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Abstract
The purpose of the present study was to
investigate of causal relationship between
cultural values, self-efficacy and test anxiety
among Second-Grade High School Students
of Urmia city. Research method is correlation
form and type of Its structural equations
modeling and the statistical population
included all the second-grade high school
students in Urmia City during 2017-2018
school year. Sampling method category
randomized and volume of sample according
to krejcie Morgan table were 357 people. data
gathering, we have been used three
questionnaires including Srite and Karahanna
(2006), general efficiency Scherer and et al.
(1982), and Test Anxiety Question of
Sarason (1984). To organize, summarize and
analyze the data the confirmatory factor
analysis, descriptive and inferential statistics
were used. The results of Structural equation
modeling showed from the components of
cultural values, the two components of a
Masculinity/ Femininity and Power distance
exert their positive effect through selfefficacy. But the mediating role of selfefficacy was not confirmed on the other two
components
of
cultural
values
(individualism/collectivism and uncertainty
avoidance) with test anxiety.
Keywords: Cultural Values, Self-Efficacy,
Test Anxiety, Second-Grade High School
Students

ددر بررسددي اویددلي دي روابددب بددی،ه د از تحقیددح ضا
د راب امتحدان در بدی،ارزشهاي فرهنیي خلدکارآم ي و ا
 روش.دانشآملزان مق ع دوم دبیرستان شهرسدتان ارومیده بدلد
تحقیح همبستیي و از نلع م لیابي معادالت ساختاري بدلده و
جامعه آماري نیز شدامل ک یده دانشآمدلزان دوره دوم متلسد ه
 روش. بدددلد97-96 شهرسددتان ارومیدده در سددال تحصددی ي
نملنهگیري تحقیح تصادفي طبقهاي و ضجم نملنده بدا نایدت
 جهت گدردآوري. نفر بلده است357 ملرگان-بهج ول کرجسي
اطال ددات از سدده نددلع پرسشددنامه شددامل مقیددا ارزشهدداي
) مقیددا خلدکارآمدد ي2006( فرهنیددي اسددرایت و کاراهانددا
 راب امتحدان،) و پرسشنامه ا1982( ملمي شرر و همکاران
 براي سازماندهي خالصهکردن. ) استفاده ش1984( ساراسلن
تجزیهوتح یل دادهها از تح یل ام ي تأیی ي آمدار تلصدیفي و
 نتدای ضاصدل از مد لیابي معدادالت. استنباطي استفاده گردی
ساختاري نشان داد که از بی مؤوفدههاي ارزشهداي فرهنیدي
زنخلیي ابهدامگریزي و فاصد ه دد رت از/سه مؤوفه مرد خلیي
 وودي.  راب امتحان تأثیر مثبت دارند،طریح خلدکارآم ي بر ا
نقش واس هاي خلدکارآم ي در ارتباط مؤوفه دییدر ارزشهداي
.  راب امتحان تأیی نش،جمعگرایي) با ا/فرهنیي (فردگرایي
، ارزشهاي فرهنیي خلدکارآم ي:واژههای کلیدی
 راب امتحان دانشآملزان دوره دوم متلس ه،ا
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م لیابي معادالت ساختاري روابب بی ارزشهاي فرهنیي ...

مقدمه
کلدکان و نلجلانان در ضال رش انلاع گلناگلن و طیف وسیعي از ا ،رابها را تجربه ميکنن و گداه اید
ا ،رابها آنچنان ش ت دارن که زن گي روزمره آنان را دشلار ميسازن  .در وادع ا ،راب مسأوهاي اسدت
که تقریباً در طلل زن گي انسانها بهدرجات مخت ف بروز ميکن و هر شخصي در زن گي خلد ض ادل یکبدار
ای اضسا را تجربه کرده است (ملهات بنیت و واوکلب  .)2014یکي از انلاع ای ا ،رابهدا ا،د راب
امتحان است .ا ،راب امتحان 1نلع شایعي از ا ،راب است که  10اودي  20درصد فراگیدران بده آن دچدار
ميشلن (ولتز و اسپارف ت  .)2017شیلع ای ا ،راب در بی دانشآملزان ایراني از  10تا  30درص گزارش
ش ه است (سبزهآراي ونیرودي محم ي مهري و طاوعي  .)1393ا ،راب امتحان بهنل ي از ا،د راب یدا
هرا اجتما ي اطالق ميشلد که فرد را درباره تلانایيهایش دچار تردی ميسدازد و پیامد آن نیدز کداهش
تلان مقاب ه با ملدعیتهاي مست زم ارزیابي مانند ملدعیدت امتحدان اسدت (ویسدکرمي ادواري آزادبخدت و
امیریان  .)1396ای نلع ا ،راب ضاوتي از ا ،راب ملمي است که با پاسخهاي هیجاني شناختي رفتاري
و ضتي جسمي تر از شکست همراه ميباش که با اضسا ناخلشاین هنیدام امتحدان یدا ارزیدابي تجربده
ميشلد .ای نلع ا ،راب دله ابتکار را نابلد و استع اد و خالدیت را ف مينمای (کیداني مکلند ضسدیني و
ف ایي  .)1395از الیم آن ميتلان بهنیراني ،ربان د د ،د م تمرکدز افکدار پریشدان تدنش روضدي و
بيدراري اشاره کرد (کالرک کران ل و روبینسلن  .)2018در وادع فرد دچار ا ،راب پاسخ سؤاالت درسدي
را ميدان اما ش ت ا ،راب امتحان مانع از آن ميشلد که وي از مع لمدات خدلد اسدتفاده کند  .در نتیجده
انتظار ميرود راب ه معکل و معنادار بی نمرات ا ،رابي و نمرات امتحان وجلد داشته باش (هرزر وند ت
و هام 2015؛ کادر .)2016
بنابه قی ه تریفلني و شاهیني ( )2011ا ،راب امتحان س ح م کرد و کارآم ي افراد و میزان باورهاي
آنان را در زمینه خلدکارآم ي تق یل ميده  .بنابرای یکي از مقلوههایي که بدا ا،د راب در ارتبداط اسدت
مسأوه خلدکارآم ي ميباش  .بهبداور وي افدرادي کده داراي ا،د راب بداالیي هسدتن نمديتلانند دد رت
خلدکارآم ي خلد را بهخلبي بروز دهن  .به بارتي افرادي که خلدکارآم ي پاییني دارن بیشتر دچار ا ،راب
ميشلن  .زیرا ای گلنه افراد تصلر مثبت درستي از خلد ن ارن و ای امر بده ا،د راب آندان دامد مديزند
(آداجاني نعیمي و شلدي  .)1393خلدکارآم ي یکي از راهبردهاي انییزشي ميباش که شامل دضاوت افدراد
در ملرد تلانایي هایشان براي سازمان هي و ایجاد یکسري کارها جهت نیل به انلاع م کرد تعیی ش ه اسدت
(اماني ساري بی ل محملدي و کتابي  .)1391بهبیاني دییر خلدکارآم ي بده ندلان دضداوت فدرد در مدلرد
تلانایيهاي خلد براي انجام کار و سازمان هي فعاویتهایش بهطلر ملفقیتآمیز اشداره دارد .در خلدکارآمد ي
انتظار ميرود فرد بتلان مهارتها و تلانايهاي خلد را در روابب بی فردي بهنمایش بیذارد (ب ک و همکاران
 .)2012خلدکارآم ي فرد به نلان دليتری واسب از رفتارهاي انسان (ضجازي و نقش  )1395نقش ک ید ي
1- test anxiety
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در تغییر یا تنظیم رفتارهاي انسان (دهقاني جلاديپلر و اسالمدوست  )1393و بازداري یا پاید اري رفتدار در
ملدعیتهاي گلناگلن ایفا ميکن  .باورهاي خلدکارآم ي تاض ي ميتلانن رفتار را بهشکل م لبي پیشبیندي
کنن  .زیرا ای باورها ابزارهایي هستن که تعیی ميکنن اشخاص با داندش و مهارتهدایي کده دارند چده
کارهایي را ميتلانن انجام دهن  .نقش واس هاي ای باورها تبیی ای مل،دلع اسدت کده چدرا افدرادي بدا
مهارتها و دانش مشابه م کردهاي متفاوتي دارن (شلارزر و هاولم .)2008
با نایت بهنقش تعیی کنن ه باورهاي خلدکارآم ي در بهبلد و ارتقاء بسیاري از ویژگيهاي روانشدناختي
و تحصی ي فراگیران تبیی لامل مرتبب و اثرگذار بر ای باورها ،روري مينمای  .در سالهاي اخیر بهویژه
پس از ارائه نظریهشناختي و اجتما ي بن ورا بهتأثیر لامل فرهنیي در فرآین هاي آملزشي تلجهزیادي شد ه
است (اماني و همکاران .)1391
ک هر ( )1392معتق است تمامي ارزشهدایي کده ارزشگدذاري بدر رفتدار انسدان را در سد ح و دید گاه
فرهنیي تحقح ميبخشن ارزشهاي فرهنیي نام دارن  .ای ارزشها اصلوي هستن کده زند گي انسدان را
ه ایت ميکنن (گی نز  .)1386هافست ( )2010فرهنگ و ارزشهاي فرهنیي را در چهدار بُعد ملردبررسدي
درار ميده  .ای ابعاد شامل :مردانیي/زنانیي ابهامگریزي فردگرایي/جمعگرایي و فاص ه د رت ميباشن .
مردخلیي/زنخلیي :1اشاره بهمیزان باور فرد دربداره تمدایز نقدشهداي جنسدي در جامعده دارد .افدراد در
فرهنگهاي مردانه معتق ن نقشهاي زن و مرد بای مجزا و متمایز باش  .در ای فرهنگها از مردان انتظدار
ميرود که جسلر پرخاشیر و بر ملفقیت مادي تأکی کنن  .از زنان نیز انتظار ميرود که باضیا و ضسا باشن
و بهکیفیت زن گي اهمیت دهن (هافست  .)2010امتیاز باال در ای بُع (مردخلیي) نشان ميده که جامعه با
ردابت و ملفقیت پیش ميرود که ملفقیت با «برن ه یا بهتری بلدن» در هر زمینهاي تعریف مديگدردد .یدک
امتیاز پایی در ای بُع (زن خلیي) نشان ميده که ارزشهاي مس ب و غاو ،در جامعه مرادبت از دییران و
کیفیت زن گي ميباش  .ابهامگریزي 2اشاره به ای امر دارد که چیلنه افراد با جنبههاي نامع لم آین ه ملاجده
ميشلن و بهدرجهاي که ا ضاي یک فرهنگ بهوسی ه ملدعیتهاي مبهم و نامع لم اضسا خ ر مديکنند
اشاره دارد (هافست  .)1980فرهنگهایي که در ای بُع نمره باالیي کس ،مينمایند دربداره آیند ه نیدران
هستن و با ایجاد طرق کنترلکنن ه مانن مذه ،دلانی طرحهاي اجتما ي و نقشهاي نلشته و نانلشدته از
خ ر اجتناب ميکنن  .بر کس فرهنگهایي که در ملرد آین ه خلد اضسا امنیت مديکنند ابهدامگریدزي
کمتري دارن (آکلر .)2006
فردگرایي/جمعگرایي 3اشاره به ارتباطي که بی فرد و جمع در یک جامعده مع دلم شدایع اسدت دارد .در
فرهنگهاي فردگرا افراد روابب سستي با دییران دارن و از هرکسي انتظار ميرود که به الئدح فدردي خدلد
تلجه داشته باش  .اما در فرهنگهاي جمعگرا افراد با ا ضاي جامعه ارتباط نزدیکي دارن ارزشها و باورهاي
1- masculinity/femininity
2- uncertainty avoidance
3- individualism-collectivism
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گروه را ميپذیرن و بهدنبال الئح جمعي و گروهي هستن (هافست  .)1980فاص ه د رت 1بدهدرجدهاي کده
ا ضاي کم د رت مؤسسات و سازمانها (مانن خانلاده) ميپذیرن و انتظار دارن کده دد رت بدهطدلر ندابرابر
تقسیم شلد (هافست  .)1980افراد در فرهنگهاي با فاص ه د رت باال س ه و ادت ار را راضدتتدر از کسداني
ميپذیرن که در فرهنگهایي با فاص ه د رت پایی زن گي ميکنن که برابري طبقات و افراد به ندلان ارزش
شمرده ميشلن (آکلر .)2006
براسا پژوهش هافست ( )2010براي هریک از کشلرهاي جهان نمدرهاي را در هریدک از چهدار بُعد
بهدست آورده است که نتای مربلط به ایران در ج ول  1نشان داده ش ه است.
جدول  -1نمره ایران در هریک از ابعاد هافستد
فاصله قدرت

ابهامگریزی

فردگرایی/جمعگرایی

مرادنگی/زنانگی

( 58متلسب بهباال)

( 59متلسب بهباال)

( 41جمعگرایي متلسب)

( 43زنانیي)

براسا یافتههاي هافست ( )1980فرهنگ ایران با فاص ه د رت متلسب بهبداال ابهدامگریدزي متلسدب
بهباال جمعگرایي متلسب و زنانیي مشخص ميشلد .اوبته در پژوهشي کده هد ایتي ( )1385انجدام داد اید
نتیجه بهدست آم که تغییراتي در فرهنگ ایران بهودلع پیلسته اسدت .در اید پدژوهش فرهندگ ایدران در
فاص ه د رت نمره  64با فاص ه د رت باال در ابهامگریزي  87با ابهامگریزي بداال فردگرایي/جمدعگرایدي 82
جمعگرایي باال و مردانیي/زنانیي  67بهطر مردانیي تمایل پی ا کرده است .برخي از پژوهشیران ت ای
تغییر را و،عیت ادتصادي دشلار بع از جنگ تحمی ي ميدانند (هداديزاده مقد م و صدار  .)2008هافسدت
( )2010یادآوري ميکن که گرچه ای ابعاد و نمراتي که هریدک از کشدلرها بدهدسدت مديآورند اویلهداي
ملمي را نشان ميدهن که در یک فرهنگ خاص وجلد دارد اما تفاوتهاي زیادي در بی افراد در هریدک
از ابعاد وجلد دارد .به بارتدییر هیچ جامعهاي کامالً جمعگرا یا فردگرا یا زنانه نیست.
با تلجه بهملارد فلق بهنظر ميرس خلدکارآم ي با ابعاد فرهنیي ملردنظر هافست ارتبداط داشدته باشد .
هافست بر ای باور است که فراگیران در فرهنگهایي که در آنها فاص ه د رت پایی است اضسا فاصد ه
کمتري بی فراگیران و مع مان وجلد دارد و فراین آملزش بیشتر فراگیر محدلر ميباشد و فراگیدران داراي
تلانایي ابراز نظرات مخاوف خلد هستن  .ای ویژگي بدا خلدکارآمد ي تحصدی ي بداال ارتبداط دارد (سدلوبر،
اوبری و همکاران  .)1993در بُع ابهامگریزي پایی دانشدجلیان ملفقیدت خدلد را بدهتلاندایي خدلد نسدبت
ميدهن آنها خلدکارآم ي را در ض باالیي تقسدیمبند ي مديکنند (هافسدت  .)1997در بُعد فردگرایدي از
دانشجلیان انتظار ميرود که مستقل داراي ابتکار تلانایي باال در انجام کارها و الدهمن بهپیشدرفت باشدن
(اسرایت تاچر و گاوي  .)2008ای امر با ث ميشلد دانشجلیان در ملدعیدتهداي مخت دف بهتدر بتلانند از

1- Power distance
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خلدکارآم ي بیشتري نماین (آکلر 2006؛ اسرایت تاچر و گداوي 2008؛

تلانایي خلد استفاده کنن و اضسا
اماني و همکاران .)1391
بن ورا ( )2005معتق است خلدکارآم ي تأثیر زیادي بر رفتار انسان دارد .به نلان مثال دانشآملزي کده
خلدکارآم ي پاییني دارد شای ضتي براي م اوعه امتحان تالش نکن ؛ زیرا ا تقاد دارد که اید کدار فاید هاي
ن ارد .بهباور وي خلدکارآم ي ادراکش ه دضاوت فرد درباره ویادتهاي خلیشت است .پس ا ،راب امتحان
و شکستهاي پيدرپي ای دضاوت درباره ویادتهاي خلیش را بهسمت منفي ميکشان (آداجداني نعیمدي و
شلدي  .)1393براسا م ل تبادوي زای نر )1997( 1خلدکارآم ي از لام ي اسدت کده در تعامدل بدا شدرایب
ملدعیتي در شکلگیري ا ،راب امتحان نقش دارد (به نقل از اسرایت .)2000
بررسي نقش میانجییري خلدکارآم ي در ارتباط میدان ارزشهداي فرهنیدي و ا،د راب امتحدان از آن
جهت اهمیت دارد که تحقیقات متع د نشان دادهان که ای متغیر از یکسل با ارزشهداي فرهنیدي (امداني و
همکاران 1391؛ دالون ي و همکاران 1396؛ ف ت و همکاران  )1996و ازسليدییدر بدا ا،د راب امتحدان
( قی ددي و همکدداران 1396؛ اکبددري و امددی یددزدي 1388؛ نیددکمددنش و یدداري  )1390همبسددتیي دارد.
ازطر دییر بعضي پژوهشها نشان ميدهن که خلدکارآم ي و ا ،راب تحدتتدأثیر ارزشهداي فرهنیدي
است (اماني ساري بی ل و همکاران 1391؛ اسرایت تاچر و گاوي .)2008
در ای راستا ه پژوهش اماني ساري بی ل و همکاران ( )1391بررسي راب ه ابعداد فرهنیدي هافسدت
(مردانیي/زنانیي فردگرایي/جمعگرایي ابهامگریزي و فاص ه د رت) با خلدکارآم ي مدلمي و تحصدی ي در
داو ،یک اویلي ک ي بلد .نتای تح یل مسیر تحقیح آنها نشان داد که دو بُع از ارزشهاي فرهنیدي یعندي
(فردگرایي و ابهامگریزي) بر خلدکارآم ي ملمي مثبت و معنادار دارن  .اما دو بُع دییر (مردانیدي و فاصد ه
د رت) بر ای متغیر معنادار نبلد .پژوهش شلوز گلتیرزدوزا ساد و شلارزر ( )2012نشان داد که خلدکارآمد ي
با فردگرایي ارتباط دارد .در بُع مرداني و زنانیي در فرهنگهاي مردانه فراگیران تلانمن يهاي خلد را باالتر
از معملل درجهبن ي ميکنن طلري که بهتری بلدن در کال در هنجار مديشدلد و ردابدت بدی آنهدا
بهوجلد ميآی  .نتای پژوهش دالون ي و همکاران ( )1396با نلان ه تأثیر فرهنگ و ویژگيهاي فدردي
بر پذیرش فناوري اطال ات در میان دانشجلیان دانشدیاه آزاد نشدان داد خلدکارآمد ي رایانده اثدر مثبدت و
ا ،راب رایانه اثر منفي بر سلدمن ي و سدهلوت اسدتفاده ادراک شد ه داشدتن  .ابهدامگریزي اثدر منفدي بدر
خلدکارآم ي رایانه و جمعگرایي/فردگرایي فاص ه د رت و ابهامگریزي اثر مثبت بر ا ،راب رایانده داشدتن .
اسرایت و همکاران ( )2008معتق ن خلدکارآم ي و ا ،راب رایانده تحتتدأثیر ارزشهداي فرهنیدي اسدت.
بهباور آنها در فرهنگهاي با ابهامگریز باال افراد گرایش کمي با پذیرش فناوريهاي ج ی دارند و مد تاً
سعي ميکنن با اصالح فناوريهاي د یمي و جاافتاده مل نماین ؛ چرا که ماهیت سر ت تغییرپدذیر فنداوري
رایانه در ای گلنه فرهنگها با ث افزایش تر و ا ،راب افراد نسبت به آن ميشلد .یافتدههاي پدژوهش
1- Zeidner, M.
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اکبري بلرنگ و امی یزدي ( )1388نشان داد که میان خلدکارآم ي و ا،د راب امتحدان راب ده معنداداري
وجلد دارد .در بررسي راب ه بی متغیرهاي فردي با ا ،راب امتحان و باورهاي خلدکارآم ي تنها بی مع ل
دیپ م و باورهاي خلدکارآم ي راب ه معناداري بهدست آم  .همچنی قی دي و همکداران ( )1396در تحقیدح
خلد به ای نتیجه رسی ن که ا ،راب امتحان و پیشرفت تحصی ي بهوسی ه کمالگرایي و خلدکارآم ي دابل
پیشبیني هستن .
با تلجه بهشلاه تجربي و نظري ارائه ش ه ه از انجدام اید پدژوهش بررسدي نقدش خلدکارآمد ي
به نلان میانجییر بی ارزشهاي فرهنیي با ا ،راب امتحان با بهرهگیري از م لیابي معدادالت سداختاري
بلد .همچنی م اوعه ضا،ر به دنبال پاسخیلیي به سؤال ذیل بلد که بارتن از:
 آیدا خلدکارآمد ي تحصددی ي در ارتبدداط بددی ارزشهداي فرهنیددي بددا ا،د راب امتحددان در بدی
دانشآملزان مق ع دوم دبیرستان شهرستان ارومیه نقش متغیر میانجي را ایفا ميکن ؟
روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
ه پژوهشي ضا،ر بررسي اویلي ي روابب بی ارزشهاي فرهنیي خلدکارآم ي و ا ،راب امتحان در
بی دانشآملزان مق ع دوم دبیرستان شهرستان ارومیه بلد .روش تحقیح همبستیي و از نلع م لیابي
معادالت ساختاري بلد .جامعه آماري شامل ک یه دانشآملزان دوره دوم متلس ه شهرستان ارومیه در سال
تحصی ي  96-97بلد .روش نملنهگیري تحقیح تصادفي طبقهاي و ضجم نملنه با نایت بهج ول کرجسي-
ملرگان  357نفر ( 196دختر  179پسر) بلد.
ابزار سنجش
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی :)GSES( 1ای پرسشنامه در سال  1982تلسب شرر و همکاران براي
سنجش میزان خلدکارآم ي ملمي ساخته ش ه است .ابزار فلق داراي  17گلیه ميباش که انتظارات
خلدکارآم ي آزملدنيها را در سه س ح میل به آغازگري رفتار میل بهگسترش تالش جهت کاملکردن
ال
تک یف و مقاومت در رویارویي با ملانع را ان ازهگیري ميکن  .ای مقیا براسا طیف ویکرت (از کام ً
مخاوفم تا کامالً ملافقم) ساخته ش ه و براي هر ماده ای مقیا  5پاسخ پیشنهاد ش ه است که براي هر ماده
 1تا  5امتیاز تع ح ميگیرد .هرکس نمرات باالتري در ای مقیا کس ،کن داراي خلدکارآم ي باالتر و هر
فردي نمرات پایی تر اخذ نمای داراي خلدکارآم ي ،عیفي است .اصغرنژاد ( )1387در م اوعهاي با نلان
«بررسي ویژگيهاي روانسنجي مقیا خلدکارآم ي ملمي شرر» روایي پرسشنامه را با استفاده از روش

)1- General Self-Efficacy Scale (GSES
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تح یل ام ي و اکتشافي و پایاي آن را از طریح ،ری ،آوفاي کرونباخ ( )0/83تأیی نملدهان  .در ای پژوهش
آوفاي کرونباخ پرسشنامه  0/80محاسبه گردی .
مقیاس ارزشهای فرهنگی :)CVS( 1ای پرسشنامه با نلان مقیا ان ازهگیري ارزشهاي فرهنیي
براي سنجش ارزشهاي فرهنیي هافست در س ح فردي 2تلسب اسرایت و کاراهانا در سال  2006تهیه شد ه
اسددت .ایدد پرسشددنامه داراي  16سددؤال اسددت کدده چهددار مؤوفدده مردانیي/زنددانیي ابهددامگریزي
فردگرایي/جمعگرایي و در نهایت فاص ه د رت ملردنظر هافست ( )1997را در س لح فردي سنجش ميکند .
ای ابزار براسا طیف ویکرت  5درجهاي از کامالً مخاوفم ( )1تا کامالً مدلافقم ( )5تنظدیم شد هان  .مقیدا
مزبلر مشتمل بر چهار نمره ميباش که هر نمره بهیکي از چهار بع فرهنیي هافست اشداره دارد؛ چندان کده
نمره باال در ای چهار بُع (تلزیع د رت درجه پذیرش ابهام مردانیي/زنانیي فردگرایي/جمعگرایي) بهترتی،
مؤی گرایش بهتلزیع د رت باال (ساختار س س ه مراتبي) ابهامپذیري پدایی مردانیدي و نمدره پدایی نشدانه
گرایش بهتلزیع یکسان د رت ابهامپذیري باال و زنانیي ميباشد  .روایدي و پایدایي اید ابدزار در تحقیقدات
مخت ف و در کشلرهاي متفاوت ملرددبلل گزارش ش ه است (یل دونتدا و وندارتلییز  .)2011همچندی نتدای
م اوعه وو ( )2006ضاکي از داب یتهاي روانسنجي مناس ،براي ای مقیا بلده اسدت .منصدلري سدپهر و
همکاران ( )1392کیفیت روانسنجي ای آزملن را بر روي نملنه ایراني ( 800دانشجل؛  300مدرد  500زن)
بهطلر ج اگانه ملردم اوعه درار دادن  .نتای تح یل ام ي اکتشافي در پژوهش ضا،ر نتدای تح یدل دام ي
اکتشافي براي مقیا مذکلر نشان داد که تمامي سؤالها م ابح با نسخه اص ي روي املهاي چن گانه بدار
گرفتن  .همچنی ا تبار پرسشنامه نیز با روش محاسبه آوفاي کرونباخ در ض دابدلدبلل گدزارش گردید  .در
پژوهش ضا،ر نیز ،ری ،آوفاي کرونباخ براي هرک ام از مؤوفههاي پرسشدنامه بد ی شدرح محاسدبه شد ه
است :مردانیي/زنانیي  0/83ابهامگریزي  0/82فردگرایي/جمعگرایي  0/86فاص ه د رت .0/89
پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون :)TAQ( 3ای پرسشنامه را ساراسلن ( )1984بدراي سدنجش
ا ،راب امتحان طراضي کرده است .پرسشنامه ا ،راب امتحان ساراسلن شامل گلیههاي کلتاه  37مدادهاي
«درست یا غ ب» است و آزملدني بای بههر ماده بهصلرت ب دي و خیدر پاسدخ گلید  .بد ی ترتی ،ميتدلان
براسا یک شیله خلدگزارشدهي؛ بهضاالت رواني و تجربیات فیزیلولژیک فرد در جریدان امتحدان دبدل و
بع از آن دست یافت .انتخاب گزینه درست نشاندهن ه ا ،راب است و نمره  1ميگیرد؛ در ضاوي که گزینه
نادرست در ملرد هر بارت بهمعناي ن اشت  27و  33ا ،راب است و نمره صدفر ميگیدرد .بارتهداي 3
معکل است و بر کس نمره ميگیرن  .با جمعبن ي نمرهها نمره ک ي امتحان ساراسلن بهدست ميآی کده
وجلد نمره باالتر از  20در ای آزملن نشاندهن ه وجلد ا ،راب امتحان بیمارگلنده اسدت کده فدرد را دچدار
)1- Cultural Values Scales (CVS
2- Measuring Hofstede's four Dimensions of Cultural Values at the Individual Level
)3- Test Anxiety Questionnaire (TAQ
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اختالل م کرد مينمای  .روایي و پایایي ای پرسشنامه در م اوعات متع دي سدنجی ه شد ه اسدت .یزداندي
( )1391در پژوهش خلد ،ری ،آوفاي کرونباخ ای پرسشنامه را با اسدتفاده از  0/88و همسداني دروندي 0/95
برآورد نملده است و روایي آن را نیز ملرد تأیی درار داده است (آداجاني نعیمي و شلدي  .)1393در پدژوهش
ضا،ر نیز ،ری ،آوفاي کرونباخ پرسشنامه مذکلر  0/72محاسبه ش ه است که نشدانیر پایدایي مناسد ،اید
ابزار است.
یافتهها
در تحقیح ضا،ر براي آزملن فر،یههاي تحقیح از روش تح یل م ل معادالت ساختاري استفاده ش  .براي
ای منظلر م ل مفهلمي پژوهش در داو ،م ل پیشنهادي با استفاده از دادههاي گردآوري ش ه ملرد آزملن
درار گرفت .دبل از انجام معادالت ساختاري ابت ا ماتریس همبستیي متغیرهاي پژوهش ارائه ش ه است.
جدول  -1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
شماره
1
2
3
4
5
6

متغیر
مردانیي-زنانیي
ابهامگریزي
فردگرایي-جمع گرایي
فاص ه د رت
خلدکارآم ي ملمي
ا ،راب امتحان

1
1
-0/20
-0/06
**-0/19
**0/46
-0/07

2

3

4

1
**0/44
**0/41
-0/04
*0/31

1
0/33
-0/07
**0/17

1
**-0/30
**0/19

5

1
**-0/61

6

1

در ج ول فلق راب ه متغیرها با هم گزارش ش ه است .اما م ل ارائه ش ه براي برازش بهصلرت زیر است:

شکل  -1مدل پیشنهادی تحقیق
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با تلجه به ای که م ل معادالت ساختاري بهنرمالبلدن دادهها ضسا است؛ بنابرای ابت ا نرمالبلدن دادهها
ملرد بررسي درار گرفته است .در ج ول  1شاخصهاي تلصیفي متغیرها شامل میانیی انحدرا اسدتان ارد
چلویي و کشی گي ارائه ش هان  .کالی ( )2011پیشنهاد ميکن که در م لیابي دي تلزیدع متغیرهدا باید
نرمال باش  .همچنی و پیشنهاد مينمای د رم ح چلویي و کشی گي متغیرها بهترتی ،نبای از  3و  10بیشتر
باش  .با تلجه بهج ول  1د رم ح چلویي و کشی گي تمامي متغیرها کمتدر از مقدادیر م درح شد ه تلسدب
کالی ( )2011ميباش  .بنابرای ای پیشفرض م لیابي ي؛ یعني نرمالبلدن تکمتغیري بردرار است.
جدول  -2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

چولگی

انحراف

کشیدگی

استاندارد

نام متغیر

آماره

آماره

خطای
استاندارد

خطای استاندارد

خودکارآمدی

3/281

0/466

-0/396

0/150

-0/361

0/299

اضطراب امتحان

8/623

4/302

-0/505

0/150

-0/014

0/299

مردانگی-زنانگی

3/122

0/724

-0/130

0/150

-0/138

0/299

ابهامگریزی

3/398

0/743

1/096

0/150

8/252

0/299

فردگرایی-جمعگرایی

3/342

0/691

فاصله قدرت

3/224

0/717

-0/476

0/150

0/394

0/299

-0/076

0/150

-0/303

0/299

م ابح با ج ول  2آمارههاي کشی گي و چلویي در متغیرها و مؤوفهها در س ح مناسبي درار دارن و
تلزیع دادهها نرمال است .براي انجام تح یل معادالت ساختاري در آمل ابت ا شروط «مشخصبلدن م ل»
یعني «مقادیر درجه آزادي و آماره خيدو» ( )X2=62/445, df=9بررسي ش ن برونداد نرمافزار ضاکي از
آن است که ای دو شرط در م ل پیشنهادي برآورد ش هان  .در گام بع ي شاخصهاي برازش م ل بررسي
ش ن  .مقادیر ملرددبلل و مقادیر بهدست آم ه در ای م ل در ج ول  3ارائه ش هان .
جدول  -3شاخصهای برازش مدل اصالح شده
شاخصهای

شاخص آماره مربع

موردنظر

کای1

شاخص
برازش
تطبیقی2

شاخص

مقتصدبودن3

ریشه دوم میانگین
مربعات4

شاخص
کفایت حجم
نمونه5

1- cmin
2- baseline comparison
3- parsimony-adjusted measures
4- rmsea
5- holter
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CMIN/DF

P

CFI

NFI

>2

0/05
<

0/90
<

/90
<0

8/891

0/000

0/850

836
0/

مقادیر
قابلقبول
مقدار فعلی

PCFI

PCLOSE PRATIO PNFI

<0/50
0/510

502
0/

0/600

0/01

RMSEA

<0/05

>0/174

0/000

0/110

0/05

<200
83

62

همان لر که در ج ول  3مشاه ه ميشلد شاخصهاي مربع کاي برازش ت بیقي ریشه دوم میانیی
مربعات و شاخص کفایت ضجم نملنه هیچیک از برازش مناسبي برخلردار نیستن  .تنها شاخص مقتص بلدن
است که از برازش مناسبي برخلردار ميباش ؛ پس م ل نیاز به اصالح دارد .شاخصهاي اصالح م ل بررسي
و ا مال ش ن  .همچنی بررسي برآوردهاي م ل نشان داد مسیر فردگرایي-جمعگرایي از ابعاد مقیا
ارزشهاي فرهنیي معنادار نیست؛ بنابرای از م ل ضذ گردی  .مل بررسي برازش و اصالح م ل تا
دستیابي بهبرازش مناس ،ادامه پی ا کرد تا م ل نهایي بهدست آم  .در م ل اصالحش ه «شرط رتبه» و
«شرط مرتبه» بهصلرت زیر بهدست آم ( .)X2=2/508, df=3ب ی ترتی ،م ل اصالحش ه هر دو شرط
رتبه و شرط مرتبه را داراست؛ چرا که درجه آزادي آن برابر ( )3و آماره خيدو برابر ( )2/508بهدست آم  .از
ای رو شاخصهاي برازش م ل بررسي ميشلن  .شاخصهاي برازش م ل اصالحش ه در ج ول  4ارائه
ش ه است.
جدول  -4شاخصهای برازش مدل اصالحشده
شاخصهای

شاخص آماره مربع

شاخص برازش

موردنظر

کای

تطبیقی

گویهها

CMIN/DF

P

CFI

NFI

مقادیر قابل قبول

>2

<0/05

<0/90

<0/90

مقدار فعلی

0/836

0/474

1

0/992

شاخص مقتصدبودن
PCFI

PNFI

PRATIO

<0/50
0/533

/512
0

0/600

ریشه دوم میانگین
مربعات
PCLOSE

RMSEA

<0/05

>0/05

0/706

0/000

شاخص
کفایت حجم
نمونه
0/01

0/05

<200
1186

همانطلر که در ج ول  4نشان داده ش ه است تمام شاخصهاي م ل از برازش مناسبي برخلردار هستن .
ب ی ترتی ،ميتلان گفت فر،یه اص ي پژوهش مبني بر ای که «م لیابي معادالت ساختاري روابب بی
ارزش هاي فرهنیي خلدکارآم ي و ا ،راب امتحان در بی دانشآملزان دوره دوم متلس ه شهرستان
ارومیه از برازش مناس ،برخلردار است» تأیی ميشلد .بنابرای برآوردهاي م ل بررسي و فر،یههاي
پژوهش بررسي ميشلن .

0/817
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جدول  -5بررسی فرضیه اصلی پژوهش
ضریب

نوع رابطه

رگرسیونی
مردانگی-

<---

ارزشهاي-
فرهنیي

1/000

ابهامگریزی

<---

فاصله قدرت

<---

ارزشهای

<---

ارزشهاي-
فرهنیي
ارزشهاي-
فرهنیي
خلدکارآم ي

زنانگی

خطای

نتیجه

مقدار بحرانی سطح معناداری

استاندارد
تأیی

0/856

0/196

4/356

***

تأیی

1/386

0/313

4/434

***

تأیی

0/186

0/030

6/201

***

تأیی

فرهنگی
خودکارآمدی

<---

ارزشهای

<---

فرهنگی

ا ،راب
امتحان
ا ،راب
امتحان

1/000
-0/061

تأیی
0/026

0/017

-2/393

تأیی

در ای م ل تحقیح ابعاد سهگانه م ل مفهلمي تحقیح یعني مؤوفههاي «مردانیي-زنانیي»
«ابهامگریزي» و «فاص ه د رت» نقش متغییر مشاه ه ش ه «مقیا ارزشهاي فرهنیي» بلده و خلد ای
متغیر نیز نقش متغیر مکنلن یا پنهان در م ل ساختاري ایفا کرد .همچنی متغیر خلدکارآم ي و ا ،راب
امتحان نقش متغیرهاي مشاه هش ه را داشتن  .اثرات کل متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته بهصلرت زیر
بهدست آم .
جدول  -6اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل استانداردشده و واریانس تبیینشده متغیرها
اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

متغیر

-

0/112

0/112

ابهامگریزی

-

0/099

0/099

فاصله قدرت

-

0/154

0/154

ارزشهای فرهنگی

-

0/000

0/000

خودکارآمدی عمومی

0/576

0/000

0/576

مردانگی-زنانگی

-

0/291

0/291

ابهامگریزی

-

0/256

0/256

فاصله قدرت

-

0/399

0/399

ارزشهای فرهنگی

-

0/000

0/000

57/6

بهروی اضطراب امتحان از
مردانگی-زنانگی

واریانس تبیینشده

بهروی خودکارآمدی عمومی از

***p<0.001
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در م ل برازشش ه که نتای آن در ج ول  6نشان داده ش ه است تمام اثرهاي مستقیم بی متغیرها در
س ح اطمینان  0/95معنادار بلدن (p>0/05؛  .)t<1/96براي آزملن فر،یهها از دو شاخص  p-valueو
 t-valueاستفاده ش ه و شرط معناداربلدن یک راب ه ای است که مق ار شاخص اول (یعني س ح
معناداري) براي راب ه ملردنظر کمتر از  0/05و مق ار شاخص دوم (یعني آماره تي) خارج از بازه  ±1/96باش .
همانگلنه که در ج ول  5نشان داده ش ه است هم ارزشهاي فرهنیي و هم خلدکارآم ي بر ا ،راب
امتحان تأثیر معناداري دارن و فر،یه پژوهشي تأیی ميگردد .ب ی ترتی ،ميتلان گفت بی ارزشهاي
فرهنیي خلدکارآم ي و ا ،راب امتحان در بی دانشآملزان دوره دوم متلس ه شهرستان ارومیه
همبستیي معناداري وجلد دارد و م ل نهایي بهصلرت زیر ارائه ميگردد:

شکل  -2مدل برازششده و نهایی تحقیق

بحث و نتیجهگیری
ه از پژوهش ضا،ر بررسي اویلي ي روابدب بدی ارزشهداي فرهنیدي و خلدکارآمد ي بدا ا،د راب
امتحان در بی دانشآملزان مق ع دوم دبیرستان شهرستان ارومیه بلد .یافتههاي ضاصل از م لیابي معادالت
ساختاري بهطلرک ي نشدان داد مد ل آزملنشد ه بدرازش مناسدبي بدا دادههداي پدژوهش دارد و بدا تلجده
بهفر،یههاي تحقیح نتای زیدر ضاصدل گردید  .در ارتبداط بدا فر،دیه اول پدژوهش نتدای نشدان داد کده
مردخلیي/زنخلیي بر خلدکارآم ي تأثیر مثبت دارد .ای یافتده بدا نتدای تحقیقدات اسدرایت ( )2000آکدلر
( )2006و اسرایت گاوي و تاچر ( )2008هسمل ميباش ؛ اما با نتای تحقیدح امداني سداري بی دل و همکداران
( )1391همسدل نميباشد  .در تبیدی اید یافتده باید گفددت برضسد ،نظدر هافسدت نمدرات بداال در سددازه
مردخلیي/زنخلیي نشانیر مردخلیي است .بنابرای براسا یافتههاي پژوهش ميتلان گفت هرچق ر فدرد
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اضسا مردانیي بیشتري داشته باش بههمان نسبت خلدکارآم ي باالتري خلاه داشت .در فرهنگهاي بدا
مردانیي باال بر ردابت سختکلشي و داشت جسارت در انجام کار تأکی ميشلد .در ای گلنده فرهنگهدا از
ابتکار و آزادي مل افراد ضمایتش ه و فرد براي انجام کارهاي جسلرانه تشدلیح ميشدلد (هافسدت .)2010
خلدکارآم ي نیز اشاره بهباور فرد به ای که در ملادع مشکلزا به چه میزان ميتلان از پس مشکالت برآید
(ریل  .)2009با تلجه به ای امر مردانیي باال ملج ،ميشلد فرد بده اید بداور برسد کده ميتلاند هنیدام
ملاجهش ن با مشکالت بهراضتي ميتلان از پس آنها برآی ؛ زیرا دبالً تلسب فرهنگ سختکلشدي و ابتکدار
مل و جسارت تشلیح ش ه است.
در راستاي فر،یه دوم پژوهش (تأثیر فردگرایي/جمعگرایي بر خلدکارآم ي) یافتههاي ضاصل نشدان داد
فردگرایي/جمعگرایي بر خلدکارآم ي تأثیر ن ارد .ای یافته با نتدای تحقیقدات صداددي امداني و محمدلدي
( )2013و آکلر ( )2006همسل ميباش ؛ اما با نتای اماني و همکاران ( )1391و اسدرایت و همکداران ()2008
همسل نميباش  .در تبیدی اید یافتده ميتدلان گفدت در فرهنگهداي فردگدرا بدر آزادي مدل ابتکدار و
خلدآغازگري تأکی ميشلد .در ای فرهنگها نظر شخصي فرد مهمتر از نظر جمعي است (هافسدت .)2010
بنابرای فرد براي انجام کارهاي مبتکرانه و دوخلاه فرد تشلیح ميشدلد و از اید طریدح خلدکارآمد ي وي
افزایش ميیاب  .زیرا تشلیح به انجام کارهاي مبتکرانده و ملاجهشد ن بدا چاوشهداي ج ید از مندابع مهدم
افزایشدهن ه خلدکارآم ي است (آکلر  .)2006در فرهنگهاي جمعگرا نیز انجام فعاویتها بهصلرت جمعدي
تشلیح ميشلد (هافست  .)2010بنابرای در ای گلنه فرهنگها نیدز ضمایدت اجتمدا ي بدراي فدرد هنیدام
ملاجهش ن با مشکالت همیشه در دستر است .ای امر نیز با ث خنثيش ن اثر فردگرایي/جمدعگرایي بدر
خلدکارآم ي ميشلد؛ یعني فردگرایي و نیز جمعگرایي اثر یکساني بر خلدکارآم ي افراد دارن .
بررسي تأثیر فاص ه د رت بر خلدکارآم ي نلان فر،یه سلم بلد که یافتهها ضاکي از ای بلد که فاص ه
د رت بر خلدکارآم ي تأثیر منفي دارد .ای یافته با نتای تحقیقات اسرایت ( )2000آکدلر ( )2006صداددي
اماني و محملدي ( )2013و اماني و همکاران ( )1391همسل ميباش  .هافست ( )1980برای باور اسدت کده
دانشآملزان در فرهنگهایي که فاص ه د رت پایی ميباش اضسا فاصد ه کمتدري بدی دانشآمدلزان و
مع مان وجلد دارد فرآین آملزش بیشتر دانشآملز محلر است و دانشآمدلزان داراي تلاندایي ابدراز نظدرات
مخاوف خلد در کال هستن  .ای ویژگيها با خلدکارآم ي بداال ارتبداط دارد .الوهبدرآن اسدرایت ()2000
بیان ميکن تمرکزگرایي و وجلد س س ه مرات ،د رت در فرهنگهاي با فاص ه د رت بداال بهشد ت دد رت
ابتکار افراد را مح ود ميکن  .در نتیجه در ای گلنه فرهنگها افراد کمتر خلد را با ملدعیتهاي چاوشبرانییز
ملاجه ميسازن که منبع مهمي براي افزایش خلدکارآم ي است.
یکي دییر از یافتههاي تحقیح تأثیر ابهامگریزي بر خلدکارآم ي در بی دانشآملزان است که نشان داد
ابهامگریزي بر خلدکارآم ي تأثیر دارد .اید یافتده بدا نتدای تحقیقدات اسدرایت ( )2000صداددي امداني و
محملدي ( )2013همسل ميباش ؛ اما با نتای آکلر ( )2006و اماني و همکداران ( )1391همسدل نميباشد  .در
تبیی ای یافته ميتلان بیان نملد ابهامگریزي داراي دو بُع مخت ف است .بُع اول تر از آیند ه ميباشد
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(اسرایت و همکاران  .)2008در ای بُعد ودتدي فدرد نمدره بداالیي داشدته باشد بده ت داشدت اضسدا
ماطمینان نسبت بهنتای کاري که انجام ميده و تر از آین ه مبهم خلد را با چاوشهدا و ملدعیتهداي
مسأوهساز ج ی ملاجه نميکن  .ای بُع از ابهامگریزي؛ یعندي تدر از آیند ه اثدر منفدي بدر خلدکارآمد ي
ميگذارد .بُع دوم ابهامگریزي اشاره بهوجلد چهدارچلب مشدخص و تعیی شد ه هنیدام انجدام فعاویتهداي
مخت ف ميباش (آکلر  .)2006در ای بُع فرد دبل از ای که کاري انجام دهد از گامهداي انجدام آن کدار
اطال ات کس ،ميکن  .بنابرای ميدان که در صلرت بروز مشکل چیلنه ميتلان آن مشکل را ضلوفصدل
کن  .بنابرای ودتي فرد ب ان که هنیام انجام تک یف چه انتظاري از او ميرود و چیلنه بای آن را انجام ده
اضسا شایستیي و کفایت بیشتري هنیام انجام آن تک یف خلاه نملد .ای دو بُع نیدز با دث خنثيشد ن
اثر ابهامگریزي بر خلدکارآم ي ميشلن .
در نهایت یافتههاي تحقیح ضاکي از ای بلد که خلدکارآم ي تحصی ي بر ا،د راب امتحدان تدأثیر دارد
(فر،یه پنجم) .ای یافته با نتای پژوهشهایي چلن بیرامدي و پدلرفرج مدران ( )1392نیدکمنش و یداري
( )1390میرسمیعي و ابراهیمي دلام ( )1389شیخ و همکاران ( )2014که در پژوهشهاي خلد از وجلد ارتباط
منفي معنادار بی دو متغیر فلق ضکایت ميکردن بهطلر کامل همخلاني دارد .یافته فلق را ميتلان ای گلنه
تبیی کرد؛ با تلجه به ای که بن ورا خلدکارآم ي را ام ي ميدان که به نلان یدک میانجيشدناختي مدل
ميکن و شناخت و افکار و اضساسات افراد را تحتتأثیر درار ميده ؛ بنابرای بهدستآوردن چندی نتیجدهاي
دورازانتظار نیست .چرا که ودتي دانشآملزان در معرض روی ادهاي منفي و یدا ملدعیتهداي اسدتر زا ددرار
ميگیرن اضسا خلدکارآم ي باال به آنها کمک ميکن تا بتلانن آن روی ادها و ملدعیتها را اداره کنند و
در نتیجدده خددلد را در برابددر بسددیاري از مسددائل و مشددکالت روانددي از جم دده ا،د راب محافظددت نمایند .
ازسليدییر اضسا خلدکارآم ي پایی مانع کنارآم ن مؤثر با ملدعیتهاي تنی گي ميگردد و متعادد ،آن
نشانههاي مر،ي را افزایش ميده  .افراد داراي ا ،راب امتحدان معمدلالً داراي خلدکارآمد ي پدایی تري
ميباشن  .خلدکارآم ي سازهاي است که بر ا ،راب امتحان تأثیرگذار است .فرد مبتال به ا ،راب امتحدان
اضسا درمان گي ميکن و نیز دادر بهکنترل روی ادهاي امتحان نیست .ای افراد باور دارن که هدر تالشدي
براي ملفحش ن در امتحانات بیهلده و محکلم بهشکست است.
منابع
اصغرنژاد ط .)1387( .بررسي راب ه خلدکارآم ي مسن مهارتگذاري با ملفقیت تحصی ي .پایاننامه کارشناسي ارش  .دانشیاه ارومیه.
اکبري بلرنگ م .و امی یزدي  .)1388( .باورهاي خلدکارآم ي و ا ،راب امتحان در دانشجلیان دانشیاههاي آزاد خراسان
جنلبي .نشریه افح دانش.70-76 )15(3 .
اماني ساري بی ل ج .محملدي ح .و کتابي ا .)1391( .بررسي راب ه میان ابعاد فرهنیي با خلدکارآم ي ملمي و تحصی ي در
دانشجلیان تحصیالت تکمی ي دانشیاه تهران .مج ه برخب دانش روانشناختي .شماره .49-61 3
آداجاني ط .نعیمي  .و شلدي ب .)1393( .تح یل روابب ساختاري بدی آمدلزش خلدمتمایزسدازي بدا ا،د راب امتحدان و
باورهاي خلدکارآم ي .فص نامه دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردي.34-43 )55(15 .
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آداجاني ط .نعیمي  .و شلدي ب .)1393( .تح یل روابب ساختاري بدی آمدلزش خلدمتمایزسدازي بدا ا،د راب امتحدان و
باورهاي خلدکارآم ي .فص نامه دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردي.34-43 )55(15 .
بیرامي م .و پلرفرج مران م .)1392( .راب ه بی باورهاي فراشناختي خلدکارآم ي خلشبیني با ا ،راب امتحان دانشجلیان
لم پزشکي .مج ه دانشیاه لم پزشکي ایالم .شماره .9-16 83
ضجازي ا .و نقش ز .)1395( .لامل مؤثر بر تع لورزي :کاربرد تح یل خلشهاي .فص نامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي.
.19-38 )3(7
دهقاني م .جلاديپلر م .و اسالم دوست  .)1393( .بررسي راب ده بدی باورهداي فراشدناختي و خلدکارآمد ي مع مدان بدا
صالضیتهاي ضرفهاي آنان .فص نامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي.51-68 )4(5 .
سبزهآراي ونیرودي م .محم ي م .مهدري ي .ا .و طداوعي ع .)1393( .مؤوفدههاي سدالمت رواندي و ا،د راب امتحدان در
دانشآملزان م ار استع ادهاي درخشان و ادي .مج ه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي.1-17 )3(5 .
قی ي ر .مهرورز م .و صاددي گن ماني ک .)1396( .بررسي راب ه کمالگرایي جاییاه مهار دروني و خلدکارآم ي با ا ،راب
امتحان و پیشرفت تحصی ي دانشآملزان مراکز استع اد درخشان شهرکرد .فص نامه رویش روانشناسي.53-78 )19(6 .
دالون ي ح .يزاده م .و اماني ج .)1396( .ارزشهاي فرهنیي و پدذیرش فنداوري اطال دات :نقدش ویژگيهداي فدردي و
باورهاي شناختي .فص نامه ان یشههاي نلی تربیتي.175-192 .)2(13 .
ک هر م .)1392( .بررسي میزان پایبن ي جلانان شهرستان دزوی ( )15-30به ارزشهاي فرهنیي و برخي از لامل مؤثر در آن.
فص نامه لم اجتما ي .شماره .101-127 141
کیاني  .مکلن ضسیني ش .و ف ایي ع .)1395( .اثربخشي آملزش آرامسازي بدا بیلفید بک در کداهش ا،د راب امتحدان
دانشجلیان .فص نامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي.213-222 )3(7 .
گی نز آ .)1386( .جامعهشناسي .ترجمه ضس چاوشیان .تهران :نشر ني.
میرسمیعي م .و ابراهیمي دلام ص .)1389( .بررسي راب ه بی خلدکارآم ي ضمایت اجتما ي و ا ،راب امتحدان بدا سدالمت
رواني دانشجلیان دختر و پسر دانشیاه المه طباطبایي .فص نامه روانشناسي و لم تربیتي .شماره .73-90 7
نیک منش ز .و یاري  .)1390( .راب ه بی باور خلدکارآم ي و ادراک خلیشت با ا ،راب امتحان در دانشآملزان دختدر و
پسر دبیرستاني .مج ه م اوعات روانشناسي تربیتي .شماره .118-127 14
ویسکرمي ح .اداوي ح .آزادبخت ز .و امیریان ل .)1396( .اثربخشي آملزش م اخ ه شناختي-رفتداري در کداهش ا،د راب
امتحان و کمرویي دانشآملزان .نشریه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي.29-45 )3(8 .
ه ایتي ح .)1385( .ارائه م ل ت وی استراتژي مبتني بر فرهنگ م اوعه ملردي ایران .رساوه دکتري .مؤسسه داوي آمدلزش و
پژوهش م یریت و برنامهریزي.
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