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 چکیده
 و سازيخودناتوان پیشرفت با انگیزه و امتحان اضطراب هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین

پژوهش حاضر از  پژوهشتهران بود. روش  کاربردي علمی دانشگاه دانشجویان در تحصیلی کارياهمال
 کاربردي علمی جامع دانشگاه دانشجویان کلیه شامل پژوهشآماري در این  نوع همبستگی بود. جامعه

اي نسبی انتخاب شدند طبقه تصادفی گیرينمونه نفر با روش 340بود که از این جامعه آماري  تهران شرق
، )1970هرمنس (گیزه پیشرفت پرسشنامه ان، )1977ي اضطراب امتحان ساراسون (هاپرسشنامهو به 

) 1979( رودوالت سازي جونز وخودناتوان ) و مقیاس1384راثبلوم ( و کاري سولوموناهمال پرسشنامه
 کاريهمالاسازي و پاسخ دادند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین اضطراب امتحان با خودناتوان

اري کسازي و اهمالانگیزه پیشرفت و خودناتوانوجود دارد و بین  يمعنادارمثبت و  تحصیلی رابطه
یج همبستگی کانونی نیز نشان داد که انگیزه نتا ي وجود دارد.معنادارو  یمنف رابطه تحصیلی وجود

سازي دانشجویان را کاري و خودناتوانطور مثبت اهمالطور منفی و اضطراب امتحان بهپیشرفت به
 ز این است که با افزایش انگیزه پیشرفت و کاهش اضطراب امتحانکند. نتایج پژوهش حاکی ابینی میپیش

 تحصیلی دانشجویان را کاهش داد. کارياهمال و سازيتوان خودناتوانیم

 سازيخودناتوان، تحصیلی کارياهمال، پیشرفت انگیزه، امتحان : اضطرابيدیکل يهاواژه
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 مقدمه
 نیا .اندازندیم قیرا به تعو تکالیفشانمختلف  يهاافراد به بهانه باریکوقت  هرچند

منجر  یاما کمتر به درد و رنج روان، دیآیاز استرس به شمار م یمنبع، اغلب تجربه اگرچه
همه افراد گاهی اوقات در  یباًکی از رفتارهاي معمول است که تقری 1يکاراهمال شود؛یم

شخص م زمانیکهاي خود و یا وظایفی که باید در زندگی خود با کنار گذاشتن مسئولیت
ی یکی از لیتحصي کاراهمال). 2018، 2(اوزر و یتکینر کنندتجربه می، تکمیل شوند

 آموزان است که بردانش انیدر مکاري و یکی از مشکالت رایج ترین انواع اهمالمتداول
علل  ترینمهم) و از 2019، 3(اردمیر دارد یمنف یرآموزان تأثدانش یلیعملکرد تحص

ت تحصیلی هاي پیشرفشکست یا عدم موفقیت فراگیران در یادگیري و دستیابی به برنامه
کاري تحصیلی به معناي تمایل غالب ). اهمال1398، ي فراهانی و همکارانرزآباداست (ب

هاي هاي تحصیلی است. از نمونهه تعویق انداختن فعالیتو همیشگی فراگیران براي ب
به تعویق انداختن مطالعه درس تا شب امتحان و شتاب ناشی ، کاريبارز این نوع اهمال

دانشجویان  چهارمیک). تقریباً 1392، توان نام برد (گلستانی بخت و شکرياز آن را می
کند و این امر در تنش ایجاد می هانآکاري در کنند که اهمالآموزان گزارش میو دانش

 ).2009، 4کند (بالکیز و دورواختالل ایجاد می هاآنعملکرد آموزشی 
عنوان به 5سازي تحصیلیخودناتوان مفهوم اخیر دهه چنددر ، کاريعالوه بر اهمال

ر د خودکارآمديمانع در مقابله با احساس  ترینبزرگشایع و  شناختیروانیک آسیب 
) استفاده از 2014، 6هتولس -ي آموزشی شناخته شده است (کارنرهانظاممیان فراگیران 

سازي براي توجیه شکست تحصیلی احتمالی آینده در میان راهبردهاي خودناتوان
در داخل و خارج از کشور بیانگر تأثیر منفی  هاپژوهشفراگیران رایج شده است و نتایج 

ها بر فرایندهاي مهم آموزشی و عملکرد تحصیلی داشت استفاده از این استراتژي
خود  فراگیران، سازيخود ناتوان راهبردهاي بر اساس). 2011، 7(گدبوایس و استروجن

 رایطش قربانیان عنوانبه هاآنتا به  گیرندمی کار از راهبردها را به ايمجموعه، سازناتوان
راهبردهاي خود  جهتازآنگونه راهبردها شود. این نگریسته ناتوانی قربانیان و نه

 شودعملکرد افراد می باعث تضعیف هاآناز  استفاده که شوندساز قلمداد میناتوان

1. procrastination 
2. Özer, Z., & Yetkin, R. 
3. Erdemir, N. 
4. Balkis, M., & Duru, E. 
 

5. academic self-handicapping 
6. Karner-Hutuleac, A. 
7. Gadbois, S. A., & Sturgeon, R. 
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 در يسازدارند که خودناتوان دهیان عقپژوهشگر یبرخ). 2011، 1(استرانگ و استیل
مکرر در  يهايسازاما خود ناتوان، شودیحرمت خود م شیموجب افزا مدتکوتاه

 ).2012، 2(یوسل و کنه خواهد داشت یخود را در پ بلندمدت کاهش سطح حرمت
 که اندمرتبط سازيخودناتوان کاري واهمال احساسات و رفتارها با مختلفی عوامل 

اضطراب  حالتی خاص ازاست. اضطراب امتحان  3امتحان عوامل اضطراب این ازجمله
از  رست بارفتاري مرتبط  فیزیولوژیکی و، پدیدارشناختیهاي عمومی که شامل پاسخ
 هايتموقعی نسبت دادن شکست به دیگران و، ادراك فرد از خود شکست است؛ یعنی بر

هاي ). در اضطراب امتحان یعنی فعالیت2016، 4(کائور و کوماران دارد تأکیدآموزشی 
 ،د یادسپاري و یادآوريفراین، تمرکز، توجه، یادگیري هايمهارتمربوط به تکالیف (

زنی و هاي صحیح تستمدیریت زمان و شیوه، مطالعه هايمهارت، گذاريهدف، انگیزه
، پذیريهیجان، از نگرانی اندعبارتهاي نامربوط به تکلیف که دهی) و فعالیتآزمون

ه باشد و باهم در نظر گرفت یکجابرانگیختگی جسمانی و تفکر غیرمرتبط با امتحان را 
امتحان و ) درباره اضطراب 2007( 6مطالعات شافر و همکاران بر اساس). 2003، 5(ارگنه

یلی تحص مدتطوالنیهاي دوره ادیبا اضطراب امتحان ز انیدانشجو، یلیتحص تیموفق
هاي اجتماعی بودند. همچنین بروز اختالالت ینگرانکردند و بیشتر دچار یمرا سپري 

کند. آزمون روابط اضطراب و یمپریشی در این گروه بیشتر تظاهر روانی و روان
 صورتبه کارياهمالتجربی نشان داده است که اضطراب با  هايپژوهشدر  کارياهمال

امل با حذف ع کهنحويبهکند؛ یمگیري آن نقش ایفا مثبت در ارتباط است و در شکل
 کار کاهشکاري در افراد اهمالمیزان تعلل و اهمال، اضطراب آفرین (موقعیت ارزشیابی)

، 8یهوبرت ؛2018، 7ساري و سونتی، 1396، زاده فیروزآباد و همکارانیابد (حسینیم
). همچنین پژوهشگران 2004، 10يبوز گیاون و؛ 2007، 9يآنوگبوزالکساندر و  ؛2008

ارد ن رابطه وجود دسازي و اضطراب امتحابه شکل منسجمی دریافتند که بین خودناتوان
 .)2014، 11؛ استوارت و دجورج والکر1395، ؛ دیره و دهقانی1396، (کرامتی و همکاران

1. Strunk, K., & Steele, M. R. 
2. Uysal, A., & Knee, C. R. 
3. exam stress. 
4. Kaur, G. D., & Kumaran, S. J. 
5. Ergene, T. 
6. Schaefer, A., et al. 
 

7. Sari, N., & Susanti, H. 
8. Huberty, T. J. 
9. Alexander, E. S., & Onwuegbuzie, A. J. 
10. Onwuegbuzie, AJ. 
11. Stewart, M. A., & De George-Walker, L. 
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کاري متغیري است که بر اهمال ازجمله 1انگیزه پیشرفت، عالوه بر اضطراب امتحان
سازي مؤثر است. انگیزه حالتی است که تمایل به انجام عملی خاص تحصیلی و خودناتوان

دن اي است درونی براي به پایان رسانیآورد. انگیزه پیشرفت انگیزهمی وجود بهرا در شخص 
ی یابی به درجۀ معینی از شایستگرسیدن به یک هدف یا دست، آمیز یک تکلیفموفقیت

 رابطه که متغیرهایی است از دیگر شرفت یکیانگیزه پی ).1390، در یک کار (مهدوي غروي
 عاملی، انگیزه .)2011، 2دارد (گآي و همکاران سازيخودناتوان و کارياهمال با تنگاتنگی

، 3است (تروفینو فرد نیازهاي منبعث از و به فعالیت واداشته نورد از را فرد است که درونی
). 2002، 4است (توکر و همکاراندانشجویان  رفتاري و هیجانی، شاخص شناختی و )2000

موفق یک تکالیف را  رساندن اتمام به براي را تحرك الزم دانشجویان، انگیزه تحصیلی با
آیند  نائل تحصیلی پیشرفت و یادگیري امر در موفقیت الزم به بتوانند نهایتاً تا هکردکسب 

 .است باثبات و دارجهت، هدفمند، پرانرژي، باال انگیزه با افراد ). رفتارهاي2006، 5(ریو
 براي و کرده دشوار سخت و تحصیلی هايفعالیت درگیر را خود آموزانیچنین دانش

). مطالعات دیره و 2011، 6همکاران و کنند (امراییتالش می بسیار تسلط حد در یادگیري
سازي با انگیزه یادگیري خودناتوان اضطراب امتحان و ) نشان داد که بین1395دهقانی (

و  مارفرادس) و دل2016( 7کالرك و مک کانبطه منفی وجود دارد و یا مطالعات را
سازي نشان داد که انگیزه تحصیلی از عوامل مؤثر بر تعیین خودناتوان) 2016( 8همکاران

کاري از طریق دهد که متغیر اهمالتحصیلی است. همچنین مطالعات بسیاري نشان می
 هاشمی، 1398، بوده است (رسولی خورشیدي و همکارانانگیزه بر پیشرفت تحصیلی مؤثر 

 ).2019، 9گئو و همکاران و 1393، و همکاران رزینی
کاري و داختن به اهمالتوان چنین استنباط کرد پرمی، آنچه گفته شد درمجموع

که بسیاري از رفتارهاي مخرب و  جهتازآن، سازي بسیار حائز اهمیت استخودناتوان
ان گردد تا آنکند و سبب میر فراگیرندگان نظام آموزشی تقویت میرا د کارایی فاقد

استفاده از راهکارهاي سازنده و مؤثر جهت رفع مشکالت آموزشی به انجام  جايبه
روي بپردازند. این رفتار در شرایطی که فرد ترس  رفتارهایی حاکی از انکار مسئله پیش

1. achievement motivation 
2.Guay, F., et al. 
3. Trofino, A. J. 
4. Tucker, C.M., et al. 
5. Reev, J. 
 

6. Amrai, K. 
7. Clarke, I. E. & MacCann, C. 
8 Del Mar Ferradás, M,. et al. 
9. Guo, M., et al. 
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ه شود تا فرد هر چدهد و باعث میخ میو اضطراب از ارزیابی شدن داشته باشد بیشتر ر
بیشتر از واقعیت روبرویش فاصله بگیرد و نتیجتاً به تضعیف عملکرد بیانجامد 

اضطراب  تأثیرگذارمنظور آگاهی از عوامل به، این اساس ). بر2015، 1(کوپسینسکی
 و پژوهش حاضر انجام شد، سازيکاري وخودناتوانامتحان و انگیزه پیشرفت بر اهمال

 انگیزه و انامتح یا بین اضطرابسؤاالت بود که آ نیپژوهشگر به دنبال پاسخ به ا درنهایت
 رابطه وجود دارد؟ دانشجویان در تحصیلی کارياهمال و سازيخودناتوان پیشرفت با

 روش
 اهداف آن از نوع همبستگی است. جامعها توجه به ماهیت و روش پژوهش حاضر ب

 تهران شرق کاربردي علمی جامع دانشگاه دانشجویان کلیه شامل پژوهشآماري در این 
 مرکزي 1396 یلیتحص - سازمان آمار طبق هاآن تعداد که بوده 97سال  در است که
 353برابر با  کوکران باشند و نمونه پژوهش مطابق با فرمولمی نفر 2765 برابر دانشگاه

ستفاده انتخاب نمونه ا يبرا ینسب ياطبقه یتصادف گیرينمونهاز روش نفر محاسبه شد. 
نسبت ، شد. سپس هیدانشکده ته کیبه تفک انیدانشجو که ابتدا تعداد صورتبدینشد. 

 بر اساس نسبت مذکور ازیموردن انی. تعداد دانشجوآمد هر دانشکده به دست انیدانشجو
 لیمل تکمکا طوربهکه  ییهانسبت پرسشنامه. شد انتخاب از هر دانشکده یتصادف طوربه

پرسشنامه  340 با لیتحل، فاقد اعتبار يهابود. پس از حذف پرسشنامه %96شده بودند 
 د.انجام ش

 د:هاي زیر استفاده شها از پرسشنامهبراي گردآوري داده
 پرسشنامه توسط این. 2بلومراث  و کاري تحصیلی سولوموناهمال پرسشنامه

حوه ن، است گویه 27 داراي و شده است ساخته) 1984سال ( در بلوم راث و سولومون
دهندگان میزان موافقت خود را با هر به این صورت است که پاسخ هابه گویه دهیپاسخ

و  »اکثر اوقات» «اوقاتبعضی«، »ندرتبه«، »هرگز« هايگویه با انتخاب یکی از گزینه
» اوقاتبعضی«، 2نمره » ندرتبه«، 1نمره » هرگز« که به گزینه دهندنشان می» همیشه«

 سؤاالتتعدادي از . گیردتعلق می، 5 نمره» همیشه«، 4نمره » اکثر اوقات«، 3نمره 
 دهندهنشانشدند. نمره بیشتر در این پرسشنامه  گذارينمرهمعکوس  صورتبه

، شد انجام )1984راث بلوم ( و سولومون توسط که پژوهشی . دربیشتر است کارياهمال

1. Kopczynski, L. 2. Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. 
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آمد. در پژوهش اسمعیلی و همکاران  دست به 64/0برابر با  تحصیلی کارياهمال پایایی
آمد و در پژوهش  دست به 80/0 از) پایایی آزمون به روش آلفاي کرونباخ باالتر 1394(

) روایی پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه شد 1386جوکار و دالورپور (
 ژوهشپبود. مقدار ضریب آلفاي کرونباخ در این که یافته بیانگر روایی مطلوب پرسشنامه 

 آمد. دست به 83/0
 در جونز و رودوالت توسط ابزاراین  .1سازي جونز و رودوالتخودناتوان پرسشنامه

از کامالً ً  ايینهگز 5 يهاال با پاسخؤس 23 شامل پرسشنامه نیا شد. طراحی )1979( سال
این پرسشنامه سه خرده مقیاس  .)1990، (رودوالت است 1=مخالف تا کامالً 5=موافق

خلق منفی  کند که جمع نمره دو عاملگیري میو عذرتراشی را اندازه تالش، خلق منفی
سازي کلی دهنده خود ناتواننشان و عذرتراشی با نمره معکوس شده عامل تالش که

 که نمرات صورتاست بدین سازيخودناتوان سطح دهندةنشان، مقیاس کل . نمرةاست
از  پایینی میزان نمایانگر پایین نمرات و سازيخودناتوان باالي میزان نشانگر باال

 و ضریب بازآزمایی 78/0کرونباخ  آلفاي ضریب مقیاس این است. پایایی خودناتوانسازي
 مقیاس این ). پایایی1990، است (ردوالت آمدهدستبه 74/0با  برابر یکمان فاصله به را
 با مقیاس پایداري و است شده گزارش 79/0 )1389( و همکاران حسینیان پژوهش در

 روایی، دو پژوهشگر این است و همچنین آمدهدستبه 69/0ماه  یک طی بازآزمایی
را محاسبه  7/0ضریب  آزمون کل براي و کرده محاسبه درونی همسانی روش به را مقیاس

 آمد. دست به 72/0 پژوهشند. مقدار ضریب آلفاي کرونباخ در این کرد
) تهیه و 1970هرمنس (پرسشنامه توسط  این. پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

طیف  .است ترجمه شده سؤال است و توسط کرمی 29تدوین شده است و شامل 
 ت.اس مخالفم) کامالًموافقم تا  (کامالً ايچهارگزینهطیف لیکرت  صورتبه دهیپاسخ
اي هر آزمودنی باالست. کمینه نمره پیشرفت انگیزه دهندهنشان پرسشنامه این در باال نمره
هرمنس است. روایی آزمون در پژوهش  116و بیشینه نمره  29 کندتواند کسب می

 ابراهیمیپژوهش اندیشمند و  آمد. در به دست) با استفاده از روایی محتوایی 1970(
رونباخ در این برآورد کردند. مقدار ضریب آلفاي ک 84/0 را آن ) ضریب پایایی1395(

 آمد. به دست 80/0 پژوهش

1. Johnson, A., & Rhodewalt, F. 
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 تهیه، )1977( ساراسون توسط پرسشنامه . این1پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون
 هر چه .شود داده پاسخ آن به خیر و بلی صورتبه است که گویه 25 است و داراي شده
 و روایی، است بیشتر امتحان اضطراب دهندهنشان باشد باالتر پرسشنامه این در فرد نمره

 و 88/0 کرونباخ آلفا ضریب با و سنجیده شده متعددي مطالعات در پرسشنامه این پایایی
 قبولقابل درمجموع که است آمدهدستبه 72/0 برابر معیار روایی و 95/0 درونی همسانی

). مقدار ضریب 1386، (بیابانگرد کرد استفاده مشابه هايپژوهش در آن از توانمی و است
 آمد. به دست 68/0 پژوهشآلفاي کرونباخ در این 

 پیرسون همبستگی آزمون ها ازو تجزیه تحلیل داده متغیرها بین روابط بررسی براي
 استفاده شد. 22ورژن  SPSS افزارنرمکانونی در  و

 هایافته
اربردي شرق ک یدانشگاه جامع علمزن)  170مرد و  160دانشجوي ( 340 کنندگانشرکت
برابر با  هاآن یسن نیانگیسال بود که م 34تا  18 نیب کنندهشرکت سن افرادبودند.  تهران

 اشاره شده است؛ پژوهش يرهایمتغ یفیتوص هايشاخص. در ادامه بود 85/21

 توصیفی متغیرهاي پژوهش هايشاخص. 1 جدول
 کمینه بیشینه نما میانه واریانس معیار انحراف میانگین 

 54 83 70 68 31/36 03/6 10/68 پیشرفت انگیزه
 2 18 9 46/16 66/15 06/4 38/9 ساراسون اضطراب
 29 78 55 53 59/115 75/10 61/52 کارياهمال

 38 90 61 91/64 16/105 25/10 16/65 سازيخودناتوان

 گزارش 03/6 آن معیار انحراف و 10/68 پیشرفت انگیزه میانگین 1 جدول به توجه با 
اضطراب  میانگین است بوده 54 کمینه آن و 83 شدهکسب نمره بیشینه .است شده
 و 18 شدهکسب نمره بیشینه .است شده گزارش 06/4 آن معیار انحراف و 19 سوناسار

 شده گزارش 75/10 آن معیار انحراف و 81 کارياهمال میانگین .است بوده 2 کمینه آن
 سازيخودناتوان است و میانگین بوده 29 آن کمینه و 78 شدهکسب نمره بیشینه .است

 کمینه و 90 شدهکسب نمره بیشینه .است شده گزارش 25/10 آن معیار انحراف و 16/65
 .است بوده 38 آن

1. Sarason, I. G. 
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 دانشجویان کارياهمال سازي واتوانخودن با امتحان اضطراب . همبستگی2جدول 
 کارياهمال سازيخودناتوان 
 320/0** 236/0 ** امتحان اضطراب

 -167/0 ** -405/0 ** پیشرفت انگیزه
 P< 0/01 ** 

 سازيخودناتوان و امتحان اضطراب بین همبستگی میزان 2 جدول نتایج به با توجه
 بین همبستگی میزان، است بوده معنادار 01/0 سطح در که 236/0 با برابر دانشجویان

 معنادار بوده 01/0سطح  در که 320/0 با برابر دانشجویان کارياهمال و امتحان اضطراب
 که -167/0 با برابر دانشجویان سازيخودناتوان و پیشرفت انگیزه بین همبستگی، است

 کارياهمال و پیشرفت انگیزه بین همبستگی است و میزان بوده معنادار 01/0سطح  در
 است. بوده معنادار 01/0سطح  در که -405/0 با برابر دانشجویان

 و سازيخودناتوان با پیشرفت انگیزه و امتحان اضطراب بین رابطۀ بررسی براي 
 نتایج جدول، ادامه در .شد استفاده بنیادي همبستگی تحلیل از دانشجویان کارياهمال
 .است شده گزارش کانونی تحلیل

 با پیشرفت انگیزه و امتحان اضطراب مجموعه رابطه کانونی همبستگی تحلیل نتایج .3 جدول

 کارياهمال و سازيخودناتوان مجموعه
 يمعنادار F DF1 DF2 ویلکز المبدا کانونی همبستگی ویژه مقدار مجموعه

1 
2 

240/0 
003/0 

44/0 
054/0 

804/0 
997/0 

467/16 
830/0 

4 
1 

572 
287 

000/0 
360/00 

 467/16 اول مجموعۀ براي F ویلکز مقدار المبداي دهدمی نشان 3 جدول کهچنانآن
 01/0 سطح اول در مجموعه در وابسته و مستقل متغیرهاي و بوده 830/0 دوم مجموعۀ و

معنادار  مجموعۀ یک که گرفت نتیجه توانمی هایافته این به توجه با بنابراین؛ است معنادار
 اول مجموعۀ رابطۀ .دارد وجود هاداده در و وابسته مستقل متغیرهاي از اول) (مجموعه

 تبیین را درصد 19، پیشرفت انگیزه و امتحان اضطراب اول مجموعۀ بنابراین؛ است 44/0
 و سازيخودناتوان مجموعۀ رابطۀ، 2جدول مجموعه  به توجه با همچنین .کندمی

 و مستقل متغیرهاي دوم و اول مجموعۀ کهاین بررسی براي .نیست معنادار کارياهمال
 نیازمند است چگونه هاآن اهمیت و ارتباط نحوة و اندشده تشکیل متغیرهایی از چه وابسته

 .هستیم کانونی هايوزن
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 هامجموعه براي کانونی هاي. وزن4جدول 
 مجموعۀ دوم مجموعۀ اول  
 817/0 -607/0 پیشرفت انگیزه بینپیشمتغیرهاي 

 747/0 691/0 امتحان اضطراب
 -630/0 793/0 کارياهمال متغیرهاي مالك

 884/0 949/0 سازيخودناتوان

ول ا مجموعۀ درسازي بیشترین وزن کانونی مربوط به متغیر خودناتوان 4جدول در  
سازي میزان همبستگی کانونی یعنی با افزایش یک واحد در خودناتوان؛ و دوم است

میزان  ،یابد و در مورد انگیزه پیشرفت با یک واحد افزایشدرصد افزایش می 95 اندازهبه
 ،یابد. در مورد اضطراب امتحان نیز با یک واحد افزایشدرصد کاهش می 60همبستگی 

 یابد.صدم افزایش می 70مقدار همبستگی در حدود 

 گیريو نتیجه بحث
کاري پیشرفت با اهمال انگیزه و امتحان اضطراببین هدف پژوهش حاضر بررسی روابط 

 ؛ها بدین شرح استافتهدانشجویان بود و نتایج حاصل از یدر بین سازي و خودناتوان
کاري دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد و با یافته بین اضطراب امتحان و اهمال

، )2018ی (و سونت يسار، )1396و همکاران ( فیروزآبادزاده  نیحس؛ ازجملهپژوهشگرانی 
) 2004(اون ویگ بوزي ، )2007افر و همکاران (ش، )2007( يآنوگبوز، )2008هوبرتی (
ت دانشجویانی که ترس از شکس، توان گفتده است. در تبیین یافته حاضر میهمسو بو

طالعه م، اضطراب شدیدي که دارند به خاطرکنند و ترس از ارزشیابی منفی را تجربه می
تحصیلی  سبب افت کارياهمالاندازند. این می دروس را تا شب امتحان به تعویق

که کفایت و شایستگی الزم را  دهددست میاین احساس به دانشجو ، درنتیجهشود. می
دیدگاه  مطابق با. بیندتحصیلی دانشجو صدمه جدي می نفساعتمادبه، ندارد و بنابراین
به شکلی پیچیده ، در ارتباطی دوسویه کارياضطراب و اهمال )2004( اون ویگ بوزي

 به اضطراب، دواسطه احساس تهدید حرمت خوکار بهاهمال گذارند. افرادبر هم اثر می
آنان احتمال انجام آن  شود تاشوند. این میزان از اضطراب باعث میشدیدي دچار می

همچنین طبق  .از رنج ناشی از آن رهایی یابند، ترتیباینبهتکلیف را به تعویق بیندازند تا 
، هاي شناختی (مشکالت تمرکز) اضطراب امتحان داراي ویژگی2008نظر هوبرتی (

دنبال کارهاي آسان رفتن ، قراري بدنمشکالت اسناد) رفتاري (بی، ردنمشکالت حل ک
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و عدم مشارکت) و جسمانی (ضربان سریع قلب و تنش عضالنی) است. افراد داراي این 
براي به تأخیر انداختن این مشکالت تکالیف خود را به تأخیر ، ها مضطرب هستندویژگی

 ).2007، کساندر و آنوگبوزيشوند (الکاري میاندازند و دچار اهمالمی
سازي دانشجویان رابطه مثبت یافته دیگر اینکه بین اضطراب امتحان و خودناتوان

دیره و دهقانی ، )1396هاي کرامتی و همکاران (وجود دارد و به شکل منسجمی با یافته
یافته حاضر  تبیین) همسو بوده است. در 2014) و استوارت و دجورج والکر (1395(

ازي در ستفکر منفی و خودناتوان، توان گفت دانشجویانی که ترس از شکست دارندمی
دهد که کنترل صحیح عواطف و احساسات مربوط به این امر نشان میآنان بیشتر است. 

از  ییو با رهاد هاي واقعی خود را بروز دهکند تا قابلیتزمان امتحان به فراگیر کمک می
و  یفخلق من نیب یرا رقم بزند. از جهت یبتثعملکرد م شیافزا، یمنف یروان وجو  قخل

د وجود دار يادارمعنی منف يهرابط، يارک يدر آزمون حافظه حیصح يهاپاسخ زانیم
 یخلق منف ینیبشیرابطه پ کنندهتبیینتواند یم زین افتهین ای ).1396، (کرامتی و همکاران

العات و اط یابیباز يبرا ریفراگ ییدر زمان عدم توانا چراکه، اضطراب امتحان باشد يبرا
هاي به روش. توجه کندیم يشتریفرد احساس اضطراب ب، يکار يحافظهیی کاهش کارآ

 استوارت وتواند در کاهش اضطراب امتحان مؤثر باشد. مثبت ایجاد خلق مثبت می
کارایی حافظه و تمرکز ) معتقدند که اضطراب امتحان باعث کاهش 2014( کرلجورج واد

فرد را  نوعیبهو  کندیمدر حین فعالیت شده و زمینه عدم موفقیت در عمل را فراهم 
رگیري آمیز به انجام برساند و دکه قادر نیست فعالیتی را به شکل موفقیت کندمتقاعد می

عملکرد ضعیف را به دنبال دارد و عملکرد ضعیف نیز درگیري در ، سازيدر خودناتوان
 کند.سازي را تسهیل میخودناتوان

د دارد کاري دانشجویان رابطه منفی وجویافته دیگر اینکه بین انگیزه پیشرفت با اهمال
 هاشمی، )1398ي و همکاران (دیخورش یرسول؛ ازجملههاي پژوهشگرانی و با یافته

) همسو بوده است. در تبیین فرضیه 2019( گئو و همکاران، )1393و همکاران (رزینی 
 يسالم در اجتماع آزاد جا یتیترب برنامه کیانگیزه در قلب توان گفت که یمحاضر 

هر  تیموفق بنابرایناست.  يریادگیسودمندانه عمل  يرهبر در یو عامل اصل ردیگیم
ی بدانشجو نخواهد مطل کهوقتیتا  رایدارد؛ ز انیدانشجو زهیانگ زانیم بهی مدرس بستگ

بل از معلم ق دیگربیانبهدهد.  ادی ریآن مطلب را به فراگ تواندیمدرس نم، ردیبگ ادیرا 
موضوع  يریادگیآموز را به شندا توانیبداند چگونه و از چه راه م دیآغاز هر درس با
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ر فراگی، صورت است که کالس مدرس جالب نیا کرد و در مندعالقهو  قیتشو موردنظر
 ریفراگ کیرفتار  هايیزهخواهد بود. اگر مدرس انگ دیو مف مثبت هاتیفعال جهیو نت فعال

به  را ریفراگ که انگیزه است رایز، کند ییگوشیاو را پ ندهیرفتار آ واندتیم، بفهمد را
رسولی ( ارضاء گردد زهیکه انگ افتی ادامه خواهد زمانیتا  تیو فعال کندیوادار م تیفعال

 شرفتیانگیزه پ یلیتحص يکاراهمال مرتبط با یاز عوامل شناخت یک). ی1398، خورشیدي
و برعکس  است کمتردر فرد  کارياهمال، باشد بیشتر در فرد شرفتیاست. هر چه انگیزه پ

، شرفتیپ يهازهیاز انگ یکیعنوان به، یلیتحص شرفتیپ انگیزه). 2019، (گئو و همکاران
 توجه به با عملکرد خود جانبههمه یابیرا به ارز رندهیادگیاست که  یدرون ییروین

 تیقکه با موف یاز لذت يبرخوردار در عملکرد و تیموفق يتالش برا، ارهایمع نیتریعال
 ).1393، (هاشمی زرینی و همکاران دهدیدر عملکرد همراه است سوق م

ی وجود سازي دانشجویان رابطه منفیافته دیگر اینکه بین انگیزه پیشرفت و خودناتوان
، )1398نیا و کریمی (؛ منصوريازجملهدارد و به شکل منسجمی با یافته پژوهشگرانی 

) 2016مارفرادس و همکاران () و دل2016کان (کالرك و مک، )1395( یو دهقان یرهد
باال  شرفتیبا انگیزه پ انیدانشجوتوان گفت که یمضر فرضیه حا تبیینهمسو است. در 

و  تالش، کنندتوجه  دیاسات يهافراوان به آموزش اقیدر کالس درس با اشت توانندیم
ده در آنان مشاه يسازخودناتوان يهاباشد و بندرت نشانه بخشلذت هاآن يپشتکار برا

) 2016مارفرادس و همکاران () و دل2016کان (مطابق مطالعات کالرك و مک .شودیم
بیشتر احتمال دارد که از رفتارهاي ، تر باشديقوهرچه انگیزه پیشرفت در افراد 

هاي بیشتري در راه رفع مشکالت درسی و رسیدن به ساز اجتناب کند و گامخودناتوان
 موفقیت بردارند.

ودگزارشی خ از روش کهآن ازجمله، نیز بوده است هاییمحدودیتاین پژوهش داراي 
و این احتمال وجود دارد که  و پرسشنامه براي سنجش متغیرهاي پژوهش استفاده شد

گزارش شده باشند؛ بنابراین صرفاً قابلیت تعمیم به این جامعه هدف  ازحدبیشاین مقادیر 
منابع اضطراب امتحان  شودپیشنهاد می آمدهدستبهاساس نتایج  را دارا است. بر

گرایی شناسایی و کاهش یابد تا میزان بر نمره و کمال تأکید ازجملهدانشجویان 
کاري دانشجویان نیز کاهش پیدا کند. همچنین با در نظر گرفتن سازي و اهمالخودناتوان

 فزایشاتوان با می، سازيکاري و خودناتوانیر مثبت انگیزه پیشرفت در کاهش اهمالتأث
از این متغیرها  رمتأثمیزان افت تحصیلی که ، شیهاي انگیزیتفعالانگیزه فراگیران از طریق 
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هست را به نحو چشمگیري کاهش داد و سبب بروز استعدادهاي بالقوه فراگیران گردید. 
ي در خصوص امداخله صورتبهیی هاپژوهششود یمدر همین راستا پیشنهاد 

 راهبردهاي کاهش اضطراب امتحان و افزایش انگیزش پیشرفت انجام گیرد.

 يزارسپاسگ
 ش ماپژوه نیا يکه در اجرا یمحترم نیو مسئول یگرام انیدانشجو یاز تمام لهیوسنیبد
 .میینمایم یتشکر و قدردان مانهیصم، کردند ياری را

 منابع
). آزمون روابط ساختاري بین 1394م. (، حیدري و .ج، آباديفتح، ا.، شکري، ن.، اسمعیلی

هاي هیجان، راهبردهاي مقابله، اسناديالگوهاي ، تحصیلی خودکارآمديباورهاي 
، یهاي آموزشفصلنامه پژوهش در نظام .انکاري تحصیلی در دانشجویپیشرفت و اهمال

9)30( ،64-122. 
 گذاري و انگیزه). بررسی اثربخشی موقعیت کنترل بر هدف1395ع. (، ابراهیمی و .و ،اندیشمند

-1395سیرجان در سال تحصیلی آموزان دختر مقطع متوسطه پیشرفت تحصیلی دانش
 .279-266، )35(10، آموزشی هاينظامفصلنامه پژوهش در  .1394

و  جانیه تیریرابطه مد). 1398. (م، سپاه منصور و .س، پور یامام، .ن، یفراهاني رزآبادب
فصلنامه  .ان متوسطه اولآموزدانشدر  یلیتحص کارياهمالبا  یارتباط هايمهارت
 108-89، )42(11، رهیافتی نو در مدیریت آموزشیپژوهشی  -علمی

 تهران: انتشارات فرهنگ هنر اسالمی. .اضطراب امتحان). 1386ا. (، بیابانگرد
 هاياندیشه پیشرفت. اهداف با آموزشی ورزيتعلل رابطه، )1386( .م، دالورپور و .ب، جوکار

 .80-61، )4و  3( 3، الزهرا دانشگاه شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده .تربیتی نوین
ي اضطراب هامؤلفه بینیپیش). 1396ا. (، داودي و .س، بساك نژاد، ي.، فیروزآبادحسین زاده 

در  یشناختو اجتناب يریگمیتصم يکاراهمال، يرفتار يکاربا توجه به اهمال امتحان
 .437-425، )4(23، بالینی ایران شناسیروانو  پزشکیروانمجله ، انیدانشجو

 يو رفتارها انهیگراکمال يطه باورها). راب1389م. ( س.، یزدي و .م، نیکنام، س.، حسینیان
 .108-103، )2(4، يمجله علوم رفتار. انیساز در دانشجوخودناتوان
، یلیتحص يکاراهمال نیرابطه ب). 1398پ. (، جنگی و .ع ر، سنگانی، ف.، رسولی خورشیدي

، زش پرستارينشریه آمو .يپرستار انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ منبع کنترل و انگیزه با
8)1( ،22-28. 
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نقش  ).1396س.ع. (، ییایمیک و .ف، رشوانلو يتنها، م.، آهنگ ياحمد ریام، ر.، یکرامت
الصه خ، یرستانیآموزان دختر دبدر اضطراب امتحان دانش يسازکننده خودناتواننییتع

، ور شیپ يهاو چالش یتیترب شناسیرواننینو هايیافته یمل شیهما نیمقاالت اول
1421-1424. 
با باورهاي  یلیتحص )کارياهمال( ورزيتعلل رابطه). 1392م. (، شکري و .ط، گلستانی بخت

 .100-89، )3(2، پژوهشی شناخت اجتماعی -فصلنامه علمی .یفراشناخت
 یلیتحص يسازو خودناتوان شرفتیپ زهیانگ نیرابطه ب). 1398ك. (، کریمی و .ش، منصوري نیا

، بخشیوانتفصلنامه طب  .انیدر دانشجو یلیتحص یفرسودگ گرانهیانجیبا توجه به اثر م
1)1(، 1-11. 

گرایی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت رابطه اضطراب امتحان کمال، )1390م. (، مهدوي غروي
 تربیتی دانشگاه سمنان.دانشکده علوم ، نامه کارشناسی ارشدپایان، تحصیلی

 پیشرفت اهداف گیريجهت ). رابطه1393. (م، شیري و ..مس، پناه موسوي، .ه، رزینی هاشمی

 فصلنامه .آموزاندانش سازي تحصیلیخودناتوان و کارياهمال با يانگیزه باورهاي و
 .79-67، )11(3، آموزشگاهی و آموزشی پژوهشی مطالعات-علمی

مرکز  . تهران:)1349ترجمه ابوالفضل کرمی (، پرسشنامه انگیزه پیشرفت). 1970ح. (، هرمنس
 .سنجیرواننشر 
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