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چکیده
هدف :اضطراب امتحان یک سازه مهم و تأثیرگذار در سرنوشت تحصیلی دانشآموزان است که بررسی عوامل ملرت ب بلا
آن همواره موردتوجه روانشناسان تربیتی بوده اسلت هل پ ولشوهش راضلرر بررسلی رابطله اضلطراب امتحلان بلاان یزه
تحصیلی درونی و بیرونی و درگیری تحصیلی در بین دانشآموزان دوره دوم متوسطه شهر هم ان است
روش :با استفاده از فرمول کوکران  643نفر بهعنوان رجم نمونه در نظر گرفته ش ابزار انل ازهگیلری ورسشلنامه ان یلزه
تحصیلی هارتر ()1891؛ ورسشنامه اضطراب امتحان ساراسون ( )1894و ورسشلنامه درگیلری تحصلیلی زرنل ()2112
بودر تجزیهوتحلی دادهها با استفاده از روش هم ست ی ویرسون و رگرسیون چن گانه (به شیوه گامبهگام) انجام ش
یافتهها :براساس یافتهها ی وشوهش ارت اط میان ان یزه تحصلیلی درونلی و اضلطراب امتحلان مو لت و مرنلادارر ان یلزه
تحصیلی بیرونی و اضطراب امتحان منفی و مرنادار و ارت اط میان درگیلری تحصلیلی و اضلطراب امتحلان نیلز مو لت و
مرنادار استر همچنین براساس یافتلههلای ولشوهش اضلطراب امتحلان را
 0.134x1+0.45x2+0.03x3براساس متغیرهایر ان یزه درونی و بیرونی و اضطراب امتحان بلهصلور مرنلادار و بلا ضلری
تریین  1/111ویشبینی نمود.

ملیتلوان بلا اسلتفاده از فرملول y=35.916 -

نتیجهگیری :براساس این نتایج توجه به نقش متقاب ان یزه و درگیری تحصلیلی و اضلطراب امتحلان در دانلشآملوزان
میتوان عملکرد تحصیلی آنان را به ود بخش
کلید واژهها :ان یزه تحصیلی ر درگیری تحصیلیر اضطراب امتحان ر دانش آموزان دوره متوسطه
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 .1مقدمه
یکی از گستردهترین قلمروهای وشوهش در چن دهه اخیرر اضطراب و روزههای وابسته بله آن بلوده
است بررسیهای اخیر نشان میده که اختالال اضطرابی بیشلترین فراوانلی را بلین کل جمریلت
دارن این مسئله یک و ی ه ناخوشلاین روانلی و غیرقابل اجتنلاب اسلت کله بلا تغییلر واسل هلای
فیزیولوژیکی نظیر افزایش تر اد تنفسر ضربان قل و فشارخون همراه بوده و کارایی فلرد را کلاهش
میده اضطراب رالتی است که تقری اً در همهی انسانها در طول زن گیشان به درجلا مختلل
بروز میکن بهطوریکه هر کس در زن گی خود ر اق یکبار این ارساس را تجربه میکنن (فایل
و های 1ر  )2112وجود ان کی از این و ی ه در انسان ط یری است ولی اگر از ر ب ذرد مشلک سلاز
میشود طوری که رتی با داشتن اطالعا و مهار قلادر نخواهل بلود امتیلاز الزم را کسل نمایل
(ریچاردسونر کراجیر ن اینر کان ر کرادیرر درانوسکی و لنلاردور  )2111فانل و اسلامه)2111( 2ر
این و ی ه را هیجانی همراه با ارساس ترس و افکار مغشوش ترری کردهانل کله در موقریلتهلای
ارزیابی و ته ی کنن ه نمود وی ا میکنل (خسلرویر اسلتوار و اعظملیر  )1681یکلی از گونلههلای
اضطراب که میتوان تأثیر به سزایی در شرایب فردی و تحصیلی افراد داشته باش ر اضطراب امتحلان
است که آن را میتوان بهعنوان واکنشهای فیزیولوژیکر شناختی و علاطفی ایجادشل ه بلهوسلیلهی
استرس تجربهش ه در طول ارزیابی ترری کردر که این ارساس تأثیر منفی را در ن رش دانش آموزان
نس ت به دورههای آموزشی ایجاد میکن (گورسسر اوزگار؛ گانه؛ دوجار و یالسلو6ر  )2111اضلطراب
امتحانر نوع خاصی از اضطراب است که با نشانههای جسمیر شلناختی و رفتلاری بله هن لام آملاده
ش ن برای امتحان و انجام تستها و آزمونها مشخص میشود و زمانی ت ی به مشک میشود کله
سطح باالی این اضطراب با آماده ش ن برای امتحان و انجلام آزملون تل اخ ویل ا کنل (قل مولورر
س زیان و بیرانون ر  )1682ساراسون ( )1871آن را نوعی خوداشتغالی ذهنی میدانل کله بلا خلود
کمان اری و تردی درباره تواناییهای خود مشلخص ملیشلود و غال لاً بله ارزیلابی شلناختی منفلیر
ع متمرکز رواسر واکنشهلای فیزیوللوژیکی نلامطلوب و افلت عملکلرد تحصلیلی منجلر ملیشلود
(کاظمیان و مهرابی زاده هنرمن ر  )27 :1681این و ی ه با افکار ن رانکنن هر افزایش ضلربان قلل ر
طغیان هیجانا در طی یا بر از امتحان مشخص میشلود و گلاه چنل ان شل تی دارد کله زنل گی
روزمره و تحصیلی دانش آموزان را دشوار میکن (سپهریان آذر و رضاییر  )33 :1698این رالتر در
دانشآموزان بهت ریج بهصور صفتی وای ار ش ه و اغل باارسلاس ناکارآمل ی در آن هملراه اسلت
(وینر و کارتون4ر  ) 2112این و ی ه مطالرا زیادی در روزه آموزش را به خود اختصاص داده است
(درتاجر موسوی و رضاییر  )631 :1682وشوهش رانر اضلطراب امتحلان را بلهعنلوان صلفتی نسل تاً
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وای ار و مرت ب با موقریتهای ته ی آمیز ترری میکننل (الرسلون و همکلارانر  )2111فلردی بلا
سطح باالی آنر در افکار منفی غرق میشود که این افکار روی مقایسله عملکلرد بلا دی لرانر نتلایج
شکست و ع مموفقیتر سطح وایین اطمینان در عملکردر ن رانی افراطی بیش برآورده ش هر ارساس
ع مآمادگی برای امتحان و فق ان خودارزشی متمرکز میشود (ای بلرگن1ر 2111نقل از خرملیرادر
ارسن ؛ ارم ی طهران و دهقانیر )2 :1682
یکی از عواملی که میتوان اضطراب امتحان دانشآموزان را تحت تأثیر قرار داده و یلا از آن تلأثیر
بپذیردر درگیری تحصیلی آنان است وشوهشها نشان داده است که اگر بتوان دانش آموزان را هر چه
بیشتر درگیر مسائ تحصیلی و تکالی یادگیری کردر بیشتر میتوان به موفقیت علمی آنان امیل وار
بود (صابر و شریفیر  )76 :1682درگیری تحصیلی عام بسیار مهمی در رسی ن به تجربه یادگیری
و موقریت تحصیلی محسوب میشود (وان و ایسلز2ر2116؛ چو و چو6ر2114؛ ویتر نین4ر سلوینی و
ویالتو1ر  )2114بهطوریکه شاریر یوس ر غزاللیر عوملان و دزاهیلر )2114( 3بیلان ملیدارنل کله
درگیری تحصیلیر سرمایهگذاری روانشناختی و تالش برای یادگیریر فهمی نر هل ایت یلادگیری و
مهار هاست که امر تحصی را تقویت میکن (مهنا و طالع وسلن ر  )61 :1681ولشوهشهلا نشلان
دادهان که اگر بتوان دانشآموزان را هرچه بیشتر درگیر مسائ تحصلیلی و تکلالی یلادگیری کلردر
بیشتر میتوان به موفقیت علمی آنان امی وار بود )صلابر و شلریفیر  )76 :1682درگیلری تحصلیلی
سازهای است که نخستین بار برای درک و ت یین افت و شکست تحصیلی مطرح ش و بهعنوان وایه و
اساسی برای تالشهای اصالحگرایانه در روزه ترلیم و تربیلت مل نظر قلرار گرفلت مفهلوم درگیلری
تحصیلی به کیفیت تالشی که دانشآموزان صرپ فرالیتهای ه فمن آموزشی میکنن تا بهصلور
مستقیم به نتایج مطلوب دست یابن ر اشاره دارد .درگیری تحصلیلی دربرگیرنل ه  6مؤلفله رفتلاریر
شلناختی و ان یزشلی بل ین شلرح اسلت :الل  :درگیلری رفتلاری :شلام رفتارهلای قابل مشلاه ه
دانشآموزان در برخورد با تکالی است که مرلم بهرارتی میتوان آنها را ب ین این درگیلری شلام
نشان رهایی ماننل تلالشر وایل اری و کملک طل لی ملیشلود .ب :درگیلری شلناختی :بسلیاری از
دانشآموزان ممکن است نشانههای رفتاری توجه به مرلم مو ن اه کردن را نشان دهن اما ذهنشلان
در جای دی ری باش .مرلمان از دانش آموزان میخواهن بهطور عمیق به محتوای یادگیری فکر کرده
و از راه ردهای متفاو یادگیری که فهم آنها از مواد درسی را افزایش ملیدهنل ر اسلتفاده کننل و
بهطور انتقادی و خالق درباره مطال یادگیری بین یشن  .ج :درگیری ان یزشی :یکلی دی لر از ابرلاد
درگیری تحصیلی اسلت و شلام نشلان رهای عالقلهر ارزش و عاطفله ملیشلود مرلملان مرملوالً از
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دانشآموزان میخواهن ر مق اری عالقه شخصی به تکالی نشان داده و فکر کننل آن مطالل بلرای
یادگیری مهم و ارزشمن هستن (صادقیر ویسکرمی و چهریر )61 :1681
یکی دی ر از متغیرهایی تحصیلی که میتوان اضطراب امتحان را تحت تأثیر قرار داده و یلا از آن
تأثیر بپذیردر ان یزه تحصیلی دانشآموزان استر ان یزه تحصیلی یکی از ملزوما یادگیری بهرسلاب
میآی و عاملی است که به رفتار ش و جهت میبخش و در رفظ و ت اوم آن به یادگیرن ه کملک
میکن ر به او انرژی میده و فرالیتهای او را ه ایت میکن (نوریر میرشلاه جرفلریر سلرادتمن ر
 )79 :1684ان یزه دانشآموز بهطور ط یری بای با عالقه او به مشارکت در فراین یادگیری سلروکار
داشته باش ولی به دالی و اه اپ زمینهساز این درگیری یا ع م درگیر ش ن با فرالیتهای آموزشی
هم توجه داردر در نظریههای آموزشی ان یزه هم یک مفهوم اساسی به شمار ملیرود در کاربردهلای
آموزشیر ان یزش به تر یرهای مختلفی از ق ی ان یزش دانشآملوزر ان یلزش یلادگیری و ان یلزش
تحصیلی برمیخوریم که با وجود نزدیکی این مفاهیم به یک ی ر برخی کوشلی هانل آنهلا را از هلم
متمایز کنن و من ع آن را گاهی درونی و گاهی بیرونی میدانن (یارمحم زاده و فلی الهلیر :1681
 )132یکی از ویشگیهای شخصیتی که روان شناسلان از آن بلرای ت یلین و تشلریح عملکلرد افلراد
اسللتفاده نمودن ل ان یللزش تحصللیلی اسللت کلله دربرگیرن ل ه ال للویی از ت ل بیر ان یشللیر اعمللال و
ارساسهایی است که با تالش برای دستیابی بهنوعی برتلریر سلازگارر اسلتان اردهای برتلر درونلیر
مرت ب است (شی زادهر  )11 :1684موفقیت دانشآموزانی که ان یلزش تحصلیلی بلاالیی دارنل در
تکالی درسی ترج آور نیست هرچن عل این موفقیتها هنوز مشخص نش ه اسلتر آیلا ان یلزش
تحصیلی باال موج موفقیت در م رسه میشود یا موفقیت در م رسه بهدلی توانایی یا عوام دی لر
به ان یزش باال منجر میشود؟ در واقع هرگونه موفقیتر می به موفقیت را ملیون ارنل و دوبلاره بله
موفقیت منجر میشود بهع ار دی ر دانشآموزانی کله موقریلت را در زمینلههلای تحصلیلی تجربله
نکنن این ع م موفقیت به کم ش ن ان یزه موفقیت در زمینههلای دی لر نیلز منجلر خواهل شل و
موج انحراپ عالقه به امور دی ر میشود موالً فرالیتهای اجتماعی ورزشی یا رتلی بزهکلاری کله
ممکن است تجربه موفقیت را برای آنها ایجاد کن (سالمر  )49 :1681کلالرک و شلرو )2111( 1
ان یزش تحصیلی را یک جن ه مهم از آموزش و یادگیری میدانن که به تملایال ر نیازهلا و علواملی
اطالق میشود که باعث رضور یک فرد در محیبهای آموزشی و کس مل رک تحصلیلی ملیشلود
ان یزه تحصیلی ان یزه روانشناختی فراگیری اسلت کله اثرگلذاری بلر انلواع مختلل فرالیلتهلای
تحصیلی به تمای فرد برای رسی ن به ه پهای تحصیلی اشاره داردر این سازه با رصلول آگلاهی از
چ ون ی تأثیر فرآین های شناختی -ان یزشی فرد بلر فرالیلتهلایی کله بلا ویشلرفت تحصلیلی وی
اهمیت دارن برآورده میشودر کاهش ان یزه تحصلیلی ملیتوانل باعلث نلوعی بل بینیر اضلطراب و
بهدن ال آن افت عملکرد تحصیلی دانشآموزان گردد (یارمحم زاده و فی الهیر )118 :1681
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نتایج وشوهشهای رافلسون ()1871؛ اتکینسون و لیتوین ( )1831نشان داده است که بین
ان یزش ویشرفت و اضطراب امتحان هم ست ی منفی وجود دارد (به نق از ابوالقاسمیر )1691
همچنین ن تایج تحقیق کوشکی و همکاران نشان داد اضطراب امتحان دانش آموزان با ان یزه
ویشرفت در آنان رابطه مرنادار ( )F =11/13دارد و اضطراب امتحان به میزان  91/96ان یزش
ویشرفت را ویشبینی میکن (به نق از سر ی وور و شجاعیر  )96 :1686همچنین سماویر
ابراهیمی و جاودان ( )1681در وشوهشی با عنوان بررسی رابطه درگیریهای تحصیلیر خودکارآم ی
و ان یزش تحصیلی با ویشرفت تحصیلی در دانشآموزان دبیرستانی شهر بن رع اس به این نتیجه
رسی ن که ویشرفت تحصیلی میتوان بهوسیلهی ابراد درگیری تحصیلیر خودکارآم ی تحصیلی و
ان یزش تحصیلی به شک مرناداری ویشبینی شود تنها در مورد مؤلفه درگیری عاملیت با ویشرفت
تحصیلی رابطه مرناداری مشاه ه ن ردی همچنین نتایج نشان داد بین خودکارآم ی و ویشرفت
تحصیلیر بین ان یزش درونی و ویشرفت تحصیلیر بین درگیری شناختی و ویشرفت تحصیلیر بین
درگیری عاطفی و ویشرفت تحصیلیر بین درگیری رفتاری و ویشرفت تحصیلیر بین درگیری
عاملیت و ویشرفت تحصیلی هم ست ی مو ت و مرنادار وجود دارد هاشمی نصر آبادر بیرامیر
وار ی و بیرامی ( ) 1681در وشوهشی با عنوان تریین اثربخشی آموزش راه ردهای کمک خواهی در
به ود نشانههای استرس تحصیلیر عملکرد و ان یزش تحصیلی با تر ی گری س کهای اسنادی در
دانش آموزان به این نتیجه دست یافتن که آموزش راه ردهای کمک خواهی در کاهش استرس
تحصیلیر به ود عملکرد و ان یزش تحصیلی اثر مو ت و مرنادار دارد همچنین در وشوهشی که
سر ی وور و شجاعی ( )1686با ه پ بررسی ارت اط بین اضطرابر خودباوری تحصیلی با ان یزش
ویشرفت تحصیلی دانشجویان دانش اه ویام نور شهرستان بجنورد انجام دادن مشخص ش که بین
اضطراب و ان یزش ویشرفت تحصیلی در دانشجویان رابطه مرناداری در سطح ( )p<1/11وجود دارد
یرقوبیر محققیر یوس زادهر گنجی و الفتی ( )1686نیز در وشوهشی با ه پ تأثیر آموزش م یریت
زمان بر اضطراب امتحان و ان یزش ویشرفت تحصیلی دانشآموزان به این نتیجه دست یافتن که
آموزش م یریت زمان موج کاهش اضطراب امتحان و افزایش ان یزش ویشرفت تحصیلی
دانش آموزان ش ه استر بین اضطراب امتحان و ان یزش ویشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه منفی
مرنی دار وجود داشت و میزان تأثیر آموزش م یریت زمان بر اضطراب امتحان بیشتر از ان یزش
ویشرفت تحصیلی بود غفاریر ارفع بلوچی ( )1681هم در وشوهشی تحت عنوان رابطه ان یزش
ویشرفت و خودون اره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیال تکمیلی دانش اه
فردوسی مشه به این نتیجه دست یافتن که ترکی متغیرهای ان یزش ویشرفت و خودون اره
تحصیلی میتوان بهخوبی اضطراب امتحان را ویشبینی کنن همچنین نتایج راص از اجرای
تحلی واریانس چن متغیریر نشان داد که بین دو گروه از دانشجویان دختر و وسر تفاو آماری
مرنیداری در خودون اره تحصیلیر ان یزش ویشرفت و اضطراب امتحان وجود ن ارد
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بنابر آنچه گفته ش اضطراب امتحانر و ی های مهم و تأثیرگذار در فرآین تحصی دانشآموزان
است که میتوان موفقیت تحصیلی افراد را تحت تأثیر قرار ده بنابراین شناسایی عواملی که
میتوانن آن را ویشبینی نموده یا بر آن تأثیر ب ذران راه را بر ت وین یا ارائه برنامههایی برای
کنترل آن خواه گشود؛ بنابراین مسئله وشوهش راضرر با تکیه بر نتایج وشوهشهایی که ارت اط
اضطراب امتحان با وضریت ان یزشی و همچنین درگیر ش ن افراد با فرآین تحصی را تأیی
مینماین ر بررسی نقش ویشبینی کنن ه ان یزههای درونی و بیرونی دانش آموزان و همچنین میزان
درگیری تحصیلی آنان با میزان بروز و ی ه اضطراب امتحان در آنان است
 .2روش پژوهش
وش وهش راضر از نظر ه پ کاربردیر از نظر رویکرد کمی و از نظر روش توصیفی از نوع هم ست ی و
با ه پ ویشبینی است
 .1-2جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامره آماری مورد وشوهش را دانشآملوزان مقطلع متوسلطه دوم شلهر همل ان بله ترل اد 14131
تشکی میده ر با به رجم جامره انتخابی رجم نمونه وشوهش براساس ج ول مورگان  671نفلر در
نظر گرفته ش که وس از رذپ ورسشنامههای ناقصر مخ وش و فاقل دقلت در نهایلت 171( 643
وسر و  171دختر) ورسشنامه مورد تحلی قلرار گرفلت نمونله موردمطالرله بله روش نمونلهگیلری
تصادفی خوشهای از جامره انتخاب گردی ب ین ترتی که ابت ا از هلر یلک از نلواری دوگانله شلهر
هم ان چهار م رسه ( دو دخترانه و دو وسرانه) انتخاب گردی ر سپس در هر یک از مل ارس در بلین
دووایه (با ه پ رعایت نس ت وایهها) بهصور تصادفی دو کالس انتخاب ش در نهایت ورسشنامهها
در اختیار کلیه دانشآموزان کالس قرار گرفت
در وشوهش راضر جهت جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده ش :
پرسشنامه انگیزه تحصیلی :ورسشنامه استان ارد ان یزش تحصیلی هارتر شام  66گویه و ه پ آن
بررسی ان یزش تحصیلی در بین دانش آموزان میباش .این ابزار شک اصالح ش ه مقیاس هارتر
(1891ر  )1891بهعنوان یک ابزار سنجش ان یزش تحصیلی است .همانگونه که بیان ش مقیاس
اصلی هارترر ان یزش تحصیلی را با سؤالهای دوقط ی میسنج که یک قط آن ان یزش درونی و
قط دی ر ان یزش بیرونی است و واس آزمودنی به موضوع هر سال فقب میتوان یکی از دالی
بیرونی یا درونی را دربرداشته باش  .ازآنجاکه در بسیاری موضوعهای تحصیلی ان یزههای درونی و
بیرونی هردو نقش دارن ر لپر و همکاران ( )2111مقیاس هارتر را به شک مقیاسهای مرمول
درآوردن که هر سؤال تنها یکی از دالی ان یزش درونی و بیرونی در نظر میگیرد .ظهیری و رج ی
( )1699ضری وایایی ورسشنامه را با آزمون آلفای کرون اخ  1/82گزارش کردهان
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پرسشنامه اضطراب امتحان :ورسشنامه اضطراب امتحان ساراسونر دارای  21سؤال  2گزینهای در
دو بر ن رانی و هیجان وذیری استفاده ش ط قهبن ی میزان اضطراب امتحان بررس نمرا
بهدستآم ه از مقیاسر در سه سطح اضطراب امتحان خفی (نمرا وایینتر از )9ر در سطح
متوسطه (نمرا وایینتر از  )11و اضطراب امتحان ش ی (نمرا باالتر از  )11است ابوالقاسمی
( ) 1691ضری وایایی ورسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرون اخ  1/98و ضری هم ست ی
آزمون اضطراب امتحان با خرده آزمونهای بازدارن ه (p< 1/111ر  )r= 1/11و تسهی کنن ه
(p>1/1111ر  )r=1/37مرنادار گزارش کرده است
پرسشنامه درگیری تحصیلی :برای سنجش درگیری تحصیلی از ورسشنامه درگیری تحصیلی زرن
استفاده ش .این ورسشنامه که براساس م ل نظری لینن برینک و وینتریچ استخراج ش ه است با 69
گویه ابراد شناختیر ان یزشی و رفتاریر درگیری تحصیلی را ان از ه گیری میکن وایایی ک
ورسشنامه  1/81بهدستآم ه و همسانی درونی خرده مقیاسهای درگیری شناختی 1/96ر درگیری
رفتاری  1/76و درگیری ان یزشی  1/91است (زرن ر )2112
 .3یافتهها
 .1-3توصیف متغیرهای اصلی پژوهش
جدول  :1توصیف متغیرهای درگیری تحصیلی ،انگیزه بیرونی ،انگیزه درونی و اضطراب امتحان
در نمونه موردمطالعه
متغیر

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

درگیری تحصیلی
ان یزه بیرونی
ان یزه درونی
اضطراب امتحان

113/29
61/41
14/21
67/21

17/11
7/68
12/66
4/18

1/11
1/21
1/26
1/11

ج ول  6میان ین و انحراپ مریار متغیرهای اصلی وشوهش را نشان میده هر مشخصه از
مجموع واس های چن سؤال ورسشنامه بهدستآم ه است با توجه به ستون ضری تغییرا که
نس ت انحراپ مریار به میان ین استر مالرظه می کنیم که در همه موارد تغییروذیری کمی در
واس ها وجود دارد این تا ر ودی به این مرناست که نظرها ش یه به هم است هرچن این موضوع
نیاز به بررسی بیشتر دارد در این میان کمترین تغییروذیری نس ی مربوط به اضطراب امتحان و
بیشترین مربوط به ترجیح کار آسان است
در این بخشر فرضیههای تحقیق با توجه به دادههای بهدستآم ه مورد تجزیهوتحلی قرار گرفته
است در این راستا از روش تحلی ضری هم ست ی ویرسون و رگرسیون خطی چن گانه استفاده
ش ه است
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جدول  :2آزمون همبستگی خطی بین متغیرهای درگیری تحصیلی ،انگیزه بیرونی ،انگیزه درونی و اضطراب
امتحان در نمونه موردمطالعه
متغیر اول
ان
ان
ان
ان

یزه درونی
یزه بیرونی
درگیری
یزه درونی
یزه بیرونی

متغیر دوم

تعداد

مقدار ضریب همبستگی

مقدار معنیداری

اضطراب
اضطراب
اضطراب
درگیری
درگیری

643
643
643
643
643

1/183
-1/232
1/219
1/419
1/131

1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
13161

ج ول فوق هم ست ی میان متغیرهای وشوهش را نشان میده همانگونه که مشخص است
ارت اط میان ان یزه درونی و اضطراب مو ت و در سطح  1/11مرنادار است ()1/183ر ارت اط میان
ان یزه بیرونی منفی و در سطح  1/11مرنادار است  -1/232و همچنین ارت اط میان درگیری
تحصیلی و اضطراب امتحان نیز مو ت و در سطح  1/11مرنادار است ()1/219
بررسی نقش متغیرهای ان یزه و درگیری تحصیلی در ویشبینی اضطراب امتحان:
برای بررسی ارت اط بین متغیرهای تحقیق از یک م ل رگرسیونی بهصور زیر استفاده ش ه است:
y  0  1x 1  2 x 2  3 x 3  

در این م لر متغیر  yمیزان اضطراب امتحانر متغیرهای x1ر  x2و  x3به ترتی

ان یزه بیرونیر

ان یزه درونی و درگیری تحصیلی هستن همچنین متغیر تصادفی  خطای تصادفی است و فرض
میشود دارای توزیع نرمال با میان ین صفر و واریانس ثابت است و نمونه راص از آن ناهم سته
است چنانکه مت اول استر برای بررسی این وذیرهها از تحلی باقیمان هها استفاده میشود؛ یرنی
ابت ا م ل رگرسیونی برازش داده می شود و سپس اختالپ بین مق ار برازش یافته و مق ار واقری
بهعنوان باقیمان ه برای بررسی صحت وذیره های نرمال بودن توزیعر ث ا واریانس و ناهم ست ی
بهکار می رود برای این منظور نیز از نمودارهای ارتمال نرمال و شاخصهایی مانن تورم واریانس و
آزمونهایی مانن دوربین  -واتسن استفاده گردی
با استفاده از رگرسیون گامبهگام سه م ل با توجه به متغیرهای م ل باال مورد آزمون قرار گرفت
این سه م ل به شرح ج ول  6هستن عالوهبر این نتایج مربوط به تأثیر این سه م ل در مریارهای
کارآم ی م لهای رگرسیونی در ج ول  3گزارش ش ه است مالرظه میشود که با وجود تأثیر کم
متغیرهای ان یزه درونی و درگیری تحصیلی نس ت به متغیر ان یزه بیرونی همچنان مق ار
مرنیداری برای م ل کام ر شام هر سه متغیر ویش ور دارای مق ار مرنیداری  1/121است؛ یرنی
در سطح خطای  1درص این م ل مرنیدار است مق ار ضری تریین برای این م ل ر ود  1/11و
مق ار ضری هم ست ی چن گانه برابر  1/64است عالوهبر این مق ار آماره دوربین -واتسن برابر
 1/714است که با توجه به کمتر بودن آن از مق ار  2میتوان نتیجه گرفت که خودهم ست ی بین
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باقیمان هها در این م ل ضری است ج ول  1آزمون مرنیداری م ل  6انجامش ه است همانگونه
که مالرظه میشود این م ل در سطح خطای  1درص مرنیدار است بر این اساس م ل مرنیدار
در سطح خطای  1درص بهصور زیر است:
yˆ  35.916  0.134x 1  0.045x 2  0.031x 3

عالوه بر این برآورد ضرای استان ارد ش ه نیز در ج ول ( 3که در ادامه مقاله ارائه میگردد) داده
ش ه است همچنین مقادیر شاخص  VIFبرای برآورد وارامترها محاس ه ش ه است که در همه موارد
مق ار کوچکی را نشان میده
در خصوص وذیره نرمال بودن توزیع خطاها و ث ا واریانس خطا نیز از باقیمان ههای م ل
استفاده ش ه است شک  1دو نمودار مت اول برای این منظور را نشان میده در نمودار سمت
چپ که به نمودار ارتمال نرمال مشهور استر بهخوبی مالرظه میکنیم که نقاط رول خب راست
واقع ش هان در نتیجه وذیره نرمال بودن توزیع مشاه هها بهخوبی برقرار است در شک سمت
راست نیز نمودار مقادیر باقیمان هها در مقاب مقادیر برازش یافته رسم ش ه است همانگونه که
مشاه ه میشود هیچگونه ارت اطی بین این دو وجود ن ارد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که وذیره
ث ا واریانس نیز برقرار است عالوهبر این محاس ا نشان داد که باقیمان ههای استان ارد ش ه
دارای مینیمم برابر با 2/13ر ماکسیمم برابر 2/62ر انحراپ مریار برابر  1و میان ین برابر صفر است
وس با توجه به نرمال بودن توزیع خطاهار مشاه ه ورتی در بین دادهها وجود ن ارد با توجه به این
نتایج میتوان گفت که آزمون رگرسیون از اعت ار آماری کافی برخوردار است
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جدول  :3مشخصات مدلهای پیشنهادی در رگرسیون گامبهگام
سوم

مدل

اول

دوم

متغیرهای ویشبین

ان یزه بیرونی

ان یزه بیرونی و درونی

هر سه متغیر مستق

جدول  :4بررسی تأثیر متغیرهای پیشگو در سه مدل رگرسیونی گامبهگام
تغییر در آماره
مدل

اول
دوم
سوم

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

همبستگی

تعیین

تعدیلیافته

1/232
1/621
1/641

1/138
1/112
1/111

1/133
1/187
1/119

ضریب

آماره
F

1/138
1/164
1/116

21/4
12/9
1/1

تعیین

مقدار
معنیداری
تغییر F

1/111
1/111
1/121

آماره
دوربین-
واتسن

1/714

ج ول  4نتیجه بررسی هر سه م ل ویشنهادی را نمایش میده همانگونه که در ج ول
مشخص است م ل سوم شام هر سه متغیر با ضری تریین 1/111ر دارای بیشترین ق ر در
ویشبینی اضطراب امتحان است و تغییرا آن در سطح  1/11مرنادار است
جدول  :5آزمون معنیداری مدل رگرسیونی کامل (مدل )3
منبع تغییر
رگرسیون
خطا
ک

مجموع مربعات
711/2
1676/14
3176/64

درجه

میانگین

آزادی

مربعات

6
642
641

266/4
11/71

آماره F
14/93

مقدار
معنیداری
1/111

ج ول  1نتیجه بررسی م ل رگرسیونی منتخ را نشان میده ر همانگونه که در ج ول
مشخص استر م ل رگرسیونی با سه متغیر ان یزه بیرونیر ان یزه درونی و درگیری تحصیلی با آماره
 Fبرابر با  14/93و درجا آزادی  6و  642در سطح  1/11مرنادار است
جدول  :6برآورد ضرایب مدل رگرسیونی کامل (مدل سوم)
برآورد ضرایب
مق ار ثابت
ان یزه بیرونی
ان یزه درونی
درگیری تحصیلی

غیراستاندارد

استاندارد

61/813
-1/164
1/141
1/161

-1/261
1/166
1/127

آماره t
19/136
-4/134
2/691
2/244

مقدار
معنیداری
1/111
1/111
1/119
1/121

VIF

1/127
1/211
1/228
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ج ول  3ضرای رگرسیون استان ارد و غیراستان اردر آماره و مرنیداری آن را نمایش میده ر بر
این اساس تمامی ضرای در سطح خطای  1/11مرنادار هستن

شکل  :1بررسی پذیره نرمال بودن توزیع خطاها و ثبات واریانس

بحث و نتیجهگیری
اضطراب امتحان یا ادراک هر ارزشیابی تحصیلیر یکی از مهمترین جن ههای ان یزش منفلی اسلت و
اثرا نامطلوبی بر عملکرد کالسی دانشآموزان داردر دوسک 1آن را بهعنلوان ارسلاس نلامطلوب یلا
رالت هیجانی میدان که افراد در آزمونهای رسمی یا سایر موقریتهای ارزشیابی تجربه ملیکننل
(هی و وی فیل 2ر  2118نق از ترازی و خادمیر  )91 :1682شواه راکی است کله دانلشآملوزان
دارای این اضطراب افت تحصیلی بیشتری نس ت به همکالسیهای خود دارن و در برخی موارد ترک
تحصی میکنن (ساپ6ر  1888نق از ترازی و خادمیر )91 :1682
این و ی ه بهعنوان یک سازه روانشناختی تأثیر بسیار زیادی بر نتایج عملکرد دانشآموزان و
دانشجویان بر جای میگذارد این تأثیرا که در وشوهشهای مختل به تأیی رسی هان ر این و ی ه
را به یک مقوله مهم در وشوهشهای تربیتی ت ی کرده که توجه وشوهش ران بسیاری را به خود
جل نموده است و شناسایی عوام مرت ب با این و ی ه یکی از دغ غههای اساسی در روزههای
مختل علوم تربیتی است در این وشوهش نیز سری ش ه است ارت اط این و ی ه با دو سازه مهم
ان یزه و درگیری تحصیلی با ه پ نقش این دو سازه در ویشبینی اضطراب امتحانر بررسی گردد
جامره وشوهش شام کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر هم ان است از این جامره
نمونهای به رجم  643نفر از دانشآموزان دختر و وسر براساس ج ول کرجسی مورگان انتخاب
گردی بر اساس نتایج وشوهش من رج در ج ول  1بین ان یزه درونی دانشآموزان و اضطراب امتحان

1. Dousk
2. Hill & Wigfield
3. Sapp
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در سطح رابطه مو ت و مرنادار است ( )1/183به این مرنا که هرچه ان یزه درونی در دانشآموزان
بیشتر باش اضطراب امتحان آنها نیز بهصور مرناداری باالتر است و همچنین بین ان یزه بیرونی و
اضطراب امتحان در سطح آلفا  1/11هم ست ی منفی و مرنادار است ( )-1/232به این مرنا که هر
چه ان یزه بیرونی در میان دانش آموزان بیشتر باش اضطراب امتحان آنها بهصور مرناداری کمتر
است بین درگیری تحصیلی و اضطراب امتحان در سطح  1/11هم ست ی مو ت و مرنادار است
( )1/219ب ین مرنی که هر چه درگیری تحصیلی بیشتر باش اضطراب امتحان نیز بیشتر استر بین
ان یزه درونی و درگیری تحصیلی دانشآموزان در سطح  1/11هم ست ی مو ت و مرنادار است
( ) 1/49به این مرنا که هر چه ان یزه درونی بیشتر باش ر درگیری تحصیلی نیز بهصور مرناداری
بیشتر استر بین ان یزه بیرونی و درگیری تحصیلی در سطح آلفا  1/11هم ست ی مو ت و مرنادار
است به این مرنا که هرچه میزان ان یزه بیرونی بیشتر باش درگیری تحصیلی آنها نیز بهصور
مرناداری باالتر است
همچنین بین ان یزه درونی و اضطراب امتحان در سطح آلفا  1/11هم ست ی مو ت و مرنادار
است ( )1/183به این مرنا که هر چه ان یزه درونی در دانشآموزان باالتر باش اضطراب امتحان
آنها نیز بهصور مرناداری باالتر است؛ و بین ان یزه بیرونی و اضطراب امتحان در سطح آلفا 1/11
هم ست ی منفی و مرنادار است ( )-1/232به این مرنا که هر چه ان یزه بیرونی در دانشآموزان
باالتر باش اضطراب امتحان آنها بهصور مرناداری وایینتر است
در ادامه از رگرسیون گامبهگام در ج ول  4برای بررسی متغیرهای مستق (ان یزه بیرونی و
درونیر درگیری تحصیلی) در ت یین و ویشبینی اضطراب امتحان دانش آموزان استفاده گردی
براساس این روش سه م ل ویشنهادی بهدست آم که در م ل اول فقب متغیر ان یزه بیرونیر در
م ل دوم ان یزه بیرونی و درونی و در م ل سوم هر سه متغیر بهعنوان ویشبین اضطراب امتحان در
نظر گرفته ش ر با توجه به مرنادار بودن هر سه م ل و متغیر در میزان  R2م ل شام هر سه متغیر
بهعنوان م ل وشوهش انتخاب گردی
yˆ  35.916  0.134x 1  0.045x 2  0.031x 3

براساس فرمول فوق میتوان بهصور مرناداری در سطح آلفا  1/11اضطراب امتحان دانش
آموزان را بر اساس مقادیر استان ارد ش ه ان یزه درونیر بیرونی و درگیری تحصیلی ویشبینی و
ت یین نمود
(درگیری تحصیلی (+)1/161ان یزه درونی (+ )1/141ان یزه بیرونی  =61/813 -)1/164اضطراب
امتحان
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همچنین در وایان ه م ست ی جزئی میان درگیری تحصیلی و اضطراب امتحان با کنترل اثر
ان یزه تحصیلی نیز محاس ه گردی که مق ار این هم ست ی  1/12و در سطح آلفا  1/11مرنادار
است
نتایج این وشوهش از نظر تأیی وجود رابطه میان متغیرهای ان یزش تحصیلیر درگیری تحصیلی
و اضطراب امتحان با وشوهشهای مشابه ازجمله کوشکی ()86ر یرقوبی و همکاران ()86ر غفاری و
ارفع بلوچی ( )81رافلسون ( )1871اتکینسون و لنوین ( )1831همراستاستر اما از نظر چ ون ی و
جهت رابطه بهویشه در مورد رابطه مستقیم ان یزه درونی و درگیری تحصیلی با اضطراب امتحان
متفاو است چرا که در اغل وشوهشهای ویشین ارت اط میان ان یزه تحصیلی و اضطراب امتحان
بهصور کلی منفی برآورد ش ه است؛ اما در این وشوهش با توجه به تفکیک روابب میان ان یزههای
درونی و بیرونی با اضطراب امتحانر رابطه آن با ان یزهای درونی مستقیم و با ان یزهای بیرونی
مرکوس برآورد گردی
ارت اط مو ت میان اضطراب امتحان و ان یزه تحصیلی درونی و ارت اط مرکوس این و ی ه را
میتوان اینگونه توجیه نمود که دانشآموزانی که ان یزههای شخصی و درونی برای تحصیلی دارن ر
در زمان امتحان اه اپ و خواستههای شخصی خود را در خطر میبینن و ناکامی در کس نتایج
مطلوب را به مرنای از دست رفتن نتایج فرالیتهای شخصی و همچنین دور ش ن از دستیابی به
اه اپ خود میدانن که این موضوع میتوان باعث بروز واکنشهای هیجانی و اضطراب در آنها
شود اما دانشآموزانی که ان یزههای بیرونی مانن کس مشوقهار به دست آوردن تأیی اطرافیان و
مواردی مانن آنها را دارن به نس ت دانشآموزان دارای ان یزههای درونی کمتر دچار اضطراب
امتحان میشون ر چرا که با ویشبینی نتایج نامطلوب تنها مشوقهای بیرونی و تأیی دی ران را از
دست میدهن
همچنین با توجه به ارت اط مستقیم میان ان یزه درونی و درگیری تحصیلی از یکسو و ارت اط
مو ت میان درگیری تحصیلی و اضطراب امتحان از سوی دی رر میتوان ن رانی از نتیجه ن رفتن از
فرالیتها و زرما شخصی را که ط یرتاً ناشی از درگیر ش ن فرد در فرالیتهای آموزشی است را
عام تش ی اضطراب امتحان در دانشآموزان دارای درگیری تحصیلی باالتر در نظر گرفت
از سوی دی رر یکی از عواملی که ارتماالً باعث افزایش کارایی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان
میشود داشتن ان یزه تحصیلی باال و درگیر ش ن در مطال درسی است این انتظار وجود دارد که
هر چه ان یزه و درگیری تحصیلی باالتر باش ر عملکرد نیز به ود یاب ؛ اما در برخی مواقع این
ویشبینی برآورده نمیشودر با توجه به نتایج این وشوهش میتوان اضطراب امتحان را عاملی در نظر
گرفت که بهعنوان یک متغیر مزارم مانع ارت اط مو ت ان یزه و درگیری تحصیلی با افزایش و به ود
عملکرد تحصیلی دانشآموزان گردد بهع ار دی ر ممکن است دانشآموزی که از ان یزهی درونی
باالتری برخوردار است و بیشتر در فرالیتهای تحصیلی درگیر میشود مطال را بهتر و عمیقتر
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درک نمای ؛ اما در جلسه آزمون به علت باالتر بودن اضطراب نس ت به افراد دی ر دچار افت عملکرد
در آزمون شود و نتیجه درخور را کس ننمای
ب یهی است که نتایج این وشوهش را نمیتوان بهعنوان یک یافته قطری در نظر گرفت (بهویشه با
توجه به ع مهمخوانی برخی از یافتهها با نتایج وشوهشهای ویشین) و استمرار وشوهش در این
زمینه ضروری است؛ اما در صور تأیی نتایج این وشوهش در وشوهشهای دی ر که ط یرتاً با جوامع
متفاو و یا رتی روششناسیهای متفاو انجام خواهن ش ر ویشنهاد میشود در برنامههای
مشاوره تحصیلی م ارس توجه ویشهای به سازه اضطراب امتحان بهویشه در دانشآموزانی که ان یزه
باالتری دارن و بیشتر تالش میکنن شود و از افت عملکرد تحصیلی آنها بهدلی اضطراب امتحان
ویش یری شود
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