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Abstract 

Introduction: In recent years, educators and educational psychologists have come to believe that students' 

expectations and beliefs about their abilities play a key role in their academic achievement. The purpose of this 

study was to explain the academic self-efficacy based on personality traits that mediates academic stress in 

students. 

Methods: The present research is descriptive and correlational. The research community is the second-grade 

secondary school students of Yazd, of which 474 Students (186 boys and 288 girls) were selected by cluster 

random sampling and responded to a questionnaire of academic self-efficacy, a short form of a questionnaire of 

five major factors and a questionnaire on academic stress. Data were analyzed using structural equation 

modeling. 

Results: The results of the direct effect of agreement and openness on experience on academic self-efficacy and 

the direct effect of psychosocialism, task-orientedness and openness to experience on academic stress and the 

effect of academic stress on academic self-efficacy were confirmed. These results also showed that academic 

stress has a mediator role between personality traits, task-orientedness, openness to experience and 

psychosocialism and academic self-efficacy. 

Conclusions: In general, it can be concluded that personality traits lead to an increase in academic self-efficacy 

in students by reducing academic stress in facing stressful issues. 
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 یرگبا واسطه یتیشخص یهایژگیبر اساس و یلیتحص یخودکارآمد نییتب

 یلیاسترس تحص

 *،2 ، فرهاد خرمائی1 سیدمهدی پورسید

 
 شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراندانشجوی دکتری، بخش روان 1
 شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراندانشیار، بخش روان 2

 22/70/1920 تاریخ دریافت:

 22/72/1920 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 یاورهاکه انتظارات و ب انددهیباور رس نیبه ا یتیترب یشناسو روان تیو ترب میمتخصصان تعل ریاخ یهادر سال :مقدمه

 نییآنان دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف تب یلیتحص تیدر موفق یدیکل ینقش شانیهاییتوانا رامونیآموزان پدانش

 آموزان انجام شد.در دانش یلیاسترس تحص یگربا واسطه یتیشخص یهایژگیبر اساس و یلیتحص یخودکارآمد

 زدیآموزان دوره دوم متوسطه شهر بود. جامعه پژوهش دانش یو از نوع همبستگ یفیپژوهش حاضر توص :کار روش

انتخاب شدند و  یاخوشه یتصادف یریگدختر( به روش نمونه 288پسر و  181آموز )دانش 404تعداد  نیبود که از ا

 یلیو پرسشنامه استرس تحص تیصفرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخ ،یلیتحص یبه پرسشنامه خودکارآمد

 شد. لیتحل AMOSافزار با نرم یمعادالت ساختار یابیها با استفاده از روش مدلپاسخ دادند. داده

 ،یینژندگراوانر میو اثر مستق یلیتحص یبه تجربه بر خودکارآمد یو گشودگ یریپذتوافق میاثر مستق جینتا ها:یافته

را  یلیصتح یبر خودکارآمد یلیاثر استرس تحص نیو همچن یلیبه تجربه بر استرس تحص یو گشودگ ییگرافهیوظ

 یتیشخص یهایژگیو نیب یاواسطه نقش یلینشان داد که استرس تحص نیهمچن جینتا نیقرار داد. ا دییمورد تأ

 دارد. یلیتحص یو خودکارآمد یینژندگرابه تجربه و روان یگشودگ ،ییگرافهیوظ

در مواجهه با مسائل  یلیبا کاهش استرس تحص یتیشخص یهایژگیگفت که و توانیدر مجموع م: گیرینتیجه

 .شودیآموزان منجر مدر دانش یلیتحص یخودکارآمد شیزا به افزااسترس

 واژگان کلیدی:

 یلیتحص یخودکارآمد

 یتیشخص یهایژگیو

 یلیاسترس تحص

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

کسب موفقیت در سازش  یهامؤلفه نیترمهمخودکارآمدی یکی از 

است  شانیهاییباور افراد درباره توانا . خودکارآمدی[1]یافتگی است 

و بر اتفاقات مؤثر در  کندیکه سطوح مشخصی از عملکرد را مشخص م

که افراد  کنندیزندگی تأثیر دارد. باورهای خودکارآمدی مشخص م

الزم برای انجام رفتارها را  یهازهیانگچگونه احساس کنند، فکر کنند و 

رآمدی مفهومی است که به واسطه آن تجربیات، پیدا کنند. خودکا

 هی. بر اساس نظر[2] شوندیتوانایی و تفکر افراد در یک مسیر ادغام م

اجتماعی بندورا، باورهای خودکارآمدی به عنوان عاملی -شناختی

زان در آموانگیزشی، نقش مؤثری در تعیین میزان تالش دانش-تیشناخ

خودکارآمدی  ژهییادگیری دارند. در نتیجه، انتظارهای و یهاتیفعال

در انگیزش و عمل انسان ایفا  یترنسبت به سایر انتظارها، نقش مهم

آموزان را برای رسیدن به . باورهای خودکارآمدی باال، دانشکنندیم

. خودکارآمدی مختص تکلیف [9] داردیی به تالش وامموفقیت تحصیل

گوناگون کارکرد انسان مورد بررسی  یهانهیآن را در زم توانیاست و م

و موقعیت است. به عبارتی قرار داد. خودکارآمدی مختص به زمینه 

ادراکات خودکارآمدی وابسته و مرتبط با تکالیفی هستند که در مورد 

تحصیلی،  نهی. خودکارآمدی در زم[4] شودیها ارزیابی و مطالعه مآن

آموزان در مورد توانایی خود برای موفقیت در به باورهای دانش

 یهاتیتنظیمی در فعال درسی و خود یهانهیتحصیلی، زم یهاموضوع

 Bandura [2]. طبق نظر [2]یادگیری و مطالعه تأکید دارد 

آموز از خودکارآمدی تحصیلی به معنای ادراک و باور دانش

 یابیتحصیلی خود از جمله یادگیری، حل مسئله و دست یهایتوانمند

به پیشرفت تحصیلی است. باورهای خودکارآمدی به باورهایی همچون، 

پژوهشی، پرسیدن سؤال در  یهاتیتوانایی مطالعه کردن، انجام فعال

با معلمان، برقراری روابط دوستانه با  زیآمتیکالس درس، ارتباط موفق

کالسی و ...  یهاتن نمره خوب، شرکت در بحثآموزان، گرفدیگر دانش

 یهاتیاشاره دارد که شخص باور دارد که تحت شرایط خاص و موقع

انجام دهد. شناخت متغیرهای مؤثر بر  تواندیتحصیلی و آموزشی م

خودکارآمدی تحصیلی از یک سو پیشگیری از پیامدهای شکست در 

 هددیرا افزایش م مدرسه و پدیدآوری محیطی خوشایند برای یادگیری

مناسب و تکیه بر  یهابه روش یابیدر دست تواندیو از سوی دیگر م

 .[1]آموزشی کاربردی کمک کند  یهاتیاولو

تی شخصی یهایژگییکی از پیشایندهای تأثیرگذار بر خودکارآمدی، و

است. شواهد تجربی زیادی از نقش این پیشایند در خودکارآمدی 

 یزیررفتار برنامه هینظر .[0] کنندیآموزان حمایت متحصیلی دانش

شخصیتی، نقش مهمی در  یهایژگیاین دارد که وشده داللت بر 
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شخصیتی،  یهایژگی. و[8]افراد دارد باورهای شناختی  ینیبشیپ

صفات پایداری هستند که از موقعیتی به موقعیت دیگر چندان تغییر 

کسان ی وهیبه ش یدهبا ثبات و با دوام پاسخ یهاشیها گرا. آنکنندینم

رد کننده رفتار ف ینیبشیپ توانندیهای مختلف هستند و مکبه محر

 یها. ساختار شخصیت بر اساس مدل[2]مختلف باشند  یهاتیدر موقع

مختلفی تبیین شده است. در مدل پنج عامل بزرگ شخصیت فرض بر 

آن است که شخصیت هر فرد از پنج عامل زیربنایی و فراگیر تشکیل 

گی ، گشودییگراروننژندگرایی، بشده است. این عوامل عبارتند از: روان

 .[17] ییگرافهیپذیری و وظدر تجربه، توافق

با  یینژندگراپژوهشگران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که روان

در  ، گشودگیییگراخودکارآمدی تحصیلی رابطه منفی دارد؛ ولی برون

. [11]با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت دارند  ییگرافهیتجربه و وظ

با  یریپذو توافق یریپذجانینتایج پژوهش دیگر نشان داد که ه

ی شخصیت یهایژگیندارد؛ ولی و داریخودکارآمدی تحصیلی رابطه معن

لی با خودکارآمدی تحصی ییگرافهیگرایی، گشودگی در تجربه و وظبرون

. همچنین در پژوهشی دیگر مشخص شد که [12]رابطه مثبت دارند 

 ینیبشیقادر به پ ییگرافهیو وظ یینژندگراشخصیتی روان یهایژگیو

. پژوهشگران در پژوهشی به این نتیجه [19]خودکارآمدی است 

د ندار داریرسیدند که گشودگی در تجربه با خودکارآمدی رابطه معن

 .[14]با خودکارآمدی مثبت است  ییگرافهیولی رابطه وظ

 یهایژگیکه و انددهیپژوهشگران در پژوهشی به این نتیجه رس

 پذیری با، گشودگی در تجربه و توافقییگرانژندگرایی، برونروان

با خودکارآمدی  ییگرافهیندارند ولی وظ داریخودکارآمدی رابطه معن

در پژوهش خود در مورد  Zuffiano et al. [12]رابطه مثبت دارد 

های شخصیتی با باورهای خودکارآمدی در نوجوانان نشان ارتباط ویژگی

آمدی رابطه منفی دارد ولی با باورهای خودکار یینژندگرادادند که روان

ا باورهای ب ییگرافهیو وظ یریپذ، گشودگی در تجربه، توافقییگرابرون

. پژوهشگران نیز گزارش دادند [11]خودکارآمدی رابطه مثبت دارند 

 یهاهبینی کنندپیش نیترمهم ییگرافهیکه گشودگی در تجربه و وظ

 .[10]خودکارآمدی در معلمان هستند 

شخصیتی، استرس نیز یکی از عواملی است که  یهایژگیعالوه بر و

میزان خودکارآمدی فرد را تحت تأثیر قرار دهد، بندورا  تواندیم

بر  دتوانیمیکی و هیجانی معتقد بود که برانگیختگی فیزیولوژ

خودکارآمدی تأثیر گذارد. وی معتقد بود در صورتی که استرس 

 میتوانیکمتری را تجربه کنیم، به احتمال بیشتری باور داریم که م

استرس  Lazarus. طبق دیدگاه [2]مشکلی را با موفقیت حل کنیم 

بیانگر رابطه بین فرد و موقعیت است که در آن مطالبات موقعیتی 

. استرس تحصیلی [18] شوندیاز منابع درون فردی فراتر ارزیابی م

به احساس نیاز فزاینده به دانش و به طور همزمان ادراک فرد مبنی 

یابی به آن دانش و بر ارزیابی فرد بر نداشتن زمان کافی برای دست

مبنی بر تجربه ناهماهنگی بین مطالبات موقعیتی و منابع درون 

. مبتنی بر این تعریف، استرس تحصیلی کندیفردی اشاره م

آموزشی بوده و تعداد زیادی از  یهامعمول در عرصه یادهیپد

فراگیران به طور روزمره آن را تجربه کرده و گریزی از آن نیست 

بین تجارب  یداریها نشان داده است که رابطه معن. پژوهش[12]

زا و باورهای خودکارآمدی تحصیلی فراگیران وجود تحصیلی استرس

دارد. بر اساس نتایج یکی از تحقیقات، بین استرس تحصیلی و 

. در [27]خودکارآمدی تحصیلی همبستگی منفی وجود دارد 

مشخص شد بین استرس تحصیلی ادراک شده و باورهای  یامطالعه

 .[21]خودکارآمدی تحصیلی ارتباط معکوس وجود دارد 

Roddenberry & Renk [22]  هم در بررسی ارتباط استرس با

 که استرس به طور منفیخودکارآمدی در دانشجویان نتیجه گرفتند 

 یزاکننده خودکارآمدی است. در واقع، تجارب استرس ینیبشیپ

تحصیلی یک عامل مهم برای باورهای خودکارآمدی تحصیلی است. 

در پژوهشی پیرامون رابطه استرس تحصیلی با خودکارآمدی 

آموزان، نتایج نشان داد که استرس تحصیلی از تحصیلی در دانش

. در [29]قوی خودکارآمدی تحصیلی است  یاهکننده ینیبشیپ

رس که است انددهیبه این نتیجه رس یاپژوهشگران در مطالعهنهایت 

 .[24]منفی خودکارآمدی است  نیبشیروزانه پ

ین پیش یهانکته قابل توجه این است که علی رغم این که پژوهش

 ، لیکن ارتباط ساختاریگذارندیبر ارتباط بین این متغیرها صحه م

نگرفته است. پژوهش حاضر در ها مورد توجه قرار در این پژوهش

شخصیتی با خودکارآمدی  یهایژگینظر دارد با ارائه مدلی روابط و

استرس تحصیلی مورد بررسی قرار دهد.  یگرتحصیلی را با واسطه

شخصیتی به عنوان  یهایژگیبر اساس مدل پیشنهادی پژوهش و

متغیر مستقل، استرس تحصیلی به عنوان متغیر واسطه و 

تحصیلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته خودکارآمدی 

اند. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین خودکارآمدی شده

 استرس یگرشخصیتی با واسطه یهایژگیتحصیلی بر اساس و

 (.1تصویر تحصیلی است )
 

 مدل مفهومی پژوهش حاضر :1تصویر 

 

 روش کار

معادالت  یابیهمبستگی است و از مدلپژوهش حاضر از نوع 

( برای تحلیل روابط بین 21)نسخه  AMOSافزار ساختاری با نرم

 یهایژگیپژوهش ومتغیرهای پژوهش استفاده شده است. در این 

 و یازاد، استرس تحصیلی متغیر واسطهشخصیتی متغیر برون

زاد مدل پژوهش است. جامعه خودکارآمدی تحصیلی متغیر درون

آموزان دوره دوم متوسطه شهر یزد تشکیل آماری تمامی دانش

مشغول به تحصیل بودند. از  1921-20دادند که در سال تحصیلی 

که تعداد نمونه  Kline [22]میان جامعه آماری، بر اساس دیدگاه 

 288پسر و  181)404، کندیبیان م هاهیبرابر تعداد گو 2تا  9را 

چند  یاتصادفی خوشه یریگنمونه وهیآموز به شدختر( دانش

 یهارستانیبدین منظور ابتدا از بین دب انتخاب شدند. یامرحله

شهر یزد به تصادف پنج مدرسه و از هر مدرسه به تصادف سه کالس 

آموزان حاضر در )یک کالس از هر پایه( انتخاب شدند و دانش

منتخب، مشارکت کنندگان پژوهش حاضر را تشکیل  یهاکالس

رد ک ها را بین مشارکت کنندگان توزیعدادند. پژوهشگر پرسشنامه

 یآورها از گروه نمونه جمعتقریباً بیست دقیقه پرسشنامه و بعد از

 شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه به شرح زیر بود.
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 پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

تکلیف  20در این پرسشنامه، مفهوم خودکارآمدی تحصیلی از طریق 

خودکارآمدی . در پرسشنامه شودیگیری ممربوط به مدرسه اندازه

تا میزان اطمینان خود  شودیتحصیلی، از شرکت کنندگان خواسته م

تکلیف مربوط به مدرسه بر اساس  20هر یک از  زیآمتیرا در انجام موفق

)نمره یک( تا « کامالً نامطمئن»لیکرت از  یادرجه 17یک مقیاس 

. در پژوهشی نتایج تحلیل [21])نمره ده( تعیین کنند « کامالً مطمئن»

امه ه پرسشناصلی با استفاده از چرخش ابلیمین نشان داد ک یهامؤلفه

خودکارآمدی تحصیلی از چهار عامل اطمینان به توانایی خود در انجام 

تکالیف در کالس، اطمینان به توانایی خود در انجام  زیآمتیموفق

تکالیف در بیرون از کالس، اطمینان به توانایی خود در  زیآمتیموفق

 تعامل با دیگران در مدرسه و اطمینان به توانایی خود در مدیریت

. این [20]کار، خانواده و مدرسه تشکیل شده است  زیآمتیموفق

ونی عامل کلی خودکارآمدی تحصیلی و محقیقن ضرایب همسانی در

و  89/7، 82/7، 88/7، 24/7آن را به ترتیب برابر با  یهااسیخرده مق

. در این پژوهش نیز برای ارزیابی روایی، از [20]اند گزارش کرده 02/7

تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی وجود 

این چهار عامل را در مقیاس مورد تأیید قرار داد. همچنین به منظور 

رونباخ کبررسی پایایی پرسشنامه استرس تحصیلی از ضریب آلفای 

خودکارآمدی درون  یهااستفاده شد که مقادیر ضرائب برای عامل

، خودکارآمدی برون کالسی، خودکارآمدی در مدیریت امور، کالسی

، 02/7، 82/7خودکارآمدی در تعامل و خودکارآمدی کل به ترتیب 

 به دست آمد. 22/7و  02/7، 12/7

 پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت )فرم کوتاه(

ساخته شده است،  Goldberg [28]توسط سشنامه این پر

Khormaei & Farmani [22] از این پرسشنامه،  ییهاهیبا انتخاب گو

اند. فرم کوتاه این پرسشنامه به دلیل کوتاه را ارائه نموده یترفرم کوتاه

و به همین دلیل در این پژوهش از  باشدیبودن به سهولت قابل اجرا م

این پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی این محققان 

، یینژندگرانشان دهنده استقالل پنج عامل بزرگ شخصیت )روان

ود. این ( بییگرافهیو وظ یریپذ، گشودگی در تجربه، توافقییگرابرون

 12، 11، 1، 1 یهالبا سؤا ییگراگویه است. برون 21پرسشنامه شامل 

با  ییگرافهی، وظ21و  11، 0، 2 یهابا سؤال یریپذ، توافق27و 

 19و  18، 2، 4 یهابا سؤال یینژندگرا، روان10و  12، 8، 9 یهاسؤال

سنجیده شده است.  12و  14، 17، 2 یهاو گشودگی به تجربه با سؤال

که در مورد است  یادرجه 2بر اساس مقیاس  هایژگیاین و یبنددرجه

و به انتخاب  2کامالً درست، نمره  نهیمثبت به انتخاب گز یهاهیگو

منفی به صورت  یهاهی. گوردیگیتعلق م 1کامالً نادرست، نمره  نهیگز

جهت  Khormaei & Farmani [22]. شوندیگذاری معکس نمره

بررسی پایایی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت از روش 

 یهاآلفای کرونباخ استفاده کردند و ضرایب پایایی برای عامل

پذیری و ، گشودگی در تجربه، توافقییگرا، برونیینژندگراروان

 به دست 81/7و  89/7، 12/7، 02/7، 89/7به ترتیب  ییگرافهیوظ

آوردند. در این پژوهش نیز نتایج تحلیل عاملی وجود این پنج عامل را 

در پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت مورد تأیید قرار داد. همچنین 

ریب ، ضبه منظور بررسی پایایی پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت

 یهاآلفای کرونباخ محاسبه شد که مقادیر ضرائب برای عامل

ه نژندگرایی و گشودگی ب، روانییگرافهی، وظیریپذ، توافقییگرابرون

 به دست آمد. 27/7و  22/7، 22/7، 07/7، 29/7تجربه به ترتیب 

 پرسشنامه استرس تحصیلی

تکلیف مربوط  20در این پرسشنامه، مفهوم استرس تحصیلی از طریق 

. در پرسشنامه استرس تحصیلی، از شودیگیری مبه مدرسه اندازه

 20هر یک از  ییزااسترستا میزان  شودیخواسته مشرکت کنندگان 

زا به هیچ وجه استرس»از  یادرجه 11تکلیف را بر روی یک مقیاس 

د )نمره ده( تعیین کنن« زا استکامالً استرس»)نمره صفر( تا « نیست

اصلی با استفاده از  یهانتایج تحلیل مؤلفه یا. در مطالعه[21]

چرخش ابلیمین نشان داد که پرسشنامه استرس تحصیلی از چهار 

در کالس، دشواری عملکرد تحصیلی عامل دشواری عملکرد تحصیلی 

در بیرون از کالس، دشواری تعامل در مدرسه و دشواری مدیریت کار، 

برازش تحلیل عامل  یهاخانواده و مدرسه تشکیل شده است. شاخص

. در مطالعه این [27]تأییدی، وجود عوامل چهارگانه را تأیید کرد 

محققین ضرایب آلفای کرونباخ عامل کلی استرس تحصیلی و خرده 

 04/7و  82/7، 89/7، 82/7، 22/7آن به ترتیب برابر با  یهااسیمق

. در این پژوهش نیز برای ارزیابی روایی، از تحلیل [27]به دست آمد 

عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی وجود این 

داد. همچنین به منظور بررسی پایایی  چهار عامل را مورد تأیید قرار

پرسشنامه استرس تحصیلی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که 

کالسی،  دشواری عملکرد درون یهامقادیر ضرائب برای عامل

دشواری عملکرد برون کالسی، دشواری در مدیریت امور، دشواری در 

و  08/7، 07/7، 02/7، 82/7تعامل و استرس تحصیلی کل به ترتیب 

 به دست آمد. 22/7

 هاافتهی

بینی به منظور تعیین سهم پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش

استرس تحصیلی، بر اساس  یگرخودکارآمدی تحصیلی با واسطه

تحقیقاتی مدلی طراحی شد، که از متغیر  نهیشیمبانی نظری و پ

)استرس  یازاد )پنج عامل بزرگ شخصیت(، متغیر واسطهبرون

زاد )خودکارآمدی تحصیلی( تشکیل شده تحصیلی( و متغیر درون

پذیر است. در این مدل پنج عامل بزرگ شخصیت به صورت مشاهده

و استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی به صورت مکنون مورد 

بررسی قرارگرفت و الگوی مفهومی پیشنهاد شده با استفاده از روش 

ی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار معادالت ساختار یابیمدل

گرفت. به بیان دیگر جهت بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم پنج 

عامل شخصیت بر خودکارآمدی تحصیلی از روش معادالت ساختاری 

( استفاده شد. در وهله اول، کلیت 21)نسخه  AMOSدر نرم افزار 

م، ضریب برازش کلی( و در وهله دو یهامدل )با استفاده از شاخص

مربوط به رابطه ساختاری متغیرهای مشاهده شده و مکنون در مدل، 

مورد تحلیل قرار گرفت. برای بررسی میزان برازش مدل استخراج 

افزار معادالت ساختاری با استفاده از نرم یسازشده از روش مدل

AMOS یاهاستفاده شد. برای آزمون مدل پیشنهادی، ابتدا مفروضه 

گم شده، نرمال بودن،  یهامعادالت ساختاری همچون داده یابیمدل

ها، آزمون مدل چندگانه و اطمینان از نرمال بودن داده یخطهم
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میانگین، انحراف معیار و ضرائب  1جدول پیشنهادی انجام شد. در 

همبستگی پیرسون )مرتبه صفر( بین متغیرهای پژوهش آورده شده 

. دهدیضرایب مسیر و مدل نهایی پژوهش را نشان م 2تصویر است. 

برازش مدل پژوهش آمده است.  یهاشاخص 2جدول همچنین در 

برازش نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار  یهاشاخص

 است.
 

 توصیفی متغیرهای پژوهش یهاشاخص :1جدول 

 19 11 11 11 3 1 7 6 5 4 9 1 1 متغیر

             1 گرایی. برون1

            1 **7/11 پذیری. توافق1

-71/7 گرایی. وظیفه9  7/11** 1           

. گشودگی به 4

 تجربه
79/7  7/17* 7/14** 1          

72/7 نژندگرایی.روان5  79/7  -7/21** -7/11** 1         

. دشواری عملکرد 6

 درون کالسی
79/7  70/7  -7/27** -7/21** 7/41** 1        

. دشواری 7

عملکرد برون 

 کالسی

74/7  -7/72 -7/21** 7/41** -7/27** 7/12** 1       

. دشواری در 1

 تعامل
78/7-  772/7  -7/12** 7/92** -7/29** 7/12** 7/12** 1      

. دشواری 3

 مدیریت امور
7/17* 79/7  -7/29** 7/41** 7/17* 7/10** 7/07** 7/20** 1     

.خودکارآمدی 11

 درون کالسی
-7/19** 7/17* 7/14** 72/7-  7/11** -7/22** -7/24** -7/22** -7/10** 1    

.خودکارآمدی 11

 برون کالسی
78/7-  7/14** 7/18** -7/11* 7/12** 7/20** -7/94** -7/91** -7/22** 7/02** 1   

.خودکارآمدی در 11

 تعامل
71/7  7/12** 7/17* -7/17* 7/24** -7/22** -7/94** -7/42** -7/12** 7/11** 7/07** 1  

.خودکارآمدی 19

 مدیریت امور
78/7-  72/7  7/11** -7/18** 7/17* -7/24** -7/20** -7/29** -7/97** 7/11** 7/11** 7/24** 1 

 *72/7 ≤ P ** ،71/7 ≤ P 

 

 
: خودکارآمدی درون کالسی، kc: دشواری در تعامل، st: دشواری در مدیریت امور، sm: دشواری عملکرد برون کالسی، sb: دشواری عملکرد درون کالسی، scمدل نهایی پژوهش.  :1 تصویر

kb ،خودکارآمدی برون کالسی :km ،خودکارآمدی در مدیریت امور :kt تعامل.: خودکارآمدی در 

و بررسی اثرات مستقیم و غیر  هالیدر مجموع با توجه به نتایج تحل

 یهایژگیبیان کرد که و توانیمستقیم متغیرهای موجود در مدل م

به ظور غیر مستقیم و  یینژندگراو روان ییگرافهیشخصیتی وظ

طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق متغیر  گشودگی به تجربه به

 بینی خودکارآمدی تحصیلی)استرس تحصیلی( قادر به پیش یاواسطه

درصد از واریانس خودکارآمدی تحصیلی از  18هستند و در مجموع 
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. این در حالی است که واریانس تبیین شده شودیاین طریق تبیین م

 به دست آمد.درصد در این مدل  22استرس تحصیلی برابر با 
 

 برازش مدل یهاشاخص :1جدول 

 df2X IFI CFI GFI RMSEA PCLOSE/ هاشاخص

مدل 

 پژوهش
91/2 20/7 20/7 21/7 72/7 94/7 

 

بر اساس نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش، اثرات مستقیم، غیر 

ارائه  9جدول مستقیم و کل به دست آمده برای متغیرهای پژوهش در 

 شده است.
 

 اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای پژوهش :9جدول 

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر

    بر خودکارمدی تحصیلی

 12/7** گشودگی به تجربه
**72/7 **10/7 

 28/7** - 28/7** یریپذتوافق

 72/7** 72/7** - ییگرافهیوظ

 -12/7** -12/7** - یینژندگراروان

 -92/7** - -92/7** استرس تحصیلی

    براسترس تحصیلی

 -19/7** - -19/7** ییگرافهیوظ

 41/7** - 41/7** یینژندگراروان

 -14/7** - -14/7** گشودگی به تجربه

 **71/7 > P 

 بحث

شخصیتی و  یهایژگیهدف این پژوهش تعیین رابطه بین و

استرس تحصیلی در قالب مدل  یگرخودکارآمدی تحصیلی با واسطه

 پذیری وپژوهش نشان داد که توافق یهاافتهیمعادالت ساختاری بود. 

گشودگی به تجربه اثر مستقیم مثبت بر خودکارآمدی تحصیلی دارند. 

همسو است.  [10, 11, 12, 11]مطالعات پیشین  یهاافتهیاین یافته با 

شخصیتی را زیربنای خودکارآمدی عنوان  یهایژگیاین محققین و

 .کنندیم

که  گفت توانیرآمدی تحصیلی مو خودکا یریپذدر مورد ارتباط توافق

، یعنی افراد [97]کیفیت رفتارهای بین فردی است  یریپذاساس توافق

ارها که از پیامد آن رفت کنندیرفتار م یابا دیگران به گونه ریپذتوافق

احساس شرم و گناه نکنند، افرادی که در این عامل نمره باال به دست 

ب در ، دارای حس فداکاری و از خودگذشتگی هستند و اغلآورندیم

کارهای گروهی همکاری باالیی دارند و به دور از هر گونه بدبینی، به 

. همنوایی با دیگر اعضای گروه و کنندیسادگی به دیگر افراد اعتماد م

، تواضع و دوری از ییایریمحترم شمردن دیگران و داشتن صداقت، ب

 هایژگیکه از این و یآموز. دانششودیها به خوبی مشاهده مغرور در آن

و بازخورد مثبت  ردیگیبرخوردار است، مورد حمایت دیگران قرار م

خود در برخورد  یهاییو تصور مثبت نسبت به توانا کندیدریافت م

و در نتیجه باورهای  کندیمناسب با وظایف تحصیلی پیدا م

خودکارآمدی تحصیلی فرد در سطح باالیی خواهد بود. همچنین 

که با  [17]است  ریپذه افراد توافقسازگاری از خصوصیات برجست

 با دیگران در مدرسه به زیآمتیاطمینان به توانایی خود در تعامل موفق

 .[21]خودکارآمدی تحصیلی مرتبط است  یهاعنوان یکی از مؤلفه

ارتباط بین گشودگی به تجربه و خودکارآمدی تحصیلی را چگونه 

تبیین کرد؟ افرادی که دارای ویژگی باز بودن به تجربه هستند،  توانیم

اآشنا و جدید ابراز خوشحالی و عالقه کرده و آن را از کار روی مسائل ن

. به همین علت این [17] کنندیبخش تصور مبه عنوان یک تجربه لذت

از پس تکالیف و وظایف تحصیلی  توانندیکه م کنندیافراد احساس م

 ودشیها شکل گرفته و باعث مبرآیند. لذا تصور مطلوبی از خود در آن

بیشتری داشته باشند، نسبت به حل وظایف محوله تا با محیط سازگاری 

احساس مسئولیت کرده و به علت رسیدن به یک خودباوری تالش خود 

را افزایش داده و به یک خودکارآمدی تحصیلی دست یابند. همچنین 

 یهاتیافرادی که دارای ویژگی گشودگی به تجربه هستند، از موقع

و این ویژگی را در  کنندیم لذت برده و از آن استقبال زیبرانگچالش

 .[11] دهندیاکثر مواقع از جمله حضور در مدرسه نشان م

دار  کننده مثبت و معنی ینیبشیپ یینژندگرانتایج نشان داد که روان

 دارینکننده منفی و مع ینیبشیو گشودگی به تجربه پ ییگرافهیو وظ

-91, 11]استرس تحصیلی هستند. این یافته همسو با تحقیقات قبلی 

به منظور  [94]پیشرفت  یهاجانیارزش ه-کنترل هیاست. نظر [99

تحصیلی بر نقش فرایندهای ارزیابی شناختی  یهاجانیتبیین تجربه ه

 . این درحالی است کهکندیبه عنوان پیشایندهای درون فردی تأکید م

محققان ارزیابی شناختی معتقد هستند که الگوهای ارزیابی شناختی 

زا بر اساس ابعاد مختلف شخصیت، استرس یهاتیافراد نسبت به موقع

. به عبارت دیگر، فرایندهای خواندیهیجانی متفاوتی را فرا م یهاپاسخ

ین . همچنرندیپذیشخصیتی تأثیر م یهایژگیارزیابی شناختی از و

ن است. بنابرای یینژندگرابه تنش یکی از صفات روان یریپذبیآس

 یهاتیدر موقع یینژندگراباالی روان یهاتعجبی ندارد که افراد با نمره

، اجتناب و یگرخودماللتزا از راهبردهای منفعالنه مانند استرس

انتظار  توانی. بنابراین م[17] کنندیخصمانه استفاده م یهاواکنش

داشت که در مدرسه از استرس تحصیلی بیشتری برخوردار باشند. در 

گفت که  توانیو استرس تحصیلی م ییگرافهیمورد ارتباط وظ

. شودیدر نظر گرفته م یکاردر مقابل مسامحه ییگرافهیوظ

در انجام کارهای تحصیلی با اراده باال، پافشاری  گرافهیآموزان وظدانش

و به دلیل داشتن نظم و انسجام و اهداف در زندگی و همچنین  کنندیم

به آن اهداف، تحمل بیشتری در شرایط مختلف  یابیتوانایی دست

 یاها به گونهدر آن یدارشتنی. خو[92] دهندیزندگی از خود نشان م

. زنندیکارها دست مدر محدوده زمان به انجام  یزیراست که با برنامه

بسیار محتاط هستند و در پاسخ به  یریگمیدر تصم گرافهیافراد وظ

. به عبارتی هم در [17] کنندیعمل م انهیگراعوامل محیطی، تأمل

و هم در مرحله عمل به دور از استرس، مقاوم  یریگمیمرحله تصم

بل ابا استرس تحصیلی ق ییگرافهیهستند. بر این اساس ارتباط وظ

 .رسدیتبیین به نظر م

 توانیدر تبیین ارتباط بین گشودگی به تجربه و استرس تحصیلی م

گفت که افرادی که دارای ویژگی باز بودن به تجربه هستند، از کار روی 

مسائل ناآشنا و جدید ابراز خوشحالی و عالقه کرده و آن را به عنوان 

. همچنین افراد گشوده به [17] کنندیبخش تصور میک تجربه لذت

 کنندیلذت برده و از آن استقبال م زیبرانگچالش یهاتیتجربه از موقع

 دهندیو این ویژگی را در اکثر مواقع از جمله حضور در مدرسه نشان م

. بنابراین کمتر احتمال دارد دچار استرس تحصیلی شوند. [11]

ده منفی کنن ینیبشیهمچنین نتایج نشان داد که استرس تحصیلی پ
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 یاهافتهیخودکارآمدی تحصیلی است. این یافته همسو با  داریو معن

 نتایج و مطالعه حاضر جهیاست. نت [24-27, 11]تحقیقات پیشین 

 متغیرهایی جمله از استرس که این داشتند بر داللت پیشین مطالعات

و  دارد تأثیر فراگیران تحصیلی خودکارآمدی میزان باورهای در که است

 باورهای خودکارآمدی کاهش به منجر استرس باالی سطح تجربه

 استدالل گونه این توانیم تبیین نتایج . درشودیم فراگیران در تحصیلی

کاهش  در مؤثر عوامل از فیزیولوژیکی و برانگیختگی استرس که نمود

دیدگاه بندورا  جهت کامالً در است، این نتایج تحصیلی خودکارآمدی

که یک موقعیت تحصیلی را  یآموزان. به عبارتی دانش[2]است 

، کمتر به توانایی خود جهت کنترل آن کنندیزا ارزیابی ماسترس

، خودکارآمدی تحصیلی کمتری را درک کنندیموقعیت اعتماد م

 .کنندیو کمتر از راهبردهای کاهش استرس استفاده م کنندیم

ر ینیز نشان داد اثر غ یامرتبط با اثر واسطه یهاافتهیدر این پژوهش 

 به یینژندگرا، گشودگی به تجربه و روانییگرافهیمستقیم وظ

استرس تحصیلی مورد تأیید قرار  یگرخودکارآمدی تحصیلی با واسطه

گرفت. در تبیین اثرات غیر مستقیم هر یک از ابعاد شخصیتی بر 

و  ، رابطه مثبتییگرافهیگفت که وظ توانیخودکارآمدی تحصیلی م

استرس تحصیلی( با  یاغیر واسطهغیرمستقیم )از طریق مت

به تفاوت در  ییگرافهی. وظدهندیخودکارآمدی تحصیلی را نشان م

کنترل ارادی شناخت و رفتار افراد اشاره دارد. این ویژگی با موفقیت در 

رفتارهایی مرتبط است که به تالش محدودسازی نیاز دارند. افراد 

ریت ، مدییشناس، وقتدارای صفاتی از قبیل نظم و ترتیب گرافهیوظ

. بنابراین [97]امور در زمان ممکن و داشتن اهداف در زندگی هستند 

در مواجهه با وظایف تحصیلی کمتر دچار استرس  گرافهیآموز وظدانش

تکالیف و وظایف خود را با  تواندیو به همین دلیل م شودیتحصیلی م

که از این پس نیز  کندیانجام دهد و در نتیجه باور پیدا م موفقیت

از پس تکالیف و وظایف تحصیلی برآید و باعث رشد باورهای  تواندیم

 هاهافتیخودکارآمدی تحصیلی در او شود. در مورد گشودگی به تجربه، 

لی( استرس تحصی یارابطه مثبت و غیرمستقیم )از طریق متغیر واسطه

. افرادی که دارای ویژگی دهندیبا خودکارآمدی تحصیلی را نشان م

و از  لذت برده زیبرانگچالش یهاتیبه هستند از موقعگشودگی به تجر

و این ویژگی را در اکثر مواقع از جمله حضور  [17] کنندیآن استقبال م

. بنابراین کمتر احتمال دارد دچار دهندیدر مدرسه از خود نشان م

آموزانی که استرس در طول دوران تحصیل شوند. از طرف دیگر، دانش

تحصیلی در طول دوران تحصیل استرس نداشته باشند در انجام تکالیف 

که استرس تحصیلی دارند، با موفقیت بیشتر  یآموزاننسبت به دانش

تکالیف تحصیلی خود را انجام دهند و به دلیل کسب موفقیت  توانندیم

که در آینده نیز  دیآیها به وجود مدر انجام تکالیف، این باور در آن

نند و در نتیجه باورهای خودکارآمدی موفقیت کسب ک توانندیم

 ییرانژندگ. این در حالی است که روانابدییها رشد متحصیلی نیز در آن

شامل  یینژندگراعملکردی معکوس دارد. نمره باال در عامل روان

 یهاجانیزیاد از ه یهاو داشتن تجربه یشناختروان یافتگیناسازش

اد در افر یحوصلگیباعث عدم تحمل و ب تواندیناخوشایند است که م

 یهاجانیهیجانی دارند و ه یثباتیها اضطراب، افسردگی و بگردد. آن

. بنابراین [17] کنندیمنفی گوناگون را به طور گسترده تجربه م

نژندگرا در مواجهه با وظایف تحصیلی اغلب استرس آموزان رواندانش

جربه ، که تکنندیرا تجربه متحصیلی و سطوح برانگیختگی هیجانی 

استرس تحصیلی نیز باعث بروز باورهای نامناسب و ناکارآمد تحصیلی 

 .شودیها مدر آن

نتایج این پژوهش تلویحات نظری و عملی به دنبال دارد. به لحاظ نظری 

شخصیتی و  یهایژگیپژوهشی یافت نشده که روابط بین و

س تحصیلی بررسی کرده استر یگرخودکارآمدی تحصیلی را با واسطه

باشد و در تحقیقات معدود در این زمینه فقط به ارتباط دو به دوی 

متغیرها پرداخته شده و بنابراین بررسی روابط این متغیرها در قالب 

یک مدل به غنای دانش در این زمینه افزوده است. همچنین با توجه 

مهم  یهابه اهمیت خودکارآمدی تحصیلی به عنوان یکی از سازه

آموزشی دنیا، شناسایی پیشایندها و  یهامثبت در نظام یشناسروان

مهمی برای  یهاامیمتغیرهای مرتبط با خودکارامدی تحصیلی پ

تعلیم و تربیت دارد، زیرا با شناسایی این  زانیرمتخصصان و برنامه

 نهیو آموزشی در زم یامداخله یهابه طراحی برنامه توانیعوامل م

آموزان پرداخت. مانند گذشته افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانش

ها ها را تنتفکر تأکید کرد و آن یهادیگر نباید صرفاً بر هوش و مهارت

 یهاطیآموزشی دانست، بلکه با فراهم آوردن مح یهادغدغه نظام

. این پژوهش افراد کارآمد را وارد جامعه ساخت توانیآموزشی غنی م

داشته است. از جمله آن که این پژوهش در گروهی از  ییهاتیمحدود

 یریپذمیآموزان دوره متوسطه دوم یزد انجام شده است که تعمدانش

. در این زمینه سازدیدیگر با محدودیت روبرو م یهارا در گروه هاافتهی

با پراکندگی سنی  ییهاتحقیقات آینده در نمونه شودیپیشنهاد م

مختلف فرهنگی صورت گیرد. سرانجام این که،  یهاگسترده و در گروه

خودکارآمدی  یریگبا توجه به وجود ابزارهای مختلف برای اندازه

پژوهشگران آینده از ابزارهای دیگر سنجش  شودیتحصیلی، پیشنهاد م

خودکارآمدی تحصیلی اعم از پرسشنامه و مصاحبه استفاده و نتایج را 

 با یکدیگر مقایسه کنند.

 یریگجهینت

و گشودگی به تجربه بر خودکارآمدی  یریپذنتایج اثر مستقیم توافق

به  و گشودگی ییگرافهی، وظیینژندگراتحصیلی و اثر مستقیم روان

تجربه بر استرس تحصیلی و همچنین اثر استرس تحصیلی بر 

خودکارآمدی تحصیلی را مورد تأیید قرار داد. این نتایج همچنین نشان 

 شخصیتی یهایژگیبین و یاداد که استرس تحصیلی نقش واسطه

و خودکارآمدی  یینژندگرا، گشودگی به تجربه و روانییگرافهیوظ

ی شخصیتی با کاهش استرس تحصیل یهایژگیابراین وتحصیلی دارد. بن

زا به افزایش خودکارآمدی تحصیلی در در مواجهه با مسائل استرس

 .شودیآموزان منجر مدانش

 یزارگسپاس

 یآموزانالزم است از اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و تمام دانش

دند، که صمیمانه نویسندگان را در انجام این تحقیق همراهی کر

 قدردانی شود.

 اخالقی هیدییتأ

 یدارامانت اخالقی اصل استفاده، مورد منابع معرفی با پژوهش این در

 شده است شمرده آثار، محترم مؤلفین معنوی حق شده و رعایت علمی

 شده رعایت رضایت آگاهانه و رازداری همچون علمی اخالق اصول سایر و

 .است
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 این پژوهش توسط نویسندگان تهیه شده است. یهانهیهز هیکل
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