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Abstract
Introduction: Students are important as the future makers of any society, so studying and 
predicting their personality traits due to academic self-efficacy has an important role in the 
development of their community and their mental health.
 Methods:  The present study is a cross-sectional analytical study. The statistical population 
consisted of all students studying in Islamic Azad University of Boroujerd Medical Sciences 
during the year 2019-2020.Using simple random sampling method, 350 people were 
selected. Data collection was done by Short Form Personality Questionnaire and Academic 
Self- efficacy Questionnaire. Descriptive statistics (mean and standard deviation), Pearson 
correlation coefficient matrix and Multiple Linear Regression Model  were used for data 
analysis by SPSS software.
Result: The results showed that Extroversion personality trait (P <0.05 and B=5.351) And 
neuroticism personality trait (P <0.05 and B = -3.744) Can predict academic self-efficacy. 
And extraversion personality trait standard coefficient β = 0.636 and neuroticism trait 
standard coefficient β = -3.744 showed that extraversion personality trait is more important 
in predicting academic self-efficacy than neuroticism trait prediction.
Conclusions: Based on the above findings, it can be concluded that students with higher 
academic self-efficacy have higher extraversion personality and lower neuroticism than 
students who have lower self-efficacy and this in student education and performance. Their 
curriculum should be taken into consideration by professors
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چکیده
مقدمــه: دانشــجویان بــه عنــوان آینــده ســازان هــر جامعــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار هســتند از ایــن رو مطالعــه و پیش بینــی صفات 

شــخصیتی آنهــا بــا توجــه بــه  خــود کارآمــدی تحصیلــی، نقــش موثــری در پیشــرفت جامعــه و ســالمت روانی آنهــا دارد. 
روش کار: پژوهــش حاضــر، یــک مطالعــه مقطعــی تحلیلــی مــی باشــد. جامعــه آمــاری شــامل تمامــی دانشــجویان مشــغول بــه تحصیل 
در دانشــگاه علوم پزشــکی دانشــگاه آزاداســالمی واحــد بروجــرد طــی ســال 98-1397 بــود. بــا روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده تعــداد 
 NEO Five-Factor( 350 نفــر انتخــاب شــد. جمــع آوری داده هــا بــا کمــک پرسشــنامه صفــات پنجگانــه ی شــخصیت- ُفرم کوتــاه
ــه و  ــور تجزی ــه  منظ ــد. ب ــام ش ــی )Academic Self-efficacy Scale( انج ــدی تحصیل ــنامه خودکارآم Inventory( و پرسش
تحلیــل داده هــا از آمــار توصیفــی )میانگیــن و انحراف معیــار(، ماتریــس ضریــب همبســتگی پیرســون و مــدل رگرســیون خطــی چندگانــه 

ــا نرم افــزار SPSS اســتفاده شــد.  ب
 P>0/05( و صفــت شــخصیتی نورزگرایــی )B = 5/351و P>0/05( یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه صفــت شــخصیتی برون گرایــی
ــی                  ــرون گرای ــخصیتی ب ــت ش ــتاندارد صف ــب اس ــد. و ضری ــی کنن ــش بین ــی را پی ــدی تحصیل ــد خودکارآم ــی توانن و B =-3/744( م
β =0/636 و ضریــب اســتاندارد صفــت شــخصیتی نوروزگرایــی β =-3/744 بدســت آمــد مبیــن آن اســت کــه صفــت شــخصیتی بــرون 

گرایــی، نســبت بــه صفــت شــخصیتی نــوروز گرایــی در پیــش بینــی خودکارآمــدی تحصیلــی از اهمیــت باالتــری برخــوردار اســت.
ــه یافتــه هــای فــوق میتــوان نتیجــه گیــری کــرد کــه در دانشــجویانی کــه خــود کارآمــدی تحصیلــی  ــا توجــه ب نتیجــه گیــری: ب
باالتــری دارنــد از نظــر شــخصیتی بــرون گرایــی باالتــر و نــوروز گرایــی کمتــری نســبت بــه دانشــجویانی دارنــد که خــود کارآمــدی پایین 

تــری دارنــد و ایــن امــر در آمــوزش دانشــجویان و عملکــرد درســی و تحصیلــی آنهــا بایــد مــورد توجــه اســاتید قــرار گیــرد .
کلید واژه ها: برون گرایی، خودکارآمدی تحصیلی، دانشجویان، صفات شخصیتی، نورزگرایی.

مقدمه
دانشــجویان به عنــوان نیــروی متفکــر و خــالق جامعــه از جایــگاه 
ویــژه ای برخــوردار هســتند، از ایــن جهــت تأمین ســالمت آنــان در 
راســتای یادگیــری و افزایــش آگاهــی علمــی، اهمیــت زیــادی دارد. 
ــه دانشــگاه مقطعــی بســیار حســاس در زندگــی نیروهــای  ورود ب
کارآمــد فعــال و جــوان در هــر کشــوری اســت و غالبــاً بــا تغییــرات 
ــد.  ــراه می باش ــا هم ــانی آن ه ــی و انس ــط اجتماع ــادی در رواب زی
قــرار گرفتــن در چنیــن شــرایطی غالبــاً بــا فشــار و نگرانــی همــراه 
اســت و عملکــرد و بازدهــی افــراد را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد 
ــل  ــه عوام ــجویان ب ــی دانش ــت تحصیل ــا شکس ــت ی )1(. موفقی

ــن  ــی از مهم تری ــان یک ــن می ــه در ای ــتگی دارد ک ــی بس مختلف
ــر  ــت تأثی ــا را تح ــرد آن ه ــردی عملک ــورت ف ــه به ص ــی ک عوامل
 self-efficacy( خودکارآمــدی  باورهــای  می دهــد،  قــرار 

ــراد اســت )2(. beliefs( اف
باورهــای خودکارآمــدی یکــی از راه هایــی اســت کــه پژوهشــگران 
انگیــزش، باورهــای یادگیرنــدگان دربــاره ی قابلیت هایشــان بــرای 
ــد )3(. در طــول  ــف دانشــگاه را مفهوم ســازی کرده ان انجــام تکالی
ــی  ــار انگیزش ــک رفت ــوان ی ــدی به عن ــر خودکارآم ــه ی اخی دو ده
ــه  ــده اســت. این گون ــان ش ــار انســان نمای ــم در پژوهــش رفت مه
ــطوح  ــه س ــدی ب ــاالی خودکارآم ــات ب ــه درج ــده ک ــت ش دریاف
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افزایــش یافتــه عملکــرد در شــماری از تکالیــف منجر می شــود[4]. 
باورهــای خودکارآمــدی بــه  عنــوان "قضاوت هــای افــراد دربــاره ی 
قابلیت هایشــان بــرای ســازماندهی و اجــرای جریــان عمــل مــورد 
ــواع عملکردهــای خــاص" تعریــف شــده  ــه ان ــرای نیــل ب ــاز ب نی

اســت )5(.
ــه  ــر نظری ــی ب ــی مبتن ــدی عموم ــای خودکارآم ــی از باوره بخش
academic self-( تحصیلــی  خودکارآمــدی   ،Bandura

efficacy( اســت کــه مربــوط بــه اعتقــاد فــرد در دســتیابی بــه 
موفقیــت در انجــام تکالیــف تحصیلــی می باشــد )6(. در ســال های 
اخیــر در مــورد خودکارآمــدی تحقیقــات زیــادی توســط محققــان 
ــر  ــد، ب انجــام شــده، چــون افرادی کــه خودکارآمــدی باالیــی دارن
مقــررات وظایــف بیشــتر تمرکــز دارنــد و کمتــر درگیــر هیجانــات 
ــیوه ی  ــر ش ــذاری ب ــب تأثیرگ ــا موج ــن باوره ــوند )7(. ای می ش
تفکــر، احســاس، انگیــزش یــا رفتــار فــرد نیــز می گردنــد. احســاس 
قــوی خودکارآمــدی موجــب بهبــود دیدگاه هــای مثبــت فــردی و 
مشــارکت بهتــر فــرد در انجــام فعالیت هــا، تنظیــم اهــداف و تعهــد 

کاری می گــردد )8(. 
ــی  ــا زندگ ــط ب ــل مرتب ــی از عوام ــدی یک ــر خودکارآم ــالوه ب ع
 )personality traits( تحصیلــی، ویژگی هــای شــخصیتی 
اســت. پژوهش هــای کمــی بــه بررســی رابطــه ی بیــن ویژگی های 
شــخصیت و زندگــی تحصیلــی بــه  ویــژه خودکارآمــدی تحصیلــی 
ــت  ــر آن اس ــات بیانگ ــن تحقیق ــال همی ــد و در عین ح پرداخته ان
ــان  ــی آن ــرد تحصیل ــراد در عملک ــای شــخصیتی اف ــه ویژگی ه ک
تأثیرگــذار اســت )9(. بــر پایــه دیــدگاه Eysenk شــخصیت دارای 
ســه عامــل مزاجــی برون گرایــی )Extraversoin(، نورزگرایــی 
 )Psychotisism( روان گسســته خویی  و   )Neuroticism(

اســت )10(.
افــراد برون گــرا بــا خصوصیاتــی همچــون اجتماعــی بــودن، 
عالقه منــدی بــه شــرکت در مهمانی هــا، داشــتن دوســتان زیــاد و 
نیــاز بــه افــراد دیگــر بــرای گفتگــو بــا آن هــا توصیــف می شــوند 
)10(. نورزگرایــی یــا پذیــرا بــودن روان آزردگــی بــه منزلــه ی یــک 
ــه  ــش ب ــک گرای ــا ی ــی ی ــل تنیدگ ــف در مقاب ــی ضعی چشم پوش
ــا  ــی ی ــای تعارض ــار در موقعیت ه ــازمان یافتگی رفت ــی س فروپاش
نــاکام کننــده تعریــف شــده اســت. افــراد نورزگــرا ممکــن اســت 
حرمــت خــود پایینــی داشــته و مســتعد احســاس گنــاه کاری باشــند. 
ــادی  ــی زی ــش هیجان ــی واکن ــای جزئ ــل ناکامی ه ــا در مقاب آن ه
ــمگین  ــه و خش ــانی برانگیخت ــه آس ــد، ب ــان می دهن ــود نش از خ
می شــوند )11(. نتایــج برخــی پژوهــش هــا نشــان مــی دهــد کــه 

ــه دارد  ــی رابط ــدی تحصیل ــا خودکارآم ــای شــخصیتی ب ویژگی ه
امــا در خصــوص چگونگــی ایــن رابطــه نتایــج اغلــب متناقــض و 
ــی  ــی و نورزگرای ــه برون گرای ــه رابط ــت و در زمین ــده اس گیج کنن
بــا عملکــرد و خودکارآمــدی تحصیلــی در مقاطــع تحصیلــی 

ــدان روشــن نیســت )12-14(. دانشــگاهی چن
ــوان  ــی می ت ــور کل ــوق به ط ــه ف ــوارد مطروح ــه م ــه ب ــا توج ب
گفــت کــه بعضــی از افــراد در ســطوح بــاالی تحصیلــی به علــت 
ــردن  ــدا ک ــت پی ــخصیتی دس ــای ش ــی از ویژگی ه ــتن بعض داش
ــی،  ــه تجــارب تنیدگــی زا و عــدم داشــتن خودکارآمــدی تحصیل ب
ــه  ــل از ادام ــه تحصی ــی ب ــک نگــرش منف به خصــوص داشــتن ی
تحصیــل بازمانــده و دچــار فرســودگی تحصیلــی و تــرک تحصیــل 
می شــوند. از آنجایــی کــه هــدف اصلــی آمــوزش، یادگیــری اســت 
)15(، و بــا توجــه بــه اینکــه یادگیــری فراگیــران عمدتاً به وســیله ی 
ــایی  ــن، شناس ــود؛ بنابرای ــنجیده می ش ــان س ــرد تحصیلی ش عملک
ــجویان از  ــی دانش ــدی تحصیل ــر خودکارآم ــذار ب ــای اثرگ متغیره
ــت و عملکــرد  ــژه ای برخــوردار اســت. از دیگرســو، اف ــت وی اهمی
ــا پژوهشــگران  ــی در دانشــجویان باعــث شــده ت ضعیــف تحصیل
ــجویان  ــی دانش ــت تحصیل ــر موفقی ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــه بررس ب
بپردازنــد تــا راهــی جهــت تقویــت انگیــزه در دانشــجویان بیابنــد؛ 
برایــن اســاس شــناخت عوامــل مؤثــر شــخصیتی بــر خودکارآمدی 
تحصیلــی دانشــجویان از اولویت هــای اصلــی پژوهشــی در نظــام 
آمــوزش عالــی بــه  حســاب می آیــد تــا بتــوان تصمیمــات اصولــی 
ــه  ــا توجــه ب ــه مشــکالت اتخــاذ نمــود. ب ــع این گون در جهــت رف
ــذار  ــل اثرگ ــایی عوام ــخیص و شناس ــده، تش ــات داده ش توضیح
بــر خودکارآمــدی تحصیلــی یکــی از موضوعــات مهــم پژوهشــی 
ــکی  ــگاه های علوم پزش ــژه دانش ــی و به وی ــای آموزش در مکان ه
ــی  ــدف بررس ــا ه ــاس پژوهــش حاضــر ب ــن اس ــر ای ــد. ب می باش
نقــش نورزگرایــی و برون گرایــی در پیش بینــی خودکارآمــدی 

ــد.  ــام ش ــکی انج ــجویان علوم پزش ــی دانش تحصیل

روش کار
ایــن مطالعــه، یــک مطالعــه مقطعــی تحلیلــی مــی باشــد. جامعــه 
ــل در  ــه تحصی ــغول ب ــجویان مش ــی دانش ــامل تمام ــاری ش آم
دانشــگاه علوم پزشــکی دانشــگاه آزاداســالمی واحــد بروجــرد طــی 
ســال 98-1397 کــه بــه تعــداد 1860 نفــر بودنــد انجــام شــد. در 
ایــن پژوهــش از روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده و بــر اســاس  
فرمــول کوکــران اســتفاده شــد. طبــق فرمــول، حجــم نمونــه 319 
ــر  ــه 350 نف ــتر ب ــری بیش ــا تعمیم پذی ــه ب ــد ک ــبه ش ــر محاس نف
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افزایــش یافــت کــه تعــداد 370 پرسشــنامه توزیــع گردیــد و تعــداد 
ــه دلیــل ناقــص بــودن حــذف شــدند. 20 پرسشــنامه ب

مالک هــای ورود بــه مطالعــه شــامل: عــدم مصــرف دارو یــا مــواد 
روانگــران و دانشــجوی مشــغول بــه تحصیــل باشــد. ابتــالی بــه 
ــه  ــاد ب ــکی و اعتی ــا روان پزش ــمانی ی ــن جس ــای مزم بیماری ه
ــای  ــنامه مالک ه ــص پرسش ــل ناق ــا تکمی ــراه ب ــدر هم موادمخ
خــروج را تشــکیل دادنــد. جمــع آوری داده هــا بــا کمــک ابزارهــای 

زیــر انجــام شــد:
 NEO( ــاه ــخصیت- ُفرم کوت ــه ی ش ــات پنجگان ــنامه صف پرسش
Five-Factor Inventory(: ایــن پرسشــنامه در ســال 1985 
توســط Costa و McCare  )مترجــم، باقریــان ، 1376( تدویــن 
و در ســال 2004 فرم کوتــاه آن بــا 60 ســؤال و 5 زیرمقیــاس 
ــبت  ــودگی نس ــت، گش ــی، مقبولی ــی، برون گرای ــامل نورزگرای ش
ــنامه  ــذاری پرسش ــد. نمره گ ــاخته ش ــی س ــه و باوجدان ــه تجرب ب
ــا  ــره 4 ت ــا نم ــم ب ــاًل مخالف ــه ای )کام ــرت 5 درج ــف لیک در طی
کامــاًل موافقــم بــا نمــره صفــر( انجــام می شــود. بعــالوه  مقدمــی  
ــاخ 0/80   ــای کرونب ــا روش آلف ــاس را ب ــن مقی ــی ای )1380( پایای
ــن  ــای روان ســنجی ای ــن ویژگی ه ــزارش داده اســت و  همچنی گ
پرسشــنامه در ایــران و خــارج از ایــران در مطالعــات متعــدد تأییــد 

شــده اســت )16(.
Academic Self-( تحصیلــی  خودکارآمــدی  پرسشــنامه 
efficacy Scale(: ایــن پرسشــنامه در ســال 1997 توســط 
Patrick و همــکاران ) مترجــم، کالنتری،1380( تدوین و شــامل 
5 ســؤال اســت، کــه منعکــس کننــده ادراک فــرد از شایســتگی اش 
در انجــام تکالیــف کالســی می باشــد. نمره گــذاری پرسشــنامه بــه  
صــورت لیکــرت 5 درجــه ای )کامــاًل مخالفــم بــا نمــره 1 تــا کامــاًل 
موافقــم بــا نمــره 5( انجــام می شــود. ســازندگان پرسشــنامه پایایی 
آن را بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/78 و روایــی آن را 0/81 گــزارش 
کرده انــد. همچنیــن شــمس )1388( پایایــی ایــن پرسشــنامه را بــا 
دو روش آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف اســپیرمن- بــراون بــه ترتیــب 

0/75 و 0/59 گــزارش داده اســت )17(.
ــزار  ــتفاده از نرم اف ــا اس ــا ب ــل داده ه ــه و تحلی ــور تجزی ــه  منظ ب
SPSS از آمــار توصیفــی )میانگیــن و انحــراف  معیــار(، ماتریــس 
ضریــب همبســتگی پیرســون و مــدل رگرســیون خطــی چندگانــه  
)p>0/05( و بــر اســاس نتایــج  آزمــون کولموگــوروف- اســمیرنف 

بــرای برقــراری فــرض نرمالیتــی داده هــا، بهــره گرفتــه شــد.
ــرایط  ــی ش ــات اخالق ــت مالحظ ــت رعای ــش جه ــن پژوه در ای
ــا رضایــت آگاهانــه در  بــه گونــه ای بــود کــه همــه نمونــه هــا ب

آن شــرکت کردنــد و ضمــن رعایــت احتــرام و تشــکر از شــرکت  
ایشــان در پژوهــش ، اجــازه خــروج داوطلبانــه از مطالعــه برایشــان 
مهیــا بــود و بــه آنهــا اطمینــان داده شــده کــه پرسشــنامه هــای 
پژوهــش بصــورت محرمانــه و بــدون نــام مــورد بررســی و تحلیــل 
قــرار خواهنــد گرفــت و در صــورت تمایــل میتواننــد از نتایــج آن 

مطلــع گردنــد.

یافته ها
ــته های  ــن رش ــه در بی ــان داد ک ــناختی نش ــای جمعیت ش داده ه
ــن  ــترین و کمتری ــب بیش ــکی به ترتی ــکده پزش ــی دانش تحصیل
ــر(،  ــد )104 نف ــت 30 درص ــته بهداش ــه رش ــوط ب ــی مرب فراوان
ــوم آزمایشــگاهی 24 درصــد  ــر(، عل ــتاری 28 درصــد )97 نف پرس
ــای  ــت. آلف ــوده اس ــر( ب ــد )65 نف ــی 18 درص ــر(، و مامای )84 نف
کرونبــاخ پرسشــنامه صفــات شــخصیتی در پژوهــش حاضــر 82/. و 

ــود. ــی81/. ب ــدی تحصیل ــنامه خودکارآم ــرای  پرسش ب
یافتــه هــا نشــان داد کــه بــه ترتیــب، میانگیــن وانحــراف معیــار 
ــی )45/78 و 5/13( و  ــرون گرای ــی )39/63 و 4/33(، ب نوروزگرای
خودکارآمــدی تحصیلــی )94/76 و 16/41( حاصــل شــده اســت و 
ــن  ــن در بی ــترین میانگی ــود، بیش ــاهده می ش ــه مش ــور ک همان ط
ــی و  ــر خودکارآمــدی تحصیل ــه متغی ــوط ب ــدگان مرب شــرکت کنن

کمتریــن میانگیــن مربــوط بــه متغیــر نورزگرایــی بــود.   
ــنجش  ــت س ــه جه ــودن چندگان ــی ب ــان از هم خط ــرای اطمین ب
 )tolerance( ــل ــاخص تحم ــگو، ش ــای پیش ــتقالل متغیره اس
 variance inflation( و شــاخص عامــل تــورم واریانــس
factor( مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. وقتــی عامــل تحمــل بــه 
ــه بزرگــی وجــود  ــک مــی شــود، هــم  خطــی چندگان ــر نزدی صف
دارد و خطــای اســتاندارد ضرایــب رگرســیون بــزرگ خواهــد شــد. 
ــورم  ــل ت ــاخص عام ــل و ش ــاخص تحم ــان داد ش ــا نش یافته ه
ــب 0/976 و 1/00 و 1/00 و 1/025  ــه ترتی ــا ب ــس متغیره واریان
ــر  ــگو  از یکدیگ ــای پیش ــه متغیره ــی ک ــن معن ــد؛ بدی می باش
ــت.  ــاده اس ــاق نیفت ــه اتف ــی چندگان ــتند و هم خط ــتقل هس مس

ــدل  ــتاندارد م ــر اس ــتاندارد و غی ــب اس ــج ضرای ــدول 1( نتای )ج
ــدی  ــی خودکارآم ــش بین ــرای پی ــه ب ــی چندگان ــیون خط رگرس
تحصیلــی بــر اســاس دو ویژگــی شــخصیتی نورزگرایــی و 
ــت  ــج صف ــاس نتای ــر  اس ــد. ب ــی ده ــان م ــی را نش برون گرای
و صفــت   )B  = و 5/351   P>0/05( برون گرایــی  شــخصیتی 
ــد  ــی توانن ــی )P>0/05 و B = -3/744( م ــخصیتی نورزگرای ش

ــد.  ــی کنن ــش بین ــی را پی ــدی تحصیل خودکارآم
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لــذا مــی تــوان گفــت ســئوال اصلــی پژوهــش مبنــی بــر اینکــه 
ــا  ــی ب ــی/ برون گرای ــخصیتی نورزگرای ــای ش ــن ویژگی ه ــا بی آی
خودکارآمــدی تحصیلــی رابطــه وجــود دارد، تأییــد می شــود. 
ــخصیتی  ــت ش ــده صف ــتاندارد ش ــب اس ــه ضرای ــه ب ــا توج و ب

بــرون گرایــی β =0/636 و صفــت شــخصیتی نوروزگرایــی                                   
ــش  ــتری در پی ــت بیش ــی دارای اهمی ــرون گرای β =-3/744، ب

ــد.  ــی باش ــی م ــدی تحصیل ــر خودکارآم ــی متغی بین

 جدول 1: نتایج رگرسیون خطی چندگانه

متغیرهای پیشین
ضرایب استانداردضرایب غیر استاندارد

TP-Value
Bخطای استاندارد) β ضریب بتا )

)Constant( ثابت
برون گرایی
نورزگرایی

37/876
5/351
-3/774

3/314
0/448
0/377

-
0/636
-0/309

11/431
11/946
-10/012

0/014
0/003
0/002

بحث و نتیجه گیری
ــخصیتی  ــات ش ــش صف ــی نق ــدف بررس ــا ه ــش ب ــن پژوه ای
نورزگرایی/برون گرایــی در پیش بینــی خودکارآمــدی تحصیلــی 
ماتریــس  نتایــج  شــد.  انجــام  علوم پزشــکی  دانشــجویان 
ــی  ــدی تحصیل ــن خودکارآم ــان داد بی ــون نش ــتگی پیرس همبس
بــا نورزگرایــی در دانشــجویان علوم پزشــکی رابطــه ی منفــی 
بیــن  P=0/007(؛  و   r=-0/539( دارد  وجــود  داری  معنــی  و 
خودکارآمــدی تحصیلــی بــا برون گرایــی در دانشــجویان رابطــه ی 
مثبــت و معنــی داری دارد )r=0/489 و P=0/013(. همچنیــن، 
ــی                                                           ــخصیتی برون گرای ــت ش ــان داد صف ــیون نش ــل رگرس تحلی
نورزگرایــی  شــخصیتی  صفــت  و   )β=0/636 و   P>0/05(
ــی را  ــد خودکارآمــدی تحصیل )P>0/05 و β=-0/309( مــی توانن
پیــش بینــی کننــد. ایــن یافتــه از پژوهــش بــا نتایــج پژوهش هــای 
ــه  ــه در مطالع ــکاران ک ــج Saranche و هم ــد نتای ــین مانن پیش
ــده و  ــترس ادراک ش ــخصیتی، اس ــای ش ــل ویژگیه ــه تحلی ای ب
خودکارآمــدی تحصیلــی دانشــجویان پرداختنــد و یافتــه هــا نشــان 
ــی و  ــه منف ــدی رابط ــود کارآم ــی و خ ــوروز گرای ــن ن ــه بی داد ک
ــی  ــکاران در بررس ــود دارد )Saadat ،)9 و هم ــی داری وج معن
ــدی در  ــک شــخصیت و خودکارآم ــای تاری ــه ه ــن جنب رابطــه بی
دانشــجویان  دریافتنــد کــه رابطــه منفــی و معنــی داری وجــود دارد 
)Cheshme Mahi ،)18 و همــکاران در مطالعــه ای بــه آنالیــز 
رابطــه بیــن ابعــاد شــخصیتی و خــود کارآمــدی در دانشــجویان بــه 
ــی  ــت و معن ــن دو رابطــه مثب ــن ای ــه بی ــیدند ک ــن نتیجــه رس ای
داری حاکــم مــی باشــد )Rezaei ،)19  و همــکاران در تحقیقــی 
بررســی رابطــه بیــن شــخصیت، انگیــزش ، راهبردهــای یادگیــری 
ــت  ــه دالل ــج حاصل ــد و نتای ــجویان پرداختن ــدی دانش و خودکارآم
ــوروز گرایــی و خــود کارآمــدی رابطــه  ــرآن داشــت  کــه بیــن ن ب
منفــی  و نســبتا  معنــی داری وجــود دارد و بیــن خــود کارآمــدی 

و ویژگیهــای  شــخصیت و در دانشــجویان رابطــه مثبــت و معنــی 
داری  باالیــی حاکــم مــی باشــد )20( و Fathi و همــکاران هــم 
در پژوهــش خــود بــه نقــش رابطــه علــی خودکارآمــدی تحصیلــی 
ــخصیتی  ــات ش ــز صف ــی و نی ــای هوش ــی  باوره ــش بین در پی
ــت   ــی مثب ــن ســبکهای عاطف ــه بی ــد و مشــخص شــد ک پرداختن
مرتبــط بــا بــرون گرایــی و خودکارآمــدی تحصیلــی رابطــه مثبــت 
ــن  ــن ای ــی داری وجــود دارد )21( همســو می باشــد. در تبیی و معن
یافتــه می تــوان گفــت کــه خودکارآمــدی تحصیلــی بــا مصادیقــی 
ــس  ــه نف ــاد ب ــی و اعتم ــای درون ــه توانمندی ه ــاور ب ــون ب همچ
ــه  ــی اســت ک ــل رفتارهای ــن نقطــه ی مقاب ــود و ای ــف می ش تعری
ــه  ــه  کار گرفت ــی ب ــخصیتی نورزگرای ــت ش ــراد دارای صف در اف
می شــود. مصــداق رفتارهــای شــخصیت نورزگــرا در محیط هــای 
آموزشــی، رفتارهــای چاپلوســانه و فریبکارانــه، فقــدان همدلــی بــا 
دیگــران و عــدم ثبــات هیجانــی و اعتمــاد بــه دیگــران در روابــط 
ــا برخواســته  ــن رفتاره ــک از ای ــچ ی ــه هی ــردی می باشــد ک بین ف
ــود  ــه مقص ــرد را ب ــند و ف ــالم نمی باش ــی و س ــای درون از باوره
ــجویانی  ــت دانش ــوان گف ــه می ت ــانند. در نتیج ــوب نمی رس مطل
کــه بــه توانمندی هــای درونــی خــود بــاور دارنــد، بــرای رســیدن 
ــی و  ــای اضطراب ــود از رفتاره ــی خ ــداف آموزش ــد و اه ــه مقاص ب
ــه  ــه این گون ــدی ب ــون پای بن ــد، چ ــتفاده نمی کنن ــد اس ناکارآم

ــند. ــی می باش ــای درون ــی از ضعف ه ــا ناش رفتاره
ــده ی  ــی در برگیرن ــه نورزگرای ــرد ک ــان ک ــوان بی ــن، می ت همچنی
ــی،  ــی، خشــم و ناراحت ــه احســاس غمگین عواطــف منفــی از جمل
ــه  ــاه، احســاس کالفه گــی و آســیب پذیری نســبت ب احســاس گن
ــن  ــی پایی ــر عاطف ــه از نظ ــت و افرادی ک ــی اس ــوش احوال ناخ
ارزیابــی می شــوند، بــه احتمــال بیشــتری در رویارویــی بــا 
ــان  ــازگاری نش ــی، ناس ــاز تحصیل ــای ســخت و ناکام س موقعیت ه
می دهنــد. تحقیقــات نشــان داده کــه افــراد نورزگــرا در مقایســه بــا 
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ــور  ــرل ام ــت و کنت ــی در مدیری ــی کم ــناس توانای ــراد وظیفه ش اف
ــوردار  ــری برخ ــس پایین ت ــی از عزت نف ــور کل ــه  ط ــته و ب داش
ــا از خودکارآمــدی  هســتند کــه ایــن ویژگی هــا ســبب می شــود ت

ــی برخــوردار باشــند. پایین
امــا برون گرایــی دربرگیرنــده ی ســبک های عاطفــی مثبــت، 
رابطــه ی بیــن  فــردی صمیمــی و ســطوح بــاالی تعامــل و فعالیــت 
ــه ی  ــتن عاطف ــت داش ــه  عل ــرا ب ــراد برون گ ــت. اف ــی اس اجتماع
مثبــت در مواجــه ی بــا موقعیت هــای تنــش زا، مجموعه هــای 
ــراد  ــترس اف ــش زا در دس ــای تن ــا موقعیت ه ــه ب ــل ک ــر- عم فک
ــر  ــتن تفک ــه داش ــد. در نتیج ــترش می دهن ــرد را گس ــرار می گی ق
ــوان  ــیع تر به عن ــاری وس ــه ای رفت ــتر و گزین ــری بیش انعطاف پذی
در  برون گــرا  افــراد  مقابلــه ی  مثبــت،  عاطفــه ی  پیامدهــای 
ــطوح  ــن، س ــد. همچنی ــش می ده ــش را افزای ــا تن ــی ب رویاروی
بــاالی برون گرایــی در رویارویــی بــا تنش هــای تحصیلــی، 
ــتری  ــال بیش ــه احتم ــرا ب ــراد برون گ ــرا اف ــت. زی ــازگارانه اس س
حمایــت دیگــران را جســتجو کــرده و در ایــن امــر موفــق هســتند 
کــه در خــالل ایــن ارتبــاط به علــت تشــویق های دیگــران بیشــتر 
ــر  ــرده و کمت ــد ک ــود تأکی ــتگی های خ ــا و شایس روی توانایی ه
ایــن  می کننــد.  تمرکــز  ضعف های شــان  و  ناتوانی هــا  روی 
عوامــل ســبب شــکل گیری یــک انــگاره ی مثبــت و خودکارآمــدی 
ــال  ــراد برون گــرا می شــود و ســبب می گــردد کــه آن هــا فع در اف
و پرانــرژی باشــند، فعالیــت بیشــتری را در طــول دوران تحصیــل 
انجــام دهنــد، احســاس کننــد کــه می تواننــد تکالیــف و وظایــف 
چالش انگیــز تحصیلــی را بــا موفقیــت انجــام دهنــد و در رســیدن 
بــه اهــداف تحصیلی شــان موفــق باشــند کــه ایــن عوامــل 
ــی  ــدی تحصیل ــش خودکارآم ــع شــکل گیری و افزای ــد منب می توان

ــا باشــد. در آن ه
بــا توجــه بــه اینکه مطالعــات بســیار محــدودی در این زمینــه انجام 
ــای  ــه می بایســت پژوهش ه ــه  نظــر می رســد ک ــه اســت، ب گرفت
ــود  ــه انجــام ش ــن زمین ــیع تری در ای ــای وس بیشــتری در نمونه ه
ــر  ــز ب ــت. تمرک ــت یاف ــتحکم تری دس ــج مس ــه نتای ــوان ب ــا بت ت
ــی، اســتفاده  ــی و برون گرای ــی نورزگرای ــت شــخصیتی یعن دو صف

ــراد  ــه اف ــه ب ــودن نمون ــدود ب ــنامه و مح ــزار پرسش ــرف از اب ص
یــک دانشــگاه از محدودیت هــای پژوهــش حاضــر می باشــد. 
ــی شــدیداً  ــه اینکــه خودکارآمــدی تحصیل ــا توجــه ب ــن، ب همچنی
ــد، چنانچــه  ــاط می باش ــراد در ارتب ــناختی اف ــا ســطح هــوش ش ب
هــوش افــراد کنتــرل می شــد، نتایــج بهتــری بــه  دســت می آمــد. 
برایــن اســاس الزم اســت کــه در مطالعــات آینــده محدودیت هــای 
ــن  ــه ای ــه اینک ــه ب ــود. باتوج ــش داده ش ــر پوش ــش حاض پژوه
ــگاه  ــکی دانش ــگاه علوم پزش ــجویان دانش ــر روی دانش ــش ب پژوه
ــت در  ــت، می بایس ــده اس ــرا ش ــرد اج ــد بروج ــالمی واح آزاداس
ــهرهای  ــگاه ها و ش ــر دانش ــجویان دیگ ــه دانش ــج ب ــم نتای تعمی
ــه ی پژوهشــی  ــود. در زمین ــت نم ــاط را رعای ــب احتی کشــور جوان
نیــز پیشــنهاد می شــود در جهــت پیش بینــی خودکارآمــدی 
تحصیلــی به طــور همزمــان ویژگی هــای پنجگانــه شــخصیتی یــا 
صفــات تاریــک ســه گانــه شــخصیتی مــورد مداخلــه قــرار گیــرد. 
همچنیــن پیشــنهاد مــی شــود مطالعــه فــوق در دانشــجویان ســایر 
رشــته هــا  انجــام شــود و بــه بررســی پیــش بینــی خودکارآمــدی 
ــرون  ــوص ب ــه آن در خص ــته ب ــای وابس ــه ه ــی و مولف تحصیل
گرایــی ، ســبک های عاطفــی مثبــت و رابطــه ی بین فــردی 
مــورد پژوهــش قــرار گیــرد و همچنیــن بــه بررســی و پیــش بینــی 
ــی و عواطفــی  ــا نورزگرای ــاط ب ــی  در ارتب خــود کارآمــدی تحصیل
همچــون  خشــم ، افســردگی و احســاس گنــاه مــورد ارزیابــی قــرار 
گیرنــد تــا شــاید راهگشــای پیشــگویی در خصــوص  رویارویــی بــا 
ــای  ــازگاری ه ــی، ناس ــاز تحصیل ــخت و ناکام س ــای س موقعیت ه
اجتماعــی بویــژه در دانشــجویان کــه آینــده ســازان بدنــه فعــال و 

پویــای ســالمت جامعــه هســتند شــوند.

تشکر و قدردانی
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــه دکتــرای تخصصی رشــته روان 
شناســی تربیتــی نویســنده در ســال 1398 می باشــد. پژوهشــگران 
ــن،  ــش و همچنی ــرکت کننده در پژوه ــجویان ش ــات دانش از زحم
ــد،  ــق را دادن ــن تحقی ــام ای ــازه انج ــه اج ــگاه ک ــئولین دانش مس

صمیمانــه تشــکر و سپاســگزاری مــی  نماینــد.
References
1. Namdar areshtanab H, ebrahimi H, sahebihagh 

M, arshadi bostanabad M. Mental Health and 
Its Relationship with Academic Achievement in 
Students of Tabriz NursingMidwifery Faculty. 
Iran J Med Educ. 2013;13 (2): 146-152. (Persian)

2. Erfani N. Prediction of Self Beliefs Based on 
Self-Regulation Strategies in Students of Bu-Ali 

Sina University. Journal of Nursing Education 
(JNE) 2018; 7(2):45-51. (Persian).

3. Klassen RM, Klassen JRL. Self-efficacy beliefs 
of medical students: a critical review. Perspect 
Med Educ. 2018; 7 (2): 76-82.

4. Hasking P. Differentiating Non-Suicidal Self-
Injury and Risky Drinking: a Role for Outcome 
Expectancies and Self-Efficacy Beliefs. Prev Sci. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               6 / 7

http://ijnv.ir/article-1-677-fa.html


محسن رازانی و همکاران

51

2017; 18 (6): 694-703.
5. Newton NC, Barrett EL, Swaffield L, Teesson 

M. Risky cognitions associated with adolescent 
alcohol misuse: moral disengagement, alcohol 
expectancies and perceived self-regulatory 
efficacy. Addict Behav. 2014; 39 (1): 165-72. 

6. Yu JH, Chae SJ, Chang KH. The relationship 
among self-efficacy, perfectionism and academic 
burnout in medical school students. Korean J 
Med Educ. 2016; 28 (1): 49-55.

7. Yarmohammadzadeh P, Feizollahi Z. The 
Relationship between Social Support, Academic 
Motivation with Academic Self-Efficacy of High 
School Students. Journal of Applied Sociology. 
2016; 27 (1): 157-169. (Persian).

8. Phan HP, Ngu BH. Sources of self-efficacy in 
academic contexts: A longitudinal perspective. 
Sch Psychol Q. 2016; 31 (4): 548-564.

9. Saranche M, Maktabi GH, Haji Yakhchali A. 
Casual Relationship of Personality Characteristics 
with Academic Burnout Mediating Academic 
Self-efficacy and Perceived Academic Stress in 
Students. Journal of Management System. 2014; 
5 (17): 75-92. (Persian).

10. Tan CS, Low SK, Viapude GN. Extraversion and 
happiness: The mediating role of social support 
and hope. Psych J. 2018; 7 (3):133-143.

11. Sauer-Zavala S, Wilner JG, Barlow DH. 
Addressing neuroticism in psychological 
treatment. Personal Disord. 2017; 8 (3):191-198.

12. Shams F, Tabebordbar F. Mediating Role of 
Academic Self-efficacy for Goal Oriantation 
and Math Performance. Journal of Management 
System. 2010; 1 (3): 82-95. (Persian).

13. Seddon GM. The effects of chronological age 
on the relationship of intelligence and academic 
achievement with extraversion and neuroticism. 
Br J Psychol. 1975; 66 (4): 493-500.

14. Seddon GM. The effects of chronological age on 
the relationship of academic achievement with 
extraversion and neuroticism: a follow-up study. 
Br J Educ Psychol. 1977; 47 (2): 187-92.

15. De Campos TC. The Idea of Patents vs. the Idea 
of University. New Bioeth. 2015; 21(2):164-76.

16. Nikoogoftar M, Jazayeri F. Five-factor traits 
of personality are a predictor of mothers’ 
aggression. Knowledge & Research in Applied 
Psychology. 2019; 20 (2): 58-68.

17. Lee SH, Jeon WT. The relationship between 

academic self-efficacy and academic burnout in 
medical students. Korean J Med Educ. 2015; 27 
(1): 27-35.

18. Saadat S, Kalantari M, Ghamarani A. 
Relationship Between Dark Triad Personality 
(i.e., Machiavellianism, Narcissism, and 
Psychopathy) and Students’ Academic Self-
Efficacy. Educ Strategy Med Sci. 2017; 10 (4): 
255-262.(Persian).

19. Cheshme Mahi M, Bagherian F, Hasanzadeh 
Tavakkoli M. Relation between personality 
dimensions with students' academic performance. 
Biennial Journal of Management and Planning 
in Educational Systems. 2011; 4 (6):115-13 
(Persian).

20. Rezaei A, Khorosha M, Moghadami HR. On the 
Relationship between personality characteristics, 
motivational beliefs, and learning strategies with 
students’ academic performance of humanities 
and basic sciences Students. Educational 
Psychology. 2012; 8 (26): 212-233.

21. Fathi F, Hajiyakhchali A, Morovati Z. The Casual 
Relationship between Personality Characteristics, 
and Beliefs about Intelligence and Academic 
Self-efficacy and Performance Academic with 
Mediating Role of Achievement Goals of Female 
High School Students in Khorramabad. Journa; 
of Psychological Achievments. 2014; 21 (1):55-
78. (Persian).

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://ijnv.ir/article-1-677-fa.html
http://www.tcpdf.org

