فصلنامه سالمت روان کودک  -دوره چهارم ،شماره  ،2تابستان 1396

مقاله پژوهشی

بررسی نقش واسطهای اضطراب امتحان در ارتباط اهمالکاری با رفتارهای پرخطر
سید علی کاظمی رضایی ،1صابر سعیدپور ،*2ربابه نوری ،3فرشاد احمدی ،1مهدی پارویی
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 .2دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .3استادیار گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

تاریخ پذیرش09/92/23 :

تاریخ دریافت09/90/11 :

چکیده
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زمینه و هدف :با توجه به نقش مهم اضطراب امتحان در بروز برخی از رفتارهای پرخطر ،هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای
اضطراب امتحان در ارتباط بین اهمالکاری با رفتارهای پرخطر بود.
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روش :طرح پژوهش توصییی ی و از نوع همبسییتگی بود .جامعه آماری شییام تمامی دانشآموزان مقطع متوسییطه شییهر کر در سییال
تحصییییلی  1309-09بود کیه تعیداد  329ن ر از آنها با روش نمونهگیری هدفمند بهعنوان نمونه موردمطالعه انتخاب شیییدند .از مقیا
اهمالکاری تحصییلی سیولومون و راب بلوم  ،)1091پرسیشینامه اضیطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران  ،)1339و مقیا
پرخطر برنر ،کان و مک مانو
مسیر است اده شد.

o
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رفتارهای

 ،)2992برای گردآوری دادهها اسیت اده شد .برای تجزیهوتحلی اطالعات از روش رگرسیون و تحلی

یافتهها :نتایج تحلی رگرسییون به شییوه متوالی همزمان و با بهکارگیری مراح پیشینهادی بارون و کنی نشان داد که اضطراب امتحان
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میتواند بهصورت معناداری نقش واسطهای در ارتباط بین اهمالکاری با رفتارهای پرخطر ای ا کند .)p > 9/91
نتیجهگیری :اضطراب امتحان میتواند همراه با اهمالکاری ،زمینهای برای بروز رفتارهای پرخطر فراهم کند؛ بنابراین پیشنهاد میشود
در مطالعه رفتارهای پرخطر به نقش پیشبین این عوام توجه ویژهای گردد.
کلیدواژهها :اضطراب امتحان ،اهمالکاری ،رفتارهای پرخطر
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 .1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

سید علی کاظمی رضایی و همکاران

بررسی نقش واسطهای اضطراب امتحان در ارتباط اهمالکاری

اضیییطراب امتحان ،حیطهای اسیییت که بهطور گسیییترده از

مقدمه
نسییبت به ن م نوین جهانی ،به افزایش مسییهله رفتارهای پرخطر

همواره بهعنوان یکی از مسا جدی در حیطه آموزشوپرورش

در جوانان و نوجوانان منجر شیییده اسیییت .ازآنجاییکه عوام

کودکان ،نوجوانان و حتی بزرگسیانن ،مطرح بوده است .)9

اجتماعی ،خانوادگی ،و اقتصیییادی نقش مهمی در سیییوگیری

در یک م هومسازی جامع میتوان سه بعد شناختی ،هیجانی ،و

رفتییاری افراد و بییهویژه نوجوانییان و جوانییان ای ییا میکننیید،

رفتاری را برای اضیطراب امتحان در ن ر گرفت .بعد شیناختی،

درصیورتیکه این عوام نتوانند نقش خود را به شک مطلوبی

شام افکار اضطرابآمیز ،پیرامون شکست یا عملکرد ضعیف

ای ا کنند ،نوجوانان و جوانان دچار چالش شیده و ممکن است

در موقعیت امتحانی ،بعد هیجانی ،شیییام هیجان اضیییطراب و

فشیییار ناشیییی از این چالشها و مشیییکالت ،فرد را به سیییمت

تنییدگی ،و بعد رفتاری ،شیییام افت عملکرد فرد در موقعیت

رفتارهای پرخطر بکشاند .)1

امتحانی یا آمادهسازیهای پیش از آن میشود .)9
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م هوم رفتیار پرخطر بهعنوان رفتاری تعریف میشیییود که

اضیییطراب امتحییان ،نوعی اشیییتغییال ذهنی اسیییت کییه بییا

میتواند بهزیسیتی ،سالمتی ،و مسیر زندگی را به خطر بیاندازد

خودکمبینی ،خودنیابیاوری ،تردید درباره تواناییهای خود ،و

و دارای نتایج من ی و پیامدهای مضر است .برای مثال ،مصرف

نداشییتن اعتمادبهخود همراه اسییت که به افت تحصیییلی منجر

مواد مخدر میتواند به آزار و اذیت والدین منجر شود ،فعالیت

میشییود و سییالمت روانی و جسییمانی فرد را به خطر میاندازد
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زودهنگام جنسی میتواند به بچهزایی ناخواسته منجر گردد ،یا

پیامد ترک تحصییی  ،بیکاری مزمن اسییت .در اینجا باید به این
مسیییهله توجه نمود که چرا نوجوانان اقدام به رفتارهای پرخطر
میکنند  .)2رفتارهای پرخطر به رفتارهایی گ ته میشیییود که

احتمال نتایج من ی و مخرب جسمی ،روانشناختی ،و اجتماعی
را برای فرد افزایش دهد  .)3بسیاری از رفتارهای پرخطر مانند

 .)3سیییاراسیییون بیه ماهیت اضیییطراب امتحان بهعنوان عام
ایجییادکننییده تییداخالت شییینییاختی در فراینیید توجهی ،افکییار
تحریفشییده و نامرتبج با تکلیف اشییاره دارد که سییبج ایجاد

iv

اختالل شیناختی در فرایند یادگیری ،افت عملکرد تحصیلی ،و

رویگردانی از مدرسییه میشییود  .)9این اضییطراب با توانایی

h
c

دانشآموزان در اسیییت اده مؤثر از راهبردهای یادگیری تداخ

سیییگار ،الک  ،مواد مخدر و روابج جنسییی نامطمهن در سیینین

ایجیاد کرده و باع

نوجوانی ات اق میافتد .)1

همین علت این وضییعیت بهتدریج باع

عوامی روانشییینیاختی از قبیی تکیانشیییگری ،حالتهای
افسیردگی ،توانایی ضعیف در ابراز وجود ،و اضطراب 1زیاد با

کاهش انگیزش در فرد میشیییود  .)0به
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احسییا

ناکارآمدی

پایداری در فرد میشود .)19
تر

از ارزیابی من ی ،اضییطراب  ،)12 ،11و ویژگیهای

رفتارهای پرخطر ارتباط دارند .اضیطراب اختالل شیایعی است

شیییخصییییتی  )13میتواند در بروز و تداوم اهمالکاری مؤثر

که شدت یافتن آن میتواند برهم زننده تعادل زندگی فرد باشد

باشیید .پژوهش  )11نشییان میدهد که تر

از شییکسییت در

امتحان2

امتحان که یک پاسیخ اضطرابی است ،باع

میشود که سطح

و تأثیر من ی بر عملکرد و کارایی دارد  .)2اضییطراب

نیز به دلی تأثیر بر عملکرد تحصیییلی و آموزشییی فرد ،اهمیت

اضیییطراب فرد بان رود و درنتیجه برای کاهش این اضیییطراب

بیشییتری مییابد .اضییطراب امتحان ،ازجمله مهمترین مسییا

شیییخم ممکن اسیییت دچار اهمالکاری تحصییییلی شیییود تا

روانشییینیاختی دانشآموزان اسیییت کیه همواره مورد تیأکید

اضیییطراب خود را به تأخیر بیاندازد .نتایج پژوهشهای زیادی

ن ریهپردازان و پژوهشگران مختلف بوده است.
1. Anxiety
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تأخیر فرآیند جامعهپذیری در جامعه در حال گذار ایران معاصر

اوای قرن بیسیییتم ،موردمطالعه و بررسیییی قرار گرفته اسیییت و

سید علی کاظمی رضایی و همکاران

بررسی نقش واسطهای اضطراب امتحان در ارتباط اهمالکاری

نشییان میدهد که اضییطراب میتواند بر اهمالکاری تحصیییلی

گنیاه کنید و نگاه دیگران نسیییبت به او تغییر کند .اهمالکاری

تأثیرگذار باشد  ،19 ،19و .)13

یعنی بیه تعویق انیداختن انجیام کاری و موکول کردن عم به

اهمالکاری تحصییییلی عبارت اسیییت از تأخیر عمدی در

آینده .)22

و پیامدهای آن آگاهی دارد  .)19این پدیده دو سطح شناختی

بین دانشآموزان اهمیت ویژهای دارد ،زیرا رفتار سیگار و قلیان

و رفتیاری را در برمیگیرد .در سیییطح رفتاری ،فرد کاری که

کشیییدن در دانشآموزان شییاخم م یدی از مصییرف سیییگار

قصد انجام دادن آن را داشته ،بدون هیچ دلی خاصی و بهطور

توسیییج جوانییان اسییییت ،از سیییوی دیگر نقش الگو بودن

کامالً اختیاری در زمان تعیینشییده انجام نمیدهد و در سییطح

دانشآموزان نقش مهمی در افزایش یا کاهش شیییوع مصییرف

شییینیاختی فرد درگرفتن تصیییمیمیات بیهموقع ،تعل میورزد.

سیییگار در سییطح جامعه میتواند داشییته باشیید  )23و به دنبال

درنتیجه ،چنین افرادی آنچه را که برای رسیدن به اهداف خود

مصیرف سیگار ،سوءمصرف مواد دیگر نیز در پی خواهد بود.

ال انجام نمیدهند
باید انجام دهند بهموقع انجام نمیدهند یا اص ً

با توجه به اهمیت مسهله «اختاللهای مصرف مواد» باید راههای

 .)10هر فردی ممکن اسیییت در زنیدگی انجام دادن برخی از

ورود بیه مصیییرف مواد موردتوجیه قرار گیرد که از مهمترین

مسیییهولییتهیا و وظیایف خود را بیه تیأخیر بیاندازد ،بعضیییی

آنها ،مصرف دخانیات ازجمله سیگار و قلیان است.
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پرداخیتها یا قرار مالقاتها ،درحالیکه برخی دیگر کارهای
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میدار

منزل ،تکالیف شییخصییی ،تکالیف تحصیییلی یا آمادگی برای
امتحانها را به تعویق میاندازند .چنین رفتارهای به تعویقافتاده،
اشخاص را چنان تحتتأثیر قرار میدهد که در شک بیقراری

در شییییج ،تنیییدگیهییای طوننی ،پشییییمییانی و افسیییو ،
وحشیتزدگی ،کنار کشیدن ناشی از کمبود زمان یا بهصورت

هرسیییاله تعداد قاب توجهی از جمعیت کودک و

نیوجوان را جییذب میکننیید و طی زمییان معینی موظفانیید
توانمنیدیهای علمی و عملی این اشیییخاص را پرورش داده و
درنهیایت نیروهای آموزشدیده را در اختیار جامعه قرار دهند.

iv

دوره تحصییلی بهواسیطه حضور عوام متعدد ،دورهای فشارزا

اسیییت .بیا توجیه بیه اینکیه دانشآموزان بیا شییییوههای جدید

h
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نارضیایتی نمود پیدا میکند .افراد به خودشان قول میدهند که

آموزشیییی و تقاضیییاهای غیرقاب پیشبینی در این مقطع مواجه

انجام دادن کارها را تا آخرین لح ه به تأخیر نیاندازند ،اما آن

میشوند و با توجه به اینکه اطالعات و آمادگیهای نزم برای

ات اق دوباره میافتد .)29

r
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این مواجهه را در خود نمیبینند ،احتمانً احسیییا

مهارشیییان

اهمیالکیاری با توجه به پیچیدگی و مؤل ههای شیییناختی،

تضیعیفشیده و نمیتوانند خود را با محیج سازش دهند و گاه

عیاط ی ،و رفتیاری آن ،ابعاد گوناگونی دارد؛ اما متداولترین

این شییرایج باع

میشییود تا در معرض اهمالکاری تحصیییلی

شیییک آن ،اهمالکاری تحصییییلی اسیییت  .)21اهمالکاری

قرارگرفتیه و از دسیییتییابی به اهدافشیییان که یکی از مهمترین

تحصییییلی عبیارت اسیییت از تأخیر عمدی در انجام دادن یک

هدفها ،موفقیت تحصیلی است بازمانند .اهمالکاری بهواسطه

تکلیف تحصیلی ،باوجوداینکه شخم از نتایج و پیامدهای آن

اضییطرابی که در پی دارد ،میتواند رفتارهای پرخطری از قبی

آگاهی دارد  .)19نتایج مطالعه  )12نشییان داد  11/3درصیید

سیگار کشیدن در بین دانشآموزان را به وجود آورده یا آن را

دانشآموزان در نوشیتن مقانت 30/3 ،درصید در مطالعه برای

تشدید کند .بنا بر آنچه بیان شد؛ هدف پژوهش حاضر بررسی

امتحان و  99درصد در انجام دادن تکالیف ه تگی اهمالکاری

نقش واسییطهای اضییطراب امتحان در ارتباط بین اهمالکاری و

دارنید .اهمیالکاری منجر به انجام یک کار بیثمر میشیییود،

رفتارهای پرخطر دانشآموزان است.

اهمالکاری سییارق زمان اسییت و باع

میشییود فرد احسییا
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انجام دادن یک تکلیف تحصیلی ،باوجوداینکه شخم از نتایج

مطالعه رفتارهای پرخطر ازجمله ،مصرف سیگار و قلیان در

سید علی کاظمی رضایی و همکاران

بررسی نقش واسطهای اضطراب امتحان در ارتباط اهمالکاری

الف) طرح پژوهش و شرررکتکنندگان :پژوهش حاضیییر،

نشییاندهنده اضییطراب امتحان بیشییتری اسییت .برای سیینجش

یک مطالعه توصییی ی از نوع همبسییتگی اسییت .جامعه آماری

همسییانی درونی پرسییشیینامه اضییطراب امتحان ابوالقاسییمی ،از

شییام تمامی دانشآموزان مقطع متوسییطه شییهر کر در سییال

ضیییرییج آل ای کرونبا اسیییت اده شیییده که ضیییریج 9/02

تحصیییلی  1309-09بود .از این میان نمونهای به تعداد  329ن ر

بهدسییتآمده اسییت .برای ارزیابی روایی این پرسییشیینامه نیز

بییا روش نمونییهگیری هییدفمنیید بییا همییاهنگیهییای نزم بییا

همبسییتگی این پرسییشیینامه با پرسییشیینامه اضییطراب نجاریان و

منطقه ،1 ،1

حرکت خود کوپر اسمیت ،محاسبه شد که

آموزشوپرورش شهر کر و با مراجعه به مدار

همکاران و مقیا

 ،3و  ،12انتخاب شدند .داشتن رضایت کام برای شرکت در

نتیایج حیاکی از معنیاداری همبسیییتگی و درنتیجه تا ید روایی

پژوهش ،نداشییتن اختالل روانی معنادار و برخورداری از دامنه

همزمان بود .)21

هوشیییی بهنجیار از شیییرایج ورود به پژوهش بوده اسیییت .از

 .3پرسشنامه رفتار پرخطر :برای سنجش میزان مصرف سیگار و

D
I

قلیان از مقیا

مقیا های زیر ،برای گردآوری دادهها است اده شد.
ب) ابزار

 .1مقیا

S
f

اهمالکاری تحصیلی :این مقیا

اقتبا

سییینجش رفتارهای پرخطر اسیییت اده شییید که با

از پرسییشیینامه رفتارهای پرخطر مرکز مهار بیماریهای

توسج سولومون و

آمریکیا تن یمشیییده اسیییت .مبنای ن ری که  )29درباره این

راب بلوم در سییال  1091سییاخته شییده  )11و دارای  23گویه

پرسیییشییینامه بدان اشیییاره میکنند ،مجموعه رفتارهای مغایر با

o
e

اسییت که سییه مؤل ه را موردبررسییی قرار میدهد .مؤل ه اول،
آماده شییدن برای امتحانها اسییت که  9گویه را دربرمیگیرد.

مؤل ه دوم ،آماده شیدن برای تکلیف اسیت که شام  11گویه
اسیت ،و مؤل ه سوم ،آماده شدن برای مقالههای پایانترم است
که شام  9گویه است .اعتبار 1مقیا

اهمالکاری تحصیلی از

سیالمت جسیمانی است که خطر بیماری و مشکالت اجتماعی
را افزایش داده و بییه میزان زیییادی مرگومیر در نوجوانییان و
بزرگسییانن را سییبج میشییود .بر این اسییا

iv

این پرسییشیینامه

ارزیابی رفتارهای پرخطر را در حیطههای رانندگی ،خشییونت،

اسییتعمال دخانیات ،مصییرف مشییروبات الکلی ،مواد مخدر و

h
c

طریق ضیییرییج آل یای کرونبیا  9/91بیه دسیییت آمد .)11

داروهای روانگردان ،تغذیه و تحریک جسییمانی ،و دوسییتان

را  9/91به دسییت آوردند .در

نیابیاب بهصیییورت فراوانی ،شیییدت ،و تمای به مصیییرف در

با اسییت اده

دورههای ماهانه ،ساننه ،و طول عمر در غالج  32گویه بررسی

 9/01و روایی آن با

میکند  .)29شیییوه پاسییخدهی بهصیییورت بلی /خیر و طیف

پژوهشییگران روایی 2این مقیا

ایران و در بین جامعه آماری دانشییجویان این مقیا
از ضریج آل ای کرونبا برای ک مقیا

r
A

اسیییت ییاده از آزمون کییایرز  -میر  -اولکین 3در روش تحلیی

لیکرت از هرگز تییا خیلی زیییاد اسییییت .نمرات بییان در این

عاملی ،برابر  9/99بهدستآمده است .)21

پرسیشینامه به معنای مصیرف بیشتر یا تمای بیشتر برای مصرف

 .2پرسشنامه اضطراب امتحان :این پرسشنامه توسج ابوالقاسمی

اسیت .برنر و همکاران  )2992اعتبار این پرسشنامه را با روش

و همکاران در سیال  1339سیاخته شیده اسیت و مشتم بر 29

آزمون– باز آزمون به فاصیله دو ه ته و با محاسییبه ضریج کاپا

چهارگزینهای

برای همه گویهها بین  23/9تا  09/9درصیید به دسییت آوردند.

هرگز = ،9بیهندرت = ،1گاهی اوقات = 2و اغلج اوقات =)3

در ایران هم  )29اعتبیار آن را با روش بازآزمایی و محاسیییبه

بیه آن پاسیییخ میگوید .کمترین نمره در این آزمون صییی ر و

ضیریج کاپا برای تمامی گویهها  99درصیید به دست آوردند.

1. Reliability
2. Validity

)3. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO

گویه اسییت که آزمودنی بر اسییا
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روش

بیشیییترین  39اسیییت .هر چیه فرد نمره بیانتری کسیییج کند،

سید علی کاظمی رضایی و همکاران

بررسی نقش واسطهای اضطراب امتحان در ارتباط اهمالکاری

در این پژوهش بخش اسیییتعمیال دخانیات مورداسیییت اده قرار

موردتوجه قرار گرفت .دادههای بهدسییتآمده در این پژوهش

گرفت و ضریج آل ای کرونبا  9/99برای این بخش به دست

از طریق آزمون همبسیییتگی و رگرسییییون مورد تحلی ی قرار

آمد.

گرفت.

پژوهش ،وظییایف و تعهییدات مجریییان طرح و انت ییارات آنهییا

یافتهها

برای دانشآموزان شرکتکننده در پژوهش ،ابزارها بهصورت

دامنه سینی آزمودنیها بین  12تا  19سیال  )11/2±31/29بود.

ان رادی در اختیار افراد شرکتکننده در پژوهش قرار داده شد

از ن ر تحصیالت 109 ،ن ر  91/29درصد) مقطع متوسطه اول

و در صییورت لزوم راهنماییهای نزم به عم آمد و دادههای

و  121ن ر  39/39درصد) مقطع متوسطه دوم بودند.

نزم جمعآوری شیییید .مالح ییات اخالقی در این پژوهش بر

متغیرهییای رفتییار پرخطر و اضیییطراب امتحییان متغیرهییای

اسیا

D
I

کدهای اخالقی مورد تأیید انجمن روانشیناسی آمریکا

درونزای پژوهش و متغیر اهمالکاری متغیر برونزای پژوهش
در ن ر گرفته شید .با توجه به اینکه اسا

کامالً رعایت شییید .بدین من ور ابتدا مجوزهای نزم از کمیته

S
f

تحلی مسیییر بر مبنای کوواریانی یا همبسییتگی بین متغیرهای

علمی و اخالقی آموزشوپرورش گرفتییه شیییید و ابزارهییای

پژوهش اسیییت ،جیدول  1میاتریی همبسیییتگی بین متغیرهای

پژوهش مورد تییأیییید قرار گرفییت همچنین مالح ییاتی مییاننیید
مشیییارکیت آزادانیه افراد نمونیه در پژوهش ،محرمیانیه ماندن

تحلی رگرسیون و

o
e

برونزا و درونزای پژوهش را نشان میدهد.

اطیالعییات و تییأمیین امنیییت فیزیکی ،و روانی دانشآموزان

جدول  :1ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

iv

متغیرهای پژوهش

1

 .1اهمالکاری امتحان

1

 .2اهمالکاری تکلیف

**9/39

1

 .3اهمالکاری مقاله

**9/93

**9/90

1

 .1اضطراب امتحان

**9/19

**9/39

**9/29

 .9رفتار پرخطر

*9/ 11

*9/13

**9/22

با توجه به جدول  1بین رفتار پرخطر با اضیییطراب امتحان،

3

2

h
c

4

r
A

5

1

**9/31

1
< 0/05, **P < 0/01

*P

واسیطهای اضطراب امتحان به شیوه بارون و کنی )23؛ به نق

اهمیالکاری امتحان ،اهمالکاری تکلیف ،و اهمالکاری مقاله

از  )29از انجام مرحلهبهمرحله تحلی رگرسیییون اسییت اده شیید

رابطه مثبت معناداری وجود دارد .در ادامه برای بررسیییی نقش

که نتایج آن در جدول زیر ارا هشده است.
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روش اجرا :بعیید از انتخییاب افراد نمونییه بییا تشیییریح اهییداف

سید علی کاظمی رضایی و همکاران

بررسی نقش واسطهای اضطراب امتحان در ارتباط اهمالکاری

جدول  :2نتایج تحلیل رگرسیون واسطهای اضطراب امتحان در رابطهی بین مؤلفههای اهمالکاری با رفتار پرخطر
مراحل

B

β

**9/913

9/239

9/199

9/120

9/ 992

9/921

اهمالکاری مقاله

9/992

9/ 993

9/919

اهمالکاری امتحان

**9/119

9/299

9/131

**9/993

9/391

9/210

*9/901

9/199

9/999

**1/339

9/122

9/210

**9/191

9/113

9/112

9/393

9/999

9/199

9/219

9/913

9/990

**1/393

9/113

9/211

متغیر پیشبین

متغیر مالک

R

R2

F

اهمالکاری امتحان
1

اهمالکاری تکلیف

اضطراب امتحان

9/331

9/130

**0/911

اهمالکاری مقاله
3

اضطراب امتحان

رفتار پرخطر

9/312

9/991

**122/33

اهمالکاری امتحان
4

D
I

اهمالکاری تکلیف
اهمالکاری مقاله
اضطراب امتحان

رفتار پرخطر

9/932

S
f

9/192

**03/199

< 0/01

0/05, **P

<

*P

همانطور که در مرحله اول جدول شیییمارهی  2مشیییاهده

اضیافه شدن متغیر اضطراب امتحان به سه متغیر پیشبین اصلی،

میشیییود ،اهمیالکاری امتحان با ضیییریج بتای  9/239بهطور

مقادیر ضییرایج رگرسیییون آنها نسییبت به مرحله اول کاهش

o
e

میعنییاداری بییا رفتییار پرخطر رابطییه دارد و از سیییوی دیگر

اهمالکاری تکلیف و اهمالکاری مقاله با رفتار پرخطر رابطهی

معنیاداری نیدارنید؛ بنابراین این متغیرها شیییرط اول نزم برای
رابطه از طریق متغیر میانجی را ندارند .در مرحله دوم شرط دوم
به شیییوه بارون و کنی )23؛ به نق از  )29موردسیینجش قرار

یافت که این نشان میدهد متغیر اضطراب امتحان نقش میانجی
را بین اهمالکاری امتحان و رفتار پرخطر ای ا میکند.
با توجه به نتایج جدول  2و برآورده نشیییدن شیییروط نزم

iv

برای متغیرهیای اهمیالکیاری تکلیف و مقیاله ،این دو متغیر از

مدل نهایی کنار گذاشیییته شیییدند و مراح چهارگانه بان برای

h
c

گرفت و مشاهده شد که متغیر پیشبین واجد شرط اول بهطور

تصیییحیح میدل اولییه دوبیاره انجیام گرفیت و ضیییرایج بتای

معناداری با اضییطراب امتحان ارتباط دارد که ضییریج بتای آن

رگرسیییون اصییالحشییده در مدل گنجانده شیید .نتایج آزمون

 9/299است .در مرحله سوم نیز مشخم شد که متغیر اضطراب

سیییوب نیز تأییدکننده نقش واسیییطهای اضیییطراب امتحان بین

امتحان با ضیییریج بتای  9/122با رفتار پرخطر رابطه معناداری

اهمالکاری امتحان و رفتار پرخطر P>9/91؛  )t=2/93است.

دارد و بنابراین شییرط سییوم تحققیافته اسییت .در مرحله آخر با

r
A

نمودار  :1ضرایب مسیر مدل نهایی نقش میانجی اضطراب امتحان در ارتباط اهمالکاری امتحان و رفتار پرخطر
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2

اهمالکاری تکلیف

رفتار پرخطر

9/319

9/191

**3/993

SE

سید علی کاظمی رضایی و همکاران

بررسی نقش واسطهای اضطراب امتحان در ارتباط اهمالکاری

هدف پژوهش حاضیر بررسی نقش واسطهای اضطراب امتحان

اضییطرابشییان با به تعویق انداختن کار تا جایی که امکان دارد،

در ارتبییاط اهمییالکییاری بییا رفتییارهییای پرخطر بود .یکی از

میکیاهند .اجتناب از تکلیف یا اهمالکاری یک تقویتکننده

یافتههای پژوهش حاضر ارتباط اضطراب امتحان با اهمالکاری

من ی قدرتمند میشیود زیرا اضطراب را کاهش میدهد ،بدین

تحصیییلی بود که همسییو با یافتههای  ،12،11،19و  )13اسییت.

ترتیج الگوی اجتناب از تکلیف در فرد همیشگی میشود.

در تبیین این یافتهها میتوان گ ت که تر

همچنین نتایج پژوهش نشیییان داد که اضیییطراب امتحان با

از شکست و تر

از ارزشیییابی من ی ویژگیهای هر دو متغیر اضییطراب امتحان و

رفتیارهیای پرخطر ارتبیاط دارد .در تبیین این ییافته میتوان به

اهمالکاری است که ممکن است بین اهمالکاری و اضطراب

مدل بومشییناسییی اجتماعی کامپر و ترنر 1001؛ به نق از )31

امتحان رابطه برقرار کند  .)20همچنین بر طبق ن ریه سهبخشی

کیه زیربناییترین علت بروز رفتارهای پرخطر را فشیییار روانی

و فولکمن  )39در ن ریه سییهبخشییی خود در زمینه

میداند اشیاره نمود ،کودکانی که مدرسه را مشک زا و فشارزا

تنییدگی و سیییبیکهیای مقابلهای مؤل ه ارزیابی از موقعیت را

میدادند ،از فعالیتهای تحصیییلی گریزان شییده و همسییانن

مقدم بر اضطراب و اجتناب درن ر میگیرند .این ن ریهپردازان

منحرف را بیهمنزله م ری برای رهایی از فشیییار روانی انتخاب

بر این بیاورنید کیه فرد در موقعییت تنشآور یا تکلیف ابتدا به

میکنند و انجام رفتارهای پرخطر توسیج آنها تقویت میشود.

ارزیییابی از توانییایی و داشیییتییههییای خود ،و میزان سیییختی و

در این دیدگاه خودکارآمدی تحصیلی ضعیف ،مهمترین علت

نزارو

D
I

S
f

o
e

تهیدییدآمیز بودن تکلیف میپردازد .اگر بر مبنای این ارزیابی

این موقعییت برای فرد آزارنیده و ییا ناخوشیییایند باشییید ،فرد
هیجانهای من ی همچون اضییطراب را تجربه میکند .در اینجا
فرد برای رهایی از اضیطراب به اسیت اده از سبکهای مقابلهای
چون اجتنیاب از موقعییت روی میآورد .این ن رییه گرچه در

فشار روانی کودکان در مدرسه است .درنتیجه مدل بومشناسی
اجتمیاعی مدعی اسیییت که اگر کودکان یا نوجوانان در مورد
مهارتهای تحصییییلی خود دچار تردید شیییوند و مدرسیییه را

iv

محیطی پرفشیییار و نیامسیییاعید درک کننید ،ممکن اسیییت به

رفتارهای پرخطر خصیوصاً مصرف مواد روی آورند .مرادی و

h
c

زمینه تنیدگی و سیییبکهای مقابلهای تدوینشیییده اسیییت ،اما

همکاران  )32در پژوهش خود نشان دادند که رابطه معکوسی

بیهخوبی قیادر بیه تبیین روابج هیجیانهای من ی و اهمالکاری

بین اعتمادبهخود و خطرپذیری دانشیییجویان بهویژه در رابطه با

است.

رفتیارهییای پرخطر وجود دارد .در حقیقییت این احتمییال وجود

r
A

بر همین مبنیا زمیانی کیه فرد در موقعییت انجیام دادن یک

دارد افرادی کیه اعتمیادبیهخود بیانتری دارند ،خودمهارگری

تکلیف آزارنده قرار میگیرد ،برای رهایی از هیجانهای من ی

بیشتری داشته ،کمتر به رفتارهای پرخطر روی آورده و درنتیجه

آن ،دسییییت بییه اجتنییاب از این تکلیف میزنیید .درواقع فرد

خطرپیذیری کمتری داشیییتیه بیاشیییند .بسییییاری از افراد فاقد

تقوییتهیای کوچک و کوتاهمدت رهایی از اضیییطراب را به

اعتمیادبیهخود ،احسیییا هیای خیالصیییانه ،نیازها ،ارزشها ،و

تقویتهای بزرگتر مانند به چاپ رسیییاندن یک مقاله ترجیح

نگرانیهای خود را بیان نمیکنند  ،)33درنتیجه توسییج جامعه

میدهد؛ بهعبارتدیگر ،فرد با انجام ندادن تکلیف ،درصدد به

اطراف بهگونهای صحیح درک نمیشوند که این خود میتواند

تعویق انداختن هیجانهای ناخوشیایند است .در چنین شرایطی

باع

بروز رفتارهای ضیداجتماعی ایشیان گردد )31؛ بنابراین

فرد تکالیف را به تعویق میاندازد و دچار اهمالکاری میشود؛

میتوان گ یت در فردی که اعتمادبهخود پایینی دارد ،گرایش

از شییکسییت دارند یا در انجام

به رفتارهای پرخطر در جهت کاهش اضییطراب امتحان بیشییتر

بهعبارتدیگر ،افرادی که تر

دادن انواع خاصی از تکالیف راحت نیستند وقتیکه برای انجام
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بحث و نتیجهگیری

آن کارها فراخوانده میشیوند ،مضیطرب میشیوند و از شدت

بررسی نقش واسطهای اضطراب امتحان در ارتباط اهمالکاری

از سیییویی دیگر اضیییطراب امتحان احتمانً باع

سید علی کاظمی رضایی و همکاران

انگیزش تحصییلی در دانشآموزان میشیود .با توجه به تأثیری

بیه ک دانشآموزان از محدودیتهای این پژوهش اسیییت .با

که انگیزش تحصییییلی در بروز رفتارهای پرخطر دارد )39

توجه به اینکه اطالعات بهدستآمده در این پژوهش حاضر با

انگیزش تحصییلی پایین با شیاخصههای رفتارهای سازشنایافته

اسییت اده از پرسییشیینامه بود و همچنین با در ن ر گرفتن اینکه

همچون اضطراب ،مصرف الک  ،و بیت اوتی در قبال مسهولیت

شییرکتکنندگان صییرفاً دانشآموزان بودند ،بنابراین پیشیینهاد

رابطه دارد  .)39دانشآموزان با شییرایج خاص و مشییکالت

میشییود در پژوهشهای آینده از ابزارهایی مانند مصییاحبه و

فراوان میتوانند همراه با بیانگیزگی ،انگیزه قوی برای بروز

همچنین از افراد گروههای سنی دیگر نیز است اده شود .پیشنهاد

رفتارهای پرخطر داشته باشند .عالوه بر این ،بیانگیزگی ارتباط

میشییود که در پژوهشهای آینده رابطۀ خصییوصیییات دیگر

نزدیکی با ترک تحصیییی دارد  )33که خود میتواند زمینه

فردی ازجمله تیپهای شیییخصییییتی با اهمالکاری تحصییییلی

بروز رفتیارهای پرخطر را در این افراد ایجاد کند زیرا زمان

بررسییی شییود .ازآنجاییکه اضییطراب میتواند در اهمالکاری

مکانهای آسیییجپذیر و

تحصییلی دخالت داشیته باشد ،پیشنهاد میشود که کال هایی

D
I

خالی بدون مدرسییه و حضییور در

S
f

جرمزا و همچنین حی کنجکاوی و احسیا
پی کسیج تأیید ،میتواند باع

استقاللطلبی در

شود که نوجوان با افراد مجرم

و پرخطر ارتباط برقرار کرده و منجر به رفتارهای پرخطر گردد.
و تربیت نوجوانان ،نداشیییتن انگیزش کافی باع

میگردد که

نوجوان ارتبیاط قوی با مربیان مدرسیییه برقرار نکرده و از نقش
مهم تربیتی معلمان مدرسیه کاسته شود که میتواند عام خطر
مهمی در بروز رفتارهای پرخطر در این افراد شود.

تشرکر و ددردانی :نزم است از همکاری صمیمانه تمامی

o
e

همچنین با توجه به نقش مهم معلمان و مربیان مدرسه در تعلیم

این پژوهش بیا محیدودییتهایی نیز همراه بوده اسیییت از
جملیه ،شیییرکیتکنندگان در این پژوهش دانشآموزان مقطع
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برای آموزش مهار اضطراب برای دانشجویان برگزار شود.

بزرگوارانی کیه ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند،
بیهویژه دانش آموزان ،والییدین ،و معلمییان شیییهر کر کییه در
پژوهش حاضر شرکت کردهاند ،تشکر و قدردانی به عم آید.

iv

تضرراد مناف  :این پژوهش برای نویسییندگان هیچگونه تضییاد

منافعی نداشته است.
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Background and Purpose: Regarding the important role of test anxiety in the emergence of some
high-risk behaviors, the purpose of this study was to investigate the mediating role of the test
anxiety in relation between procrastination and high risk behaviors in students.
Method: The research design was descriptive and correlational. The statistical population of this
study included all the high school students in Karaj during the academic year of 2011-2012 that
320 of them were selected through a purposeful sampling method. Data collected by Academic
procrastination scale (Solomon and Ruth Bloom, 1984), Test Anxiety Inventory (Abolghasemi,
1375) and high risk behaviors scale (Brenner, Kan and McManus, 2002). Regression and path
analysis were used to analyze of data.
Results: The results of regression analysis in a simultaneous way and using the proposed steps of
Baron and Kenny showed that test anxiety can play a significant role as a mediator in the
relationship between procrastination and high risk behaviors (P < 0.01).
Conclusion: Test anxiety can provide conditions for high risk behaviors along with
procrastination; therefore, it is suggested that special attention should be paid to the predictive role
of these factors in the study of high risk behaviors.
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