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Abstract 

Introduction: What influences the student's academic achievement and success, or the extent of the 

contribution and participation of each factor, has always been an area of interest to scholars and educational 

psychologists. This study investigated Achievement Motivation as a mediator of the relationship between Test 

Anxiety and Academic Procrastination with Academic Achievement between Test Anxiety and Locus of Control. 

Methods: Correlation studies based on structural equation modeling technique, in particular regression 

equations (combining path analysis and factor analysis second). A total of 508 students (255 boys and 253 girls) 

were selected by simple random sampling. Herman’s achievement motivation inventory, Test Anxiety 

Questionnaire and Academic Procrastination Scale (Solomon & Rohblum) were used to collect data. GPA was 

as academic achievement. 

Results: The results showed that the research model was confirmed and in general, 0.31 of academic 

achievement can be explained by achievement motivation, test anxiety and Academic Procrastination. 

Conclusions: So with decrease of Test Anxiety and Academic Procrastination Scale can increase achievement 

motivation in students and improve academic achievement. 
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با  یلیتحص یاضطراب امتحان و اهمال کار نیدر ارتباط ب زشیانگ یابیالگو

 شرفتیپ

 4 یشجاع اصغری، عل3 ینادر الهبی، حب،*2 ی، غالمرضا صرام1 یدیخورشیفاطمه رسول

 
 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی، بابل، ایران 1

 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ،استادیار 2
 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 3
 مدیر گروه علوم تربیتی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی، بابل، ایران 4

 22/20/1331 تاریخ دریافت:

 21/12/1331 :پذیرش تاریخ

 چکیده
سهم و مشارکت هر عامل  ای گذارد،یم ریتأث انیدانشجو یلیتحص تیو موفق شرفتیبر پ یکه چه عوامل نیا :مقدمه

روابط  یابیمدل  یپژوهش با هدف بررس نیمورد عالقه پژوهشگران بوده است. ا یهاطهیچه اندازه است، همواره از ح

 د.انجام ش شرفتیپ زشینقش انگ یگر طهبا واس شرفتیبا پ یلیتحص یاضطراب امتحان و اهمال کار - یساختار

 32522 یبود. جامعه آمار یمعادالت ساختار یابیو به طور خاص مدل  یهمبستگ -یفیروش پژوهش توص :کار روش

و به  یپسر، به عنوان نمونه آمار 255دختر و  253نفر،  520شهر بابل بودند که تعداد  یهادانشگاه انینفر از دانشجو

اضطراب امتحان ساراسون و اهمال  رمنس،ه شرفتیپ زشیانگ یهاساده انتخاب شدند و با پرسشنامه یروش تصادف

ر نظر د یلیتحص شرفتیپها به عنوان مالک شدند. معدل کل نمرات آن یابیسولومون و راث بلوم ارز یلیتحص یکار

 گرفته شد.

رابطه  یلیتحص شرفتیبا پ شرفتیپ زشیو انگ یلیتحص یاضطراب امتحان، اهمال کار نینشان داد، ب جینتا ها:یافته

 زشیتوسط انگ یلیتحص شرفتیپ انسیاز وار 31/2 نی. همچندیگرد دییوجود دارد و مدل پژوهش با برازش مناسب تأ

 قرار گرفت. نییمورد تب یلیتحص یاضطراب امتحان و اهمال کار شرفت،یپ

 زشیانگ توانیم یلیتحص یکرد، با کاهش اضطراب امتحان و اهمال کار یریگ جهینت توانیرو م نیاز ا: گیرینتیجه

 .دیها را ارتقاء بخشآن یلیتحص شرفتیباال برد و پ انیرا در دانشجو شرفتیپ

 واژگان کلیدی:

 یابیالگو

 زشیانگ

 اضطراب امتحان

 یلیتحص یکاراهمال

 انیدانشجو

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

تواند دانستن آن چه که در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر است می

ه که چاین ها در یادگیری و عملکرد بهتر تحصیلی کمک کند.به آن

گذارد، یا عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان تأثیر می

های مورد ازه است، همواره از حیطهسهم و مشارکت هر عامل چه اند

پیشرفت . [1]عالقه پژوهشگران و روانشناسان تربیتی بوده است 

ران دهد چگونه فراگیتحصیلی به معنای نتایج آموزشی است و نشان می

دهند که معموالً توسط وظایف تحصیلی و مطالعات خود را انجام می

شوند. پیشرفت تحصلی، های مداوم اندازه گیری میها یا ارزیابیآزمون

دست یابی به دانش، شایستگی و سطوح باالی موقعیتی است که از 

کسب نمره، مدارج تحصیلی و سایر مدارک معتبر علمی حاصل طریق 

شود. عواملی مانند نگرش، همساالن، والدین، معلمان، شرایط می

اجتماعی، خودکارآمدی، توانایی، محیط یادگیری، اضطراب  -اقتصادی

پیشرفت تحصیلی  .[2]امتحان، انگیزش بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است 

یابی به نتایج عملکرد و اهداف تحصیلی در نشان دهنده میزان دست

. یکی از متغیرهایی که رابطه تنگاتنگ با [3]های آموزشی است محیط

عامل  یک عنوان به د، انگیزش پیشرفت است کهپیشرفت تحصیلی دار

انگیزش پیشرفت برای . [4]مهمی دارد  تحصیلی نقش پیشرفت بر مؤثر

یادگیری مطالب درسی، با عواملی نظیر اعتماد به نفس تمرکز حواس، 

سخت کوشی و پشتکار در انجام دادن تکالیف دشوار، تمایل به مطالعه 

در ساعات پس از اتمام کالس و انتخاب تکالیف نیازمند به تالش بیشتر 

شوند تا . در واقع از طریق انگیزش، برانگیخته می[5]مرتبط است 

ز ا تکالیف تحصیلی خود را برای رسیدن به اهداف و سطح مشخصی

تخصص، مهارت و موفقیت کامل کنند. رفتارهای افراد با انگیزه باال، پر 

انرژی، هدفمند، جهت دارد و با ثبات است. چنین فراگیرانی خود را 

های تحصیلی سخت و و دشوار کرده و برای یادگیری در درگیر فعالیت

کسانی است  نخستین از McClland. [6]کنند حد تسلط تالش می

های خود را در زمینه ماهیت و اندازه گیری انگیزش پیشرفت که بررسی

معیار برتری جویی آغاز کرد. او انگیزش را بر اساس دو مفهوم رقابت و 

کند. انگیزش عامل شناختی اثرگذار بر عملکرد و رفتارهای تعریف می

هایی که افراد انتخاب فردی است که به طور خصوصی بر نوع فعالیت

ها شان در فعالیت، میزان پافشاری در انجام آنکنند و سطح درگیریمی

محققان در بررسی انجام تکلیف، . [1]گذارد و نتیجه اعمال اثر می
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انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دریافتند که بین 

ها گزارش کردند فاصله وجود ش پیشرفت واقعی و آن چه که آنانگیز

انگیزش به تنهایی به صورت مستقیم بر پیشرفت تحصیلی . [0]دارد 

گذارد و سایر متغیرها از طریق انگیزش بر پیشرفت تحصیلی اثر اثر می

الش توانند پرتگذارند. واضح است که دانشجویان بدون انگیزش نمیمی

عواطف  (هیجانی  هایسازه با یادگیری و پیشرفت . نگیزش[3]باشند 

 سبب منفی که هیجانات این از دارند. یکی ارتباط منفی و مثبت)

 اضطراب شود،می دانشجویانبهینه  یادگیری و عملکرد از جلوگیری

امتحان، به عنوان یک واکنش عاطفی یا  ضطرابا .[12]آزموناست 

دهد و در قبل از امتحانات رخ میکه  حالتی از استرس بیان شده است

احساس خود کم  همچنین نوعی [11]یابد طول دوره امتحان ادامه می

 ارزیابی به منجر و داشته تردید خود توانایی فرد درباره که انگاری است

 افت و نامطلوب فیزیولوژیکی هایواکنش حواس، تمرکزعدم  منفی،

را  دانشجویانای که سالمت روانی . به گونه[12]شود می تحصیلی

کند و بر کارآمدی، شکوفایی استعداد، شکل گیری شخصیت، تهدید می

دچار  دانشجویان وقتی. [13]گذارد ها تأثیر سو میو هویت اجتماعی آن

 امتحان را اضطراب شوند،امتحان می در ضعیف عملکرد از شدید ترس

 جمله متنوع از منفی نتایج اصلی عامل ان،امتح کنند. اضطرابمی تجربه

است  ناامنی دانشگاهی و تحصیالت اتمام در موفقیت عدم روانی، ناراحتی

 و شناختی جسمی، هاینشانه با است که اضطراب از خاصی و نوع [14]

 ن ها آزمو و هاتست انجام و امتحان شدن برای آماده هنگام به رفتاری

 باالی سطح که شودمی مشکل یک به زمانی تبدیل و شودمی مشخص

کند  پیدا تداخل آزمون انجام و امتحان برای آماده شدن با اضطراب این

[15] .Powell [16]  در هنگامی اضطراب امتحانمعتقد است 

سنجش  دانند عملکردشان موردمی هاآن که شودمی ظاهر دانشجویان

 استرس است و آن به واکنش منزله یک به اضطراب است. این ارزیابی یا

رفتاری.  و عاطفی است: شناختی، تشکیل شده اصلی جزء سه از

 از کنند،می تجربه شناختی بُعد از را اضطراب امتحان که دانشجویانی

 دانشجویان امتحان . اضطراب[11]هستند  نگران به نفس اعتماد کمبود

 و ناکارآمد و مطالعه ورزیدن از تعلل ناشی اضطرابی رفتار بیان کننده

، Pfitzer ،Matthess. [10]امتحان است  انجام هایمهارت نداشتن

Schaefer  وKohle [13] 12 دودح در مطالعه خود دریافتند که 

نیاز به درمان  که برندمی رنج امتحان از اضطراب حدی دانشجویان درصد

در بررسی  Onyencho [22]و  Balogun ،Balogunمطالعه دارند. 

ای انگیزش پیشرفت در ارتباط اضطراب امتحان و پیشرفت نقش واسطه

دانشجو، انگیزش پیشرفت بر پیشرفت تحصیلی اثر  333تحصیلی، بر 

مثبت دارد و در ارتباط بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی نقش 

نشگاه باید دهد که مدیریت داای دارد. این نتایج پیشنهاد میواسطه

مداخالت روانشناختی مناسب را طراحی کند تا انگیزش پیشرفت در 

 دانشجویان را افزایش دهد.

اهمال کاری یکی از متغیرهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی است که 

آورد. مشکالت جدی را در زندگی روزمره و تحصیلی به وجود می

زار سال پیش دهد که اهمال کاری از سه هتاریخچه مطالعات نشان می

. تعریف اهمال کاری شامل [21]های بسیاری به افراد زده است آسیب

تأخیر در پیوستگی  تأخیر در شروع یا کامل کردن یک جریان عمل،

 .[22]عمل همراه با ناراحتی ذهنی و تأخیر غیرمنطقی رفتار است 

Rohrbaugh [23]  اهمال کاری را به تاخیرانداختن و یا تعویق

انداختن عملی تعریف کرده است که فرد باید آن را انجام دهد و در 

 یرتأخکند. نتیجه سطحی از اضطراب ناشی از اهمال کاری را تجربه می

 تجربه احساس حد تا تکالیف تکمیل و آغاز در دائمی و هدفمندانه

 است تحصیلی ممکن کاری شود. اهمالمی کاری نامیده اهمال ناراحتی،

باشد  دانشجویان معدل میانگین برای مهم منفی کننده پیش بینی یک

[24] .Kim & Seo [25]  مطالعه، که  33در یک بررسی فراتحلیلی از

نفر در مجموع در آن شرکت کرده بودند، نشان دادند که اهمال  30523

همال اکاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنادار دارند. 

 .[26]گیرد درصد محیط آموزشی را در بر می 05تا  42کاری در حدود 

تکالیف درسی به شدت به اهمال کاری یا تأخیر در آغاز یا تکمیل یک 

 .[21]تکلیف به نحو مطلوب در محدوده زمانی مورد انتظار وابسته است 

Rosario  کاری اهمال این که وجود با دارند، بیان می[20]و دیگران 

اهمال  اما بیفتد، اتفاق است ممکن روزانه های زندگیفعالیت تمام در

 قراری دارد و با بی فراوانی بیشتری درسی تکالیف انجام در زمینه گرایی

 به افتادن عقب هراس، و استرس باالی نامناسب، سطوح خواب و شبانه

شود. انگیزش به تنهایی تکالیف می نامناسب تکمیل یا زمان کمبود دلیل

یرها از گذارد و سایر متغبه صورت مستقیم بر پیشرفت تحصیلی اثر می

های گذارند که در پژوهشطریق انگیزش بر پیشرفت تحصیلی اثر می

نابراین بای انگیزش پرداخته است. مختلف به بررسی جداگانه اثر واسطه

از مدل یابی روابط  پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده

ساختاری و با استفاده از مدل نظری، روابط متغیرهای اضطراب امتحان 

و اهمال کاری تحصیلی با واسطه گری نقش انگیزش پیشرفت با 

 (.1تصویر پیشرفت تحصیلی را تعیین کند )

 روش کار

 -توصیفیروش پژوهش پژوهش حاضر، ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی و 

همبستگی از نوع مدل یابی معادالت ساختاری به طور خاص معادالت 

ای از تحلیل مسیر و تحلیل عاملی( بود. رگرسیون ساختاری )آمیخته

 Amos 23روش این رویکرد مبتنی بر کواریانس براساس نرم افزار 

باشد و این رویکرد به تخمین ضرایب مسیرها، بارهای عاملی با می

به حداقل رساندن تفاوت بین ماتریس کواریانس مبتنی بر  استفاده از

 جامعه آماری شامل پردازد.نمونه و ماتریس کواریانس مبتنی بر مدل می

( است که در سال 32522های شهر بابل )تمامی دانشجویان دانشگاه

نفر  520مشغول به تحصیل بودند که از این تعداد  1336-31تحصیلی 

 انتخاب شدند.به صورت تصادفی ساده 

 ابزار پژوهش

 Hermansپرسشنامه انگیزش پیشرفت 

پیشرفت دانشجویان، از پرسشنامه انگیزش  به منظور سنجش انگیزش

 23(، استفاده شد. پرسشنامه موردنظر شامل 2224پیشرفت هرمنس )

، 12، 3، 4، 1های شماره ای است. در سؤالجمله ناقص چهار گزینه

نمره، به ج  2نمره، به ب  1به الف  23، 20، 21، 23، 22، 16، 15، 14

، 11، 0، 1، 6، 5، 3، 2ر سؤاالت شود و دنمره، داده می 4نمره و به د  3

 نمره معکوس صورت به 26، 25، 24، 22، 21، 13، 10، 11، 13، 12

هرمنس برای  است. 116تا  23. دامنه تغییرات نمرات از شودمی داده

برآورد روایی آزمون، روش روایی محتوایی را به کار گرفت. همچنین 

د پیشرفت گرا برآرو ها را با رفتارهایضریب همبستگی دو تا از پرسش
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( بود. برای برآورد r=  00/2کرد که نشان دهنده روایی باالی آزمون )

هفته  3پایایی نیز دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی پس از گذشت 

. [23]به دست آمد  05/2و  02/2به کار گرفته شد که پایایی به ترتیب 

وجودد آرد که در  SPSSلفی در های مختجهت محاسبه پایایی روش

ای که منبع آن اشاره شده )فرهوش و احمدی( از دو روش آلفای مطالعه

کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد. در پژوهش حاضر پایایی به روش 

 ، به دست آمده است.1/2آلفاکرونباخ 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش :2تصویر 

 پرسشنامه اضطراب امتحان

توسط ساراسون  1351در سال  پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

 گویه است. 31ساخته شد و دارای 

به آن پاسخ ” بله و خیر“دقیقه به صورت  15الی  12که باید در مدت 

داده شود. برای نمره گذاری پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون، به 

تعلق  1نمره  33 -23- 21 -26 -15 -3جواب خیر برای سؤاالت 

 متعددی سنجیده مطالعات در نامه پرسش این پایایی و رواییگیرد. می

 روایی درصد و 35 درونی یهمسان و 00/2کرونباخ  آلفا ضریب با و شده

قابل قبول است و  مجموع در که است آمده دست به 12/2 برابر معیار

در پژوهش . [32]های مشابه استفاده کرد توان از آن در پژوهشمی

 ، به دست آمده است.16/2حاضر پایایی به روش آلفاکرونباخ 

 پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

سوالی اهمال کاری تحصیلی، توسط سولومون و راث  21پرسشنامه 

اری در سه حوزه آماده کردن برای بررسی اهمال ک 1304بلوم در سال 

( و 13تا  3(، آمادگی برای امتحان )سؤاالت 0تا  1تکالیف )سؤاالت 

( ساخته شد. نحوه 21تا  22ترم )سؤاالت های پایانتهیه مقاله

پاسخدهی به گویه ها به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان 

 به»، «هرگز»های موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه

« زهرگ»دهند که به گزینه نشان می« همیشه»، و «اکثر اوقات»، «ندرت

، 4نمره « همیشه»، 3نمره « اکثر اوقات»، 2 نمره« به ندرت»، 1نمره 

، 16، 15، 11، 6، 4، 2همچنین در این مقیاس سؤاالت  .گیردتعلق می

 ایدر یک مطالعه شوند.به صورت معکوس نمره گذاری می 25، 23، 21

و روایی  13/2پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

گزارش شده است  04/2مقیاس با استفاده از روش همسانی درونی 

، به دست 12/2در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفاکرونباخ . [31]

 آمده است.

 پیشرفت تحصیلی

وان ها به عنویان، معدل کل آنبرای ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشج

 مالک، استفاده شده است.

 هایافته

های، های آماری با استفاده از آزموندر ابتدا با بررسی پیش فرض

های پرت اسمیرنوف داده-ای، کولموگروفکشیدگی و چولگی، جعبه

های پرت حذف شناسایی، سپس با استفاده از آزمون ماهاالنوبیس داده

ها مدل اندازه گیری دو پس از بررسی نرمالی دادهگردید، همچنین 

متغیر پژوهش بررسی و تأیید گردید، همچنین نتایج میانگین 

های دهد تمامی خرده مقیاسهای استخراجی نشان میواریانس

اضطراب امتحان، اهمال کاری و انگیزش پیشرفت در مدل اندازه گیری 

باشد که نشان تر میبزرگ 5/2مقادیر بدست آمده آن از حد معیار 

دهنده روایی از نوع همگرا است، همچنین پایایی مرکب )پایایی سازه( 

ها از حد معیار نشان دهنده آن است که مقادیر بدست آمده از مؤلفه

 باشد.بیشتر می 21/2

های : همبستگی معناداری بین خرده مقیاس2نتایج مندرج در جدول 

ش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی اضطراب امتحان، اهمال کاری و انگیز

 دهد.در دانشجویان را نشان می

 1/2باشد لذا این مقدار کمتر از می 251/2برابر با  RMSEAمقدار 

است که نشان دهنده این است که میانگین مجذور خطاهای مدل 

باشد. همچنین مقدار کای دو به مناسب است و مدل قابل قبول می

 GFI ،CFIباشد و میزان شاخص می 3و  1( بین 460/2درجه آزادی )
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دهند مدل باشد که نشان میمی 3/2نیز تقریباً برابر و بزرگتراز  NFIو 

جدول اندازه گیری متغیرهای پژوهش، مدلی مناسب است. با توجه به 

، مسیرهای اهمال کاری، اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت اثر 3

دول جبا توجه به  ر پیشرفت تحصیلی دارا هستند.مستقیم معناداری ب

، مسیر غیر مستقیم اهمال کاری با میانجیگری انگیزش پیشرفت بر 4

پیشرفت تحصیلی و مسیر اضطراب امتحان با میانجیگری انگیزش 

غیر شود و به طور کلی دو متپیشرفت بر پیشرفت تحصیلی مشاهده می

( از متغیر پیشرفت تحصیلی را 2R=  31/2برون زا توان پیش بینی )

در صد از این متغیر درون زا توسط این متغیرها قابل  31دارند که 

درصد از متغیر پیشرفت تحصیلی توسط دیگر  63باشد، و تبیین می

 گردد.پژوهش تبیین میمتغیرهای خارج از 

 

 های اضطراب امتحان، اهمال کاری و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلیماتریس همبستگی پیرسون خرده مقیاس: 2جدول 

 M SD 2 1 9 4 5 6 7 متغیر

       1 62/1 62/16 پیشرفت تحصیلی

      1 -.22** 65/5 50/16 اضطراب امتحان

     1 .12* -.245 53/2 51/13 آماده کردن تکالیف

    1 .24** .12** -.22** 62/3 6/26 آمادگی برای امتحان

   1 .31** .11** .11** -.11** 25/3 34/13 ترمهای پایانتهیه مقاله

  1 .61** .15** .62** .10** -.13** 26/1 41/65 اهمال کاری تحصیلی

 1 -.33** -.23** -.21** -.20 -.21** .26** 34/1 23/02 انگیزش پیشرفت

 N=  520معنی داری است.  21/2معنی داری است. * *در سطح  25/2*در سطح 

 

 ها و متغیرها پس از دو مرحله اصالحهای برازش حاصل از تجزیه و تحلیل دادهشاخص: 1جدول 

 مقدار به دست آمده مقادیر قابل قبول توضیحات نام آزمون

𝛘𝟐/𝐝𝐟 460/2 <3 نسبی اسکوئر کای 

RMSEA 243/2 <1/2 ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

GFI 302/2 >3/2 شاخص برازندگی تعدیل یافته 

NFI 336/2 >3/2 شاخص برازش نرم 

CFI 320/2 >3/2 ایشاخص برازش مقایسه 

DF 01   

گیرینتیجهبحث و 

ساختاری  بررسی مدل یابی روابط ساختاری این پژوهش با هدف

اضطراب امتحان و منبع کنترل با پیشرفت با واسطه گری نقش انگیزش 

یشرفت بین انگیزش پنتایج این مطالعه نشان داد که پیشرفت انجام شد. 

و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی اثر مستقیم معنادار وجود دارد 

یر غیر مستقیم اضطراب امتحان با میانجیگری انگیزش پیشرفت و مس

از واریانس پیشرفت تحصیلی  16/2بر پیشرفت تحصیلی مشاهده شد. و 

 انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان مورد تبیین قرار گرفت. توسط

-32]باشد نتایج این پژوهش با مطالعات برخی از محققان همخوان می

36]. 

گذارد یانگیزش به تنهایی به صورت مستقیم بر پیشرفت تحصیلی اثر م

گذارند. و سایر متغیرها از طریق انگیزش بر پیشرفت تحصیلی اثر می

. [3]توانند پرتالش باشند واضح است که دانشجویان بدون انگیزش نمی

ت سبر پایه نظریه ساراسون، اضطراب امتحان نوعی خوداشتغالی ذهنی ا

های خود و ارزیابی شناختی منفی همراه است که با تردید دربار توانایی

ود. شپرتی و افت عملکرد تحصیلی در دانشجو منجر می که به حواس

سطوح اضطراب امتحان ودر عملکرد  Zidnerهمچنین بر اساس نظریه 

دانشجویان تأثیر دارد. سطح باالی اضطراب امتحان با افکار نامرتبط با 

ی هاف، نگرانی، افکار منفی و خودکم انگاری در خالل فعالیتتکلی

استرس زا مرتبط است و بالطبع این عوامل به ایجاد تداخل در عملکرد 

شود. در واقع اضطراب فرد و پایین آمدن بازده عملکرد او منجر می

شود که فرد همواره به عواقب و پیامدهای امتحان در سطح باال سبب می

فکرکند و در نتیجه سرنخ مطالب علمی در حافظه دانش  پس از امتحان

داند، اما آموز پنهان شود. فرد دچار اضطراب امتحان، مواد درسی را می

شود که معلومات خود را هنگام امتحان شدت اضطراب او مانع از آن می

 های مختلف زندگی و افزایشبه یاد آورد. تأثیر نتایج امتحانات در جنبه

های آموزشی در خصوص عملکرد فشارهای والدین و سیستمانتظارات و 

ها تحصیلی دانش آموزان نیز موجب افزایش اضطراب امتحان آن

د ها تأثیر معکوس داشته باشتواند بر عملکرد تحصیلی آنشود و میمی

[35]. 

اضطراب امتحان با حافظه در ارتباط است و بر پیشرفت تحصیلی اثر 

کند. و با از دست رفتن گذارد و تمرکز و توجه را دچار اختالل میمی

یابد و منجر به افت پیشرفت تمرکز و توجه، عملکرد حافظه کاهش می

 در سطح امتحان اضطراب که دانشجویانی .[31]شود تحصیلی می

 در آزمون، شرکت زمان در چه و مطالعه زمان در چه دارند، باالیی

 خود دانش توان و حد از ترپایین را خود یادگیری و مطالعه هایمهارت

 هایواکنش تهدید کننده، شرایط در .[30]دهند می قرار استفاده مورد

 است ممکن حد از اضطراب بیش حال، این دارند. با عمومیت اضطراب

 عقیده به .[33]نماید  وی تداخل مؤثر عملکرد با و کرده ناتوان را فرد

به  اضطراب کم مقدار امر آموزش، متخصصین و تربیتی روانشناسان

 بیشتر تالش برای را عملکرد فرد تواندمی مؤثر انگیزشی عامل یک عنوان

 و دارد تأثیرات متفاوتی حد از بیش اضطراب مقابل، دهد. در افزایش

 برای عملکرد که فرد، روانی فرآیند گسیختگی هم از موجب تواندمی
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گردند. اضطراب امتحان عامل خوبی برای  باشد،می ضروری فرد صحیح

زش پیشرفت است. برخی افراد مضطرب ممکن پیش بینی و تعیین انگی

است. باوجود داشتن توانایی برای انجام کار، به دلیل این ویژگی برای 

انجام کار خود تالش الزم نکنند. دانشجویانی که انگیزه پیشرفت باالیی 

دارند، به دلیل داشتن انتظارات زیاد از خود و همچنین تالش بسیار 

فراروی خود، ازجمله اضطراب، غلبه  برای تحقق اهداف، بر مشکالت

کنند. با کاهش اضطراب امتحان، انگیزش پیشرفت دانش آموزان می

 .[42]رود باالتر می

کنند دانشجویان با انگیزش پایین، اضطراب امتحان باالیی را تجربه می

ری  اضطراب امتحان کمتو در مقابل دانشجویان با انگیزش پیشرفت باال

کنند. لذا یکی از دالیل وجود اضطراب امتحان در افراد، را تجربه می

باشد. معلمان و مشاوران مدارس کمبود انگیزش پیشرفت در آنان می

هایی را برای باید دانش آموان را برای امتحان برانگیزانند، تکنیک

ها س درس به آنها آموزش دهند، حتی بعد از کالامتحان دادن به آن

ها گوشزد کنند. که مشاوره دهند، موضوعات و سؤاالت مهم را به آن

این عوامل موجب افزایش اعتماد به نفس، کاهش اضطراب و افزایش 

 .[34]شود ها میانگیزش در آن
 

 (MLبرآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی ) :9جدول 

 b β 2R متغیر

 243/2 -221/2 -136/2 اضطراب تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی

 244/2 151/2 204/2 انگیزش پیشرفت بر پیشرفت تحصیلی

اهمال کاری تحصیلی بر پیشرفت 

 تحصیلی
113/2- 216/2- 231/2 

 

 bootstrapبرآورد غیر مستقیم مدل با استفاده از روش : 4جدول 

 B متغیر
حد 

 پایین

حد 

 باال
 معناداری

اضطراب امتحان با میانجیگری 

انگیزش پیشرفت بر پیشرفت 

 تحصیلی

16/2 20/2 210/2 223/2 

اهمال کاری با میانجیگری 

انگیزش پیشرفت بر پیشرفت 

 تحصیلی

14/2 23/2 11/2 226/2 

 

ی خود شوند تا تکالیف تحصیلفراگیران از طریق انگیزش، برانگیخته می

را برای رسیدن به اهداف و سطح مشخصی از تخصص، مهارت و موفقیت 

کامل کنند. رفتارهای افراد با انگیزه باال، پر انرژی، هدفمند، جهت دارد 

ی های تحصیلو با ثبات است. چنین فراگیرانی خود را درگیر فعالیت

 کنندو و دشوار کرده و برای یادگیری در حد تسلط تالش می سخت

[6]. 

از  کنند تابرخی از فراگیران انگیزش باالیی دارند و سخت تالش می

طریق رقابت با دیگران در کارهای خود موفق شوند. برخی دیگر انگیزه 

کافی برای پیشرفت و موفقیت ندارند. و به دلیل ترس از شکست برای 

. دیگر یافته این پژوهش این [41]کنند رسیدن به موفقیت تالش نمی

بین انگیزش پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت بود که 

تحصیلی اثر مستقیم معنادار وجود دارد و مسیر غیر مستقیم اهمال 

کاری با میانجیگری انگیزش پیشرفت بر پیشرفت تحصیلی مشاهده شد. 

ل انگیزش پیشرفت و اهما ز واریانس پیشرفت تحصیلی توسطا 14/2و 

 کاری تحصیلی مورد تبیین قرار گرفت.

 

 
 های پیش بینی استاندارد شدهمدل نهایی آزمون شده به همراه آماره :1تصویر 

 

 . اهمال[46-42]نتایج این پژوهش با سایر مطالعات همخوان است 

 انجام از را فرد که است همراه منفی ناخوشایند احساس نوع چند با کاری

 هایتوانمندی از ارزیابی کم و گرایی منفی کند.می منصرف کار شروع یا

در  و شده موفقیت عدم از ترس و شکست از ترس به منجر اغلب شخصی

. انگیزش در قلب یک [36]شود  اهمال کاری به منجر تواندمی نهایت

گیرد و عامل اصلی در جای میبرنامه تربیتی سالم در اجتماع آزاد 

رهبری سودمندانه عمل یادگیری است. لذا موفقیت هر مدرس بستگی 

به میزان انگیزه دانشجویان دارد. زیرا تا وقتی که دانشجو نخواهد مطلبی 
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تواند آن مطلب را به فراگیر یاد دهد. به بیان را یاد بگیرد، مدرس نمی

توان اند چگونه و از چه راه میدیگر معلم قبل از آغاز هر درس باید بد

داش آموز را به یادگیری موضوع مورد نظر تشویق و عالقمند کرد و در 

ها این صورت است که کالس مدرس جالب، فراگیرفعال، و نتیجه فعالیت

های رفتار یک فراگیررا انگیزه مثبت و مفید خواهد بود. اگر مدرس

یی کند، زیرا انگیزش است تواند رفتار آینده او را پیش گوبفهمد، می

کند و فعالیت تا موقعی ادامه خواهد که فراگیررا به فعالیت وادار می

. یکی از عوامل شناختی مرتبط با [41]یافت که انگیزه ارضاء گردد 

کاری اهمال کاری تحصیلی انگیزش پیشرفت است. هر چه قدر اهمال

بالعکس.  بود ودر فرد بیشتر باشد انگیزش پیشرفت وی نیز کمتر خواهد 

ت، های پیشرفانگیزش پیشرفت تحصیلی، به عنوان یکی از انگیزه

نیرویی درونی است که یادگیرنده را به ارزیابی همه جانبه عملکرد خود 

ترین معیارها، تالش برای موفقیت در عملکرد و با توجه به عالی

 دهدبرخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است سوق می

[40]. 

این پژوهش دارای محدویت هایی نیز بوده است از جمله آن که از روش 

خود گزارشی و پرسشنامه برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد 

یش از حد گزارش شده باشند. و این احتمال وجود دارد که این مقادیر ب

ر باشد. ببنابراین صرفاً قابلیت تعمیم به این جامعه هدف را دارا می

شود، مراکز آموزشی به جای اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می

های دانشجویان تاکید کنند و این که تاکید بر نمره به تالش و فعالیت

اشد تا از این طریق از بها در یادگیری قابل اصالح میاشتباهات آن

ها کاسته شود، همچنین سعی بر ایجاد و افزایش میزان اضطراب آن

انگیزش پیشرفت داشته باشند و لزوم آموزش در خصوص داشتن 

استقالل، قبول مسئولیت موفقیت و شکست برای پیشرفت تحصیلی 

 رسد.ضروری به نظر می

 سپاسگزاری

در پاسخگویی به سؤاالت  های شهر بابل کهاز دانشجویان دانشگاه

 ود.شاند، سپاسگزاری و قدردانی میپرسشنامه این مقاله همکاری نموده

 تعارض و منافع

 نتایج پژوهش حاضر با منافع هیچ ارگان و سازمانی در تعارض نیست.

 منابع مالی

 مقاله حاضر بدون حمایت مالی انجام شده است.
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