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 ده:یچک
بینـی  هدف پژوهش حاضـر نقـش مطلوبیـت اجتمـاعی و پـذیرش در پـیش      

متوســطه بــود. روش پــژوهش  آمــوزان دورهخودکارآمــدي تحصــیلی دانــش
ه دوم آمـوزان پسـر دور  توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آمـاري دانـش  

 1396-97شهر تبریـز در سـال تحصـیلی     وپرورشآموزش 4متوسطه ناحیه 
ـ نفر بر اساس جـدول مورگـان و    340بودند که از این جامعه تعداد  ه روش ب

هـا از  ادهدآوري براي جمـع ي  انتخاب شدند. اچندمرحلهگیري تصادفی نمونه
ــهپرســش ــک  نام ــدي تحصــیلی م ــگ (خودکارآم ــروري و بانتین )، 2002ایل
پـذیرش   نامهپرسش) و 1964( کراون و مارلومطلوبیت اجتماعی  نامهپرسش

با استفاده  آمدهدستبههاي ) استفاده شد. داده1960اجتماعی مارلو و کراون (
انـه  از آزمون معناداري ضریب همبستگی پیرسون و تحلیـل رگرسـیون چندگ  

تـایج پـژوهش   نگردیـد.   لیـ وتحلهیـ تجز SPSS.21افزار ) در نرمزمانهم(
 ومنفـی   نشان داد که بین مطلوبیت اجتماعی با خودکارآمدي تحصیلی رابطه
و  ه مثبـت معنادار و بین پذیرش اجتمـاعی بـا خودکارآمـدي تحصـیلی رابطـ     
ه کـ ن داد معناداري وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشا
ي کارآمـد متغیرهاي مطلوبیت و پذیرش اجتماعی قادرند تغییرات متغیـر (خود 

-حبنابراین طـر  بینی کنند.معناداري پیش طوربهآموزان تحصیلی) را در دانش
وبیـت  جهت ارتقاي مطلریزي مطالعات بیشتر جهت شناخت بهتر عواملی در 

 شود.      ی و خودکارآمدي تحصیلی توصیه میاجتماعو پذیرش 
 

ش خودکارآمدي تحصیلی، مطلوبیت اجتماعی، پذیر :يدیکل يهاواژه
 .اجتماعی

 
 
 
 
 

 
Abstract: 
The purpose of this study was to investigate the role of 
social desirability and acceptance in predicting the 
academic self-efficacy of high school students. The 
research method was a descriptive correlational. The 
statistical population of the second-grade high school 
students in Tabriz 4th educational district during the 
academic year of 2016-2017 was 340 people based on 
Morgan's table and selected by a multistage random 
sampling method. The data were collected by McIlroy 
& Bunting self-efficacy questionnaires (2002), Krone-
Marlow's social utility questionnaire (1964), Marlow 
and Crown social acceptance questionnaires (1960). 
Data were analyzed using the Pearson correlation 
coefficient and multiple regression analysis in SPSS.21 
software. The results of this study showed that there is a 
negative and significant relationship between social 
desirability and academic self-efficacy and there is a 
positive and significant relationship between social 
acceptance and academic self-efficacy. Also, the results 
of multiple regression analysis showed that the variables 
of utility and social acceptance could predict 
meaningful changes in criterion variables (academic 
self-efficacy) in students. Therefore, planning more 
studies is recommended for a better understanding of 
factors to promote desirability and admission and 
academic self-efficacy. 

 
Keywords: Academic self-efficacy, social desirability, 
social acceptance. 
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 مقدمه 
وپـرورش همیشـه   عنـوان رکـن اصـلی آمـوزش    بهآموزان دانش

گروهی که . اندقرارگرفته تعلیم و تربیتنظران موردتوجه صاحب
ریزي و بودجه هر کشور را به خود اختصاص بخش عمده برنامه

-هاي آتـی ، در کسب موفقیتآنهادهند و پیشرفت تحصیلی می
 & Ghanbari( تبســزایی برخــوردار اســ تیــشــان از اهم

Soltanzadeh, 2016 .(  ــرورش ــراي پ ــل ب ــه همــین دلی ب
آمـوزان، شـناخت   یت آموزشـی دانـش  سالمت روانی و ارتقا کیف

هـاي شخصـیتی، شـناختی، عـاطفی و انگیزشـی آنـان       ویژگـی 
). Kakavand et al., 2013رسـد ( مـی ضـروري بـه نظـر    

عوامل مختلفی که اثر وسیعی بر فرایند انگیزشـی دارد،   ازجمله
 -گسـترده در نظریـه شـناختی    صورتبهخودکارآمدي است که 

). خودکارآمـدي  Elliot, 2013اجتماعی مطرح گردیده اسـت ( 
به باورهاي افراد درباره توانایی خود در مورد یادگیري و عملکرد 

). Bandura, 2007شـود ( در سـطح مشخصـی اطـالق مـی    
اي برخوردار است و ویژه تیاهمآموزان از خودکارآمدي در دانش

آموزانی که اثربخشی دهد دانشهاي پژوهشگران نشان مییافته
کنند یا سطح باالیی از لیم و تربیت باال ارزیابی میخود را در تع

شـان،  هـاي تحصـیلی  خودکارآمدي در تحصیل دارند، در فعالیت
ثبات، تالش، انگیزش و عالقه درونی بیشـتري از خـود نشـان    

هاي مربـوط  قضاوت). Golmohammadi, 2013دهند (می
به خودکارآمدي به دلیـل نقـش مهمـی کـه در رشـد انگیـزش       

و حساســیت زیــادي برخــوردار اســت.  تیــارد، از اهمدرونــی د
کند که فـرد بـراي دسـتیابی بـه     انگیزش درونی وقتی رشد می

انگیز تالش کند، در ایـن صـورت، هـم یـک     معیارهاي هیجان
ادراك خودکارآمدي بالقوه براي دستیابی به این معیارها در فـرد  

جی شود و هم در صورت دستیابی به نتیجه، به خودسنایجاد می
-ي درونی موجـب تـالش  کند. این عالقهمثبتی دست پیدا می
هـاي محیطـی   مدت و بدون حضور پاداشهاي فرد در طوالنی

اي در کننـده توانـد نقـش تعیـین   شود. خودکارآمدي باال مـی می
 & Pajares( آمـوزان داشـته باشـد   دانـش  انگیـزش درونـی  

Valiante, 1997 .(ـ درنها یـک   عنـوان بـه خودکارآمـدي   تی
بخـش و برانگیزاننـده رفتـار    سـاز، هـدایت  غیر انگیزشی فعالمت

 ,.McGeown et alي هـدف تعریـف شـده اسـت (    سـو بـه 
کـه   انـد افتـه یدستهاي فراوان به این نتیجه ). پژوهش2014

خودکارآمدي بر یادگیري، انگیزش و عملکرد تحصیلی اثرگـذار  
آمـوزانی کـه از   دانـش  درواقع). Singh  et al., 2013است (

سطح خودکارآمدي باالیی برخوردارند، نسبت به نتایج کار خـود  
رسد که سطح نیز دیدگاه مثبتی دارند. بنابراین چنین به نظر می

-خودکارآمدي باال باعث افزایش برانگیختگی درونی در فرد می
شـوند، عمـدتاً   آموزانی کـه از درون برانگیختـه مـی   شود. دانش

ی عکس این موضوع نیز فهمیدن مطالب است. از سوی هدفشان
شود که فرد نتواند به توان بـالقوه خـود دسـت    منجر به این می

 ,Seyfکنـد ( تنـزل مـی   روزروزبـه یابـد و رانـدمان تحصـیلی    
ــاران2015 ــراول و همک ــا  2009( 1). ک ــر ب ــی دیگ ) در پژوهش

آمـوزان دریافتنـد کـه خودکارآمـدي بـا عملکـرد       بررسی دانـش 
) Saunders et al., 2004تحصــیلی رابطــه مثبــت دارد. (

-آموزان داراي خودکارآمدي باال بهتر مـی معتقد بودند که دانش
توانند با مشکالت تحصیلی روبرو شده و از عملکـرد تحصـیلی   

هـاي  باالتري برخوردار شوند. همچنـین اگـر فـرد در موقعیـت    
 آنهـا هاي خود را محـک زده و بـه   ها و قابلیتتحصیلی توانایی

ور داشــته باشــد، بــه آن خودکارآمــدي بــه اهــداء بــا دنیدررســ
 ). Foroutanbagha et al., 2015گویند (تحصیلی می

با توجه به نقش مهم و اثرگذار خودکارآمـدي تحصـیلی در   
توان از آن غافـل  رسد نمیبه نظر می، مجموعه عوامل آموزشی

اي به خودکارآمدي تحصیلی مبذول بایست توجه ویژهشد و می
د. از ت مثبتی را در امـر آمـوزش بـه بـار آور    داشت تا بتوان تبعا

عوامل متعددي که بر خودکارآمدي تحصیلی تأثیرگذار بوده یا از 
توان به این موارد اشـاره کـرد: حمایـت    اند، میآن تأثیر پذیرفته

 ,.Ferla et al)، خودپنداره تحصیلی (Lee, 2014اجتماعی (
 ,Seidsalehi & Yonesi)، عملکــرد تحصــیلی (2009
)، McGeown et al., 2014)، انگیـزش تحصـیلی (  2015

). از سویی یکی از عوامل مهم Lee et al., 2017آوري (تاب
آموزان تواند در خودکارآمدي تحصیلی دانشکه نقش مهمی می

اسـت. مطلوبیـت اجتمـاعی     2داشته باشـد، مطلوبیـت اجتمـاعی   
عبارت است از تمایل افراد براي پاسخ دادن مطلوب و پرطرفدار 

کننـد،  فکـر مـی   واقعـاً ي توصـیف آنچـه   جـا بهاجتماعی  ازنظر
ــد ــی   اعتقاددارن ــام م ــا انج ــد (و ی  & Rezanazariدهن

Babatagavi, 2007ها همیشه مطابق بـا  ). گروهی از انسان
در مـورد   آنهـا کنند. اگـر از  نظرات و اعتقادات خود صحبت می

دهنـد، در عقایـد خـود    پاسخ می باصداقتموضوعی سؤال شود 
هاي آنـان  قدم هستند و تحت هر شرایطی، حتی اگر پاسخثابت

طرد اجتماعی را به دنبال داشته باشد، به سؤاالت یکسان پاسخ 
سـخن گفـتن و رفتـار کـردن مطـابق       کـه يطـور بـه دهند. می

 Sedgpourنامند (مطلوبیت اجتماعی میانتظارات دیگران را 
et al., 2010   افراد داراي ویژگی مطلوبیت اجتمـاعی سـعی .(

                                                      
1. Carroll et al. 
2. social desirability 
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شان، دارند با اغراق نمودن در صفات مثبت و انکار صفات منفی
بـر ایـن   خود را بسیار اخالقی، درستکار و مبرا به نظر برسـانند.  

 االباساس هر عامل، یا موقعیت یا صفتی که با داشتن انگیزش 
براي انتقال اثرات مطلوب بر دیگران، یا با اعتماد کم به توانایی 
 خود براي ایجاد این اثرات مطلوب و دلخواه بر دیگـران، رابطـه  

 Learyبر خودکارآمدي تأثیرگـذار باشـد (  تواند داشته باشد می
& Hoyle, 2009 .( 

دربـاره آنچـه    استاي آرمانی اجتماعی، مجموعه مطلوبیت
درست، شایسته یا ناشایست، مطلوب یـا نـامطلوب و   درست یا نا

، محتـرم،  ازیـ اي موردنباشد و بـراي هـر جامعـه   خوب یا بد می
 مطلوبیـت اجتمـاعی  شود. مقدس، خواستنی و مطلوب تلقی می

هاي کلی رفتار، احکام جمعی و هنجارهاي مدل عبارت است از:
عمــومی و خواســت جامعـــه    رشیکــارکردي کــه موردپـــذ  

به بیانی دیگر، مجموعه روابط اجتمـاعی، جـوهره   . اندقرارگرفته
، چنـدوچون  هاي اجتمـاعی مطلوبیتدهد و جامعه را تشکیل می

-این روابط را از جنبه ظاهري و محتوایی شـکل و جهـت مـی   
 کـه  هـایی هسـتند  افراد یا گروه کهنیدهند. این روابط فارغ از ا

منفی  و رت مثبت (به شکل همکاري و دوستی)صوتوانند بهمی
صـورت خنثـی   (به شـکل تقابـل، کشـمکش و مبـارزه) یـا بـه      

(پذیرش، انطباق و هم سـازي) بـروز کننـد. درهرصـورت، ایـن      
گیرند کـه از یـک   هایی موردتوجه قرار میفرایندعنوان روابط به

، وجـود نیفرد دیگر داراي قلمرو و دامنه متفاوتی است. بـاا فردبه
کنند؛ چراکـه قواعـد و   فراد از الگوهاي نسبتاً واحدي پیروي میا

 رشیعنوان احکام جمعی موردپـذ که به هاي اجتماعیمطلوبیت
انـد مبنـاي عمـل، رفتـار و قضـاوت      جامعه و یا گروه قرارگرفته

ــا، وقـــایع و  ــتند  پیامـــدهايدربـــاره رفتارهـ اجتمـــاعی هسـ
)Rezanazari & Babatagavi, 2007 تا در ). در این راسـ

) بـه ایـن نتیجـه دسـت     2006( 1پژوهشی پترسون و همکـاران 
یافتند که مطلوبیت اجتماعی اثر ناچیزي بر رابطه بین شخصیت 

گـذارد. همچنـین الهـادرن و جکسـون     و عملکرد تحصیلی می
 ,Abolghasemi & Javanmirry؛ بــه نقــل از 1970(

) نشان دادند کـه بـین مطلوبیـت اجتمـاعی و پیشـرفت      2012
) در پژوهشـی  2015( 2لی ارتباطی وجـود نـدارد. شـکوري   تحصی

مقـادیر همبسـتگی بـین    دیگر به این نتیجه دست یافتنـد کـه   
آمـوزان  نفـس دانـش  مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدي با عزت

ــ   ــاري معن ــر آم ــتان ازنظ ــر دبیرس ــه و  داریدخت ــت. افروش اس

                                                      
1. Peterson et al. 
2. Shakori  

) در پژوهش خود که بـا عنـوان نقـش مطلوبیـت     2015(3زارعی
در خودکارآمدي و شادکامی انجام دادند، به این نتیجه  اجتماعی

دست یافتند بین مطلوبیت اجتماعی با شادکامی و خودکارآمدي 
تحصیلی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنین مطلوبیت 
اجتمـــاعی نقشـــی مهـــم در شـــادکامی دارد. ابوالقاســـمی و  

ــوانمیري( ــت   2012ج ــش مطلوبی ــوان نق ــا عن ــی ب ) در پژوهش
بینی پیشـرفت  تماعی، سالمت روانی و خودکارآمدي در پیشاج

آموزان دختر انجام دادند، به ایـن نتیجـه دسـت    تحصیلی دانش
یافتند که سـطح پـایین مطلوبیـت اجتمـاعی و سـطوح بـاالي       

دهند. همچنین سالمت روانی، پیشرفت تحصیلی را افزایش می
دنـد  ) نشـان دا 2017( 4در تحقیقی دیگر محمودیان و همکـاران 

که مطلوبیت اجتماعی در مدرسـه، عملکـرد وظیفـه و عملکـرد     
 کند. بینی نمیکاري را پیش

نیـز ویژگـی مهمـی در     5از سوي دیگـر پـذیرش اجتمـاعی   
پـذیرش  شود. آموزان محسوب میخودکارآمدي تحصیلی دانش

گیـریم کـه   اي است که در خـالل آن یـاد مـی   اجتماعی وسیله
چگونه دنیاي خود را بشناسیم و چگونه با دیگران رابطه متقابل 

مرد یا زن بودن یعنی چه و دیگر اینکـه   کهنیابرقرار کنیم و یا 
در هر شرایطی چه باید کرد و چه نباید کرد. مردم اغلب چنـین  

پندارند که پذیرش اجتماعی مترادف است با ترتیب کودك و می
آموزش سازنده اصـلی در مراحـل ابتـدایی    این حقیقت دارد که 

هـاي  دهد و به همین دلیـل کودکـان بایـد ارزش   زندگی رخ می
ها و باورهاي فرهنگی جامعه خود را یاد بگیرند که اساسی دانش

هاي رفتاري فرد بسـتگی دارد و  تمام اینها به شخصت و ویژگی
احساس  درواقعنسبت به شخصیت خود باید رفتار کند.  هرکدام

نقـش مهمـی در    هـا لق به یـک گـروه و پیوسـتن بـه گـروه     تع
و هرچه ارتباط فرد با خانواده، مدرسـه و اجتمـاع   شادکامی دارد 

-ها بیشـتر مـی  کمتر باشد، احتمال پیوند با این قبیل گروه سالم
). همچنــین اریکســون و  Tan & Hall, 2005( شــود

) چگونگی پذیرش اجتمـاعی را میـزان درجـه    2006( 6همکاران
انـد.  زیابی مثبت یا منفی از یک موضوع خاص تعریـف کـرده  ار

) معتقد بود که پذیرش اجتماعی نوعی رفتـار بـه   2010( 7شویتما
شکل کنش و واکنش نسبت بـه یـک هـدف خـاص و میـزان      

هـر   ي یـک هـدف خـاص.   سوبهپذیرش نگرشی است تأییدي 
خـواه   ؛شده درونی اوستپردازش فرایندرفتار انسان نتیجه یک 

                                                      
3. Afroosheh & Zarei 
4. Mahmoudian et al. 
5. Social Acceptance 
6. Eriksson et al. 
7. Schuitema 
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حاصل از ربط و  فرایندآگاهانه باشد یا ناخودآگاه، این  رایندفاین 
تعاملی است که بین یک محرك یا سائق درونی یـا بیرونـی از   

-و ساختار پردازشگر ذهن روان از سوي دیگـر رخ مـی   سوکی
دهد. این ساختار سائق یا وادارنده درونی یا بیرونـی را بـا نظـام   

ثیرگـذار ذهنـی روانــی   أتارزشـی و باورهـا و تمـام پارامترهـاي     
کنـد کـه   حکمی صادر می تیکند و درنهاسرعت پردازش میبه

ایـن  د. شـو صورت یک رفتار بیرونی مشـاهده مـی  نتیجه آن به
ها نیز ماننـد رفتـار بیرونـی عمـل     پردازش در سایر حوزه فرایند

یعنی هر احساس یا فکري در درون مـا نخسـت مـورد     ؛کندمی
ها، باورها پس از عبور از داالن ذهنیتاین پردازش قرارگرفته و 

 Sedgpour etد (رسهاي فردي به ظهور و تجلی میو ارزش
al., 2010 .(  در برخی موارد نظام ارزشی فرد سائق یا محـرك

کشد و توجه به قدرت بیشتر هر یک برنده ایـن  را به چالش می
ید بیرونی و پـذیرش اجتمـاعی   أیکسب تد. گردمیدان تعیین می

قابـل تفسـیر اسـت و     فراینـد ز این مقوله بوده و در همین نیز ا
ـ ازآنجاکه تمایل به مورد تأ قـرار گـرفتن یـک نیـاز و اصـل       دیی
ها ذاتاً به آن تمایل هاست و همه انسانمشترك بین تمام انسان

و پذیرفتـه شـدن توسـط دیگـران را      دییها تأدارند، همه انسان
 نــدکنیدوســت دارنــد و در جهــت کســب آن تــالش مــ     

)Zargarshirazi & Serajkhorami, 2011 .(ـ درنها  تی
هایی اشاره دارد که افراد تمایل دارنـد  به پاسخپذیرش اجتماعی 

بر اساس هنجارهاي فرهنگی، در اجتماع موردپسند واقع شـوند  
 ).   Sarbescu et al., 2012( و مطلوبیت اجتماعی کسب کنند

در پـژوهش خـود بـه    ) 2014(1زاده و همکارانتقیدر این راستا 
بین پذیرش اجتماعی و خودکارآمدي این نتیجه دست یافتند که 

تحصیلی رابطـه معنـاداري مشـاهده شـد.  در مطالعـه لیـري و       
رابطـه بـین خـود اثربخشـی و پـذیرش       ) با موضوع2009(2هیل

-اجتماعی معلوم شد که پذیرش اجتماعی یکی از عوامل مقابله
) در 2000(3باشـد. کـیس  اي فعال مرتبط بـا خوداثربخشـی مـی   

پژوهشی نشان داد که پذیرش اجتماعی و شکوفایی با سـالمت  
روانی ارتباط دارند و کیفیت ارتباط با جامعه، عنصر پیوسـتگی و  

شناخت و پذیرش دیگران، عنصـر   درواقعیکپارچگی فرد است. 
یـک شـریک اجتمـاع، عنصـر      عنـوان بـه پذیرش و ارزش فرد 

ر به تحول مثبت اجتماعی، عنصر ی و سرانجام باومساعکیتشر
تواننــد وحــدت شـکوفایی شــادکامی اســت و ایــن عناصـر مــی  

اجتماعی و میزان راحتی افـراد در پـذیرش دیگـران را ارزیـابی     

                                                      
1. Taqizadeh et al. 
2. Leary & Hoyle 
3. Keyes 

درپـژوهش خـود    )2015( 4کنند. همچنـین معینـی و همکـاران   
بینـی  پـیش  دهنـده نشاننشان دادند که متغیر پذیرش اجتماعی 

لی درس فارسـی، ریاضـی و علـوم    کننده مثبت پیشرفت تحصی
پـذیرش   ازلحـاظ آموزان دختـر و پسـر   بود. همچنین بین دانش

 اجتماعی تفاوت معناداري وجود ندارد. 
آمـوزان و  در کل به لحاظ شیوع باالي مشکالت در دانـش 

ال آموزان که در حـ توجه به وضعیت خودکارآمدي دانش تیاهم
ف آینــده، گذرانــدن دوران حساســی بــراي دسترســی بــه اهــدا

د باشـند و کمبـو  موفقیت اجتماعی، تحصیلی و آینده شغلی مـی 
 طلوبیتها و تحقیقات در زمینه مرتبط با بررسی رابطه مپژوهش

تانی، آموزان دبیرسـ و پذیرش اجتماعی با خودکارآمدي در دانش
لذا این پژوهش بـر ایـن اسـاس صـورت گرفـت. از سـویی در       

 وط بـا نقـش مطلوبیـت    تحقیقات دانشگاهی کشور ما در ارتبـا 
ـ پذیرش اجتماعی بر خودکارآمدي دانش ادي آموزان تحقیقات زی

نمایـد کـه بـه    صورت نگرفته است. بدین ترتیب ضـروري مـی  
مسئله مطلوبیت و پذیرش اجتمـاعی و خودکارآمـدي تحصـیلی    

ن با هاي این پژوهش معلماپرداخته شود. در صورت تأیید فرض
هـاي  هاي تدریس باجراي روش توانند درتوجه به نتایج آن می

اعی مطلوبیت و پـذیرش اجتمـ   هايبیشتري به استفاده از روش
یز بـه  نریزان درسی و آموزشی بدهند. همچنین مدیران و برنامه

بیشــتري داده و  تیــاهمآمــوزان پــرورش خودکارآمــدي دانــش
 هـاي خـویش فـراهم   هـا و روش موجبات بسط آن را در برنامه

ري و این اساس و با توجه بـه مباحـث نظـ    خواهند نمود. لذا بر
تجربی هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مطلوبیت اجتماعی و 

-بینی خودکارآمدي تحصـیلی دانـش  پذیرش اجتماعی در پیش
 آموزان دوره متوسطه بود. 

 
 شناسی پژوهش روش

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی اسـت. در ایـن   
-متغیرهاي پیش عنوانبهپژوهش مطلوبیت و پذیرش اجتماعی 

متغیـر مـالك در نظـر     عنـوان بـه بین و خودکارآمدي تحصیلی 
آموزان پسـر  گرفته شد. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانش

شهر تبریز در سـال   وپرورشآموزش 4دوره دوم متوسطه ناحیه 
بر اساس گـزارش اداره   آنهابودند که تعداد  1396-97تحصیلی 

ر است. براي انتخـاب نمونـه، از ایـن    نف 3241وپرورش آموزش
گیري تصـادفی  جامعه بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه

کـه از   صـورت نیبدنفر انتخاب شدند.  340ي تعداد اچندمرحله

                                                      
4. Moeini et al. 



 137                                1398 پاییز، اولشماره ، سال هشتم ،زیست و توسعه پایدارآموزش محیطفصلنامه علمی 

 

 صـورت بـه وپرورش آموزش 4بین مدارس دوره متوسطه ناحیه 
ی، مدن دیشه، صفا، مالک اشترمدرسه (توحید، کمال،  6تصادفی 
و در مرحلـه بعـد از هـر مدرسـه تعـداد دو       شدهنتخابااحسان) 
ی قـرار  موردبررسـ و  شـده انتخـاب تصـادفی   صـورت بـه کالس 

 گرفتند.    
 

 ابزارهاي پژوهش 
 ها از ابزارهاي زیر استفاده شد:  آوري دادهبراي جمع

ــهپرســش .1 ــراي   نام ــاس ب ــن مقی ــدي تحصــیلی: ای خودکارآم
 1ایلروري و بانتینـگ مک ي خودکارآمدي تحصیلی توسطریگاندازه

آمـوزان بـر   سؤال است که دانش 10و شامل  شدهساخته) 2002(
دهنـد.  ي به آن پاسـخ مـی  ادرجههفتاساس یک مقیاس لیکرت 

) 2002ایلروري و بانتینگ(است. مک 70دامنه نمرات بین صفر تا 
انـد. همچنـین در   گـزارش کـرده   81/0ضریب اعتبـار مقیـاس را   

) ضـریب همسـانی   2009( 2ی و همکارانلواسان یغالمعلپژوهش 
بـه دسـت آمـد.     75/0درونی مقیاس بر اسـاس آلفـاي کرونبـاخ    

ــایی     ــریب پای ــر ض ــژوهش حاض ــین در پ ــشهمچن ــهپرس  نام
بـه دسـت    82/0خودکارآمدي تحصیلی به روش آلفاي کرونبـاخ  

 آمد.       
کراون و توسط  نامهپرسشاین مطلوبیت اجتماعی:  نامهپرسش .2

هـا  پاسـخ  نامـه پرسـش ) ساخته شده اسـت. در ایـن   1964(3 ومارل
بـیش  د (بیش از حد خوب به نظر برس شخصشوند که باعث می

قبـل از راي دادن همـه    هیچ کس). از آن که واقعیت داشته باشد
یابـد؛ هـیچ کـس همیشـه     مـداران در نمـی  چیز را درباره سیاست

کنـد تسـویه   خوبی نیست؛ هرکس بعضی اوقات سعی می شنونده
 تجربه کـرده اسـت.   ساب کند؛ و هرکس گهگاه نفرت شدید راح

حداقل استداللی است که زیربنـاي تهیـه ایـن مقیـاس را      هااین
هـاي  براي شـماره  براي انتخاب هر پاسخ درست دهد.تشکیل می

راي انتخاب هـر پاسـخ   شود و بداده می یک نمره 9و  6، 4، 3، 1
هرچـه   .شـود نمره یک داده می 8، 7، 5، 2هاي براي شماره غلط

سبک پاسخی کـه   نمره کل باالتر باشد، گرایش به آمایه پاسخ یا
ت. دامنـه نمـرات از   تـر اسـ  پسندي موسوم است، نزدیکبه جامعه
تر باشـد، مطلوبیـت   نزدیک 9است. هر چه نمره فرد به  9صفر تا 

اجتماعی بیشتري دارد. در پژوهشی ضریب آلفـاي کرونبـاخ ایـن    
 ,.Sarmadi Soltan et alگزارش گردیـد (  74/0 نامهپرسش
-). از نظر روایی نیز ایـن آزمـون بـا سـایر ابزارهـاي روان     2013

                                                      
1. McIlroy & Bunting 
2. Golamali Lavasani et al. 
3. Crovn & Marli 

گیري مطلوبیـت اجتمـاعی طراحـی شـده     شناختی که براي اندازه
 Asgari etاست، همبستگی باال و قابل قبول نشان داده است (

al., 2010    ــایی ــریب پای ــر ض ــژوهش حاض ــین در پ ). همچن
 به دست آمد.     89/0به روش آلفاي کرونباخ  نامهرسشپ
پذیرش اجتماعی: مقیاس آزمون مقبولیت اجتماعی  نامهپرسش .3

) به منظور سنجش میزان Marlo & Cravon, 1960توسط (
مـاده   33ایـن آزمـون داراي   پذیرش اجتماعی افراد سـاخته شـد.   
غلـط هـر   هاي صـحیح یـا   است. نمره کل آزمون بر مبناي پاسخ

بین صـفر تـا هشـت     آنهاشود. افرادي که نمره ماده مشخص می
است، کسانی هستند که از پذیرش اجتماعی کمتري برخوردارند و 

افـرادي را   19تـا   9هـاي  گیرند. نمرهاحتماالً مورد تردید قرار می
در حد متوسط اسـت   آنهاکند که مطلوبیت اجتماعی مشخص می
هنجارهـاي اجتمـاعی مطابقـت دارد.     با قواعـد و  آنهاو رفتارهاي 

بـا   آنهـا است رفتار واقعی  33تا  20بین  آنهاهاي افرادي که نمره
قواعد و هنجارهاي اجتماعی از تطـابق بـاالیی برخـوردار اسـت.     

 80/0ضریب اعتبار این ازمون بـا روش اجـراي مجـدد بـاالتر از     
-نبوده است و از نظر روایی ایـن آزمـون بـا سـایر ابزارهـاي روا     

ــولی را نشــان داده اســت    ــل قب ــاال و قاب شــناختی همبســتگی ب
)2005Ganji,  .(     همچنین در پـژوهش حاضـر ضـریب پایـایی

  به دست آمد.     88/0به روش آلفاي کرونباخ  نامهپرسش
یفی آوري شده بـا اسـتفاده از روش آمـار توصـ    هاي جمعداده

 و(میانگین و انحراف اسـتاندارد) و ضـریب همبسـتگی پیرسـون     
مـورد   12SPSSافـزار  تحلیل رگرسیون چندگانه (همزمان) در نرم

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.    
 

 هاي پژوهش یافته
نشان  میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش 1در جدول 

 داده شده است.  
، خودکارآمـدي تحصـیلی داراي میـانگین    1با توجـه بـه جـدول    

 07/24و پذیرش اجتماعی نیـز   22/7، مطلوبیت اجتماعی 34/34
د؛ باشـ است. از سویی توزیع متغیرهاي مـورد مطالعـه نرمـال مـی    

ــه اینکــه مقــدار ســطح معنــاداري در آزمــون   ــا توجــه ب یعنــی ب
اي بررسـی طبیعـی بـودن متغیرهـا از     اسمیرنوف بر -کالموگروف

نـابراین  بباشـد؛  ها نرمال مـی تر است و لذا توزیع دادهبزرگ 05/0
یـک  هـاي آمـاري پارامتر  هـا از روش اي تحلیـل داده توان بـر می

 استفاده کرد.
ــذیرش   2جــدول  ــین مطلوبیــت و پ ــاتریس همبســتگی ب م

آموزان نشـان داده شـده   اجتماعی با خودکارآمدي تحصیلی دانش
 است.
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 پژوهش آماره هاي توصیفی متغیرهاي). 1جدول (

Table 1. Descriptive statistics of research variables 
 ها  گروه

Group 
 میانگین
Mean 

 انحراف استاندارد
Standard deviation 

 خطاي استاندارد میانگین
Standard error 

 خودکارآمدي تحصیلی
efficacy-self academic 

34.34 6.55 0.35 

 مطلوبیت اجتماعی
social desirability 

7.22 3.01 0.16 

 پذیرش اجتماعی
social acceptance 

24.07 8.52 0.46 

   
 ماتریس همبستگی مطلوبیت و پذیرش اجتماعی با خودکارآمدي تحصیلی). 2جدول (

Table 2. Correlation coefficients social desirability and social acceptance with academic self-efficacy 
 3 2 1 متغیر

 خودکارآمدي تحصیلی .1
efficacy-self academic 

1   

 مطلوبیت اجتماعی .2
social desirability 

-0.41** 1  

 پذیرش اجتماعی .3
social acceptance 

0.32** -0.09 1 

 
 نیبشیپي رهایمتغبر اساس  مالك ریمتغ نییتبي براهمزمان  ونیرگرس لیتحلخالصه نتایج ). 3جدول (

Table 3. Summary of the results of simultaneous regression analysis to explain the criterion variable based 
on predictive variables 

 
 ضرایب رگرسیونی متغیرهاي وارده شده به معادله). 4جدول (

Table 3 .Regression coefficients of variables introduced into equation 
 مدل

Model 
 غیراستانداردبتاي 

Unstandardized Beta 
 خطاي استاندارد

S.E 
 بتاي استاندارد

Standard Beta 
t سطح معناداري 

Sig 
 ضریب ثابت

fixed coefficient 
35.26 1.24 - 28.42 0.001 

 مطلوبیت اجتماعی
social desirability 

-0.84 0.10 0.39 -8.24 0.001 

 پذیرش اجتماعی
social acceptance 

0.21 0.03 0.28 5.96 0.001 

 
 

 

 مدل
Model 

 مجموع مجذورات
Sum of Squares 

 درجه آزادي
df 

 مجذورات نیانگیم
Mean Square 

F R 2R Sig 

 رگرسیون
regression 

3680.56 2 1840.28 57.03 0.50 0.25 0.001 

 باقیمانده
remaining 

10874.48 337 32.26 -    

 کل
total 

14555.04 339 - -    
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دهد که خودکارآمدي تحصیلی نشان می 2مندرجات جدول 
 بــا مطلوبیــت اجتمــاعی رابطــه منفــی و معنــادار و بــا پــذیرش

یرش اجتماعی رابطه مثبت و معناداري دارد. از سـویی بـین پـذ   
ي بـه  اجتماعی با مطلوبیت اجتماعی رابطه منفـی و غیرمعنـادار  

 دست آمد.    
 ي مطلوبیت و پـذیرش رهایمتغاز  کسهم هر ی نییتعي برا

ــ ــاعی ب ــذیرش  اجتم ــت و پ ــدي تحصــیلی، مطلوبی ر خودکارآم
بـه   و خودکارآمدي تحصـیلی  نیبشیپ ریمتغاجتماعی به عنوان 

 بـه روش همزمـان   ونیرگرسـ وارد معادلـه   مالك ریمتغعنوان 
 نشان داده شده است.   3در جدول  جینتا کهشدند 

ي هـا ، ابتـدا مفروضـه  ونیرگرسـ  لیـ تحلي انجام راستادر 
، نرمـال  نیبـ شیپـ ي رهـا یمتغ نیبـ ی بودن روابط خطمربوطه (

ـ او بـه لحـاظ تحقـق     دیگردی بررسخطی) بودن و چند هم  نی
تفاده از یی با اسسوبه عمل آمد. از  ونیرگرس لیتحل هامفروضه

 ریادمقـ ، ماهـاالنوبیس نمرات از جمله فاصـله   لیتعدي هاروش
 د.   دنیگردخارج  لیتحل فرایندپرت از 

نمـرات   ونیرگرسـ  کـه دهـد  یمـ نشان  3جدول  مندرجات
بـه   مطلوبیت اجتماعی و پذیرش اجتماعی)( نیبشیپي رهایمتغ

ي نظـر آمـار  خودکارآمـدي تحصـیلی) از   ك (مـال  ریـ متغطرف 
 2R ) =25/0ر (یی مقــداســو. از )P >100/0(دار اســت یمعنــ

 یبـ یرکتقادرنـد بـه طـور     نیبشیپي رهایمتغ کهدهد یمنشان 
. کنندی نیبشیپدار یمعنرا به طور  مالك ریمتغ راتییتغاز  25%

نشــان  3جــدول  انسیــوار لیــتحلحاصــل از  جینتــا نیهمچنــ
 نیانگیـ مبـه طـرف    نیبـ شي پیرهایتغم ونیرگرس که دهدیم

  F کـه . چـرا  باشـد یمـ دار یمعنـ ي آمـار از نظـر   مـالك  ریمتغ
-یمعني آماراز نظر  p >001/0در سطح  03/57محاسبه شده 

 دار است. 
سهم هر یک از متغیرهاي مطلوبیت و پـذیرش   4در جدول 

آموزان نشان داده شده اجتماعی در خودکارآمدي تحصیلی دانش
 است.  

توان نتیجه گرفـت  می 4بر اساس نتایج گزارش شده در جدول 
ــاعی (   ــت اجتم ــره مطلوبی ــه نم ) Beta ،001/0=P=-39/0ک

صـیلی در گـروه   بینـی کننـده خودکارآمـدي تح   ترین پیشقوي
، Beta=28/0باشد. سپس متغیر پـذیرش اجتمـاعی (  نمونه می

001/0=Pمعنـادار خودکارآمـدي تحصـیلی     بینـی کننـده  ) پیش
شود که متغیرهاي باشد. با توجه به نتایج جدول مشاهده میمی

تواننــد تغییــرات مطلوبیــت اجتمــاعی و پــذیرش اجتمــاعی مــی

 بینی کنند.     ن پیشآموزاخودکارآمدي تحصیلی را در دانش
          

 گیريبحث و نتیجه
هدف پژوهش حاضر نقـش مطلوبیـت و پـذیرش اجتمـاعی در     

ــیش ــش پ ــدي تحصــیلی دان ــی خودکارآم ــوزان دوره دوم بین آم
ـ متوسطه شهر تبریز بود. یافته اول پژوهش نشـان داد کـه    ین ب

مطلوبیت اجتماعی بـا خودکارآمـدي تحصـیلی رابطـه منفـی و      
اعی، وجود دارد. در واقع بـا افـزایش مطلوبیـت اجتمـ    معناداري 

یـن  یابد. اآموزان کاهش میمیزان خودکارآمدي تحصیلی دانش
) و 2013هـاي ابولقاسـمی و جـوانمیري (   یافته با نتایج پژوهش

 هاي پترسون و) همسو است و با نتایج پژوهش2015شکوري (
 ) ناهمسو اسـت. بـه طـوري کـه ابولقاسـمی و     2006همکاران (

ــت  2013جــوانمیري ( ــوان نقــش مطلوبی ــا عن ) در پژوهشــی ب
ت بینی پیشـرف اجتماعی، سالمت روانی و خودکارآمدي در پیش

سـت  دآموزان دختر انجام دادند، به ایـن نتیجـه   تحصیلی دانش
یافتند که سـطح پـایین مطلوبیـت اجتمـاعی و سـطوح بـاالي       

 دهند.  سالمت روانی، پیشرفت تحصیلی را افزایش می
یافته با این بخش از نظریه بک که معتقد است مـا بـا   این 

بینانــه نــداریم و رویــدادهاي زنــدگی، همیشــه برخــوردي واقــع
هاي ما در برخورد با مسائل زندگی در بسیاري از مـوارد  واکنش

هاي دنیاي نامتناسب است. بنابراین ادراك ما از اشیاء و موقعیت
ل و رفتار ماسـت و  هاي اصلی اعمااطراف، یکی از تعیین کننده

کنـد. در  در نتیجه افکار در رفتار انسان نقشی اساسی بازي مـی 
واقع داشتن مطلوبیت اجتماعی و تحریف واقعیت باعث کـاهش  

شود. مطلوبیت اجتماعی آموزان میمیزان خودکارآمدي در دانش
همانند پیوستاري است که در یک انتهاي آن افرادي با سـطوح  

ی کـه نظـرات و تجربیـات خـود را در     باالي مطلوبیت اجتمـاع 
دهند و در انتهـاي  ها و پاسخگویی به سؤاالت تغییر میمصاحبه

دیگر آن افرادي با مطلوبیت اجتماعی پایین که بـه هـیچ وجـه    
 دهند، قرار دارند. مطلوبیتنظریات و تجربیات خود را تغییر نمی

 اي آرمانی هستند درباره آنچه که درسـت یـا  اجتماعی، مجموعه
نادرست، شایسته یا ناشایست، مطلوب یا نامطلوب و خوب یا بد 

اي مـورد نیـاز، محتـرم، مقـدس،     باشد و بـراي هـر جامعـه   می
عبـارت   مطلوبیت اجتمـاعی شوند. خواستنی و مطلوب تلقی می

هـاي کلـی رفتـار، احکـام جمعـی و هنجارهـاي       مـدل  است از:
کارکردي که مـورد پـذیرش عمـومی و خواسـت جامعـه قـرار       

. به بیانی دیگر، مجموعه )Bekkers, 2001( دانداند میگرفته
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-مطلوبیـت دهـد و  روابط اجتماعی، جوهره جامعه را تشکیل می
، چند و چـون ایـن روابـط را از جنبـه ظـاهري و      هاي اجتماعی

بر این اساس هـر عامـل، یـا     دهند.محتوایی شکل و جهت می
انتقال اثـرات   براي باالموقعیت یا صفتی که با داشتن انگیزش 

مطلوب بر دیگران، یا با اعتماد کم به توانایی خود بـراي ایجـاد   
-می ،داشته باشد این اثرات مطلوب و دلخواه بر دیگران، رابطه

). Leary & Hoyle, 2009شادکامی را کاهش دهـد ( تواند 
بنابراین با افـزایش مطلوبیـت اجتمـاعی، میـزان خودکارآمـدي      

 یابد. کاهش می
ـ  یافته دیگ ا ر پژوهش نشان داد که بین پذیرش اجتمـاعی ب

در  خودکارآمدي تحصیلی رابطه مثبت و معنـاداري وجـود دارد.  
ـ   -شواقع با افزایش پذیرش اجتماعی، میزان خودکارآمـدي دان

هـاي  شیابد. این یافتـه بـا نتـایج پـژوه    آموزان نیز افزایش می
همسو  )2015زاده و همکاران () و تقی2016معینی و همکاران (

) در پـژوهش  2015زاده و همکـاران ( است. به طوري که تقـی 
 بـین پـذیرش اجتمـاعی و   خود به این نتیجه دست یافتنـد کـه   

 خودکارآمدي تحصیلی رابطه معناداري مشاهده شـد. همچنـین  
) در پـژوهش خـود نشـان دادنـد کـه      2016معینی و همکاران (

بـت  بینـی کننـده مث  متغیر پذیرش اجتماعی نشان دهنده پـیش 
پیشرفت تحصیلی درس فارسی، ریاضی و علوم بـود. همچنـین   

فـاوت  آموزان دختر و پسر از لحاظ پذیرش اجتماعی تبین دانش
 معناداري وجود ندارد. 

موارد نظام ارزشی فرد توان گفت که در تبیین این یافته می
کشد و توجه بـه قـدرت بیشـتر    سائق یا محرك را به چالش می

ید بیرونـی و  أیکسب تد. گردان تعیین میهر یک برنده این مید
قابـل   فرایندپذیرش اجتماعی نیز از این مقوله بوده و در همین 

تفسیر است و از آنجا که تمایل به مورد تأئید قرار گـرفتن یـک   
ها ذاتـاً  نهاست و همه انسانیاز و اصل مشترك بین تمام انسان

ه شـدن توسـط   ها تأئید و پذیرفتبه آن تمایل دارند، همه انسان
د دیگران را دوست دارند و در جهت کسب آن تالش مـی کننـ  

)2012Zargarshirazi & Serajkhorami,  .(  در تبیـین
توان گفت افراد داراي پـذیرش اجتمـاعی مناسـب    این یافته می

براي خود احترام قائل هستند و خود را بـاارزش و مـورد قبـول    
ی بـه خـود هسـتند.    فردي متکدانند و در روابط بیندیگران می

تواننـد افکـار و عقایـد خـود را     افزون بر آن، چنین افرادي مـی 
گیرند که طبق میل و کمتر تحت فشار قرار می آنهامطرح کنند، 

تواننـد روابـط   هاي دیگران صحبت کنند؛ به راحتی مـی خواسته

تواننـد  می آنهابخش با افراد دیگر برقرار کنند، نزدیک و رضایت
ا بــرآورده ســازند و از ســالمت روانــی بــاالیی نیازهــاي خــود ر

یابـد  شـان نیـز افـزایش مـی    برخوردار هستند و میزان شادکامی
)2005Crozier & Alden,  همچنین افراد داراي پذیرش .(

اجتماعی در روابط خود با دیگران براي خود و عقایدشان بیشتر 
خـود و  تواننـد بـراي   احترام قائل شوند. این افراد دریافتند، مـی 

دیگران احترام قائل باشند؛ در روابط بین فردي به خـود متکـی   
-باشند؛ به راحتی روابط نزدیک و صمیمی برقرار کنند؛ به شیوه

اي مدبرانه با دیگران ارتباط برقرار کنند و طوري رفتار کنند که 
).  ,2000Keyesشان از لحاظ اجتماعی مطلوب باشـد ( اعمال

گیـریم  ست که در خالل آن یاد میاي اپذیرش اجتماعی وسیله
که چگونه دنیاي خود را بشناسیم و چگونـه بـا دیگـران رابطـه     
متقابل برقرار کنیم و یا این مرد بودن یعنی و زن بـودن یعنـی   
چه و دیگر اینکه در هر شرایطی چه باید کرد و چه نبایـد کـرد.   

پندارند که پذیرش اجتماعی مترادف است مردم اغلب چنین می
رتیب کودك و این حقیقت دارد که آموزش سازنده اصلی در با ت

دهد و به همین دلیل کودکان باید مراحل ابتدایی زندگی رخ می
ها و باورهاي فرهنگی جامعـه خـود را   هاي اساسی دانشارزش

هاي رفتاري فـرد  یاد بگیرند که تمام اینها به شخصت و ویژگی
باید رفتار کنـد.  بستگی دارد و هر کدام نسبت به شخصیت خود 

نقـش   هااحساس تعلق به یک گروه و پیوستن به گروهدر واقع 
و هرچه ارتباط فرد با خانواده، مدرسه و مهمی در شادکامی دارد 

ها بیشتر کمتر باشد، احتمال پیوند با این قبیل گروه اجتماع سالم
توانـد  ) که ایـن عوامـل مـی   Tan, & Hall, 2005( شودمی

 آموزان ایفا کند. یش خودکارآمدي در دانشنقش مهمی در افزا
یافته دیگـر پـژوهش نشـان داد کـه متغیرهـاي مطلوبیـت       

تواننـد تغییـرات خودکارامـدي    اجتماعی و پذیرش اجتماعی می
بینی کنند. در تبیین این یافتـه  آموزان پیشتحصیلی را در دانش

هـا در هنگـام گرفتـاري بـه     توان گفت که همـه انسـان  نیز می
و مشـارکت دوسـتان و اطرافیـان خـود نیـاز دارنـد تـا        حمایت 

هـر چـه میـزان پـذیرش اجتمـاعی و       لذا احساس امنیت کنند؛
شان نیز بیشتر اسـت.  حمایت دیگران بیشتر باشد، خودکارآمدي

در واقع پذیرش اجتماعی یک کمک دو جانبه است که موجـب  
خلق تصویر مثبت از خود، پذیرش خـود، امیـدواري و احسـاس    

هـا بـه   دهد و تمام اینگردد و اضطراب را کاهش مییعشق م
). از Bekkers, 2001( دهـد شکوفایی را می فرد فرصت خود

 رسد فردي که امیدواري نسبت بـه زنـدگی و  سویی به نظر می
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توان انتظار داشت با دید مثبتی به زنـدگی  آینده خود ندارد، نمی
نـد اغلـب   بنگرد و افرادي که شـادکامی پـایینی در زنـدگی دار   

هاي الزم بـراي  هاي ویژه و تواناییکنند که مهارتاحساس می
رفتار میان فردي را ندارنـد و چشمداشـت کمـی از موفقیـت در     

هاي اجتماعی دارند و افرادي که خودکارآمـدي بـاالیی   موقعیت
هـاي  در زندگی دارند احتمال بیشتري وجود دارد کـه در شـبکه  

عضـو شـوند و توانـایی     هاي گروهـی اجتماعی رسمی و انجمن
برقراري ارتباط اجتماعی بهتري را با دیگران داشته باشـند. لـذا   

توانـد میـزان   پذیرش اجتماعی و کاهش مطلوبیت اجتماعی می
 آموزان افزایش دهد. خودکارآمدي را در دانش

با توجه به اینکه مطلوبیت اجتماعی و پذیرش اجتمـاعی بـا   
از آنجا که تمایـل بـه   آموزان رابطه دارد. لذا خودکارآمدي دانش

مورد تأئید قرار گرفتن یـک نیـاز و اصـل مشـترك بـین تمـام       
هـا ذاتـاً بـه آن تمایـل دارنـد، همـه       نهاست و همه انساانسان
ها تأئید و پذیرفته شدن توسط دیگران را دوست دارنـد و  انسان

ـ    کنندر جهت کسب آن تالش می د د؛ بنابریـان ایـن مـورد تأیی
نفس شـده و میـزان   شدن از سوي دیگران باعث افزایش عزت

قواعـــد و دهـــد. همچنـــین خودکارآمـــدي را افـــزایش مـــی
که به عنوان احکام جمعی مورد پذیرش  هاي اجتماعیمطلوبیت

اند مبنـاي عمـل، رفتـار و قضـاوت     جامعه و یا گروه قرار گرفته
باعـث   کـه آمدهاي اجتماعی هسـتند  درباره رفتارها، وقایع و پی
شود. بنابراین مطلوبیت و پـذیرش بـه   افزایش خودکارامدي می

هــا در روابــط و معنــاي برخــورداري افــراد از منــابع و حمایــت
اي پیوندهاي اجتماعی است، به عبارتی پذیرش اجتماعی شبکه

از روابط و پیوندهاي مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردي و بین 
ها و نهادهاي اجتماعی است. در گروهی و تعامالت افراد با گروه

واقع وجود پذیرش اجتماعی باعث کاهش فشـارهاي زنـدگی و   

زاي زندگی شده و موجب احسـاس  مقابله فرد با حوادث استرس
شود و این عوامـل نیـز   امنیت و آرامش و آسایش در زندگی می

شـود  به نوبه خود باعث افزایش خودکارآمدي در افراد منجر می
)Sedgpour et al., 2010 .( 

 کـه یی آنجـا هایی مواجه بـود. از  این پژوهش با محدودیت
بود  نامهپرسشهاي پژوهش بر اساس مقیاس و استفاده از یافته

هـاي ناخودآگـاه، مسـتعد    یـل یافتـه  دلاصوالً به  هانامهپرسشو 
یج پژوهش را به مخـاطره  نتااست  ممکنین ایف هستند و تحر

ین بنـابرا ی بـود.  همبسـتگ از نوع  یتاًماهیاندازد. پژوهش حاضر ب
ی معلـول توان روابط به دست آمده را از نوع روابـط علـت و   ینم
. همچنین با توجه به اینکه پـژوهش حاضـر بـر روي    کردی تلق

وپـرورش  آمـوزش  4آموزان پسر دوره دوم متوسطه ناحیه دانش
شهر تبریز انجـام گرفتـه اسـت؛ لـذا در تعمـیم نتـایج بـر روي        

دختر و شهرهاي دیگر باید احتیاط نمـود. بـر ایـن    آموزان دانش
آمـوزان دختـر و در   گردد که بـر روي دانـش  اساس پیشنهاد می

شهرهاي دیگر نیز انجام گیرد و با نتایج پژوهش حاضر مقایسه 
صـالح  ا سـعی در  کنـار  در گردد کهگردد. همچنین پیشنهاد می

مطلوبـت  احسـاس  شـامل  خـود   از هـاي شخصـی فـرد   ارزیابی
دسـتکاري   و اصالحبیشتر به  مداخالتاست در  ، بهتراجتماعی

 نظـر  از اشاعیافکار و عقایـد فـرد در مـورد ارزشـمندي اجتمـ     
آموزان پسر د. از سویی با توجه به اینکه دانشدیگران اقدام نمو

اي دارند و در هنگام برخـورد بـا   در امور اجتماعی نقش برجسته
یان دارند تا احساس امنیـت  مسائل روزمره نیاز به حمایت اطراف

از اهمیت بیشتري  آنهاکنند، لذا توجه به نقش پذیرش اجتماعی 
آموزان در زمینـه کارهـایی را   برخوردار است و بایستی به دانش

هـایی  که باید انجام دهند تا مورد تأیید دیگران باشند، آمـوزش 
 شان افزایش یابد.داده شود تا از این طریق میزان خودکارآمدي
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