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 Background and Purpose: Psychological empowerment is a very important concept that apparently 

may take influence from academic self-concept, which is attainable by optimum academic 

performance. Literature review shows that the effect of academic self-concept on psychological 

empowerment has not been appropriately addressed. Therefore, the present research was conducted 

to answer this question that whether self-concept can play a mediating role in the relationship between 

self-esteem and psychological hardiness with psychological empowerment. 

Method: This research was a descriptive correlational study. The study sample consisted of 225 first 

cycle secondary school students (112 boys and 113 girls with the average age of 14) in Behshahr, 

Shirvan, during the academic year 2016-2017, selected by cluster sampling. To collect the data, 

Psychological Empowerment Questionnaire (Mirkamali and Narenji, 2009), Hardiness 

Questionnaire (Kobasa, 1979), Self-esteem Inventory (Coopersmith, 1967), and Yi-Hsin Chen School 

Self-concept Inventory (2004) were used.  

Results: Data analysis by correlation and path coefficient analysis showed that psychological 

empowerment was correlated with psychological hardiness, self-esteem, and academic self-concept 

(P<0.0001). Psychological hardiness, self- esteem, and academic self-concept explained 39 percent 

of the variance in psychological empowerment. Psychological hardiness and self-esteem explained 

65% and 58 % of the variance in academic self-concept and self-esteem, respectively. The indirect 

effect of psychological hardiness and self-esteem on psychological empowerment with the mediating 

role of academic self-concept was significant at 0.01 and 0.05, respectively.  

Conclusion: Overall, the present study showed that academic self-concept leads to the increase of 

self-efficiency in students which in turn causes the increase of psychological hardiness in them, 

which has a significant positive relationship with psychological empowerment. In addition, self-

concept is the essence of self-esteem and its enhancement can improve the students' self-esteem and 

psychological empowerment given the relationship between self-esteem and empowerment.  
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 91/66/11دریافت شده: 

 91/96/11پذیرفته شده: 

 26/60/18منتشر شده: 

رد مطلوب عملک رسنند خودپنداشننت تحصننیلی نیز که در نتیجهتوانمندی روانشننناختی، موموم بسننیار مممی اسننت که ن ر میزمینه و هدف:  

 رتحصیلی، قابل دستیابی است بر آن اثرگذار باشد. مطالعه پیشینه مطالعات انجام شده حاکی از آن است که تأثیر متغیر خودپنداشت تحصیلی ب

ا یگویی به ایپ سننلاا انجام شننده اسننت که آتوانمندی روانی چندان مورد توجه قرار نگرفته اسننت، بنابرایپ پهوهح حا ننر با هدس پاسنن 

 شناختی، نقح میانجی ایوا کند؟تواند در رابطه حرمت خود و سرسختی روانی با توانمندی روانخودپنداشت تحصیلی می

پسر و  992دوره اوا )آموزان متوسطه نور از دانح 220شامل  ینمونه مورد بررسن .پهوهح توصنیوی و از نو  همسسنتگی اسنت روشروش: 

آوری برای جمعاند. ای انتخاب شدهگیری خوشهبود که با استواده از نمونه 10-16شنمر شنیروان در سناا  سناا  94دختر با میانگیپ سننی 993

 ، 9161) تیکوپر اسم ، حرمت خود 9111رویی کوباسا ) ، سخت9388میرکمالی و نارنجی ) شناختیتوانمندی روان هایپرسشنامهها از داده

 ه شد. استواد  2664و خودپنداشت تحصیلی یسپ چپ )

ختی روانی، شناختی با متغیرهای سرسها با اسنتواده از  نریه همسسنتگی و تحلیل مسنیر نشنان داد که توانمندسنازی روانتحلیل داده ها:یافته

درصد از  31تحصیلی  خود، و خودپنداشت روانی، حرمت  . سنرسنختی>6669/6Pحرمت خود، و خودپنداشنت تحصنیلی همسسنتگی دارد )

درصنند از واریانس خودپنداشننت تحصننیلی را تسییپ  60خود  روانی و حرمت کنند. سننرسننختیشننناختی را تسییپ میتوانمندی روانواریانس 

کند. اثرغیرمسنننتقیر سنننرسنننختی روانی و حرمت خود روی درصننند از واریانس حرمت خود را تسییپ می 08روانی  کنند و سنننرسنننختیمی

 دار بود. معنی 60/6و  69/6دپنداشت تحصیلی به ترتیه در سطح شناختی با میانجیگری خوتوانمندسازی روان

شود و آموزان میتحصنیلی بالا منجر به افزایح خودکارآمدی در دانحدر مجمو  پهوهح حا نر نشنان داد که خودپنداشنت گیری:نتیجه

ربنای شود. به علاوه، خودپنداشت زیدارد، منجر میداری خودکارآمدی به افزایح سرسختی روانی که با توانمندی روانی ارتساط مثست و معنی

بیپ حرمت خود و توانمندسازی، منجر به  آموزان را ارتقاء دهد و با توجه به رابطهتواند حرمت خود دانححرمت خود اسنت و بالارفتپ آن می

 شود.آموزان میافزایح توانمندی روانی دانح
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 مقدمه
عنوان رکپ اساسی ن ام آموزشی کشور، نقح و جایگاه  آموزان بهدانح

ای دارند. توجه به ایپ قشنننر از جامعه از لحام آموزشنننی و تربیتی، ویهه

باروری و شکوفایی هرچه بیشتر ن ام آموزشی و تربیتی جامعه را موجه 

شود و در نتیجه نسل آینده در مواجمه با مسائل و مشکلات، بمتر عمل می

های  نننروری در ایپ زمینه که نیازمند توجه از مللوه خواهد کرد. یکی

آموزان اسننت زیرا ایپ دانح 9شننناختیجدی اسننت توانمندسننازی روان

آموزان اهمیننت دارد و هر دوی ایپ مللونه در موفقیننت تحصنننیلی دانح

  . 9شوند )های موفقیت در زندگی محسوب میمتغیرها جزء شاخصه

د اسننت به نحوی که بتوانند به من ور از توانمندسننازی کمب به افرا

 2توان تغییر برسننند. نتایح حاصننل از توانمندسننازی، شننامل اعتماد به خود

مثسنت، تواننایی رسنننیدن به هدس، داشنننتپ احسننناس ممار بر زندگی و 

 . توانمندسازی 2فرایندهای تغییر، و نیز احساس امیدواری به آینده است )

، یاصلی آن حس ممارگر شناختی، حالتی شناختی است که شاخصهروان

 . ایپ سنازه موموم بسیار مممی 3) شنایسنتگی، و هدفمندی درونی اسنت

 شناسی صنعتی مورد استواده قرار گرفتهاسنت که به وور وسیعی در روان

ایپ موموم انجام شنننده اسنننت اما در  دربارههای زیادی اسنننت. پهوهح

هننای جندیندتریپ پهوهح چمنار بعند مومومی ایپ متغیر بر اسننناس کنار

 6گری، و خودتعییپ0، اثرگذاری4، معناداری3اسنرریتزر به صورت قابلیت 

ها )شایستگی  یعنی اینکه فرد با توجه به ممارتقابلیت معرفی شده است. 

های مورد انت ار را انجام دهد. هایح تا چه حدی قادر است فعالیتو ایده

ه شنننرای  توجه بفرد باید اعتماد به خود کافی داشنننته باشننند تا بتواند با 

یعنی آنچه که فرد  معناداریهایح را درست انجام دهد. محیطی، فعالیت

دهد با اهدافح که برگرفته از افکار و باورهایح اسننت، تناسه انجام می

یری گتواند بر فرایند تصمیریعنی اینکه فرد تا چه حد می اثرگذاریدارد. 

دهی، و ، سنننازمانریزی، ممارگریهنای مندیریت از جمله ور و مللونه

 گریخودتعییپی مربوط، اثرگذار باشنند. بالاخره هاهدایتِ تمامی فعالیت
دهد. در ایپ یعنی اعتمناد فرد به روشنننی که کارش را وس  آن انجام می

                                                           

1. Psychological empowerment 

2. Self-Confidence  

3 .Competence 

4. Meaning 

5. Impact 

6. Self determination 

سطح، فرد به انجام کار وس  روش خود و با در ن ر گرفتپ مدیریت زمان 

  . 4و سرعت لازم، اعتماد کافی دارد )

به  سنازی را متأثر سازند که توجهتوانند توانمندختلوی میمتغیرهای م

 ایپ متغیرها سرسختی آنما جمت ارتقای ایپ متغیر  روری است. از جمله

اسننت که تنما در یب پهوهح انجام شننده در ایپ زمینه مشننخ   1روانی

 8 . کوباسا0شناختی رابطه دارد )شند که ایپ سنازه با توانمندسنازی روان

تی روانی را ترکیسی از باورها در مورد خویشتپ و جمان   سنرسنخ9188)

 99، و ممارگری96، تعمد1مسارزه ولسی کنند کنه از سنننه مللونهتعریف می

 . سرسختی به عنوان یب منسع ایجاد کننده مقاومت، 6تشکیل شده است )

ای کند و به عنوان یب منسع مقابلهها حواظت میاز افراد در برابر تنیدگی

 . شخ  دارای ایپ ویهگی 1کند )ها، عمل میبرابر تنیدگیاحتمالی در 

که تعمد بالایی دارد، باور دارد که باید در موقع بروز رویدادها در صحنه 

ی اتواق آوربماند و از مردم فاصله نگیرد، فارغ از اینکه چه اتواقات تنح

خواهد که به ممنارگری بالاسنننت می خواهند افتناد. فردی کنه در مللونه

ذاری بر اتوناقنات پیرامون ادامنه دهد فارغ از اینکه شنننرای  چقدر اثرگن

ها را ولسی قوی اسننت، تنیدگیمسارزه دشننوار اسننت. فردی که در مللوه

جزئی وسیعی از زننندگی و فرصنننتی برای یننادگیری، توسنننعننه و تحوا 

 . در واقع سنرسختی روانی به معنای ن ام باورهایی 6داند )خردمندی می

نیادیپ در کیویت زندگی انسان داشته و ایجاد تعادا در اسنت که نقشنی ب

بیپ ابعنناد مختلف زننندگی را بر عمننده دارد. ایپ سننننازه یننب ویهگی 

د ملثر با تنیدگی را تسمیل کرده و مانع تشدی شنخصنیتی اسنت که مقابله

اند که ها نشان داده . برخی پهوهح8مشکلات روانی و جسمی می شود )

دکارآمدی رابطه مثست معناداری وجود دارد بیپ سننرسننختی روانی و خو

  . از سننویی دیگر نتایح برخی مطالعات حاکی از آن اسننت که حرمت1)

  و عوامل 96شناختی است )توانمندسازی روان کنندهبینینیز پیح 92خود

خود،  مختلوی از جملنه حس ارزشنننمنندی شنننخصنننی یا همان حرمت

 خود مستنی بر  . حرمنت99)کننند بینی میتوانمنندسنننازی روانی را پیح

 ملع به خود درباره خصوصیات شخ  که است هاییو قضاوت ارزیابی

7. Psychological hardiness 

8 .Kobasa 

9 . Challenge 

10. Commitment 

11. Control 

12. Self- esteem 
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ایپ   .92شننود )روانی محسننوب میآورد و جزئی از اجزاء سننلامت می

بر  کند وسنازه، میزان ارزشنی است که فرد نسست به خویح احساس می

. افراد داردارزشننیابی و قضنناوت نسننستاا پایدار فرد نسننست به خود دلالت 

را دارند،  نایافتگیخود بالا مسئولیت پذیر هستند، تحمل کامدارای حرمت

های جدید هسننتند، کارها را به دسننت مشننتاق روی آوردن به کشنناکح

 سرارند، و انگیزه و علاقمندی بیشتری نسست به زندگیتقدیر و شانس نمی

  .93دارند )

 یردنساا نشان دادن تأثلازم به ذکر اسنت که برخی از پهوهشگران، به 

ی شناختثر بر توانمندسازی روانای یا میانجی ملاحتمالی متغیرهای واسطه

یپ سرسختی ب رسد بتواند در رابطهیکی از متغیرهایی که به ن ر میهستند. 

، کننندروانی و حرمننت خود بننا توانمننندی روانی نقح میننانجی ایونناء 

دبیرسننتان )دوره اوا ، درس  تحصننیلی اسننت. در دوره 9خودپنداشننت

دهند و موفقیت آموزان انجام میخواندن تقریساا تنما کاری است که دانح

و شننکسننت در ایپ حوزه که زیربنای خودپنداشننت آنماسننت سننایر ابعاد 

دهد. در زنندگی از جملنه توانمنندی روانی آنمنا را تحنت تنأثیر قرار می

اکتشننافی نشان  همیپ رابطه حاجی حسننی و حاجی حسننی در پهوهشننی

شننناختی نوجوانان های توانمندی رواندادند خودپنداشننت یکی از مللوه

آبادی نیز در مطالعه خود نشنننان دادند که  . صنننیادی و شنننویع0اسنننت )

 . 94توانمنندسنننازی روانی بنا خودپنداشنننت شنننغلی همسنننویی دارد )

ای چندبعدی است که به ادراک فرد از خود در رابطه خودپنداشت، سازه

 های جنسی و جنسیتی، هویت نهادیهایی مانند تحصیلات، نقحویهگی با

شود. ایپ سازه به عنوان تصویر ذهنی فرد از خود و سایر موارد، منجر می

بر اثر تجارب شنخصنی و تأثیر دنیای خارو و نیز اسنادهای عِلِی ناشی از 

ید و آمکان ممارگری که متأثر از شنکست یا موفقیت است، به وجود می

 . پهوهح خدیوی و 90سنننازد )خودش را می دربارهدیندگناه ثابت فرد 

وکیلی نشنننان داد کنه بیپ خودپننداشنننت و منسع ممارگری و پیشنننرفت 

های  . خودپنداشنننت در جنسه96تحصنننیلی رابطه معناداری وجود دارد )

توان بننه محی  مختلف زننندگی فرد ریشنننه دارد کننه از جملننه آنمننا می

، و همسننالان  و تجارب شننخصننی فرد اشنناره اجتماعی) خانواده، مدرسننه

ود که ش . ایپ سازه به دو بعد تحصیلی و غیرتحصیلی تقسیر می91کرد )

                                                           

1. Self- concept 

مربوط  اشعملکردهای تحصننیلی دربارهبعد تحصننیلی آن به دیدگاه فرد 

  و در نمایت 98شنننده و افزایح پیشنننرفت تحصنننیلی را به دنساا دارد )

  . 91دهد )آموزان را افزایح میخودکارآمدی دانح

خود و سرسختی روانی با توانمندی  توان گوت حرمتدر مجمو  می

روانی ارتساط دارند. از ورفی خودپنداشننت نیز با توانمندی روانی ارتساط 

دارد و بر اسناس دیگر مطالعات انجام شنده، خودپنداشت با حرمت خود 

ا نشان ه . همچنیپ پهوهح92زیربنایی آن اسنت ) ارتساط دارد و سنازنده

 . از 26اننند حرمننت خود بننا سنننرسنننختی روانی هر ارتسنناط دارد )داده

ت توان نتیجه گرفخود است میکه خودپنداشت، زیربنای حرمتآنجایی

که خودپنداشنت به وور غیرمسنتقیر با سنرسختی روانی هر ارتساط دارد، 

ر در گتواند نقح میانجیرسننند که خودپنداشنننت میبننابرایپ به ن ر می

اشته شناختی دخود با توانمندی روانبیپ سرسختی روانی و حرمت  رابطه

آموزان اهمیت بسیار زیادی دارد باشند. متغیرتوانمندی روانی برای دانح

رسنند که خودپنداشننت تحصننیلی نیز که در و از سننویی دیگر به ن ر می

عملکرد مطلوب تحصنیلی قابل دستیابی است بر آن اثرگذار باشد،  نتیجه

ها نشان دادند که تأثیر ایپ متغیر بر توانمندی روانی مورد توجه سیاما برر

ویی به ایپ گقرار نگرفته اسنت  بنابرایپ در پهوهح حا ر به دنساا پاس 

مت خود حر تواند در رابطهسلاا هستیر که آیا خودپنداشت تحصیلی می

 شناختی نقح میانجی ایوا کند؟و سرسختی روانی با توانمندی روان

  روش
از ن ر هدس در  پهوهح پای کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرکت

پهوهح توصنننیوی و از نو   . روشگیردقرار میبنیننادی پهوهح  حیطننه

یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری با کاربرد فپ مدا همسسنتگی

  اوا)دوره آموزان دختر و پسننر متوسننطه در ایپ پهوهح را تمامی دانح

دهند که بر اساس گزارش رسمی تشکیل می 10-16شمر شیروان در ساا 

در پهوهح نور اسنننت.  006اداره آموزش و پرورش شنننیروان تعداد آنما 

آموزان متوسننطه )دوره اوا  شننمر دانححا ننر با در ن ر گرفتپ تمامی 

ز و با اسننتواده اای مرحلهای تبخوشننه یریگبا توجه به نمونهشننیروان 

نور از  220شنننامل  ینمونه مورد بررسننن سنننی و مورگنان،جندوا کرج

در   ساا 94دختر با میانگیپ سنی 993پسر و  992)آموزان متوسطه دانح
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کلاس )از هر  96راهنمایی،  مدرسه 0بدیپ ترتیه از میان ن ر گرفته شد. 

ها مدرسه دو کلاس  به تصادس انتخاب شده و در زمان دایر بودن کلاس

 . السته =220nگیری شنندند )نور نمونه 40مدرسننه به تصننادس،  0در ایپ 

کند   اسنننت که بیان می29ایپ تعنداد حجر نموننه مطناب  با ن ر کلایپ )

نمونه احتیاو  266کر به یابی معادلات سناختاری، دستبرای اجرای مدا

شننان از فرایند پهوهح، آموزان و والدیپاسننت. ر ننایت آگاهانه دانح

گویی به جسنننمانی یا روانی خاه که مانع پاسننن  نداشنننتپ مشنننکلات

ها باشننند جزء معیارهای ورود به پهوهح  و معیار خروو پرسنننشنننننامنه

ها نامهپاس  گذاشتپ پرسشآموزان از پهوهح نیز تکمیل ناق  یا بیدانح

 تمایلی به مشارکت در فرایند پهوهح بوده است.و یا بی

 ب( ابزار

پرسنننشننننامه توانمندی  :9شنننناختیپرسنننشننننامه توانمندسنننازی روان. 9

بعد  0   شنند و9388، توسنن  میرکمالی و نارنجی سنناخته )روانشننناختی

داری، احسناس شنایسنتگی، احسنناس داشتپ ح  انتخاب، احسناس معنی

گویه  91 را در قاله و احساس مشارکت با دیگران ،احسناس ملثر بودن

ار مللوه چم کند.گیری میاندازهای لیکرت و بر اساس مقیاس پنح گزینه

  اسننت که در متون علمی 9110) 2بندی اسننرریتزراوا، بر اسنناس تقسننیر

های انجام شده توس  پهوهشگران، کاربرد فراوان دارد. بر اساس پهوهح

مللوه مشننارکت و کار تیمی یکی از عناصننر تأثیرگذار بر توانمندسننازی 

ده شده واست که بر اساس آن، مللوه مشارکت نیز به ایپ چمار مللوه افز

های به دست آمده را جمع کرده و در گذاری، نمرهاسنت. در روش نمره

باشننند، میزان توانمندی  38تا  91صنننورتی که نمرات پرسنننشننننامه بیپ 

 01تا  38شننناختی  ننعیف، در صننورتی که نمرات پرسننشنننامه بیپ روان

باشند، میزان توانمندی در سنطح متوسن ، و در صورتی که نمرات بالای 

میزان توانمندی بسیار خوب است.  ریه اعتسار ایپ پرسشنامه باشند،  01

نور از افراد بر اسنناس آلوای کرونسا   36پس از اجرای مقدماتی بر روی 

، مللوه 61/6، تأثیر 82/6، مللونه انتخاب 11/6برای مللونه شنننایسنننتگی 

و برای کننل  83/6و همچنیپ برای مللوننه مشننننارکننت  10/6داری معنی

  .22ده است )به نقل از بو 12/6پرسح نامه 

                                                           

1. Psychological empowerment questionnaire 

2. Spreitzer  

3. Personality Views Survey 

: ایپ آزمون توسن  کوباسا 3های شنخصنیتییابی بررسنی دیدگاهزمینه. 2

ه روانی نامید  سناخته شد و در ایران تحت عنوان مقیاس سرسختی9186)

مقیاس  در آن سلالات در که است سلالی 06پرسنشننامه  شنود و یبمی

 لسی،وزیرمقیاس مسارزه سه برای تا سه صور نمره از لیکرت ایدرجه چمار

 آزمون ایپ هایزیرمقیاس از یب هر. شودمحاسسه می تعمد، و ممارگری

 06تننا  28و  29تننا  6گویننه دارد. سنننلالننات  91و  96، 91بننه ترتیننه 

های به دست آمده از زیرمقیاس گذاری معکوس دارند. مجمو  نمرهنمره

تقسنننیر  09و  48، 0مسنارزه ولسی، تعمند، و ممنارگری بناید به ترتیه بر 

 انیروسرسختی برای کل ها یب نمرهزیرمقیاس نمره کل جمع شنوند. از

 66-6چنانچه نمرات بیپ  .آیدمی دست های بالا بهو سنه نمره برای عامل

روانی باشند، سنرسختی 932-66روانی پائیپ و اگر بیپ باشند سنرسنختی 

ست. روانی بالا او بالاتر باشد نشانگر سرسختی 932متوس ، و اگر نمرات 

های سننرسننختی )تعمد، ممارگری، و مسارزه ولسی  به  ننریه اعتسار عامل

و برای نمره کل سنننرسنننختی برابر با  02/6و  02/6، 16/6ترتینه برابر با 

های دیگر  . همسنننانی درونی آن در پهوهح23بنه دسنننت آمند ) 10/6

ی، ساند و  نننریه آلوای کرونسا  آن برای ابعاد مسارزه ولبررسننی شنننده

 . در 24به دسننت آمد ) 66/6و  69/6، 40/6ممارگری، و تعمد به ترتیه 

 کرونسا  برای کل مقیاس آلوای روش به اعتسار پهوهح حا ننر  ننریه

و  12/6، 11/6هنا به ترتیه برابر مقیناسو برای دیگر خرده 86/6بنا  برابر

 .است شده محاسسه 89/6

  9186) 0وپر اسمیتایپ پرسنشنامه که توس  ک :4. آزمون حرمت خود3

های گویه اسنت که احسناسات، عقاید یا واکنح 08سناخته شنده دارای 

در  گذاریکند و آزمودنی باید به ایپ مواد با علامتفرد را توصنننیف می

پاس   "به مپ شسیه نیست )خیر "یا  "به مپ شنسیه است )بلی " چمار خانه

گویه دیگر  06 سنح اختصاه داده شده است وآن به دروغ گویه 8دهد. 

گویه ، حرمت خود اجتماعی  26مقیناس حرمنت خود کلی )خرده 4آن 

 8گویه ، و حرمت خود تحصیلی ) 8گویه ، حرمت خود خانوادگی ) 8)

و حداکثر  6تواند بگیرد ای که فرد میسننننجد. حداقل نمرهگویه  را می

بیشتری کسه کنند حرمت  اسنت. افرادی که در ایپ آزمون نمره 06آن 

4. Self-Esteem Inventory 

5. Cooper smith  
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ر اش در ایپ آزمون بالاتخود بالاتری دارند  بدیپ معنا که اگر فردی نمره

شننود دارای حرمت خود بالا و کسننی که زیر ایپ عدد شننود دارای  20از 

حرمت خود پائیپ اسننت. میزان اعتسار ایپ آزمون با اسنننتواده از  نننریه 

برآورد شنننده اسنننت و روایی ایپ پرسنننشننننامه در  11/6آلوای کرونسا  

 . همچنیپ روایی 20های پیشنیپ، قابل قسوا ارزیابی شنده است )پهوهح

و روایی واگرای آن با  63/6همگرای آن با مقیاس خودپنداشت کودکان 

مقیاس مطلوبیت اجتماعی کودکان و تسنننت هوش ثورندایب به ترتیه 

به  86/6به دست آمد و همسانی درونی آن نیز در پهوهشی  36/6و  91/6

هوهح حا ر نیز  ریه آلوای کرونسا  برای کل  . در پ26دسنت آمد )

های تحصننیلی، خانوادگی، اجتماعی به و برای خرده مقیاس 19/6مقیاس 

 گزارش شده است.  19/6و  80/6، 12/6ترتیه 

پرسشنامه خودپنداشت تحصیلی در  :9. پرسشنامه خودپنداشت تحصیلی4

آموز دانح 9692  پس از اجرا روی 21) 2توس  یی هسپ چپ 2664ساا 

سلاا داشته و هدس  90تایوانی دوره دبسنتان معرفی شند. ایپ پرسنشنامه 

 گذاری آن بر اساس ویفآن ارزیابی خودپنداشت تحصیلی است و نمره

ای است. تمرکز ایپ پرسشنامه بر سنجح خودپنداشت لیکرت پنح گزینه

اسنننت و سنننه بعد خودپنداشنننت آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی دانح

گذاری، سنجد. برای نمرهعمومی، آموزشگاهی، و غیرآموزشگاهی را می

عسارت را باید با هر جمع کرد که بدیپ ترتیه حداقل  90مجمو  نمرات 

نشنننانگر  36تا  90خواهند بود. نمره بیپ  66و حنداکثر  90امتیناز ممکپ 

خودپنداشننت متوسنن ، و نشننانگر  38تا  36خودپنداشننت پاییپ، نمره بیپ 

ده، زا، نشنانگر خودپنداشت بالاست. در پهوهح افشاری 38نمره بالاتر از 

  برای تعییپ روایی ایپ آزمون از روایی 21کننارشنننکی و ننناصنننریننان )

محتوایی، سنننازه، تحلینل عناملی، و روایی همگرای ایپ پرسنننشننننامه با 

فت. رار گرخود روزنسرگ مورد استواده و مورد تأیید قپرسنشنامه حرمت

برای محاسنسه اعتسار ایپ آزمون از آلوای کرونسا  استواده شد که  ریه 

دسنت آمد و روایی سازه نیز از وری  تحلیل عاملی تأییدی مورد به 18/6

 .  نننریه آلوای کرونسا  در پهوهح حا نننر نیز 28تأیید قرار گرفت )

 به دست آمد.  86/6

                                                           

1  School self-concept inventory 

پرورش شننمر شیروان و پس از اخذ مجوز از آموزش و ج( روش اجرا: 

گیری و تعییپ حجر نمونه بعد از مشنننخ  شننندن مدارس و فرایند نمونه

مورد نیاز، به مدارس مربووه مراجعه شد. پس از تو یح اهداس پهوهح 

ها بیپ آنما توزیع شد. موارد اخلاقی مورد پرسنشننامه، آموزانبرای دانح

برای تکمیل  آموزانتنأکیند در ایپ پهوهح نیز ر نننایت آگاهانه دانح

ماندن و رازداری مشنننخصنننات و اولاعات  پرسنننشننننامه و حوا محرمانه

ا هحا ر جمت تجزیه و تحلیل داده پهوهحدر شنخصی افراد نمونه بود. 

جداوا فراوانی، و اسنننتنساوی شنننامل  مانند آمار توصنننیویهای روشاز 

سون، ، همسستگی پیرترسیر نمودارها ،درصد، میانگیپ، انحراس استاندارد

تجزیه و تمامی  در و دشنناسننتواده سننازی معادلات سنناختاری و فپ مدا

تواده اس AMOS-22 و SPSS نرم افزار 22نسخه های آماری از تحلیل

 شد.
 

 هایافته
های توصنننیوی متغیرها شنننامل میانگیپ، انحراس شننناخ  9در جندوا 

متغیرهای پهوهح  اسننمیرنف-آزمون کولموگروس zاسننتاندارد و آماره 

 اند.ارائه شده
 

 های توصیفی و متغیرهای پژوهش: شاخص1جدول 

 نمیانگی متغیرها
انحراف 

 استاندارد
K-S z P-value 

 269/6 96/9 14/92 42/36 خودپنداشت

 21/0 63/9 62/96 33/21 خودحرمت

 092/6 18/6 93/44 09/993 سرسختی روانی

 091/6 89/6 14/98 66/03 شناختیروان توانمندی

 

-کلموگروس آزمون معناداری سننطح 9در جدوا اینکه به توجه با

 درصد 10 بنابرایپ با اسنت، 60/6 از بیشنتر متغیرها تمامی در اسنمیرونف

بررسنننی از نرماا  مورد متغیرهای نمرات توزیع گوت توانمی اومینان

متغیرهای ماتریس  ننرایه همسسننتگی  2کند. در جدوا بودن تسعیت می

دهد که بیپ اصنننلی پهوهح ارائه شنننده اسنننت. نتایح جدوا نشنننان می

داری خودپنداشت با سرسختی روانی و حرمت خود به ترتیه رابطه معنی

خود، و خودپنداشت  روانی، حرمتوجود دارد  همچنیپ، بیپ سنرسختی

2. Yi-Hissn Chen 
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داری مشنناهده شنند و در نمایت بیپ رابطه معنی توانمندی روانشننناختیبا 

 داریرابطه معنی توانمندی روانشنننناختیخود و خودپنداشنننت با  حرمت

 وجود دارد.
 

 : ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 

 متغیر
سرسختی 

 روانی

حرمت 

 خود
 خودپنداشت

توانمندی 

 روانشناختی

    9 سرسختی روانی

   9 04/6** خودحرمت

  9 24/6** 34/6** خودپنداشت

 9 42/6** 36/6** 21/6** روانشناختیتوانمندی 

**69/6 P< 
 

احتماا برای آزمون الگوی مسنننیر و برازش آن با  از روش بیشنننیننه

در ایپ پهوهح برای بررسی نرماا های گردآوری شده استواده شد. داده

استواده شد.  9 نریه کشنیدگی استاندارد شده مردیابودن چندمتغیره از 

 200به دسنننت آمد که کمتر از عدد  23/1ایپ عدد در پهوهح حا نننر 

 pمحاسنسه شنده است. درایپ فرموا  p(p+2)اسنت که از وری  فرموا 

 90مسنناوی اسننت با تعداد متغیرهای موجود در مدا که در ایپ پهوهح 

هایی که گیوپ، اشتراب برای بررسی برازش مدا از شاخ  . 21اسنت )

ها شامل موارد اند اسنتواده شند. ایپ شناخ   مطر  نموده36) و بودرئو

قابل پذیرش اسنننت  شننناخ   3که مقدار کمتر از  df2χ/زیر هسنننتند. 

   که مقدار بیشترCFI ، شاخ  برازش تطسیقی )GFIنیکویی برازش )

نشننانگر برازش مناسننه الگوی هسننتند  شنناخ  نیکویی برازش  1/6از 

قابل قسوا هسنتند  شاخ   8/6ر بیشنتر از   که مقادیAGFIیافته )تعدیل

نشننانگر برازش مناسننه  6/6  که مقدار بیشننتر از PNFIبرازش ایجاز )

  که RMSEAالگو هسننتند  و مجذور میانگیپ مربعات خطای تقریه )

ایپ  3نشنانگر برازش مناسنه الگو هستند. در جدوا 68/6مقدار کمتر از 

 اند.ها گزارش شدهشاخ 
 

 های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش: شاخص 3جدول 

/df2χ GFI CFI AGFI PNFI RMSEA 

64/9 16/6 19/6 83/6 81/6 66/6 

 

                                                           

1. Mardia’s normalized multivariate kurtosis value 

 PNFIو  CFI, AGFI, GFIهای ، شننناخ 2با توجه به جدوا

  هسننتند. مقادیر 21) بیشنتر از مقادیر ارائه شنده توسنن  گیوپ و همکاران

RMSEA  و/df2χ  در بالا هستند. با توجهنیز کمتر ازمقادیر ذکر شنده 

شده )پس از اصلا  و حذس توان گوت که مدا آزمونها میبه ایپ یافته

های خودپنداشنننت  از برازش مناسنننسی بردارهنای مربوط بنه زیرمقیناس

اثرات مستقیر، غیرمستقیر، و کل و واریانس  4برخوردار است. در جدوا 

 شده متغیرها گزارش شده است. تسییپ
 

 رهاهای تبیین شده متغیمستقیم، غیر مستقیم، کل، و واریانس : اثرات4جدول

 متغیر
اثر 

 ممستقی

اثر غیر 

 ممستقی
 اثر کل

واریانس 

 شدهتبیین

 31/6    به روی توانمندی روانشناختی از

  **31/6 **21/6 68/6 سرسختی روانی

  *91/6 *90/6 62/6 خودحرمت

  **61/6 - **61/6 خودپنداشت تحصیلی

 60/6    خودپنداشت تحصیلی از روی به

  **31/6 - **31/6 سرسختی روانی

  *29/6 - *29/6 خودحرمت

 08/6    خود ازبه روی حرمت

  *98/6 - *98/6 سرسختی روانی
* :60/6P<  

** :69/6P<  

 

توانمندی  بر روانیسنننرسنننختیاثر مسنننتقیر  4بنا توجنه بنه جندوا 

دار نیسنننت امننا اثر غیرمسنننتقیر   مثسنت ولی معنی68/6)شننننناختی روان

 69/6 سطح در مثست و  21/6)توانمندی روانشناختی  بر روانی سنرسختی

 دارمعنی 69/6 سطح در   مثست و31/6اسنت  در نتیجه اثر کل ) دارمعنی

  62/6)توانمندی روانشناختی  خود بر اسنت. همچنیپ اثرمسنتقیر حرمت

 برود خحرمت دار نیسننت اما اثر غیرمسننتقیر مثست و ناچیز بوده که معنی

است  در  دارمعنی 60/6 سطح و در مثست  90/6)توانمندی روانشنناختی 

اسنت. سرانجام اثر  دارمعنی 60/6 سنطح در   مثست و91/6نتیجه اثر کل )

مثست و   61/6)شناختی خودپنداشت تحصیلی بر توانمندی روانمسنتقیر 

 دار به دست آمد. معنی 69/6قوی است که در سطح 
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 مثست و  31/6)خودپنداشت تحصیلی  بر سرسختی روانیاثر مستقیر 

ی خودپنداشت تحصیل برخود حرمت دار  اثر مستقیر معنی 69/6 سطح در

 سرسختیدار  و سرانجام اثر مستقیر معنی 60/6 سنطح در مثست و  29/6)

اسننت. با  دارمعنی 60/6 سننطح در مثست و  98/6)خود  حرمت بر روانی

ی  خود از ور و حرمت روانی سننرسننختی توجه به اینکه اثر غیرمسننتقیر

ناختی شننزای توانمندی روانمتغیر خودپنداشننت تحصننیلی بر متغیر درون

 توان نتیجه گرفت متغیر خودپنداشنت تحصیلیمعنادار اسنت  بنابرایپ می

ی شناختخود با توانمندی روان و حرمت روانی در رابطه میان سنرسنختی

الگوی آزمون شننده پهوهح حا ننر ارائه  9نقح میانجی دارد. در شننکل

خود، و  روانی، حرمت شننده اسننت. با توجه به ایپ شننکل سننرسننختی

شناختی را درصد از واریانس توانمندی روان 31تحصنیلی  خودپنداشنت

از واریانس  درصنند 60خود  روانی و حرمت کنند. سننرسننختیتسییپ می

درصد از  08روانی  کنند و سرسختیخودپنداشنت تحصنیلی را تسییپ می

 کند.واریانس حرمت خود را تسییپ می

 
 تحصیلی گری خودپنداشتبا میانجی شناختیروان توانمندسازی بر خود حرمت و روانی سرسختی : الگوی آزمون شده اثرات1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
خودپنداشننت تحصننیلی در  پهوهح حا ننر با هدس تعییپ نقح میانجی

روانی بننا توانمننندسنننازی روانی خود و سنننرسنننختی بیپ حرمننت رابطننه

پهوهح نشننان داد که  آموزان شننمر شننیروان انجام شنند. اولیپ یافتهدانح

ناختی دارد. شتوانمندی روان خودپنداشت تحصیلی اثر مثست و مستقیر بر

 . در پهوهح حاجی 94و  0های گذشته همسو است )ایپ یافته با پهوهح

تواند یکی از حسننی و حاجی حسننی مشنخ  شند که خودپنداشت می

  و در پهوهح صنننیننادی و 0هننای توانمننندی نوجوانننان بنناشننند )مللوننه
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ی نآبادی نیز مشنخ  شند که خودپنداشنت شغلی با توانمندی رواشنویع

توان گوت که در ایپ مقطع  . در تسییپ ایپ ینافته می94همسنننو اسنننت )

هنا و اجتما  بر موفقیت تحصنننیلی تحصنننیلی بیشنننتریپ تمرکز خنانواده

گذاری خانواده و مدرسنننه، موفقیت آموزان اسنننت و معینار ارزشدانح

اگر به دلیل موفقیت در امور مدرسنننه و  تحصننیلی افراد اسننت. در نتیجه

آموزان بالا رود ایپ احساس به آنما داشت تحصیلی دانحتحصیل، خودپن

دسننت خواهد داد که خودشننان بر امورات مربوط به خود کنترا دارند و 

توانند با تعییپ رفتارهای تحصیلی مناسه، تشوی  و تحسیپ دیگران را می

افزایند. در نتیجه به دسنننت آورند و از ایپ وری  بر ارزشنننمندی خود می

رسننند و در واقع اثر رفتارهای خود را بر ممنار درونی میآموز، بنه دانح

کنند. ایپ ینافته با موفقینت خود و افزایح خودپننداشنننت مشننناهنده می

 . همچنیپ ایپ پهوهح نشان داد که 96های گذشته همسو است )پهوهح

 بیپ خودپنداشننت و منسع ممار درونی رابطه مثست وجود دارد. در نتیجه با

یننابنند. وانمننندی روانی آنمننا نیز افزایح میافنزاینح منمننار دروننی، ت

های گذشنته نیز نشان دادند که بیپ منسع ممار درونی و توانمندی پهوهح

توانند توانمندسنننازی را روانی رابطنه وجود دارد و منسع ممنار درونی می

دهد که های توانمندسنازی نشان می . مروری بر مللوه96بینی کند )پیح

 . اثرگذاری یعنی اینکه فرد تا 4رگذاری اسنننت )ها، اثیکی از ایپ مللوه

ه های یب برنامه از جملگیری و مللوهتواند بر فرایند تصنننمیرچه حد می

ی مربوط، هادهی، و هدایت تمامی فعالیتریزی، ممارگری، سازمانور 

اثرگذار باشد. افرادی که منسع ممار درونی دارند به جای تمرکز بر عوامل 

ر خود باو و حوادث غیرمنت ره، بنه تواننایی و اراده بیرونی مثنل شنننانس

دارند، در نتیجه انگیزه و اعتماد به خود بیشنننتری برای انجام کارها دارند 

زیرا معتقدند خودشنننان بر امورات زندگی کنترا دارند. بنابرایپ افزایح 

یر شنود و ایپ متغخودپنداشنت تحصنیلی منجر به افزایح ممار درونی می

اثرگننذاری را افزایح دهنند و از ایپ وری  توانمنندی را  لوننهتوانند ملمی

 افزایح دهد.

ازی روانی روی توانمندس دوم پهوهح نشان داد که اثر سرسختی یافته

دار نیست اما با ورود خودپنداشت تحصیلی، رابطه بیپ شناختی معنیروان

شنننود  یعنی خودپننداشنننت، نقح محناف تی مثست و دار میآن دو معنی

توان گوننت کننه گنری خوبی دارد. در تسییپ ایپ یننافتننه میمنینناننجنی

هنایی که فرد پیرامون عملکرد خودپننداشنننت تحصنننیلی یعنی دیندگناه

موز آتحصیلی خود دارد و بالا بودن ایپ متغیر به معنای ایپ است که دانح

  و به خاور همیپ 98و 90از موفقیت تحصنننیلی بالایی برخوردار اسنننت )

موز آهای مثستی پیرامون خود رسنیده است. دانحانگاره موفقیت به چنیپ

یپ حیطه تواند در ارسد که میموفقیت تحصیلی، به ایپ باور می در نتیجه

از زندگی موف  باشند و بنابرایپ میزان تلاش و کوشح در انجام وظایف 

 شنننود و نمایتاا باآموز تقوینت میو نیز انگیزه و اعتمناد بنه خود در دانح

 . 91یابد )ح موفقینت تحصنننیلی، خودکنارآمدی در او افزایح میافزای

توانند خودکنارآمدی نتیجنه ایپ کنه خودپننداشنننت تحصنننیلی بنالنا می

اننند کننه بیپ هننا نشننننان دادهآموزان را بننالننا بسرد. از ورفی پهوهحدانح

 . 1خودکارآمدی و سنننرسنننختی روانی رابطه مثست معنادار وجود دارد )

مت در رویارویی با مشنننکلات و میزان تحمل خودکارآمدی بالا، اسنننتقا

کند و در نتیجه میزان سرسختی روانی افراد فشنارها در افراد را بیشنتر می

رود. وس  پهوهح حاجی حسننی و حاجی حسننی، بیپ سننرسختی بالا می

 . یکی 0مثست و معنی داری وجود دارد ) روانی و توانمندی روانی رابطه

 انی، ممارگری است. فردی که در مللوهروهای اصنلی سرسختیاز مللوه

خواهند کنه به اثرگذاری بر ممنارگری در سنننطح بنالنایی قرار دارد، می

اتواقات پیرامون ادامه دهد فارغ از اینکه ایپ کار چقدر دشننوار است. در 

 تواننند مللوننهواقع ایپ مللوننه کننه در اثر خودکننارآمنندی، بننالننا رفتننه می

روانی را افزایح دهد. همان وور  ندیگریِ توانماثرگنذاری و خودتعییپ

اثرگذاری یعنی اینکه فرد تا چه حد کنه در مقندمنه پهوهح گوتنه شننند 

، و دهیریزی، ممارگری، سننازمانگیری، ور تواند بر فرایند تصننمیرمی

یز یعنی گری نی مربوط، اثرگذار باشد. خودتعییپهاهدایت تمامی فعالیت

دهد. در ایپ سننطح وس  آن انجام میاعتماد فرد به روشننی که کارش را 

فرد اعتمناد کنافی بنه انجنام کنار وس  روش خود دارد در عیپ حناا که 

نتیجه ایپ که با بالارفتپ   .4کند )مدیریت زمان و سرعت را نیز رعایت می

 رود.ها، توانمندی روانی بالا میایپ مللوه

ی خود روی توانمندسنننازیافته سنننوم پهوهح نشنننان داد اثر حرمت 

دار نیست اما با ورود خودپنداشت تحصیلی رابطه بیپ شنناختی معنیروان

شنننود  یعنی خودپننداشنننت، نقح محناف تی مثست و دار میآن دو معنی

یپ توان گونت کنه در اگری خوبی دارد. در تسییپ ایپ یننافتنه میمینانجی

 تریپ معیارهایمقطع تحصننیلی موفقیت درسننی و آموزشننگاهی جزء ممر

ایپ موفقیت، که  شود، در نتیجهآموزان محسوب میدانح گذاریارزش
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آموز تشننوی  و پیامد آن افزایح خودپنداشننت تحصننیلی اسننت، دانح

ان کند و همتحسیپ والدیپ، همسالان، و اولیای مدرسه را نیز دریافت می

 هننا سنننازننندهدهنند ایپ مللوننهوور کننه مطننالعننات ایپ حوزه نشنننان می

خود    در نتیجننه حرمننت 91اسننننت )آموز خودپنننداشننننت کلی دانح

خود همسسننتگی  رود، زیرا بیپ خودپنداشننت و حرمتآموز بالا میدانح

خود به عنوان یب ویهگی شننخصننیتی، تابع  بالایی وجود دارد و حرمت

خودپنداشننت فرد اسننت و خودپنداشننت تحصننیلی مثست با اثرگذاری بر 

اثرگذاشننته و آن را خود آنان آموزان بر حرمت موفقیت تحصننیلی دانح

تواند بر توانمندی خود می . از سویی دیگر افزایح حرمت 92برد )بالا می

زیرا همنان وور که در مقدمه بیان شننند یکی از ، روانی اثرگنذار بناشننند

های توانمندی روانی، صنلاحیت و شنایستگی است. صلاحیت یعنی مللوه

حدی قادر اسنننت هایح تا چه هنا و ایدهاینکنه فرد بنا توجنه بنه ممنارت

خود بالایی دارد  های مورد انت ار را انجام دهد. فردی که حرمتفعنالیت

 هخواهد فاصلبرای خود و کارهایح ارزش بیشتری قائل است و چون می

مورد  ودخ بیپ خودپننداشنننت واقعی و آرمنانی را جمنت تحق  حرمت

ه ب انت ارش کر کند، بنابرایپ تلاش بیشننتری خواهد کرد و ایپ مو ننو 

افزایح حس شنایستگی و صلاحیت در وی منجر خواهد شد. ایپ یافته با 

  همسو است. 96  و بتوا، احمد و قریشی )93پهوهح حیدری و مرادی )

خنود یکی از آننمننا در پنهوهنح خنود نشننننان دادننند کننه حنرمننت 

  شود.های توانمندی روانی محسوب میکنندهبینیپیح
خودپنداشت تحصیلی، نقح در مجمو  پهوهح حا ر نشان داد که 

ه آموزانی کآموزان دارد. دانحروانی دانحای بر توانمنندی کننندهتعییپ

ابد با آگاه یمی شان ارتقادر اثر موفقیت تحصنیلی، خودپنداشت تحصیلی

شننندن از تأثیر رفتارهای خود بر پیامدهای مطلوب، به توانایی ممارگری 

یننابننند. همچنیپ توانمننند میرسنننننند و در نمننایننت خود را درونی می

تحصنننیلی بننالننا منجر بننه افزایح خودکننارآمنندی در خودپنننداشننننت 

آموزان بننا دانح شنننود و خودکننارآمنندی، توان مقننابلنهآموزان میدانح

ود و شو منجر به افزایح سرسختی روانی آنان می بردمشنکلات را بالا می

. به اری دارددسننرسننختی روانی با توانمندی روانی، ارتساط مثست و معنی

ند توارفتپ آن می علاوه، خودپنداشننت زیربنای حرمت خود اسننت و بالا

بیپ حرمت  آموزان را ارتقناء دهند و با توجه به رابطهحرمنت خود دانح

آموزان خود و توانمنندسنننازی، منجر بنه افزایح توانمنندی روانی دانح

 شود.می

رهای شده و متغی با توجه به اینکه ایپ پهوهح در استان خراسان انجام

شنناختی مطر  شده در ایپ پهوهح متأثر از فرهن  هستند بنابرایپ روان

های دیگری را در مناو  هنا بناید احتیاط کرد و پهوهحدر تعمیر ینافتنه

فرهنگی دیگر انجننام داد. همچنیپ از آن جننایی کننه ایپ پهوهح روی 

آموزان اوا دبیرسنننتان انجام شنننده تعمیر آن به دانح آموزان دورهدانح

سننایر مقاوع تحصننیلی چندان جایز نیسننت. همچنیپ در سننطح پهوهشننی 

آموزان های تربیتی برای دو گروه دانحکه کارآزماییشننود پیشنننماد می

های چمار گروهی خودپننداشنننت تحصنننیلی بنالنا و پاییپ از وری  ور 

زمایشنننی، اثرات میانجیگرانه آن های آسنننولومپ اجرا شنننود تا در ور 

ن ر به اینکه خودپنداشت تحصیلی بر توانمندسازی ارزیابی مجدد شنود. 

داری دارد و بر تننأثیر دیگر متغیرهننا نیز نقح آمنوزان اثنر معنیداننح

ود که شکند، بنابرایپ به مشاوران مدارس توصیه میگرانه ایواء میمیانجی

دیپ و معلمان مدارس، به آنما بنا برگزاری جلسنننات آموزشنننی برای وال

اثرگذار  هنای لنازم در ایپ زمیننه و چگونگی ارتقنای ایپ مللونهآموزش

 روانی را ارائه کنند. 

کارشناسی ارشد خانر  نامهپهوهح حا نر برگرفته از پایان: تشکر و قدردانی

شننغلی از دانشننگاه آزاد اسننلامی واحد قوچان با کد  مشنناوره فیاض در رشننته

شمر  وپرورشآموزشاز مسئولیپ اداره  لهیوس پیبداسنت.  26629662102963

 کارشننناس هسننته مشنناوره که هماهنگی با مدارس جمت مخصننوصنناا شننیروان

پهوهح را انجنام دادند و همچنیپ از کادر اداری و مربیان مدارس و افراد نمونه 

 شودیمایپ ور  به ما کمب کردند تشکر و قدردانی که در اجرای 

شنود که ایپ پهوهح برای پهوهشنگران هیت تضاد یادآوری می تضااد مناف::

 منافعی نداشته است.
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