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 Purpose: The aim of this study was to predict the relationship 

between self-hypnosis and five major personality factors with 

anxiety in Iranian entrance exam candidates. 

Materials and Methods: The present study population was all 

candidates in mathematics and experimental fields applying for the 

Iranian entrance exam in the academic year 2020-2021. The 

sampling method of the present study was a multi-stage cluster that 

was selected using Krejcie and Morgan (1987) table of a sample of 

460 people. In the present study, the Stanford Self-Hypnosis Scale 

Questionnaire (1), the Big Five Personality Factors Questionnaire, 

the Test Anxiety Scale, and the Anxiety Inventory were used to 

measure the dependent variables of the study. 

Findings: The results of stepwise regression analysis of anxiety 

based on self-hypnosis and five major personality factors showed 

that six models of extraversion, acceptance, adjustment, 

conscientiousness, neuroticism and self-hypnosis together 

accounted for 43% of girls and 28% of boys with anxiety variance. 

they do. 

Conclusion: Therefore, self-hypnosis is predicted through five 

major personality factors with anxiety and test anxiety in Iranian 

entrance exam candidates. 
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 1399ویژه نامه زمستان محوریت سالمتفصلنامه سبک زندگی با 

ا ب تیو پنج عامل بزرگ شخص یزمیتپنویرابطه خود ه

 رانیکنکور ا یاضطراب در  داوطلبان  متقاض

 1 فر یمیعظ رضایعل
 ،کیواحد الکترون، یعموم یروان شناس، ارشد یکارشناس یدانشجو

 . رانیتهران ، ا، یزاد اسالمآدانشگاه 
 

 *2ریشام یسعادت ابوطالب
اد دانشگاه آز قات،یواحد علوم و تحق ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد
 .مسئول( سندهی)نو رانیتهران، ا ،یاسالم

 
 چکیده

 و یزمیتپنویرابطه خود ه ینیب شی: پژوهش حاضر با هدف پهدف
نکور ک یبا اضطراب در  داوطلبان  متقاض تیپنج عامل بزرگ شخص

 .انجام شد رانیا
 یهارشته نیداوطلب هی: جامعه پژوهش حاضر کلو روش ها مواد

 1399-1400 یلیدر سال تحص رانیکنکور ا یمتقاض یو تجرب یاضیر
 یچند مرحله  یپژوهش حاضر خوشه ا یریبود. روش نمونه گ

(  نمونه 1987و مورگان) یاستفاده شد که با استفاده از جدول کرجس
پژوهش حاضر جهت سنجش  رنفر انتخاب شدند. د 460به حجم  یا

خود   اسیوابسته پژوهش از پرسش نامه مق یها ریمتغ
(،  پرسشنامه پنج عامل بزرگ 1استنفورد ) یریپذزمیپنوتیه

اضطراب امتحان و  پرسشنامه اضطراب استفاده  اسیمق ت،یشخص
 .شد

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام اضطراب بر اساس خود  ها: افتهی
 نشان داد که شش مدل تیو پنج عامل بزرگ شخص یریپذزمیپنوتیه

 ییرنجورخوروان ،یشناسفهی، وظ ی، سازگار  رشی،پذ ییگرابرون
در پسران    % 28در دختران و   % 43هم  یرو یزمیپنوتیوخود ه

 .کنند ین مییاضطراب را  تب انسیوار
امل پنج ع قیاز طر یزمیتپنویخود ه قیرو از طر نیاز ا :یریگ جهینت

با اضطراب و اضطراب امتحان در  داوطلبان   تیبزرگ شخص
 .شود یم ینیب شیپ رانیکنکور ا یمتقاض

 
 ت،ی، پنج عامل بزرگ شخص یزمیتپنویخود ه :یدیکل واژگان

  اضطراب
 

 15/09/1399تاریخ دریافت: 
 05/12/1399تاریخ پذیرش:  

 
    seadatee@srbiau.ac.irنویسنده مسئول: * 

_________________________________ 
1 . Anxiety 

2 . Hypnotic Susceptibility 

 مقدمه
ای است که عالقه بسیاری از روانشناسان تربیتی و چند دهه

زیاد شده است و آنان  1وتربیت به بحث اضطرابمتخصصان تعلیم
به بررسی اضطراب به صورت کلی و اختصاصی )مثال یک درس 
خاص( پرداختند و نقش متغیرهای مختلفی را در آنها بررسی نمودند. 

یافته، ناخوشایند و اغلب اضطراب غالبا یک احساس دلواپسی تعمیم
شدن دل، مبهم است که با یک یا چند احساس جسمی مانند خالی

میل  قراری وه سینه، تپش قلب، تعریق، سردرد، ادرار، بیتنگی قفس
به حرکت همراه است. برخی از کودکان حتی در سنین قبل از 
دبستان مشکالتی در زمینه یادگیری مباحث ریاضی دارند و در 

شوند. اضطراب احساس تنش و هنگام انجام آن دچار اضطراب می
 باشد که باعثریاضی میدلواپسی ناشی از کار با اعداد و حل مسائل 

 شود. اضطرابایجاد اختالل در سایر موفقیت و عملکرد تحصیلی می
باشد که باعث نگرانی زیاد، نبود امتحان ، نوعی اضطراب می

دهی ذهنی، تنش و برانگیختگی فیزیولوژیکی شخص هنگام سازمان
مواجهه با مسائل، شرایط آموزشی و ارزشیابی مرتبط با درس ریاضی 

(. این اضطراب نوعی نگرش نسبت به ریاضی و عمدتا یک 2ود )شمی
امر درونی و شخصی است که توأم با نگرانی زیاد، اختالل، نابسامانی 

باشد . اضطراب امتحان  دارای فکری، افکار تحمیلی و تنش روانی می
های فیزیکی، روانی و رفتاری است که از عالئم عالئم و نشانه

 هایتوان افزایش ضربان قلب، دستمی  فیزیکی اضطراب امتحان
توان عدم مرطوب، ناراحتی معده و سرگیجه، از عالئم روانی می

تمرکز، احساس درماندگی، نگرانی و توهین و از عالئم رفتاری 
های ریاضی، عدم انجام تکالیف ریاضی، به توان اجتناب از کالسمی

ضعیف نگری و تتأخیرانداختن انجام تکالیف ریاضی، منفی
 (.3فرایندهای ذهنی برای انجام عملیات ریاضی را نام برد )

است .  2پذیرییکی از عوامل مرتبط با اضطراب، خود هیپنوتیزم
ای موثر، مطمئن و غیرتهاجمی به معنای چگونگی هیپنوتیزم شیوه

های و استفاده از قدرت ذهن و فکر جهت مدیریت استرس
های روانشناختی، عالئم فیزیکی ناخوشایند و تغییر اضطراب

باشد . پس هیپنوتیزم حالتی از تمرکز دقیق توأم رفتارهای خاص می
ش آگاهی از محیط است که در این با توجه، گیرندگی فعال و کاه

توانند ادراکات معمولی را تغییر داده شده میحاالت ادراکات تلقین
یا جایگزین آنها شوند. تاثیر هیپنوتیزم به میزان خود 

پذیری افراد بستگی دارد که یک ویژگی ذاتی جهت هیپنوتیزم
باشد. خود شدن میدادن تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتیزمنشان

تواند باعث بهبود کیفیت زندگی و درمان پذیری میپنوتیزمهی
های جسمی و روانی شود و از جمله اثرهای آن بسیاری از اختالل

های اضطرابی، توان به مدیریت درد، اختاللکه به اثبات رسیده می
های مزمن مثل فشار خون افسردگی، چاقی، آسم و بسیاری از بیماری

 (.4اشاره کرد )
 3از عوامل مرتبط با اضطراب، پنج عامل بزرگ شخصیت یکی دیگر

هایی ها و ویژگیاست . شخصیت یک الگوی نسبتا پایدار از گرایش
ها، گذارند. پس، شخصیت گرایشباشد که بر رفتار افراد تاثیر میمی

3 . Big Five Factors of Personality 
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

هایی ها و تفاوتکننده شباهتها و رفتارهایی است که تعیینویژگی
باشد و در طول زمان تقریبا به افراد میدر افکار، عواطف و اعمال 

یست پذیر نماند و تغییر آنها به سادگی امکانصورت پایدار باقی می
افراد دارای یک الگوی نسبتا ثابت و  1(. بر اساس مدل پنج عاملی5)

پایدار از تفکر، احساس و فعالیت هستند که شخصیت آنها را 
زا بر سالمت ادهای تنشسازند و این الگوها از طریق تفسیر رخدمی

گذارد. پنج عامل بزرگ شخصیت و کیفیت زندگی آنان تاثیر می
، 4، پذیرش3گرایی، برون2رنجورخوییهای روانشامل عامل

هایی رنجورخویی به ویژگیاست. روان 6شناسیو وظیفه 5سازگاری
چون اضطراب، پرخاشگری، افسردگی، کمرویی، برانگیختگی و 

گرایی، هایی چون گرمی، گروهگرایی به ویژگیپذیری، برونآسیب
هایی چون خواهی، پذیرش به ویژگیقاطعیت، فعالیت و هیجان

ها، سازگاری شناسی، احساسات، اعمال، عقاید و ارزشتخیل، زیبایی
دوستی، همراهی، تواضع گویی، نوعهایی چون اعتماد، رکبه ویژگی

ون کفایت، نظم، هایی چشناسی به ویژگیرحمی و وظیفهو دل
داری و احتیاط در شناسی، تالش برای موفقیت، خویشتنوظیفه
رنجورخویی به تمایل (. عالوه بر آن، روان6گیری اشاره دارد )تصمیم

جویی، خصومت، فرد برای تجربه اضطراب، تنش، ترحم
ل فرد گرایی به تمایورزی، افسردگی و عزت نفس پایین، برونتکانش

طلبی، پر انرژی و صمیمی بودن، پذیرش به جرأت بودن،برای مثبت
و  پذیریتمایل فرد برای کنجکاوی، عشق به هنر، هنرمندی، انعطاف

خردورزی، سازگاری به تمایل فرد برای بخشندگی، مهربانی، 
دوستی و اعتمادورزی و فکری، نوعسخاوت، همدلی، هم

ت اعتماد قابلیبودن، کارابودن، شناسی به تمایل فرد برای منظموظیفه
مداری، منطقی و آرام بودن اطالق بخشی، پیشرفتو اتکا، خودنظم

شود. با توجه به اهمیت اضطراب و شیوع نسبتا باالی آن، تالش می
برای کاهش آن ضروری است که برای این منظور ابتدا باید عوامل 

توان مرتبط با آن را شناخت که از عواملی که کمتر بررسی شدند می
پذیری و پنج عامل بزرگ شخصیت اشاره کرد. در ود هیپنوتیزمبه خ

نتیجه، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا 
پذیری و پنج عامل بزرگ شخصیت با اضطراب بین خود هیپنوتیزم

 (؟7در داوطلبان  متقاضی کنکور ایران رابطه معنادار وجود دارد )
 

 ها روشمواد و 

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرداوری  
داده ها توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ روش در زمره پژوهش 

های های کمی بود . جامعه آماری این پژوهش کلیه داوطلبین رشته
 1399-1400ریاضی و تجربی متقاضی کنکور ایران در سال تحصیلی 

هزار نفر بودند. حجم نمونه با  200میلیون  1که تعداد انها حدود 
( انتخاب شدند . با این 1987استفاده از جدول کرجسی و مورگان )

حال در این پژوهش برای اطمینان از حجم نمونه و با توجه به 
ای گیری خوشهنفر با روش نمونه 500های احتمالی تعداد ریزش

_________________________________ 
1 . Five Factor Model 

2 . Neuroticism 

3 . Extraversion 

4 . Openess 

ای عنوان نمونه انتخاب شدند. که بعد از اجرای بهچندمرحله
 460پاسخنامه ناقص بودند که در نهایت  40پرسشنامه ها حدود 

(. نحوه اجرای پژوهش 8نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند )
حاضر به این صورت بود که ابتدا به دلیل کرونا و وضعیت موجود 
در سامانه مجازی و انالین کالسیننو که حدود    میلیون عضو مجازی 

کنکور در ان عضو هستند اعالم شد که این  از داوطلبان متقاضی
پژوهش در حال اجرا است و از عالقه مندان و داوطلبان دعوت شد 

داوطلب که از   850که پرسشنامه ها را کامل کنند. سپس از بین 
نفر به عنوان نمونه  20استان های مختلف بودند از هر استان حدود 

اهداف، اهمیت و  نفر ( .  سپس پس از بیان 640انتخاب شدند )
نامه شرکت آگاهانه در ضرورت پژوهش و دریافت فرم رضایت

داوطلب که   500آموزان منتخب از بین داوطلبان  پژوهش، دانش
اضطراب باالتری داشتند انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش پاسخ 

های ابزارها دادند. الزم به ذکر است که از آنان خواسته شد تا گویه
ت مطالعه و به طور صادقانه پاسخ دهند. قبل از پاسخگویی را با دق

ه ها بها بدون نام هستند و تحلیلبه آنها گفته شد که پرسشنامه
صورت کلی انجام خواهد شد و عالوه بر آن، هیچ پاسخ صحیح یا 
غلطی وجود ندارد و بهترین پاسخ، پاسخی است که گویای وضعیت 

رود به مطالعه شامل برخورداری های وواقعی باشد.  شرایط و مالک
های قبل، زندگی همراه با از سالمت جسمی، عدم مردودی در سال
زا مانند طالق و مرگ در پدر و مادر، عدم وقوع رخدادهای تنش

نزدیکان در شش ماه گذشته، عدم دریافت خدمات روانشناختی در 
 لهپزشکی از جمسه ماه گذشته و عدم اعتیاد و مصرف داروهای روان
 (. 9ضداضطراب، ریتالین، ضدافسردگی و غیره بودند )

الف( مقیاس  برای انجام این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد: 
: فرم سی مقیاس  خود 7پذیری استانفوردخود هیپنوتیزم

 1962پذیری استنفورد توسط ویتزنهافر و هیلگارد در سال هیپنوتیزم
ه است که بر اساس مقیاس پنج گوی 12ساخته شد. این ابزار دارای 

گذاری =کامال موافقم( نمره5=کامال مخالفم تا 1ای لیکرت )درجه
ها محاسبه، لذا دامنه شود. نمره این ابزار با مجموع نمره گویهمی

 25پذیری کم، خود هیپنوتیزم  24تا  12)نمره  60تا  12نمرات بین 
خود   48 پذیری متوسط و باالتر ازخود هیپنوتیزم  48تا 

پذیری پذیری باال( و نمره باالتر به معنای  خود هیپنوتیزمهیپنوتیزم
( روایی سازه ابزار را با روش 1بیشتر است. ویتزنهافر و هیلگارد )

 72/0تحلیل عاملی تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ 
توسط  8ب( پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گزارش کردند. 

 60ساخته شد. این ابزار دارای  1992کری در سال مککاستا و 
گرایی، پذیرش، سازگاری و رنجورخویی، برونگویه و پنج بعد روان

گویه( است که بر اساس مقیاس پنج  12شناسی )هر بعد وظیفه
گذاری =کامال موافقم( نمره5=کامال مخالفم تا 1ای لیکرت )درجه

ها محاسبه، لذا دامنه گویهشود. نمره هر بعد با مجموع نمره می
و نمره باالتر به معنای بیشتر داشتن آن  60تا  12نمرات هر بعد بین 

5 . Agreeableness 

6 . Conscientiousness 

7 . Stanford Hypnotic Susceptibility Scale: SHSS/C 

8 . Big Five Factor of Personality Questionnaire 
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 1399ویژه نامه زمستان محوریت سالمتفصلنامه سبک زندگی با 

روایی سازه ابزار را با روش  1ویژگی است. کوزاکو، سافین و رحیم
تحلیل عاملی تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ برای ابعاد 

، سازگاری 79/0رش ، پذی81/0گرایی ، برون89/0رنجورخویی روان
گزارش کردند. در ایران، صفری  88/0شناسی و وظیفه 83/0

جعفرلو، عبداللهی و قنبرپور نصرتی روایی را از طریق میانگین 
بدست آورند و  60/0شده برای هر بعد باالتر از واریانس استخراج

رنجورخویی پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ برای ابعاد روان
و  77/0، سازگاری 76/0، پذیرش 81/0گرایی ن، برو69/0

گزارش کردند. در پژوهش حاضر مقدار پایایی  80/0شناسی وظیفه
 (.10ابعاد با روش آلفای کرونباخ محاسبه  خواهد شد )

سوال  20سوال تشکیل شده که  40از  پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر
نجش سوال دوم رگه اضطراب را مورد س 20اول حالت اضطراب و 

 20دهد. مقیاس حالت اضطراب )اضطراب آشکار( شامل قرار می
« این لحظه و زمان پاسخگویی»جمله است که احساسات فرد را در 

کند. مقیاس رگه اضطراب )اضطراب پنهان( هم شامل ارزشیابی می
 .سنجدجمله است که احاساست عمومی و معمولی افراد را می 20

سخ به حالت اضطراب تعدادی گزینه ها در پادر پاسخگویی آزمودنی
ای را که به برای هر عبارت ارائه شده است که آنها باید گزینه

 این. کنند انتخاب نمایدمی بیان را آنها احساسات شدت وجه  بهترین
. زیاد خیلی -4 و زیاد -3کم،  -2کم،  خیلی -1: از عبارتندها گزینه

اب را نشان اضطر عدم که هایی عبارت گذاری، برای نمرههای وزن
عبارت هایی که در هنگام نمره  .دهند به صورت معکوس استمی

 مقیاس: شوند عبارتند ازگذاری به صورت معکوس نمره گذاری می

مقیاس  . 1-2-5-8-10-11-15-16-19-20حالت اضطراب: 
برای به . 21-23-26-27-30-33-34-36-39رگه اضطراب: 

از دو مقیاس، با توجه به اینکه دست آوردن نمره فرد در هر کدام 
شوند، مجموع ها به صورت معکوس نمره گذاری میبخی عبارت

گردد. لذا نمرات هر کدام از دو عبارت هر مقیاس می 20نمرات 
قرار  80تا 20ای بین تواند در دامنهمقیاس حالت و رگه اضطراب می

 تبرای نمره گذاری مقیاس به کمک دست، کلیدهایی در جه .گیرد
برای ساختن کلیدی مناسب هر مقیاس . تصحیح قابل دسترسی هستند

های چاپ شده بر روی کلید که برای باید به شکل آزمون و ارزش
در پژوهش خانی   .عبارت وجود دارند توجه نمود 20هر پاسخ از 

پور و همکاران ضریب همسانی آین آزمون به شیوه آلفای کرونباخ 
ن به روش همسانی درونی در کار با به دست آمد. اعتبار آ 66/0

، به 86/0 - 95/0بزرگساالن، دانشجویان و فراخواندگان ارتش 
و برای دانشجویان  77/0بازآزمون برای  داوطلبان   -روش آزمون 

، به نقل از خانی 2002گزارش شده است )آنتونی و همکاران،  70/0
اعتبار آزمون (. در هنجاریابی آزمون در ایران 1390پور و همکاران، 

ضریب آلفای  86/0تا  65/0بازآزمون برای مقیاس رگه اضطراب  -
، به 1994محاسبه شد )مهرام،  92/0کرونباخ برای حالت اضطراب 

کرونباخ پرسشنامه اضطراب  یضمنا آلفا. (1390نقل از خانی پور، 
 بود 85/0پژوهش  نیدر ا لبرگریاسپ

 

 افته ها ی

 
 گرایی  و خود هیپنوتیزمیی توصیفی  پنج عامل بزرگ شخصیت ، برونهاشاخص. 1جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین تعداد متغیر ها
 45 11 2.12 27.46 460 اضطراب

 40 9 2.18 6.332 460 اضطراب آشکار
 41 10 2.09 20.9579 460 اضطراب پنهان

     460 پنج عامل بزرگ شخصیت
 24 5 0.88 12.50 460 برون گرایی

 23 6 0.97 11.45 460 پذیرش

 25 6 0.89 10.48 460 سازگاری

 24 5 0.81 12.43 460 شناسیوظیفه

 24 5 0.96 11.12 460 رنجورخوییروان

 178 38 10/7 10/104 460 خود هیپنوتیزمی

ی توصیفی  تعداد، میانگین ، انحراف معیار هاشاخص-1نتایج جدول  
و کمترین و بیشترین نمره مربوط به پنج عامل بزرگ شخصیت، 

گرایی  و خود هیپنوتیزمی و خرده متغیر های آنها را نشان می برون

_________________________________ 
1 . Kozako, Safin & Rahim 

دهد بر این اساس میانگین و انحراف استاندارد پنج عامل بزرگ 
استاندارد خود  و انحراف ( و میانگین0.25( و  )126.57شخصیت )

( بود همچنین در بین خرده مولفه 10/7( و  )10/104هیپنوتیزمی )
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 171 ...با تیو پنج عامل بزرگ شخص یزمیتپنویرابطه خود ه 

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

گرایی  باالترین میانگین و انحراف استاندارد مربوط به های برون
( و کمترین میانگین و انحراف 0.88( و  )12.50گرایی  )برون

 ( بود. 0.89( و  )10.48استاندارد مربوط به  سازگاری   )
 

 همبستگی پنج عامل بزرگ شخصیت ، اضطراب و خود هیپنوتیزمی 2جدول 
متغیره

 ا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1 1          
2 0/33** 1         
3 0/43** /67**0 1        
4 0/35** 0/71** 0/35** 1       

5 0/34**
- 

/60**0 0/34**
- 

0/35**
- 

1      

6 0/64**
- 

/60**0
- 

0/23**
- 

0/34**
- 

0/23**
- 

1     

7 
0/32**

- 
0/23**

- 
/37**0

- 
0/64**

- 
0/36**

- 
0/31**

- 1    

8 
0/32**

- 
0/23**

- 0/32** 0/32** /23**0 /67**0 /37**0 1   

9 0/41** /67**0 0/41** 0/32** /37**0 /37**0 /37**0 /37**0 1  

10 
0/33**

- 
0/35**

- 0/33- 
0/36**

- 
0/31**

- 
0/23**

- 
0/28**

- 
0/23**

- 
0/36**

- 1 

 -2اضطراب  -1توجه: شماره های موجود در جدول عبارتند از 
 -6پذیرش   -5گرایی برون-4اضطراب پنهان  -3اضطراب آشکار 

خود  -9رنجورخوییروان-8شناسی وظیفه -7سازگاری  
 هیپنوتیزمی        

پذیری و پنج عامل بر اساس خود هیپنوتیزم بینی اضطرابپیشجهت 
لیل از تح بزرگ شخصیت در داوطلبان دختر متقاضی کنکور ایران

رگرسیون چند گانه با روش گام به گام برای ورود متغیرهای پیش 

(. در این تحلیل 11-4بینی در مدل رگرسیون استفاده شد )جدول 
اس براساصلی و خرده متغیر های آن ها متغیر های پیش بینی کننده 

در گام های متوالی وارد تحلیل شدند تا  همبستگیضرایب  باالترین
میزان پیش بینی هر یک از آنها برای تغییرات پنج عامل بزرگ 

خرده متغیر  6 شخصیت مشخص گردد. مدل نشان می دهد که
یی  ورنجورخشناسی  ،روانگرایی ، پذیرش، سازگاری  ، وظیفهبرون

 شدند  وارد معادله رگرسیون وخود هیپنوتیزمی 

 
 پذیری و پنج عامل بزرگ شخصیتاضطراب بر اساس خود هیپنوتیزم نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام. 3دول ج

  SS dF MS F sig R منابع تغییر مدل
R2 

Adjusted 

1 
 99/57489 1 12/67890 رگرسیون

70/3 001/0 63/0 34/0 17/0 
 11/764 456 78/68906 باقیمانده

2 
 68/76901 2 34/75435 رگرسیون

34/5 001/0 66/0 36/0 18/0 
 24/765 455 22/786543 باقیمانده

3 
 8/45890 3 11/343216 رگرسیون

37/6 001/0 68/0 38/0 19/0 
 67/766 454 31/577654 باقیمانده

4 
 61/35890 4 77/342156 رگرسیون

59/7 001/0 71/0 39/0 20/0 
 80/777 453 89/564321 باقیمانده

5 
 94/48907 5 90/36890 رگرسیون

77/8 001/0 73/0 42/0 21/0 
 11/778 452 11/68901 باقیمانده

2r
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  و همکاران                 فرد  یمیعظ رضایعل  172

 

 1399ویژه نامه زمستان محوریت سالمتفصلنامه سبک زندگی با 

6 
 94/78546 5 44/45678 رگرسیون

47/4 001/0 76/0 43/0 22/0 
 42/778 451 22/87345 باقیمانده

 اضطراب : مالکمتغیر  
گرایی،  پذیرش  ، سازگاری ، : برون متغیرهای پیش بینی کننده

 رنجورخویی وخود هیپنوتیزمی   شناسی، روانوظیفه
اضطراب بر اساس خود  نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام

پذیری و پنج عامل بزرگ شخصیت در داوطلبان دختر هیپنوتیزم
از  %34مشخص می کند که  گرایی ()برون1مدل نشان داد که 

در پنج عامل بزرگ شخصیت در داوطلبان واریانس اضطراب  شده 
 توجیه می شود برون گرایی ز طریق دختر متقاضی کنکور ایران ا

(34/0R Square =  اضافه شدن مدل .)3، مدل  (پذیرش ) 2 
رنجورخویی( و )روان 5مدل  )شناسی وظیفه (4)سازگاری ( و مدل 

 1،  3،2،  2، 2باعث افزوده  ) خود هیپنوتیزمی ( به ترتیب 6مدل 
ی مدل روشش می شود. بدین ترتیب اضافه رصد به واریانس قبلی د

 ) دکنن تبیین میرا پنج عامل بزرگ شخصیت از واریانس  % 43هم 
43/0R Square =  با توجه به مقدار .)F  ( و سطح معنی داری
P  است  فرضیه صفر رد شده و با  01/0( که کوچکتر از

بین اضطراب بر اساس خود  نتیحه می گیریم  %99اطمینان
پذیری و پنج عامل بزرگ شخصیت رابطه وجود دارد. لذا هیپنوتیزم

پذیری و پنج عامل بزرگ ماضطراب بر اساس خود هیپنوتیز
 پیش بینی می شود.شخصیت در داوطلبان دختر 

 
 پذیری و پنج عامل بزرگ شخصیتبر اساس خود هیپنوتیزم ن اضطرابضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده در تحلیل رگرسیو. 4جدول 

 B SE Beta t P مدل

 001/0 13.8  4.23 67.921 مقدار ثابت 

 001/0 4.05 0.14 2.23 1.49 گراییبرون 1

 002/0 7.03 0.18 5.36 351 پذیرش 2

 003/0 7.30 0.19 0.24 3.50 سازگاری 3

 001/0 9.21 0.21 044 2.15 شناسیوظیفه 4

 04/0 5.89 0.24 0.87 2.80 رنجورخوییروان 5

 /004 6.66 29/0 056 2.45 خود هیپنوتیزمی 6

 اضطراب : مالکمتغیر 
گرایی  گرایی  پذیرش  ، برونگرایی ، برونمتغیر پیش بین : برون
گرایی  شناسی  ، برونگرایی  وظیفهسازگاری  ، برون

 رنجورخویی  وخود هیپنوتیزمی        روان
و سطح معنی داری ارایه شده است.  t، بتا ،  Bمقدار (4)در جدول 

وزنهای بتا در ستون ضرایب بتای استاندارد شده برای ارزیابی سهم 
هر یک از متغیرها در معادله رگرسیون بکار می رود. این ضرایب 

گوید که با تغییر یک واحد در متغیر پیش بین چند واحد به ما می
ه گرایی  بر برونتغییر در متغیر مالک رخ می دهد. بر این اساس اگ

متغیر    14/0اندازه یک واحد افزایش یابد، این تغییر به اندازه  
دهد. به عالوه افزایش یک واحد در اضطراب را افزایش می

گرایی  گرایی  سازگاری  ، برونگرایی  پذیرش  ، برونبرون
رنجورخویی  وخود هیپنوتیزمی  گرایی  روانشناسی  ، برونوظیفه

  29/0،  24/0،  21/0،  19/0،  18/0،  14/0به اندازه به ترتیب 
 را افزایش می دهند.   متغیر اضطراب امتحان

پذیری و پنج بر اساس خود هیپنوتیزم بینی اضطرابپیشجهت   
ز ا عامل بزرگ شخصیت در داوطلبان پسر متقاضی کنکور ایران

رهای یتحلیل رگرسیون چند گانه با روش گام به گام برای ورود متغ
(. در این 14-4پیش بینی در مدل رگرسیون استفاده شد )جدول 

اصلی و خرده متغیر های آن ها تحلیل متغیر های پیش بینی کننده 
در گام های متوالی وارد تحلیل  همبستگیضرایب  باالترینبراساس 

شدند تا میزان پیش بینی هر یک از آنها برای تغییرات پنج عامل 
خرده  6 بزرگ شخصیت مشخص گردد. مدل نشان می دهد که

شناسی گرایی، پذیرش، سازگاری، وظیفهمتغیر برون
شدند  وارد معادله رگرسیون رنجورخویی  وخود هیپنوتیزمی ،روان

(119 . 
 

 پذیری و پنج عامل بزرگ شخصیت در داوطلبان پسراضطراب بر اساس خود هیپنوتیزم نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام. 5دول ج

  SS dF MS F sig R منابع تغییر مدل
R2 

Adjusted 

1 
 99/34567 1 02/73467 رگرسیون

11/4 001/0 37/0 17/0 16/0 
 26/764 456 66/456378 باقیمانده

2 
 68/24678 2 08/564321 رگرسیون

32/7 001/0 39/0 19/0 15/0 
 52/765 455 66/65432 باقیمانده

2r
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 173 ...با تیو پنج عامل بزرگ شخص یزمیتپنویرابطه خود ه 

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

3 
 8/45689 3 91/342156 رگرسیون

56/9 001/0 41/0 21/0 16/0 
 18/766 454 66/65432 باقیمانده

4 
 61/26890 4 01/87654 رگرسیون

45/7 001/0 44/0 22/0 17/0 
 38/777 453 66/65432 باقیمانده

5 
 94/457890 5 66/77890 رگرسیون

45/3 001/0 46/0 23/0 18/0 
 62/778 452 01/987465 باقیمانده

6 
 94/87654 5 66/65432 رگرسیون

29/3 001/0 49/0 24/0 19/0 
 62/778 451 01/654372 باقیمانده

 اضطراب  : مالکمتغیر  
گرایی،  پذیرش  ، سازگاری ، : برون متغیرهای پیش بینی کننده

 رنجورخویی  وخود هیپنوتیزمی   شناسی  ، روانوظیفه
اضطراب بر اساس خود  نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام    

پذیری و پنج عامل بزرگ شخصیت در داوطلبان پسر نشان هیپنوتیزم
از واریانس  %17مشخص می کند که  گرایی ()برون1مدل داد که 

 برون گرایی ز طریق در پنج عامل بزرگ شخصیت ااضطراب  شده 
 2(. اضافه شدن مدل  = 17/0R Square)توجیه می شود 

 5مدل  )شناسی وظیفه  (4سازگاری ( و مدل ) 3، مدل  (پذیرش )

 باعث ) خود هیپنوتیزمی ( به ترتیب 6رنجورخویی  ( و مدل )روان
می شود. اضافه رصد به واریانس قبلی د 1،  2، 2،  2، 1افزوده ش

پنج عامل بزرگ از واریانس  % 24مدل روی هم شش بدین ترتیب 
(. با توجه به مقدار  = Square 28 ) کنند را تبیین میشخصیت 

F  ( و سطح معنی داریP  که کوچکتر از )است  فرضیه  01/0
بر  بین اضطراب نتیحه می گیریم  %99صفر رد شده و با اطمینان

پذیری و پنج عامل بزرگ شخصیت رابطه اساس خود هیپنوتیزم
پذیری و پنج عامل بر اساس خود هیپنوتیزم وجود دارد. لذا اضطراب

 پیش بینی می شود.بزرگ شخصیت 
زرگ پذیری و پنج عامل بن اضطراب بر اساس خود هیپنوتیزم( : ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده در تحلیل رگرسیو6جدول شماره )

 شخصیت
 B SE Beta t P مدل

 002/0 7.8  4.32 45.654 مقدار ثابت 

 003/0 5.05 0.17 0.24 1.49 گراییبرون 1

 002/0 6.02 0.22 4.5 351 پذیرش 2

 001/0 7.40 0.26 0.26 3.50 سازگاری 3

 001/0 8.10 0.28 033 2.15 شناسیوظیفه 4

 03/0 6.65 0.31 0.84 2.80 رنجورخوییروان 5

 /002 9.34 33/0 057 2.45 خود هیپنوتیزمی 6

 اضطراب : مالکمتغیر 
گرایی  سازگاری  ، گرایی  پذیرش  ، برونگرایی ، برونبرون
رنجورخویی  وخود گرایی  روانشناسی  ، برونگرایی  وظیفهبرون

و سطح معنی داری ارایه  t، بتا ،  B( مقدار6هیپنوتیزمی در جدول )
شده است. وزنهای بتا در ستون ضرایب بتای استاندارد شده برای 

هر یک از متغیرها در معادله رگرسیون بکار می رود.  ارزیابی سهم
گوید که با تغییر یک واحد در متغیر پیش بین این ضرایب به ما می

(. بر این اساس 12چند واحد تغییر در متغیر مالک رخ می دهد )
گرایی  به اندازه یک واحد افزایش یابد، این تغییر به اندازه اگر برون

دهد. به عالوه افزایش را افزایش می حانمتغیر  اضطراب امت 17/0
گرایی  سازگاری  ، گرایی  پذیرش  ، برونیک واحد در برون

رنجورخویی  وخود گرایی  روانشناسی، برونگرایی  وظیفهبرون
،  31/0،  28/0،  26/0،  22/0هیپنوتیزمی  به ترتیب به اندازه 

د (.در خو13را افزایش می دهند ) متغیر اضطراب 33/0
ه بازنمایی شد پذیری ، دانش آموزان  حفظ اطالعات قبلیهیپنوتیزم

کردند و با ارتقای توجه ها در مراحل بعدی را تمرین میو بازیابی آن

طور که هستند بدون قضاوت متمرکز و پذیرش هیجانات همان
پذیری با )آزادسازی منابع شناختی(، بارگذاری خود هیپنوتیزم

آموزد در شرایط متعدد ه شده و شخص میهای مزاحم کاستمحرک
ها از خویش با پذیرش هیجانات و افکار خود و جدا دانستن آن

کنند منابع شناختی خود را با تمرکز بر عنوان جریانی که گذر میبه
هدف آزاد کند و از بارگذاری زیاد اجتناب کرده و مانع سرکوبی 

تواند ظرفیت میها شده و این موقعیت هیجانات و صرف انرژی بر
 (.14و انرژی شناختی را صرف هدف نماید )

 
 نتیجه گیری

افراد را   پذیریدر تبیین این نتایج می توان گفت که خود هیپنوتیزم
افکار و احساسات را متوقف کرده  پذیرش خودکار کند تاتشویق می

 طورها را همانو به ارزیابی صحت تفکر و احساسات نپردازند و آن
سازی بپذیرند و بدین ترتیب با تمرکز و توجه به غنیکه هست 

اطالعات مرتبط باهدف پرداخته و کاهش اضطراب را سبب 
 هنگامی. عدم آمادگی اصلی ترین دلیل استرس امتحان استشود. می
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 1399ویژه نامه زمستان محوریت سالمتفصلنامه سبک زندگی با 

آمادگی  حمطالعه صحی ریزی درسی و که فرد به علت نداشتن برنامه
الزم را برای امتحان کسب نکرده باشد، بدون شک قبل امتحان یا 

بهتر است کمک کنید فرزندتان برای  کنکور مضطرب می شود.
ریزی باید واقعی  البته برنامه شودریزی  هایش برنامه خواندن درس
ه زمانی ک رقابت به افزایش استرس کمک می کند!  و عملی باشد.

مدرسه یا فرزندان در خانه برای برتری یافتن از آموزان در  دانش
یکدیگر به رقابت بپردازند کم و بیش استرس و نگرانی بر آنها چیره 
. می شود. والدین مضطرب عامل بیرونی استرس امتحان هستند

موجب انتقال آن به فرزند و تشدید  والدین اضطراب در وجود
های یک  ناتوانی هرگاه.  مقایسه کردن -6. شود  اضطراب او می
های فرد دیگری سنجیده شود موجب بروز احساس  فرد، با توانایی

ماد اعت اگر این امر با سرزنش همراه باشد، ناراحتی و پوچی می گردد.
بهتر است از تحقیر  شود. فرد کم و به اضطراب او افزوده می به نفس

 بیش از حد جلوه دادن بعضی از درس -7.شودو سرزنش خودداری 
ها را به هر دلیلی خیلی مهم تلقی  عضی از درسوقتی اطرافیان ب ها
 یها به وجود مکنند در فرد ترس یا نگرش منفی نسبت به درس می

بهتر است به فرزند خود یادآور شویم این درس هم همانند دیگر  آید.
پاداش های نامناسب  -8دروس هستند فقط نیاز به تالش بیشتر دارند.

زمانی که اطرافیان برای قبول  شوندباعث بروز استرس در امتحان می 
دهند کار را برای  های بزرگ می شدن یا گرفتن نمره باال وعده
وقتی اطرافیان فردی را  تفکر منفی -9دانش آموزان سخت می کنند.

مورد خطاب « …شوی و ای نمیاراده، تو کارهبـی»با القابی مانند 
ود را در فرد به وج یتفکر منف ای یناتوان یذهن ریتصو دهند، قرار می

 (.15) آورند می
عدم دقت و تمرکز در انجام تکالیف یا درس خواندن  عدم تمرکز

شود یادگیری سطحی باشد و در موقع امتحان،  در طول سال باعث می
بهتر  .(16) یادآوری مطالب دشوار بوده و موجب اضطراب گردد

شود. ا آموزش داده و حافظه به آنه افزایش تمرکز است شیوه های
گاهی اضطراب امتحان به این دلیل است که انتظارات فرد از خود، 

هم گفته می  کمال گرایی های اوست، به این حالت بیش از توانایی
این توقعات بسیار آسیب زننده هستند به طوری که فرد حتی  شود.

کی از علل ی نمی تواند به چیزی که شایستگی آن را دارد برسد.
اضطراب ناشی از امتحان، تسلط نداشتن بر مفاهیم درسی است. 

مفاهیم کتاب های درسی ضعف در عملکرد معلمان، تطبیق نداشتن 
با روحیات دانش آموزان و موارد دیگر، سبب جدایی دانش آموزان 

شود. امتحان بین های درسی و نگرفتن مفاهیم آموزشی میاز کتاب
دانش آموزان و معلمان به صورت یک خط قرمز در آمده است، به 

دهد تا فقط دانش آموز در امتحان قبول طوری که معلم درس می
خواند تا فقط بتواند از پس سواالت دانش آموز نیز درس میشود و 

 .امتحان برآید و تاکیدی بر میزان یادگیری دانش آموزان وجود ندارد
یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد استرس و اضطراب در دانش  20نمره 

ای است که اکثر والدین و دانش آموزان آموزان است. بیست، نمره
لی که این نمره بیانگر یادگیری کامل از در پی آن هستند، در حا

دهد که دانش آموز سوی دانش آموزان نیست بلکه فقط نشان می
 .(17)های درسی خود را خوب حفظ کرده استمطالب کتاب

درصد دانش آموزان به دلیل تاکید فراوان خانواده و  93بیش از 
معلمان مدارس در روزهای امتحان دچار استرس و اضطراب هستند 

دهد که این عامل، درصد افت تحصیلی دانش آموزان را افزایش می
شود. طبق های دانش آموزان میو سبب عدم ارائه کامل آموخته

درصد  70تواند تا مطالعات انجام شده اضطراب ناشی از امتحانات می
سبب کاهش یادگیری دانش آموزان خصوصا در مقاطع راهنمایی و 

یادگیری دانش آموزان را مختل کرده  متوسطه شود. اضطراب امتحان
های عصبی و و سبب بروز اختالالت رفتاری همچون تیک

 .(18) شودپرخاشگری در آنها می

هایی که با عملکرد تحصیلی در ارتباط است، از جمله متغیر
به ماهیت اضطراب امتحان به  باشد. ساراسوناضطراب امتحان می

شناختی در فرایند توجهی، افکار کنندهْ تداخالت عنوان عامل ایجاد
مرتبط با تکلیف اشاره دارد که سبب ایجاد اختالل تحریف شده و نا

گیری، افت عملکرد تحصیلی و رویگردانی از مدرسه در فرایند یاد
-شود. بنابراین اضطراب امتحان می تواند بر روند تحصیلی دانشمی

-به مهارت آموزان اثرگذار باشد. عالوه بر کاهش اضطراب توجه

تواند راهگشایی جهت بهبود یادگیری های اجتماعی و تقویت آن می
های آموزشی در مدارس باشد. چرا که مهارت اجتماعی، و فعالیت

رفتارهای آموخته شده ای است که فرد را قادر می سازد با دیگران 
رابطه اثر بخش داشته و از واکنش های نامعقول اجتماعی خودداری 

ین مهارتهای اجتماعی ممکن است با پیشرفت تحصیلی بنابرا. کند
 .آموزان در ارتباط باشددانش

ری  پذیتوان ادعا نمود که خود هیپنوتیزمها مییافته در تبیین این
مهارت توجه آگاهانه و کسب آگاهی از زمان حال است و معموالً 

پذیری  به ما میبرد. خود هیپنوتیزماز تنفس و مدیتیشن بهره می
طور که هست بپذیریم. خود آموزد تا احساسات دشوار را همان

و  نظر بدون قضاوتکند تا از یک نقطهپذیری  کمک میهیپنوتیزم
ها و احساسات و افکار خود بنگریم. با مهربانی با خویش به موقعیت

ده شاگرچه مدیتیشن ریشه از اصول معنوی دارد اما ازنظر علمی ثابت
تواند باعث کاهش استرس شود. االنه میکه تنفس و تمرکز فع

ذیری  پاند که تمرین خود هیپنوتیزمهای پیشین ثابت کردهپژوهش
دهد. همه افرادی آوری بیشتر آموزش میمغز را برای آرامش و تاب

آموزان در شوند مثل دانشروبرو می های پراسترسموقعیت با که
همچنین این تمرین برای توانند از آن بهره ببرند. زمان امتحانات می

هیجانی مثل  هایسازی خویش برای موقعیتکه آمادهدانش آموزان
 هایدر زمان تمرین تواند مفید باشد.می اضطراب امتحان دشواراست

پذیری ، تنفس آگاهانه و توجه به افکار و احساسات خود هیپنوتیزم
قیقه دسازد و بستن چند حال حاضر سیستم پاراسمپاتیک را فعال می

تواند رابطه ها و تمرکز روی تنفس و دم و بازدم میچشم
شی تنها در آرام بخنه پذیری ای داشته باشد. خود هیپنوتیزمالعادهفوق

از طریق توجه و تمرکز و تنفس عمیق( کمک ) و کاهش استرس
 آموزان کمککند بلکه از طریق پذیرش بدون قضاوت به دانشمی
 بپذیرند و با آن از امتحانات را ال شکستکند تا احساسات احتممی

برد. چون وقتی آوری درونی را باال میروبرو شوند یعنی تاب
گیرد تا روی توجه آگاهانه تمرکز کند لحظه زمان آموز یاد میدانش
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شود گویا فرد در حال تماشای این حال به کیفیت عینی تبدیل می
 موقعیت از تلویزیون است.

پذیری  بر کاهش اضطراب ثبت خود هیپنوتیزماگرچه این رابطه م
پذیری  باشد اما خود هیپنوتیزمهای پیشگیری میشبیه به سایر روش

تواند یک روش محبوب، در دسترس، پذیرفتنی همراه با پذیرش می
در طی فرایند یادگیری اهمیت زیادی دارد.  1اجتماعی باشد. توجه

ت که با پردازش توجه شامل درگیری فعاالنه مناطق مغزی اس
های نظریه پردازش اطالعات سروکار دارند. توجه از مؤلفه

اطالعات است. در نظریه پردازش اطالعات، یادگیری با انسجام سه 
حسی، فعال و درازمدت سروکار دارد. نظریه پردازش  نوع حافظه

دهد که انسجام این سه نوع حافظه از فرایند اطالعات نشان می
کند. نظریه پردازش و بازیابی استفاده میذخیره  رمزگذاری،

کند که رمزگذاری یعنی توجه به اطالعات جدید اطالعات بیان می
س پ پذیری و انتقال اطالعات به حافظه درازمدت.در خود هیپنوتیزم

در مراحل  توان آن رااز ذخیره اطالعات در حافظه درازمدت، می
 و اساسی در رمزگذاریبخش مهم  بنابراین توجه بعدی بازیابی کرد؛

ه کند. تمرکز بر توجاست لذا در فرایند یادگیری نقش مهمی ایفا می
بدون قضاوت  لحظات زمان حال توجه به پذیری ،در خود هیپنوتیزم

عنوان روش کاهش شد که در حوزه آموزش از آن به منجر به آن
استفاده شود. هرچه فرد  آموزاناضطراب و احساسات منفی در دانش

به زمان حال بیشتر توجه کند و قضاوت نکند زمان صرف شده برای 
چرا  کند کهشود. این نظریه بیان میجدال با هیجانات منفی کمتر می

 شود.پذیری  باعث کاهش اضطراب میتمرین خود هیپنوتیزم
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