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 چکیده
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 ریاضی، عملکرد بر مستقیم اثر بر عالوه بینی خوش که داد نشان نتایج .شد استفاده ها داده تحلیل و
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 سبک طریق از ریاضی عملکرد بر امتحان اضطراب غیرمستقیم اثر و یریاض عملکرد بر امتحان اضطراب

 اصالحی مدل در مجموع در .است داشته وجود حالتی دارنده باز مقابله سبک و حالتی واکنشی مقابله

  .باشد می برخوردار مناسب برازش از مدل و قبول قابل مدل  هاي شاخص و دار معنی مسیر ضرایب تمام

  

 امتحان صفتی مقابله راهبردهاي ریاضی، عملــکرد امتحان، اضطراب بینی، خوش :واژگان یدکل

  .امتحان حالتی مقابله راهبردهاي و

  

  مقدمه

 مفاهیم و مباحث انگیزترین چالش حال عین در و ترین عمده از یکی 1تحصیلی پیشرفت

 هاي مدل تدوین صرف زیادي هاي پژوهش که اي گونه به آید، می حساب به تربیتی شناسی روان

 گفته سنتی بطور و اغلب ).1387 عسگري،( است شده آن بینی پیش و تبیین منظور به کارآمد

 در باید ولی باشد تحصیلی پیشرفت براي خوبی کننده بینی پیش تـواند می 2هوش که شود می

 باشند موثر ارتباط این بر توانند می که دارند وجود نیز دیگـــري متغیرهاي که داشت نظر

  .)1383 هاشمی، و مرادي شه پروري، میرزایی، مال یري،شع(

 حد در اضطراب وجود .است 3امتحان اضطراب تحصیلی، پیشرفت بر ثرؤم عوامل از یکی

 براي ضرري هیچ تنها نه اضطراب نوع این شود می تلقی یافته سازش پاسخی آن، آمیز اعتدال

 در آن سازنده و کم حد در اضطراب .تاس مفید و سازنده امري بلکه ندارد، انسان رشد فرآیند

 فعالیت در اختالل باعث باشد زیاد آن مقدار اگر ولی بوده الزم امتحانات برگزاري زمان مدت

 کاهش با اضطراب افزایش که است واقعیت یک این .گردد می فعالیت در محدودیت ایجاد و

 را فرد معمولی قلیع توانایی موقت طور به اضطراب زیرا است؛ مرتبط تحصیلی کارآمدي

 10- 12 سنین در انـــامتح رابـاضط ).2010 ،5بیگدلی و 4خسروي( کند می اختالل دچار

 افزایش با و بوده زا آسیب امتحان اضطراب آموزان  دانش از %25 در و گیرد می شکل سالگی

 که شوند می اضطراب دستخوش امتحان هنگام نیز دانشجویان .یابد می افزایش آن میزان سن

                                                 
1-  academic achievement 
2-  intelligence 
3-  test anxiety 
4-  Khosravi 
5   - Bigdely 
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 در .دارد آنان تحصیلی عملکرد بر زیادي اثر و گذاشته ثیرأت آنان اطالعات پردازش بر امر این

 درس به دادن گوش مشغول که زمانی به نسبت امتحان اضطراب زمان در دانشجو کارایی نتیجه

  ).1390 اردالن، و حاتمی( است کمتر باشد می

 است شده تأیید زیادي  هاي پژوهش در تحصیلی، پیشرفت بر امتحان اضطراب منفی اثرات

 عنوان تحت خود مقاله در )2005( 1مالونون ).1388 ستایش، رحمن و دار بهره شناس، حق(

 مشاوران، مدارس، مسئوالن معلمان، برداشت پیرامون سویه همه بررسی یک »امتحان اضطراب«

 و اند مؤثري یاربس عوامل فشار، و اضطراب که دارد می نظر اظهار والدین و آموزان دانش

 که دهد می نشان تحقیقات .گذارد می اثر آمــوزان دانش نمره نتیجه در و کنش بر مستقیماً

 ،3دونالد مک ؛2002 ،2جانسون و کاسادي( اند همبسته پایین نمرات با اضطراب باالي درجات

 که داد نشان خود مطالعه در )2002( جانسون و کاسادي ).1995 ،5زیدنر ؛1991 ،4سیپ ؛2001

 نظر از ارتباط این وي مطالعه در و دارند تري ضعیف تحصیلی عملکرد باالتر، اضطراب با افراد

 که رسیدند نتیجه این به خود مطالعه در نیز )2002( 6کارستنسون و هونگ .بود دار معنی آماري

 ژوهشپـــ در .دارند تري ضعیف عملکرد مجموع در دارند باالتري امتحان اضطراب که افرادي

 هاي آزمــودنی در امتـــحان اضطراب گیرشناسی همه میــــزان ،)1382( ابــــوالقاسمی

 در امتحان اضطراب گیرشناسی همه میــزان از )4/18/0( مـــــردودي سابقه داراي 

  ).1382 سرگلزایی،( است بیشتر %)2/17( مردودي سابقه عدم داراي  هاي آزمودنی

 نگر مثبت شناسی روان از هدف .است 7نگر مثبت شناسی روان موضوعات از یکی بینی خوش

 و سلیگمن( است ها آسیب میترم از فراتر آن قصد و است شناسی روان در تغییر یک ایجاد

 فرد 9سازگاري نحوه بر فردي مهم متغیر یک عنـوان به بینی خوش ).8،2000هالی می سیکزنت

   معموالً بین خوش افراد که آنـجایی از .دارد تأثیر امتحان جمله از زا تنش  هاي موقعیت در
  

                                                 
1- Mulvenon  
2-  Cassady & Johnson 
3  -  McDonald 
4   - Seipp 
5-  Zeidner 
6   - Hong & Karstensson 
7-  Positive psychology 
8-  Seligman & Csikszntmihalyi 
9   - adaptive 



272 )1 ي شماره ،1394 بهار و تابستان ،22 سال چهارم، ي دوره( اهواز چمران شهید شگاهدان شناختی روان آوردهاي دست مجله

 پارك استین، ،سلیگمن( کنند می تجــربه را کمتـري اضطراب دارند، انتظار را مثبت پیامدهاي

 و آشفورد ،لی( امتحانی نمرات با بینی خوش که است شده مشخص ).2005 ،1پیترسون و

 گیري تصمیم در اطمینان و نفس هب اعتماد ، تحصیلی سال نمرات میانگین ،)1993 ،2جامیسون

 ؛2010 ،5بالدوین ؛2010 4هافمن ؛2002 ،3برترون و پاتن ،کرید( هستند همبسته مثبت طور به

  .)2011 6محمود

 چیره دنبال به و فردي، میان و فردي مشکالت حل براي آگاهانه هاي تالش انجام ،7مقابله

 به معموال مقابله واژه ).8،2008لوید و ویتن( است تضاد و استرس تحمل یا دادن کاهش شدن،

 سطوح که هایی استراتژي یعنی دارند، اشاره پذیري تطبیق یا سازگاري مقابله هاي استراتژي

 گرفته نظر در ناسازگاري توانند می مقابله هاي استراتژي برخی اما .دهند می کاهش را استرس

 شخصیت حسب بر حدي تا ابلهمق هاي واکنش .دهند می افزایش را استرس سطوح یعنی شوند،

 ماهیت بخصوص اجتماعی، بافت با نیز آن از بخشی اما شوند، می کنترل )عادتی خصوصیات(

 هاي موقعیت و وقایع با مقابله .)2010 ،9اسمیت و رورکا( شود می کنترل زا استرس محیط

 الوهع به .است محیطی و فردي عوامل بین پیچیده تعامل حاصل امتحان، همچون زا تنش 

 مقابله( 10صفتی دسته دو به کلی طور به توان می را افراد توسط استفاده مورد مقابله راهبردهاي

 )امتحان موقعیت مثال، براي( 11حالتی و )کلی طور به زا تنش  هاي موقعیت و ها محرك با

 مورد صفتی مقابله راهبردهاي طریق از که اند داده نشان محققین از برخی .نمود بندي تقسیم

 دیگر عبارت به .نمود بینی پیش را آنان حالتی مقابله راهبردهاي توان می افراد توسط استفاده

   و کارور( دارد وجود رابطه آنان حالتی مقابله راهبردهاي و افراد صفتی مقابله راهبردهاي بین
  

                                                 
1-  Peterson 
2-  Lee, Ashford, & Jamieson 
3-  Creed, Patton, & Bartrun 
4-  Hoffman  
5-   Baldwin  
6   - Mahmoud 
7-  coping 
8-  Weiten & Lloyd 
9-   Carver & Smith 
10-  dispositional coping 
11-  situational coping 
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 بین  رتباطا  عنوان با  ،)2010( 2دوزدلوا و میلووا  مطالعات نتایج ).1995 زیدنر، ؛1994 ،1شیر

 مقابله سبک  از  که  آموزانی  دانش  که داد  نشان  آموزان  دانش  در مقابله راهبردهاي و بینی خوش

 به و بود بیشتر مدرسه در ها آن پیشرفت میزان کردند می استفاده اجتماعی حمایت و شناختی

 و شناختی قابلهم جمله از اي مقابله راهبردهاي و بینی خوش بین که داد نشان نتایج عالوه

 .دارد وجود دار معنا و مثبت رابطه اجتماعی حمایت

 در بینــی خـوش  و مقابلـه  هـاي  سـبک  اسـترس،  بـین  ارتبـاط  بررسـی  در ،)2011( محمـود 

 و دارد وجـود  رابطـه  مقابله راهبردهاي و بینی  خوش بین که داد نشان لیسانس دوره دانشجویان

 کـه  دارد احتمـال  کمتـر  و کردند می استفاده تر مثبت ي مقابله راهبردهاي از بینان خوش عالوه به

 از کـه  دانـشجویانی  کـه  یدرحال بگیرند، نظر در استرس منبع یک عنوان به را آموزش و تربیت

 و تربیـت  کـه  داشـت  احتمـال  بیشتر کردند، می استفاده متعهدانه غیر و منفی ي مقابله هاي  سبک

 رابطـه  همین در .بگیرند نظر در گریز یک عنوان به یا فشار و استرس منبع عنوان به را آموزش

 داد انجام مقابله راهبردهاي و بینی خوش منش و خوي عنوان با تحقیقی ،)2010( ،3سگرستروم

 کـه  دارد وجـود  دار  معنی و تمثب رابطه مقابله راهبردهاي و بینی خوش بین که داد نشان نتایج و

 ي مقابلـه  راهبرد با منفی بطور بینی خوش و است ها هیجان مدیریت یا کاهش حذف، آن، هدف

 منفـی  رابطـه  آمـوزان  دانـش  بینـی  خوش با مدار هیجان مقابله راهبرد بین .است مرتبط اجتنابی

 مقابلـه  بـین  .)2010( 6 تـرزا  و )2011( ؛5اسـچردل  ؛)2011( 4گوربیوسـکی  دارد وجود دار معنا

 نداشـتن  ).2009 ،8مایر و 7سوهل( ددار وجود مثبت ارتباط مثبت  هاي  پیامد و بینی  خوش فعال،

 ماننـد  بزرگـسالی  در رفتـاري  و هیجـانی  مشکالت از شماري با مسئله حل مناسب  هاي  مهارت

 دارد رابطــه آمــوزان دانــش ریاضــی امتحــان اضــطراب و خــصومت اضــطراب، و افــسردگی

 امتحـان  حـالتی  و صفتی مقابله راهبردهاي بین که دهــد می نشان تحقیق نتایج ).2010هافمن،(

 مـورد  صـفتی  مقابلـه  راهبردهـاي  طریـق  از تـوان  می دیگـر عبارت به .دارد وجود مثبت رابطه

                                                 
1-  Scheier 
2   - Millova & Dosedlova 
3-  Segerstrom 
4   - Garbowski 
5  -  Scherdell 
6-  Theresa   
7-  Sohl 
8-  Moyer 
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 شـیر،  و کـارور ( کـرد  بینـی  پـیش  را آنـان  امتحان حالتی مقابله راهبردهاي افراد، توسط استفاده

  ).1995  زیدنر،  ؛1994

 بین خوش و باال اباضطر داراي افراد که است آن نشانگر متعدد و مختلف تحقیقات نتایج

 مقابله راهبردهاي از امتحان اضطراب جمله از محیطی فشارهاي و مشکالت با برخورد در

 استفاده موثر و فعال راهبردهاي از بیشتر بین خوش افراد که طوري به کنند می استفاده مختلف

 .کنند می استفاده ثرؤم غیر مقابله راهبردهاي از بیشتر اضطراب داراي افراد که حالی در .کنند می

 زا استرس بسیار دانشجویان طرف از امتحان شرایط که دهد یم نشان قبلی هاي پژوهش نتایج

 و هامارات ، تامپسون آیسان، ،سیمونز( است افزایش حال در روند این و شود می ارزیابی

 برعملکرد مقابله راهبردهاي و بینی خوش امتحان، اضطراب اساسی نقش و )2002 ،1استیل

 و اهمیت به توجه با بنابراین، ).2003 ،2بیکر( است گرفته قرار تأیید و بررسی مورد تحصیلی

 براي آزمایشی، و نظري شواهد برخی به استناد با محقق حاضر، پژوهش در تحقیق ضرورت

 طور به ریاضی عملکرد و امتحان اضطراب بینی، خوش بین ي هرابط بررسی در بار، اولین

 مـطالعه مورد را امتحان حالتی و صفتی مقابله راهبردهاي متغیرهاي گر جیمیان نقش همزمان،

  .)1 شماره نمودار( دهد می قـــرار

 

  پژوهش روش

 هدف که است مسیر تحلیل نوع از و غیرآزمایــشی  هاي پژوهش جمله از حاضر پژوهش

 مدلی تدارك هایتاًن و مدل در موجود درونزاي و برونزا نهان  هاي سازه رابطه بررســــی آن از

  .باشد می ریاضی عملکرد بینی پیش براي

  

  گیري نمونه روش و نمونه جامعه،

 علــــوم کارشناسی مقطع پسر و دختر دانشجـویان کلیه شامل پژوهش این آماري جامعه

 روش به نفر 279 ها آن بین از که .بود1389-90تحصیلی سـال در کردستــــان دانشگاه پایه

  .شد انتخاب عمــومی ریاضیات مختلف  هاي کالس از نسبی صادفیت گیري نمونه

                                                 
1  -  Simons, Aysan, Thompson, Hamarat, & Steele 
2-  Baker 
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  پژوهش ابزار

 و شده تهیه )1980( اسپیلبرگر توسط سشنامهپر این .آزمون اضطراب پرسشنامه )الف

 را امتحان از بعد و حین قبل، واکنش پرسشنامه این .است لیکرت طیف با ماده 20 داراي

 یکی با آزمودنی هر و است خودگزارشی ابزاري امتحان، اضطراب پرسشنامه .کند می توصیف

 ها گزینه این .گوید می پاسخ هماد هر به »اغلب« و »گاهی« ،»ندرت به« ،»هرگز« گزینه چهار از

 دهنده نشان پرسشنامه این در باال ي نمره و شوند می گذاري نمره چهار تا یک از ترتیب به

  ،1گاستفسون می،  بکهام، ،رجیستر .بود خواهد 80 تا 20 بین ترتیب به که است باال اضطراب

 باالي پسر و دختر انآموز دانش نمونه در را پرسشنامه این کرونباخ آلفاي ضریب )1991(

 .اند داده گزارش 80/0 هفته سه از بـــعد نیز، بازآزمایی پایایی ضریب .اند آورده دست به 92/0

 پایایی ضریب پژوهش، این در ).1387  سودانی، و هنرمند زاده مهرابی  مقدم، کاظمیان(

 81/0 تنصیف، روش به و 86/0 کرونباخ آلفاي روش به اسپیلبرگر امتحان اضطراب پرسشنامه

 از و همزمان روایی از اسپیلبرگر، امتحان اضطراب پرسشنامه روایی محاسبه براي .آمد دست به

 که شد استفاده 2اهواز امتحان اضطراب آزمون نمره با آزمون این نمره کردن همبسته طریق

 .است دار معنی =01/0p سطح در که آمد بدست 79/0 همبستگی

 جهت پژوهش این در .)LOT-R( زندگی گیري جهت شده بازنگري آزمون )ب

 و کارور شیر، ،)LOT-R( زندگی گیري جهت شده بازنگري آزمون از بینی خوش گیري اندازه

 و سنجد می را بدبینی و بینی خوش در فردي هاي تفاوت آزمون این .شد استفاده ،)1994( بریج

 ابزاري بینی، خوش هپرسشنام ).منفی عبارت سه و مثبت عبارت سه( است ماده 6 شامل

 ،»طرف بی« ،»موافقم« ،»موافقم کامالً« گزینه پنج از یکی با آزمودنی هر و است خودگزارشی

 بسیار( صفر از ترتیب به ها گزینه این .دهند می پاسخ ماده هر به »مخالفم کامالً« ،»مخالفم«

 خصوص در ،)1994 ( همکاران و شیر .شوند می گزاري نمره )موافقم بسیار( چهار تا )مخالفم

 رفت، می انتظار که طور همان اند، آورده عمل به اي مطالعه آزمون این پایایی و روایی

   اضطراب نسخه با منفی طور به و ،4نفس عزت و 3تسلطی ـ خود با مثبت بطـــور بینی خوش
  

                                                 
1-  Register, Beckham, Beckham, & Gustafson 
2-  ahvaz test anxity scale (TAS) 
3-  self- mast 
4-  self- esteem 
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 پرسشنامه ماده 6 درونی همسانی چنین، هم .است همبسته 1خویی رنجور روان و صفتی

 77/0 مردان براي را آلفا ضریب ،)2003( بیکر .است قبولی قابل ضریب که آمده دستب78/0

 روش به را آزمون پایایی ،)1994( همکاران و شیر .است آورده بدست84/0 زنان براي و

 گیري جهت آزمون که است آن نشانگر که اند نموده محاسبه79/0 ماه، 28 فاصله در بازآزمایی

 آزمون پایایی ضریب حاضر، پژوهش در .است برخوردار نسبی ثبات زا شده نظر تجدید زندگی

 روش به و 67/0 کرونباخ آلفاي روش به )LOT-R( زندگی گیري جهت شده بازنگري

 کردن اضافه با و همزمان روایی از آزمون این روایی بررسی براي .آمد دست به 65/0 تنصیف،

 بدست 72/0همبستگی ضریب که .یدگرد استفاده شد، طرح محقق توسط که کلی الؤس یک

 .آمد

 گیري اندازه جهت .)PF-SOC( محور ـ مسئله مقابله  هاي سبک پرسشنــامه )ج

 مقابله  هاي سبک پرسشنــامه از امتحان حالتی مقابله راهبردهاي و صفتی مقابله راهبردهاي

 این .شد تفادهاس ،) 1995( 2جوهانسن و رایت کوك، و هپنر )PF-SOC( محور -مسئله

 امتحان حالتی و صفتی مقابله راهبردهاي گیري اندازه منظور به ،)2003( بیکر توسط پرسشنامه

 اعتبار و پایایی خصوص در اي مطالعه )1995( همکاران و هپنر .است شده تنظیم و نظر تجدید

 با محور ـ مسئله مقابله راهبرد که دریافتند ها آن .اند داده انجام صفتی مقابله راهبردهاي نسخه

 -  مسئله مقابله  هاي سبک پرسشنامه پایایی .دارد باالیی همبستگی مقابله،  هاي پرسشنامه سایر

 سبک ،)61/0( داراي تأملی سبک که دهد می نشان هفته سه فاصله با )PF-SOC( محور

 و هپنر توسط شده گزارش آلفاي ضرایب .است )71/0( واکنشی سبک و )65/0( بازدارنده

 سبک ،)77/0( تأملی سبک :است قبول قابل درونی همسانی سطوح نشانگر ،)1995 ( همکاران

 پرسشنــامه پایایی ضریب حاضر، پژوهش در ).73/0( واکنشی سبک و ،)76/0( بازدارنده

 64/0 تنصیف روش و 62/0 کرونباخ آلفاي روش به کلی صفتی محور ـ مسئله مقابله  هاي سبک

 روش و 71/0 کرونباخ آلفاي روش به کلی حالتی محور ـ مسئله مقابله  هاي سبک پرسشنــامه و

  .آمد دست به 77/0 تنصیف

                                                 
1-  neuroticism 
2-  Heppner, Cook, Wright, & Johnson 
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  ها یافته

 تحلیل ازبرنامه استفاده با و مسیر تحلیل شیوه از ها داده تحلیل و تجزیه منظور به

به .  استفاده شدSPSS افزار نرم از چنین وهم 20 نسخه )AMOS( 1گشتاوري هاي  ساختار

 الگوهاي با آن مقایسه و شده مشاهده هاي داده با مفروض الگوي رازشب بررسی منظور

  .است شده استفاده دو کاي آزمون از دیگر جایگزین
  

  ها آزمودنی کل براي تحقیق متغیرهاي بین ساده همبستگی ضرایب  .1 جدول

  8  7  6  5  4  3  2 1 متغیرهاردیف

                _  بینی خوش  1

              _  -131/0  امتحان اضطراب  2

3  

 سبک مؤلفه

 تأملی مقابله

  صفتی

**308/0  *189/0-_            

4  

 سبک مؤلفه

 واکنشی مقابله

  صفتی

**292/0 -**372/0  *147/0  _          

5  

 سبک مؤلفه

 بازدارنده مقابله

  صفتی

**278/0 -**310/0  **312/0  **543/0_        

6  

 سبک مؤلفه

 تأملی مقابله

  حالتی

**207/0  *143/0-**276/0  088/0-  070/0-  _      

7  

 سبک مؤلفه

 واکنشی مقابله

  حالتی

*153/0-  **268/0  052/0  **537/0**381/0  027/0  _    

8  

 سبک مؤلفه

 بازدارنده مقابله

  حالتی

**189/0 -**207/0  **182/0 -**414/0**616/0  **201/0**508/0_  

- 189/0**  -012/0  081/0- 162/0**  -056/0  258/0**-125/0*  285/0**  ریاضی عملکرد  9

N=٢٧٩ 

                                                 
1    - Analysis of Moment Structures (AMOS) 
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 در پـژوهش  متغیرهـاي  اسـتاندارد  خطاي و بحرانی نسبت استاندارد، ضرایب برآورد  .2 جدول

  فرضی مدل

  مسیر
رگرسیون وزن

  )β(استاندارد

 نسبت

  بحرانی

C.R.  

 خطاي

  استاندارد

S.E  
  043/0  22/3  199/0 **  ریاضی عملکرد    بینی خوش 

  108/0  39/5  300/0**  صفتی تأملی مقابله سبک    بینی خوش 

  079/0  -62/4  -251/0**  صفتی واکنشی مقابله سبک    بینی خوش 

  113/0  -03/5  -278/0**  صفتی بازدارنده مقابله سبک    بینی خوش 

  028/0  94/2  236/0**  حالتی تأملی مقابله سبک    بینی خوش 

  100/0  354/0  -053/0  حالتی واکنشی مقابله سبک    بینی خوش 

  109/0  335/0  001/0  حالتی بازدارنده مقابله سبک    بینی وشخ 

  018/0  -96/2  -165/0*  ریاضی عملکرد    امتحان اضطراب 

  023/0  -45/3  -217/0**  صفتی تأملی مقابله سبک    امتحان اضطراب 

  017/0  33/6  343/0**  صفتی واکنشی مقابله سبک    انامتح اضطراب 

  024/0  01/5  276/0**  صفتی بازدارنده مقابله بکس    امتحان اضطراب 

  028/0  94/1  120/0  حالتی تأملی مقابله سبک    امتحان اضطراب 

  023/0  -20/2  164/0*  حالتی واکنشی مقابله سبک    امتحان اضطراب 

  026/0  53/3  163/0 *  حالتی بازدارنده مقابله سبک    امتحان اضطراب 

  066/0  72/5  333/0**  حالتی تأملی مقابله سبک    صفتی تأملی مقابله سبک 

  068/0  31/9  512/0**  حالتی واکنشی مقابله سبک    صفتی واکنشی مقابله سبک 

 051/0 91/10  572/0**  حالتی بازدارنده مقابله بکس    صفتی بازدارنده مقابله سبک 

 044/0 78/2  171/0**  ریاضی عملکرد    صفتی تأملی مقابله سبک 

 065/0 755/0  053/0  ریاضی عملکرد    صفتی واکنشی مقابله سبک 

 048/0 472/0  034/0  ریاضی عملکرد    صفتی بازدارنده مقابله سبک 

 038/0 004/0  001/0  ریاضی عملکرد    حالتی تأملی مقابله سبک 

 050/0 -133/2  -142/0*  ریاضی عملکرد    حالتی واکنشی مقابله سبک 

 050/0 -133/3  -167/0*  ریاضی عملکرد    حالتی بازدارنده قابلهم سبک 

  

 اضطراب وبینی  خوش( برونزاد متغیر دو داراي مدل است، آمده 1 نمودار در که طور همان

 بازدارنده صفتی، واکنشی صفتی، تأملی مقابله هاي  سبک( زاد درون متغیر هفت و )امتحان

   ماتریس .باشد  می)ریاضی عملکرد و حالتی بازدارنده حالتی، واکنشی حالتی، تأملی صفتی،
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  .است آمده 1 درجدول مذکور متغیر 9 براي همبستگی

 و مدل بهتر برازش منظور به نداشتها  داده با خوبی برازش فرضی مدل که آنجایی از

 به که مستقیم مسیرهاي از دسته آن کاي، مجذور مقدار کاهش و برازش هاي  شاخص بهبود

  .گردید حذف فرضی مدل در )دار معنی غیر مسیرهاي( کردند نمی کمک مدل برازش

 منظور بهها  داده تحلیل فرضی، مدل دردار  معنی غیر مسیرهاي حذف از پس و ادامه در

 در آن نتایج و انجامها  آزمودنی کل براي شده اصالح مدل برازش نیکویی هاي  شاخص محاسبه

  .است شده گزارش 3 جدول

  

  ها آزمودنی کل براي شده اصالح مدل برازش نیکویی  هاي شاخص  .3 جدول

  شده اصالح مدل در برآوردها ها شاخص

  x2(  15/22( کاي مجذور برازش نیکویی آزمون

  df(  18( آزادي درجه

x2∕df  23/1  

  p 01/0 ارزش

  GFI(  912/0( برازش نیکویی شاخص

  AGFI(  952/0( شده تعدیل برازش نیکویی شاخص

  NFI(  945/0( برازش شده استاندارد شاخص

  CFI(  932/0( تطبیقی برازش شاخص

  3  حل راه یک به رسیدن براي الزم چرخش تعداد

  RMSEA(  082/0( تقریب مجذورخطاي میانگین ریشه

  PCLOSE(  087/0( برازندگی نزدیکی احتمال

  AIC(  021/49( آکایکی اطالعات مالك

  

 مدل این x2 شاخص مقدار که گردیده ارائه دهش اصالح مدل هاي  شاخص 3 جدول در

 فرضی مدل با مقایسه در .باشد دار می  معنی01/0 سطح در که 18 آزادي درجه با 15/22 با برابر

 مدل برازش بهبود از حکایت که یافته کاهش 582/440 میزان به x2 مقدار اصالحی مدل در

 952/0 و 912/0 ترتیب هب اصالحی مدل در AGFI و GFI هاي  شاخص .دارد اصالحی

 اصالحی مدل CFI و NFI هاي  شاخص .دارد مدل قبول قابل برازش از حکایت که باشند می

 اصالحی مدل در RMSEA شاخص .است قبول قابل که بوده 932/0 و 945/0 ترتیب به

  .است شاخص این بودن قبول قابل از حکایت این و است 082/0 برابر
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 بر شده اصالح مدل در را استاندارد خطاي و بحرانی سبتن استاندارد، ضرایب 4 جدول

 تمام شده اصالح مدل در .دهد  مینشان -20AMOS افزار نرم خروجی هاي  داده اساس

  .هستند )p>05/0 یا p>01/0(دار   معنیآماري لحاظ از مسیرها

 روابط آزمون يبرا حاضر پژوهش در :غیرمستقیم مسیرهاي اثرات به مربوط  هاي افتهی

 5 جدول در نتایج و استفاده ،)2008( 1زیه و چریپر ماکرو استراپ بوت روش از میمستق ریغ

  .باشند دار می گیرد، غیرمعنی  آن مسیرهایی که حد باال و پایین آن صفر را در بر می.است آمده

  

 مدل در پژوهش متغیرهاي استاندارد خطاي و بحرانی نسبت استاندارد، ضرایب برآورد  .4 جدول

  شده اصالح

  مسیر
رگرسیون وزن

  )β(استاندارد

 نسبت

  بحرانی

C.R.  

 خطاي

  استاندارد

S.E  
  320/0  21/2  193/0**  ریاضی عملکرد    بینی خوش 

  161/0  92/3  308/0**  صفتی تأملی مقابله سبک    بینی خوش 

  160/0  -62/4  -172/0**  صفتی واکنشی مقابله سبک    بینی خوش 

  141/0  -21/3  -290/0**  صفتی بازدارنده مقابله سبک    بینی خوش 

  123/0  94/2  237/0**  حالتی تأملی مقابله سبک    بینی خوش 

  181/0  -53/2  -175/0*  ریاضی عملکرد    امتحان اضطراب 

  190/0  -17/2  -220/0**  صفتی تأملی مقابله سبک    امتحان اضطراب 

  320/0  31/4  350/0**  فتیص واکنشی مقابله سبک    امتحان اضطراب 

  011/0  01/3  278/0**  صفتی بازدارنده مقابله سبک    امتحان اضطراب 

  23/0  -20/3  -164/0*  حالتی واکنشی مقابله سبک    امتحان اضطراب 

  110/0  -63/4  -165/0 *  حالتی بازدارنده مقابله سبک    امتحان اضطراب 

  032/0  17/2  350/0**  حالتی تأملی مقابله سبک    صفتی تأملی مقابله سبک 

  041/0  31/4 **512/0  حالتی واکنشی مقابله سبک    صفتی واکنشی مقابله سبک 

 013/0 73/6  295/0**  حالتی بازدارنده مقابله سبک    صفتی بازدارنده مقابله سبک 

 021/0 18/2  172/0**  ریاضی عملکرد    صفتی تأملی مقابله سبک 

 030/0 -33/2  -153/0*  ریاضی عملکرد    حالتی واکنشی ابلهمق سبک 

 210/0 -01/3  -201/0**  ریاضی عملکرد    حالتی بازدارنده مقابله سبک 

                                                 
1-  Preacher & Hayes 
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**308/0  

350/0
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اضطراب 

 امتحان

 

 عملکرد ریاضی

سبک مقابله بازدارنده 

 حالتی

 سبک مقابله تأملی حالتی

واکنشی  سبک مقابله

 حالتی

سبک مقابله بازدارنده 

 صفتی

**172/0 

201/0- ** 

153/0- * 

**290/0- 

**172/0- 

130/0- 

**220/0- 

**350/0 

*165/0 

 

**512/0 

**193/0 

**278/0 

سبک مقابله تأملی 

 صفتی

سبک مقابله واکنشی 

 صفتی

 در مقابله صفتی و حالتی امتحان گر راهبردهاي بینی، اضطراب امتحان و عملکرد ریاضی با میانجی  خوشمتغیرهاي بین علّیضرایب استاندارد مدل اصالح شده روابط  .2 نمودار

  دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی علوم پایه دانشگاه کردستان
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  پژوهش گانه چند گري میانجی مدل در مستقیم غیر روابط به مربوط استراپ بوت نتایج  .5 جدول

  سوگیري  بوت  داده  مسیر
معیار خطاي

 )SE(  
   حد
  پایین

   حد
  باال

  159/0  0093/0  038/0  -001/0  80/0  081/0  )بازدارنده سبک و واکنشی سبک ،تأملی سبک( صفتی مقابله  هاي راهبرد طریق از ریاضی عملکرد با بینی خوش غیرمستقیم رابطه 

  144/0  023/0  031/0  0002/0  075/0  075/0  صفتی تأملی مقابله سبک طریق از ریاضی عملکرد با بینی خوش رابطه 

  0178/0  -964/0  029/0  -0002/0  -029/0  -029/0  صفتی واکنشی مقابله سبک طریق از ریاضی عملکرد با بینی خوش رابطه 

  1037/0  -0183/0  0301/0  -0009/0  343/0  0351/0  صفتی بازدارنده مقابله سبک طریق از ریاضی عملکرد با بینی خوش رابطه 

  -074/0  006/0  008/0  0001/0  008/0  -009/0  )بازدارنده سبک و واکنشی سبک تأملی، سبک( حالتی مقابله  هاي راهبرد طریق از ریاضی عملکرد با بینی خوش رابطه 

  -019/0  001/0  005/0  001/0  007/0  001/0  حالتی تأملی مقابله سبک طریق از ریاضی عملکرد با بینی خوش رابطه 

  -006/0  075/0  0073/0  0001/0  -012/0  -007/0  حالتی واکنشی مقابله سبک طریق از ریاضی عملکرد با بینی خوش رابطه 

  -078/0  007/0  0067/0  007/0  008/0  009/0  حالتی بازدارنده مقابله سبک طریق از ریاضی عملکرد با بینی خوش رابطه 

  -068/0  048/0  076/0  002/0  010/0  -017/0  )بازدارنده سبک و واکنشی سبک تأملی، سبک( صفتی مقابله  هاي راهبرد طریق از ریاضی ملکردع با امتحان اضطراب رابطه 

  -047/0  006/0  012/0  -005/0  -001/0  -009/0  صفتی تأملی مقابله سبک طریق از ریاضی عملکرد با امتحان اضطراب رابطه 

  159/0  -003/0  021/0  -007/0  -048/0  042/0  صفتی واکنشی مقابله سبک طریق از ریاضی ملکردع با امتحان اضطراب رابطه 

  118/0  -0180/0  0741/0  003/0  058/0  057/0  صفتی بازدارنده مقابله سبک طریق از ریاضی عملکرد با امتحان اضطراب رابطه 

  -0182/0  -0122/0  0074/0  -004/0  0017/0  -002/0  )بازدارنده سبک و واکنشی سبک تأملی، سبک( حالتی همقابل  هاي راهبرد طریق از ریاضی عملکرد با امتحان اضطراب رابطه 

  159/0  -0028/0  -041/0  001/0  003/0  004/0  حالتی تأملی مقابله سبک طریق از ریاضی عملکرد با امتحان اضطراب رابطه 

  -0303/0  -2009/0  0067/0  -0002/0  -0135/0  -0132/0  حالتی واکنشی مقابله سبک طریق از ریاضی عملکرد با امتحان اضطراب رابطه 

  -159/0  -003/0  041/0  -0002/0  -0146/0  -0148/0  حالتی واکنشی مقابله سبک طریق از ریاضی عملکرد با امتحان اضطراب رابطه 
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  گیري نتیجه و بحث

 بر مثبت و مستقیم اثر بر عالوه بینی خوش که بود آن از حاکی شده تأیید نهایی مدل نتایج

 عملکرد بر صفتی تأملی مقابله سبک راه از مثبت و مستقیم غیر اثر داراي ریاضی، عملکرد

 مستقیم غیر اثر و ریاضی عملکرد بر امتحان اضطراب منفی و مستقیم اثر چنین هم .است ریاضی

 مقابله سبک و حالتی واکنشی مقابله سبک طریق از ریاضی عملکرد بر امتحان اضطراب منفی و

 ،مستقیم اثر تأیید ،آمده دست به مدل قوت نقاط از یکی .است داشته وجود حالتی بازدارنده

 ریاضی عملکرد بر )مثبت شخصیتی  هاي ویژگی از یکی عنوان به( بینی خوش دار معنی و مثبت

 از یکی انعنو به( صفتی تأملی مقابله سبک راه از بینی خوش دار معنی و مثبت ،یمقمست غیر اثر و

 دار معنی و منفی مستقیم، اثر تأیید چنین هم .است ریاضی عملکرد بر )مثبت مقابله راهبرد

 اثر و ریاضی عملکرد بر )منفی شخصیتی  هاي ویژگی از یکی عنوان به( امتحان اضطراب

 لتیحا بازدارنده و واکنشی مقابله  هاي سبک راه از امتحان اضطراب دار معنی و منفی یم،قمست غیر

  .است ریاضی عملکرد بر )منفی مقابله راهبردهاي عنوان به(

 لی ،)2001( ریو  هاي یافته با نتیجه این ریاضی، عملکرد بر بینی خوش مستقیم اثر تبیین در

 نس سولبرگن ،)2003( بیکر، ،)1995( زیدنر، ،)2002( همکاران و کرید ،)1993( همکاران و

 به را فرد بینی خوش .است سازگار )2010( بالدوین، و )2010( هافمن ،)2006( سگرستروم و

 .دهد می سوق تحصیل به مربوط مسائل تمامی در بلکه ریاضی در نه بهتر عملکرد سمت

 بر تکیه با توان می که است مهمی دالیل از یکی دارد پیشرفت انگیزه بر بینی خوش که ثیريأت

 افراد برخی .نمود توجیه تحصیلی یتموفق به رسیدن در را فرد  پشتکار و تالش میزان آن

 گرایش باال، توانایی ادراك افرادي چنین .دارند سایرین به نسبت تري پیشرفته اندیشیدن اشکال

 دارند بینانه خوش اسناد سبک و موفقیت نیرومند ارزیابی موفقیت، در باال انتظارات تسلط، به

 سالمت داشتن دلیل به ، بینی خوش یرنظ هایی ویژگی با افرادي چنین واقع در ).2001 ،1ریو(

 را بهتري عملکرد زندگی  هاي جنبه تمامی در بلکه تحصیل در نه بهزیستی، بهینه سطح و روان

 سبک طریق از بینی خوش مستقیم غیر رابطه خصوص در ).2001 ریو،( دهند می نشان خود از

 و نوري ،)2011( محمود مطالعات با حاصله نتیجه ، ریاضی عملکرد با صفتی تأملی مقابله

                                                 
1-  Reeve 
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 .دارد خوانی هم )2010( تامپسون و )2010( 2دبی ،)2011( 1لوپز و اسنایدر ،)1388( ریا بی

 در بینی خوش و مقابله هاي سبک استرس، بین ارتباط بررسی هنگام به ،)2011( محمود

 و دارد وجود رابطه مقابله راهبردهاي و بینی خوش بین که داد نشان لیسانس دوره دانشجویان

 بر راهبردها این از استفاده و کردند می استفاده تر مثبت مقابله راهبردهاي از بینان خوش عالوه به

  .داشت مثبت ثیرأت آنان پیشرفت

 اضطراب میان دار معنی و منفی ارتباط حاضر، پژوهش چنین هم و ها پژوهش برخی نتایج

 دونالد مک ،)2003( بیکر مطالعات اب نتیجه این .دهد می نشان را ریاضی عملکرد و امتحان

 فرانکن ،)1388( همکاران، و شناس حق ،)1375( محمدي، علی ، )1989( 3ساراسون ،)2001(

 و )1995( زیدنر، ،)1991( سیپ، ،)2001( دونالد مک ،)2002( جانسون و کاسادي ،)1384(

 چگونه اضیری عملکرد و امتحان اضطراب میان ارتباط .است هماهنگ )4،2011جاکوفسکی

 واقعی سطح از تر یافته تقلیل را عملکرد بروز سطح امتحان، اضطراب شود؟ می داده توضیح

   بیشتر مورد این در اضطراب چه هر که گفت توان می تر اختصاصی شکل به .دهد می قرار فرد
  

 اي تجربه که این عین در امتحان اضطراب .بود خواهیم تحصیلی کارآمدي کاهش شاهد باشد

 ).1989 ساراسون،( سازد می متأثر نیز را فرد  هاي انگیزه و ها، نگرش باورها، آیند، ناخوش است

 عملکرد و امتحان اضطراب بین رابطه اند داده نشان دیگر تحقیقات که است ذکر به الزم البته

 تحریک براي اضطراب اندکی مقدار که این توضیح .خطی نه و بوده انحنایی اي رابطه تحصیلی،

 کرختی حالت از را فرد و بوده ضروري موفقیت جهت در تالش براي افراد برانگیختن و

 به منجر بلکه نبوده مفیدن که باالست اضطراب سطح بحث، این دیگر طرف .کند می خارج

 حالت و بهینه عملکرد اضطراب از متوسطی سطح .شود می فرد شناختی عملکرد در اختالل

  .دارد همراه به را بودن زنگ به گوش

 مقابله سبک طریق از ریاضی عملکرد بر امتحان اضطراب مستقیم غیر اثر خصوص در

 که است آن حاضرنشانگر پژوهش نتیجه حالتی، بازدارنده مقابله سبک و حالتی واکنشی

 مقابله سبک و حالتی واکنشی مقابله سبک طریق از مستقیم غیر طور به امتحان اضطراب

                                                 
1-  SnyderS & Lopez 
2-  Debbie 
3-  Sarason 
4   - Jacofsky 
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 بیکر مطالعات با نتیجه این .دارد دار معنی و منفی ارتباط ریاضی عملکرد با حالتی بازدارنده

 میان منفی روابط با رابطه در .باشد می سازگار )2010( 1فولر و )2003( استراهان ،)2003(

 با )بازدارنده و واکنشی مقابله  هاي سبک همانند( ناکارآمد و نایافته سازش مقابله  هاي سبک

 با نامرتبط رفتارهاي برانگیختن در ناکارآمد مقابله  هاي سبک نقش بر توان می تحصیلی عملکرد

 رفتارهاي برانگیختن با ناکارآمد اي مقابله راهبردهاي از استفاده واقع در .نمود تاکید تکلیف

 نتایج ).2003 بیکر،( نماید می تضغیف تکلیف آن انجام در را فرد عملکرد تکلیف، با نامرتبط

 همانند( اجتنابی مقابله راهبردهاي از استفاده بین که دارد آن از ایتحک )2003( بیکر تحقیق

 که طوري به دارد وجود منفی رابطه تحصیلی پیشرفت و )بازدارنده و واکنشی مقابله  هاي سبک

 پژوشگران به محقق پیشنهاد .بود همراه ضعیفی شناختی عملکردهاي با اجتنابی راهبردهاي

 راهبردهاي انتخاب در مدل برازش به کمک بمنظور که است این حوزه این در مند عالقه

 محور – هیجان و محور ـ مسئله مقابله راهبردهاي چون هم تر کلی مقابله راهبردهاي از ، مقابله

 تحقیق این در شده تعریف مقابله راهبردهاي .نمایند گراستفاده میانجی متغیرهاي عنوان به

 و واکنشی تأملی، مقابله  هاي سبک( آن  هاي مؤلفه و )حانامت حالتی و صفتی مقابله راهبردهاي(

 رفتارهاي بین که جایی تا دارد اشاره ویژه بسیار محور ـ مسئله راهبردهاي به صرفاً )بازدارنده

  .دارد دوجو زیادي پوشی هم بازدارند و واکنشی سبک به مربوط

  

  

  

  

  

  منابع

  فارسی

 نامه پایان .امتحان اضطراب پرسشنامه بیاعتباریا و ساخت ).1382( عباس ابوالقاسمی،

  .اهواز چمران شهید دانشگاه ارشد، کارشناسی

                                                 
1   - Fowler 
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 کاهش کارآزمایی ).1388( زهرا ستایش، رحمن و جعفر محمد دار، بهره ؛حسن شناس، حق

 شناسی روان و پزشکی روان مجله .دانشگاهی پیش نوجوانان از درگروهی امتحان اضطراب

  .63-69 صص ،1 شماره م،پانزده سال ایران، بالینی

 دانشجویان امتحان اضطراب سطح مقایسه و بررسی ).1390( .مارلین اردالن،  وزهرا حاتمی،

 مشخصات برخی با آن ارتباط و کردستان پزشکی علوم دانشگاه به وابسته  هاي دانشکده

 .99-105 صص ،چهاردهم شماره کردستان، پزشکی علوم دانشگاه مجله .دموگرافیک

 اختر هاشمی، و فاطمه مرادي، شه ؛مریم پروري، ؛علی محمد مالمیزایی، ؛محمدرضا شعیري،

 تحصیلی رشته و جنسیت به توجه با تحصیلی پیشرفت و امتحان اضطراب مطالعه ).1383(

 دوره یازدهم، سال ،شاهد دانشگاه پژوهشی-علمی ماهه دو .دبیرستانی آموزان دانش در

 .6 شماره جدید،

 .آدمی کار مدل تئوري پایه بر تحصیلی پیشرفت براي مدلی تدوین ).1387( علی عسگري،

  .تهران دانشگاه تربیتی، شناسی وانر تخصصی دکتري نامه پایان

 گرایی برون گرایی،  درون امتحان، اضطراب رابطه بررسی ).1375( حسین محمدي علی

 سوم سال آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با والدین شغل و تحصیالت آموزان، دانش

  .شیراز ارشد، کارشناسی نامه پایان .راهنمایی

 غالمرضا اسفندیاري، شمس حسن :ترجمه .هیجان و انگیزش ).1384( رابرت فرانکن،

 .نی نشر :تهران .پور امامی سوزان و محمودي

 اثربخشی بررسی ).1387( منصور سودانی، و مهناز هنرمند، زاده  مهرابی ؛مقدم،کبري کاظمیان

 و تربیتی علوم مجله .تحـصیلی کارکرد و امتحان اضـطراب بر منظم زدایی سیتحسا روش

 .123-139 صص ،1 شماره ،6 سال اهواز، چمــران شهید دانشگاه شناسی روان

 و سرشتی بینی خوش بین رابطه بررسی ).1388( ناصر ریا، بی سقاي؛ اهللا نجیب نوري،

- 29 ،3 ،2 ن،دی و شناسی روان مجله .دگیزن از رضایتمندي با اسالم دیدگاه از بینی خوش

68.  
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