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چکيده
دانشجویاني که اضطراب امتحان را تجربه ميکنند با احساس تنش ،ترس و نگراني در موقعیتهایي که
مورد ارزیابي قرار ميگیرند روبرو ميشوند که ميتواند افت چشمگیری در توانایيهای آنها ایجاد کند .لذا
پژوهش حاضر ،در قالب یک مدل علّي ،با هدف شناسایي عاملهایي که بر اضطراب امتحان مؤثر است،
انجام شد .بدین منظور خودتنظیمي و خودکارآمدی تحصیلي به عنوان متغیرهای برونزاد مدل ،تعللورزی
تحصیلي به عنوان متغیر واسطهای و اضطراب امتحان به عنوان متغیر درونزاد در نظر گرفته شدند.
شرکتکنندگان این پژوهش  449نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان ( 633پسر و 214دختر) به روش
نمونهگیری طبقهای نسبي بر اساس دانشکده و مقطع تحصیلي انتخاب گردید .ابزارهای مورد استفاده شامل
پرسشنامه «خودتنظیمي تحصیلي ماگنو»« ،خودکارآمدی تحصیلي موریس»« ،تعللورزی تحصیلي سولومون
و راثبلوم» و « اضطراب امتحان پنتریچ و دیگروت» بود .تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش با استفاده
از آزمون آماری همبستگي پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار  SPSSو  LISRELانجام شد .نتایج
تحلیل دادهها نشان داد که مدل با دادههای پژوهش ،برازش مناسبي دارد و خودتنظیمي و خودکارآمدی
تحصیلي هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم (با میانجيگری تعللورزی) اضطراب امتحان را
پیشبیني نمودند .در این میان رابطهی خودتنظیمي و خودکارآمدی تحصیلي با اضطراب امتحان منفي و
معنادار و رابطهی تعللورزی با اضطراب امتحان مثبت و معنادار بود .بنابراین با توجه به یافتههای پژوهش
حاضر استفاده از تدابیر الزم به منظور افزایش خودتنظیمي و خودکارآمدی و همچنین آموزش چگونگي
مقابله با تعللورزی به منظور انجام به موقع تکالیف و کاهش اضطراب امتحان پیشنهاد ميشود.
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مقدمه 
یکي از گستردهترین حوزههای پژوهش در چند دههی اخیر ،اضطراب و عواملل ملرتبب بلا آن
است .اضطراب یک پدیدهی وابسته به خلقوخو است که اغلب بدون آنکه محرک آن نیلز وجلود
داشته باشد ،رخ ميدهد و رفتار و احساس را تحت تأثیر قرار ميدهلد .اضلطراب گلاه بلهصلورت
خفیف و طبیعي بروز ميکند و معموالً باعث افزایش انگیزه برای انجام فعالیتها ميشود .گلاه نیلز
بهصورت شدید بروز ميکند و تمام زندگي فرد را تحت تأثیر قرار ميدهد (بنگا .)2161 ،6یکلي از
انواع اضطراب که سبب جلوگیری از عملکرد و یادگیری بهینهی دانشآموزان ميشود و یلک ملانع
برای عملکرد مطلوب آموزشي است ،اضلطراب امتحلان 2اسلت (بزکلارت ،ایکليتللي ،توملاس و
کسیدی .)2163 ،9مطالعاتي که به بررسلي اضلطراب امتحلان و پیاملدهای آن پرداختلهانلد ،نشلان
ميدهند اضطراب امتحان یکي از موانع جدی در پیشرفت تحصیلي دانشجویان و ملؤثرترین عاملل
تضعیفکنندهی عملکرد تحصیلي در تمام مقاطع تحصیلي ميباشد و شلیوع آن در بلین  61تلا 46
درصد دانشجویان گزارش شده است (هابرتي2113 ،4؛ وایتکرسنا ،لووی و لي ،)2113 ،1و معملوالً
 61درصد از دانشجویان آن را بهصورت خیلي شدید تجربه ميکنند (پوتین و دلي.)2164، 1
راپاني و همکاران )2161( 3معتقدند اگرچه سطوح پایین اضلطراب قبلل از امتحلان مليتوانلد
توانایي فرد را برانگیزاند ،ولي اگر اضطراب بیش از حد باشد در توانلایي و عملکلرد فلرد اخلت ل
ایجاد ميکند و با عوارض ناخوشایندی از جملله افلزایش نلاتواني و کلاهش عملکلرد ،مشلک ت
گوارشي ،سردرد و سایر عوارض جسمي و رواني همراه است .بنابراین با توجله بله شلیوع بلاالی
اضطراب امتحان در بین دانشجویان و عوارض نامطلوب آن الزم است عوامل مرتبب با آن بررسلي
و کنترل شود.
ساراسون )6331( 8اضطراب امتحان را نوعي دلمشغولي به خود ميداند که با خودکمانگاری و
تردید دربارهی توانایيهای خود مشخص ميشود .اضطراب امتحان ،احسلاس یلا حاللت هیجلاني
ناخوشایندی است که پیامدهای رفتاری و روانشناختي خاص دارد و در امتحانات رسمي یا دیگلر
موقعیتهای ارزشیابي تجربه ميشود (پنتریچ و دی گروت .)6331 ،3همچنلین اضلطراب امتحلان،
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1- Banga
2 -Exam anxiety
3 -Bozkurt, Ekitli, Thomas & Cassady
4 -Huberty
5 -WhitakerSena, Lowe & Lee
6 -Putwain and Daly
7 -Rupani and et al
8 -Sarason
9 -Pintrich & De Groot
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پیشرفت تحصیلي ،یادگیری ،عملکرد ،توجه ،تمرکز و بازیابي اط عات یادگیرندگان را بهطور قابل
م حظهای تحت تأثیر قرار ميدهد (دیوتي ،چیرستین ،لوفتاس و زاپي.)2161 ،6
با توجه به پژوهشهای انجام شده مهمترین پیشایندهای اضطراب امتحلان عواملل انگیزشلي و
شناختي مانند :عزت نفس 2،خودکارآمدی 9و راهبردهای یادگیری خودتنظیم( ،4اشلنل ،رینگنسلین،
رافیلللدر و روهرمللان2161 ،1؛ کاپللاآدین2113 ،1؛ بلله نقللل از آزادیدهبیللدی و خرمللایي،)6934 ،
سبکهای تفکر (زانگ ،)2113 ،3و عوامل رفتاری مانند تعللورزی 8در کارها (یاردلن ،مککلافری
و ک سن2161 ،3؛ کافا دیهگهاتودیسي و نیک )2164 ،61بیان شده است.
به اعتقاد ساراسون و مندلر ،)6312( 66موقعیت امتحان دو نوع سایق را بر ميانگیزاند :نخسلت
سایقهای تکلیفمحوری 62برانگیخته ميشود که موجلب بلروز رفتارهلایي بلرای انجلام تکلالیف
ميگردد و راهحلي برنامهریزی شده برای کاهش اضطراب امتحلان پیلدا مليکنلد؛ دوم سلایقهلای
اضطراب آموخته شده 69است که دو نوع رفتار و پاسخ را بهوجود ميآورند -6 :پاسخهلای مربلو
به تکلیف که افراد بر اساس آن تکلیف و امتحان را به پایان ميرسلانند و از ایلن طریلق اضلطراب
خود را کاهش ميدهند؛  -2پاسخها و رفتارهای نامربو به تکلیف که با احساسات و هیجانلاتي از
قبیل درماندگي ،اعتمادبهنفس کم و ت شهای ضمني بلرای رهلایي از موقعیلت امتحلان مشلخص
ميشود .با توجه به نظر ساراسون و مندلر ( )6312سایق تکلیفمحوری موقعیت امتحان مليتوانلد
با استفاده از راهبردهلای یلادگیری خلودتنظیم بلهعنلوان یلک راهحلل کنتلرل شلدهی شلناختي و
برنامهریزی شده برای روبرو شدن با موقعیتهای تهدیدکنندهای مانند اضطراب امتحان فعال گردد.
بنا بر نظلر زیملرمن )2161( 64یلادگیری خلودتنظیم تحصلیلي عبلارت اسلت از مهلارتهلای
یادگیرندگان در یادگیری خود که چگونه بهصورت شناختي ،فرآیندهای یادگیری خلود را در طلول
دورهی آموزش و یادگیری بهطور صحیح مورد بررسي قرار ميدهند و از وقت خود با برنامهریزی،
تعیین هدف و انتخاب راهبرد بهطور مفید در یادگیری استفاده ميکننلد .بلهطلور کللي نظریلههلای
یادگیری خودتنظیم ،چرایي و چگونگي یادگیری و تمرکز بر اینکه فراگیران برای یادگیری مسلتقل
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1- Duty, Christian, Loftus & Zappi
2- self-esteem
3- Self-Efficacy
4- self-regulated learning strategy
5- Schnell, Ringeisen, Raufelder & Rohrmann
6- Capaaydin
7- Zhang
8- Procrastination
9- Yerdelen, McCaffrey & Klassen
10- Kafi, Dehghotbadini & Nik
11- Mandler
12- task – relevant response
13- learned-anxiety drives
14- Zimmerman
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چه چیزی را باید در مورد خود و کارهای تحصیلي خود بدانند مد نظر قرار ميدهند ،به بیان دیگر
این نظریهها بیان ميکند چگونه دانشجویان یادگیری خود را هدایت و چگونه راهبردهای شناختي،
فراشناختي و رفتاری خود را انتخاب ميکنند که موجب افزایش ت ش آنها بگلردد (شلیب ،ادوارد
و المبرت .)2113 ،6این ت شها ،همراه با افلزایش یلادگیری ،درک و تمرکلز یادگیرنلدگان سلبب
کاهش اضطراب و بهبود و ارتقای عملکرد فراگیران ميشود (ابوالقاسلمي ،برزگلر و رسلتماوغللي،
.)6939
چنگ و لیو )2161( 2و چنگ ( )2161مطلرح مليکننلد راهبردهلای خلودتنظیمي و اضلطراب
امتحان بهصورت منفي در ارتبا هستند و با افلزایش اسلتفاده از راهبردهلای یلادگیری ،اضلطراب
امتحان نیز کاهش ميیابد .فاکس )2161( 9بیان ميکند کساني که خودتنظیمي کافي ندارند ،به دلیل
اینکه نميدانند چگونه باید فعالیتهای یادگیری خود را طراحي کنند ،شکست مليخورنلد و ایلن
امر باعث افزایش اضطراب و کاهش رضایت از زنلدگي در آنهلا مليشلود .ملاگنو )2161( 4بیلان
ميکند آموزش مهارتهای خودتنظیمي به دانشآموزان باعث مليشلود خودشلان فعاالنله بله املر
یادگیری پرداخته و آن را سازماندهي کنند و نبود این مهارتها باعث یأس و ناامیدی دانشآملوزان
در امر یادگیری است .بهنظر اکسان ،)2113( 1ملداخ ت خلودتنظیمي در دانشلجویان یلادگیری را
افزایش و کنارهگیری را کاهش ميدهد .گرانشول ،شونگر ،استینمیر و فریس )2161( 1نشلان دادنلد
که فقدان راهبردهای یادگیری خلودتنظیمي بلا بله تلأخیر انلداختن تکلالیف تحصلیلي و کلاهش
بهزیستي شناختي و عاطفي دانشجویان همراه ميباشد .همچنلین ،پلژوهشهلای تلرازی و خلادمي
( )6932و صاحبالزماني و زیرک ( )6931نیز مؤید آن بود که راهبردهلای یلادگیری و مطالعله در
پیشگیری و کاهش اضطراب امتحان و بهبود س مت روان مؤثر ميباشد.
یادگیری خودتنظیم اگرچه تببینگر بخشي از واریانس اضطراب امتحان ميباشلد وللي بلهنظلر
ميرسد ،عامل مهم دیگری که در کنار این متغیر نقش بهسزایي در کاهش اضطراب امتحان ميتواند
ایفا کند ،ادارک فرد از توانایيها و شایستگيهای خود است (تریفلوني و شلاهیني .)2166 ،مطلابق
نظریهی شناختي-اجتملاعي بنلدورا ،)2111( 3اسلاس و پایله فعالیلت انسلان و تملام کارکردهلای
روانشناختي متأثر از انتظارات خودکارآمدی ميباشد؛ افرادی که خودکارآمدی پاییني دارند ،بیشتر
مضطرب ميشوند چراکه اینگونه افراد تصور مثبت درستي از خود ندارند و همین امر به اضطراب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Shipp, Edwards & Lambert
2- Cheng & Liao
3- Fox
4- Magno
5- Aksan
6- Grunschel, Schwinger, Steinmayr & Fries
7- Bandura Social cognitive theory
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آنان دامن ميزند .در ادبیات روانشناسي به باورهلای فلرد از توانلایيهلا و قابلیلتهلای خلود در
سازماندهي ،اداره و کنترل زندگي تحت عنوان باورهای خودکارآمدی تعریف شده است (هربلرت،
موناگن ،کاگن و استرای سند2161 ،6؛ بندورا ،)2162 ،باورهایي درباره شایستگيهلای ادراک شلده
خود و اینکه باور کنیم کاری را بهخوبي یا حداقل بهطور مناسب و کافي انجام ميدهلیم (مردیلت،
استرانبرگ و فیني .)2111 ،2بندورا ( )6333بیان ميکند قضاوت در ملورد خودکارآملدی شخصلي
عامل مهمي در احساس بيکفایتي افراد افسرده ميباشد و انتخاب تکلیف ،سطح ت ش ،سرسختي،
پشتکار یا کنارهگیری از تکالیف و کارها را تحت تأثیر قرار ميدهد.
در خصوص ارتبا بین خودکارآمدی و اضطراب ،در فرهنگهای مختلف ،پژوهشهای زیادی
انجام شده است که نتایج حاکي از آن است که با افزایش خودکارآمدی ،اضلطراب امتحلان کلاهش
ميیابد و دانشجویاني که تمایل به ت ش و استقامت در انجام تکلالیف داشلتند و بله توانلایيهلای
خود باور داشتند ،اضطراب امتحان نیز در آنها کمتر بوده است ( اسمیت و همکاران2161 ،9؛ للي،
هي و جئو2161 ،4؛ اشنل و همکاران2161 ،؛ هیکاک ،ملککلاردی و اسلکای6338 ،1؛ بختیلارپور،
حافظي و بهزادی شیني 6983 ،و کبیری ،کیامنش و حجازی.)6981 ،
ع وه بر راهبردهای یادگیری و باور فرد پیراملون توانلایيهلا و شایسلتگيهلای خلود ،میلزان
آمادگي فرد برای شرکت در امتحانات ،نقش مهمي مليتوانلد در کلاهش اضلطراب فلرد داشلته و
چنانچه فرد در ضیق زماني قرار بگیرد ،احتماالً اضطراب امتحان بیشتری را تجربه خواهلد نملود.
تأخیر در خودآمادهسازی برای امتحان در ادبیات روانشناسي تحت عنلوان تعلللورزی تحصلیلي،
مفهومسازی شده است .تعللورزی به معنای تمایلل در بله تلأخیر انلداختن عملدی فعالیلتهلا و
تکالیف برنامهریزی شده و نوعي نقصان در خودتنظیمي تعریف شده است (گاستیونسلون ،مایکلل،
هویللت و فریللدمن2164 ،1؛ سللیریوس و پای للل2169 ،3؛ جوکللار و دالورپللور .)6981 ،ریبتللز،
بارسیکس ،راچت ،دیآجیمبي و واندرالندن )2161( 8و اسلتیل )2113( 3در تعریلف تعلللورزی،
معتقدند یک مشکل متداول در خودتنظیمي ،شامل تأاخیر غیرضروری در تکالیف مهم مليباشلد و
مي تواند مشک تي را در بهزیستي رواني و فیزیکلي فلرد ایجلاد کنلد .در تعریفلي دیگلر بیتلل 61و
همکاران ( )2161بیان ميکنند تعلل به معنای تأخیر انداختن و یک نوع رفتار ناسازگار اسلت و در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Herbert, Monaghan, Cogen & Streisand
2- Meredith, Strong & Feeney
3- Smith and et al
4- Lu, Hu & Gao
5- Haycock, McCarthy & Skay
6- Gustavson, Miyake, Hewitt & Friedman
7- Sirois & Pychyl
8- Rebetez, Barsics, Rochat D’Argembeau & Van der Linden
9- Steel
10- Beutel and et al

اثر پیشبینيکنندگي خودتنظیمي و خودکارآمدی تحصیلي بر اضطراب امتحان623 ...

افراد جوان بیشتر دیده ميشود و همواره با استرس ،اضطراب ،افسلردگي و خسلتگي بلاال هملراه
اسللت .وو ،لللي ،یللوان و تللین )2161( 6نیللز در تعریفللي تعللللورزی را نللوعي تللأخیر عمللدی در
فعالیتهای مهم ميدانند و به دلیل تأخیر ،با پیامدهای منفي نیز همراه خواهد بود .بنابراین ،بلهنظلر
ميرسد ،تعللورزی ضمن آنکه با اضطراب امتحان و پیامدهای منفي در ارتبلا اسلت (یلاردلن و
همکللاران 2161؛ ریللس2161 ،2؛ کللیم وسللئو2161 ،9؛ کاواسللوگلي وکاراتللاس2161 ،4؛ دیپلاالوال
واسکویا2161 ، 1؛ سویسا و ویس2164 ، 1؛ بلالکیس2169 ،3؛ هلاول و واتسلون2113 ، 8؛ شلراو،
وادکینز و اوالفسون2113 ،3؛ فریتزش ،یانلگ و هیکسلون2119 ، 61؛ میگللي و اوردان 2116 ، 66و
تیس و بامستریک ،)6333 ،62خود متأثر از سطح خودکارآمدی و راهبردهلای یلادگیری خلودتنظیم
ميباشد ( یاالو 2113 ،69و استیل.)2113 ،
تعللورزی دارای مؤلفههای شناختي ،رفتاری و هیجاني است (سولومون و راثبلوم.)6384 ،64
مؤلفهی شناختي تعللورزی بر تحریف شناختي تأکید دارد و به نوعي نقص در تفکر ميباشلد ،بله
لحاظ رفتاری تعللورزی یک رفتار ناشایستي است که تقویت شلده اسلت ،یادگیرنلدگان از انجلام
تکالیف اجتناب ميکنند و به این دلیل است که آن را ناخوشایند ميدانند ،افراد تعلللورز بلیشتلر
درگیر تکالیفي ميشوند که برایشان پاداش و تقویتي داشته باشد ،بهویژه زماني که تکلیف در زملان
کوتاهمدت انجام شود (في و تانگي .)2111 ،61مؤلفهی هیجاني تعللورزی بیانگر این است کله بله
تأخیر انداختن کارها پیامد هیجاني به دنبال دارد .زماني که افراد از تعللورزی خود آگاه ميشلوند،
احساسات دروني ناخوشایندی را تجربه ميکنند که این احساسات شامل بليکفلایتي ،نارضلایتي از
خود ،احساس خجالت ،احساس گناه ،ترس ،اضطراب و استرس ميباشد (کناس.)2111 ،61
این ویژگيها در مورد اضطراب امتحان نیز صادق است ،که مليتوانلد سلبب ارتبلا ایلن دو
متغیر گردد .مؤلفلهی شلناختي اضلطراب امتحلان ،جنبلهی نگرانلي اسلت و بله خطلای شلناختي
برميگردد ،مؤلفهی رفتاری آن شامل سازوکارهای مقابلهای گوناگون است که افراد برای کنار آمدن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Wu, Li,Yuan & Tian
2- Reiss
3- Kim & Seo
4- Cavusoglu & Karatas
5- De Paola & Scoppa
6- Soysa & Weiss
7- Balkis
8- Howell & Watson
9- Schraw, Wadkins & Olafson
10- Fritzsche, Young & Hickson
11- Midgley & Urdan
12- Tice & Baumeister
13- Yao
14- Solomon & Rothblum
15- Fee & Tangney
16- Knaus
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با اضطراب مورد استفاده قرار ميدهند و مؤلفهی هیجاني اشاره بله برانگیختگلي هیجلاني واقعلي
دارد که افراد در حین امتحان تجربله مليکننلد و بلا ع یلم جسلمي و تلنش مشلخص مليشلود
(اسپیلبرگر ،آنتون و بیدیل.)2161 ،6
همانگونه که پیشتر آمد ،تعللورزی در عین ارتبا با اضلطراب امتحلان ،از عواملل مختلفلي
تاثیر ميپذیرد؛ از جمله ضعف خودکنترلي (رنیک و هفمن )2161 ،2مشک ت مربو بله ملدیریت
زمان( 9گلیلک و اورسلیلو )2161 ،4و خودکارآملدی و خلودتنظیمي (کانلدیمر2164 ،1؛ جوکلار و
دالورپور6981 ،؛ حسینچاری و دهقاني .)6983 ،بنابراین با عنایت به مطاللب و سلوابق پژوهشلي
مطرح شده از یک سو اضطراب امتحان ممکن است مرتبب با فقدان مهارتهای سلازماندهي ،علدم
برنامهریزی در مطالعه و شکست در طراحي یادگیری دانشجویان باشلد و دانشلجویاني کله سلطح
باالیي از اضطراب امتحان دارند ،هم در زمان امتحان و هم در زمان مطالعله ،مهلارتهلای خلود را
پایینتر از حد توان خود ميداننلد ،از سلوی دیگلر افلزایش مهلارتهلای یلادگیری خلودتنظیم و
خودکارآمدی پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری به دنبلال خواهلد داشلت و اسلتفاده از ایلن
مهارتها در یادگیرندگان هم باور به توانایيهای خود و هم درک خلود از دانسلتن و شلیوهای کله
باید یاد بگیرند را باال ميبرد و از این طریق ميتوانند بر استرس و اضطرابي که در جلسهی امتحان
بهوجود ميآید غلبه کنند ،همچنلین اضلطراب امتحلان دانشلجویان مليتوانلد بیلانکننلدهی رفتلار
اضطرابي ناشي از تعللورزیدن و کنارهگیری آنها از مطالعه و نداشتن مهارتهلای انجلام امتحلان
باشد که مانع واکنش مؤثر در آنها ميشود و بر توانایيهای تحصیلي آنها تأثیر منفلي مليگلذارد،
بنابراین با توجه به پی یدگي عوامل تأثیرگذار بر اضلطراب ،تحقیلق حاضلر درصلدد آن اسلت تلا
بهصورت جامع ،مؤلفههای شناختي ،انگیزشي و رفتاری اضلطراب امتحلان را ملورد بررسلي قلرار
دهد ،لذا متغیرهای خودتنظیمي ،خودکارآمدی و تعللورزی بهعنوان مؤلفههای شناختي ،انگیزشلي
و رفتاری اضطراب امتحان در قالب یک مدل علّي مورد بررسي قرار گرفلت .شلایان توجله اسلت
بررسي ادبیات تحقیق نشان داد پژوهشي که رابطهی این متغیرهلا را در قاللب ملدلي واحلد ملورد
مطالعه قرار داده باشد ،انجام نشده است .بنابراین با توجه به شیوع باالی اضطراب امتحلان و للزوم
توجه به متغیرهای اثرگذار برای کاهش آن ،پژوهش حاضلر بلا هلدف بررسلي بخشلي از ماهیلت
پی یده و چندوجهي اضطراب امتحان ،در نظر دارد برخلي از همبسلتههلا و پلیشبینليکننلدههلای
اضطراب امتحان را در یلک ملدل سلاختاری بلر اسلاس متغیرهلای خلودتنظیمي و خودکارآملدی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Spielberger, Anton & Bedell
2- Reinecke & Hofmann
3- time management
4- Glick & Orsillo
5- Kandemir

اثر پیشبینيکنندگي خودتنظیمي و خودکارآمدی تحصیلي بر اضطراب امتحان623 ...

تحصیلي بهصورت مستقیم و همچنین با واسطهی نقش تعللورزی تحصیلي بهصورت غیرمسلتقیم
مورد بررسي قرار دهد تا سهم و اهمیت هر یک در پیشبیني اضطراب امتحان مشلخص شلود .بلا
توجه به ادبیات پژوهشي ،فرضیههای تحقیق حاضر عبارتند از:
-6خودتنطیمي پیشبیني کنندهی منفي اضطراب امتحان است.
-2خودکارآمدی پیشبیني کنندهی منفي اضطراب امتحان است.
-9خودتنظیمي پیشبیني کنندهی منفي تعللورزی است.
-4خودکارآمدی پیشبیني کنندهی منفي تعللورزی است.
-1تعللورزی پیشبیني کنندهی مثبت اضطراب امتحان است.
-1تعللورزی نقش میانجي بین خودتنظیمي و اضطراب امتحان دارد.
-3تعللورزی نقش میانجي بین خودکارآمدی و اضطراب امتحان دارد.

روشپژوهش 
پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود که در آن رابطلهی بلین متغیرهلا در قاللب یلک ملدل بلا
استفاده از روش آماری تحلیل مسیر مورد بررسي قرار گرفت.
شرکتکنندگانپژوهش 
جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل همهی دانشجویان مقطع کارشناسي ،کارشناسلي ارشلد و
دکتری دانشگاه سمنان بود که در سال تحصیلي  34-31مشلغول بله تحصلیل بودنلد .در پلژوهش
حاضر از روش نمونهگیری طبقهای نسبي بر مبنای دانشکده و مقطع تحصیلي اسلتفاده شلد .بلرای
انتخاب نمونه ،ابتدا تعداد دانشجویان در  63دانشکده دانشگاه سمنان طبق آملار اداره کلل آملوزش
استخراج شد .سپس تعداد  449نفر از دانشجویان به روش نمونهگیری تصادفي طبقهای بله نسلبت
حجم دانشکدهها و مقاطع تحصیلي انتخاب و پرسشنامههای پژوهش را تکمیل کردند .از این بلین
 633نفر ( )13/1پسر و  214نفر ( )41/4دختر بودند .حجم نمونهی انتخابي به تفکیک دانشلکده و
مقطع تحصیلي (به نسبت حجم دانشکدهها و مقاطع تحصیلي) در جدول  6ارااله شده است.
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جدول-3نمونهيانتخابیبهتفکيکدانشکدهومقطعتحصيلی 
کارشناسي

کارشناسي ارشد

دکتری

کل

دانشکده
علوم انساني

91

29

2

11

اقتصاد و مدیریت

96

64

9

48

شیمي

8

1

2

61

فیزیک

66

4

6

61

آمار ،ریاضي و کامپیوتر

22

8

6

96

زیست

1

-

-

1

برق و کامپیوتر

44

61

9

13

نفت و گاز

62

1

2

21

عمران

21

3

9

92

مکانیک

63

4

6

24

مواد و صنایع

68

1

4

28

هنر

91

2

-

92

روانشناسي و علوم تربیتي

66

1

9

21

منابع طبیعي

9

-

-

9

کویرشناسي

1

9

-

3

گردشگری

63

2

-

63

دامپزشکي

61

-

1

61

جمع کل

913

614

91

449

ابزارهايپژوهش 
-6مقياسخودتنظيمیتحصيلی :(A-SRL)1مقیلاس خلودتنظیمي تحصلیلي ملاگنو ()2166
بر اساس مدل زیمرمن و مارتین-پونز )6331( 2تهیه شده است .ایلن پرسلشنامله دارای  11گویله
است که پاسخها بر اساس طیف لیکرت چهار درجهای از  6تا  4درجهبندی شده است که نمایانگر
)6کام ً مخالف  )2مخلالف  )9موافلق و  )4کلام ً موافلق مليباشلد کله شلامل  3خلرده مقیلاس
راهبردهای مربو به حافظه ،3هدفگلذاری ،4خودارزشلیابي ،5درخواسلت کملک ،6سلازماندهي،7
مسؤولیت یادگیری 8و برنامهریزی محیطي 9ميباشد .ماگنو ( )2166برای خرده مقیاسها به ترتیلب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- The Academic Self-Regulation Scale
2- Martinez-Pons
3- Memory strategy
4- Goal Setting
5- Self-Evaluation
6- Seeking Assistance
7- Organizing
8- Learning Responsibility
9- Enviromental Structuring

اثر پیشبینيکنندگي خودتنظیمي و خودکارآمدی تحصیلي بر اضطراب امتحان696 ...

ضرایب همساني دروني  1/32 ،1/31 ،1/36 ،1/82 ،1/34 ،1/84و  1/36بهدست آورد .در پلژوهش
حسننیا ،صالحصدقپور و ابراهیمنهاوندی ( )6939روایي این مقیاس با اسلتفاده از تحلیلل علاملي
تأییدی مورد تایید قلرار گرفلت .در پلژوهش حاضلر از نملرهی کلل مقیلاس بلرای انلدازهگیلری
خودتنظیمي استفاده شد .روایي ساختار عاملي مرتبهی دوم مقیاس خودتنظیمي تحصلیلي بله روش
تحلیل عاملي تأییدی بررسي شد .نتایج تحلیل عاملي تأییدی در پلژوهش حاضلر نشلان داد کله 3
خرده مقیاس ذکر شده در تحلیل عاملي مرتبهی دوم بر روی سلازه واحلد و مکنلون خلودتنظیمي
تحصیلي دارای بارهای عاملي باالتر از ( 1/91بین  1/49تا  )1/31هسلتند و شلاخصهلای بلرازش
مدل (CFI=0/96؛ NFI=0/92؛ GFI=0/89؛  )RMSEA=0/052نیز حاکي از برازنگي مناسلب ملدل
با دادهها بود .حسننیا و دیگران ( )6939روایي این مقیاس را بله روش همسلاني درونلي بررسلي
کردند و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس خودتنظیمي را  1/83برآورد کردند .در پلژوهش حاضلر
نیز پایایي کل مقیاس به روش آلفای کرونباخ  1/32بهدست آمد.
-1مقياسخودکارآمدي :(SEQ–C)1مقیاس خودکارآمدی توسب موریس )2116( 2با اقتباس
از پرسشنامهی خودکارآمدی بندورا ،بارباراتلي ،کاپلارا و پاسلتورلي )6331( 3بله منظلور بررسلي
خودکارآمدی طراحي شد .پرسشنامهی خودکارآمدی ،شامل  29ماده است کله سله خلرده آزملون
خودکارآمدی اجتماعي ،4خودکارآمدی تحصیلي 5و خودکارآمدی هیجاني 6را اندازهگیری مليکنلد.
در این پژوهش از خرده مقیاس خودکارآمدی تحصیلي استفاده شد .این خرده مقیاس شامل هشلت
ماده است و احساس توانمندی در مدیریت رفتارهلای یلادگیری ،تسللب بلر موضلوعات درسلي و
تحقیق و انتظارات تحصیلي را مورد سنجش قرار ميدهد .گویهها روی طیف  1درجلهای از اصل ً
در مورد من درست نیست تا کام ً در مورد من درست است نمرهگذاری ميشوند.
موریس ( )2116پایایي کل مقیاس و خرده مقیاسها را  1/81تلا  1/88گلزارش نملوده اسلت.
دهقانيزاده و حسینچاری ( )6936میزان روایي این مقیلاس را بلا روش همبسلتگي هلر گویله بلا
نمرهی کل ،در خرده مقیاس خودکارآمدی تحصیلي بین  1/41تا  1/13گزارش نمودند .در پژوهش
چناری و یوسفي ( )6936ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس  1/33گزارش شد .در پژوهش حاضلر
گویههای پرسشنامهی خودکارآمدی تحصلیلي ملوریس ( )2116بله دلیلل ایلنکله خودکارآملدی
تحصیلي در نوجوانان را ميسنجید ولي نمونهی پژوهش حاضر دانشجویان بودند کله شلامل قشلر
جوانان هستند ،بازنگری و مطابق با بافت دانشلگاهي اصل ح شلد .روایلي محتلوای ابلزار از نظلر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Self-Efficacy Questionnaire for Children
2- Muris
3- Barbaranelli, Caprara & Pastorelli
4- Social Self-efficacy
5- Academic Self- efficacy
6- Emotional Self-efficacy
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صاحبنظران مناسب گزارش شد .همچنین پایایي آن با اسلتفاده از ضلریب آلفلای کرونبلاخ 1/83
بهدست آمد .ع وه بر آن ،نتایج تحلیل عاملي تأییدی در پژوهش حاضر ساختار تک عاملي مقیاس
خودکارآمدی تحصیلي را مورد تأیید قرار داد .بارهای عاملي بلاالتر از ( 1/91بلین  1/98تلا )1/33
بهدست آمد و شاخصهای برازش ملدل (CFI=0/97؛ NFI=0/93؛ GFI=0/91؛ )RMSEA=0/047
نیز حاکي از برازنگي مناسب مدل با دادهها بود.
-1مقياستعللورزيتحصيلی :(PASS)1این مقیاس توسب سولومون و راثبلوم ()6381
ساخته شده که دارای  26گویه ميباشد و سه مؤلفهی تعللورزی را مورد بررسي قرار ميدهد.
مؤلفهی اول ،آماده شدن برای امتحان 2شامل  1گویه ،مؤلفهی دوم آماده شدن برای تکلیف 3شامل
 3گویه و مؤلفهی سوم آماده شدن برای مقاله 4شامل 1گویه ميباشد .ع وه بر  26سؤال مذکور1 ،
سؤال ( )23 ،21 ،63 ،68 ،3 ،3برای سنجش " احساس ناراحتي نسبت به تعللورزی" 5و " تمایل
به تغییر عادت تعللورزی" 6در نظر گرفته شده است و بنا به پیشنهاد سازنده مقیاس ،این  1سؤال
در محاسبهی روایي و پایایي و نمرهی کل نقشي ندارند .به هر یک از سؤالها در یک طیف
لیکرت  1گزینهای "همیشه"" ،اکثر اوقات" "،گاهي اوقات" "،به ندرت" و" هرگز" ،به ترتیب
مقادیر  2 ، 9 ، 4 ، 1و  6نمره داده ميشود .سؤاالت  29 ،26 ،61 ،61 ،69 ،66 ،1 ،4بهصورت
معکوس نمرهگذاری ميشوند .نمرهی کل تعللورزی از طریق حاصل جمع سؤالهای پرسشنامه
بهدست ميآید .دربارهی پایایي مقیاس ،سولومون و راثبلوم ( )6381با استفاده از روش همساني
دروني ،ضریب  1/84را گزارش کرده است .جوکار و دالورپور ( )6981برای احراز روایي از
روش تحلیل عامل به روش مؤلفهی اصلي و همبستگي گویهها با نمره کل استفاده کردند که نتایج
نشاندهندهی یک عامل کلي در پرسشنامهی تعللورزی بود .همچنین این محققان ضریب آلفای
کرونباخ برای کل مقیاس را برابر با  1/36گزارش کردند .پایایي خرده مقیاسهای این پرسشنامه
در پژوهشي که توسب بارنیم ،کاماراجا ،هامیل و نادلیر )2164( 7انجام شد  1/31تا  1/31بهدست
آمد .در پژوهش حاضر میزان پایایي کل مقیاس به روش آلفای کرونباخ  1/83بهدست آمد .نتایج
تحلیل عاملي به روش مؤلفه اصلي در پژوهش حاضر نیز وجود ساختار تک عاملي را مورد تأیید
قرار داد و همهی بارهای عاملي باالتر از ( 1/91بین  1/46تا  )1/34بودند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Procrastination Assessment Scale-Student
2- studying for exams
3- reading assignments
4- writing a term paper
5- Procrastination is a problem
6- Desire to change procrastination
7- Burnam, Komarraju Hamel & Nadler
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-4مقياساضطرابامتحان :این پرسشنامه از خرده مقیلاس اضلطراب امتحلان "راهبردهلای
انگیزشي برای یادگیری"  (MSLQ)1اقتباس شده است .این پرسلشنامله توسلب پنتلریچ ،اسلمیت،
گارسیا و مک کی ي 2در سال  6336در  86ماده تنظیم شده است .اضلطراب امتحلان شلامل هفلت
گویه ميباشد و روی یک طیف درجهبندی  1امتیلازی از نلوع لیکلرت از ( 6کلام ً ملوافقم) تلا 1
(کام ً مخالفم) نمرهگذاری ميشود .در بررسيهای پنتریچ و دیگروت ( )6331برای تعیین روایلي
این خرده مقیاس با استفاده از تحلیل عاملي تأییدی ،روایي مطللوب گلزارش شلده اسلت .پایلایي
مقیاس اضطراب امتحان در پژوهش پنتریچ و دیگروت ( ،1/31 ،)6331در پژوهش دانکن 3و مک
کی ي ( 1/81 ،)2111و در پژوهش کجباف ،عاشلوری و عاشلوری ( 1/82 ،)6932گلزارش شلده
است .در پژوهش حاضر پایایي مقیاس به روش آلفای کرونباخ  1/32بهدسلت آملد .نتلایج تحلیلل
عاملي به روش مؤلفهی اصلي در پژوهش حاضر نیز وجود ساختار تک علاملي مقیلاس اضلطراب
امتحان را مورد تأیید قرار داد و همهی بارهای عاملي باالتر از ( 1/91بین  1/48تا  )1/86بودند.

يافتهها 
در این بخش ابتدا یافته هلای توصلیفي متغیرهلای پلژوهش و سلپس نتلایج تحلیلل مسلیر کله
به منظور بررسي فرضیههای پژوهش صورت گرفتنلد ،اراالله مليشلود .اط علات توصلیفي شلامل
میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و همچنین ضرایب همبستگي متغیرهلای پلژوهش در
جدول  6ارااله شده است.
جدول-1ماتريسهمبستگی،ميانگينوانحرافمعيارمتغيرهايموردمطالعه
متغیرها

2

4

9

میانگین

انحراف معیار

6

-6خودتنظیمي تحصیلي

661/18

63/38

6

-2خودکارآمدی تحصیلي

31/12

69/12

**1/42

6

-9تعللورزی تحصیلي

11/33

62/63

**-1/42

**-1/41

6

-4اضطراب امتحان

61/32

1/26

**-1/21

**-1/49

**1/93

6

**P<1/11

همانگونه که در جدول  6نشان ميدهد ،ضلرایب همبسلتگي متغیلر وابسلته ملدل (اضلطراب
امتحان) با سایر متغیرها در سطح  p≥1/16معنادار است .معناداری ضلرایب پلیششلر الزم بلرای
تحلیل مسیر را فراهم آورد .به منظور آزمون مدل پژوهش از تحلیل مسیر با بهرهگیری از نلرمافلزار
لیزرل  8/1استفاده شد .پیش از استفاده از تحلیل مسیر ،دادههای پلرت تلکمتغیلری بلا اسلتفاده از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Motivated Strategies Learning questions
2- Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie
3- Duncan
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نمودار جعبهای دادههای پرت چندمتغیری با استفاده از آماره ماهلاالنوبیس 1بررسلي و از مجموعله
دادهها کنار گذاشته شدند .کجي و کشیدگي توزیع نمرات متغیرهلا بلا اسلتفاده از

نلرمافلزار SPSS

محاسبه و نتایج نشان داد هیچکدام از مقادیر کجي و چولگي بیشتر از  ±6نميباشد .نرمال بلودن
دادهها با استفاده از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف 2بررسي شد .نتایج نشان داد توزیع نملرات هلر
چهار متغیر مدل نرمال است ( .)p≤1/11فرض استق ل خطاها بلا آملاره دوربلین واتسلون 3بلرای
محاسبهی معادالت رگرسیوني مدل پژوهش بررسي شد که مقدار بهدست آمده بیانگر برقراری این
مفروضه است بررسلي و تأییلد شلد ( .)6/39مفروضلهی هلمخطلي 4بلین متغیرهلا بلا اسلتفاده از
همبستگي پیرسون بین زوج متغیرها بررسي شد .با توجه به اینکله همبسلتگي دو متغیلری  1/31و
باالتر (فیدل و تاباچنیک ،)2119 ،5نشاندهندهی همخطي است ،این مشلکل در دادههلای پلژوهش
حاضر مشاهده نشد .ع وه بر آن آماره تحمل 6و عامل تورم واریانس 7به منظور بررسي هلمخطلي
چندگانه 8محاسبه شد .نتایج نشان داد هیچکدام از مقادیر آماره تحمل کوچکتر از حد مجاز  1/6و
هیچکدام از مقادیر عامل تورم واریانس بزرگتر از حد مجلاز ( 61اسلتیونس )2162 ،9نمليباشلند
(کمینه آماره تحمل برابر با  1/334و بیشینه مقدار تورم واریلانس برابلر بلا  6/232بلهدسلت آملد).
بنابراین بر اساس دو شاخص ذکر شده وجود همخطي چندگانه در دادههلا مشلاهده نشلد .پلس از
بررسي مفروضهها و حصول اطمینان از برقراری آنها ،بله منظلور ارزیلابي ملدل ملورد بررسلي از
تحلیل مسیر استفاده شد .نتایج در شکل  6ارااله شده است.
خودتنظیمی
1/22

تحصیلی

-1/33
10.
335

-1/28
1/21

-1/27
-1/11

تعللورزی

اضطراب

تحصیلی

امتحان

خودکارآمدی
تحصیلی

شکل-3مدلآزمونشدهيپژوهش 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Mahalanobis
2- Kolmogorov-Smirnov test
3- Durbin-Watson
4- colinearity
5- Fidell & Tabachnick
6- Tolerance
7- variance inflation factor
8- multicolinearity
9- Stevens
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جدول-1شاخصهايبرازشمدل 
شاخص 
مقدار 

9/13

6

9/13

 NFI

AGFI

GFI

 CFI

 RMSEA

1/33

/133

6/11

1/33

1/113

شاخصهای نیکویي برازش در جدول  9درج شده است .نتایج منلدرج در ایلن جلدول نشلان
ميدهد که نسبت خيدو به درجهی آزادی برابر  9/13و شاخصهای نیکویي برازش

AGFI ، NFI

 GFI ،و  CFIبه ترتیب برابر با  6 ، 1/33 ، 1/33و  1/33و مقدار  RMSEAبرابلر بلا  1/113شلده
است که بیانگر برازش مناسب مدل ميباشد .بنابراین دادههای پژوهش ،مدل پیشنهادی را بهخلوبي
تأیید ميکنند.
روابب ساختاری متغیرهای موجود در مدل شامل اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرها است
که در جدول  9آمده است.
جدول-4اثرهايمستقيم،غيرمستقيموکلدرمدلنهايی 
به متغیر

از متغیر

اثر مستقیم

اضطراب امتحان

خودتنظیمي

*-1/28

*

-1/13

خودکارآمدی

*-1/66

*

-1/11

تعللورزی

*1/26

---

خودتنظیمي

*

-1/91

---

خودکارآمدی

*

-1/23

تعللورزی

اثرغیرمستقیم

---



اثر کل
*

-1/91

*

-1/63

*

مقدار واریانس تبیین شده ()R2
1/29

1/26

*

-1/91

*

-1/23

1/23

* t > +4/31

با توجه به اط عات مندرج در مدل آزمون شده و جدول  ،4همهی فرضیههای پلژوهش تأییلد
گردید .بر اساس نتایج تحلیل مسیر ،خودتنظیمي و خودکارآمدی تحصیلي هم بهصورت مسلتقیم و
هم بهصورت غیرمستقیم (با میانجيگلری تعلللورزی) اضلطراب امتحلان را پلیشبینلي نمودنلد.
ضرایب استاندارد حاصله برای اثر مستقیم متغیرهای خودتنظیمي ،خودکارآملدی و تعلللورزی بلر
اضطراب امتحلان برابلر بلا  -1/28؛ -1/66و  1/26بلهدسلت آملد کله نشلان مليدهلد متغیرهلای
خودتنظیمي و خودکارآمدی بهصورت مثبت و متغیر تعللورزی بهصورت منفي با اضطراب امتحان
رابطه دارند ( .)p≥1/11ضرایب استاندارد مسیرهای غیرمستقیم مدل نیز حلاکي از معنلاداری نقلش
واسطهای تعللورزی در ارتبلا بلا خلودتنظیمي ( )-1/13و خودکارآملدی ( )-1/11بلا اضلطراب
امتحان بود ( .)p≥1/11همچنین نتایج مدل نشان داد که  29درصد از واریانس اضطراب امتحلان و
 23درصد از واریانس تعللورزی تحصیلي با استفاده از متغیرهای موجود در مدل تبیین ميشود.




491

،شمارهیدوم،پاییزوزمستان4931

دورهینهم
مجلهی مطالعات آموزش و یادگیری ،

بحثونتيجهگيري
هللدف پللژوهش حاضللر پللیشبینللي اضللطراب امتحللان بللر اسللاس متغیرهللای خللودتنظیمي و
خودکارآمدی تحصیلي با نقش میانجي تعللورزی تحصیلي بود .نتایج نشان داد که خلودتنظیمي و
خودکارآمدی تحصیلي هم بهصورت مستقیم و هم بهصلورت غیرمسلتقیم و از طریلق تعلللورزی
تحصیلي ،اضطراب امتحان را پیشبیني ميکنند .در ادامه نتایج تحلیل مسیر در قالب روابب موجلود
در مدل تشریح ميگردد.
پژوهش حاضر نشان داد که خودتنظیمي بهصورت مستقیم با اضطراب امتحلان رابطلهی منفلي
معناداری دارد که با پژوهشهای پیشین (چنگ و لیو2161 ،؛ فاکس2161 ،؛ اکسلان2113 ،؛ تلرازی
و خادمي6932 ،؛ صاحبالزماني و زیرک )6931 ،هماهنگ بود .در تبیلین ایلن یافتله مليتلوان بله
پیشایندهای اضطراب امتحان از دیدگاه ساراسون ( )6331اشاره کرد کله بلر علواملي ماننلد فقلدان
مهارتهای مطالعه تأکید کرده است؛ یعني چون فرد نميداند چگونه و با چه شیوهای مطالعه کنلد،
مطالب را خوب یاد نميگیرد ،در نتیجه به دلیل ضلعف مهلارتهلای خلودتنظیمي هنگلام امتحلان
مضطرب ميشود .در این نظریه ،فرض بر این است که نگراني یا تجلیات شناختي اضطراب ،توجه
فرد را از کاری که بر عهده دارد منحرف ميکند و بدین ترتیب ،منجر به اضطراب بیشتر ميشلود؛
در حالي که فرد خودتنظیمگر ،با توجه به نظریه زیمرمن ( )2111فردی هدفمند بوده که با اسلتفاده
از فنون مدیریت زمان ،تمرین معنادار ،کاربرد مناسلب راهبردهلای شلناختي و فراشلناختي ،وضلع
اهداف واقعگرایانه و تمرکز بر کنترل هیجانات سعي در رسیدن بله هلدف بله بهتلرین شلیوه دارد.
بنابراین ميتوان گفت افراد خودتنظیم با استفاده از فنون مهارتهای مطالعه ،بهصلورت شلناختي و
واقعگرایانه با فعالیتهای یادگیری خود مواجه ميشوند و بهجای نگراني و منحرف شدن از کارهلا
و فعالیتهای یادگیری خود با تمرکز کردن بر یادگیری و کنترل هیجانات منفي ،بلهسلمت اهلداف
یادگیری خود متمرکز ميشوند که این امر ميتواند موجب کاهش اضطراب امتحان شود.
همچنین خودکارآمدی بهصورت مستقیم و بهطور منفي با اضطراب امتحان رابطه داشت کله بلا
یافتههای اسمیت و همکاران ( ،)2161اشلنل و همکلاران ( ،)2161بختیلارپور ،حلافظي و بهلزادی
شیني ( )6983همسو ميباشد .درتبیین این یافته بندورا و الکلي )2119( 6بیلان مليکننلد باورهلای
خودکارآمدی بر طرز تفکر افراد ،چگونگي رویارویي با مشک ت ،س مت هیجاني ،تصمیمگیلری،
مقابله با استرس و افسردگي تأثیر ميگذارد ،همچنین ادراک خودکارآمدی یلک سلازوکار شلناختي
است که توانایي کنترل موارد ترسناک را در شخص ایجاد مليکنلد و او را قلادر بله رویلارویي بلا
مشک ت ميسازد و افرادی که دارای احساس خودکارآمدی باال هستند از س مت روان بیشتلری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Locke
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برخوردارند .هلمچنلین بنلا بلهنظلر بنلدورا ( )6333خودکارآملدی بلهعنلوان یلک عاملل اساسلي
کنترلکنندهی اعمال فرد است .بهطور کلي ميتوان نتیجه گرفت افرادی که از خودکارآمدی بلاالیي
برخوردارند ،به دلیل اعتماد به توانایي خود موقعیت امتحان را بهعنوان یک چالش در نظر ميگیرند
و در صدد حل آن بر ميآیند .اما افرادی که دارای خودکارآمدی پاییني هسلتند ،تردیلد در توانلایي
خود دارند و با این اعتقادات منفي دربارهی توانایي خود موقعیت امتحان را بهعنوان یک تهدیلد در
نظر گرفته و باعث افزایش اضطراب در آنها ميشود (کبیری ،کیامنش و حجازی.)6981 ،
ع وه بر آن تعللورزی نیز با اضطراب امتحان رابطهی مستقیم داشت که با یافتههای یلاردلن و
همکاران ( ،)2161بیتل و همکاران ( )2161کافلا و همکلاران ()2164؛ سویسلا و ویلس ( )2164و
تیس و بامستریک ( )6333همسو ميباشد .در تبیین این یافته یلاردلن و همکلاران ( )2161مطلرح
کردهاند که افراد با تعللورزی باال به دلیل اینکه نتوانستهاند کارهای خود را به موقع انجام دهنلد و
برنامهریزی مناسبي در انجام دادن کارهای خود نداشتهاند ،دچار اضطراب گردیدهانلد .بنلابراین بلا
توجه به این یافته ميتوان گفت افرادی که فعالیتهای تحصلیلي خلود را بله عقلب ملياندازنلد و
ت شي در جهت پیشبرد فعالیتهای خود انجام نداده ،در نتیجه به دلیلل کمبلود وقلت و تلرس از
شکست دچار هیجان منفي اضطراب امتحان ميگردند.
از دیگر نتایج این پژوهش وجود رابطهی منفي معنادار بین خودتنظیمي و تعللورزی بود  .این
یافتلله بللا نتللایج پللژوهشهللای ریبتللز ،بارسللیکس ،راچللت ،دیآجللیمبللي و واندرالنللدن (،)2161
گاستیونسون ،مایکل ،هویت و فریلدمن (  ،)2164سلیریوس و پای لل ( ،)2169ولليزاده ،احلدی،
حیدری ،مظلاهری و کجبلاف ( )6939و دهقلاني و حسلینچلاری ( )6983همسلو اسلت .برخلي
پژوهشگران بیان ميکنند تعللورزی نتیجه نداشتن خلودتنظیمي اسلت (ریبتلز و همکلاران2161 ،؛
بارنیم و همکاران2164 ،؛ جوکار و دالورپور .)6981 ،پارک و اسلپرلینگ )2162( 6خلودتنظیمي را
یک پیشبینيکنندهی قوی تعللورزی ميدانند و بیان ميکنند مدیریت و کنترل ملؤثر هنگلام انجلام
تکالیف تحصیلي و استفاده از راهبردها به منظور یادگیری و درک بهتر ،سازمان دادن به تکلالیف را
آسان ميکند و دانشجویان بهجای تعویق انداختن و اجتناب از تکلیف ،در یادگیری فعلال هسلتند.
ع وه بر آن ،این یافته با مدل مطرح شده در پژوهشهای پیشین برای پیشبینلي تعلللورزی قابلل
تبیین است .ميتوان در راستای تبیین این روابب به مدل نظری الیوت و هاراکیویکز6331( 2؛ به نقل
از هاشمي ،مصطفوی ،ماشین ي عباسي و مصطفوی )6936 ،استناد کرد .بر اساس این مدل ،تعللل-
ورزی با جهتگیری هدف ارتبا تنگاتنگ داشته و چگونگي مواجهه افراد با تکالیف روزملره ،در
پیشبیني رفتارهای تعللورزانه نقش بسزایي دارد .به این معنا که در انجام تکالیف روزمره ،جهت-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Park & Sperling
2- Elliot & Harackiewicz
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گیری تسلبطلبي و کنترل و نظارت داشتن بر موقعیت نقش مؤثری ایفا ميکند ،از رفتارهای تعلل-
ورزانه اجتنلاب نملوده ،برناملهریلزی و نظلارت بلر کارهلای خلود دارنلد و بله تعلللورزی روی
نميآورند .بنابراین خودتنظیمي از ویژگيهای یادگیرندگان با انگیلزه و موفلق اسلت ،یادگیرنلدگان
قادرند ت شهای یادگیری خود را آغاز و هدایت کنند ،آنها در یادگیری بیشتر به خودشان تکیله
ميکنند ،دانش کافي دربارهی راهبردهای یادگیری و فراشناختي دارند و به خلوبي آنهلا را بلهکلار
ميگیرند و برای رسیدن به اهداف خود برنامهریزی ،نظارت ،ارزیابي و بر محیب خود کنترل دارنلد
و ميتوان گفت یادگیرندگان دارای خودتنظیمي باال ،تعللورزی کمتری در کارهای خود دارند.
یکي دیگر از یافتههای این پژوهش رابطهی منفي معنادار خودکارآمدی و تعللورزی بود که بلا
یافتههای کاندیمر ( ،)2164استیل ( ،)2113هاشمي ،مصطفوی ،ماشین ي عباسلي و بلدری ()6936
و فتحي ،بدریگرگوری و بیرامي ( )6932هماهنگ است .بنلدورا اوللین محققلي بلوده اسلت کله
رابطهی بین خودکارآمدی و تعللورزی را در سال  6381مطرح کرد .در تبیین این یافته در نظریهی
خودکارآمدی ،بندورا ( )6333اعتقاد دارد که باورهای فرد دربارهی توانایي خودش ،بلهطلور قلوی
روی انتخاب تکالیف ،سطح ت ش ،سماجت و پشتکار در کارها اثر ميگلذارد .طبلق نظلر بنلدورا
( )6333باور خودکارآمدی ،عامل تعیینکنندهی مهمي بلرای دسلتیابي بله تغییلر رفتلار بلهحسلاب
ميآید؛ درحالي که خودکارآمدی سطح پایین ،ميتواند به رفتار اجتنابي منجر گلردد ،خودکارآملدی
باال ،نیروی محرکه برای آغاز رفتار و نگاه داشتن آن است .باورهای خودکارآمدی انتخاب فعالیلت،
مقدار ت ش و مدت زمان ت ش را تعیین ميکنند .یافتهی پژوهش حاضر با سایر توجیههای نظری
از جمله یاالو ( )2113که تعللورزی را پیامد رفتاری خودکارآمدی پایین ميداند نیز همخوان است.
بنابراین طبق مدل خودکارآمدی بندورا ،فرد با خودکارآملدی بلاال بلهجلای اجتنلاب از کلار ،در آن
درگیر ميشود؛ روی فعالیتهای سخت کار ميکند و در برخورد با مشکل ،مدت بیشتری به کلار
و ت ش ادامه ميدهد ،افرادی که خودکارآمدی باالیي دارند بلیشتلر مشلتاق یلادگیری فعالیلتهلا
هستند ،ت شهایشان را در مورد فعالیتها بیشتر ميکنند و احتماالً در برابر مشک تي کله بلا آن
مواجه ميشوند ،بهجای کنارهگیری و تعویق آن ،راهبردهای مؤثرتری تدارک ميبینند.
ع وه بر اینکه خودتنظیمي و خودکارآمدی بهطور مستقیم اضطراب امتحان را کاهش ميدهند،
بهطور غیرمستقیم و از طریق تعللورزی نیز اضلطراب امتحلان را کلاهش مليدهنلد .خلودتنظیمي
بهصورت غیرمستقیم به واسطهی تعللورزی با اضطراب امتحان رابطلهی منفلي معنلاداری داشلت.
گرانشول و همکاران ( )2161بیان کلردهانلد یلادگیری خلودتنظیمي بلهطلور مسلتقیم و منفلي بلر
تعللورزی تحصلیلي و بلهصلورت غیرمسلتقیم بله واسلطهی تعلللورزی بلر عملکلرد تحصلیلي
دانشجویان اثر معناداری دارد .در واقع این پژوهشگران مطرح کلردهانلد کله راهبردهلای یلادگیری
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خودتنظیمي بر عملکرد تحصیلي ،بهزیستي شناختي و عاطفي و تعللورزی دانشجویان مؤثر اسلت.
ميتوان چنین تبیین کرد با توجه به اینکله تعلللورزی نلوعي نقصلان در خلودتنظیمي محسلوب
ميشود ،لذا هر عاملي که زمینهساز افزایش خودتنظیمي باشد ،تعلللورزی و بله تبلع آن اضلطراب
امتحان را کاهش ميدهد.
همچنین خودکارآمدی نیز بهصلورت غیرمسلتقیم بلا میلانجي تعلللورزی بله طلور منفلي بلا
اضطراب امتحان رابطه داشت .در تبیین این یافته بله اعتقلاد بنلدورا ( )6333خودکارآملدی عاملل
تعیینکنندهی چگونگي تفکر ،احساس و رفتار افراد ميباشد .بنابراین عملکرد مؤثر هلم بله بلاور و
هم به مهارت و پیگیری در کارها و تکالیف نیازمند ميباشد ،در این صورت خودکارآمدی نلهتنهلا
به باور دربارهی توانایي ،بلکه بهعنوان جهتدهندهی انجام تکالیف و نیروی انگیزشلي رفتلار افلراد
ميباشد و در صورت نبود این باورها در افراد میل به انجام کارها نیز در آنها کاهش و از شروع یا
ادامهی کارهای خود کنارهگیری ميکنند و در نهایت عدم انجام تکالیف منجر به اضطراب در آنهلا
خواهد شد .هیکاک و همکاران ( )6338بیان مليکننلد بلین انتظلارات خودکارآملدی ،اضلطراب و
تعللورزی رابطهی معناداری وجلود دارد ،بلدین معنلا کله سلطوح خودکارآملدی بلاال بلا سلطوح
اضطراب و تعللورزی پایین همراه بود .در تبیین این یافته ميتوان گفلت باورهلای خودکارآملدی
باال باعث افزایش کنترل افراد بر موقعیتها و رویلدادها شلده و ملانع از تعلللورزی و بله تعویلق
انداختن کارها ميشود .از سویي کاهش میزان تعللورزی و انجام به موقع تکالیف ميتوانلد سلبب
کاهش اضلطراب امتحلان شلود .در حلالي کله خودکارآملدی ضلعیف ملانع کنلار آملدن ملؤثر بلا
موقعیتهای استرسزا ميگردد .افراد با خودکارآمدی ضعیف بر این باورند کله هلر ت شلي بلرای
موفق شدن در امتحان بیهوده و محکوم به شکست است؛ از ت ش و انجام کار اجتناب مليکننلد و
کارهای خود را به تعویق مياندازند و هنگام روبرو شدن با موقعیتهای استرسآور ماننلد امتحلان
بیشتر احتمال دارد دچار اضطراب و تنیدگي گردند.
در مجموع ميتوان گفت افزایش خودتنظیمي و رشد باورهای خودکارآمدی منجلر بله کلاهش
تعللورزی تحصیلي و زمینهساز ت ش و فعالیت دانشجویان در جهت موفقیلت مليباشلد و نقلش
بسزایي در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دارد .در خصوص محدودیتهای پلژوهش حاضلر
ميتوان به چند نکته اشاره نمود .نخست ،آنکه به دلیل ماهیت همبستگي پژوهش ،در استنبا علّي
باید احتیا نمود .دیگر اینکه ،شرکتکنندگان این پژوهش دانشجویان بودند که تعملیم نتلایج بله
مقاطع پایینتر را محدود ميکند .بنلابراین پیشلنهاد مليشلود پلژوهش حاضلر در ملدارس و روی
دانشآموزان نیز تکرار شود تا بتوان شواهد کاملتری برای تأیید مدل فراهم آورد .بهطور کلي نظلر
به اینکه یافتههای پژوهشي نشان داد که خودتنظیمي ،خودکارآمدی و تعللورزی نقش تعیینکننده
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در پیشبیني اضطراب امتحان دارند ،پیشنهاد ميشود مسؤوالن و مشاوران دانشجویي ت ش خود را
بلرای افلزایش خللودتنظیمي و خودکارآملدی تحصلیلي دانشللجویان متمرکلز کننلد تللا بله تبللع آن
تعللورزی و اضطراب امتحان کاهش یافته و موجبات موفقیت تحصیلي را فراهم سازند.
در نهایت بدین وسیله پژوهشگران از کلیهی دانشجویان شرکتکننلده در پلژوهش حاضلر بله
خاطر اعتماد و همکاری صمیمانه سپاسگزاری ميکنند.
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Introduction
Anxiety and its related factors have been among the most widespread research domains
in therecent decades. Anxiety is a mood-dependent phenomenon that often occurs without
the presence of its stimulus and, thereby, affects behaviors and feelings. Anxiety sometimes
appears mildly and naturally, and usually leads to an increase in motivation for the
fulfillment of the activities. Occasionally, it is also manifested in a severe form and affects
the person's whole life (Banga, 2016). Test anxiety is one type of anxiety that prevents
students from acting effectively and efficiently and, thereby, is an obstacle to the optimal
academic performance (Bozkurt, Ekitli, Thomas & Cassady, 2017). The studies conducted
in the area of test anxiety and its consequences indicate that test anxiety is one of the
serious obstacles to students' academic achievements and the most weakening factor of
academic performance in all programs while it has been reported to prevail among 10 to
41% of students (Huberty, 2009; Whitaker Sena, Lowe, & Lee, 2007), and 15% of students
experience it usually in a very serious mode (Putwain & Daly, 2014). Rupani et al. (2016)
believe that although low levels of anxiety before the exam can trigger the examinee's
ability, excessive anxiety can interfere with the person's ability and function and may bring
about unpleasant consequences, such as increased inability and decreased function,
digestive problems, headaches, and other physical and psychological side effects.
Therefore, considering the complexity of the factors influencing anxiety, the present study
sought to examine the cognitive, motivational, and behavioral components of test anxiety.
Hence, self-regulation, self-efficacy, and procrastination were respectively analyzed as the
cognitive, motivational, and behavioral components of test anxiety in the form of a
causative model. It is noteworthy that the review of the related literature reveals that almost
no research has investigated the relationship between these variables in the form of a single
model. Accordingly, regarding the high prevalence of test anxiety and the need to pay
attention to the effective variables in reducing it, the present study aims to examine some
part of the complex and multifaceted nature of test anxiety. In addition, this study intends to
assess some correlates and predictors of test anxiety through a structured model based on
the direct roles of self-regulation and academic self-efficacy variables, and also through the
mediating role of academic procrastination so that the contribution and importance of each
one in the prediction of test anxiety can be determined.

Research question
This study attempted to answer the following research questions:
1. Is self-regulation a negative predictor of test anxiety?
2. Is self-efficacy a negative predictor of test anxiety?
3. Is self-regulation a negative predictor of procrastination?
4. Is self-efficacy a negative predictor of procrastination?
5. Is procrastination a positive predictor of test anxiety?
6. Does procrastination play a mediating role between self-regulation and test anxiety?
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7. Does procrastination play a mediating role between self-efficacy and test anxiety?

Method
The present study falls within the category of correlational studies wherein the
relationship between variables was evaluated in a model through path analysis method. To
this end, self-regulation and academic self-efficacy were considered as the exogenous
variables of the model, academic procrastination was regarded as the mediator variable, and
test anxiety was considered as the endogenous variable of the model. Relative stratified
sampling method was used to select the participants where the faculty and academic
program were regarded as the strata. In this regard, the number of students in 17 faculties of
Semnan University was extracted according to the statistics of the General Education
Department. Then, 443 students were selected by stratified random sampling in proportion
to the size of the faculties and academic programs and filled out the research
questionnaires. From among these participants, 179 ones (59.6%) were male and 264 ones
(40.45%) were female. Magno Academic Self-Regulated Learning Scale, Muris Academic
Self-Efficacy Scale, Solomon, Rothblum Academic Procrastination, and Pintrich and De
Groot Test Anxiety Scale were used as the data collection instruments in this study. The
data were analyzed by Pearson correlation test and path analysis in SPSS and LISREL
software.

Results
The results of data analysis indicated that the model has a good fit with the research
data, and it was revealed that self-regulation and academic self-efficacy predicted test
anxiety both directly and indirectly (through the mediation of academic procrastination). In
this regard, self-regulation and academic self-efficacy had significant negative relationships
with test anxiety, but procrastination had a significant positive relationship with test
anxiety.

Discussion
On the whole, it can be claimed that the promotion of self-regulation and growth of selfefficacy beliefs may lead to a reduction in academic procrastination, may provide the
grounds for students' endeavors and efforts to reach success and play a significant role in
reducing students' test anxiety. In general, the research findings showed that self-regulation,
self-efficacy, and procrastination play a detrmining role in predicting test anxiety.
Therefore, student counselors and authorities are recommended to focus their efforts to
increase students' self-regulation and academic self-efficacy. In this way, procrastination
and test anxiety are reduced in students, and they can obtain academic achievements in
consequence.
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