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Abstract 
The purpose of this study was to develop a structural 
model of the relationship between personality and 
academic competence mediated by academic self-
efficacy. The research method was descriptive-
correlational and the purpose of the research was 
applied. It is practical in terms of purpose. The 
statistical population of this study included all female 
high school students in the academic year 2020-2021 
in Tehran, of which 610 students were selected by 
multistage random sampling. The instruments used in 
the present study included the NEO Five-Factor 
Inventory by Costa & McCrae (NEO-FFI), Academic 
Competence Evaluation Scale (ACES), and Perceived 
Academic Self-Efficacy Scale (PASE). The data were 
analyzed by structural equation modeling using 
version 24 of AMOS software. The results showed 
that the structural model had acceptable agreement 
with the collected data. In this study, the indirect path 
coefficients between conscientiousness and 
extraversion and academic competence were positive 
and significant at the 0.01 level, and the indirect path 
coefficient between neuroticism and academic 
competence was negative and significant at the 0.01 
level. Academic self-efficacy seems to be one of the 
expressions of personality traits that influence 
students’ perception of competence. Based on the 
results of this study, school counselors, therapists, and 
child and adolescent therapists are recommended to 
measure and assess students’ level of academic self-
efficacy in order to identify and consider its 
manifestations on students’ academic competence. 
Keywords: Structural Model, Personality Traits, 
Academic Competence, Academic Self-Efficacy. 

 دهیچک
بـا   تیرابطـۀ شخصـ   يسـاختار  يالگـو  نیهدف پژوهش حاضر تـدو 

بـود. روش   یلیتحصـ  يخودکارآمد يگر یانجیبا م یلیتحص یستگیشا
بـود.   يلحـاظ هـدف کـاربرد    و بـه  یاز نوع همبستگ یفیپژوهش توص

 ۀآمـوزان دختـر دورة متوسـط    پژوهش را تمام دانـش  نیا يجامعۀ آمار
دادنـد کـه    لیتشک رانشهر ته در 1399-1400 یلیدوم در سال تحص

ـ گ آمـوز بـه روش نمونـه    دانـش  610ها  آن انیاز م  يا چندمرحلـه  يری
 یعامل انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه پنج یتصادف

 یلیتحصـ  یسـتگ یشا یابیارز اسی)، مقNEO-F( ير نئو کاستا و مک
)ACESشـده (  ادراك یلیتحصـ  ي) و پرسشنامه خودکارآمدPASE (

ـ  اسـتفاده از روش مـدل   بـا ها  د. دادهبو  و بـه  يمعـادالت سـاختار   یابی
ـ تحل AMOSنرمـافزار   24نسـخه   يریکارگ نشـان   جیشـدند. نتـا   لی

برازش قابـل قبـول    شده يگردآور يها با داده يمدل ساختار دهد، یم
ـ  میرمستقیغ ریمس بیپژوهش ضر نیدارد. در ا و  یشناسـ  فـه یوظ نیب

معنـادار بـود.    01/0مثبت و در سطح  یلیتحص یستگیبا شا ییبرونگرا
 یسـتگ یو شا ییرنجورخـو  روان نیب میرمستقیغ ریمس بیضر نیهمچن
 رســد ینظــر مــ معنــادار بــود. بــه 01/0و در ســطح  یمنفــ یلیتحصــ

اسـت   یتیشخصـ  يها یژگیاز جمله تظاهرات و یلیتحص يخودکارآمد
 جیتـا . براساس نگذارد یم ریآموزان تأث در دانش یستگیکه بر ادراك شا
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 مقدمه
 یلیمعلمان از عملکرد تحص يها قضاوت به که است ییشامل مهارت، نگرش و رفتارها 1یلیتحص یستگیشا

 ،یرهاشمیو م ینیالحس یابوالمعال ،ي(موسو شود یم منجرآموز در کالس  دانش یلیتحص شرفتیپ نیو همچن
 حوزة سه از متشکل را ریمتغ نی، اخود زشیانگ و یلیتحص یستگی) در مدل شا2013گرو (). مک1396

 يها راهبردها و سبک ،ي(کنترل اراد يریادگی دربارة يریگ جهت)، زهی(انگ خود به يریگ گسترده جهت
 یستگیو شا زشیمدل انگ يکرده است. و فی) تعریاجتماع یی(توانا گرانیبرابر د يریگ و جهت) یشناخت
، 2يخودکارآمد ینوعو به فیباور به توان انجام تکل. 1مطرح کرده است:  ریز يها خود را در حوزه یلیتحص

ه لیتما.2  ،یلیتحص تیموفق يالزم برا يها مهارت. 3، 3یمیخودتنظ ینوعو به آن لیدل و فیتکل انجام ب
 .فیمرتبط با تکل یو اجتماع یارتباط يها مهارت. 5 و فیبه تکل یده مخصوص پاسخ يها روش. 4

خاص که به  يها کسب دانش و مهارت يآموزان را برا است که دانش نیا یاز اهداف آموزش عال یکی
تا بتوانند  باشد مؤثرها  آن يریادگی يها توسعه مهارت برو  کندآماده  کند، یم کمک لیتحص ادامه يبراها آن

 یلیتحص یستگیمهم شا نیمؤثر بر ا عوامل از یکی). 2021 دا،یوشی وباشند (تاکاس  رندهیادگیالعمر مادام
 درواقع ؛)2021 پارپاال، و تونونن( است ختهیدرآم آموزان دانش يریادگی يندهایفرا با رایز است؛

 يسازهادارد، توانمند ازیها ن به آن یلیتحص شرفتیپ يبرا رندهیادگی کیکه  یلیتحص يها یستگیشا
کودك و نوجوان نشان  یروان يرشد یشناس بیدر آس ریاخ يها ). پژوهش2011 رن،یهستند (ون و یلیتحص

 شده ی) و برونی(مثل اضطراب، افسردگ شده یمشکالت درون ،یلیتحص تیموفق با یستگیشا احساس دهد یم
ها، ممکن است  حوزه نیاز ا کیهر. مشکالت انطباق در دارد ارتباط) يمشکالت سلوك و پرخاشگر مانند(

 ).2017 ،زن و همکاران ؛1396 ،ینیالحس یابوالمعالو  ي(موسو کند جادیاها  حوزه گریددر  را یمشکالت
 يو استفاده از الگوها یلیتحص یستگیشا يارتقا يبراافراد،  4یتیشخص يها یژگیشناخت مناسب از و

عرب ،يریجوامع است (کب یآموزش يها در برنامه یافراد امر مهم یتیشخص يها یژگیبا و متناسب یآموزش
ند از: ا عبارت رند،یگ یرا در بر م 5تیشخص یعاملصفات پنج يکه الگو ي). ابعاد1397، اصلیقاسم و زاده
 .10یشناس فهیو وظ 9يریپذ ، توافق8به تجربه ی، گشودگ7ییگرا ، برون6ییرنجورخو روان
 یابیارز راتفکرشان  يها افراد و سبک يکه رفتارها هستند ایپو يها نظاماز  یابعاد سازمان نیا

1. academic competence 
2. self-efficacy 
3. self-regulation 
4. personality features 
5. five factor personality traits 
6. neuroticism 
7. extraversion 
8. openness 
9. agreeableness 
10. conscientiousness 
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احساس و رفتار و  شه،یاند وجود لیدل به یتیشخص يمجزا يها شیپنج عامل گرا نیاز ا کی. هرکنند یم
 لیتما یینجورخور ). روان2018 ز،یجارنک و و و،(سوت کنند یم بروز کسانی يها تیافراد در موقع يها واکنش

 يها جانیه دیمکرر و شد یکم ۀتجرب ییگرا برون درمقابلاست.  یمنف يها جانیه دیمکرر و شد تجربۀ به
و  رمعمولیروال غ کیبه تجربه  یاست. گشودگ گرانیروابط با د يدر برقرار یو راحت ییایو پو يمثبت، انرژ

هماهنگ، همکارانه و  يفرد نیتن روابط ببه داش لیبا تما يریپذ . توافقاست نانهیب واقع يریگ جهت
انداختن لذت قیبه تعو ییو توانا» خود« يبا توانمند زین یشناس فهیوظ تی. درنهاشود یم فیتوص رمتعارضیغ

شده است  فیها تعر به آن يبندیو تعهد و پا یمنطق يها يریگ میبلندمدت، تصم يزیر در جهت برنامه يفور
به  ازین توان یمکردند که  شنهادی) پ1393( نژادو بساك يآبادنجف يناد ،یدونیفر). 2017و پتوت،  ي(جورد

که  یزشیانگ التیبا تما تی. شخصدانست یتیدهنده اساس صفات شخصلیتشک یزشیانگ ةرا ساز یستگیشا
 .دارد کینزد ی، ارتباطشود یمحرك رفتار خوانده م يروین

از خود نشان  ییباال يکه ادراك خودکارآمد یوزانآم دانش ان،یرا و یدس يگر نییخودتع ۀیبراساس نظر
به حل مسئله  ازیدر مواقع ن توانند یمموضوع که  نیروشدن با مشکالت با باور به ا، هنگام روبهدهند یم

به حل مسائل و مشکالت  يزیآمتیموفق شکل به گذشته در رایز کنند؛ یم یستگیاحساس شا ،بپردازند
را اعتماد  ي) خودکارآمد1997). بندورا (2015 ان،یو را ی(دس اند آورده دست به یمطلوب تجارباند و  پرداخته

کننده نییو آن را تع کرده فیمشخص تعر یطیمطلوب در شرا جهیکسب نت و تیخود در موفق ییتوانا بهفرد 
 انیکاوس ،دهزا است. عرب دانستهنامطلوب  يها هو دوام افراد در مقابله با موانع و تجرب يداریپا تالش، زانیم

آموزان مؤثر  دانش یلیتحص شرفتیدر پ توانند یم یمختلف يکردند عوامل فرد شنهادیپ زین) 1397( یمیو کر
) 2013و همکاران ( انویپژوهش زوف براساساشاره کرد.  يبه خودکارآمد توان یها م آن انیباشند که از م

 دارد. یلیتحص شرفتیپ ینیب شیدر پ يفرد منحصربه سهم يریادگی یمیدر خودتنظ يخودکارآمد يباورها
 هر يبرا را یمتفاوت یجانیه-یو اجتماع یشناخت روان ،يرفتار يامدهایپ یتیشخص يها یژگیو و ابعاد

 آموزان دانش یآموزش يها يزیر بر برنامه تیشخص بیترت نی) و به ا2019(بارانزوکوك،  دارد دنبالبه فرد
 امر نیفعال داشته باشند. ا مواجهۀ یلیتحص يها چالش با آموزان شدان شود یموجب م که يطور به دارد؛ نقش

(شمس و  است لیدر آن دخ يخودکارآمد مانند یشناخت گر روانیانجیواسطه است و گاه میو ب میگاه مستق
با کاهش استرس  یتیشخص يها یژگیگرفتند و جهینت زین) 1398( یو خرمائ دی). پورس1396زاده، انیریام

. شود یآموزان منجر م در دانش یلیتحص يخودکارآمد شیزا به افزا مواجهه با مسائل تنشدر  یلیتحص
و  ییگرابرون ،یشناسفهیوظ صفات ت،یشخص ابعاد انیم ازنشان دادند که  زی) ن2007هارتمن و بتز (

 يرنجوروانصفت ر ۀرابط که یدرحال دارند؛ يبا خودکارآمد يمثبت و معنادار رابطۀ ،در برابر تجربه یگشودگ
 .بود معنادار و یمنف يبا خودکارآمد

ادراك آن بر ریتأثآموزان است که با  دانش يروزمره برا یمبرم زندگ يازهایاز ن یکی یلیتحص یستگیشا
ها را آن ندهیآ یزندگ ،اهداف يریگیو پ فیتکال نیهمچن و فیشان در انجام وظايها از خود و خودکارآمد

 و تیاهم بر آن بر یاحتمال اثرگذار يرهایمتغ ییبا هدف شناسا زینانجام پژوهش  .دهد یقرار م ریتحت تأث
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و  یلیتحص شرفتیبر پ یستگیشا احساس رسد یم نظر. همچنان که بهدیافزایم حاضر پژوهش ضرورت
و  تیمانند شخص یشناختستیمؤثر است، از عوامل ز لیتحص نۀیزم در آموزان دانش ياحساس خودکارآمد

 يها یژگیدر و زین يفرد يها تفاوت ان،یم نی. در اردیپذ یم ریتأث يمانند خودکارآمد يفرد يها یژگیو
 رسد یم نظربه بیترتنیبد ؛مؤثر هستند لیمانند تحص يافراد در امور يبر احساس خودکارآمد یتیشخص

 نیبا ا د؛هستن ارتباط در یلیتحص یستگیشا با یلیتحص يوجود خودکارآمد لیدل به یتیشخص يها یژگیو
 یپژوهش خأل یابیالگو يها در قالب طرح رهایمتغ نیروابط ا یبررس در دهد یم نشانپژوهش  نۀیشیپحال 

 شمارپژوهش حاضر به ينوآور يساختار يها معادله یابیروابط در قالب الگو نیا یو بررس شود یم مشاهده
که - پژوهش يساختار يالگو ایآ که ستا هسؤال بود نیابه  ییگو هدف پژوهش حاضر پاسخ نیبنابرا د؛یآ یم

 یلیتحص یستگیبا شا یلیتحص يخودکارآمد يگر یانجیبا م یتیشخص يها یژگیو استدر آن فرض شده 
 شده برازش دارد.يگردآور يها با داده -دنرابطه دار

 روش
ه، ع ه جام ش و نمون را رو ج  ا

تمام  زینپژوهش  نیا يآمار ۀامع. جبود يهدف کاربرد لحاظ به و یاز نوع همبستگ یفیروش پژوهش توص
 یگفتن. شد یم شامل رادر شهر تهران  1399-1400 یلیمتوسطه دوم در سال تحص ةآموزان دختر دور دانش

پژوهشگران  یبرخ ؛وجود ندارد يساختار يها معادله یابیحجم نمونه در الگو نییتع يبرا یاست روش مطلق
در . کنند یم فیباالتر را مطلوب توص ای 200م نمونه و حج رندیگ یدرنظر م 100حداقل حجم نمونه را 

 کردیبا روپژوهشگران  انیمبرآوردشده به وسعت در  يبه پارامترها ی، روش نسبت آزمودنریاخ يها سال
برآوردشده، حجم نمونه  يبه پارامترها ها یآزمودن 5:1روش نسبت  نی. براساس ااست شدهاستفاده  یابیالگو

(شوماخر و  آورد یوجود محجم نمونه مطلوب را به 20:1نمونه مناسب و نسبت حجم  10:1کوچک، نسبت 
 ،به نقل از هومن 1998( 1سریو ول یگاداگنول نیهمچن). 2016، نوی، گامست و گواررزی؛ ما2016لوماکس، 

 نفر 450تا  300با حجم  يا نمونه ر،یمس لیو تحل یابیالگو کردیدر پژوهش با رو کنند یم شنهادی) پ1395
 10نسبت  گرید یشده و برخمشاهده ریهر متغ يبه ازا یآزمودن 15پژوهشگران نسبت  یبرخ است. يضرور

، گامست و رزیما؛ 2016(شوماخر و لوماکس،  کنند یم هیشده را توصمشاهده ریهر متغ يبه ازا یآزمودن 20تا 
 ).2016، نویگوار

 کردیدر پژوهش با رو کنند یم شنهادی) پ1395 ،نبه نقل از هوم 1998( سریو ول یگاداگنول ن،یبر ا افزون
با درنظرگرفتن احتمال  نیبنابرا ؛است ينفر ضرور 450تا  300با حجم  يا نمونه ر،یمس لیو تحل یابیالگو

 یتصادف يا چندمرحله يریگپژوهش حاضر به روش نمونه ۀعنوان گروه نمونآموز بهدانش 610 نمونه زشیر
 یصورت تصادفمنطقه مورد پژوهش به 6تهران،  ۀگان 22مناطق  به توجهکه با  صورت نیبه ا ؛انتخاب شدند

1. Guadagnoli & Velicer 
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 یفدتصا وةیکالس به ش 2-3از هر مدرسه  نی. همچنشدندانتخاب  یمدرسه تصادف 2-3 زیو از هر منطقه ن
ورود  يارهای. معدینفر رس 607پرت و مخدوش تعداد نمونه به  ۀپرسشنام 3. پس از کنارگذاشتن ندانتخاب شد

ورود به پژوهش، سن  يکننده براشرکت تیشهر تهران، رضا یدر مدارس دولت لیتحصبه پژوهش شامل 
 زینخروج از پژوهش  يارهایآموز. معدانش ۀمتوسط ۀمشروط در کارنام مسالین نبودو  دختر تیجنس ،18-15

 بود. يهمکار ۀو انصراف افراد از ادام یتصادف یدهپاسخ ،ها پرسشنامه پرکردن ناقصشامل 

 پژوهش ياجرا وةیش
کل آموزش و پرورش  ةپژوهشگر به ادار یمعرف منظور بهمجوز از دانشگاه  افتیدر يبرا الزمابتدا اقدامات 
 نیمدارس، ا رانیشده و مدیبا مناطق معرف ی. پس از کسب مجوز و هماهنگگرفت صورتشهر تهران 

 يا نمونه بارةها در دوم پرسشنامه ۀ. در مرحلشد اجراوط مرب يها الزم و پرسشنامه حاتیتوض ارائۀ با پژوهش
 يبرااهداف پژوهش  دربارة یکسانیروشن و  حاتیها توض پرسشنامه ياجرا ينفر اجرا شد. برا 610به حجم 

 و پیتا فرم گوگل در پرسشنامه پنج هر ،يجار یلیتحص سال بودنيمجاز لیدل به رایز شد؛ ارائه رانیمد
مربوط  يها ییو راهنما بودننام بدوناطالعات و  بودنمحرمانه به مربوط حاتیتوض نی. همچنشدند میتنظ

آزمون اریاخت در آزمون ياجرا يراهنما بخش در يهمکار لیدل به تشکر انیپا در و ییگو پاسخ ةبه نحو
ها  نامهبه همراه پرسش شدهمطالب ذکر یپرسشنامه تمام نکیل ارائۀ با ان،یم نی. در اگرفتقرار  شوندگان

 يجراا زمان نیانگی. مشد لیتکم ها آن يسو ازو  بود دسترس در يمجاز يدر فضا آموزدانش يبرا
تماس و  شماره آموزان دانشمشارکت  جلب منظور بهبود.  قهیدق 30-40دانش آموز  ره يها برا پرسشنامه

در  خود آگاه شوند. يها ونآزم جۀینت از لیتما درصورتقرار گرفت تا  ارشانیپژوهشگر در اخت یشخص لیمیا
 تیرعا يرازدار و یخصوص میحر نیتضم آگاهانه، تیرضا افتیدرشامل  یپژوهش حاضر مالحظات اخالق

 .شد

 ابزار سنجش
سیمق رز ا ص یستگیشا یابیا ح  )ACES( 1یلیت
است که دو عامل  هیگو 68 شامل 1998 سال در وتیو ال پرناید ۀساخت یلیتحص یستگیشا یابیارز اسیمق
، 1از هرگز=  کرتیل يا درجه پنج اسیدر مق را 3یلیتحص يو توانمندسازها 2یلیتحص يها مهارت یکل
 يها مهارت عامل، نیاول. شود یم یابیارز 5= شهیهم باًیتا تقر 4، اغلب= 3اوقات=  ی، بعض2ندرت=  به

با شماره  1یاضیر 1-11 يها هیبا شماره گو 4تکلم/ خواندن استعداد: دارد اسیمق ریز سهاست که  یلیتحص

1. Academic Competence Evaluation Scale (ACES) 
2. academic skills 
3. academic enablers 
4. reading/language arts 
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است  یلیتحص يعامل توانمندسازها نی. دوم19-30 يها هیبا شماره گو 2يو تفکر انتقاد 12-18 يها هیگو
با شماره  4در کالس يری، درگ31-39 يها هیبا شماره گو 3يفردنیب يها مهارت: دارد اسیمق ریز چهارکه 
 يها هیشماره گو با 6مطالعه يها مهارتو  48-56 يها هیبا شماره گو 5یلیتحص زةی، انگ40-47 يها هیگو
 از يشتریب زانیم يمعنا به زینباالتر  ة. نمراست 340 نمره حداکثر و 68 نمره حداقل ابزار نیا در. 67-57
  ).1999 وت،یال و پرنای(د است یلیتحص یستگیشا يها از مؤلفه کیهر

 92/0-98/0 ها اسیمقریز ي) برا1999( وتیال و پرناید راکرونباخ  يآلفا کمک به یدرون یهمسان بیضر
 يفردنیب يها مهارت ي، برا97/0 یلیتحص زشیانگ ي، برا98/0 یلیتحص يها مهارت يد (براوردندست آبه

 20 يرا برا ییبازآزما بیضر نیهمچن). 92/0مشارکت  يو برا 94/0مطالعه  يها مهارت ي، برا95/0
 يها مهارت يدست آوردند (برابه 92/0تا  70/0 ها سایمقریز يهفته برا شش یزمان ۀبا فاصل یآزمودن
و  80/0مطالعه  يها مهارت ي، برا81/0مشارکت  ي، برا85/0 يفردنیب يها مهارت ي، برا92/0 یلیتحص

را به ها هیگو نیاز ا یکی) 1396( یرهاشمیو م ینیالحس یابوالمعال ،ي). موسو70/0 یلیتحص زشیانگ يبرا
 يها اسیمق خرده يکرونباخ برا يآلفا بیضر زین تی. درنهاکردندحذف  یرانیرهنگ ابا ف نداشتن مطابقت لیدل

شدن، ریدرگ ،يفردنیب يها مهارت ،يتفکر انتقاد يها مهارت ،یاضیر يها خواندن/ زبان، مهارت يها مهارت
 و 87/0و  86/0، 82/0  ،77/0  ،88/0، 84/0، 74/0 بیترت به هیگو 67 يمطالعه برا يها و مهارت زشیانگ

 يها جانیو ه یصورت منفبه یمنف یلیتحص يها جانیرا با ه یلیتحص یستگیشا يها مؤلفه یهمبستگ
 .دانستندابزار  زمانهم ییروا از یشاخصصورت مثبت مثبت به یلیتحص

ام شن س ر ج ۀپ  )NEO-FFI( 7نئو یعاملپن
را شامل  اسیخرده مق 5 وست ا هیگو 60شامل  که ساختند 1989سال  در ير و مک کاستا راپرسشنامه  نیا
 ییگرا برون ،56، 51، 46، 41، 36، 31، 26، 21، 16، 11، 6، 1 يها هیبا شماره گو ییرنجورخو : روانشود یم

 يها هیبه تجربه با شماره گو یگشودگ ،57، 52، 47، 42، 37، 32، 27، 22، 17، 12، 7، 2 يها هیبا شماره گو
، 29، 24، 19، 14، 9، 4 يها هیبا شماره گو يریپذ توافق ،58، 53، 48، 43، 38، 33، 28، 23، 18، 13، 8، 3

، 55، 50، 45، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 يها هیبا شماره گو یشناس فهیو وظ 59، 54، 49، 44، 39، 34
 ،2ندارم=  ينظر ،1مخالفم=  صفر،از کامالً مخالفم=  يا درجه پنج کرتیل فیپرسشنامه در ط نی. ا60
، 29، 27، 24، 23، 18، 15، 14، 12، 9، 8، 3، 1 يها هی. گواست شده یابیارز 4تا کامالً موافقم=  3فقم= موا
(کاستا و  اند شده يگذار صورت معکوس نمرهبه زین 57، 55، 54، 48، 46، 45، 44، 42، 39، 38، 33، 30

1. mathematics 
2. critical thinking 
3. interpersonal skills 
4. classroom engagement 
5. academic motivation 
6. study skills 
7. NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) 
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. نمره است 60 نمره حداکثر و صفر ها اسیمقخرده از کیابزار حداقل نمره در هر نی). در ا1992 ،ير مک
  .است تیشخص يها از عامل کیهر از يشتریب زانیم يمعنا به زینباالتر 

و  86/0تا  68/0از  يا کرونباخ را در دامنه يآلفا بیابزار ضرا نیا ي) برا1992( ير کاستا و مک
. دانستندمناسب  ییاز روا یشاخص 1سوتا نهیم یچندوجه یتیشخص ۀابزار را با پرسشنام نیا یهمبستگ

 يبرا یدرون یاز همسان یکرونباخ را شاخص يآلفا بی) ضرا1380( ییطباطبا یقاض و اریمهر ،یفرش یگروس
 ۀدو نسخ نیب ها آندر پژوهش  یهمبستگ بیکردند. ضر گزارش 56/0-87/0ابزار از  نیا يها اسیمقخرده

 .است شده گزارش 45/0-66/0ابزار از  نیا يبراگر  مشاهده یابیارز ۀو نسخ یخودگزارش

سیمق د ا رآم ص يخودکا ح دراك یلیت دها  )PASE( 2ش
خرده سه که است هیگو 30 شامل) 1999( مورگان و نکزیج ساختهشده ادراك یلیتحص يخودکارآمد اسیمق
، 30 و 27، 26، 25، 21، 19، 18، 16، 14، 11، 10، 6، 2 يها هی: استعداد با شماره گوردیگ یم بر دررا  اسیمق

 يها هیو بافت با شماره گو 29و  28، 24، 23، 20، 17، 15، 13، 12، 8، 7، 4، 3 يها هیش با شماره گوکوش
. شود یم یابیارز 4تا کامالً موافقم=  1=مخالفم کامالً از ییچهارتا کرتیل فیدر ط که 22و  9، 5، 1

) 1999( مورگان و نکزی. جدشون یم يگذار صورت معکوس نمرهبه 23و  22، 20، 19، 16، 15، 5، 4 يها هیگو
و  66/0و  70/0، 78/0 بیترتبه بافت و کوشش استعداد، يها اسیمقخرده يبراکرونباخ را  يآلفا بیضرا
دروس  در آموزان دانشابزار را با نمرات  نیمثبت ا یهمبستگ نیهمچن. دانستند 66/0کل ابزار  يبرا
 یو صادق يابزار گزارش کردند. مظاهر زمانهم ییروا از یشاخص، علوم و ی، مطالعات اجتماعاتیاضیر
هم ییاز روا یشاخص و 64/0آموزان  دانش یلیتحص يخودکارآمد پرسشنامۀ با را ابزار نیا ی) همبستگ1394(

  گزارش کردند. 76/0ابزار  نیا يکرونباخ را برا يآلفا بیو ضر دانستندزمان ابزار 

 اطالعات لیتحل و هیتجز روش
به شرط  ریمس لیو روش تحل اریو انحراف مع نیانگیاز جمله م یفیآمار توص يها ها از روش داده لیتحل يبرا

 يها از شاخص نیبشیپ يرهایمتغ انیمدر  یرابطه همخط نبودبودن و نرمال يها فرضشیپ يبرقرار
آزمون  ي. براشد استفاده رسونیپ یهمبستگ بیو ضر 4انسیو تورم وار 3تحمل بیضر ،یدگیو کش یچولگ

 شهیر ،05/0تر از  با مقدار احتمال بزرگ 5يمجذور کابرازش  ییکویاز شاخص ن زین يبرازش معادالت ساختار
با نقطه  یقیبرازش تطب ییشاخص نکو ،08/0تر از  با نقطه برش کوچک بیمجذورات تقر نیانگیم يخطا

1. Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 
2. Perceived Academic Self-Efficacy Scale (PASE) 
3. tolerance coefficient 
4. variance inflation 
5. chi square 

                                                 



 ... يساختار يالگو نیتدو                                                                                                                          282

 ةشدلیتعد شاخص ،95/0تر از  با نقطه برش کوچک 1برازش ییشاخص نکو ،90/0تر از  برش کوچک
از نرم 95/0تر از  با نقطه برش کوچک 3یقیتطب ییو شاخص نکو 90/0تر از  با نقطه برش بزرگ 2یبرازندگ
 .شد استفادهاحتمال  نۀیشیو روش برآورد ب AMOS-24و  SPSS-24 يافزارها

 یفیتوص يها افتهی. 1جدول 
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قیتحق يرهایمتغ

               - ییرنجورخوروان-تی. شخص1

              - -54/0** ییگرا برون-تی. شخص2

             - 21/0** -07/0 یگشودگ-تی. شخص3

            - 17/0** 41/0** -35/0** يریپذتوافق-تی. شخص4

           - 37/0** 15/0** 43/0** -43/0** یشناسفهیوظ-تی. شخص5

          - 58/0** 24/0** 20/0** 39/0** -35/0** استعداد-یلیحصت ي. خودکارآمد6

         - 57/0** 50/0** 38/0** 12/0** 42/0** -39/0** بافت-یلیتحص ي. خودکارآمد7

        - 52/0** 68/0** 51/0** 34/0** 12/0** 33/0** -37/0** کوشش-یلیتحص ي. خودکارآمد8

 يها مهارت-یلیتحص یستگی. شا9
 خواندنزبان/ 

**34/0- **29/0 **18/0 **26/0 **45/0 **50/0 **37/0 **43/0 -       

-یلیتحص یستگی. شا10
 یاضیر يها مهارت

**28/0- **26/0 **15/0 **28/0 **36/0 **55/0 **35/0 **52/0 **61/0 -      

-یلیتحص یستگی. شا11
 يتفکر انتقاد يها مهارت

**27/0- **27/0 **31/0 **16/0 **37/0 **42/0 **27/0 **33/0 **62/0 **61/0 -     

-یلیتحص یستگی. شا12
 يفرد نیب يها مهارت

**27/0- **43/0 **13/0 **41/0 **45/0 **37/0 **41/0 **39/0 **52/0 **44/0 **47/0 -    

-یلیتحص یستگی. شا13
 شدنریدرگ

**35/0- **48/0 **17/0 **14/0 **39/0 **47/0 **38/0 **37/0 **50/0 **42/0 **49/0 **57/0 -   

  - 62/0** 64/0** 48/0** 49/0** 53/0** 51/0** 48/0** 55/0** 57/0** 32/0** 14/0** 35/0** -29/0** زشیانگ-یلیتحص یستگی. شا14

-یلیتحص یستگی. شا15
 مطالعه يها مهارت

**23/0- **26/0 04/0 **35/0 **55/0 **48/0 **44/0 **51/0 **54/0 **47/0 **40/0 **65/0 **48/0 **74/0 - 

 90/42 56/37 67/31 31/40 36/48 73/25 25/45 34/12 47/40 39/40 51/35 64/27 16/29 19/29 05/24 نیانگیم

 08/6 75/5 77/5 91/5 96/6 11/5 21/6 10/2 43/5 76/6 24/7 32/6 88/4 52/7 86/5 استاندارد انحراف

P** < 01/0  P*< 05/0  

 ها افتهی
 کنار بودنناقص لیدلنفر از آنان به 3 يها آموز دختر حضور داشتند که پرسشنامهدانش 610 پژوهش نیدر ا

درصد) در  1/30نفر ( 183 ک،ی ۀدرصد) از آنان در منطق 3نفر ( 18 مانده،یتعداد باق نی. از اشد گذاشته
 3/18نفر ( 111هفت،  ۀدر منطقدرصد)  5/11نفر ( 70شش،  ۀدرصد) در منطق 7/25نفر ( 156دو،  ۀمنطق

 یلیتحص ۀبودند. رشت لیهجده مشغول به تحص ۀدرصد) در منطق 4/11نفر ( 18شانزده و  ۀدرصد) در منطق
 4/32نفر ( 197و  یدرصد) علوم تجرب 4/51نفر ( 312 ،یکنندگان علوم انسان درصد) از شرکت 2/16نفر ( 98

 4/34نفر ( 209دهم،  ۀیپا در کنندگان شرکت از) درصد 4/47( نفر 288 نیبود. همچن یفن-یاضیدرصد) ر
است  یبودند. گفتن لیدوازدهم مشغول به تحص ۀیدرصد) در پا 2/18نفر ( 110و  ازدهمی ۀیدرصد) در پا

 ن،یانگیم 1بود. جدول  25/1و  68/18 بیترتبه کنندگان شرکت یلیتحص معدل استاندارد انحراف و نیانگیم

1. Goodness of Fit Index (GFI) 
2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
3. Comparative Fit Index (CFI) 
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 .دهد یم نشان را رهایمتغ یهمبستگ بیاانحراف استاندارد و ضر
گرفته نظردر نۀحجم نمو شد مشاهده واستفاده  G-power افزارنرمحجم نمونه از  تیکفا یبررس يبرا

 اندازة و) β-1=57/0( آزمون توان)، α=05/0( خطا)، df=70( يدر مدل ساختار يآزاد ۀدرج به توجهبا  شده
عامل  ،1جدول  به توجه با. بودبرخوردار  یکاف تیکفا از و آمد ستدبه نفر Effect size (601=20/0اثر (
صورت به یشناس فهیوظ و يریپذتوافق ،ییگرابرون يها و عامل یصورت منفبه تیشخص ییرنجورخو روان

 یهمبستگ بیضر ياستثنا اند. به همبسته یلیتحص یستگیشا يها با مؤلفه 01/0 يمثبت و در سطح معنادار
 گریآن با د یهمبستگ بیضرا ،یلیتحص یستگیشا مطالعۀ يها مهارت مؤلفه و تیشخص یعامل گشودگ

 يخودکارآمد يها مؤلفه ۀرابط نیمعنادار بود. همچن 01/0مثبت و در سطح  یلیتحص یستگیشا يها مؤلفه
و  یچولگ ریمقاد 2جدول  درمعنادار بود.  01/0مثبت و در سطح  یلیتحص یستگیشا يها با مؤلفه یلیتحص

 .است آمده 2تحمل بی) و ضرVIF( 1انسیعامل تورم وار ریدر کنار مقاد یدگیشک

 بودنیبودن و همخطنرمال يها مفروضه ی. بررس2جدول 
 ریمتغ

 بودنیهمخط ۀمفروض بودننرمال ۀمفروض
 انسیتورم وار تحمل بیضر یدگیکش یچولگ

 58/1 63/0 -57/0 -04/0 ییرنجورخو روان-تیشخص
 78/1 56/0 -34/0 -37/0 ییاگربرون-تیشخص

 08/1 93/0 01/0 11/0 یگشودگ-تیشخص
 35/1 74/0 -05/0 -17/0 يریپذتوافق-تیشخص
 47/1 68/0 -19/0 -48/0 یشناس فهیوظ-تیشخص

 65/1 61/0 97/0 -67/0 استعداد-یلیتحص يخودکارآمد
 68/1 60/0 40/0 -62/0 بافت-یلیتحص يخودکارآمد
 70/1 59/0 -45/0 -22/0 ششکو-یلیتحص يخودکارآمد

 - -  -09/0 -51/0 / خواندنزبان يها مهارت-یلیتحص یستگیشا
 - -  -34/0 -26/0 یاضیر يها مهارت-یلیتحص یستگیشا

 - -  -71/0 -27/0 يانتقاد تفکر يها مهارت-یلیتحص یستگیشا
 - -  15/0 -70/0 يفرد نیب يها مهارت-یلیتحص یستگیشا

 - -  02/0 -65/0 شدنریدرگ-یلیتحص یستگیشا
 - -  78/0 -90/0 زشیانگ-یلیتحص یستگیشا

 - -  67/0 -04/1 مطالعه يها مهارت-یلیتحص یستگیشا

تک یو چولگ یدگیکش ری، مقاديریمتغتک يها داده عیبودن توزنرمال یابیمنظور ارزبه پژوهش، نیدر ا
 معنا نیا به ؛قرار دارد -2+ و 2 نیب ةر در محدودمزبو ریمقاد 2جدول  جینتا اساس. برشد یبررس رهایتک متغ
تحمل  بی) و ضرVIF( انسیکمک عامل تورم واربودن بهیهمخط ۀنرمال است. مفروض رهایمتغ عیکه توز

عامل  ریو مقاد 1/0از  شتریب نیبشیپ يرهایمتغ ۀتحمل هم بیضر ریمقاد ،2. با توجه به جدول شد یبررس

1. variance inflation factor 
2. tolerance coefficient 
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 انیمدر  زیبودن نیهمخط مفروضۀ گفت توان یاساس منیاست. برا 10از  کمتر ها از آن کیهر انسیتورم وار
 عیبودن توزنرمال ۀمفروض نبودنبرقرار ای يبرقرار یابیمنظور ارزبه ق،یتحق نیها برقرار بود. در ا داده

شد. آن استفاده  عینمودار توز میو ترس 1»سیمهلنوبا فاصلۀ« به مربوط اطالعات لی، از تحليریچندمتغ
 مفروضۀ دهد یدست آمد که نشان مبه 15/1و  19/1 بیترتبه سیمهلنوبا ۀنمرات فاصل یدگیو کش یچولگ
 .است برقرار يریمتغ چند يها داده عیبودن توزنرمال

و مدل  بودندمکنون  يرهایمتغ یلیتحص یستگیو شا یلیتحص يدر پژوهش حاضر خودکارآمد
 یلیتحص يمکنون خودکارآمد ریبود که متغ نیا بر. فرض ادندد یم لیپژوهش حاضر را تشک يریگ اندازه

 يها مهارت ينشانگرها با یلیتحص یستگیمکنون شا ریمتغو  استعداد، بافت و کوشش ينشانگرها کمک به
و  زشیشدن، انگریدرگ ،يفردنیب يها مهارت ،يانتقاد تفکر يها مهارت ،یاضیر يها زبان/ خواندن، مهارت

شده با استفاده از يگردآور يها داده با يریگ اندازه مدل برازش یچگونگ. شود یم دهینجس مطالعه يها مهارت
 نۀیشیو استفاده از روش برآورد ب AMOSافزار نرم 24 نسخۀ يریکارگبه با و يدییتأ یعامل لیروش تحل

 .دهد یم نشان را يریگ مدل اندازه یبرازندگ يها شاخص 3. جدول شد یابی) ارزML( 2احتمال

 شدهو اصالح هیاول يریگ برازش مدل اندازه يها . شاخص3جدول 
 )2016 ن،ی(کال شبر ۀنقط شدهمدل اصالح هیمدل اول یبرازندگ يها شاخص

 - 91/132 47/329 يمجذور کا
 - 30 34 مدل يآزاد ۀدرج

χ2/df 69/9 43/4  3کمتر از 
GFI 908/0 960/0 > 90/0 

AGFI 841/0 925/0 > 850/0 
CFI 916/0 970/0 > 90/0 

RMSEA 120/0 075/0 < 08/0 

 یبرازندگ يها شاخص گرید CFIو  GFI یبرازندگ يها شاخص يبه استثنا دهد ینشان م 3جدول 
 تیشده حمايگردآور يها با داده يریگ از برازش قابل قبول مدل اندازه يدییتأ یعامل لیحاصل از تحل

و  يتفکر انتقاد ينشانگرها يخطاها نیب انسیکووار جادیله با امدل در چهار مرح لیدل نیبه هم کنند؛ ینم
 یاضیر يها دوم)، مهارت ۀ(مرحل يزبان/ خواندن و تفکر انتقاد يها (مرحله اول)، مهارت یاضیر يها مهارت

 زین تی. درنهاشدچهارم) اصالح  ۀ(مرحل يریمطالعه و درگ يها سوم) و مهارت ۀ(مرحل يو تفکر انتقاد
برازش قابل  هشديگردآور يها داده با يریگ مدل اندازه دهد یمنشان  که آمد دست به یازندگبر يها شاخص

). RMSEA= 075/0و  df/2χ ،970/0 =CFI، 960/0 =GFI ،925/0 =AGFI= 43/4دارد ( یقبول
. در شده برازش دارديگردآور يها پژوهش با داده يریگ اندازه يالگو که آمد دست به  جهینت نیا بیترتنیبد

1. Mahalanobis distance (MD) 
2. maximum likelihood 
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 متعلق یعامل بار نیتر ) و کوچکβ=860/0( زشیانگ نشانگر به متعلق یعامل بار نیتر بزرگ يریگ مدل اندازه
 یقبولنشانگرها توان قابل ۀهم دهد یم نشان که بود یلیتحص یستگی) شاβ=566/0( يانتقاد تفکر نشانگر به
 مکنون دارند. يرهایسنجش متغ يبرا

با  يخودکارآمد يگر یانجیم با یتیشخص يها یژگیده بود وپژوهش فرض ش يدر مدل ساختار
شد.  استفاده يمعادالت ساختار یابیروش مدل ازآزمون مدل مزبور  يرابطه دارند. برا یلیتحص یستگیشا
، 2χ)70= (68/280دارد ( یشده برازش قابل قبوليگردآور يها با داده ينشان داد مدل ساختار زین جینتا
01/4 =df/2χ ،959/0 =CFI، 949/0 =GFI ،903/0 =AGFI  070/0و =RMSEA بیضرا 4). جدول 
 .دهد یم نشان پژوهش يساختار مدل در را رهایمتغ ریمس

 در مدل رهایمتغ نیب ریمس بیضر .4جدول 
 b S.E β Sig نیبشیپ ریمتغ 

 میمستق

 001/0 213/0 025/0 100/0 یلیتحص یستگیشا-یشناس فهیوظ
 116/0 066/0 022/0 036/0 یلیتحص یستگیشا-يریپذتوافق

 654/0 -016/0 024/0 -011/0 یلیتحص یستگیشا-یگشودگ
 024/0 107/0 020/0 048/0 یلیتحص یستگیشا-ییگرابرون

 211/0 -063/0 020/0 -024/0 یلیتحص یستگیشا-ییرنجورخو روان
 001/0 551/0 065/0 466/0 یلیتحص یستگیشا-یلیتحص يخودکارآمد

 میتقرمسیغ

 001/0 292/0 020/0 137/0 یلیتحص یستگیشا-یشناس فهیوظ
 086/0 038/0 013/0 021/0 یلیتحص یستگیشا-يریپذتوافق

 047/0 038/0 012/0 026/0 یلیتحص یستگیشا-یگشودگ
 001/0 071/0 012/0 032/0 یلیتحص یستگیشا-ییگرابرون

 001/0 -075/0 011/0 -029/0 یلیتحص یستگیشا-ییرنجورخو روان

 کل

 001/0 505/0 027/0 237/0 یلیتحص یستگیشا-یشناس فهیوظ
 007/0 104/0 021/0 056/0 یلیتحص یستگیشا-يریپذتوافق

 543/0 022/0 025/0 015/0 یلیتحص یستگیشا-یگشودگ
 001/0 179/0 021/0 081/0 یلیتحص یستگیشا-ییگرابرون

 001/0 -138/0 019/0 -053/0 یلیتحص یستگیشا-ییرنجورخو روان

 يها عامل نیب) میرمستقیغ و میمستق ریمس بیضرا(مجموع  کل ریمس بیضر ،4جدول  براساس
، p>01/0( تیشخص يریپذ) و توافقp ،179/0=β>01/0( ییگرا)، برونp ،505/0=β>01/0( یشناس فهیوظ

104/0=βعامل  نیکل ب ریمس بیضر نیمعنادار است. همچن 01/0مثبت و در سطح  یلیتحص یستگی) با شا
-p ،138/0>01/0( استمعنادار  01/0و در سطح  یمنف یلیتحص یستگیو شا تیشخص ییرنجورخو روان

=β سطح در و مثبت یلیتحص یستگیشا و یلیتحص يخودکارآمد نیب ریمس بیضر دهد ینشان م 4). جدول 
 یشناس فهیوظ نیب میمستقریغ ریمس بیضر نکهیا تی). درنهاp ،551/0=β>01/0( است معنادار 01/0

)01/0<p ،292/0=β01/0( تیشخص ییگرا) و برون<p ،071/0=βبیضر و مثبت یلیتحص یستگی) با شا 
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 معنادار 01/0 سطح در و یمنف یلیتحص یستگیشا و تیشخص ییرنجورخو روان عامل نیب میرمستقیغ ریمس
 يها عامل نیب رابطۀ یلیحصت يخودکارآمد گفت توان یاساس منی). براp ،075/0-=β>01/0( بود
 ییرنجورخو عامل روان نیب ۀمثبت و رابط را یلیتحص یستگیشا با تیشخص ییگراو برون یشناس فهیوظ

پژوهش را  يمدل ساختار 1. شکل کند یم يگر یانجیو معنادار م یرا منف یلیتحص یستگیو شا تیشخص
 .دهد ینشان م
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بر  یتیشخص يها یژگی) که به اثر و2007) و هارتمن و بتز (1398( یخرمائ و دیپورس يها پژوهش
 نقش که) 2013و همکاران ( انوی) و زوف1397( یمیکر و انیکاوس ،زاده عرب اند؛ پرداختهافراد  يخودکارآمد
 نژادو بساك يآبادنجف يناد ،یدونیفر ؛اند کرده یرا بررس آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ در يخودکارآمد

بر احساس  یتیشخص يها یژگیو یزشیکه به نقش انگ )1397( اصلیقاسم و زادهعرب ،يریکب) و 1393(
 اند. اشاره داشته یستگیشا

 توان یم یلیتحص يخودکارآمد يگر یانجیم با یلیتحص یستگیبا شا ییگرامثبت برون رابطۀ نییدر تب
 از که ریپذ انعطاف يها وهیو رفتار به ش یشناخت يبازساز ییتوانا و شتریب يریپذ گفت داشتن تفکر انعطاف

 ۀزا مقابل تنش عواملبا  مواجهه هنگامگرا  افراد برون شود یم موجب، ردیگ یم ئتمثبت نش ۀعاطف تجربۀ
کار  نیو در اهستند  گرانیاز د یطلب دنبال کمکبه شتریب ادافر نیا رای؛ زباشند داشته يتر تر و سازگارانه فعال

 بیترتنی). بد2015و همکاران،  نگستونیوی؛ ل1396 ،یو حجت ياداو کوند،یردریم ،یموفق خواهند بود (عباس
با  هدر مواجه ،سازگارانه برخوردارند ۀو مقابل ریپذ گرا که از تفکر انعطافآموزان برون دانش رسد ینظر مبه

مربوط را با  فی، تکلشود یامر موجب م نیبپردازند. ا یاطالعات تیبه جلب کمک و حما یدشوار درس فیتکال
که فرد به ییها شرفتیداشته باشند. پ یلیتحص يشکل احساس خودکارآمد نیو به ا دهندانجام  تیموفق

 که کند یم جادیهدف ا يدر راستا شرفتیشده از پینیب شیپ يمند تیاحساس رضا ي، در وآورد یدست م
 یزشیانگ راتیثأت تواند یم ها يمتناوب از توانمند یابیارچوب، ارزشچ نیرون ا. دشود یم زهیموجب تداوم انگ

که با گذشت زمان  یلیتحص ي). احساس خودکارآمد2011فرد داشته باشد (اسچانک،  یمیبر خودتنظ یمهم
 .کند یمآموزان فراهم  در دانش یستگیاحساس شا يرا برا نهیزم شود، یحصول م
 توان یم یلیتحص يخودکارآمد يگر یانجیبا م یلیتحص یستگیبا شا یشناس فهیمثبت وظ رابطۀ نییدر تب

فرد  که يطور به شود؛ یم فیو تکال لیخود در تحص يها يموجب باور به توانمند یلیتحص يخودکارآمدگفت 
از  یکم زانیکه م ي. افرادشود یم یمیخودتنظ موجبو  کند یم زهیبه اهداف باانگ یابیدست يرا برا

فعال و  يا مقابله يراهبردها نداشتن ،باال يگرو تکانش يدیناام ن،ییپا يخودکارآمد دارند، را یسشنا فهیوظ
بر  یمبن یی) و رفتارها1999 نگ،ی؛ ولت2015و همکاران،  نگستونیوی(ل یشناخت يمدار، بازساز مسئله ۀمقابل

 که یدرحال ؛)2016کارل و مور،  و،ی(دراپ دهند یرا بروز م یستگیو احساس شا ها ییبودن به توانادهیعق یب
(آسدا و  است فیوظا لیها به تکم آن لیتما آن لیدل که دارند يکمتر ی، نگرانشناس فهیآموزان وظ دانش

 يریادگی برخوردارند، زین یلیتحص يآموزان که از احساس خودکارآمد دانش نیا بیترتنیبد ).2007همکاران، 
. آنان رندیپذ یم يشتریب تیخود، مسئول یشخص شرفتیو در قبال پ ددانن یم یشدنکنترل و منظم يندیفرا را

 يریادگیبه  يطور ارادبه رندهیادگی نیبنابرا دانند؛ یم زهیانگ يبسنده و داراخود اراده، و اریخود را صاحب اخت
تعارض انجام کامل و بدون  تیها را با رضا ، افراد آنندهست  میکه رفتارها خودتنظ یدارد. زمان لی) تماتی(فعال

 .دهند یم
کند و به قضاوت  یابیارزمشاهده و  راخود  فرد شود یم موجب یمیخودتنظ ،یشناخت اجتماع ۀیدر نظر

 یاهداف يبرا يزیرطرح آموزان دانشدر  يریادگی يها تیخود پاسخ دهد. فعال يها یابیارز بهو  بزند دست
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با مشاهده، قضاوت و  رندگانیادگی. شود یمل مرا شا فیبا تکال مواجهه در مسئله حل و دانش کسب مانند
از:  اند عبارت ،فرد يها . عوامل مؤثر بر قضاوتشوند یبه هدف آگاه م یابیدست زانیواکنش به ادراك خود از م

در جهت هدف، موجب  شرفتیبه هدف و اسناد عملکرد. واکنش فرد به پ یابیدست تیاهداف، اهم ارها،یمع
را  يو يدارد، خودکارآمد یقابل قبول شرفتیباور که فرد پ نیا نیهمچن. شود یبر رفتار م یزشیانگ ریتأث

آموزان  دانش صورت نیا در ؛)2011ادامه دهد (اسچانک،  یدرس فیتا به بهبود تکل دهد یم شیافزا
 تیدارند، درنها تیو احساس مسئول يخودکارآمد فیها و اتمام وظا نقش يفایادر  نکهیا لیدلبه شناس فهیوظ

 ).1992، ير (کاستا و مک ابندی یمدست  یقدم و ثابت یستگیه شاب
 یلیتحص يخودکارآمد يگر یانجیبا م یلیتحص یستگیبا شا ییرنجورخو روان یمنف رابطۀ نییدر تب

را  یمنف يها وارهاز خود خواهند داشت و طرح یادراك منف زا رنجورخو در مواقع تنش گفت افراد روان توان یم
). 2014و آهن،  می(ک ابندی یزا نم تنش يها تیاز موقع يزیراه گر جهیدرنت دهند؛ یش مخود گستر يبرا

خود  دربارة یو قضاوت منف یابیبرخوردار هستند، مدام به خودارز ییرنجورخو که از صفت روان يافراد
 ،فعال ۀدر عوض مقابل شود یو موجب م کند یسلب م هاآن از را يخودکارآمد باور موضوع نیااند.  مشغول
 که دارند یو نامطلوب یمنف خودپندارةافراد  نیا). 2005(استانسکو و موروسانو،  باشند داشته یاجتناب مقابلۀ
ها  آن ازترس دارند و  زین خطرکردن واز شکست  لیدل نیبه هم و شود یمها  آن نفسعزت فیتضع موجب
ها  ترس آن دیموجب تشد زین نیکه ا شوند یم مواجهخود  یلیتحص فیتکال باکمتر  نیبنابرا کنند؛ یم اجتناب
 یناکام رسد ینظر م به بیترتنی). بد1398 ،يو احمد ي(داور شود یمسائل م نیتر یدر جزئ یحت  یو ناکام

که باور  یآموزان . دانششود یم ها آن یلیتحص يکاهش احساس خودکارآمد سببها  آن شتریهرچه ب
  به آن درس عالقه نیهمچن ند،یآ یدرس برم کی فیعهده انجام تکال دارند و معتقدند از ییباال يخودکارآمد

 ییو توانا یستگیتر هستند، احساس شا موفق یلیاز لحاظ تحص ند،ا آگاه ندهیو کاربرد آن در آ تیدارند و از اهم
آن به  يشتریب ۀخاص، با عالق فیدر تکال تیاحساس کفا نیا لیدل و به دارند يشتریب يخودکارآمد کنند، یم

 کنند یآن مطلب تالش م قیو فهم عم فیدر آن تکل افتنیتبحر يبرا یدرون لیم کیو با  پردازند یم فیتکل
 ).1391 ،یوسفیو  ی(ربان

 یستگیبه تجربه را با شا یگشودگ یتیشخص یژگیو نیب رابطۀ یلیتحص يخودکارآمد حاضر پژوهش در
 یگشودگ یژگیو از حاصل یگرچه سبک شناختا گفت توان یآن م نیینکرد که در تب يگر یانجیم یلیتحص

به  یگشودگ یژگیو يدارا افراد ،)2019و کروگر،  جریدیسودمند باشد (و یموقت طوربهممکن است  تجربه، به
و  تیبا واقع ها آنکه موجب قطع ارتباط  هستند مواجه 1ییجادو تفکر مانند یادراک-یشناخت نواقص باتجربه 

 شتریب يریپذ بیموجب آس ت،یدرنها و انجامد  یم طیفعال با مح يسازگاره ب عوض. درشودیاطراف م طیمح
 نظربه بیترتنیبد). 1399 ،ینیالحس یابوالمعال و برماس(آفتاب،  شود یم طیبا مح مواجهه در افراد نیا
 .نباشد اثرگذار آموزان دانش یلیتحص یستگیو شا يخودکارآمد زانیبه تجربه بر م یگشودگ یژگیو رسد یم

1. magical thinking 
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 یستگیرا با شا يریپذ توافق یتیشخص یژگیو نیب رابطۀ یلیتحص يخودکارآمد حاضر پژوهش در
را در  يفرد يها تفاوت ی/ دشمنيریپذ گفت بعد توافق توان یآن م نیینکرد که در تب يگر یانجیم یلیتحص

روابط  با عقط  طوربودن به ریپذ توافق و  دهد ینشان م گرانیمثبت با د یحفظ روابط اجتماع ةزیانگ
فرد مهم است و  يعاطفه و احساس برا یعنی يریپذ حال، توافق نی). با ا2020 ر،یاست (پار مرتبط يفرد نیب
 زین شدنو از طرد شودمحبت و توجه  او به که است نیا خواهان نیهمچنمهم باشد.  گرانید يبرا خواهد یم

که احتماالً  آورد یم وجودرا به يریپذ بیفراد آسا نیا يبراامر  نیا). 1396 ،يرازیو ش يری(م کند یم اجتناب
 .گذارد یاثر م شان یستگیشا زانیبر م و شود یمها  آن يموجب کاهش احساس خودکارآمد

استفاده شده  یدهدارد. در پژوهش حاضر از ابزار خودگزارش ییها تیدر بطن خود محدود یهر پژوهش
ها در پژوهش حاضر به شکل  پرسشنامه نیهمچند. باش گذاشته ریتأثپژوهش  جینتا برکه ممکن است 

ها بر  کننده وخو و اضطراب شرکت و ممکن است خلق اند شده يآورجمع 19-دیکوو وعیو در زمان ش يمجاز
 اطالعات يآورجمع گرید يهااز روش یآت يهادر پژوهش شود یم شنهادیپ رو نیاز ا ؛ها اثر داشته باشد پاسخ
 يهاشود، آموزشیم شنهادیده شود. به مسئوالن آموزش و پرورش و مدارس پاستفا زیمصاحبه ن مانند

دهند.  بیترتآموزان  دانش یلیتحص یستگیشا يارتقا يبراو جزوات را  یآموزش يها در قالب کارگاه یهمگان
 يها یژگیو یابیکودك و نوجوانان سنجش و ارز ةحوزو درمانگران  نگرانیبه مشاوران مدارس، بال نیهمچن

 آموزان دانش یلیتحص یستگیشا و يخودکارآمد برو درنظرگرفتن تظاهرات آن  ییشناسا يبرا یتیخصش
فرزندان خود در امور  ياحساس خودکارآمد تیها به تقو مشوق ۀبا ارائ است بهتر زین نیوالد. شود یم شنهادیپ

 باشند. میها سه آن یلیتحص یستگیشا یده در شکل بیترتنیبد و بپردازندمختلف 

 منابع
ـ  ۀو احسـاس گنـاه در رابطـ    یدفـاع  يسازوکارها گر یانجی). نقش م1399خ. ( ،ینیالحس ی.، و ابوالمعالح ،آفتاب، ر.، برماس  نیب
 .293-316 ،)4(11 ی.شناخت روان يکاربرد يها . پژوهشيا هیبا تجارب تجز تیصفات شخص

اسـترس   يگـر  بـا واسـطه   یتیشخصـ  يها یژگیاساس وبر یلیتحص يخودکارآمد نییتب). 1398. (ف ،ی.، و خرمائم. س د،یپورس
 .160-167)، 1(12 .)یآموزش در علوم پزشک يآموزش (راهبردها ي. راهبردهایلیتحص

ـ بـا م  یتیشخص يها یژگیو ي). مدل ساختار1398. (ر ،ي.، و احمدح ،يداور ـ معنو يگـر  یانجی و  یبـه خودکشـ   شیدر گـرا  تی
 .67-76)، 51(13 ی.نیبال یشناس ر روانو رفتار د شهیاند ۀمصرف مواد. فصلنامءسو

ـ و ارزش تکل يخودکارآمـد  ۀهدف در رابطـ  يریگ جهت يگر نقش واسطه ی). بررس1391. (دهیفر ،یوسفی.، و نبیز ،یربان بـا   فی
 .49-80 ،)2(4 ي.ریادگی و آموزش مطالعات. یشناخت يانواع راهبردها

هـا   . روشیبا مهارت اجتماع یتیشخص يها یژگیدر رابطه و يدکارآمدخو يا ). نقش واسطه1396زاده، م. ( انیریشمس، ف.، و ام
 .1-14)، 27(8 ی.شناخت روان يها و مدل

) و یـی گرا و بـرون  ییرنجورخـو  (روان یتیشخص يها یژگی). ارتباط و1396م. ( ،یح.، و حجت ،يف.، اداو کوند،یردری، م.، میعباس
 .458-466)، 4(12 .رانیا يمندسال ۀ. سالمند: مجليسالمند یبا افسردگ يخودکارآمد

آمـوزان.   در دانش یلیتحص شرفتیبا پ يدواریو ام يخودکارآمد ۀرابط یبررس). 1397. (ك ،یمیکر و.، ج ان،یزاده، م.، کاوس عرب
 .137-150)، 4(7 ی.شناس روان شیرو
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 یاساسـ  یشناخت روان يازهایبا ن تیشخص يها یژگیو نیب ۀ). رابط1393نژاد، س. ( ، ف.، و بساكيآباد نجف ي، ل.، نادیدونیفر
 .63-77)، 5(3 ي.فرد يها و تفاوت تیدختر. شخص انیدر دانشجو

 يازهـا یو ن تیاساس ابعاد شخصبر انیدانشجو یلیتحص يریدرگ ینیب شی). پ1397اصل، ق. (یزاده، م.، و قاسم و.، عرب ،يریکب
 .71-80)، 27(7 .)یدرمان ه و روانمشاور ی(تعال یدرمان . آموزش، مشاوره و روانیشناخت روان یاساس

ـ ). کـاربرد آزمـون جد  1380. (م ،ییطباطبا ی.، و قاض ه. ا ار،یت.، مهر. م ،یفرش یگروس ـ و تحل ینئـو و بررسـ   یتیشخصـ  دی  لی
 .دانشـگاه الزهـرا   یعلوم انسان یپژوهش-یعلم ۀ. فصلنامرانیا يها دانشگاه انیدانشجو نیآن در ب یو ساختار عامل ها یژگیو

11)39 ،(198-173. 
 يکردهـا یروآمـوزان.   دانش یلیتحص يخودکارآمد ۀپرسشنام ییایو پا ییروا ی). ساخت و بررس1394اَ. ( ،یز.، و صادق ،يمظاهر
 .61-80 ،)22(10 ی.آموزش نینو
 یلیصـ تح یسـتگ یشا یابیارز اسیمق يدییتأ ی). ساختار عامل1396م. ( ،یرهاشمیخ.، و م ،ینیالحس ی.، ابوالمعالشس.  ،يموسو

 .275-294 ،)42(11 ي.کاربرد یشناس آموزان دختر نوجوان. روان در دانش
ـ  ۀدر رابطـ  یلیتحصـ  يهـا  جانیگر ه یانجی). نقش م1396خ. ( ،ینیالحس ی.، و ابوالمعالش. س ،يموسو ـ  طیمحـ  نیب  يریادگی

-95)، 2(8 ی.شـناخت  روان يکاربرد يها شهر تهران. پژوهش ۀدوم متوسط ةدر دختران دور یلیتحص یستگیگرا و شا ندهساز
72. 

بـا   یکنندگان به خودکش در دو گروه اقدام یو نگرش به خودکش یتیشخص يها یژگیو ۀسی). مقا1396م. ( ،يرازیم.، و ش ،يریم
 .11-20)، 1(9 ،ینیبال یشناس روان ۀو مصرف دارو. مجل يروش خودسوز

 .فرهنگ کیپ . تهران:چاپ پنجم ي.رفتار پژوهش در يریچندمتغ ةداد لی). تحل1395. (ع. ح هومن،
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