
 

 

 

 
 

 یو اضطراب امتحان در رابطه یتحصيل یگرانه اهمالکار ینقش ميانج

 یآموخته شده با پيشرفت تحصيل یدرماندگ
 

 3یکارشک نیحس ، 2ییخدا عبد دیسع محمد  ،1 انیریام جهیخد دهیس

 11/9/96 پذیرش:تاریخ   12/2/94 دریافت:تاریخ 

 

 چکيده 
 گري نجیمیا با تحصیلی پیشرفت با شده آموخته درماندگی ي رابطه یبررس هدف با حاضر پژوهش :هدف

 متوسطه دوم دختر آموزان دانش ي کلیه يآمار ي جامعه. شد انجام امتحان اضطراب و تحصیلی اهمالکاري

 .بود 1391-92 یلیتحص سال در مشهد شهر

 پرسشنامه آموزان دانش. شد انتخاب يا مرحله چند يگیر نمونه روش با نفر 394 حجم با اي نمونه  :روش

. نمودند تکمیل را (TAI) امتحان اضطراب و (PASS) ياهمالکار ،(LHS) شده آموخته یدرماندگ يها

 یهمبستگ عنو از پژوهش. شد گرفته نظر در یلیتحص شرفتیپ مالک عنوان به ها آن نمرات نیانگیم نیهمچن

  .شد انجام مسیر تحلیل و یهمبستگ يآمار يها شاخص با ها داده تحلیل و تجزیه و بود

 ياهمالکار و امتحان اضطراب شده، آموخته درماندگی يرهایمتغ از کی هر که داد نشان نتایج :ها افتهی

 با و متحانا اضطراب با شده آموخته درماندگی و دارند معنادار منفی ارتباط تحصیلی پیشرفت با تحصیلی

 مسیر حلیلت. دارد معنادار مثبت ارتباط امتحان اضطراب با تحصیلی اهمالکاري نیهمچن و تحصیلی اهمالکاري

 ياهمالکار يگر یانجیم با یلیتحص شرفتیپ با شده آموخته یدرماندگ ي رابطه پیشنهادي الگوي که داد نشان

 ایجاد به منجر گرفت صورت که هایی تعدیل. ستین برخوردار خوبی برازش از امتحان اضطراب و یلیتحص

   د.ش داشتند، خوبی برازش که الگو سه

 یصیلتح همالکاريان، اامتح اضطراب  ی،تحصیل پیشرفت ، شده آموخته یدرماندگ :واژه های کليدی
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 abdkhoda@um.ac.ir، (نویسنده مسئول )،دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد. 2

 .دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد 3

و  یتحصیل يگرانه اهمالکار ینقش میانج (.1396) نیحس ،یکارشک ؛دیمحمد سع ،ییعبدخدا ؛جهیخد دهیس ،انیریام

 .یآموخته شده با پیشرفت تحصیل یدرماندگ ياضطراب امتحان در رابطه 
 DOI: 10.22067/ijap.v7i2.46452                    .5-22، (2) 7 بالینی و مشاوره، شناسیهاي روانپژوهش
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 مقدمه

بینی کننده هاي موفقیت ( بر ضرورت توجه به پیش Buttler & Winn, 1995امروزه پژوهشگران )

(. یکی از متغیرهاي موثر بر پیشرفت Ahmadi & Sheikoleslami, 2012تحصیلی تاکیدي خاص دارند )

درماندگی آموخته شده در مفهوم کلی به معناي درک است.  2آموزان، درماندگی آموخته شده دانش 1تحصیلی

ت ناکامی هاي متعدد اجتماعی، یزمانی که فرد در موقع 3ي سلیگمن هیدادهاست. طبق نظریربودن رویکنترل ناپذ

ت یبودن فعال ریتاث بی  د ویط را تجربه نمایط محیاحساس ناتوانی در کنترل بر شرا؛ ردیفرهنگی و آموزشی قرارگ

جود ز با ویهاي بعدي ن تیدچار نوعی تزلزل و بی ثباتی خواهد شد و در موقع ؛و پاسخ خود را احساس کند

آبرامسون و  (.Shokri,  Farahani & Karami- nouri,  2005)منتظر شکست است ش یشاپیت، پیامکان موفق

آموخته شده را  ( فرمول بندي اسنادي درماندگیAbramson, Seligman & Teasdale, 1978همکاران )

اند، مواجه دمطرح کردند. بر اساس نظر آن ها هنگامی که فرد با وقایع منفی اي که آن را غیرقابل کنترل می 

(آن ها Weiner, 1989شود، درصدد توضیحاتی بر می آید؛ این توضیحات همان اسنادها هستند که وینر) می

  .(Peggy & Schallert,  2008)توضیح داد  4را در سه حیطه ي مکان، ثبات و کنترل

 & Maier)ایجاد می کند  5انتظار مستقل بودن پاسخ و پیامد، نواقص انگیزشی، شناختی و هیجانی

Seligman, 1976; Smallheer, 2011, Au, Watkins, Hattie & Alexander, 2009.)  افرادي که یاد

توانند بر محیطشان اثر بگذارند، کمتر تالش می کنند )نقص انگیزشی (؛ از یادگیري  گیرند که نمی می

د توقف تالش، نمی تواننراههاي جدید اثر گذاشتن بر محیطشان اجتناب می کنند و همچنین در نتیجه 

اطالعات  صحیحی را در مورد توانایی واقعی خود، از تجربه هایشان استخراج کنند )نقص شناختی( 

(Lemoine, 2016 .) این افراد حالت هاي هیجانی منفی همچون اضطراب، افسردگی و ناامیدي را نیز تجربه

 (.Verma & Gera, 2012می کنند )

 ش دارند که پس از شکست، کاهش در عملکرد را نشان دهندیآموزان درمانده گرا دانش

(Fincham & Cain, 1986, Dweck & Licht, 1984  .)  پیامدهاي ي تجربهاگر چه فرض شده است که 

 Abramson) است شده ارائه ی نیز در این زمینهمتناقض شواهد ،شود می عملکرد نقص به منجر کنترل غیرقابل

et al, 1978, Seligman, 1975 نگاه کنید به:  ؛Buys  & Winefield, 1982).  با این وجود، دالیلی در مورد

( (Singer & Glass, 1972 اثر منفی درماندگی بر پیشرفت تحصیلی وجود دارد؛ از جمله سینگر و گلس

                                                
1.Academic Achievement 

2.Learned  Helplessness 

3.Seligman 

4.Locus, Stability, Control 

5.Emotional , Cognitive, Motivational 
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ی همچنین درماندگ(. Genero, 2008) دارد منفی همبستگی ،تکالیف روي بر پافشاري با درماندگی ،معتقدند

به علت مشخصه هایی که فرد درمانده دارد می تواند عملکرد تحصیلی را متاثر سازد. دانش آموزان درمانده 

هایشان را به بی کفایتی شخصی، هوش و توانایی حل  اطمینان کمی به توانایی هاي خود دارند، شکست

ینند؛ موفقیتهایی فقیت را نمی بدهند و پیوند بین متعهد بودن و کسب مو مساله پایین و حافظه ضعیف نسبت می

ند. فرد و شانس مربوط می دان که تا به حال داشته اند را نیز به عامل هاي بیرونی همچون شرایط منحصر به

اساس همین غیرقابل کنترل دانستن پیامدها، منفعل می شوند و این انفعال،  بیشتر در تکالیف چالش  بنابراین بر

. این مشکل منجر به رفتارهایی از جمله اجتناب از مدرسه و غیبت می شود که بر انگیز خود را نشان می دهد

  (. Sorrenti, Filippello, Orecchio, Buzzai  2016 ,)کند  به نوبه ي خود عملکرد تحصیلی را بدتر می

اهمالکاري مزمن . است 1لییاهمالکاري تحصمرتبط با پیشرفت تحصیلی  ده هايیگر از پدیکی دی

است ازگرایش براي به تعویق انداختن کارها در موقعیت هاي مختلفی که به نظر براي دستیابی به عبارت 

 ,Ferrari, Jonson & Mccown, 1995; Schouwenburg, Lay, Pychyl & Ferrariاهداف ضروري است )

2004; Diaz-Morales, Cohen & Ferrari, 2008   .) اري است اهمالکاري تحصیلی یکی از انواع اهمالک

هاي تحصیلی رخ می دهد و فرد مبتال به آن در برانگیختن خود براي انجام فعالیت هایی چون  که در موقعیت

نوشتن مقاله ي ترم، مطالعه براي امتحان، به اتمام رساندن پروژه هاي مرتبط با مدرسه و انجام تکالیف 

 ;Jiao, DaRos-Voseles, Collins, Onwuegbuzie, 2011خورد ) خواندنی هفتگی، شکست می

Ackerman & Gross, 2005 اند درصد بیان کرده  95الی  80درصد وحتی  50تا  25(. شیوع اهمالکاري را

(Ellis & Knaus1977; Steel, 2007; Moon  & Illingworth,  2005). 

باورهاي  به عوامل گوناگونی به عنوان علت و یا پیشایند اهمالکاري مطرح شده اند که در این میان

 Akinsola, Tella, Tella, 2007; Ellisتحریف شناختی )، (Kothari, 2011; Flat et al, 1992غیرمنطقی )

& Knaus, 1977, Noran, 2000  ( ترس و اضطراب ،)Haycock, McCarthy & Skay, 1998;  

Akinsola, Tella, & Tella, 20007, Solomon & Rothblum, 1984, Noran, 2000   )اسنادهاي بیرونی   و

اشاره کرده اند. همچنین دانش آموزانی که کمبود  (Brownlow & Reasinger, 1996)براي موفقیت 

انگیزش درونی دارند به احتمال بیشتري عادت اهمالکاري در انجام وظایف مربوط به مدرسه را نشان می 

وخته شده با برخی از پیشایندهاي با توجه به شباهت هاي درماندگی آم  .(Vij & Lomash, 2014دهند )

 اهمالکاري، این فرضیه به وجود می آید که این دو متغیر با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

                                                
1.Academic  Procrastination 
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در رابطه با اثر اهمالکاري بر عملکرد، هم به بهبود و هم اختالل عملکرد اشاره شده است. اغلب 

ساعات آخر و زمان کمتري که براي آماده شدن معتقدند که اهمالکاران به علت به تعویق انداختن کارها به 

دهند. نتایج پژوهش نشان داده است که اهمالکاري تحصیلی به طور  دارند، عملکرد ضعیف تري نشان می

ژوهش هاي (. با وجود پSepehrian Azar, 2013بین معناداري براي پیشرفت تحصیلی است ) معکوس پیش

 ,Tamadoni, Hatami, Hashemi  razini, 2010;  Akinsola et alمتعددي که موید این دیدگاه است )

2007;  Steel, Brothen, Wambach, 2000 آن از(، دیدگاه متضادي نیز وجود دارد که چند پژوهش 

؛ Pychyl, Morin & Salmon, 2000و   Ferrari  1992,؛Solomon & Rothblum, 1984) کند می حمایت

 (.Cao, 2012نگاه کنید به: 

 ,Rothblumاضطراب بیشتري داشته باشند)مسال یدر تمام ن ارندش دیدانش آموزان اهمالکار گرا

 ,Klassen, Ang) لی، منجر به سطوح باالتر اهمالکاري می شودیاضطراب امتحان و تحص همچنین  (.1988

Chong, Krawchuk,  Huan & Wong, 2009; Milgram, 1999 .)   در پژوهشی بین استرس تحصیلی و

ابعاد اهمالکاري عمدي، اهمالکاري به علت خستگی جسمی و روانی و اهمالکاري به علت درهم ریختگی، 

(. به طور کلی مطالعات، نتایج Zohreyi, Erfani, Jadidian, 2016)رابطه مستقیم معنادار  به دست آوردند 

باط دهنده ي ارت اشکال اضطراب به بار آورده است که نشان متفاوتی در مورد ارتباط اهمالکاري و برخی

 و متوسط یهمبستگ( custer, 2016(. اخیرا کاستر )Steel et al, 2000متوسط و کم و یا عدم ارتباط است )

 .آورد دست به يپرستار انیدانشجو در یلیتحص ياهمالکار و امتحان اضطراب نیب يمعنادار

, ,Dadsetan, 1997 ) است لییشرفت تحصیر گذار بر پیتاث کی از عواملی 1اضطراب امتحان

Parvaneh, 1984, Abas abadi, 1997 به نقل از: ؛Shaeeri et al, 2004 .) زیدنر (Zeidner, 1998)  

ا نگرانی دارشناختی که بیکی و پدیولوژیزیمجموعه اي از پاسخ هاي رفتاري، ف"عنوان  اضطراب امتحان را به

 فیتعر "همراه است  ابی مشابهیت ارزشیا موقعیک امتحان یا شکست در یامدهاي منفی ممکن و یدرباره ي پ

اضطراب امتحان ابعاد مختلفی  .(Chamarro-Premuzic, Ahmetoglu & Furnham, 2008) استکرده 

 ,Cassady( دانسته اند )4)یا بعد شناختی 3و نگرانی 2ي هیجان پذیري دارد؛ این پدیده را شامل دو مولفه

Johnson, 2002 درصد در میان دانش آموزان و دانشجویان بیان کرده  30تا  10(.  شیوع اضطراب امتحان را

شیوع آن در دانشجویان و دانش آموزان  (.Abolghasemi, 2003؛ به نقل از: McReynolds et al, 1978اند )

                                                
1.Test Anxiety 

2.Emotionality 

3.Worry 

4.Cognitive 
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پژوهش ها نشان داده اند که زنان  همچنین (.Beirami & Abdi, 2009گزارش شده است ) 2/17ایرانی، 

 (.Talbot, 2016مستعد تجربه ي سطوح باالتري از اضطراب امتحان هستند )
 Shaeeri et) است یتحصیل موفقیت و امتحان اضطراب بین یمنف یارتباط ي دهنده نشاناکثر مطالعات 

al, 2004; Lashkaripour, Bakhshani, Solaimani, 2007; McCarthy & Goffin, 2005;  Mahdavi  

gharvi, Khosravi & Najafi, 2012; Akinsola & Dubem Nwajei, 2013; Onyekuru & Ibegbunam, 

2014;   Culler & Holahan, 1980; Hembree, 1988; Williams, 1996; Cassady & Johnson, 2002; 

Lucangeli & Scraggs, 2003; Champell et al, 2005; Kivimaki, 1995; Dadsetan, 1995: Abolghasemi 

et al, 2008 ).  است دار یمعن غیر و اندک ارتباط ي دهنده نشانپژوهش هاي دیگري انجام شده است که 

(Cheraghian et al, 2008؛ Paul & Eriksen, 1964؛ Suinn, 1969؛ Poulman & Kennelly, 1984نگاه کنید  ؛

آموزان در امتحان و اضطراب  در پژوهشی که اخیرا انجام شد، بین نمرات دانش et al, 2008 .(Abolghasemiبه: 

امتحانی که توسط نرخ ضربان قلب سنجیده شده بود، رابطه ي معناداري وجود داشت. اما نمرات با اضطراب 

دیگري  نتیجه پژوهش  نیهمچن(. Fulton, 2016امتحان سنجیده شده توسط پرسشنامه، رابطه ي معناداري نداشت )

 ,Yazici)ود دارد وج معنادار یمنف ي رابطه یلیتحص شرفتیپ و امتحان اضطراب یشناخت بعد نیب فقطنشان داد، 

همچنن بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دروس علوم )فیزیک، شیمی، ریاضی و زیست(  .(2017

 (.Shabbir Ali & Naeem Mohsi, 2013همبستگی منفی معنادار مشاهده شده است )

  ,Finchamهر چند تصور شده است که درماندگی آموخته شده با اضطراب امتحان ارتباط دارد )

Hokoda  & Sanders, 1989( و پژوهش هایی براي بررسی رابطه ي آن ها انجام شده است )Hill & 

Sarason, 1966 ؛ Gundogdu, 1994 نگاه کنید به ؛ :Akca, 2011دو متغیر براي درک  (، اهمیت نسبی این

 بین در پژوهشی که اخیرا انجام شد، (.Fincham et al, 1989پیشرفت کنونی و آتی، ناشناخته مانده است )

دن د. علت احتمالی به دست آممایشده و اضطراب امتحان همبستگی معناداري به دست ن درماندگی آموخته

آمد  این نتیجه جالب توجه به وجود. همچنین در پژوهشی دیگر است بودهجه محدوده گسترده نمونه ین نتیا

ی که بعد درحال ،امتحان با درماندگی آموخته شده همبستگی مثبت داشت که بعد هیجان پذیري اضطراب

  . (Raufelder, Regner & Wood, 2017) نگرانی با درماندگی  آموخته شده همبستگی منفی داشت

 پیشرفت تحصیلی و ضرورت توجه به پیش آیندهاي آن و نتایج متناقضیبنابراین با توجه به اهمیت 

زیر  هايسی فرضیهرکه درباره رابطه ي متغیرهاي مورد برسی به دست آمده است، پژوهش حاضر به بر

 پردازد: می

 انجی رابطه ي درماندگی آموخته شدهیلی و اضطراب امتحان میاهمالکاري تحص"ي اصلی:  فرضیه 

دانش آموزان  معدلدرماندگی آموخته شده و  میزان نیب (1و فرضیه هاي فرعی :  ."لی استیشرفت تحصیو پ
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 لییاهمالکاري تحص میزان درماندگی آموخته شده و میزان نیب (2؛ منفی معنی داري وجود دارد همبستگی

اضطراب  زانمی درماندگی آموخته شده و میزان نیب( 3 ؛مثبت معنی داري وجود دارد همبستگیدانش آموزان 

معدل دانش اضطراب امتحان و  میزان نیب( 4؛ مثبت معنی داري وجود دارد همبستگیامتحان دانش آموزان 

 معدل دانش آموزانلی و یاهمالکاري تحص میزان نیب( 5؛ منفی معنی داري وجود دارد همبستگی آموزان

دانش اضطراب امتحان  میزان  و لییاهمالکاري تحص میزان نیب( 6؛ منفی معنی داري وجود دارد همبستگی

 مثبت معنی داري وجود دارد. آموزان همبستگی 

 

 روش

از نوع  و فییتوصپژوهش حاضر با توجه به عدم مداخله در به وجود آمدن داده ها از حیث روش 

 . همبستگی و تحلیل مسیر است

 جامعه، نمونه و روش آماری   

جامعه ي آماري این پژوهش شامل کلیه ي دانش آموزان دختر سال دوم مقطع متوسطه شهر مشهد 

نواحی نفر با شیوه ي نمونه گیري چند مرحله اي انتخاب شد.  394بود که از میان آن ها نمونه اي به حجم 

از هر دسته  ادفیبه صورت تص. شد تقسیم مه برخوردار و محروم(یهفتگانه مشهد به سه دسته )برخوردار، ن

افراد حاضر  دانش آموز انتخاب شد . 44از هر مدرسه  وه سه مدرسه یاز هر ناح( 7، 3، 1)نواحی  هیک ناحی

ز با استفاده ا شده جمع آوريها پاسخ دادند و معدل خود را گزارش کردند. داده هاي  در نمونه به پرسشنامه

ستنباطی او ن و انحراف استاندارد( یانگیفی )میروش هاي آماري توص .ل شدیه و تحلیتجز  SPSS16نرم افزار 

ر و با استفاده یمس لیتحلپژوهش از طریق  اصلیه یفرض براي بررسی داده ها استفاده شد.رسون( یهمبستگی پ)

 ل قرار گرفت. یه و تحلیمورد تجز LISREL 8/80 از نرم افزار

 ابزار گردآوری داده ها

(: این مقیاس توسط گروه درماندگی آموخته شده در پروژه LHS1)پرسشنامه درماندگی آموخته شده 

که  (Quinless &  Mcdermott 1982,کوینلس و مک درمات ) اسیمقایجاد شده است.  2ي گراندویگ

 النی درک،طوند یغازي براي فراآنقطه  بود جاد شدهیاسلیگمن  ه ينظری آموخته شدهاساس مدل درماندگی  بر

در این پرسشنامه  .the center of Excellence on Learnd helplessness)بوده است )  ن ابزاریر اییش و تغیزماآ

 27ي فرد  دهند. حداقل نمره نشان می 10تا  1ف از یک طیت خود را بر اساس ی، موقعگزاره 27افراد در مورد 

                                                
1.Learned Helplessness Snapshot 

2.Grundtvig Project 
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 شتر است. پس از جستجويیه ي درماندگی آموخته شده ي بنمره ي باالتر نشان دهند .است 270و حداکثر آن 

اشد، ز مناسب بیري درماندگی آموخته شده، که براي استفاده در مورد دانش آموزان نیابزاري براي اندازه گ

نامه توسط د قرار گرفت. پرسشییی آن توسط چند روانشناس مورد تایی محتواین ابزار به دست آمد. سپس روایا

د. در ین روانشناس بررسی و اشکاالت رفع گردیسی به فارسی ترجمه شد و توسط چندیانگلمتخصص زبان 

 .بود 78/0ي کرونباخ محاسبه شد که برابر با اب آلفیی، ضریایان پژوهش براي بررسی پایجر

 اسین مقیا( Solomon & Rothblum, 1989(:  سولومون و راثبلوم ) PASS1پرسشنامه اهمالکاري )

ر ایران داس ین مقیب آلفاي کرونباخ ایضر فاتحی، . در پژوهشیه است، ایجاد کره اندگو 21شامل  را که

ن پرسشنامه به یا ي ب آلفاي کرونباخ را براي سه مقولهیضرهمچنین . (Fatehi, 2010) . بود86/0برابر با 

روایی سازه ي این مقیاس، از طریق  .(Onwuegbuzie, 2004)ند محاسبه کرده ا 76/0و  85/0، 84/0ب یترت

 >P) 51/0با مقدار همبستگی ( Tuckman, 1991همگرایی مثبت و معنادار آن با مقیاس تعلل ورزي تاکمن )

 (،P < 0/001) 3/0با همبستگی برابر با ( Ferrari, 1989و مقیاس خودگزارشی اهمالکاري فراري ) (0/001

 (.Howell & Watson, 2007)احراز شده است 

. این ساخته شده است Spielberger) 1980 ,)اسپیلبرگر  توسط (:TAI2پرسشنامه اضطراب امتحان )

و خرده شامل د. این پرسشنامه ف می کندین و بعد از امتحان را توصیماده دارد که واکنش قبل، ح 20مقیاس 

نشان دهنده ي اضطراب ن پرسشنامه یباال در اي گرفتن نمره .است "ريیذپ جانیه"و  "نگرانی"آزمون 

ن یب آلفاي کرونباخ ایضر(. Kazemian Moghadam  & Mehrabi zadeh, 2010) امتحان باالست

 ,Kazemian Moghadam  &  Mehrabi zadeh) گزارش کرده اند 97/0 و 92/0 بین ضرایبپرسشنامه را 

اس ین پرسشنامه با مقیا (.Bandalos et al, 1995؛ EL-Zahhar, 1991 Anton Anton et al, 1991 ؛ 2010

 83/0میزان  دختران بهدر و  82/0، به میزان در پسران (Sarason et al, 1978ساراسون ) اضطراب امتحان

ی خوب و ینشانه ي روا را  بین ضرایا  (Register et al, 1991)رجیستر و همکاران  .همبستگی دارد

   (.Kazemian Moghadam & Mehrabi zadeh, 2010) دانسته اندبخش پرسشنامه  تیرضا

 

 نتایج 

 و امتحان اضطراب تحصیلی، پیشرفت متغیرهاي از یک هر و شده آموخته درماندگی بین

 همگی که دارد وجود 53/0 و 45/0 ،-22/0 همبستگی ضرایب ترتیب به آموزان دانش تحصیلی اهمالکاري

                                                
1.Solomon & Rothblum Academic Procrastination Scale 

2.Test Anxiety Inventory  
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 (.1جدول) هستند معنادار( P<0/01درصد ) 99 سطح در
 پژوهش های متغير بين پيرسون همبستگی ماتریس و معيار انحراف ميانگين،: 1 جدول

 همبستگی M SD متغيرهای مشاهده شده

1 2 3 4 

    1 27/31 21/112 درماندگی آموخته شده 1

   1 531/0  ** 99/12 32/50 اهمالکاري تحصیلی 2

  1 372/0  ** 457/0  ** 69/9 23/48 اضطراب امتحان 3

 1 -148/0** -128/0   * 226/0  ** 81/1 83/17 پیشرفت تحصیلی 4

 05/0 سطح در معنادار*                       01/0 سطح در معنادار**   

 سطح در که دارد وجود -14/0همبستگی ضریب تحصیلی پیشرفت و امتحان اضطراب بین همچنین

  حصیلیت پیشرفت و تحصیلی اهمالکاري بین آمده دست به همبستگی. است معنادار( P<0/01درصد  ) 99

 اهمالکاري بین همبستگی ضریب. است معنادار( P<0/05) درصد 95اطمینان  سطح در که است -12/0

درصد  99اطمینان  سطح در معنادار و مثبت اي رابطه که است 37/0 نیز امتحان اضطراب و تحصیلی

(P<0/01) دهد می نشان را  . 

  
, df =1, χ2/df=9.60, P-value=0/00195, RMSEA=0/148, GFI=0/99, AGFI=0/88  9/6=χ2 

 راب امتحانتحصيلی و اضط: الگوی ارتباط درماندگی آموخته شده با پيشرفت تحصيلی با ميانجی گری اهمالکاری 1شکل 

 

مشاهده  1براي آزمون فرضیه ي اصلی پژوهش از تحلیل مسیر استفاده شد. مدلی پیشنهاي در شکل 

شود. شاخص هاي کلی آزمون نیکویی برازش، از طریق تحلیل مسیر، حاکی از عدم برازش الگو است  می

اهمالکاري 

 تحصیلی

اضطراب 

 امتحان

درماندگی 

 آموخته شده

پیشرفت 

 تحصیلی

0/53 

-0/04 

0/00 

0/47 

-0/21 
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(9/60 =2x،df=1  ،/df= 9/602x  ،= 0/1481RSMEA ،= 0/992GFI ،= 0/883AGFI)  . هر چه شاخصGFI 

(، الگو از برازش بهتري برخوردار است و داده ها به نحو 1و 0/9 به یک نزدیک تر باشد ) بین  AGFIو 

بین به صفر نزدیک باشد ) RSMEAبهتري الگوي روابط مفروض را تایید می کنند. همچنین مطلوب است تا 

نیز هر چه کمتر باشد بهتر است و نباید بیشتر از  df2x/( تا برازش بهتر الگو را نشان دهد. شاخص و صفر 0/1

(. بنابر Sanavi  2013 ,، نگاه کنید به:Kareshki, 2012, Schreiber, Stage & King, 2006باشد ) 5و یا  3

 ها، الگوي مفروض را تایید نمی کنند. این داده
 دو مدل تعدیل شده ی روابط متغيرهای پژوهش: شاخص های برازش 2 جدول

 حذف مسير اهمالکاری تحصيلی به پيشرفت تحصيلی تثبيت خطای پيشرفت تحصيلی تعدیل صورت گرفته

2Χ 89/8 60/9 

df 2 2 

/df2χ 44/4 8/4 

P-value 01173/0 00823/0 

RMSEA 097/0 098/0 

GFI 99/0 99/0 

AGFI 94/0 94/0 

 تایید تایید وضعیت برازش مدل

(  شامل تثبیت خطاي پیشرفت تحصیلی صورت گرفت، 2هنگامی که در مدل اولیه تعدیلی )جدول        

مدل تعدیل شده تایید شد. همچنین مسیر اهمالکاري تحصیلی به  ها ي نیکویی برازش بهبود یافت و شاخص

 نشان دهنده ي برازش اینپیشرفت تحصیلی حذف شد که پس از این اصالح، شاخص هاي به دست آمده 

  df2x/  آمده است از آن جایی که 2مدل بود.  بر اساس شاخص هاي دو مدل اصالح شده که در جدول  

است، می توان گفت که هر دو مدل تایید  1نزدیک  AGFIو    GFIنزدیک صفر و  RSMEA، 5کوچکتر از 

 می شود.  

 مسیر حذفو تحصیلی پیشرفت به تحصیلی اهمالکاري مسیر حذف با که اي شده تعدیل مدل

 ایجاد امتحان اضطراب و  تحصیلی اهمالکاري بین مسیر افزودن با و تحصیلی پیشرفت به امتحان اضطراب

                                                
1.Root Mean Sqare Error Of Approximation 

2.Goodness of Fit Index 

3.Adjusted Goodness of Fit Index 
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 آزمون کلی هاي شاخص و دهد می نشان را متغییرها روابط که است مدلی بهترین  ؛(2شکل) است شده

 =x2= 0/55 ،df=2  ،x2/df= 0/27 ،RSMEA= 0/0 ،GFI) است، الگو این برازش از حاکی ،برازش نیکویی

1/0 ،AGFI= 1/0  .)شاخص GFI  و AGFI  است؛ یک با برابر RSMEA و صفر با برابر  /df2x 27/0 با برابر 

 .است الگو مطلوب بسیار برازش نشانگر همگی که است؛ 3 از کوچکتر،است مطلوب که طور همان و

 
value=0/76105, RMSEA =0/000, GFI=1/0, AGFI=1/0-P df= 0/27,/2χ , df = 2, 0/55=2χ 

 ضطراب امتحانا:  بهترین الگوی تایيد شده برای ارتباط درماندگی آموخته شده، پيشرفت تحصيلی، اهمالکاری تحصيلی و  2شکل 

 

 نتيجه 
نتایج نشان داد که همبستگی متغیرهاي درماندگی آموخته شده، اضطراب امتحان و اهمالکاري 

 بود.  -12/0و  -14/0،  -22/0.تحصیلی با پیشرفت تحصیلی به ترتیب

در نظریه ي درماندگی آموخته شده عملکرد آسیب دیده با نواقص انگیزشی، شناختی و هیجانی 

و تاثیري که بر عدم پافشاري بر روي تکلیف دارد توضیح داده می شود. به نظر می رسد نواقص  ایجاد شده

گانه ي درماندگی آموخته شده منجر به فاصله گرفتن از آغاز ارادي فعالیت ها می شود. کاهش استقامت  سه

و تالشی که روي می دهد، می تواند دلیلی براي ارتباط منفی معنادار بین درماندگی و عملکرد تحصیلی 

؛ به نقل از:  Licht & Dweck, 1984باشد. این نتیجه موافق با تعدادي از پژوهش هاي انجام شده است ) 

Fincham & Cain, 1986  ؛Buys &,  Winefield, 1982 ؛ Abramson et al, 1978 ؛Fincham, Hokoda 

اهمالکاري 

 تحصیلی

پیشرفت 

 تحصیلی

درماندگی 

 آموخته شده

اضطراب 

 امتحان

53/0  

12/0-  

47/0  

23/0-  
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& Sanders, 1989نگاه کنید به:  ؛Abolghasemi, 2003   2016 ,و Sorrenti ) همچنین جاردین و وینفیلد .

 ( Jardin & Winefield, 1981؛ به نقل از  Buys & Winefield, 1982 نتیجه اي متناقض با پژوهش حاضر )

به دست آوردند. البته پژوهش آن ها بر روي دانشجویان انجام شده بود. احتمال دارد دانش آموزان دبیرستانی 

 به  علت  جوان تر و ناپخته تر بودن، انتظار کنترل ناپذي را سریع تر از دانشجویان ایجاد کنند. 

راب امتحان و پیشرفت تحصیلی این گونه استدالل می شود که دانش در مورد ارتباط منفی اضط

آموزان داراي اضطراب امتحان باال حتی اگر مطالب امتحانی را خوب یاد گرفته باشند؛ به علت اضطراب 

نمی توانند دانش خود را در امتحان نشان دهند. مدل هایی براي تبیین رابطه ي اضطراب امتحان و عملکرد 

افراد داراي اضطراب امتحان، توجه خود را معطوف  1ئه شده است. بر اساس مدل شناختی توجهیتحصیلی ارا

به فعالیت هاي نامربوط به تکلیف، اشتغال فکري، انتقاد از خود و نگرانی هاي جسمانی نموده و در نتیجه، 

بیان می دارد  2توجه کمتري بر تکلیف دارند که این امر موجب کاهش عملکرد آنان می گردد. مدل تداخل

ادآوري آموخته هاي قبلی اشکال ایجاد کرده و بنابراین عملکرد را مختل می سازد. که اضطراب امتحان در ی

، نقص در عملکرد دانش آموز داراي اضطراب امتحان باال، ممکن است 3از دیدگاه مدل پردازش اطالعات

 تبه دلیل مشکالتی در یادگیري، سازماندهی و یا در بازیابی اطالعات حین امتحان باشد. مدل نقص مهار

، پایین بودن نمره هاي امتحانی دانش آموزان داراي اضطراب امتحان را به علت عادت هاي نامناسب و 4ها

  ناکافی و یا مهارت هاي انجام نادرست امتحان می داند. 

همبستگی منفی به دست آمده بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی نتیجه تعدادي از پژوهش 

 Abedini et al  2010, ؛McCarthy & Goffin, 2005؛ Shabbir et al, 2013)کند  انجام شده را تایید می

(. البته متناقض با نتیجه چند  Seif  &  Alborzi, 2000؛   et al, 2005 Shaeeri؛ Mahdavi  gharvi  2013؛ 

 Cheraghian et؛  Razavieh et al, 2006نگاه کنید به:؛ Alborzi & Samani, 2000پژوهش دیگر است ) 

al, 2008). آموزان مراکز استعدادهاي درخشان رابطه  لی دانشیشرفت تحصین اضطراب امتحان و پیب

ر گروه لی دیشرفت تحصیت دامنه  پیل آن، می تواند محدودیکی از دالیکه  ه است؛معناداري مشاهده نشد

فراتحلیل در این زمینه انجام دو   .(Razavieh et al, 2006; Alborzi & Samani, 1999د)مورد مطالعه باش

 به نقل از: ؛Seip, 1991؛  Hembree, 1988را به دست آورده اند ) -21/0شده است که هر دو همبستگی

Chapell et  al, 2005آمده در پژوهش حاضر  (. همبستگی به دست(14/0- r= ) .کمتر از فراتحلیل ها است

                                                
1.Attentional-Cognitive Model 

2.Interference Model 

3.Information Processing Model 

4.Skill Deficit Model 
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تواند به این علت باشد که میانگین نمرات دانش آموزان از خود آن ها پرسیده شد و ممکن  این مساله می

 است نمرات بیشتري را گزارش کرده باشند. 

نتایج نشان داد که ارتباط منفی معناداري بین اهمالکاري تحصیلی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد 

(12/0-r=.)  ن که کارها را به ساعات آخر یران به علت ااستدالل می شود که اهمالکااغلب این گونه

اهمالکاري  .ن مساله اثر مخرب بر کارشان داردیو ا دارنداندازند، زمان کمتري را براي آماده شدن  می

ممکن است افرادي را نیز در بربگیرد که براي فواید انطباقی اهمالکاري به آن روي آورده اند؛ در این راستا 

تحقیقات (.  Cao, 2012 به نقل از؛ Chu & Choi, 2005بین اهمالکاري فعال و منفعل تمایز قائل شده اند )

 Akinsola et al, 2007 Tamadoni et al, 2012; Steel etزیادي نتیجه پژوهش حاضر را تایید می کند )

al, 2000; Sepehrian Azar, 2013;  ). 

زشی، ینواقص انگ به دست آمد. 53/0بین درماندگی آموخته شده و اهمالکاري تحصیلی همبستگی 

به کاهش آغاز ارادي براي پاسخ  که در نتیجه ي درماندگی آموخته شده ایجاد می شود جانییشناختی و ه

  می شود. منجر  ف یدادن و پافشاري بر روي تکال

به دست آمد. این  (=r 45/0)بین درماندگی آموخته شده و اضطراب امتحان نیز همبستگی معنادار 

 Fincham et) موافق است ت کرده اندیر حماین دو متغین ایکه از ارتباط نظري بنتیجه با نظر پژوهشگرانی 

al, 1989) که نشان داد رابطه ي درماندگی آموخته شده و اضطراب امتحان . همچنین موید پژوهشی است

؛ Hill & Sarason, 1966دارد )ر صعودي تا کالس ششم یک صفر در کالس اول شروع شده و سیاز نزد

ه ي یش آموزان پااست که نشان داد دان (Gundogdu, 1994) ن موافق بای. همچن(Akca, 2011: به دیکن نگاه

 ز تجربه کردندین شتري رایشتري داشتند، اضطراب امتحان بیب  ی که سطح درماندگی آموخته شدهیششم ابتدا

Akca, 2011) )( .Akca, 2011) ن درماندگی آموخته شده و اضطراب امتحان همبستگی معناداري به دست یب

  .باشد ي وي نمونهمحدوده ي گسترده که علت آن می تواند (؛ =045/0r) اوردین

. یکی (=r 37/0)بین اهمالکاري تحصیلی و اضطراب امتحان نیز همبستگی معناداري به دست آمد 

هاي تبیین اهمالکاري، نظریه ي اضطراب است که بیان می کند؛ اضطرابی که فعالیتی خاص براي  از نظریه

موزان مضطرب، استقامت ندارند و از فرد ایجاد می کند منجر به طفره رفتن از انجام آن می شود. دانش آ

 ,Tanتکالیف دشوار اجتناب می کنند، به عبارتی خصیصه هاي رفتاري مشابه با اهمالکاري را نشان می دهند )

Ang & Klassen, 2008  دانش آموزان اهمالکار به دلیل به تعویق انداختن تکالیف تحصیلی و آماده شدن .)

باالیی را متحمل می شوند و به دلیل آمادگی کمتر، در حین امتحان  براي امتحان، قبل از امتحان فشار
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 اضطراب امتحان بیشتري را تجربه می کنند. 

 ؛ Klassen et al, 2009؛ Kothari  2011 ,ي به دست آمده موافق با چند پژوهش است )نتیجه

Cassady & Johnson, 2004) است ). متناقض با پژوهش حاضر نیز نتایجی به دست آمدهLay & 

Silverman, 1996 ؛ Shaterian, Pakdaman, Shahmohammadi, 2010 ؛Tan et al, 2008.)  یکی از

دالیل وجود نتایج متناقض پژوهشی در مورد ارتباط بین اضطراب امتحان و اهمالکاري تحصیلی، وجود انواع 

هاي  از  لزوم استفاده از مقیاس سازگارانه اهمالکاري تحصیلی یا به عبارتی اهمالکاري فعال است و حاکی

 مختلف اهمالکاري است. 

در  .نبودمعنادار همانطور که تحلیل مسیر نشان داد الگوي ارائه شده ي روابط متغیرهاي پژوهش 

مدل اصالحی نخست، با تثبیت خطاي پیشرفت تحصیلی، و در مدل اصالحی دوم با حذف مسیر اهمالکاري 

شاخص ها، بهبود یافت و منجر به تایید شدن این دو مدل شد.  مدل اصالح تحصیلی به پیشرفت تحصیلی، 

ي سوم که با حذف مسیر اهمالکاري تحصیلی به پیشرفت تحصیلی و مسیر اضطراب امتحان به پیشرفت  شده

تحصیلی و ایجاد مسیر بین اهمالکاري تحصیلی و اضطراب امتحان، به وجود آمد، بهترین مدلی بود که 

 یکویی برازش، به نحو مطلوبی نشان دهنده ي برازش آن بود.شاخص هاي ن

در رابطه با توضیح رد مدل اولیه می توان بیان داشت؛ پیشرفت تحصیلی مساله اي است که تحت 

تاثیر عوامل متعدد بیرونی و درونی قرار می گیرد. عوامل درونی نیز به نوبه ي خود علل گوناگونی از جمله؛ 

نفس، خودپنداره، انگیزه، نیاز پیشرفت و .... را شامل می شود. متغیرهایی که در این هوش و استعداد، عزت 

مدل به عنوان علت پیشرفت تحصیلی لحاظ شده اند تنها بخش کوچکی از عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت 

ی ثتحصیلی را دربر می گیرد. این عوامل ممکن است اثر درماندگی آموخته شده بر پیشرفت تحصیلی را خن

کرده باشد و منجر به تایید نشدن این مدل شده باشد. از طرف دیگر ممکن است متغییرهاي میانجی دیگري 

 وجود داشته باشد که دربرگیرنده ي ارتباطات غیرمستقیم باشد که در این مدل به آن ها پرداخته نشده است.

اهمالکاري تحصیلی به  یکی از اصالحاتی که در مدل نهایی ایجاد شد، عبارت بود از حذف مسیر

پیشرفت تحصیلی. در رابطه با ارتباط اهمالکاري و عملکرد نتایج متفاوتی که نشان دهنده ي عدم ارتباط، ارتباط 

ضعیف و ارتباط قوي و نیرومند است، گزارش شده است. یکی از علل این مساله می تواند وجود اانواع گوناگون 

 منفعل و فواید انطباقی برخی گونه هاي اهمالکاري باشد.   اهمالکاري، از جمله اهمالکاري فعال و

اصالح دیگري که در مدل نهایی انجام شد، حذف مسیر اضطراب امتحان به پیشرفت تحصیلی بود. 

رسد دانش آموزان داراي اضطراب امتحان باال حتی اگر آمادگی خوبی داشته باشند، به دلیل اثري  به نظر می
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وجه و حافظه دارد، نمی توانند توانایی واقعی خود را نشان دهند. براي تبیین این تاثیر که اضطراب امتحان بر ت

هاي مختلفی ارائه شده است. اما در مورد ارتباط اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی نیز  نتایج  نظریه

 متناقضی به دست آمده است. 

ري و اضطراب امتحان ایجاد شده در مدل اصالح شده ي نهایی که تایید شد، مسیري بین اهمالکا

است. در مورد رابطه ي این دو متغیر می توان گفت؛ از آن جا که دانش آموزان مضطرب استقامت ندارند 

و از انجام تکالیف دشوار اجتناب می کنند، اضطراب به عنوان علت اهمالکاري بیان شده است. از طرف 

انداختن تکالیف و آماده نشدن، اضطراب امتحان بیشتري  دیگر  دانش آموزان اهمال کار به دلیل به تعویق

 را تجربه می کنند.  

 این همچنین. بود ها آن خود از آموزان دانش معدل دنیپرس ،پژوهش هاي محدودیت از یکی

 و مقاطع هب تعمیم قابلیت و است شده انجام دبیرستان مقطع دوم ي پایه دختر آموزان دانش روي بر پژوهش

 انجام نیز دیگر هاي پایه و مقاطع و پسران ي جامعه مورد در که است مناسب بنابراین. ندارد را دیگر هاي پایه

 با همچنین .شود فراهم مقایسه امکان ،بررسی مورد متغییرهاي در افراد جنسیت و سن اهمیت علت به تا شود

 نوع دو این ي رابطه ، APS جمله از فعال، و منفعل اهمالکاري تفکیک براي موجود ابزارهاي به توجه

 شود. بررسی تحصیلی پیشرفت با جداگانه طور به اهمالکاري

 عملکرد کاهش با امتحان اضطراب و تحصیلی اهمالکاري شده، آموخته درماندگی ارتباط به توجه با

 وانندت می آموزگاران جمله از. شود کار ها آن درمان و پیشگیري هاي روش روي بر بایست می ،تحصیلی

 و نطقیم انتظارات مهمتر، همه از و فوري پسخوراند کوچک، هاي گام در موفقیت براي فرصتهایی دادن با

 اهداف رب تمرکز با همچنین. کنند جلوگیري آموزان دانش در شده آموخته درماندگی از عهد، به کردن وفا

 به توانند نمی آموزان دانش تمام زیرا دهند، کاهش را درماندگی عملکردي، اهداف جاي به یادگیري

  یابند. دست یادگیري اهداف به مختلف، درجات
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