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 چکیده
باورهای هوشی و آگاهی ، شخصیتی هایویژگیری روابط بین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختا

ان پسر انجام شد. آموزدانشتحصیلی در  خودکارآمدیگری فراشناختی با اضطراب امتحان با میانجی
شامل کلیه  آماری جامعه .ساختاری بود معادالت و مدل همبستگی تحقیقات نوع از پژوهش این

 لیتحص به مشغول 5375 -5379 یلیتحص سال در که بود نوردبج شهر دوم متوسطه مقطع انآموزدانش
 امتحان اضطراب یهاپرسشنامهانتخاب شد  یاچندمرحله یاخوشهروش نمونه گیری  بودند

پرسشنامه باورهای هوشی  از یرهامتغطراحی شد جهت اندازه گیری ( 5395، همکاران ی وابوالقاسم)
های شخصیتی (؛ پرسشنامه ویژگیTAI) امتحان اضطراب پرسشنامه، (0229) یتسی و عبدالفتاح توسط

 خودکارآمدی مقیاس (0220، مختاری و ریچارد)آگاهی فراشناختی  یاسمق، (FFI-NEO) 5نئو
نتایج نشان داد که تمامی بارهای عاملی نشانگرها بر  استفاده شد. (5777) جینکز و مورگان تحصیلی

، . همچنین تمامی ضرایب مسیر مستقیم متغیرهای برونزامتغیرهای مکنون مربوط به خودشان معنادارند
و ، تحصیلی خودکارآمدیباورهای هوشی و آگاهی فراشناختی به ، شخصیتی هایویژگیشامل 

مدل ، عالوه بر این معنادار بودند. 25/2در سطح آلفای ، تحصیلی به اضطراب امتحان خودکارآمدی
درصد از تغییرات اضطراب امتحان را تبیین  32ی و تحصیل خودکارآمدیدرصد از  51توانست بیش از 

آگاهی فراشناختی و باورهای هوشی بر اضطراب ، شخصیتی هایویژگیهمچنی ثرات غیرمستقیم کند. 
 تحصیلی معنادار بود خودکارآمدیامتحان از طریق 
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 همقدم
آنان از  شناختیروانان آینده سازان هر کشوری هستند که توجه به مسائل آموزدانش

(. توجه به مشکالت 5374، اهمیت بسیار باالیی برخوردار است )شعاری نژاد
(. 0259، 5آموزشی دنیا فزونی گرفته است )هیل یهانظامان در همه آموزدانش

هیجانی با  یهاواکنشانگیزه و  ،نگرش و باورها، یادگیرندگان از نظر شخصیتی
ریچاردسون و ، (. تامی5373، مروتی و فتحی، یخچالی حاجی)همدیگر متفاوتند 

ان در آموزدانش شناختیرواندارند که مسائل ( در این باره بیان می0259) 0هاموک
 یهانظامدر بیشتر است.  مؤثرفزایش مشکالت تحصیلی و یادگیری آنان کاهش یا ا

آید و ها امتحان به عمل میفراگیران از آن هایآموزشی معموالً برای سنجش آموختـه
همین نمرة  شود و معموالًبا نتیجة امتحان سنجیده می، دستیابی به هدف در نهایت میزان

)مانند  نظر از نوع آزمون صرف به همین دلیل ؛گیردیمامتحان مالک ارزشیابی قرار 
امتحان همیشه یک منبع بالقوه برای استرس و اضطراب است  (و.. تشریحی، تستی

(. بهرحال اضطراب امتحان یکی از عواملی است که 5374، مکتبی و بهروزی، )ممبینی
، 3اوفلدرتحت تأثیر قرار دهد )هافریکتر و ر ان راآموزدانشتواند پیشرفت تحصیلی می

دارد که اضطراب امتحان در عملکرد ( در این خصوص بیان می0259) 4سالیوان (.0259
شخصی که دچار اضطراب امتحان است به صورتی است.  مؤثران آموزدانشتحصیلی 

خواب آشفته و خستگی مفرط دارد. چنین ، کندمبهم احساس نگرانی و ناآرامی می
است که همین امر منجر به کاهش تمرکز فکری  فردی دائماً نگران مشکالت احتمالی

 (.0259، 5)کوارشی گردددر او می
 تبیین توجهی برای-شناخت سازه یک عنوان به را امتحان، ( اضطراب0259سالیوان )

-شناختی مدل اساس است. بر کرده عملکرد توصیف بر امتحان اضطراب تأثیر چگونگی
 با ارتباط بی هاییتفعال به معطوف را ودخ توجه امتحان اضطراب افراد دارای، توجهی

 توجه، نتیجه در و نموده جسمانی هایینگرانو  خود از انتقاد، فکری اشتغال، تکلیف

. بنابراین گرددیم آنان در عملکرد کاهش موجب امر این که دارند بر تکلیف کمتری
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، )کاری برخوردار است اییژهوبر اضطراب امتحان از اهمیت  مؤثرشناسایی عوامل 
که  استیکی از عواملی  0تحصیلی(. خود کارآمدی 0259، 5دویان و شواکس، هیل

 ممکن است در این خصوص نقش آفرینی کند.
 هایویژگیکند، یمکه در ادراک اضطراب نقش اساسی ایفا  ییهاسازهیکی دیگر از 

، ندهای فردی هستشخصیتی ابعادی از تفاوت های()عامل هایژگیواست.  3شخصیتی
)فیست  باشنداحساسات و رفتار می، ی الگوهای ثابت و پایداری از افکاردهندهکه نشان
(. نظریه پنج عاملی شخصیت که به پنج 5375، ترجمه سیدمحمدی، 0220، 4و فیست

کاستا و  یهانامساکن آمریکا به  شناسرواناز سوی دو ، نیز معروف است 5عامل بزرگ
مورد ارزیابی مجدد  72یالدی ارائه شد و در اوایل دهه م 12در اواخر دهه  9مک کرا

را که عبارتند از روان  9پنج ویژگی شخصیت، (5770قرار گرفت. کاستا و مک کرا )
به تجربه  52باز بودن، یا فعالیت (E) 7برون گرایی، یا پایداری هیجانی(N) 1رنجورخویی

(O) یا همسازی  55توافق پذیری، یا فرهنگ یا روشنفکری(A)، یا  50وجدانی بودن
های بسیاری (. پژوهش5770، 53( معرفی کردند )کاستا و مک کراCوظیفه شناسی )

برای شناخت خصوصیات شخصیتی افراد انجام گرفته است. به عقیده آیزنگ فشار 
روانی بدون در نظر گرفتن ارگانیسم خاصی که تحت تأثیر موقعیت فشارزا قرار 

فردی  یهاتفاوتوه در بررسی اثر فشار روانی نباید قابل درک نیست. به عالگیرد، یم
های مختلف شخصیتی از قبیل هوش و خصوصیات را نادیده گرفت. زیرا جنبه

کنند. موقعیتی که یک را ایفا می یاعمدهشخصیتی در ارزیابی فرد از فشار روانی نقش 
تلقی شود  کند از نظر شخص دیگر ممکن است خوشایندفرد آن را فشارزا ارزیابی می
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در ادراک  توانندیمبه صورت تلویحی  هایژگیو(. لذا این 0255، 5)پارتر و باتز
( 0255) 0توماسجان و اسپورل، اضطراب امتحان نقش اساسی ایفا کنند. چنانکه استروبل

برون گرایی و وظیفه ، گشودگی، رنجورخوییدر پژوهشی نتایج نشان دادند که روان
 3و مردیت جویسآمدی با بهزیستی روانی ارتباط دارد. شناسی با واسطه خود کار

( نشان دادند شخصیت نقش مهمی را درعملکرد عاطفی و هیجانی مؤثر و اثر 0229)
تحصیلی مورد  یهاسازهشخصیت بر  هایویژگی. همچنین اثرات گذاردیمبخش بجای 

مارخام و ، فیبو، سیمپسون، پوتواین، تأیید قرار گرفته است. در این رابطه مگ گاون
توافق ، برونگرایی، ( در پژوهش خود نشان دادند بین وظیفه شناسی0254) 4واینس

تحصیلی رابطه مثبت معنی داری  خودکارآمدیپذیری و باز بودن نسبت به تجربه با 
وجود دارد؛ اما نکته حائز اهمیت این است که نحوه این تأثیرات به روشنی در اضطراب 

 ت.امتحان بررسی نشده اس
 سازمان اطرافمان به دنیای که هستند ما باورهای این کندیم( بیان 0222) 5دوئک

 را فرد هر معنایی و رفتاری سیستم کلی طور به و بخشندیم معنا تجربیاتمان به داده و

 بر که است هایییهنظر( از جمله 5719دوئک ) اجتماعی شناختی . نظریهدهندیمتشکیل 

او در این مدل ، کندیم تأکید تحصیلی پیشرفت شناختی در – انگیزشی متغیرهای نقش
دوئک  ییدتأاز جمله باورهای افراد که مورد ، پردازدیمبه بررسی نظام باورهای افراد 

 باورهای و 9ذاتی هوشی باورهای باورهای هوشی است که او شامل است( 0222)

 که معتقدند، شی ذاتی دارندافرادی که باور هو کندیمو بیان . اداندیم 9هوشی افزایشی

 است. در اندازه گیری قابل و تغییرناپذیر ثابت و، هوش قبیل از آنها شخصیتی صفات

 و جوهر ثابت یک هوش که معتقدند، دارند افزایشی هوشی که باور افرادی مقابل

 1دوئک و لگیت .داد تغییر آنرا توانیمتجربه  و تالش طریق از بلکه نیست تغییر غیرقابل
و پیشرفت  هاشکست( معتقدند که باورهای هوشی بر چگونگی تفسیر فرد از 5711)
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)ذبیحی  گذاردیمتحصیلی خود و بر نهادینه کردن اهداف پیشرفت تحصیلی اثر 
انی که از آموزدانش ؛داردیم( بیان 0255) 5مارتین (.5373، لواسانیغالمعلی حصاری و 

 از یادرجه شد. هیچ نخواهد بیشتر انهوش ذاتی برخوردارند اعتقاد دارند هوشش

( به بررسی 0254) 0میلند و بریدابلیک، دیست. کندینم هوش کمک افزایش به کوشش
با باورهای هوشی پرداختند نتایج نشان دادند بین  خودکارآمدیرابطه عزت نفس و 

با باورهوشی افزایشی رابطه مثبت و با باور هوشی ذاتی  خودکارآمدیعزت نفس و 
 طه منفی وجود دارد. بنابراین این سازه نیز در اضطراب امتحان اثرگذار خواهد بود.راب

ان حوزه تعلیم و شناسروانیکی دیگر از متغیرهایی که در سالیان اخیر مورد توجه 
شامل شناخت درباره فراشناخت است.  3آگاهی فراشناختی، تربیت قرار گرفته است

اسپادا و ، گرملی، کاسلی) استه یادگیری خوش یادگیری یا تفکر و دانش فرد از نحو
فراشناختی شامل اعتقاد انسان درباره نحوه یادگیری دانش  درواقع آگاهی .(0259، 4ولز

. فرایندهای (0255، 5است )کلیتمن و گیبسون یشهاشناختو نیز شامل شناخت درباره 
انش فراشناختی و یکی د، فراشناختی دارای دو عنصر مستقل اما مرتبط با یکدیگر است

ها . دانش فراشناختی به دانش(0259، 9)براگا و بوسناردو دیگری تجربه فراشناختی
ها آید که فرد از تواناییشود و وقتی به دست مینسبت به ذهن و عملکرد آن مربوط می

این مفهوم درون بافت آموزشی به کرات شود. های شناختی خود آگاه میو ناتوانایی
تا یادگیری خود را درک  آموزندیمان آموزدانشایندی که به وسیله آن برای شرح فر

وان ، باک کالدرون، دهی تفکراتشان یادگیرندگان بهتری باشند )دسندرنموده و با نظم
تجارب فراشناختی به آن دسته از تجارب شناختی (. 0259، 9اوپسدال و وان دن بوسک

شوند و ممکن است آگاهانه و مربوط میشود که به اقدام شناختی و عاطفی گفته می
های خودگردان قابل بیان و یا کمتر آگاهانه و کمتر قابل بیان باشند. افراد کمتر از فعالیت

که در جریان یک فعالیت شناختی به مشکلی برخورد کنند. خود اطالع دارند مگر این 
و باید برای حل آن دهد که مشکلی دارند در اینجاست که فراشناخت به آنان هشدار می
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فراشناحتی مطرح که موجب اختالل در  آگاهی .(0253) 5ای بیاندیشند اسکیتیکاچاره
عدم اعتماد شناختی )عدم اعتماد فرد به  عبارتند از شوندیمشناختی  یعملکردها

باورهایی مثبتی که در مورد لزوم ، عملکرد مناسب شناختی خود بویژه عملکرد حافظه(
شناختی  یندهایفرآ)سطح آگاهی فرد نسبت به  خودآگاهی شناختی، ردنگرانی وجود دا

منفی  یباورهاباورهای منفی در مورد کنترل ناپذیر بودن افکار و هم چنین ، فعلی خود(
ولز و ، وارس، )سلرز شوندیمرا شامل  درباره اندیشه خرافی تنبیه و مسئولیت پذیری

 (.0259، 0موریسون
دهد که افراد در طول زندگی فردی و اجتماعی خود یها نشان مبررسیدرمجموع 

ممکن است با مشکالت و اختالالت مختلفی روبرو شوند. یکی از این اختالالت که 
که یکی از فراگیرترین انواع آن در حوزه  اضطراب است، میزان شیوع زیادی نیز دارد

جو را در سراسر آموز و دانشها دانشکه ساالنه میلیون تحصیلی اضطراب امتحان است
(. پژوهشگران تربیتی همواره به بررسی 0259، )کوارشی دهدجهان تحت تأثیر قرار می

دارند  تأکیدتحصیلی  یهاسازهو شناخت متغیرهای انگیزشی و شخصیتی و رفتاری در 
 یهاموضوعو با توجه به اینکه شناسایی عوامل اثر گذار بر اضطراب امتحان یکی از 

مطالعه حاضر همسو با چنین روندهای پژوهشی از یک سو توجه  تاسمهم در مدارس 
 هایویژگیو  هایتوانمندانگیزشی و از طرف دیگر به ، خود را به متغیرهای شناختی

باورهای ، شخصیتی هایویژگیمتغیرهایی چون  شخصیت فراگیران معطوف کرده است.
ا با اضطراب امتحان تحصیلی و رابطه آنه خودکارآمدی، فراشناختی هوشی و آگاهی

مورد بررسی قرار داده و درصدد است به بررسی این موضوع بپردازد که چه میزان از 
 آگاهی، شخصیتی هایویژگیبر اساس  توانیمواریانس اضطراب امتحان را 

 آنان پیش بینی نمود؟ تحصیلی خودکارآمدیو  باورهای هوشی، فراشناختی

 روش
 نوع از پژوهش این، است ساختاری روابط ررسیب درصدد محقق اینکه به توجه با

و از لحاظ هدف در زمره  .ساختاری بود معادالت و مدل همبستگی تحقیقات
شامل  پژوهش آماری جامعه بنیادی و از لحاظ روش پژوهش کمی بود. یهاپژوهش

                                                                                                                                        
1. Skitika 
2. Sellers, R., Varese, F., Wells, A., & Morrison, A. P. 
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 -5379 یلیتحص سال در که بود بجنورد شهر دوم متوسطه مقطع انآموزدانشکلیه 
خراسان پرورش وآموزش گزارش بر بنا آنها تعداد که بودند لیتحص به مشغول 5375

 یاچندمرحله یاخوشهبود. در این پژوهش از روش نمونه گیری  نفر 9479شمالی 
سطح شهر بجنورد به صورت  هاییرستاندباستفاده شد. بدین منظور ابتدا از بین 

بیرستان پسرانه( انتخاب و سپس دبیرستان )چهار دبیرستان دخترانه و چهار د 1تصادفی 
ان داوطلب آموزدانشاز هر دبیرستان سه کالس به صورت تصادفی انتخاب شده و از 

 02به میزان  نمونه تعداد ها را پاسخ دهند. در نهایتخواسته شد پرسشنامه
 نفر انتخاب شدند. 922برابرمتغیرهای پیش بینی یعنی 

 اضطراب پرسشنامهده شده که عبارتند از در مطالعه حاضر از پنج پرسشنامه استفا
طراحی شد. این مقیاس ( 5395) همکاران ی وابوالقاسمکه توسط  (TAI) امتحان
 به، 2=هرگز) ایینهگز چهار اسیمق کی اساس بر یآزمودن که است ماده 05 بر مشتمل
 نیا در نمره حداقل. گویدیم پاسخ آن به (3=اوقات اغلب و 0=اوقات یگاه، 5=ندرت
 دهنده نشان، کند کسب یباالتر نمره فرد چه هر. است 95 حداکثر و صفر آزمون

 لیتحل روش لهیوس به اضطراب پرسشنامه یاماده 02 اسیمق. است یشتریب اضطراب
 بخشی تیرضا و قبول قابل سنجی روان مشخصات از و است شده ساخته عوامل

 نیا یابیاعتبار و ساخت مراحل کامل حیتوض ضمن پژوهشگران. است برخوردار
 ریز صورت به را اسیمق نیا اعتبار و ییآزما باز ییروا، یدرون یهمسان زانیم، اسیمق
. شد استفاده کرونباخ یآلفا بیضر از TAI یدرون یهمسان سنجش یبرا: اندکرده انیب

 یهایآزمودن و دختر یهایآزمودن، نمونه کل یبرا آلفا بیضرا حاصله جینتا براساس
 نیا، TAI اسیمق ییروا سنجش یبرا. است( 70/2 و 75/2، 74/2) بیتتر به پسر

 یآزمودن 72 و پسر در یآزمودن 72 به هفته شش تا هفته چهار از پس مجدداً آزمون
 یهانمره نیب یهمبستگ بیضرا .شد داده، داشتند شرکت اول مراحل در که دختر

 یهایآزمودن، هایآزمودن لک یبرا مجدد آزمون و آزمون یعنی نوبت دو در هایآزمودن
 که به دست آمد( r=99/2) و( r=11/2و  r=99/2) بیترت به پسر یهایآزمودن و دختر
 پرسنامه با همزمان طور به اسیمق نیا، TAI اعتبار یابیارز یبرا .بود بخش تیرضا

 پژوهش نمونه انآموزدانش به کوپر اسمیت نفس عزت اسیمق و نجاریان اضطراب
 اسیمق در هایآزمودن کل هاینمره نیب یهمبستگ بیضرا. شد داده یابیاعتبار جهت
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 به پسر یهایآزمودن و دختر یهایآزمودن، نمونه کل یبرا TAI ای یعموم اضطراب
 عزت اسیمق از TAI اعتبار سنجش منظور به نیهمچن. است( r=90/2 و r=99/2 بیترت

 بخشیتیرضا ییروا و اعتبار از و دارد ماده 51 که شد استفاده تیاسم کوپر نفس
 و دختر یهایآزمودن، هایآزمودن کل یهانمره یهمبستگ بیضرا. بود برخوردار

-43/2و  r ،91/2-=r=59/2 بیترت به TAI با نفس عزت اسیمق در پسر یهایآزمودن
=r نمونه هاییآزمودن هاینمره یهنجارها نیهمچن پژوهشگران. است (515=N )به را 

 پسر و دختر یهایآزمودن هاینمره سهیمقا با و کرده محاسبه یدرصد یهارتبه صورت
 یهانمره جهینت در که، اندکرده گیرینتیجه T آزمون کی لهیوس به TAI اسیمق در

 هاییآزمودن هاینمره از شتریب یمعنادار طور به TAI اسیمق در دختر یهایآزمودن
 طیشرا واجد TAI اسیمق که کنندیم ریگینتیجه پژوهشگران انیپا در. است بوده پسر
 کودکان در امتحان اضطراب صیتشخ و شناختیروان یهاپژوهش در کاربرد یبرا الزم

 (.5370، )بیرامی و پور فرج عمران است مدارس در نوجوانان و
( FFI-NEO) 5های شخصیتی نئواز پرسشنامه ویژگی، شخصیتی هایویژگیبرای 

کاستا و مک کرا  0عامل بزرگ شخصیت تجدید نظر شدة ی پنجفرم کوتاه پرسشنامه
باز ، برون گرایی، گویه و پنج خرده مقیاس )روان رنجورخویی 92( که شامل 5770)

استفاده شد. هر ، بود، توافق پذیری و وجدانی بودن(، هاتجربهبودن به تجربه به 
تجربه ی را ر= هیچ تغیی2ای )شش نقطهمقیاس لیکرت یک آزمودنی بر حسب میزان در 

. در تحقیق گیردیم 5تا  2 بین یانمره، دم(تجربه کردی را یاز= تغییر خیلی 5تا دم نکر
استاندارد  یپرسشنامهاعتبار  NEO-FFI هایشاخصبرای ، (5770کاستا و مک کرا )

، هاتجربهباز بودن به تجربه به ، برون گرایی، شخصیتی پنج گانه ی روان رنجور خویی
 13/2و  72/2، 19/2، 91/2، 15/2به ترتیب برابر ، گران و وجدانی بودنتوافق با دی

 C-A-O-E-Nگزارش شده است. در ایران نیز ضریب پایایی به دست آمده برای عوامل 
 (.5370، بوده است )احمدیان 97/2و  97/2، 12/2، 95/2، 13/2به ترتیب 

. پایداری سنجدیمرا جنبه از شخصیت شما   پنج کالًاین تست : neoتفسیر آزمون 
توافق ، تازه یهاتجربهاشتیاقتان به ، برون گرایی یا درون گرایی تانتان، یجانیه

                                                                                                                                        
1. NEO-FFI 
2. NEO-PI-R 
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. آیدینمپذیریتان و مسئولیت پذیریتان. برای همین یک نمره کلی از این تست به دست 
 که هر کدامشان مربوط به یک عامل شخصیتی شماست. آیدیمنمره به دست  5

طراحی شد و  0220مختاری و ریچارد در سال  توسطشناختی مقیاس آگاهی فرا
ابزار مذکور  .شودیمنمره گذاری  5تا  5است که در طیف لیکرت از  سؤال 32شامل 
 آگاهی ارزیابی برای آزمون است. این شده ترجمه( 5313) نویدی احد توسط

 راهبردهای از استفاده مورد در آنان ادراک و بزرگسال و نوجوان خوانندگان فراشناختی
. است شده طراحی دانشگاه یا مدرسه با مرتبط موضوعات مطالعه هنگام به خواندن

و روایی  پرسشنامه توسط موسسه تحقیقات علوم رفتاری و شناختی سینا ترجمه گردید
پرسشنامه توسط مختاری و ریچارد با مطالعه وسیع متون و مرور تحقیقاتی که در مبانی 

، بیکر و براون، ناخت و درک خواندن از جمله الکساندر و جتوننظری در زمینه فراش
متخصصان و صاحب نظران انجام  ییدتأپرسلی و آفلرباخ با ، پاریس و وینگراد، گارنر

گردید و روش تحلیل عاملی برای بررسی ساختار مقیاس و اجرای متعدد بر روی 
فای کرونباخ برای کل های مختلف تضمین گردیده است و پایایی آن با ضریب آلگروه

شجری و علیزرضائی طهرانی ، بردارانو در مطالعه  محاسبه گردید 17/2آزمون 
مؤلفه راهبردهای کلی خواندن برابر  و 19/2آلفای کرونباخ برای کل آزمون ، (5373)

 .گردید تعیین 99/2و راهبردهای حمایت خواندن  97/2و راهبردهای حل مسئله  94/2
 خودکارآمدی مقیاس از انآموزدانش تحصیلی کارآمدیخود سنجش منظور به

 و سؤال 32 یدارا اسیمق نیا. اسـت شده استفاده( 5777) جینکز و مورگان تحصیلی
 لیکرت طیف با اسیمق نیا یهاهیگو. است بافت و کوشش، استعداد اسیمق ریز سه

 با را مقیاس درونی همسانی میزان مقیاس سازنده. باشدمی ایدرجه چهار پاسخ دارای
 آلفـای ضریب همچنین. است کرده اعالم 10/2، کرونباخ آلفای روش از استفاده

 92/2و  99/2، 91/2 ترتیب به بافت و کوشش و استعداد مقیاس زیر سه کرونباخ
 قیطر از را اسیمق نیا ییروا( 5315) یمحسن و زاده میکر رانیا در. است شده گزارش

 طریـق از مقیـاس پایایی ضرایب مچنین نیهمچن. اندکرده گزارش مطلوب عامل لیتحل
 یکل خودکارآمدی یبرا( 5315)ی محسن و زاده کریم توسـط کرونبـاخ آلفـای روش

 .است آمده بدست 92/2 بافت بعد و 95/2 کوشش، 99/2 استعداد، 99/2
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 گروه به توجه با، (0229) یتسی و عبدالفتاح توسطپرسشنامه باورهای هوشی 
 اساس بر، ییایاسترال و یمصر اول سال انیدانشجو از نفر 5520 از متشکل یانمونه
 یدارا اسیمق نیا. شد تدوین( 0222) دوک( هوش ضمنی هاییهنظر) تفکر طرز نظریة

 تا( مخالفم کامالً) 5 از کرتیل ایدرجه 4 اسیمق کی براساس، ابزار نیا. است ماده 54
 هینظر اسیمق خرده یرگیاندازه یبرا آن ماده 9. اندشده بندیدرجه( موافقم کامالً) 4

 هوش یشیافزا هینظر اسیمق خرده یبرا گرید ماده 9 و( هوش ثابت باور) هوش یذات
 تا 10/2 یآلفا بیضر گوریگر مک و وتیال. شوندیم استفاده( هوش یشیافزا باور)

 نیا یپژوهش در( 0252) تسیی و عبدالفتاح. اندداده گزارش اسیمق نیا یبرا را 15/2
 ایاسترال و مصر در پژوهش در کنندگان شرکت از آمده دست به هایداده یبرا را اسیمق
 در. اندکرده لیتحل و هیتجز یدییتأ یعامل لیتحل و یاکتشاف یعامل لیتحل از استفاده با

 یضمن باور یبرا و 13/2 یذات یضمن باور یبرا کرونباخ یآلفا، یمصر های نمونهداده
 را کل انسیوار از درصد 3/55 و 5/35 بیترت به که اندآورده دست به را 95/2 یشیافزا

 باور و 91/2 یذات یضمن باور کرونباخ یآلفا ایاسترال هایداده یبرا. دهندیم نشان
 را کل انسیوار درصد 51 و 5/09 بیترت به که آمده دست به 99/2 یشیافزا یضمن
 را -33/2 یهمبستگ بیضر یشیافزا و یذات ملعا دو نیب هاآن نیهمچن. دهندیم نشان

 یبرا یدرون ثبات( 0225) وندوال و التام، نیهسل پژوهش در. اندآورده دست به
 و وند نورالدین محبی پژوهش)نقل از  است آمده دست به 74/2 هوش یضمن یباورها

، حجازی، رستگار پژوهش در اسیمق نیا کل کرونباخ آلفای. (5373، همکاران
 پژوهش در و است دهیگرد گزارش 13/2( 5311) جهرمی لواسانی و قربان لیغالمع
( 94/2) هوش یذات باور مؤلفه ی کرونباخآلفا( 5370) همکاران و وند نورالدین محبی

 .است آمده دست به( 10/2) یشیافزا باور و

 هاافتهی
که های نمونه نشان داد جمعیت شناختی گروه هایویژگینتایج حاصل از بررسی 

نتایج -5-4جدول ، همچنین بود 77/59میانگین )انحراف استاندارد( سن گروه نمونه 
حاصل از بررسی فراوانی پایه تحصیلی نشان داد که بیشترین فراوانی مربوط به پایه دوم 

 این در حالی است که کمترین فراوانی مربوط به پایه سوم است. همچنین نتایج، است
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این نتایج ، انی مربوط به رشته علوم انسانی است. در مقابلنشان داد که بیشترین فراو
و برای بررسی که کمترین فراوانی مربوط به رشته علوم تجربی است.  دهدیمنشان 

باورهای ، شخصیتی هایویژگیآزمون مدل ساختاری آزمون مدل ساختاری روابط بین 
تحصیلی  دکارآمدیخوگری هوشی و آگاهی فراشناختی با اضطراب امتحان با میانجی

( 5711) 5پیشنهاد شده توسط اندرسون و گربینگ یامرحلهدو  رویکرداز در پسران 
شده و مکنون مدل با . در این رویکرد ابتدا روابط بین متغیرهای مشاهدهاستفاده شد

گیری مورد بررسی قرار استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی در قالب مدل اندازه
شود. سپس مدل اساسی پژوهش بررسی می 0گیریه مدل اندازهگرفت. در این مرحل

صورت همزمان و با ( به5گیری مدل مفهومی پژوهش )شکل و اندازه 3مدل ساختاری
استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. قبل از بررسی 

 سی قرار گرفت.اساسی مدل یابی معادالت ساختاری مورد برر یهامفروضه، نتایج
 هایشاخصکه  شده نشان دادنتایح بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مشاهده

کجی و کشیدگی برای متغیرهای پژوهش در هر دو گروه نمونه پسران و دختران در 
 توزیع تمامی متغیرهای پژوهش نرمال است. جهت، قرار دارد؛ بنابراین -3تا  3دامنه 

ل مفهومی پژوهش )شکل ا( در گروه نمونه پسران از روش گیری مدبررسی مدل اندازه
های مربوط به متغیرهای  مقیاستحلیل عامل تأییدی استفاده شد. در این تحلیل خرده

ها( به عنوان نشانگرها یا متغیرهای مشاهده شده و چهار مقیاسمکنون پژوهش )خرده
 خودکارآمدیو  آگاهی فراشناختی، باورهای هوشی، شخصیتی هایویژگیمتغیر 

تحصیلی به عنوان متغیرهای مکنون در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از نسخه بیست 
( و با استفاده از روش حداکثر درستنمایی تحلیل AMOS) آموسو چهارم نرم افزار 

برازش  هایشاخص 5برازش مدل استخراج شد. جدول  هایشاخصانجام گرفت و 
 دهد.می شاننمونهپژوهش در دو گروه گیری مدل مفهومی مدل اندازه

                                                                                                                                        
1. Anderson & Gerbing 
2. measurement model 
3. structural model 
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 گیری در دو نمونهبرازش مربوط به تحلیل عامل تأییدی مدل اندازه هایشاخص. 1جدول 
 مدل 

 اندازه گیری
2χ df df/2χ GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA SRMR 

 294/2 219/2 75/2 11/2 19/2 19/2 75/2 97/0 59 92/559 پسران

گیری مدل برازش برای مدل اندازه هایشاخصتمامی  هددیمنشان  نتایج جدول
برازش به  هایشاخصمفهومی پژوهش در دامنه مطلوبی قرار دارند )برای مرور 

مراجعه فرمایید(؛ این نتایج نشاندهنده روایی سازه کل  5315، و هومن 5311، کالنتری
آورد شده در مدل بر یپارامترها، در گام بعدی متغیرهای مکنون مدل ارائه شده است.

 شامل بارهای عاملی و معناداری آنها گزارش شده است.، گیری نمونه پسراناندازه
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 گیری مدل مفهومی پژوهشپارامترهای برآورد شده در مدل اندازه .1شکل 
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 (>P*11/1)روش: حداکثر درستنمایی 
برای تمامی  CRIکه  نشان داد نتایج مربوط به پایایی و روایی سازه عوامل مکنون

یج نشاندهنده پایایی سازه مطلوب برای این باالتر است. این نتا 9/2متغیرهای مکنون از 
برای تمامی متغیرهای  AVEنتایج نشان دادکه ، (. همچنین5311، عوامل است )کالنتری

باالتر است. این نتایج نشاندهنده روایی سازه مطلوب برای این عوامل  4/2مکنون از 
را برازش برای مدل پژوهش حاضر  هایشاخص 0جدول  (.5311، است )کالنتری

 دهد.نشان می

 برازش مربوط به مدل اساسی پژوهش هایشاخص. 2جدول 

 2χ df df/2χ GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA SRMR مدل اساسی

 295/2 211/2 72/2 19/2 15/2 14/2 72/2 10/0 97 15/574 پسران

برازش برای مدل  هایشاخصتمامی  دهدیمنشان  0همانطور که نتایج جدول 
در دامنه قابل قبول تا مطلوبی قرار دارند. این نتایج بدان معناست که اساسی پژوهش 

پارامترهای ، کنند. در گام بعدمی دییتأهای تجربی مدل مفهومی پژوهش حاضر را داده
ضرایب ، شامل بارهای عاملی و معناداری آنها، برآورد شده برای مدل اساسی پژوهش

تبیین متغیرهای درونزای مدل مورد بررسی  مسیر استاندارد و معناداری آنها و ضرایب
 دهد.این نتایج را نشان می 0قرار گرفت. شکل 
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 پارامترهای برآورد شده برای مدل اساسی پژوهش در نمونه پسران .2شکل 

 (>P< ،25/2*P**25/2)روش حداکثر درستنمایی 
تمامی بارهای عاملی نشانگرها بر  دهد کهنشان می 0نتایج ارائه شده در شکل 

دهد که این نتایج نشان می، متغیرهای مکنون مربوط به خودشان معنادارند. همچنین
باورهای ، شخصیتی هایویژگیشامل ، تمامی ضرایب مسیر مستقیم متغیرهای برونزا

تحصیلی به  خودکارآمدیو ، تحصیلی خودکارآمدیهوشی و آگاهی فراشناختی به 
نتایج ارائه شده نشان ، عالوه بر این معنادارند. 25/2در سطح آلفای ، تحاناضطراب ام

 32تحصیلی و  خودکارآمدیدرصد از  51دهد که این مدل توانسته است بیش از می

های ویژگی
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برای بررسی معناداری ، در پایاندرصد از تغییرات اضطراب امتحان پسران را تبیین کند. 
آگاهی فراشناختی و باورهای هوشی ، شخصیتی هایویژگیاثرات غیرمستقیم متغیرهای 

تحصیلی و بررسی نحوه میانجیگری  خودکارآمدیبر اضطراب امتحان از طریق 
با  0مرتبه نمونه گیری مجدد 0222با  5تحصیلی از روش بوت استراپ خودکارآمدی

این نتایج را در بطور خالصه نشان  5جدول استفاده شد.  04 آموسبکارگیری نرم افزار 
 دهد.می

 . نتایج بوت استراپ برای بررسی معناداری اثرات غیرمستقیم مدل3جدول 

 در نمونه پسران و دختران 

 فرضیات غیرمستقیم
شماره 
 فرضیات

 نمونه
اثر غیرمستقیم 

 استاندارد
 حد باال

حد 
 پایین

 معناداری

شخصیتی بر اضطراب امتحان از  هایویژگی
 دارد تحصیلی اثر غیرمستقیم خودکارآمدیطریق 

 42/2 -095/2 -290/2 -51/2 پسران 5

باورهای هوشی بر اضطراب امتحان از طریق 
دتحصیلی اثر غیرمستقیم دار خودکارآمدی  

 37/2 -099/2 -291/2 -53/2 پسران 0

یق آگاهی فراشناختی بر اضطراب امتحان از طر
دتحصیلی اثر غیرمستقیم دار خودکارآمدی  

 225/2 -910/2 -595/2 -39/2 پسران 3

بررسی معناداری اثرات غیرمستقیم از طریق روش بوت استراپ با توجه به بین 
-نمونه 0222حدود باال و حدود پایین اثرات که خود نشاندهنده دامنه اثرغیرمستقیم در 

اثر ، صفر را در برنگیرند، گیرد. اگر حدود باال و پایینصورت می، گیری مجدد است
، 3با توجه به نتایج جدول ، (. بنابراین0221، 3چر و هیزغیرمستقیم معنادار است )پری

 تمامی اثرات غیرمستقیم مدل معنادار است.

 گیرینتیجهبحث و 
، وب)از جمله  هاپژوهشبسیاری از  یهاافتهیپژوهش حاضر همسو با  یهاافتهی

باورهای هوشی و ، شخصیتی هایویژگیمدل ساختاری روابط بین نشان داد که  (0259
تحصیلی در  خودکارآمدیگری هی فراشناختی با اضطراب امتحان با میانجیآگا

                                                                                                                                        
1. bootstrapping 
2. resampling 
3. Preacher & Hayes 
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برازش  آمدهبدست  یهادادهان پسر معنادار است و مدل ساختاری حاضر با آموزدانش
افراد دارای باورهای  گفت که توانیمنشان داد. بر اساس نتایج بدست آمده 

اعتقاد دارند وبه احتمال زیاد با تمام در هر عملکرد  شانیهاییتواناباال به  خودکارآمدی
باال حتی با وجود موانع  خودکارآمدیافراد با . کنندیمتالش جهت موفقیت خود تالش 

وناامیدی  هایناکاموپیامدهای منفی پشتکار زیادی خواهند داشت آنها قادر هستند در با 
ه عنوان نتیجه پایانی بلکه ها کنار بیایند وبهتر به راه خود ادامه دهند آنها کمبود را نه ب

درک شده نقش  خودکارآمدی .کنندیمفقط به عنوان یک عقب نشینی موقت قلمداد 
بر گزینش اهداف  خودکارآمدیافراد دارد. زیرا باور  بر خود انگیزشی یاکنندهتعیین 

میزان استقامت و پشتکاری در ، میزان تالش و کوشش در انجام وظایف، چالش آور
افراد خودکارآمد تکالیفی که . گذاردمی مشکالت و میزان تحمل فشارها اثر رویارویی با

 و نندیگزیم را بر یتربزرگواهداف  کنندیمچالش انگیزی بیشتری دارند را انتخاب 
و عبداهلل  محبوبی ،سرمدیدهند )یمپایداری بیشتری نسبت به آن اهداف از خود نشان 

 .(5311، زاده
این افراد همچنین بیان کرده است که  هاافتهیمسو با این ( نیز ه0254) نگریبرل

پر استرس با اطمینان عمل کردن است وآنها قادر خواهند  یهاتیموقعرویکردشان به 
را قبل از شروع عملکردشان مهار کنند ودر واقع افراد خودکارآمد آسیب  هااسترسبود 

توان نتیجه گرفت که توجه می. در نتیجه وافسردگی را ندارند پذیری نسبت به استرس
کمک شایانی به پیشرفت تحصیلی آنها کند.  تواندیم، آموزاندانش به خود کارآمدی

در ، دارای سالمت روان هستند، باال دارند خودکارآمدیافرادی که احساس چون که 
باالیی  ، تعهدکنندیممواجهه با تکلیف مشکل به جای اجتناب از آنها با تکالیف چالش 

شکست خود را بیشتر به تالش ناپسند ودانش ، دای رسیدن به اهداف خود دارنبر
هنگام مواجهه با مشکل به جای اضطراب  .دهندیمومهارت ناقص اما جبران پذیر اسناد 

، از شیوه حل مساله دارند یاگستردهدیدگاه ، کنندیموترس احساس آرامش را تجربه 
در انجام تکالیف عالقه ، ابدییمسرعت بهبود  بعداز شکست اعتماد تضعیف شده آنها به

، خود اطمینان دارند یهاحلبه راه  مندی ودرگیری بیشتری از خود نشان می دهندو
 .پذیر هستندانعطافحالدر عین ولی
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در اکثر  برونگرا افراد نشان داد (0253، )گالتون و همکاران نتایج پژوهش همچنین
 برونگرا دارد. افراد قرار هاآن نفوذ زیر و هستند خارجی و عینی عوامل سرگرم موراد

 ذهنی ارزیابی را نتیجه خود ارادی افعال و دارند خارجی عوامل به شدیدی توجه

، گرم خون گرایان افرادی . بروندانندیم خارجی عوامل مناسبات معلول بلکه ندانسته؛
 به، دارند توجه ملموسات و محسوسات به، هستند وگو گفت و معاشرت اهل، زودآشنا

 زمان در، رندیگیم تصمیمی سرعت به، کنندیم بر دل راحتی به و بندندیم دل راحتی

نیستند. نتایج تحقیق نشان داد داد که  اصولی و مقید افراد، کنندیم زندگی حال
برونگرایی با پیشزفت تحصیلی ارتباطی ندارد. نتایج نشان داد که سازگاری بیشترین 

 در فردی یهاتفاوت، واقع سازگاری در، ان داردآموزدانشیشرفت تحصیلی رابطه را با پ

 احترام به فرد تمایل به بعد . اینکندیممنعکس  را اجتماعی یهایهمکار با رابطه

 جلب خود به را دیگران آسانی اعتماد به افراد این دارد. داللت دیگران به گذاردن

وظیفه شناسی با پیشرفت تحصیلی نتایج نشان داد که بین  . همچنینکنندیم
 افراد دارد. داللت فرد بودن اعتماد قابل به بعد ان رابطه نسبی وجود دارد. اینآموزدانش

 بی بی وجدان هستند. افراد اطمینان قابل و یافته ساختار، پایدار، پذیر مسئولیت وجدان با

، شامل: کفایت شناسی وظیفه یهاهیروهستند  احوال و پریشان اعتماد قابل غیر، ساختار
 هستند. تصمیم گیری در محتاط و خویشتنداری، باوجدان بودن، ترتیب و نظم

 انآموزدانشطبق نتایج بین گشودگی و پیشرفت تحصیلی ارتباط جزیی وجود دارد. 

 آماده و هستند غیر متعارف یهاارزش و جدید عقاید پذیرش به مایل، پذیر انعطاف

 و پیچیدگی بر را وضوح و سادگی هاآن هستند. جدید خالقیا و اجتماعی عقاید پذیرش
، احساسات، زیباپسندی، شامل؛ تخیل پذیری انعطاف های. رویهدهندیم ترجیح ابهام

است. در نهایت بین روان رنجوری و پیشرفت تحصیلی ارتباط معکوس وجود  عقاید
یفی که چالش انگیزی خودکارآمد تکال انآموزدانش (.5319)، محمدخانی )امیدی و دارد

را برمی گزینند وپایداری بیشتری  یتربزرگواهداف  کنندیمبیشتری دارند را انتخاب 
 شودیمایجاد  خودکارآمدیوقتی احساس . دهندیمنسبت به آن اهداف از خود نشان 

قادر باشد با پشتکار و تالش مداوم بر موانع غلبه یابد. هنگامی که  آموزدانشکه 
باور کنند که الزامات کسب موفقیت را دارند در مواجهه با نامالیمات و  ناآموزدانش

و تواناتر  تری، قوو با تحمل سختیها دهندیمها پشتکار بیشتری به خرج سختی
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 دهندیمبه وی اجازه ، که اطمینان توانمندی فردی را فراهم کنند ییهاتجربه. شوندیم
تحمل کند. شدت و  هایستگیشاادن را بدون از دست د هاشکستکه مشکالت و 

 شغلی تجربه یهاشکستضعف باورهای کارآمدی نیروی انسانی با توجه به موفقیتها و 

 .دارند انسانی منابع مدیریت برایمهمی کاربردهای، شده
در تبیین  (0255) بوسو و اورتیجا، وردیجو، آلکازار هاییافتههمچنین همسو با 

، گفت فراگیرانی که دارای باور افزایشی در مورد هوش هستند توانیمفرضیه پژوهش 
دارند و برای غلیه بر  تأکیدو اکتساب دانش جدید  هایشانیستگیشاعمدتاً بر بهبود 

که سخت و جدید است  دهندیمو تکالیفی را ترجیح  کنندیمگذشته تالش  هاییناکام
و تکالیفی  کنندیمردی را انتخاب بیشتر اهداف عملک، ولی افراد با باورهای هوشی ذاتی

که بتوانند آنرا بدون اشتباه انجام دهند.. همان طور که منگز و المپ  دهندیمرا ترجیح 
( هم در پژوهش خود که بر روی تعدادی از دانشجویان انجام دادند چنین مطرح 0221)

تالش  ننددایمکردند؛ اکثر دانشجویانی که هوش را ماهیتی انعطاف پذیر و افزایشی 
بیشتری نسبت به دانشجویان معتقد به هوش ذاتی دارند. ایونسوک هنگ و آکویی 

در پژوهش خود تحت عنوان تشکیل مفهوم  یزن، (0220( و بوفارد و بوچارد )0229)
ان تیزهوش و عادی به این نتیجه رسیدند که آموزدانشباورهای هوشی در میان 

راب اجتماعی و از بین بردن یا کم کردن ان عادی اغلب برای کاهش اضطآموزدانش
ان آموزدانش؛ اما کنندیمبین فردی از راهبردهای شناختی استفاده  هاییدشوار

تیزهوش اغلب از راهبردهای فراشناختی برای کاهش اضطراب اجتماعی و از بین بردن 
، لو برای حل مسائل و تکالیف مشک برندیمبین فردی بهره  هاییدشواریا کم کردن 

ان معتقد به هوش افزایشی تکالیف چالش برانگیز را آموزدانشکنند. تالش بیشتری می
 (.5319پروانه )، عبداله و محمدخانی، امیدی دادند.ترجیح می
که برنامه ذهن آگاهی هم عملکرد جسمانی و هم عملکرد ذهنی را تقویت ییازآنجا

ی ترمثبتة ذهن آگاهی نگرش برنامدر  کنندگانشرکتتوان انتظار داشت که یم، کندیم
 طوربههای خود داشته باشند و در کنار آمدن با اضطراب و نگرانی ییتوانانسبت به 

این روش با افزایش آگاهی فرد از تجربیات ، یگردعبارتبهآمیزی عمل کنند. یتموفق
عث با، لحظه حال و برگرداندن توجه بر سیستم شناختی و پردازش کارآمدتر اطالعات

(. 5772، زین -شود )کاباتیمبرانگیختگی فیزیولوژیک و اضطراب ، کاهش نگرانی
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اولین دلیل این است که ذهن آگاهی باعث خاموش شدن کلید استرس و افزایش هوش 
شود. وقتی فردی در معرض تهدید باشد بدیهی است که بدن و ذهن وی در یک می

گردد قدرت درک و استرس سبب میحالت واکنشی پراسترس قرار دارد. این حالت پر
 های قضاوتی و خود به خودی وی بیشتر شود.آگاهی او کمتر شود و واکنش
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