رابطه بر ود دارد.رابطه وج سرسختی روانشناختی با خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان پسر نخبه ورزشکاربین که 

 باشد.و به صورت مستقیم )مثبت( می 917/1

 . نتایج تحليل واریانس در مورد فرضيه دوم7جدول 

 تعدیل شده F sig R 2R مجذور میانگین df مجموع مجذورات 

 274/1 492/1 116/1 111/1 411/129 9 917/6992 رگرسیون

     297/74 616 919/61699 باقیمانده

      614 291/69116 کل

   

 مؤلفه هاي سرسختی روانشناختیبين: )مقدار ثابت(؛ پيش

 مالک: خودپنداره تحصيلی

 P<116/1و  F(9و616=)111/1محاسبه گردید.  274/1تصحیح شده برابر  2Rو مجذور  R=492/1های جدول باال؛ مقدار طبق داده

درصد  4/27به عبارت دیگر،  مؤلفه های سرسختی روانشناختی پیشگوی مناسبی برای خودپنداره تحصیلی دانش آموزان می باشد.که  نشان داد

 تبیین نمود. مؤلفه های سرسختی روانشناختی را می توان با استفاده از تغییرات خودپنداره تحصیلی دانش آموزان تغییرات 
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 اي پيش بين در پيش بينی متغير مالک. سهم تفکيکی متغيره8جدول 

 ضرایب استاندارد نشده                     ضرایب استاندارد شده 

B                     خطای استانداردBeta                 t                   sig 

 111/1 216/9 - 616/61 692/99 مقدار ثابت

 141/1 911/6 699/1 999/1 194/1 تعهد

 661/1 117/6 624/1 414/1 111/1 کنترل

 111/1 141/9 291/1 161/1 911/6 مبارزه جویی

 

بینی خودپنداره تحصیلی دانش آموزان ا برای پیشتوان معادله رگرسیون زیر ربا توجه به موارد مطرح شده و بر اساس جدول باال؛ می

 در نظر گرفت:

 = خودپنداره تحصیلی دانش آموزان 692/99+ )مقدار ثابت( 194/1+ )تعهد( 111/1+ )کنترل( 911/6)مبارزه جویی(  
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 راجعممنابع و 

(. مقایسه رضایت مندی از ابعاد بدنی و اضطراب 6974اقدسی، محمدتقی؛ صمدی، حسین و قاری، برهان الدین. ) [6]

 .619-699(، 9)9، فصلنامه طب جانبازاجتماعی جانبازان ورزشکار رشته های تیمی و انفرادی. -جسمانی

های کودکانه جسمانی بر بهبود کمرویی  (. تأثیر بازی6974پروین، مریم؛ موحدی، احمدرضا و فرامرزی، ساالر. ) ]2[ [2]

 .699-216(، 2)9، مجله رشد و یادگیری حرکتیدانش آموزان دختر دبستانی. 
[3] Lowrence, W.W. (2014). Employee engagement and manager self-efficacy. Journal of 

Management Development, 2(1), 376-387. 

[4] Pajares, F. & Miller, M.D. (2015). Role of Self-efficacy and self-concept beliefs in 

mathematical problem solving: A path analysis. Journal of  Eductional psychology, 86(2), 

193-203. 

بر خودپنداره دانش  تأثیر آموزش مهارت های زندگی(. 6974شیخ االسالمی، علی؛ جعفری، عیسی و عبادیان، علی. )  [1]
 . پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی.آموزان دارای افت تحصیلی

[6] Brown, N.W., & Cross, J.R. (2015). Comparing the self concept of children with cerebral 

palsy to the perceptions of their parents. Disability and Rehabilitation, 33(3), 385- 393. 

(. نقش فرسودگی شغلی، 6971رجائی، زهرا؛ شفیع زاد، حمید؛ بابایی، ناهید؛ امیرفخرایی، آزیتا و عاشوری، جمال. )  [9]

، ننشریه پرستاری ایراحمایت اجتماعی ادراك شده و سرسختی روانشناختی در پیش بینی کیفیت زندگی پرستاران. 

91(619 ،)61-6. 
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(. رابطه علی خشم و سرسختی روانشناختی با کیفیت زندگی در بیماران 6976آقایوسفی، علیرضا و شاهنده، مریم . )  [7]

 .6-66، 9، مجله روانشناسی سالمتعروق کرونری. 
[10] Paleologou, M, & Dellaporta, A. (2013). Hardiness vs Alienation Personality Construct 

Essentially Explains Burnout Proclivity and Erroneous Computer Entry Problems in Rural 

Hellenic Hospital Labs. International Journal of Human and Social Sciences (IJHSS, 5(7), 

438-453. 

(. الگوی پیش بین کمال گرایی مثبت و منفی در نمونه ای از دانشجویان شمال 6979رهنما، نقی و پوقوسیان، روبن. )  [66]

 .26-92(، 664)22، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهدکشور. 

(. نقش کمال گرایی در پیش بینی احساس 6974باباپور خیرالدین، جلیل؛ اسماعیل پور، خلیل و سعیدی دهقانی، سمیه. )  [62]

 .619-694(، 2)67، 94مجله روانشناسی خستگی شناختی، جسمانی و اجتماعی. 

گرایی، جهت گزینی هدف و (. رابطه کمال 6972زاهد بابالن، عادل؛ پوربهرام، روشنک و رحمانی جوانمرد، سمیرا. )  [69]

 .617-624(، 2)1، پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی -فصلنامه علمیعملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی. 
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