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بینی پیشرفت تحصیلی از روی خودکارآمدی، اهمال کاری و اضطراب امتحان در پیش 

 آموزان مقطع متوسطهدانش

 *زهرا آهنگریان

  ایران ؟، ؟؟؟،زاد اسالمی واحد آدانشگاه  ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

 چکیده 

کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی، اهمال
آموزان پسر پایه ی نفر از دانش 150استفاده شده است. نمونه آماری همبستگی -آموزان پسر بود. از طرح پژوهش از نوع توصیفی

می باشد که به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند.  1395-96اول دوره ی متوسطه شهرستان چالوس در سال تحصیلی
سولومون و راث (، مقیاس اهمال کاری تحصیلی 1982ها، مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران )برای جمع آوری داده

ها با استفاده از روش همبستگی آموزان اجرا شد. تحلیل داده( بر روی دانش1979( و اضطراب امتحان فیلیپس )1984بلوم )
( همبستگی  01/0پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته ها نشان داد که بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در سطح)

( همبستگی معنادار 01/0دیگر یافته ها بیانگر آن بود که بین اهمال کاری و پیشرفت تحصیلی در سطح ) معنادار مثبت وجود دارد.
(  همبستگی  معنادار در جهت  0/0 1در جهت منفی وجود دارد. همچنین بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در سطح)

و اضطراب را درکسب موفقیت تحصیلی دانش آموزان خاطر منفی وجود دارد.یافته ها نقش و اهمیت خودکارآمدی، اهمال کاری 
 نشان می سازد.

 خودکارآمدی؛ اهمال کاری تحصیلی؛ اضطراب امتحان؛ پیشرفت تحصیلی  ها:کلید واژه

 

 
 مقدمه

است.  بینی مورد توجه متخصصان تعلیم وتربیت قرار گرفته، طی سه دهه اخیر بیش از پیشمطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی
طلبد تا زمینه رشد جمعی را فراهم تری را می، پیچیدگی جهان امروز از سوی دیگر، مدیران و معلمان آگاهحساسیت تعلیم و تربیت از یک سو

تغییر های آموزشی یا مدیریت رفتار کالسی، به پرورش دانش آموزان با انگیزه و راهبردی  نمایند. امروزه تمرکز آموزشی به جای ارائه برنامه
( پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات 1988) (، اتکیتسون1382، به نقل از سیف ، 1982کرده است )بلوم ،

درباره پیشرفت درسی ( 1386)(. سیف 1386شود )به نقل از سیف ،های استاندارد شده، اندازه گیری میداند که به وسیله آزمونآموزشگاهی می
ها یا های درسی که معموالًبه وسیله آزمایشاظهار می دارد : پیشرفت تحصیلی، معلومات یا مهارتهای اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع

های مهم شود، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخصکنند، اندازه گیری میها یا هر دو که معلمان برای دانش آموزان وضع مینشانه
 یابی آموزشی است و بیانگر میزان دستیابی با استانداردها و اهداف آموزشی است.  در ارزش

گردد. فقدان اضطراب  یا اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان در همه جوامع به عنوان یک پاسخ مناسب و سازگار تلقی می
دارد که برای انجام زد. اضطراب در حد متعادل و سازنده ما را وا میاضطراب بیمار گونه ممکن است ما را با مشکالت و خطرات زیادی مواجه سا
افتد که در خالل سازیم . بندرت اتفاق میتر میتر و بارورتر و بادوامامور خود به موقع و مناسب تالش کرده، بدین ترتیب زندگی خود را با دوام

شود. گاهی فراگیر راب به طور ناگهانی و زمانی به صورت تدریجی ظاهر میفرآیند نوجوانی بحرانهای اضطراب مشاهده نگردد. گاهی این اضط
های پذیرد. بنابراین اضطراب به منزله بخشی از زندگی کودکان و نوجوانان یکی از مولفهاست و زمانی بالعکس در خالل چند ساعت پایان می

توان به  هنجار تلقی کرد های دوران کودکی و نوجوانی را میاز اضطراب دهد و از این زاویه است که پاره ایساختار شخصیت آنها را تشکیل می
آورد که مکانیزم های سازش خود را در جهت مراجعه یا و تاثیر مثبت آنها را بر فرآیند تحول پذیرفت. چون این فرصت را برای افراد فراهم  می
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نیز وجود دارد که به منزله ی منبع شکست و سازش نایافتگی به شمار  منابع استرس زا و اضطراب آور گسترش دهند.  بالعکس اضطراب مرضی
می رود و طیف وسیعی از اختالل های شناختی و بدنی غیر موجه و وحشتزدگی را شامل می شود و فرد را از بخشی عمده ای از امکاناتش 

 (..1376محروم می کند )دادستان ، 
باشد های شناختی و شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی که مقارن با سن نوجوانی میژگیو وی در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مساله 

باشند ، لذا با های تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی موثر میکاری تحصیلی و اضطراب امتحان به عنوان مولفهآمدی ، اهمالکارو متغیرهای خود
، اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان بر پیشرفت آیا بین خود کار آمدی توجه به موارد فوق سوال اصلی پژوهش حاضر این است که

 تحصیلی رابطه وجود دارد ؟ 
 

 روش
 

 شرکت کنندگان
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که در آن به بررسی رابطه متغیرهای خودکارآمدی، اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان 

در پژوهش حاضر جامعه آماری تمام دانش آموزان  وپیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر مالک پرداخته خواهد شد.به عنوان متغیرهای پیش بین 
 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه به شیوه تصاذفی ساده انتخاب شدند. 150پسر شهرستان چالوس است. در این جامعه آماری

 ابزار 
 در رابطه با سوال 17  است دارای و شد ساخته 1982 سال در همکارانش و شرر توسط پرسشنامه این پرسشنامه خودکارآمدی عمومی:

 آلفای( 1982)همکارانش و شرر. شد استفاده ای ماده 17 مقیاس از حاضر پژوهش ر(. د1386)نجفی وفوالدچنگ،  است عمومی خودکارآمدی

- درونی کنترل مقیاس با آن همبستگی از خود کار آمدی مقیاس سازه اعتبار سنجش برای و آوردندبدست  86/0را  پرسشنامه این کرونباخ

 در بارون ازخود بیگانگی مقیاس ، 1964 کراو در و مارلو اجتماعی قابلیتدرجه  مقیاس 1969 در بیتی و ال گویینمقیاس خرده  راتر، بیرونی

 (.1386 فوالدچنگ، و نجفی از نقل به ؛1376 براتی،)کردند را استفاده 1965 در روزنبرگ فردی شایستگی مقیاس و 1953

مولفه را   تحصیلی دو ورزی تعلل برای( 1984) بلوم راث و سولومون توسط مقیاس این :آموزان دانش نسخه ورزی تعلل ارزیابی مقیاس
( برای اولین بار به کار برده است.پژوهشی که توسط دهقان انجام شد،اعتبار آزمون به روش 1387مورد بررسی قرار دادند. این مقیاس را دهقان)

و در  74/0( میزان روایی همسانی درونی مقیاس را در بعد آمادگی برای امتحان 1387به دست آمده است. دهقان در سال ) 69/0آلفای کرونباخ
 گزارش داده است. 78/0بعد آمادگی برای تکالیف

خیر( است این پرسشنامه در -سوال با مقیاس پاسخگویی دو گزینه ای)بله 26این پرسشنامه  دارای  پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس:
(. همچنین اعتبار این 1387نفر اجرا شد و روایی و اعتبار آن در حد مطلوبی گزارش شد)نادری، 30توسط عابدی ترجمه شد و روی 1374سال 

  ای کرانباخ محاسبه می شود.پرسشنامه در پژوهش حاضر، با استفاده از ضریب آلف

 شیوه اجرا
بعد از انتخاب گروه نمونه، توضیحاتی در ارتباط با محرمانه ماندن پژوهش به شرکت کنندگان ارائه شد، سپس پرسشنامه ها به صورت 

 گروهی در اختیار آن ها قرار گرفت، در انتها داده های به دست آمده تجزیه و تحلیل شدند.
 

 نتایج

ضریب همبستگی پیرسون نتایج نشان داد  بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.فرضیه اول این مطالعه این بود که 

معنی دار می باشد ، لذا فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر خودکارآمدی   >01/0Pبوده و در سطح   365/0بیناین دو متغیر برابر 
یلی رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود.بنابراین بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی رابطه و پیشرفت تحص

 مستقیم و معنی داری وجود دارد.یعنی با افزایش خودکارآمدی ، پیشرفت تحصیلی نیز افزایش پیدا می کند و بالعکس.
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ضریب همبستگی پیرسون بین این دو نتایج  و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.بین اهمال کاری فرضیه دوم این مطالعه این بود که 

معنی دار می باشد ، لذا فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیراهمال کاری تحصیلی   >01/0Pبوده و در سطح  -309/0متغیر برابر 
همال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی و پیشرفت تحصیلی رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود. بنابراین بین ا

 رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد یعنی با افزایش نمرات اهمال کاری تحصیلی ، نمرات پیشرفت تحصیلی کاهش پیدا می کند و بالعکس.
ضریب همبستگی پیرسون بین این نتایج  دارد. بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی رابطه وجودفرضیه سوم این مطالعه این بود که 

معنی دار می باشد ، لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین دو   >01/0Pبوده و در سطح  -358/0دو متغیر برابر 
نی رابطه نش آموزان دبیرستامتغیراضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی پذیرفته می شود. بنابراین بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دا

 معکوس و معنی داری وجود دارد.
 

 بحث 

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان 
لی و خودکارآمدی در دانش آموزان رابطه پسر بود. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل یافته های پژوهش حاضر،بین نمرات پیشرفت تحصی

مستقیم و مثبتی وجود دارد.یعنی هر چه میزان خودکارآمدی در دانش آموزان افزایش یابد میزان پیشرفت تحصیلی افزایش می یابد و بالعکس 
ین یافته ها با تحقیقات موجود در هر چه میزان خودکارآمدی در دانش آموزان کاهش یابد،میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایین می آید. ا

( در پژوهشی به بررسی رابطه ومقایسه خودکارآمدی و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش  1384این زمینه همسو می باشد که میرمشتاقی )
 آموزان دختر پایه ی سوم دبیرستان پرداخت . 

با توجه به نتایج پژوهش حاضر در تحلیل آماری بین نمرات اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول 
دبیرستان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.یعنی با افزایش نمرات اهمال کاری تحصیلی،نمرات پیشرفت تحصیلی کاهش پیدا می کند و 

 وهش های انجام گرفته پیشین در این زمینه همخوان می باشد. بالعکس، که با نتایج پژ

( در پژوهشی به بررسی رابطه ی اهمال کاری آموزشی با اهداف پیشرفت تحصیلی پرداخته و نشان دادند که  1386جوکارو دالپور ) 
کننده منفی اهمال کاری تحصیلی بود،  اهداف عملکرد اجتنابی و تسلط اجتنابی پیش بینی کننده های مثبت و هدف تسلط گرایش پیش بینی

نتایج همچنین نشان داد که الگوی ارتباط بین هدف گرایی و اهمال کاری تحصیلی در دختران و پسران یکسان نیست و در مجموع اهمال 
د گرایشی و عملکرد کاری به عنوان یک نقص در خود نظم جویی ، با الگوی چهار وجهی اهداف شامل تسلط گرایشی ، تسلط اجتنابی ، عملکر

 اجتنابی در ارتباط است.
(در پژوهشی در خصوص اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که بین  1389تمدنی و حاتمی)

بطه (طی پژوهشی در مورد را 1391اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معناداری وجود دارد.نامداری و احمدی)
خودکارآمدی،اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهر سنندج به این نتیجه رسیدند که بین اهمال 

با توجه به تحلیل پژوهش حاضر چنین بنظر می رسد که (همبستگی معنادار در جهت منفی وجود دارد.  01/0کاری و پیشرفت تحصیلی در سطح)
ن در زمینه اهمال کاری تحصیلی در دو بعد آمادگی برای امتحان و آمادگی برای تکالیف در حد ضعیف عمل نموده اند بر پیشرفت دانش آموزا

 تحصیلی اثر داشته و باعث کاهش عملکرد تحصیلی آنها شده است.
ت تحصیلی رابطه معنادار در جهت بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل یافته های پژوهش حاضر بین نمرات اضطراب امتحان و پیشرف

منفی وجود دارد.یعنی با افزایش نمرات اضطراب امتحان،نمرات پیشرفت تحصیلی کاهش پیدا می کند و بالعکس،که با نتایج تحقیقات انجام 
و عملکرد تحصیلی  ( طی پژوهشی در مورد رابطه اضطراب امتحان 1384گرفته در این زمینه همسو می باشد.لشکری پور،بخشایی و سلیمانی )

در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر زاهدان به نتیجه رسیدند که فراوانی اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی رابطه منفی دارد و باعث 
بین  ( نشان داد که بین خودکارآمدی ریاضی وپیشرفت ریاضی رابطه ی مثبت اما 1386عملکرد تحصیلی ضعیف دانش آموز می شود. منصوری)

 . فت ریاضی رابطه ی منفی وجود دارداضطراب امتحان وپیشر
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