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 چکیده :

 
دخترانه   ییدانش آموزان مدارس ابتدا یلیتحص یو سازگار یبا تاب آور یخودکارآمد نیه برابط یبررسهدف از پژوهش حاضر 

پیمایشی از نوع همبستگی  -نوع روش تحقیق توصیفی وهدف، کاربردی  نوع پژوهش حاضر از نظر است. شهرستان گرگان

 ینفر م 354به تعداد   رستان گرگاندخترانه شه ییدانش آموزان مدارس ابتدا هیحاضر شامل کل قیتحق یاست . جامعه امار

شدند. برای جمع آوری ساده انتخاب  یتصادف یرینمونه گ صورتنفر به  150باشد که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 

( و 2003، تاب آوری کانر و دیویدسون )1982پرسشنامه های استاندارد خود کارامدی شرر و همکاران در سال اطالعات از 

  داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی از  ( استفاده شد.1984لی بیکر و سیریاک ) سازگاری تحصی

مقدارضریب همبستگی مثبت و معنی داری بین خودکارامدی با محاسبه شد. نتایج نشان داد که  SPSS21طریق نرم افزار 

درصد از میزان تاب اوری و  47همچنین خودکارآمدی میتواند ( وجود دارد. 540/0( و تاب آوری )631/0سازگاری تحصیلی )

 اید.  درصد از سازگاری تحصیلی دانش اموزان را پیش بینی نم 41

 

 یلیتحص یسازگار ، یتاب آور ، یخودکارآمد :کلمات کلیدی

 

 مقدمه:
 

نتایج به دست آمده را دارد. را با موفقیت به اجرا می گذارد و انتظار  یخودکارآمدی اطمینانی است که شخص، رفتارخاص

 تحصیلی  در دانش آموزان میتواند ویژگی موثری بر روی ویژگی های شخصیتی به خصوص تاب آوری و سازگاریخودکارآمدی 

تاب آوری ظرفیت افراد  (.1393ی،نیده قطب الد یاحمدی و کمال آباد ینیعابد)نقش مهمی را ایفا می کند آنها داشته باشد و

زندگی می باشد. در هنگام مواجهه با دشواریهای زندگی، افراد با تاب  گاری و بهبودی از استرس و دشواری هایدر مقابله، ساز

ه افسردگی، استرس، اضطراب و مشکالت بین فردی هستند و ممکن است از رفتارهای آوری پایین در معرض خطر ابتال ب

با بحران  یتحمل و سازگار ییتوانا یبه معن یتاب آور (.1392ی، مخاطره آمیز برای سالمتی استفاده کنند )تقی زاده و فرمان

ناموفق از زمینه هایی است که نگرانی سازگاری تحصیل از سویی  (.1394)جوادی و همکاران،و غلبه بر آنهاست یزندگ یها

موفق را بشناسیم  زگاریهمراه دارد. بسیار مهم است که عوامل پیچیده موثر در سا روزافزونی را برای مراکز آموزش عالی به

سازگاری تحصیلی را به  .تحصیلی را بشناسند درحالی بیشتر پژوشها سعی کرده اند عوامل فردی پیش بینی کننده موفقیت

هایشان برای  مقتضیات تحصیلی ، موثر بودن تالش ان داشتن نگرشهای مثبت به اهداف تحصیلی وضع شده، کامل کردنعنو

(. همچنین موضوع مورد بررسی در تحقیق 1390کرده اند)اربطانی، مثبت به محیط تعریف رسیدن به این شروط و نگرش

قشر  نیرتریپذ بیوجوانان آسان گرگان می باشد. زیرا نپیش رو مربوط به دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرست 

 ندهیزنند که سالمت حال و آ یم ییرهارفتا گروه ها دست به ریاز سا شیدوره، ب نیا یتحول یها یژگیهستند و به واسطه و

و آسیب پذیرتر هستند.همچنین مقطه ابتدایی که دوره جدیدی برای دانش اموزان می  دهد یشان را در معرض خطر قرار م

باشد میتواند زمانی پر از تجربیات جدید و چالش انگیز برای اکثر دانش آموزان باشد زیرا دوره انتقال از خانه  به مدرسه و 

با محیط تحصیلی خود بهتر سازگار تر باشند عملکرد  وری از خانواده می باشد ؛ قوانین و مقررات خاصی دارد و هرچه بتوانندد

 (.1392تحصیلی بهتری نیز خواهند داشت)سلیمانی فر و شعبانی،

 بیان مساله

ی جهان سوم؛ موانعی است که بر سر راه های آموزشی کشورها، به ویژه کشورهاامروزه یکی از مهمترین مسائل بسیاری از نظام

وجود دارد؛ بنابراین، الزم است از راه  ن بعدی از ابعاد گوناگون نظام آموزشیپیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان به عنوا

ا برنامه شناخت موانع و مشکالت برای رفع آنها و کاستن از دامنه ضایعات تحصیلی چاره اندیشی و تدابیر الزم اتخاذ گردد. زیر

ها واستانداردهای مطلوب، تحقق ریزی برای وضعیت مطلوب جز با بررسی و شناخت وضعیت موجود و مقایسه آن باهدف



(. مقطع ابتدایی برای دانش آموزان تغییر بزرگ و عمده ای در زندگی آنان 1395و جاللی، مهموئی خواهد یافت)مومنین

نی میباشد.اگرچه آنها تصوراتی از مدرسه را دارند، اما هنوز فهم رشد روا محسوب میشود که فرصتی برای یادگیری بیشتر و

س را ندارد. از طرفی یکی از هدفهای آموزش عالی تولید دانش آموزان خوب درستی از زندگی تحصیلی در موقعیت واقعی مدار

 تحصیلی خود بهتر سازگار دانش آموزانی که با محیط (.2007و همکاران، 1با شخصیتی سالم و سازگار است)فریدلندر

به توانمندی فراگیران سازگاری تحصیلی ناظر (. 1392سلیمانی فروشعبانی ،میشوند،عملکردتحصیلی بهتری نیزخواهند داشت)

عنوان یک نهاد اجتماعی فراروی آنها قرار میدهد)تمنایی هایی است که مدرسه بهدر انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقش

ها وساختارهای اجتماعی سازگاری تحصیلی به مقدار انطباق فرد با شرایط، محیط،انتظارات، درخواست(. 1394،فر و مرادی

به طوریکه بیکر وسیریاک معتقدند سازگاری تحصیلی یک (.2009وهمکاران ،  2)عبداهللموزشگاه بستگی داردحاکم برمحیط آ

گویی موفقیت آمیز به تقاضاهای متنوع و مختلف محیط آموزشی مفهوم چندبعدی بوده و به معنای توانایی افراد در پاسخ

 (.3،1984است)بیکر و سریاک

تحصیلی افراد به خصوص دانش آموزان  یکی از دغدغه های اصلی می باشد و از آنجایی  چگونگی ایجاد تاب آوری و سازگاری

د ممکن است در مورد ذاتی بودن این نیاز که انسان ها یک نیاز ذاتی برای شناخت نقاط قوت و ضعف خود دارند . هر چن

زگاری بیشتر می شود، باشواهد موجود اختالف نظر وجود داشته باشد،اما این مفروضه که آگاهی ازنقاط قوت خود موجب سا

( هماهنگ است که در آن باورهای کارآمدی تعیین کننده ی اصلی عملکرد آدمی 1997وبا نظریه خودکارآمدی باندورا)

 (.1388،است)جلیلی

 خودکارآمدی یکی از متغیرهایی است که مورد توجه قرار گرفته است و که با سازگاری افراد ارتباط تنگاتنگی دارد.

خودکارآمدی، باور به کارآمدی خود می باشد که  باعث تحرک و پویایی و برنامه ریزی صحیح در حین تحصیل دانش آموزان 

(. انجام 1396موفقیت و سازگاری تحصیلی فرد تاثیر بگذارد)تیرگری و همکاران،می شود و از این طریق می تواند بر روی 

ابه در موقعیت های مختلف به صورت ضعیف ، متوسط و یا قوی به تغییرات وظایف از سوی افراد مختلف با مهارت های مش

می سازد که تا با استفاده از مهارت ها باورهای خود کارامدی آنها وابسته است. به همین دلیل ، خود کارامدی ، افراد را قادر 

(. باورهای خودکارآمدی بر طرز تفکر  1391در برخورد با موانع و شرایط خاص کارهای فوق العاده ایی انجام دهند)موسوی،

                 ، مقابله با استرس و انتخاب اهداف و دسترسی به آن ها تاثیرافراد، چگونگی رویارویی با مسائل ، تصمیم گیری

ارتباط با توانایی انجام  (.در محیط تحصیلی، خودکارآمدی به باورهای دانش آموزان در 2017و همکاران، 4گذارد)کارتر می

عیین شده اشاره دارد. فراگیرانی که خودکارآمدی بیشتری دارند، تمایل، تالش و استقامت بیشتری را در انجام وظایف درسی ت

های خود اعتمادی ندارند، در توانایی خود اطمینان دارند. همچنین افرادی که به تواناییوظایف درسی بکار میگیرند و به 

یابد. چنین افردی از و احتمال اینکه به نحو مؤثری عمل کنند، کاهش میموقعیتهای مخاطره آمیز دچار یأس و ناامیدی شده 

سیب میشود که این امر به نوبه خود منجر به احساس مواجهه با مسائل چالش برانگیز واهمه دارند و لذا عملکردشان دچار آ

 (.2018و همکاران، 5هات لویکناکارآمدی و کاهش موفقیت و عملکرد میشود)

شناسایی عوامل مؤثر بر سازگاری تحصیلی اهمیت فراوان دارد زیرا  سازگاری تحصیلی در پیشرفت و عملکرد تحصیلی ؛اهمیت 

نفی آن در زمینه مسائل روانی، تحصیلی و هزینه های مادی پیشگیری میشود. و با توجه با شناسایی این عوامل از پیامدهای م

ویژه محیط تحصیل و میزان تاب آوری آنها، تحت تأثیر متغیرهای زیادی می باشد افراد با محیط پیرامون به به آنکه سازگاری 

ط اطراف مسائل و مشکالت پیش رو کنار آمده و با محی تواند به افراد کمک کند تا بهتر بتوانند با که بررسی این متغیرها می

آمدی با تاب آوری و سازگاری تحصیلی دانش سازگاری پیدا کنند؛ برآن شدیم تا در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین خودکار

رآمدی با تاب آیا بین خودکاآموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان گرگان پرداخته و سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که 

  آوری و سازگاری تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان گرگان رابطه وجود دارد یا خیر؟

 
1 Friedlander 
2 Abdullah 
3 Baker and Siryk 
4 Carter 
5 Hatlevik 



 اهمیت وضرورت پژوهش

آدمی در مسیر زندگی خود با مسائل مختلفی روبرو می شود و خطرات بالقوه ی زیادی را در پیش رو دارد. بنابراین از آنجا که 

بنابراین لزوم آماده ساختن افراد جامعه به  .ه شتاب زده و آنی ، در بیشتر موارد کارسازتر استو علمی ، و نبرخورد ریشه ای 

منظور برخورد مناسب با اینگونه مسائل و معضالت از دغدغه های اصلی نظام اجتماعی و تعلیم و تربیتی کشور باید قرار 

ی توان به میزان زیادی از آسیب های ناخواسته ای که در نش اموزان مگیرد.بنابراین با افزایش مقاومت و تاب آوری در دا

(. تاب آوری، توانایی غلبه بررویدادهای دارای بار وفشار روانی زیاد 2015مهری نژادوهمکاران،کمین آنها است، پیشگیری کرد)

یژگی مرتبط با منش، عنوان یک و تاب آوری عمومًا به (.2010و همکاران، 6وحفظ سالمت روانی و سرزندگی می باشد )زاتورا

شخصیت و تواناییِ مقابله در نظر گرفته می شود که بر توانمندی، انعطاف پذیری، توانایی تسلط یا برگشت به حالت عادی پس 

(. تاب آوری،توانایی سازگاری موفقیت آمیز با 1396از مواجه شدن با استرس و چالش شدید داللت دارد)فرهادیه و همکاران،

 ،(. تاب آوری1395و همکاران، زارعی محمودآبادیسازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار است ) ه وط تهدیدکنندشرای

آفرینش را داشته اند. اما حقیقت آن است که به صرف داشتن چنین  ظرفیتی فطری یا غریزی است که در مسیر شکل گیری

نیز رفتارهای تاب آورانه را از خود به نمایش گذارد. در واقع تاب در عمل  توانایی و ظرفیتی نمی توان انتظار داشت که انسان

آوری برای آن که مجال ظهور داشته باشد باید در محیطی که دارای ویژگی های پرورش دهنده تابآوری است قرار 

 (.1396گیرد)حیدری،

ه این امر در افزایش عزت نفس آنها نیز د کرد، کافرادی که تاب آوری باالتری دارند، استرس و اضطراب کمتری را تجربه خواهن

های متعدد، افزایش تاب آوری می تواند در این می تواند تاثیرگذار باشد. با توجه به فشارهای دوره نوجوانی و هجوم استرس

همیت وده از امسیر به دانش آموزان کمک کند ، لذا توجه به این امر که بتوان استرس و اضطراب آنها را در زندگی کمتر نم

 (.2014و همکاران، 7)کوسکان فراوانی برخوردار می باشد.

 

اسایی رابطه بین خودکارآمدی با تاب آوری و سازگاری تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه : شنپژوهشهدف 

 شهرستان گرگان 

 :  پژوهشفرضیه 

 ارس ابتدایی دخترانه شهرستان گرگان رابطه وجود دارد.بین خودکارآمدی با تاب آوری و سازگاری تحصیلی دانش آموزان مد

 

 ادبیات وپیشینه پژوهش

در مرکز نظریه شناخت آلبرت بَندورا، روانشناس معروف، قرار دارد. نظریه باندورا بر نقش یادگیری ارآمدی ک-خودمفهوم 

ها و ها، توانائیساس نظر بندورا، نگرشای، تجربیات اجتماعی و جبرگرایی تقابلی در رشد شخصیت تأکید دارد. بر امشاهده

شود. این سیستم در چگونگی درک ما ی است که » سیستم خود« نامیده میهای شناختی هر فرد، تشکیل دهنده چیزمهارت

کارآیی، بخش مهمی از این -کند. خودای ایفا میها، نقش عمدهاز شرایط مختلف و چگونگی رفتار ما در واکنش به آن

 (.1393ود« است)اعرابیان،»سیستمِ خ

 مقاومتت صرف آوری، می شود. تاب نامیده آوری تاب دشوار، ایموقعیت ه و زا استرس عوامل با فرد موفقیت آمیز آمدن کنار

 محتیط ی ستازنده و فعتال ی کننتده مشتارکت آور، فترد تتاب بلکته نیست کننده تهدید شرایط یا ها آسیب برابر در منفعل

 نوعی و آمیز مخاطره شرایط مقابل در معنوی، و روانی-زیستی تعادل برقراری در قابلیت فرد آوری، اباست. ت خویش پیرامونی

آبتاد  نصترت خسروشتاهی و هاشتمی است )بهادری همراه شناختی و عاطفی هیجانی، مثبت پیامدهای با که خود است ترمیم

      شتان چته جامعته آن و خواهنتد متی افتراد چته آن نبی توازن شامل که پویا و رشد حال در است فرایندی سازگاری (.1390,

 برقترار تمتاس اجتماع با مؤثر به صورت فرد طرف یک از ، است سویه دو فرایند یک سازگاری دیگر عبارت به.  است پذیرد می

 
6 Zautra 
7 Coşkun 



 واقعیت را خویش ی بالقوه های توانایی ها آن طریق از فرد بیند که می تدارک را ابزارهایی نیز اجتماع دیگر طرف از و کند می

 کلتی طتور بته. آید می وجود به پایدار نسبتاً سازشی و شده دگرگونی و تغییر جامعه دستخوش و فرد تعامل این در. بخشد می

 ،یدر روان شناست  .(1394دارد)پیرهتادی و تیمتوری، ه اشتار ختود بتا آمتدن کنار احساس و بر محیط فرد به تسلط سازگاری

 ایت  یعت یطب ،یاجتمتاع  طیآن دانتش آمتوز بتا محت  ی هیشود که بر پا یآگاهانه فرض م شیبو  کم یندیفرآ یلیتحص یسازگار

 جتادیا طیدر محت  یراتت ییفعاالنته تغ نکتهیا ایداده  رییانطباق مستلزم آنست که فرد خود را تغ نیکه ا ابدی یانطباق م یفرهنگ

 (.1395ن ،و همکارا)پارسافرشود یم جادیا طیفرد و مح نیب الزم یهماهنگ جهیو در نت دینما

 و... عوامل متعددی مانند نگرش مذهبی، خودکارآمدی، ابراز وجود، حمایت اجتماعی و هوش هیجانی و یادگیری ختودتنظیمی

والن تعلتیم و تربیتت تتاثیر عوامتل ئدر سازگاری تحصیلی موثر هستند که نتایج تحقیقات نشان می دهند ضروری استت مست 

دهند تا به افزایش سازگاری تحصتیلی و در نتیجته پیشترفت دانتش آمتوزان  مورد توجه قرارذکرشده بر سازگاری تحصیلی را 

کمک شود. مثال با توجه به اثرات مفید نگرش مذهبی بر افزایش سطح سازگاری دانش آمتوزان، مستیولین آموزشتی و تربیتتی 

عوامتل مترتبط  ییجهت شناسا نیبه هم. مدارس شرایط الزم را برای ارتقای سطح نگرش مذهبی در دانش آموزان فراهم کنند

 (.1395)پارسافرو همکاران ،داشته باشد  یفرد نیو ب یدر کاهش مشکالت فرد یادیز یتواند کاربردها یبا آن م

؛ بررسی نقش حمایت اجتماعی بتر ستازگاری تحصتیلی دانتش آمتوزان بتا اثتر میتانجی  (1396)احمدزاده طالثپه و همکاران 

نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای  380. حجم نمونه آماری توسط جدول مورگان است م شدهخودکارآمدی انجا

( و  1989(، پرسشنامه سازگاری بیکتر و ستیریاک )  1986اندازه گیری شامل پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس و همکاران) 

کته بتین متغیرهتای حمایتت اجتمتاعی بتا استت ز آن ( بودند. اهتم یافتته هتا حتاکی ا 1982پرسشنامه خودکارآمدی شرر ) 

خودکارآمدی و سازگاری همبستگی مثبت و معنی دار وجتود دارد. همچنتین بتین متغیتر خودکارآمتدی بتا ستازگاری رابطته 

 مستقیم و معنی داری دیده شد بطوریکه افزایش خودکارآمدی باعث افزایش در نمرات سازگاری میشود. 

بین خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان را  اطتبار (1396)تیرگری و همکاران 

نفر از ؛ ابزارهای گردآوری  231موردبررسی قرار دادند.این پژوهش مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی همبستگی .حجم نمونه 

بود. نتایج نشان داد بین  72/25یلیحصت و سازگاری 15/51اطالعات پرسشنامه بود. میانگین نمره خودکارآمدی عمومی 

 خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشته است. 

های پیش بینی سازگاری تحصیلی بر استاس خودکارآمتدی در دانتش آمتوزان ستال ستوم دبیرستتانبه  ؛ (1395)اسفندیاری 

ای انتختاب شتدند. ای چندمرحلتهگیری خوشتهوش نمونتهفتر بتا رن 270رینمونه آماپسرانه در شهر کرمانشاه پرداخت. حجم 

( و 1953ابزارهای پژوهش، پرسشنامه سازگاری تحصیلی زیر مقیاس پرسشنامه شخصتیتی کالیفرنیتا تتراک، کتالرک و تتایگز)

متدی خودکارآار بتین ت و معنادی مثبباشند. نتایج بیانگر رابطه( می1999پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان)

دهد که خودکارآمدی قابلیت پیش بینی ستازگاری تحصتیلی را در بتین باشد. نتایج همچنین نشان میتحصیلی و سازگاری می

 دانش اموزان داراست.

سوم  تعیین ارتباط بین خودکارآمدی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر سالبه ؛(1395)خیرمندی و امیدی 

همبستگی است. به شیوه نمونه گیری تصادفی  -رداختند. پژوهش حاضر از نوع توصیفیتان پلدختر پ متوسطه شهرس  مقطع

 1982خودکارآمدی شرر و همکاران  2000نفر انتخاب شد. از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون  118طبقه ای 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . دانش آموزان آوری تحصیلی ی با تاب استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین خودکارآمد

 همچنین نتایج نشان داد که مدل پیش بینی تاب اوری بر اساس خودکار امدی معنی دار بود.

از  حاضرتحقیق  .به بررسی رابطه بین سازگاری تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان پرداختند ؛(1394)تمنایی فر و مرادی 

امل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه کاشان بود که از بین آنها ت. جامعه آماری پژوهش شهمبستگی اس -نوع توصیفی

نفر با استفاده از نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطالعات از پرسشنامه سازگاری سینا و سینگ  351

کارآمدی رابطه معناداری ن سازگاری تحصیلی و خود . نتایج نشان داد که بیردیدو پرسشنامه خودکارآمدی شرر استفاده گ

وجود دارد. با توجه به ارتباط بین سازگاری و خودکارآمدی می توان از طریق افزایش خودکارآمدی به سازگاری بیشتری دست  

 .یافت



ا مورد  درمانی شهرستان زاهدان ر-زشیآمو ؛ نقش خودکارآمدی در تاب آوری پرستاران مراکز(1394)نیک منش و کیخا 

نفر مرد( به روش نمونه گیری  31نفر زن و 149پرستار ) 180همبستگی بود.  -این پژوهش از نوع توصیفی بررسی قرار دادند.

های تاب آوری کانر و دیویدسون و خود کارآمدی شرر و مادوکس استفاده شد. طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه

ار دارند. نتایج رگرسیون نشان داد که خود کارآمدی قادر آوری ارتباط مستقیم و معنی دشان داد خود کارآمدی با تاب یج ننتا

 تاب آوری پرستاران است. از میزان درصد  35به پیش بینی 

اسی سال اول ارشنبه بررسی ارتباط بین خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی دانشجویان ک (1392)سلیمانی فر و شعبانی 

دختر( با استفاده از  100پسر،  100نفر ) 200ای به حجم  ، نمونهواز پراختند. به منظور انجام پژوهشدانشگاه شهید چمران اه

ها، از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر  ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده گیری تصادفی چندمرحله روش نمونه

ستگی پیرسون نشان  ستفاده شد.نتایج حاصل از تحلیل همب( ا1989مه سازگاری بیکر و سیریاک )سشنا( و پر1983و آدامز )

داد که خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی رابطه مثبت دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که خودکارآمدی 

 قادر به پیش بینی سازگاری تحصیلی در دانشجویان می باشد. 

کرج  پرداخت. روش پژوهش از نوع  هایآوری مشاوران دبیرستان تاب ؛به  بررسی رابطه خودکارآمدی با(1392) کوثری

آوری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج های پژوهش نشان دادند که بین خودکارآمدی و  تابهمبستگی است یافته

 آوری را دارد. بینی میزان تاب  پیش حاصل از رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی توانایی

 با در مواجهه  باال، آوری تاب دارای افراد که دادند نشان پژوهشی ( در1390آباد ) نصرت خسروشاهی و هاشمی بهادری

 امر این آنها اعتقاد مثبت داشتند. به هیجانات دادن نشان به تمایل بیشتر نامعلوم، و خنثی ماهیت با هیجانی رویدادهای

 خصوص به دشوار، های موقعیت با شدن روبرو هنگام آمیز به موفقیت نآمد کنار برای افراد این توانایی علت به است ممکن

 .باشد فردی بین ماهیت با هایی موقعیت

رابطه بین خودکارآمدی ،استرس،افسردگی و سازگاری تحصیلی را در بین دانشجویان در یک شهر کره  ؛(2015 ) 8سیم و مون

های استاندارد  ویان بودند.برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامهنفر از دانشج  1314ورد بررسی قرار داد. حجم نمونه ای م

خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری دانشجویان وجود  استفاده گردید.نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین

ری افراد در دانشگاه ها مد بودن به عنوان مثبت ترین تاثیر در تنظیم سازگاداشت. عالوه بر این، از طریق این مطالعه، خودکارآ

به زندگی در با سطوح باالیی از خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی، استرس کمتری داشتند و بهتر  یافت شد و دانش آموزان

 کالج پیوسته بودند. 

ن نوجوان جوا  130خودکار آمدی با تاب آوری را دربین بین  رابطه ؛(2013) 9ساگون و کارولی پژوهش  دانش آموزان نتایج

( 1995مقیاس خودآمدی عمومی سیبیال و همکاران) ی اطالعات از پرسشنامهایتالیایی مورد بررسی قرار دادند. برای جمع اور

ر آمدی با تاب خودکا نشان داد که بین( استفاده شد. نتایج نشان داد نتایج 1993مقیاس انعطاف پذیری)واگنیلد و یانگ ) و

 است. باالی تاب آوری در افراد با خود کارآمدی باال همراه د دارد و  سطوحهمبستگی مثبت و معنی داری وجو آوری

در تحقیقات خود بیان کرد که خود کارآمدی پیش بینی کننده مثبت و معنی دار تاب آوری  (2011)و همکاران  10سیموندس 

ر جستجوی راه حل های مناسب برای نسبت به افرادی با کارآمدی کمتر، احتماال بیشتر درای خودکارآمدی باال است و افراد دا

 تند.مشکالت هس

در دانشجویان که باهدف بررسی ارتباط  خودکارآمدی، حمایت اجتماعی با سازگاری تحصیلی ، (2011) 11یوسف نتایج مطالعه

جویان ودکارآمدی منجر به افزایش سازگاری تحصیلی در دانشخ انجام شد؛ نشان داد 2972دانشگاه بین الملل مالزی در سال 

 میشود.
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دانشجو نشان داد که خودکارآمدی و حمایت محیطی پیش بینی کننده  252 ؛بر روی 2009و همکاران در سال  12لنت

ایت پیشرفت به هدف و سازگاری تحصیلی است. در مطالعه آنها دانشجویان گزارش کردند که از خودکارآمدی قوی و حم

 ی یابند.رشان دست ماجتماعی برخوردارند به عملکرد تحصیلی مورد نظ

( نشان دادند که خودکارآمدی به طور معناداری با سازگاری 2006)14؛لین(2007) 13یچوسکیعالوه بر این نتایج مطالعات ز

 تحصیلی در ارتباط بوده و مهمترین پیشبینی کننده سازگاری تحصیلی به شمار میرود.

ری های تحصیلی خود، جهت گیدکارآمدی باال در فعالیت( نیز نشان داد که دانشجویان با خو2002و همکاران ) 15وروگت

های هدف تسلطی دارند، تالش کافی و مؤثری در حل مسائل چالش انگیز از خود نشان میدهند و در مواجه با موانع و چالش

اند، نشان دادهه قوی خودکارآمدی با عملکرد  و سازگاری تحصیلی را طها رابپیشرو پایداری بسیاری دارند. بسیاری از پژوهش

های خود برای انجام موفقیت آمیز تکالیف یادگیری، به صورت  اطمینان فرد به تواناییبراساس این نتایج، خودکارآمدی و 

  تحصیلی است. مستقیم و یا با واسطه متغیرهای دیگر از مولفه های اثرگذار برسازگاری و در نتیجه پیشرفت

شتتی از نتتوع پیمای -نتتوع روش تحقیتتق توصتتیفی نیباشتتد. همچنتت  یدی متت کتتاربر یپتتژوهش حاضتتر از نظتتر هتتدف، پژوهشتت 

دخترانته شهرستتان گرگتان  ییدانتش آمتوزان متدارس ابتتدا هیت حاضتر شتامل کل قیت تحق یهمبستگی استت . جامعته امتار

ستاده  یتصتادف یریت نمونته گ صتورتنفتر بته  184ن باشد کته حجتم نمونته براستاس فرمتول کتوکرا ینفر م 354به تعداد  

 .شوند یمانتخاب 

 روش تحقیق

پیمایشتتی از نتتوع  -نتتوع روش تحقیتتق توصتتیفی نیباشتتد. همچنتت  یکتتاربردی متت  یپتتژوهش حاضتتر از نظتتر هتتدف، پژوهشتت 

 .همبستگی است

 عه ونمونهجام 

نفتر  354ان گرگتان بته تعتداد  دخترانته شهرستت ییدانتش آمتوزان متدارس ابتتدا هیت حاضتر شتامل کل قیتحق یامار جامعه

 .شوندیساده انتخاب م یتصادف یرینمونه گ صورتنفر به  184 براساس فرمول کوکرانباشد که حجم نمونه  یم

 ابزارهای پژوهش

و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است.این ابزار یکی از  ها و اطالعات برای تجزیهآوری دادهدر این قسمت به منظور جمع 

ت تحقیق است( و مطالعات کتابخانه ایی)در این قسمت جههای های رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب دادهرابزا

های االت، کتابای، مقمبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع فارسی و التین کتابخانه در زمینه گردآوری اطالعات

 شد.خود کارآمدی،تاب آوری و سازگاری تحصیلی( استفاده  جهانی اطالعات مرتبط بامورد نیاز و نیز از شبکه
، تاب 1982دارد خود کارامدی شرر و همکاران در سال در روش میدانی برای جمع آوری داده ها براساس پرسشنامه های استان

 ( استفاده می شود. 1984اری تحصیلی بیکر و سیریاک ) (  و سازگ2003آوری کانر و دیویدسون)

ت اندازه گیری ( جه2003توسط کانر و دیویدسون) گویه است و 25: این مقیاس شامل تاب آوریاستاندارد پرسشنامه -1

=تا حدودی نادرست، 1ه شده است.در یک مقیاس پنج لیکرتی بین صفر=کامال نادرست، قدرت مقابله با فشار و تهدید تهی

نمره گذاری می شود، بنابراین نمره ی  125صفر تا =همیشه درست با دامنه ی 5=درست، 4=تا حدودی درست، 3، =نادرست2

 نشان دهنده ی تاب آوری بیشتر است. ی اشاره دارد و نمرات باالتربه حداکثر تاب آور 100ر به حداقل تاب آوری و نمره صف

ایز (، اعتماد به غر10 -11 -12 -16 -17 -23 -24 -25فردی)گویه های مولفه تصور شایستگی  5این پرسشنامه دارای 

 -5 -8های  (، پذیرش مثبت تغییر وروابط ایمن)گویه 6 -7 -14 -15 -18 -19 -20فردی تحمل عاطفه منفی )گویه های 

 ( می باشد. 3 -9( و تأثیرات معنوی)گویه های 13 -21 -22گویه های (، کنترل)1 -2 -4
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 ماده می 17اخته شده است که شامل ( س1982:این مقیاس توسط شِرِر و همکاران )خودکارآمدیاستانداردپرسشنامه -2

ار شامل میل به ( می باشد. این مقیاس سه جنبه از رفت5( تا کامالً موافقم)1ماًل مخالفم)درجه ای از کا 5باشد که با لیکرت 

؛ متفاوت ( 13، 9؛ 8، 5، 3ی کامل کردن تکلیف)سواالت ؛ میل به گسترش تالش برا(15،  14، ،4، 1آغازگری رفتار)سواالت 

حداکثر نمره قابل کسب در این پرسشنامه  کند.را اندازه گیری می (17، 16، 12،11، 10، 7، 6، 2در رویارویی با موانع)سواالت 

 می باشد. 17قابل کسب حداقل نمره  و 85
 

بر اساس پرسشنامه  1984این پرسشنامه توسط بیکر و سریاک در سال  :سازگاری تحصیلی استاندارد پرسشنامه-3

گویه با یک مقیاس لیکرت هفت درجه ای  24ست که تک مولفه ای بوده و دارای ( ساخته شده اSACQری با دانشگاه )سازگا

ر سازگاری تحصیلی بیشتر افراد  بوده که نمرات باالتر نشانگ 168و حداکثر نمره  24ه (( می باشد.حداقل نمر7( تا کامال)1)اصالً )

سازگاری : میزان  112تا   57باشد. نمره بین  در حد پایینی میسازگاری تحصیلی  ن:  میزا  56تا  24نمره بین   می باشد.

 در حد باالیی می باشد.یلی سازگاری تحص: میزان  113در حد متوسطی می باشد. نمره باالتر از تحصیلی 

 

 

 هاپایایی پرسشنامه  روایی و

 ستتتگی درونتتیبتتا تاکیتتد بتتر همبرسشتتنامه یتتا آزمتتون روش استتتفاده از ضتتریب آلفتتای کرونبتتای را بتترای تعیتتین پایتتایی یتتک پ 

رونتد. های پرسشتنامه بترای ستنجش ضتریب پایتایی آزمتون بته کتار میتوان استفاده کترد. در ایتن روش اجتزا یتا قستمتمی

پرسشتتنامه از هتتر  30بتترای ستتنجش پایتتایی هتتر ستته پرسشتتنامه بهزیستتتی روان شناختی،احستتاس تنهتتای و خودکارامتتدی؛ 

آلفتای کرونبتای آن محاستبه گردیتد کته  SPSS21ار بتا نترم افتزداده شتده استت و ه بته صتورت تصتادفی نمونت  20کدام بته 

ی تحصتتیلی رو بتترای پرسشتتنامه ستتازگا a=769/0و بتترای پرسشتتنامه تتتاب آوری  a=723/0بتترای پرسشتتنامه خودکارآمتتدی 

893/0=a  . بدست آمد که نشان دهنده ضریب باالی پایایی ابزار سنجش است 

 یه و تحلیل داده هاروش تجز

قرار گرفت ، در بخش امار توصیفی  آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیلداده های جمع 

جداول توزیع فراوانی ، درصد ، میانگین و .... مورد محاسبه قرار میگیرد. در بخش آمار استنباطی ، از آزمون کولموگراف 

ضریب همبستگی پیرسون)داده ها نرمال( و ضریب همبستگی  ودن داده ها(،رمال یا غیر نرمال باسمیرنوف) تعیین ن

ها غیر نرمال( )بررسی رابطه بین متغیرها( و رگرسیون ) پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل( از اسپیرمن)داده 

 محاسبه می گردد. SPSS21طریق نرم افزار  

 تحقیقآمار توصیفی متغیرهای    -

اخص ها از طریق نرم است. این شعیار م انحراف میانگین، شامل گرددمی ارائه پژوهش غیرهایمت برای که توصیفی هایشاخص

 پیرامون مقدار  هاداده پراکندگی نحوه دهندهنشان معیار انحراف. است شده آورده 1لجدو خالصه آن در افزار استخراج و

و سازگاری  خودکارامدی ، تاب آوریکه متوسط میزان غیرها بیانگر آن است ار توصیفی متنتایج آم. است داده همان میانگین

 می باشد. 11/59و  64/59،  75/51ب برابر با تحصیلی به ترتی

 : آماره های پژوهش1شمارهجدول

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین متغییر 

 74 30 54/5 75/51 خودکارآمدی

 95 11 7/15 64/59 تاب آوری

 155 22 21/7 11/59 سازگاری تحصیلی

 

 



 

 آمار استنباطی

 ابررسی نرمال بودن متغیره  -

توزیع یک شد. این روش بررسی  16اسمیرنف  –ها، نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون گلموگروف قبل از تحلیل فرضیه 

وزیع نرمال باشند امکان ها دارای تکند. اگر دادهایسه میمقصفت در یک نمونه با توزیعی که برای جامعه مفروض است  

نمود. بدین منظور دو فرض ذیل و در غیر این صورت باید از آزمون ناپارمتریک استفاده  متریک وجود داردااستفاده از آزمون پار

 شود.ی میابنامه نرمال بودن توزیع آن ارزیها حاصل از پرسشمدنظر قرار گرفته و با استفاده از داده

 

 اسمیرنوف-لموگروف :نتایج آزمون ک2-4جدول

 سطح معناداری آماره اسمیرنوف متغییر 

 35/0 141/0 رآمدیخودکا

 47/0 187/0 تاب آوری

 12/0 123/0 سازگاری تحصیلی

 

ت که فرض آن اسبیشتر بدست آمده است که حاکی از  05/0با توجه به جدول فوق  میتوان بیان نمود که سطح معناداری از 

 .از توزیع نرمال پیروی می کنندصفر پذیرفته و متغییرها 

 

 بررسی فرضیه تحقیق

 

 شهرستان گرگان رابطه وجود دارد.دخترانه  ییدانش آموزان مدارس ابتدا یبا تاب آور یخودکارآمد یمولفه ها نیب

 

 دانش آموزان  یبا تاب آور یخودکارآمد مولفه های همبستگی : ضریب2جدول شماره 
 

      ستگی ضریب همب تعداد رهای وابسته متغیر مستقل               متغی

(R ) 

 Sigسطح معناداری 

 

  خودکارامدی

 000/0 631/0 150 سازگاری تحصیلی

 001/0 540/0   150    تاب اوری    

         P<0.01 

 دانش تاب اوری با خودکارامدیهای  مولفه مثبت و مستقیم بین عالمت های بدست آمده مثبت است، یعنی همبستگی

به گسترش  لیم؛  رفتار یبه آغازگر لیم هرچه به عبارت دیگر. دارد وجود دخترانه شهرستان گرگان ییس ابتداآموزان مدار

 ه ب توجه با تاب اوری بیشتری دارند.باشد،  بهتردر دانش اموزان  با موانع ییارویمتفاوت در روو  فیکامل کردن تکل یتالش برا

 و متوسط 49/0 تا 3/0 کوچک، 29/0 تا 1/0) ،(1988 کوهن،) متغیرها بین ی رابطه شدت میزان برای شده تعیین های بازه

 می نشان داری معنی سطح .است برهم متغیرها زیاد تاثیر وجود از حاکی باال و نیز متغیرها بین رابطه شدت  ،(بزرگ 1 تا 5/0

 معنی تایید از نشان درصد 01/0 از مترک داری معنی سطح. باشیم داشته اطمینان باید دهام بدست نتایج به باید چقدر که دهد

درصد میتوان بیان نمود بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه  99با اطمینان  بنابراین .باشد می آمده بدست نتایج داری

 رار میگیرد.تحقیق حاضر مورد تایید ق فرضیه فرعی اول مثبت و معنی داری وجود دارد و

 

 
16-Kolmogorov–Smirnov test 



 

 بحث و نتیجه گیری

بدین معنی که  .همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد تاب آوریبین خودکارامدی و ضر بیانگر آن بود که تایج تحقیق حان

آنان  یتاب آورتاثیر مستقیم داشته و افزایش میزان خودکارآمدی در دانش آموزان باعث افزایش تاب آوری خودکارامدی بر 

دست امده از نتایج برا در بین دانش آموزان داشته است. آوری تابی و تبیین مچنین خودکارآمدی توانایی پیش بینمیشود.ه

 ؛1392کوثری در سال  ؛ 1394نیک منش و کیخا در سال   ؛1395خیرمندی و امیدی در سال تحقیق حاضر با نتایج مطالعات 

یموندس و س؛  2013سال  شارما در  ؛2013و کارولی در سال  ساگون؛ ( 1390آباد ) نصرت خسروشاهی و هاشمی بهادری

 خود کار آمدی کمتر، خود کارآمدی بیشتر، نسبت به افراد با افراد دارای انتظارات همخوانی دارد.  2011همکاران در سال 

 انمند بودن خود،و مسائل هستند. از طرف دیگر باور فرد به تو احتماال بیشتر در جست وجوی راه حل های مناسب مشکالت

 .می دهد ظرفیت ها به منظور تاب آوری در شرایط دشوار شکل رد را در جهت استفاده از تماملکرد فعمشناخت، نگرش و 

سطوح باالی خود  .اند که خود کار آمدی، بر پیامدهای رفتاری اثر می گذارد همچنین بسیاری دیگر از پژوهش ها نشان داده

براین باور افراد به کارآمد بودن، به عنوان یک  .است اهتی همرمابله با رفتارهای پرخطر برای سالبا توان بیشتر مق کار آمدی

و بکارگیری روش حل مسئله در مواجه با شرایط سخت  محافظتی، موجب افزایش مقاومت در برابر عوامل استرس زا  عامل

 .شودمی
بدین  .اری وجود داردد همبستگی مثبت و معنیاری تحصیلی بین خودکارامدی و سازگبیانگر آن بود که این پژوهش  همچنین

ازگاری تحصیلی تاثیر مستقیم داشته و افزایش میزان خودکارآمدی در دانش آموزان باعث افزایش خودکارامدی بر سمعنی که 

انش آموزان سازگاری تحصیلی آنان میشود.همچنین خودکارآمدی توانایی پیش بینی و تبیین سازگاری تحصیلی را در بین د

؛ تیرگری و  1396امده از تحقیق حاضر با نتایج مطالعات احمدزاده طالثپه و همکاران در سال  ستنتایج بد داشته است.

؛سلیمانی فر و شعبانی در سال  1394؛ تمنایی فر و مرادی در سال  1395؛ اسفندیاری در سال 1396همکاران در سال 

لنت و همکاران در سال  ؛ 2010ی در سال اراردالن و حسین چ ، 2011در سال  یوسف ؛  2015در سال  ، سیم و مون1392

خودکارآمدی که در نتایج مطالعات خود بیان کردند  ( 2006لین )( و 2007) زیچوسکی؛ ( 2002وروگت و همکاران )؛   2009

ت مطابق، لی به شمار میرودری تحصیبینی کننده سازگا به طور معناداری با سازگاری تحصیلی در ارتباط بوده و مهمترین پیش

خودکارآمدی را عاملی دانست که  بندورابا توجه به اینکه توان بیان کرد که  در تبیین نتایج بدست امده می دارد و همسو است.

 کند و شناخت افکار و احساسات افراد را تحت تاثیر قرار می دهد به دست آوردن چنینبه عنوان یک میانجی شناختی عمل می

تجربیات جدید یا موقعیت های استرس های ، فراگیران در معرض رویدادهای منفی  وقتیه چرا ک :تنتیجه دور از انتظار نیس

اداره و کنترل  راکند تا بتوانند آن رویداد ها و موقعیت ها تحصیلی قرار می گیرند احساس خودکارآمدی باال به آنها کمک می

سازگاری از بدو تولد همراه با انسان است و از سویی  ند.نحافظت کبسیاری از مسائل روانی م کنند و در نتیجه خود را در برابر

در هر برهه ی زمانی به گونه ای خاص، فرد آن را به کار می برد. عالوه بر این، سازگاری دارای عرصه های مختلفی نیز هست. 

های آموزشی که از  یتدر موقع روابط بین فردی و سازگاریسازگاری در مثال سازگاری در انتقال به محیط یا موقعیت جدید، 

آن تحت عنوان سازگاری تحصیلی یاد می شود. سازگاری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزمات 

ای از زندگی  تحصیل، دورهدوران .تحصیل و نقشهایی است که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی فراروی آنها قرار می دهد

حصیلی و خود بنابراین میتوان بیان کرد که بین سازگاری ت .ت شناختی و اجتماعی سریعی اتفاق می افتدن تغییرااست که در آ

کارآمدی وجوه اشتراک قابل توجهی وجود دارد.با افزایش کارامدی در دانش اموزان این اطمینان در دانش اموزان شکل میگیرد 

ی می باشند. بنابراین تالش و پشتکار بیشتری از خود نشان داده و یط آموزشالیف و وظایف محوله در محبه انجام تک قادرکه 

. بدین ترتیب دارای نگرش مثبت تری نسبت به محیط مدرسه خواهند داشت و به گونه ای  ناامیدی میشوندکمتر دچار 

ز طرف دیگر ایشود . اعث کاهش تنیدگی تحصیلی مموقعیت ، ب باورها و توانایی در سازگاری باسازگارانه عمل میکنند.

باعث . این شناختهای منفی با خود ارزیابی منفی و نامطلوب و ناتوانی و احساس درماندگی همراه است  ضعیف خودکارآمدی 

 کاستی ی با موقعیتو استرس آور نتواند عملکرد خوبی داشته باشد و سازگار زاهای تهدیدمی شود فرد در برخورد با موقعیت

افسرده خواهند شد و وقتی در کنار  ؛دنخود را در رسیدن به انتظارات تحصیلی با ارزش ناکارآمد بدانراگیران زمانی که ف .بگیرد



بنابراین می توان انتظار داشت  ؛د شدنخواه کنند مضطرباحساس ناتوانی  استرس زا،آمدن با شرایط جدید و محرکهای 

  .ی دارندکمتریلی تحصسازگاری  ،متری هستند افرادی که دارای خودکارآمدی ک

 پیشنهادات تحقیق

با توجه به آنکه خودکارامدی عامل مهمی در سازگاری تحصیلی بوده و تاثیر بسزایی بر عملکرد دانش اموزان و یادگیری انها 

 .رفته شودیشود افزایش خودکارامدی یکی از اهداف اموزش و پرورش در نظر گمیگذارد ؛ بنابراین پیشنهاد م

 قادر  باال آوری تاب با دانش آموزان  همچنین، و است مرتبطدانش آموزان   آوری تاب با خودکارآمدی باور که پژوهش جهنتی  به توجه با

 تقویت  با است بهتر باشند، برخوردار باالیی نفس به عزت و نفس به اعتماد از و  کنند مقاومت روانی فشارهای از بسیاری  برابر   در  بود خواهند

دانش  آوری در کاری، به عنوان مهمترین تعیین کننده های تاب دن و احساس معنی و هدف در محیطارآمد بوباور افراد به ک

ارتقای تاب آوری و  رآمدی برایمهارت های مرتبط با باور خود کا توجه کرد و پیشنهاد میگردد با آموزش مستمر آموزان 

 .شد تحصیلی و یا کاهش عملکرد  تنیدگیز باعث پیشگیری ا تحصیلمدت  در طول آنهامهارت های عملکردی 

براساس یافته ها و اهمیت متغیرهای تحقیق پیشنهاد میشود به دانش آموزانی که سازگاری پایین داشته اند مشاوره مناسب 

ی در ی به منظور ارائه راهنمایتحصیلی و معلمان باید در برنامه های هدفمند برای دانش آموزان سال اولداده شود و مشاوران 

 د مهارت های سازگاری که آنها نیاز دارند بیشتر مشغول شوند .مور

ام شده در بر مبنای پژوهش حاضر به پژوهشگران عالقمند به تحقیق در زمینه های مشابه با تحقیق حاضر ، تکرار تحقیق انج

 دیگر گروه های سنی و جامعه گسترده تر توصیه میشود. 

ی دیگر مانند مشاهده ، مصاحبه و..... یا استفاده از پرسشنامه های موجود دیگر برای آزمون هاحقیق حاضر با استفاده از تکرار ت

 متغیرهای تحقیق و مقایسه نتایج پیشنهاد میشود زیرا به اعتبار نتایج می افزاید.

و  ضطراببه نفس،اانگیزه درونی ، اعتماد  ،توجه به در نظر نگرفتن متغیرهایی هچون ویژگی های شخصیتی ؛ شرایط روحیبا 

 .... به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشود پیرامون متغیرهای ذکر شده ؛ مطالعاتی انجام دهند. 

گر و شهرهای دیگر انجام دهند؛ زیرا این که نه تنها همچنین به دیگر پژوهشگران توصیه میشود که این تحقیق را در مناطق دی
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 و یا مدارس پسرانه با احتیاط همراه است. 
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Abstract 

the purpose of this study was to investigate the relationship between self-efficacy with 

resiliency and educational adjustment of elementary school girls in Gorgan. The present 

research is a descriptive-survey type correlation based on the type of purpose, applied and 

type of research method. The population of this study consisted of all 354 primary school 

girls in Gorgan city. The sample size was 150 people selected by simple random sampling 

based on Cochran's formula. To collect information, Sherer et al self-efficacy standard 

questionnaire (1982), Conner & Davidson's (2003) and Baker & Siriac (1984) academic 

compatibility were used. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics using 

SPSS21 software. The results showed that there was a positive and significant correlation 

between coefficient of correlation between educational self-efficacy with educational 

adaptation (0.631) and resiliency (0.540). Self-efficacy can also predict 47 percent of the 

variation and 41 percent of students' academic compliance. 
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