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Abstract
Introduction: This study aimed to investigate
the structural relationships of psychological
capital and self-determination with test anxiety
with respect to the mediating role of academic
engagement and hardiness.
Method: A correlational design was
administered. The statistical population of this
study was all high school students in Semnan in
the 2019 academic year among which 857
students were selected using a randomised
cluster sampling method. All participants
completed the research tools including: Ahvaz
Test Anxiety Inventory, Psychological Capital
Questionnaire, Self-determination Inventory,
Academic Engagement Scale, and a Hardiness
Questionnaire. The obtained data were analyzed
using SPSS and LISREL software and structural
equation modeling.
Results: The latent variables of psychological
capital and self-determination, academic
engagement and hardiness had markers. The
findings of the measurement model showed that
all marker variables were significantly loaded
on their latent structure. The results of the
structural model also showed that the variables
of psychological capital, self-determination,
hardiness and academic engagement had
significantly negative and directive effects on
the test anxiety. Also, psychological capital and
self-determination showed
a significant
negative indirective effect on test anxiety with
mediating role of academic involvement and
hardiness. Overall this model could predict 0.49
of the test anxiety variance.
Conclusion: The role of predictor variables can
be used to control and the reduce test anxiety
according to the obtained results.
Keywords:
Psychological capital, selfdetermination,
test
anxiety,
academic
engagement, hardiness.
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چکیده
مقدمه :هدف از پژوهش حاضر بررسي روابط ساختاري سرمايههاي
روانشناختي و خودتعيين گري با اضطراب امتحان با توجه به نقش
واسطهاي درگيري تحصيلي و سخترويي بود.
روش :از يک طرح همبستگي استفاده شد .جامعه آماري اين پژوهش
تمامي دانشآموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سمنان در سال
تحصيلي  8931بودند که از ميان آنها تعداد  158دانشآموز با استفاده از
روش نمونهگيري خوشهاي تصادفي انتخاب و به ابزارهاي پژوهش پاسخ
دادند .ابزار جمعآوري دادهها شامل پرسشنامه هاي اضطراب امتحان
اهواز،سرمايه روانشناختي ،خودتعيينگري ،درگيري تحصيلي و يک
پرسشنامه سنجش سخترويي بود .دادههاي حاصله با بهرهگيري از
نرمافزار  SPSSو  LISRELو با استفاده از مدل معادلات ساختاري
تحليل شد.
یافتهها :متغيرهاي پنهان سرمايههاي روانشناختي و خودتعيينگري،
درگيري تحصيلي و سخترويي داراي نشانگر بودند .يافتههاي مدل
اندازهگيري نشان داد همه متغيرهاي نشانگر بر سازه مکنون خود به طور
معناداري بار شدهاند .نتايج مدل ساختاري نيز نشان داد که متغيرهاي
سرمايه روانشناختي ،خودتعيينگري ،سخترويي و درگيري تحصيلي
اثرات منفي ،مستقيم و معناداري بر اضطراب امتحان دارند .همچنين
سرمايههاي روانشناختي و خودتعيينگري با واسطهي درگيري تحصيلي
و سخترويي بر اضطراب امتحان اثرات منفي ،غير مستقيم و نيز اثر کل
منفي و معناداري دارند .در مجموع اين مدل  0/93واريانس اضطراب
امتحان را پيشبيني کرد.
نتیجهگیری :با توجه به نتايج به دست آمده ميتوان از نقش متغير
هاي پيشبين براي کنترل و کاهش اضطراب امتحان استفاده کرد .به
عبارت ديگر مبتني بر نتايح پژوهش با برنامهريزي در خصوص بهبود و
ارتقاء سرمايههاي روانشناختي ،خودتعيينگري ،سخترويي و درگيري
تحصيلي ميتوان اضطراب امتحان دانشآموزان را کاهش داد.
واژههای کلیدی :سرمايههاي روانشناختي ،خودتعيينگري ،اضطراب
امتحان ،درگيري تحصيلي ،سخترويي.
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حوزه روانشناسي مثبت است که از چهار سازه اميد،2
خوشبيني ،9تابآوري 9و خودکارآمدي 5تشکيل شده
است( .)80پژوهشهاي مربوط به متغير سرمايه روانشناختي
سازههاي چهارگانه نام برده را در تعامل با يکديگر ميبيند و
ابعاد مشترک اين متغيرها را در نظر دارند که اين يک کل
است که از اجزاء خود بيشتر است( .)88اميد ،توانايي افراد
جهت هدفگذاري ،تجسم راههاي لازم براي رسيدن به
هدفها و دارا بودن انگيزه لازم براي دستيابي به هدفها
است ،مي توان گفت افراد داراي اميد نگراني از عملکرد
ضعيف در امتحان نداشته باشند .خوشبيني به اسناد يا نسبت
دادن مثبت اشاره دارد و روشي است که در آن افراد وقايع
مثبت و منفي زندگي خود را تبيين ميکنند و انتظار کسب
نتيجه مثبت دارند ،احتمالاً انتظار نتايج مثبت نيز در ضديت با
اضطراب امتحان است .تابآوري ،ظرفيت افرد براي مواجهه
و حتي شکوفايي در شرايط پر تنش و فشارزا مثبت يا منفي
ميباشد ،دانشآموز تابآور نيز بيشتر از دانشآموز غير تاب
آور با فشار امتحان و تنشهاي ناشي از آن مقابله ميکند و
اين تنش بر او مسئولي نميشود و خودکارآمدي نيز به عنوان
مؤلفه ديگر سرمايه روانشناختي ،به اطميناني که افراد به
توانمنديهاي خود براي انجام يک تکليف خاص يا ويژه
دارند ،اشاره دارد که احتمالا خودکارآمدي دانشآموز نيز
موجب بهينه کردن تلاش و مطالعه براي امتحان و متعاقب ًا
کاهش اضطراب خواهد شد(.)82
يکي ديگر از متغيرهاي که ميتواند بر اضطراب امتحان تأثير
بگذارد خودتعيينگري 6است .خودتعيينگري کيفيتي از
عملکرد انساني است که شامل تجربه انتخاب و منبع ادراک
شده کنترل دروني ميشود و با انگيزش دروني و تعدادي از
انواع انگيزش بيروني مشخص ميشود( .)89طبق نظريه
خودتعيينگري ،رفتار سالم ،انگيزه دنبال کردن و درگير شدن
براي اهداف و تلاش براي حذف موانع و رسيدن به هدف در
گرو بر آوردن نيازهاي روانشناختي خودمختاري ،8شايستگي1
و ارتباط 3ميباشد .نياز خودمختاري نياز است جهت خود

مقدمه
يکي از انواع مهم و شايع اضطراب در جمعيت دانشآموزي و
دانشجويي ،اضطراب امتحان است .اضطراب در حد شديد،
ناتوانکننده است که عواقب منفي در پي دارد( .)8اضطراب
امتحان 8نوعي اضطراب است که افراد را درباره توانايي
هايشان با محوريت موضوعات و امتحانات درسي دچار ترديد
خواهد کرد و در نتيجه اين ترديد توانمندي مواجهه و مقابله
با موقعيت مربوطه کاهش پيدا ميکند( .)2اين مشکل در بر
دارنده مجموعهاي از پاسخهاي شناختي ،فيزيولوژيک و
رفتاري در فرد است که با نگراني درباره پيامدهاي منفي
احتمالي يا شکست در يک موقعيت ارزشيابي و امتحان يا هر
موقعيتي مشابه ،مشخص ميشود( .)9اضطراب امتحان را
داراي سه بعد شناختي ،هيجاني و رفتاري است .بعد شناختي،
شامل افکار اضطرابي ،پيرامون عملکرد نامطلوب يا شکست
در موقعيتهاي امتحاني ،جنبه هيجاني نيز در بر دارنده
هيجان اضطراب و استرس و جنبه رفتاري در بر دارنده
کاهش عملکرد افرد در موقعيت امتحاني يا آمادهسازيهاي
قبل از آن ميشود( .)9اضطراب امتحان اختلالهاي جسماني
و اختلالهاي هورموني به بار ميآورد ،بر سلامترواني
دانشآموز و دانشجو ،کارآمدي او ،شکوفايي استعدادهاي
آنان ،شکلگيري شخصيت و هويت اجتماعي آنها تأثيرگذار
است( ،)5همچنين با عملکرد و پيشرفت تحصيلي دانش
آموزان در مراکز آموزشي ،دانشجويان در دانشگاهها و آزمون
دهندگان براي استخدام و غيره رابطه مستقيم و قوي دارد
( ،)6و نيز موجب بازدهي کمتر ،نقص در توجه و تمرکز،
خطاهاي شناختي بيشتر ،افکار منفي و پايين بودن عزت
نفس ميشود( .)8مطالعات نرخ شيوع اضطراب امتحان را
نسبتاً بالا گزارش کردهاند ،پژوهشگران در پژوهش خود نشان
دادهاند  86/9درصد دانشجويان درجاتي از اضطراب امتحان
را تجربه ميکنند( .)1همچنين در پژوهش ديگري نرخ شيوع
اضطراب امتحان بالا را ،تا  98درصد برآورد کردهاند( .)3با
توجه به عواقب نامطلوب چند جانبه اضطراب امتحان و
ميزان شيوع قابل ملاحظه آن ،بررسي و پژوهش بر سازه
اضطراب امتحان اهميت دارد.
يکي از متغيرهاي تأثيرگذار بر اضطراب امتحان سرمايههاي
روانشناختي ميباشد .سرمايه روانشناختي يک مفهوم در

2. hope
3. optimism
4. resilience
5. self-efficacy
6. self-determination
7. autonomy
8. competency
9. relation

1. test anxiety

33

روابط ساختاري سرمايههاي روانشناختي و خودتعيينگري با اضطراب...

رهبري و خود پيروي و داشتن حس انتخاب در آغاز
فعاليتها ،براي نگهداري و براي تنظيم فعاليتها است.
اضطراب و مخصوصاً اضطراب امتحان زماني به وجود ميآيد
که احساس کنيم خودمان علت رفتارهايمان نيستيم و امور
(امتحان و نتيجه آن) از اراده ما خارج است و قادر به کارکرد
و عملکرد مطلوب نيستيم ،اين مسأله درست عکس متغير
خودتعيينگري است( ،)89پس احتمالا افراد داراي اضطراب
امتحان ميزان خودتعيينگري پاييني داشته باشند .نياز
شايستگي به تمايل فرد براي احساس اثربخشي و مهارت در
فعاليتهايي که بر عهده او گذاشته شده است و موفقيت در
تکاليف داراي چالش و به دست آوردن نتايج دلخواه و مثبت
اشاره دارد ( ،)85در بُعد شاختي اضطراب امتحان يکي از
خطاهاي شناختي عدم اطمينان از اثربخشي خود در امتحان
است ،اين مسأله نيز نشان ميدهد اين جزء خودتعيينگري
نيز متضاد اضطراب امتحان عمل ميکند .دسي و رايان بيان
ميکنند مادامي که اين نيازهايي که مبين خودتعيينگري
است ،نسبتاً و به طور مستمر ارضا شوند ،افراد به طور کارآمد
رشد کرده و عملکردهاي خوبي خواهند داشت؛ اما مادامي
که از ارضاء نيازها محقق نشود ،افراد به احتمال بيشتري
ناهنجاري را تجربه ميکنند و عدم عملکرد بهينه رخ خواهد
داد(.)86
8
علاوه بر سرمايههاي روانشناختي و خودتعيينگري ،دو متغير
درگيري تحصيلي و سخترويي نيز ميتوانند بر اضطراب
امتحان اثرگذار باشند ،اما در عين حال اين دو متغير متأثر از
سرمايههاي روانشناختي و خودتعيينگري نيز باشند .درگيري
تحصيلي به گستره فعاليت يادگيرندگان در تکاليف آموزشي و
يادگيري( ،)88فعال بودن آنها در کلاسهاي درس ،کيفيت و
کميت تلاش در فعاليتهاي هدفمند آموزشي و يادگيري،
انطباقپذيري آنها با محيط مدرسه و ارتباط خوب آنها با
معلمان و همسالان اشاره دارد( .)81درگيري تحصيلي سه
سازه را در بر ميگيرد :مشغوليت رفتاري ،2شناختي 9و
هيجاني .9مشغوليت رفتاري شرکت فعال و درگيرانه
دانشآموزان در گروههاي اجتماعي ،روابط کلاسي ،مطالعه در
مدرسه و خانه ،فعاليتهاي فوق برنامهاي مربوط به مدرسه،

سحر عشقآبادي و همکاران

داشتن رفتارهاي مثبت و نداشتن رفتارهاي مخرب را شامل
ميشود ،مشغوليت شناختي به سرمايهگذاري شخصي دانش-
آموزان در فعاليتهاي يادگيري اشاره دارد که شامل
خودتنظيمي ،5التزام به يادگيري تبحري و استفاده از
راهبردهاي يادگيري 6ميشود .مشغوليت هيجاني بر اشتياق،
علاقه ،لذت ،سرزنده بودن و رغبت نسبت به کلاس و به طور
کل با احساس وابستگي به معلم ،همسالان ،يادگيري و
دانشگاه ارتباط مييابد ،پس دانشآموزاني که درگيري
تحصيلي بيشتري دارند ،هيجانهاي مثبتتري نسبت به
درس و امتحان خواهد داشت (که اين عکس هيجان موجود
در اضطراب امتحان است) .احتمالا افرادي که درگيري
تحصيلي بيشتري دارند ،با محتواي درسي و محتواي آزمون
مورد انتظار ،آشنايي بيشتري خواهند داشت ،و بدين ترتيب
بُعد شناختي منفي موجود در اضطراب امتحان که دربردارنده
باورها و نگرش هاي ناکارآمد در مورد امتحان است وجود
نخواهد داشت ( .)83سخترويي 8نيز عبارت است از کاربرد
تواناييهاي خويش ،به منظور ارزيابي شرايط و فشارها ،تغيير
و تفسير آنها ،و پاسخ دادن به آنها .سخترويي انسان را قادر
به کنترل استرسها ،مشکلات و تنشها زندگي ميسازد ،فرد
را قادر ميکند در برابر آنها (که اضطراب امتحان نيز پديده-
اي اينچنين است) ايستادگي و با آن مبارزه کند .اين عامل
انگيزشي همچنين سبب ميشود افراد در اوضاع تنشزا
راحتتر بتوانند به چارهجويي مشکلات بپردازند و خود را با
موقعيت دشوار سازگار سازند(.)20
پژوهشهاي پيشين وجود روابط بين متغيرهاي نام برده را
تأييد ميکنند .هر کدام از اين پژوهشها ارتباط منفي بين
مؤلفههاي سرمايههاي روانشناختي با اضطراب امتحان (و يا
اضطراب) را تأييد کردهاند( 28و  .)22همچنين برخي ديگر از
پژوهشها رابطه منفي خودتعيينگري با اضطراب را تأييد
کردهاند .براي مثال در پژوهشي مشابه نيازهاي اساسي
روانشناختي (مباني خودتعيينگري) با اضطراب را تأييد
کردهاند( .)29برخي ديگر از پژوهشها در خصوص رابطه
درگيري تحصيلي با اضطراب امتحان انجام شده است و در
عين حال برخي پژوهشها نيز درگيري تحصيلي را متأثر از
سرمايههاي روانشناختي دانستهاند .در پژوهشي به اين نتايج

1. psychological capital
2. behavioral engagement
3. cognitive engagement
4. emotional engagement

5. self-regulation
6. learning strategies
7. hardiness
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خاص ،و نه اضطراب امتحان است .بنابراين بررسي رابطه
خودتعيين گري با اضطراب امتحان اهميت دارد .همچنين
مرور پژوهشها نشان ميدهد که سخترويي و درگيري
تحصيلي با اضطراب امتحان رابطه دارد و در عين حال خود
ميتوانند متأثر از سازههاي سرمايه روانشناختي و
خودتعيينگري باشند .خلاء اساسي پژوهش اين است که
روابط بين متغيرهاي سرمايههاي روانشناختي و
خودتعيينگري با اضطراب امتحان و نقش واسطهاي
سخترويي و درگيري تحصيلي در قالب يک مدل ساختاري
بررسي نشده است .بنابراين در اين پژوهش به بررسي روابط
ساختاري سرمايههاي روانشناختي و خودتعيينگري با
اضطراب امتحان و نقش واسطهاي درگيري تحصيلي و
سخترويي پرداخته ميشود .بر اين اساس مدل مفهومي و
اوليه مطابق با پيشينه پژوهشي به شرح ذيل ميباشد.

اشاره شده است که بين سخترويي و اضطراب در نوجوانان
رابطه معنادار وجود دارد( .)29همچنين در پژوهش ديگري
به طور مشابه با هدف بررسي رابطه ارضاي نيازهاي بنيادين
روانشناختي با بهزيستي تحصيلي نشان دادند ،افرادي که
سطح بالاتري از خودتعيينگري دارند ،سطح بالاتري از
بهزيستي تحصيلي از جمله درگيري تحصيلي را هم نشان
ميدهند(.)25
پژوهشهاي پيشين حاکي از تأييد رابطه بين تکتک
متغيرهاي فوق و اضطراب امتحان هستند .اما سهم هر کدام
از متغيرهاي ذکر شده در حضور همديگر در تبيين اضطراب
امتحان مغفول مانده است .علاوه بر اين مرور پژوهشهاي
مرتبط با رابطه خودتعيينگري و اضطراب امتحان نشان مي
دهد که عمده پژوهشهاي صورت گرفته مربوط به رابطه
خودتعيينگري با اضطراب يا اضطراب براي يک درس

شکل )1مدل روابط ساختاری سرمایههای روانشناختی و خودتعیینگری با اضطراب امتحان :نقش واسطهای درگیری تحصیلی
و سخترویی

نسبت نمونه به پارامتر را حداقل  5به  8و ترجيحا  80به  8يا
 50به  8عنوان کردهاند .از آنجا که در پژوهش حاضر 96
پارامتر وجود دارد لذا حجم نمونه بر اساس نسبت  5به 8
برابر با  810نفر؛ بر اساس نسبت  80به  8برابر با  960نفر و
بر اساس نسبت  50به  8برابر با  8100نفر ميباشد( .)26با
توجه به زمان ،منابع و امکانات اجرايي حجم نمونه در
پژوهش حاضر  300نفر در نظر گرفته شد .براي جمعآوري
دادهها از بين دبيرستانهاي متوسطه دوم شهرستان و از
مناطق چهارگانه جغرافيايي شمال ،جنوب ،شرق و غرب
شهرستان سمنان (مناطق تقريبي است و مدارس هر
محدوده به عنوان دبيرستان مربوط به آن جهت جغرافيايي
تلقي شد) يک دبيرستان دخترانه و يک دبيرستان پسرانه
دولتي ،يک دبيرستان دخترانه و يک دبيرستان پسرانه

روش
طرح پژوهش :طرح اين پژوهش همبستگي بود.
آزمودنیها :جامعه آماري اين پژوهش تمامي دانشآموزان
دوره دوم متوسطه شهرستان سمنان در سال تحصيلي - 31
 8938بود .نمونهگيري به روش خوشهاي تصادفي انتخاب
شد .براي تعيين حجم نمونه با توجه به آنکه روش تحليل
دادهها ،معادلات ساختاري بود ،کلاين پيشنهاد ميکند حداقل
 20نمونه به ازاي هر متغير لازم است .در اين پژوهش 81
متغير پنهان و نشانگر وجود داشت .بر اساس پيشنهاد کلاين
حجم نمونه  960نفري براي پژوهش حاضر کافي مي باشد.
همچنين در جاي ديگري اشاره شده است که حجم نمونه با
توجه به تعداد پارامترهايي که بايد برآورد شود تعيين شود که
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و همکاران و مقياس عزت نفس 2کوپر اسميت محاسبه شد
که نتايج حاکي از معناداري همبستگي و در نتيجه تأييد
روايي همزمان بوده است( .)28پايايي اين ابزار بر حسب
آلفاي کرانباخ در اين پژوهش به مقدار  0/10به دست آمد.
 .2پرسشنامه سرمايه روانشناختي :9اين پرسشنامه در سال
 2008ساخته شده است که شامل  29سؤال ،و چهار مؤلفه
تابآوري ،اميد ،خوشبيني و خودکارآمدي است .هر خرده
مقياس شامل  6گويه است و آزمودنيها به هر گويه در
مقياس  6درجهاي ليکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم)
پاسخ ميدهند .نسبت کاي دو اين آزمون برابر با  29/6و
آمارههاي  CFIو  RMSEAدر اين مدل به ترتيب  0/38و
 0/10به دست آمد .ميزان پايايي اين پرسشنامه بر اساس
آلفاي کرونباخ  0/15به دست آمده است( .)80در پژوهش
هاي داخلي ميزان پايايي اين پرسشنامه بر اساس آلفاي
کرونباخ  0/15به دست آمده است( .)21پايايي اين ابزار بر
حسب آلفاي کرانباخ در اين پژوهش براي کل ابزار به مقدار
 0/18به دست آمد.
9
 .9پرسشنامه خودتعيينگري  :پرسشنامه خودتعيينگري
توسط دسي و ريان ساخته است .داراي سه مؤلفه خود
مختاري ،شايستگي و ارتباط است .نمرهگذاري اين مقياس با
يک مقياس پنج درجهاي از کاملاً غلط (نمره  )8تا کاملا
درست (نمره  )5است .ضريب پايايي پرسشنامه در پژوهش
دسي و ريان با استفاده از آلفاي کرانباخ  0/19به دست آمده
است( .)86در پژوهش هاي داخلي ضرايب آلفاي کرونباخ
براي سه مؤلفه خودمختاري ،شايستگي و ارتباط به ترتيب به
ميزان  0/81 ،0/68و  0/88به دست آمده است( .)23پايايي
اين ابزار بر حسب آلفاي کرانباخ در اين پژوهش براي کل
ابزار به مقدار  0/85به دست آمد.
 .9پرسشنامه درگيري تحصيلي :5پرسشنامه درگيري
تحصيلي توسط فردريکس و پاريس در سال  2009ساخته
شده است .اين پرسشنامه  29سؤالي و داراي سه مقياس
درگيري رفتاري ،درگيري هيجاني و درگيري شناختي
ميباشد .پاسخدهي طي يک مقياس  5درجهاي از ( 8تقريباً
هيچ) تا ( 5تقريباً اکثر اوقات) ميباشد .پايايي اين ابزار بر

غيرانتفاعي (غير دولتي يا هيات امنائي) و يک هنرستان
دخترانه و يک هنرستان پسرانه انتخاب شد .جمعاً 82
دبيرستان /هنرستان پسرانه و  82دبيرستان /هنرستان
دخترانه (در مجموع  29مدرسه) انتخاب شد .از هر مدرسه
يک کلاس درس از هر پايه درسي به تصادف و به قيد قرعه
انتخاب شد .در مجموع  82کلاس درسي در اين پژوهش
شرکت داده شدند.
براي انجام اين پژوهش معيارهاي زير در نظر گرفته شد.
 .8دانشآموزان نميبايست از نظر معدل بسيار ضعيف باشند،
زيرا بيشتر متغيرهاي اين پژوهش مرتبط با تحصيل هستند و
عملکرد بسيار ضعيف دانشآموز نشان از آن دارد که تحصيل
براي دانشآموز اهميتي ندارد (اين معيار با توجه به معدل
درسي آنان بررسي شد) .2 .به منظور آنکه متغيرهاي
پژوهش تحت تأثير اتفاقهاي زندگي دانشآموز قرار نگيرند،
در نظر گرفته شد که دانشآموزان نبايد داري اتفاقاتي از
قبيل فوت اعضاي خانواده در روزها يا ماههاي اخير باشند،
والدين آنها اخيراً از هم متارکه نکرده باشند ،و فرد يا اعضاي
درجه يک خانواده او دچار بيماريهاي کشنده و صعبالعلاج
نشده باشند ،اين مسأله از طريق طرح سؤالهايي در
پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت .بر اساس ملاکهاي
مذکور تعداد  25پرسشنامه از مجموع پرسشنامههاي
گردآوري شده کنار گذاشته شد .دادههاي اين پژوهش با
استفاده از نرمافزار  SPSSو  LISRELتجزيه و تحليل شد.
دادهها در دو سطح توصيفي ،شامل گزارش اطلاعات جمعيت
شناختي و نيز ارائه شاخصهاي گرايش مرکزي و پراکندگي
وضعيت متغيرهاي پژوهش ،و نيز در سطح استنباطي با
استفاده از مدل معادلات ساختاري انجام شد.
ابزار
8
 .8پرسشنامه اضطراب امتحان  :اين پرسشنامه در سال
 8985در ايران ساخته شده است و مشتمل بر  25ماده است
که طي يک مقياس چهار گزينهاي از (هرگز =  0تا اغلب
اوقات=  )9نمرهگذاري ميشود .حداقل نمره صفر و حداکثر
 85است .نمره بيشتر به معناي اضطراب امتحان بيشتري
است .همساني دروني با ضريب آلفاي کرونباخ ضريب 0/32
به دست آمده است .براي ارزيابي روايي اين پرسشنامه نيز
همبستگي اين پرسشنامه با پرسشنامههاي اضطراب نجاريان

2. self-esteem
3. psychological capital questionnaire
4. self-determination questionnaire
5. academic engagement questionnaire

1. test anxiety questionnaire
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پرسشنامهها را بعد از تکميل در جعبهاي که به منظور
جمعآوري پرسشنامههاي پژوهش در نظر گرفته شده است،
بيندازند .از طرفي براي دانشآموزان محدوديت زماني
مشخص شد و از آنها خواسته شد تا انتهاي کلاس مهلت
تحويل پرسشنامهها را دارند.
یافتهها
اطلاعات جمعيتشناختي :در اين پژوهش تعداد  185نفر
شرکت کردند 925 .نفر ( 91/6درصد) دختر و  950نفر
( 58/9درصد) پسر بود 281 .نفر ( 92/1درصد) دانشآموز
پايه يکم 233 ،نفر ( 99/8درصد) پايه دوم و  213نفر
( 99/02درصد) پايه سوم از دوره دوم متوسطه بودند( .تعداد
 3نفر نيز پايه تحصيلي خود را گزارش نکردند) .ميانگين و
انحراف معيار سن دانشآموزان  86/52 ±8/08سال بود.
ميانگين و انحراف معيار معدل تحصيلي دانشآموزان پايه
يکم  86/82 ±2/19بود .ميانگين و انحراف معيار معدل
تحصيلي دانشآموزان پايه دوم  86/18 ±2/89بود .ميانگين
و انحراف معيار معدل تحصيلي دانشآموزان پايه سوم
 88/83 ±2/63بود.
وضعيت کلي دادهها :قبل از تحليل دادههاي پژوهش (تحليل
همه متغيرها) وضعيت کلي دادههاي پژوهش بررسي شد.
بدين منظور ابتدا وضعيت وارد کردن نمرات به نرمافزار
 SPSSبراي تمام گويهها در همه ابزارهاي پژوهش ،به
منظور عدم وجود داده غير متعارف و خارج از مشخصات ابزار
مربوطه بررسي شد .در مرحله بعدي وضعيت دادههاي
گزارش نشده براي تمامي متغيرها بررسي شد ،با توجه به
آنکه دادههاي گزارش نشده زيادي وجود نداشت و حجم
نمونه بالا بود ،دادههاي فراموش شده را با ميانگين مؤلفه
مربوطه در متغيرهاي پژوهش ،جايگزين شد .با توجه به
تحليل چند متغيري در اين پژوهش ،دادههاي پرت
چندمتغيره توسط آماره ماهالانوبيس بررسي شد و دادههاي
پرت چندمتغيره با توجه به درجهآزادي و مقدار کاي اسکور
متناظر با آن حذف شدند .بنابراين براي تحليل استنباطي با
درجهآزادي  89و مقدار کاي اسکور متناظر  96/82و در
سطح معناداري  ،0/008تعداد  99داده پرت چندمتغيري
حذف شد و در مجموع تعداد  198داده باقي ماند .ميزان
چولگي و کشيدگي از مقدار بحراني  ±8نيز تجاوز نکرده
است (جدول .)8

حسب آلفاي کرانباخ  0/88به دست آمده است( .)90در
پژوهش هاي داخلي ميزان پايايي آن بر حسب آلفاي کرانباخ
بين  0/61تا  0/83گزارش شده است( .)98پايايي اين ابزار
بر حسب آلفاي کرانباخ در اين پژوهش براي کل ابزار به
مقدار  0/89به دست آمد.
 .5پرسشنامه سخترويي :8اين پرسشنامه در سال 8383
توسط کوباسا ساخته شد .يک آزمون  95سؤالي است و
داراي سه مؤلفه تعهد ،2چالش 9و کنترل 9است .طي مقياس
چهار درجهاي ليکرت از نمرۀ صفر تا نمرۀ سه نمرهگذاري
ميشوند .ضرايب آلفا کرانباخ از  0/18تا  0/39براي نمرۀ کل
سخترويي محاسبه شد که نشانه همساني دروني خوب
مقياس است .ضرايب همبستگي نمرهها با فاصله دو تا چهار
هفته از  0/10تا  0/11براي نمرۀ کل سختکوشي محاسبه
شد که نشانه پايايي بازآزمايي کافي براي مقياس است(.)92
در ايران ،بشارت ( )2009پايايي پرسشنامه سخترويي را در
بين دانشجويان ،ورزشکاران و بيماران مورد بررسي قرار داد.
نتايج نشان داد ضرايب آلفاي کرانباخ براي پرسشنامه سخت
رويي در بين نمونههاي مورد مطالعه از  0/18تا  0/39و
ضرايب همبستگي بازآزمايي با فاصله دو تا چهار هفته از
 0/10تا  0/11ميباشد که نشان دهنده پايايي مناسب
پرسشنامه ميباشد( .)99پايايي اين ابزار بر حسب آلفاي
کرانباخ در پژوهش حاضر براي کل ابزار به مقدار  0/85به
دست آمد.
روند اجرای پژوهش :روند پژوهش به اين صورت بوده
که پس از مشخص شدن جامعه آماري و تعداد نمونه
پژوهش ،پرسشنامههاي پژوهش در محل کلاس درس (با
هماهنگي عوامل مدرسه و معلم) در ابتداي کلاس درس بين
دانشآموزان توزيع شد تا نسبت به تکميل ابزارهاي پژوهش
اقدام کنند .قبل از توزيع پرسشنامهها راجع به اهميت
پژوهش علمي و وابسته بودن آن به صحت و صداقت در
تکميل ابزارهاي پژوهش به دانشآموزان اطلاعاتي در فضايي
احترامآميز منتقل شد .همچنين تأکيد شد که نام و نشان
دانشآموز بررسي نميشود و ساير اطلاعات نيز محرمانه
خواهد ماند .همچنين از دانشآموزان خواسته شد تا
1. hardness questionnaire
2. commitment
3. challenge
4. control
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نتايج ارائه شده در جدول  8نشان ميدهد ميزان اضطراب
امتحان بالايي توسط شرکتکنندگان در پژوهش گزارش
نشده است .هر سه مؤلفه متغير درگيري تحصيلي ،سه مؤلفه
متغير سخترويي ،و چهار مؤلفه سرمايههاي روانشناختي به
ميزان نسبتاً بالاتري از متوسط توسط دانشآموزان شرکت
کننده در پژوهش گزارش شده است .همچنين ميزان دو
مؤلفه خود مختاري و شايستگي در متغير خودتعيينگري
نسبتاً بالاتر و ميزان نمره ارتباط در اين متغير مقادير ميانگين
و اندکي پايينتر از متوسط است.
متغير
اضطراب امتحان
درگيري تحصيلي

سخترويي

سرمايههاي روانشناختي

خودتعيينگري

سحر عشقآبادي و همکاران

جدول  2نشان ميدهد که مولفههاي نشانگر رفتاري ،عاطفي
و شناختي بر متغير درگيري تحصيلي ،مؤلفههاي نشانگر
کنترل ،تعهد و چالش بر متغير سخترويي ،مؤلفههاي
نشانگر خودکارآمدي ،اميد ،تابآوري و خوشبيني بر متغير
سرمايههاي روانشناختي و مؤلفههاي نشانگر خودمختاري،
شايستگي ،ارتباط بر متغير خودتعيينگري به طور مثبت (هم
جهت) و معناداري بر متغيرهاي مکنون نام برده شدهاند و
سهم معناداري در تشکيل اين متغيرها دارند (.)T<8/36

جدول (1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
دامنه نمره ميانگين انحراف معيار
مؤلفه
3/28
81/18
0-85
2/61
89/95
5-25
رفتاري
9/22
85/68
6-90
عاطفي
9/22
29/98
1-90
شناختي
9/16
98/02
0-91
تعهد
9/18
90/08
0-58
چالش
9/31
93/25
0-58
کنترل
9/09
28/98
6-96
خودکارآمدي
9/12
28/85
6-96
اميد
9/00
20/11
6-96
تابآوري
9/16
20/21
6-96
خوشبيني
9/22
26/25
8-92
خودمختاري
9/12
22/12
6-96
شايستگي
9/69
86/33
1-91
ارتباط

چولگي
0/629
-0/888
-0/602
-0/908
-0/123
-0/319
-0/133
-0/586
-0/998
-0/989
-0/865
0/988
-0/950
0/039

کشيدگي
0/989
8/06
0/013
0/590
0/826
8/21
8/89
0/085
0/020
-0/208
-0/299
-0/938
-0/281
-0/803

جدول )2بارهای عاملی مولفههای نشانگرِ متغیر درگیری تحصیلی ،سخترویی ،سرمایههای روانشناختی و خودتعیینگری بر
متغير
درگيري تحصيلي

سخترويي

سرمايههاي روانشناختي

خودتعيينگري

مؤلفه
رفتاري
عاطفي
شناختي
کنترل
تعهد
چالش
خودکارآمدي
اميد
تابآوري
خوشبيني
خودمختاري
شايستگي
ارتباط

این سازه مکنون
ضرايب خام خطاي استاندارد
8
0/013
8/29
0/808
8/99
8
0/058
0/385
0/058
8/08
8
0/061
8/03
0/061
8/09
0/069
0/120
8
0/058
0/332
0/099
0/560
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89/18
89/99
83/03
83/83
86/22
85/23
89/08
83/93
82/86

ضرايب استاندارد
0/692
0/681
0/888
0/896
0/895
0/888
0/693
0/893
0/682
0/598
0/899
0/185
0/951
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پژوهش (ترکيب درگيري تحصيلي ،سخترويي ،سرمايههاي
روانشناختي و خود تعيينگهري) تبيهين مهيشهود .همچنهين
ميزان  0/91از واريانس متغير درگيهري تحصهيلي توسهط دو
متغير (سرمايههاي روانشناختي و خودتعيينگري) تبيين مهي
شود و نيز ميزان  0/60از واريانس متغير سخترويهي توسهط
دو متغير (سرمايههاي روانشناختي و خودتعيينگهري) تبيهين
ميشود.
شاخصهاي برازندگي مدل :شاخصهاي برازش مدل نشهان
دادند مدل پژوهش مورد بررسي داراي بهرازش قابهل قبهولي
است .درجهآزادي ( )63با کاي اسهکوئر (253/88 )CMIN
در سطح کمتر از  0/08معنادار بود .ريشهه ميهانگين مربعهات
خطاي برآورد ( )RMSEAاز  0/80کمتر و به ميزان 0/058
بود .شاخص نيکويي برازش ( ،)GFIشاخص بهرازش اصهلاح
شده ( )NFIو شاخص برازنهدگي فزآينهده ( )IFIبهه ترتيهب
 0/396 ،0/353و  0/352بههود .و شههاخص بههرازش نسههبي و
شاخص بهرازش هنجهار شهده مقتصهد ( )PNFIاز  0/60بهه
عنوان نقطه قابل قبول بيشتر و به ميزان  0/803بود.

جدول  9نشان ميدهد کهه دو متغيهر درگيهري تحصهيلي و
سخترويي به عنوان متغيرهاي درونهزاد ميهانجي بهر متغيهر
درونزاد نهايي اضطراب امتحان اثرات مستقيم منفي معنهادار
دارند .دو متغيهر برونهزاد سهرمايهههاي روانشهناختي و خهود
تعيينگري بر اضطراب امتحان اثر مستقيم معنهاداري دارنهد.
ضرايب مستقيم متغير برونزاد سرمايههاي روانشناختي بهر دو
متغير درونزاد درگيري تحصيلي و سخترويي مثبت و معنادار
است .همچنين ضرايب مستقيم متغيهر برونهزاد خهود تعيهين
گيري بر دو متغير درونزاد درگيري تحصيلي و سهخترويهي
مثبههت و معنههادار اسههت .دو متغيههر برونههزاد سههرمايههههاي
روانشناختي و خود تعيينگري بها واسهطه دو متغيهر درونهزاد
ميانجي درگيري تحصيلي و سخترويي بر اضطراب امتحان
اثر غيرمستقيم معناداري دارند .اثرات کهل دو متغيهر برونهزاد
سهرمايهههاي روانشههناختي و خهودتعيينگههري بهر اضههطراب
امتحان ،يعني تجميع اثهرات مسهتقيم و غيهر مسهتقيم بهين
متغيرهههاي سههرمايههههاي روانشههناختي و خههود تعيههينگههري
اضطراب امتحان منفي و معنادار است (.)T<8/36
مقدار ( )R2يا ضريب تعيهين :جهدول  9نشهان ميدههد کهه
ميزان  0/93از واريانس متغير اضطراب امتحان توسط مهدل

جدول )3ضرایب مستقیم ،غیر مستقیم و کل بین متغیرهای پژوهش
مقدار t
ضرايب خام خطاي استاندارد
اثرات

ضرايب استاندارد

اثر مستقيم درگيري تحصيلي بر اضطراب امتحان

-0/521

0/293

-2/28

-0/031

اثر مستقيم سخترويي بر اضطراب امتحان

-0/921

0/859

-2/25

-0/890

اثر مستقيم سرمايههاي روانشناختي بر اضطراب امتحان

-8/22

0/818

-6/59

-0/990

اثر مستقيم خودتعيينگري بر اضطراب امتحان

-0/102

0/851

5/06

0/282

اثر مستقيم سرمايههاي روانشناختي بر درگيري تحصيلي

0/233

0/090

8/58

0/998

اثر مستقيم سرمايههاي روانشناختي بر سخترويي

0/916

0/061

8/88

0/992

اثر مستقيم خودتعيينگيري بر درگيري تحصيلي

0/898

0/023

9/18

0/258

اثر مستقيم خودتعيينگري بر سخترويي

0/621

0/053

80/61

0/591

اثر غير مستقيم سرمايههاي روانشناختي بر اضطراب امتحان

-0/988

0/808

-2/35

-0/011

اثر غير مستقيم خودتعيينگري بر اضطراب امتحان

-0/210

0/809

-2/89

-0/035

اثر کل سرمايههاي روانشناختي بر اضطراب امتحان

-8/59

0/858

-3/83

0/923

اثر کل خودتعيينگري بر اضطراب امتحان

-8/01

0/820

-3/00

-0/968
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سحر عشقآبادي و همکاران

نمودار )1نمودار ضرایب استاندارد بین متغیرهای پژوهش (تمامی مسیرها در سطح  P≥ 5/50معنیدار میباشند).

نسبت دادن مثبت اشاره دارد و روشي است کهه در آن افهراد
وقايع مثبت و منفي زندگي خود را تبيين مهيکننهد و انتظهار
کسب نتيجه مثبت دارند ،انتظار نتايج مثبت نيز در ضديت بها
اضطراب امتحان است ،زيرا همانطور که در پژوهش( )9بيان
شده است ،اضطراب امتحان در بعُهد شهناختي شهامل انتظهار
شکست و در بُعد هيجهاني ،نگرانهي و دلههره از شکسهت در
امتحان اسهت .همچنهي در تبيهين اثهر منفهي سهرمايهههاي
روانشناختي بر اضطراب امتحان مي توان به اثر مؤلفه تهاب-
آوري در سرمايه روانشناختي براي مقابله با اضطراب امتحان
نيز اشاره کهرد .اگهر اضهطراب امتحهان مهوقعيتي پهرتنش و
فشارزا براي دانشآموز محسوب ميشود ،پس تابآوري ايهن
فرصت را به دانشآمهوز خواههد داد کهه هنگهام ادراکههاي
شناختي ،رفتاري و هيجاني ناشي از امتحان ،با آنها بهه طهور
مؤثر مقابله کند و به طور موفقيت آميزي اضطراب را واپهس
راند و عملکرد بهينهاي در امتحان و مطالعه نشان دههد(.)99
همچنين در مطالعهاي پژوهشگران ( )95بيان مهيکننهد کهه
طبق نظر بوتوين (به عنوان پژوهشگري کهه پهژوهشههاي
گستردهاي راجع به اضطراب امتحان انجام داده است) نحهوه
مواجه کردن دانشآموز با امتحان توسط معلهم و والهدين بهر
شکلگيري اضطراب امتحان مهؤثر اسهت ،همچنهين تجربهه
اولين يها مهمتهرين امتحهانهها بهراي دانشآمهوزان (حتهي
امتحانهاي اوليه در کلاسهاي ابتهدايي کهه در زمهان خهود
براي دانشآموز ارزشمند و مههم تلقهي ميشهده) کهه نتهايج
مطلوب به بار نياورده است ،در شکلگيري اضطراب امتحهان

بحث
اين پژوهش با هدف بررسي روابط سهاختاري سهرمايهههاي
روانشناختي و خودتعيينگري با اضطراب امتحهان ،بها نقهش
واسطهاي درگيري تحصيلي و سخترويي انجام شهد .يافتهه
هاي پژوهش نشان داد که سرمايههاي روانشناختي اثر منفي
و معناداري بر اضطراب امتحان دارد ،يعني هر چقدر سهرمايه
هاي روانشناختي بيشتر باشد ،اضطراب امتحان دانشآمهوزان
کمتر است .اين نتيجه با نتايج پهژوهشههاي پيشهين ( 28و
 )22که نشان دادند سرمايه روانشناختي با اضطراب امتحان و
يا اضطراب و استرس (به معناي کلي) در ارتباط است ،همسو
بود .در تبيين يافته فوق بايد بهه عوامهل ذيهل اشهاره نمهود.
سرمايههاي روانشناختي شامل چهار مؤلفه است .هرکهدام از
اين چهار مؤلفه به وجهي با اضطراب ميتواند در تقابل باشد
و باعث سرکوب آن شود .همانطور که بيان شد ،اميهد باعهث
تجسم راههاي لازم جهت رسيدن به هدف است ،اگهر ههدف
دانشآموز رسيدن به نمره مطلوب يها قبهولي در امتحهان يها
کنکور باشد ،احتمالا اميد به او فرصت ميدهد تا مسير خود را
به طور مستمر تجسم کند ،تجسم مسير احتمالا مولد برنامه-
ريزي ،دورنگري و هدفگذاري خواهد شد ،و اين مؤلفهها به
نوبه خود توانايي فرد را براي رسيدن به هدف ،بالها مهيبهرد،
چرا که عامل اصلي موفقيت در امتحان نيز همين است .پس
اگر چنين باشد تا حهدودي نگرانهي و اضهطراب بهراي عهدم
موفقيت در امتحان کاهش مييابد .خوشهبيني بهه اسهناد يها
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خودمختاري به عنوان يکي مؤلفهههاي خهودتعيينگري نيهز
ناظر بر همين مسأله است .انگيزش خودمختاري باعهث مهي
شود افراد پديدهها را در کنتهرل خهود بداننهد و ايهن کنتهرل
احساس تنش و اضهطراب از پيامهدها را کهاهش مهيدههد.
شايستگي نيز به عنوان انگيزش بنيادي ديگر در خهودتعيهين
گري حامل ويژگيهايي است که اضطراب امتحهان را متهأثر
ميسازد( .)93از سويي بيان شده است که شايستگي موجهب
احساس مؤثر بودن بر محيط و توانايي بکار بردن اسهتعدادها
و مهارتها در انجام امور به صورت بهينهه مهيشهود .وقتهي
استعداد و مهارتهايمان را براي انجام امور بهينه بکار مهي
بههريم احسههاس شايسههتگي مههيکنيم .دو مسههأله مهههم در
شايستگي وجود دارد که موجهب کهاهش اضهطراب امتحهان
ميشود ،همانند خودمختاري ،شايسهتگي نيهز امهور را تحهت
تأثير مهارتها و استعدادها ميداند ،که همانطور که گفته شد
اين مسأله موجب کهاهش اضهطراب امتحهان ميشهود .امها
عاملي دوم در شايسهتگي نيهز وجهود دارد کهه بهر اضهطراب
امتحان اثرگذار اسهت و آن بهينهه کهردن تکهاليف و چهالش
بهينه است .چالش بهينه آن است که انتظارها و اهداف فهرد
متناسب با سطح دشواري تکاليف (همانند آزمهون و امتحهان
دادن) باشد .مانند آنکه دانشآموز در حد توان يا در حد تلاش
خود ،انتظار کسب نمره را داشته باشهد .بنهابراين اگهر چنهين
باشد ،اضطراب امتحان نيز کاهش ميابهد ،زيهرا در اضهطراب
امتحان سطح انتظار (مثلاً کسب نمره کامهل در يهک درس)
بالاتر از سطح تلاش است ،يعني چالش از حالت بهينهه خهارج
ميشود ،به طوري کهه فهرد ميهزان دشهواري يها پيچيهدگي
تکليف (در اينجا امتحان) را بيشتر و بالاتر از توان خود ميابهد
و اين مسأله اضهطراب مهيشهود( .)90همچنهين بهر اسهاس
نظريه ،عامل سوم خودتعيينگري ،يعني انگيهزش ارتبهاط يها
پيوندجويي نيز از طريق پتانسيلهاي خود موجب ميشود که
اضطراب امتحان کاهش يابد .ارتباط يها پيونهدجويي در ايهن
نظريه بيانگر تمايل و انگيزه افراد براي ايجاد و برقرار رابطهه
است ،رابطهاي که در آن حمايت رفتاري ،عاطفي و شهناختي
است .نظريه دسي و رايان بيان ميکند اين انگيزه باعث مي-
شود عملکهرد در تکهاليف بهينهه و بهتهر باشهد و اسهترس و
اضطراب کاهش پيدا کند .ارتباط باعث ميشود دانشآمهوزان
هنگام احساس اضطراب براي امتحان (يا هر اضطراب ديگر)
در پي ايجاد رابطه با کسهاني باشهند کهه اضهطراب آنهها را

براي او مؤثر است ،اما در اينجا يک سازه ميتواند اثرات نوع
مواجهه بد و نيز اثرات تجربه اولين شکستها را تعديل کنهد
و آن متغير تابآوري است .دانشآموزاني که مقاومت بالهايي
در برابر تجربههاي منفي و شکست تحصيلي دارنهد در برابهر
ايجاد يا تداوم اضطراب امتحان نيز مقاومتر خواهند بهود .بهه
تأثير خودکارآمدي به عنوان مؤلفه ديگر سرمايه روانشهناختي
بر اضطراب امتحان نيز باشد اشاره نمهود .بنهدورا بهه عنهوان
نظريهپرداز خودکارآمدي ،آن را بهه ميهزان اعتمهاد افهراد بهه
تواناييهاي خود در اجراي اعمال خاص و يا دسهتيهابي بهه
نتههايج خههاص تعريههف کههرده اسههت( .)96همچنههين سههاير
پژوهشگران در تعريفي مشابه خودکارآمدي را بهه اطمينهاني
که افراد به توانمنديهاي خود براي انجام يک تکليف خاص
يا ويژه دارد تعريف کردهاند .از آنجا که طبق مباني نظهري و
پژوهشي يکي از مهمترين عوامل به وجود آمهدن اضهطراب
امتحان عدم اطمينان فرد از آن است کهه نتهايج امتحهان در
دست اوست (خارج از کنترل بودن يا نبودن نتيجه) ،مي توان
گفت دانشآمهوزي کهه خودکارآمهدي دارد ،نتهايج را تحهت
کنترال خود ميداند و در نتيجه اضطراب کمتهري را تجربهه
خواهد کرد(.)98
يافتههاي پژوهش نشان داد که خودتعيينگري اثهر منفهي و
معنههاداري بههر اضههطراب امتحههان دارد .يعنههي هههر چقههدر
خودتعيينگري بيشتر باشد ،اضهطراب امتحهان دانشآمهوزان
کمتر است .اين يافته با يافتههاي پيشين( 29 ،89و  )92کهه
نشان دادند خودتعيينگري با اضطراب امتحان رابطهه دارد و
انگيزههاي بنيادي (خودتعيينگري) در دو گروه دانشآمهوزان
با و بدون اضطراب امتحهان متفهاوت اسهت همسهو بهود .در
تبيين اثر خودتعيينگري بر اضطراب امتحان بايد بهه دلايهل
ذيل اشاره نمود .طبق تعريف ،خودتعيينگري به معناي منبهع
کنترل دروني داشتن است ،بهه عبهارتي دانشآمهوز (يها ههر
فردي) رويدادها را تحت تسلط و تحت تعيين خهود ميدانهد.
دانشآموزي که هدفش کسب موفقيت در امتحان يا کسهب
نمره خوب است ،اگر اين قصد و هدف را تحت کنتهرل خهود
بداند و آن را به ميزان تلاش و پشتکار و استعداد خود نسهبت
دهد ،و نيز براي دستيابي به آن ،اين منابع کنترل دروني را
فعال کند ،احتمالا دستيابي و موفقيت خهود را بالها و احتمهال
شکست يا دست نيافتن را پايين ميداند ،متعاقب اين فرآينهد
اضطراب امتحان نيهز تنهزل پيهدا خواههد کهرد( .)89مؤلفهه
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کاهش دهند و براي آنها حمايت ايجاد کنند .اين حمايت هم
ميتواند هيجاني باشد و هم شناختي (به عنوان نمونه هنگام
احساس اضطراب امتحان ،راهکارهاي مقابله با آن را جستجو
کنند)(.)86
نتايج اين پژوهش نشان داد که درگيهري تحصهيلي نيهز اثهر
منفي و معناداري بر اضطراب امتحان دارد .يعنهي ههر چقهدر
درگيري تحصيلي بيشتر باشد ،اضطراب امتحان دانشآموزان
کمتر است .اين يافته با يافتههاي پيشهين( 96و  )91همسهو
بود .در تبيين اثر درگيهري تحصهيلي بهر اضهطراب امتحهان
مطالب ذيل قابل ارائه است .درگيري تحصيلي با سهه مؤلفهه
شناختي ،رفتاري و عاطفي مولد يا حاوي اثراتي است کهه بها
مولدهاي اضطراب امتحان در تضاد قرار ميگيهرد .درگيهري
تحصيلي شامل فعاليتهاي يادگيرندگان در تکاليف يادگيري
و آموزشي است .بديهي است هر چقدر اين فعاليتهها بيشهتر
باشد ،ميزان يادگيري و عملکرد تحصهيلي نيهز بالها مهيرود،
همچنين ميزان احساس خودکارآمدي و اعتماد به نفس براي
کسب عملکرد تحصيلي بهتر بالا خواهد رفت .بنابراين طبيعي
است دانشآموزي که پيامد درگيري تحصيلي بيشتر ،احساس
اطمينان ،اعتماد به نفهس ،خودکارآمهدي تحصهيلي بيشهتر و
ميزان يادگيري بيشتري داشته باشد ،ميزان عهدم اطمينهان و
نگراني از کسهب نتهايج مطلهوب در امتحهان (يعنهي همهان
اضطراب امتحان) کهاهش پيهدا خواههد کهرد( .)88از سهويي
شواهد پژوهشي نشهان ميدههد درگيهري تحصهيلي از بعُهد
عاطفي موجب تعامل مثبت و سازنده با همسالان و معلم نيهز
ميشود( )81تعامل مثبت و سازنده با ساير دانشآموزان و بها
معلم ،برخي از ترسهاي ناشي از عدم کسب نتيجه مطلهوب
احتمالي ،را کاهش ميدهد و همچنهين برخهي از بهاور ههاي
غلطي که منجر به شکلدهي اضطراب مهيشهود را کهاهش
خواهد داد ،به عنوان مثال اين باور کهه عهدم کسهب نتيجهه
منجر به از دست رفتن اعتبار شخصيتي و وجهه خود من (نه
ضعف عملکردي و تلاش در فرد) مي شود( .)98در پهژوهش
ديگري نيز بيان شده است که اين بُعد از درگيري تحصهيلي
باعث هيجانهاي اشتياق و لذت و سرزندگي و ايجاد تعامهل
با دانشآموزان و معلمين است .دانشآموزي کهه داراي ايهن
مؤلفهها باشد ،در مواقعي همانند اضهطراب بهراي امتحهان و
حمايتهاي لازم را از جانب عوامل مدرسه خواهد داشت ،اين
حمايتها قطعاً در کهاهش اضهطراب امتحهان مهؤثر خواههد
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بود( .)83همچنين از بعد رفتاري نيز ،درگيري تحصيلي بيشتر
منجر به انجام تکليف بيشتر ،بازديد و بررسي تکاليف در خانه
به صورت گستردهتر ميشود و اين به نوبه خود سطح تسهلط
را بالا و اضطراب از عدم کسب نتيجه را کاهش ميدهد(.)92
نتايج ديگر پژوهش نشان داد که سخترويي نيز اثر منفهي و
معناداري بر اضطراب امتحان دارد .يعنهي ههر چقهدر سهخت
رويي بيشتر باشد ،اضطراب امتحان دانشآموزان کمتر است.
اين يافته با يافتههاي پيشين( 99 ،25 ،29و  )99همسو بهود.
در تبيين اثر سخترويي بر کاهش اضطراب امتحان مباحهث
ذيل قابل طرح است .کوباسها بهه عنهوان نظريههپرداز متغيهر
سخترويي بيان ميکند که افراد داراي سخترويي توانهايي
بيشتري براي ارزيابي شهرايط پهيش آمهده و فشهارها دارنهد،
همچنين بيشتر و بهتهر ميتواننهد ايهن فشهار و تهديهدها را
تفسير کنند .کوباسا سخترويي را متغيري ميداند که فهرد را
قادر به کنترل استرسها و اضطربها ميکنهد و سهبب مهي
شود افراد در اوضاع تنشزا راحتتر بتواننهد بهه چهارهجهويي
مشکلات بپردازند و خود را با موقعيت دشوار سهازگار سهازند.
اضطراب امتحان براي دانشآموزان نيز موقعيتي فشارزا است
که اضطراب و استرس مشخصهه اصهلي آن اسهت .بنهابراين
طبق نظر کوباسا دانشآموزان سختروتر با چارهجويي بيشتر،
تفسير بهتر شرايط اضطرابي که در آن قرار ميگيرند و تهوان
سازگاري بيشتر ،اضطراب امتحان کمتري را تجربهه خواهنهد
کرد .کوباسا بيان ميکند که سختکوشهي داري سهه مؤلفهه
تعهد ،کنترل و مبارزهطلبي است .افراد داراي تعهد نسبت بهه
تکاليف و جريان زندگي خود متعههد انهد ،دانهشآمهوز داري
تعهد نيز از اين قاعده مستثني نيست و نسبت بهه مطالعهه و
تکههاليف درسههي داراي تعهههد خواهههد بههود ،و همههانطور کههه
پژوهشههگران( )96بيههان ميکننههد ،تعهههد مجموعههه اي از
باورهاست که تهديدآميز بودن تجربيات در فرآيند ادراک فرد
را تنزل ميدههد ،بنهابراين انتظهار مهيرود تعههد در کهاهش
اضطراب امتحان اثرگذار باشد .همهانطوري کهه در پنجمهين
راهنماي تشخيصي و آماري اختلالهاي روانهي 8آمهده اسهت
يکي از مؤلفههاي شناختي اضطراب دقيقاً آن است که افهراد
فکر ميکنند پديدهها خارج از کنترل آنها است و ههر اتفهاقي
قابل رخ دادن است ،بنابراين مؤلفهه کنتهرل موجهب کهاهش
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
)Disorders (DSM5
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است و اميد نيز دارد که به نتهايج مطلهوب دسهت پيهدا کنهد
درگيري تحصيلي بيشتري خواهد داشت و نيهز دانشآمهوزي
کههه اميههد دارد که تمههرين و تﻼش به موفقيت منتهي خواهد
شد ،اغلب درگيهري تحصههيل دارد .تههابآوري نيههز از طريههق
تحمههل سههختيها و فشههارهاي تحصههيلي باعههث ميشههود
دانشآموز همواره براي غلبهه و کسهب موفقيهت تحصهيلي،
انگيزه و توان داشته باشد ،لذا درگيري تحصيلي بيشتري نيهز
خواهد داشت.
از سويي يافته ديگر اين پژوهش نشان داد کهه خهود تعيهين
گري به طور مثبت و معناداري بر سخترويي اثر دارد .طبهق
نظر دسي و رايان يکي از تبيينهاي اثر خودتعيين گهري بهر
سخترويي را مي توان از اثر خودمختاري بر تعههد اسهتنباط
کرد .يکي از مؤلفههاي خودتعيينگري ،احساس خودمختاري
است که به معناي اسهتقلال و اراده در انجهام رفتارهها اشهاره
دارد .همچنين يکي از مؤلفهههاي سهخترويي ،تعههد اسهت
( .)86تعهد به معناي درآميختگي با تکليف و خود را با ميهل،
موظف به انجام تکاليف دانستن تعريف شده اسهت( .)92امها
سههؤال مهههم آن اسههت کههه در چههه صههورتي تعهههد افههراد
(دانشآمههوزان) بههه انجههام تکههاليف بالههاتر اسههت ،برخههي
پژوهشگران بيان ميکنند تعهد در افراد (دانشآموزان) زماني
افزايش مييابد که آنها به صورت مختارانه تکاليف را انتخاب
کههرده باشههند و احسههاس تحميههل نکننههد .همچنههين مؤلفههه
شايسهتگي در خهودتعيينگههري نيهز بههر احسهاس کنتههرل در
سخترويي اثرگذار است .مهارت و استعداد يا احساس وجهود
آن در افراد با باعث احساس شايستگي مهيشهود ،و يکهي از
عواملي که موجب احساس کنترل (به عنهوان مؤلفهه سهخت
رويي) ميشود ،احساس شايسهتگي و اسهتعداد بهراي انجهام
تکاليف است( .)58همچنين احسهاس شايسهتگي ،اقهدام بهه
انجام تکاليف داري چالش را افزايش ميدههد .پژوهشهگران
در اين زمينهه بيهان مهيکننهد افهرادي کهه داراي احسهاس
شايستگي هستند و خود را داراي مهارت و استعداد ميداننهد،
براي درگيري شدن با تکاليفي که باسطح توانهايي و مههارت
آنهاست آمادگي دارند ،نه کمتر و نه بيشتر از توانايي آنهاست
بلکه حول آن قرار دارد ،اين فرايند براي دانشآموز احسهاس
چالش ميآورد ،و انجام تکاليف نه کسهلکننهده و نهه دور از
دسترس جلوه ميکند(.)86

اضطراب امتحان در دانشآموزان خواهد شد .مبارزهطلبي بهر
اساس نظريه کوباسا باعث ميشود افراد تجريات زندگي را نه
به عنوان چالشهاي بزرگ ،بلکه به عنوان امورات معمولي و
بهنجار ببينند ،که ميتوان با دست و پنجه نرم کردن بها آن،
موفقيتههاي بيشهتري بهه دسهت آورد .پنجمهين راهنمهاي
تشخيصههي و آمههاري اختلههالهههاي روانههي ( )2089از جملههه
مشخصهها انواع اضهطراب را همهين غيهر معمهول دانسهتن
رويدادها که ميتواند عواقب بدي به همراه داشته باشهد ،نهام
ميبرد .بنابراين مؤلفه مبارزهطلبي براي دانشآموزان نيز بهه
عنوان يک مؤلفه ضد اضطراب عمل خواهد کرد.
اين پژوهش به صورت مدل اجرا شد ،لذا اثر دو متغير سرمايه
روانشناختي و خودتعيينگري بر درگيري تحصهيلي و سهخت
رويي نيز بررسي شد .بنابراين نتيجه ديگهر پهژوهش آن بهود
که سرمايههاي روانشهناختي بهر سهخترويهي اثهر مثبهت و
معناداري دارد .اين نتيجه با نتهايج پهژوهشههاي( 91و )93
همسو بود .سرمايه روانشهناختي مهيتوانهد نقهش مهمهي در
سخترويي ايفا کند .همانطور کهه بنهدورا بيهان مهيکننهد از
جمله ويژگيهاي افراد داراي سطح سرمايه روانشهناختي بالها
آن است که توانايي خود را براي مقابله بالا و منطقي در نظهر
ميگيرند ،بنابراين شانس خود را براي کنترل به عنوان يکي
از متغيرهاي سخترويي روانشهناختي بالها ميبيننهد .اميهد و
خوشبيني ،شانس غلبه فرد بر مشکلات را بيشهتر ميکنهد و
اين شانس بيشتر براي خود ديدن همان سرسخت بهودن در
برابر مشکلات است( )90و تابآوري نيز باعث ميشهود فهرد
ظرفيت تحمل ناکاميها را داشته باشد و همواره بهراي غلبهه
بر مشکلات انگيهزه و تهوان داشهته باشهد ،کهه ايهن ويژگهي
مشخصههاي افراد سرسخت است .نتيجه ديگر نشان داد که
سههرمايه روانشههناختي اثههر مثبههت و معنههاداري بههر درگيههري
تحصيلي دانشآموزان دارد .اين نتيجه با نتايج( )50همسهو و
هماهنههب بههود .ايههن پژوهشههگران بيههان ميکننههد کههه
خودکارآمدي در مشخص ساختن و تعيين انتخابههايي کهه
افراد ميکنند ،تلاشي که صرف خواهند کرد ،مدت زماني کهه
در رويارويي با موانهع و مشهکلات صهرف ميکننهد و درجهه
اضطراب يا اطميناني که در مواجهه با يک تکليف ويژه نشان
خواهند داد ،نقش مهمي بازي ميکنند .اين اثهر هماننهد اثهر
خهوشبيني و اميههد نيههز هسهت ،دانشآمههوزي کههه نسبت به
توانمندي خود براي انجام يک تکليف تحقيقي ،خههههوشبين

33

روابط ساختاري سرمايههاي روانشناختي و خودتعيينگري با اضطراب...

نتيجه ديگر پژوهش آن بهود کهه متغيهر خهودتعيينگري بهر
درگيري تحصيلي اثر مثبت و معنهاداري دارد .ايهن يافتهه بها
يافتههاي پيشين( 52 ،83و  )59همسو بود .همهانطور کهه در
تبيههين اثههر خههودتعيينگري بههر مؤلفههه تعهههد ،اشههاره شههد،
خودتعيينگري براي دانشآموزان موجب ميشود متعههد بهه
تکاليف تحصيلي باشند ،دانشآموز داراي درگيهري تحصهيل
نيز به عنوان فردي که تعهد و آميختگي زيادي بها تحصهيل
دارد توصيف ميشود .همچنين مؤلفه ارتباط يکي از پايههاي
اصلي خودتعيينگري است ،که ارتباط را تمايل و انگيزه افراد
براي ايجاد و برقرار معرفي مهيکنهد ،در عهين حهال مؤلفهه
درگيري رفتاري از جمله مشخصههههاي دانهشآمهوز درگيهر
تحصيل است ،که به ارتباط با همکلاسيها و معلمهين اشهاره
دارد ،بنابراين با افهزايش خهودتعيينگهري ارتبهاط ،درگيهري
تحصيلي رفتاري نيز افزايش مييابد .ساير پژوهشهگران نيهز
بيان ميکنند مؤلفه شايستگي در خودتعيينگري بها احسهاس
کنتههرل ،داشههتن مهههارت و اسههتعداد معرفههي ميشههود،
دانشآمههوزاني کههه داراي ايههن ويژگههي ،درگيههري تحصههيلي
شناختي بيشتري دارند زيرا درگيري شناختي به دنبال کهردن
فعاليتهاي هدفمندي که دانشآموز احساس ميکنهد در آن
داراي مهارت و شايسهتکي اسهت و بهر آن ميتوانهد کنتهرل
داشته باشد ،توصيف شده است(.)58
با توجه به نتايج پژوهش بايد گفت تربيت کودکان ،به طوري
که سرمايه روانشناختي بيشتري داشته باشند ،ميتواند منجهر
به پيامدهاي مثبت و از جمله کاهش اضطراب امتحان شهود.
خودتعيينگر بار آوردن دانشآموز نيز همانگونهه اسهت ،بايهد
دانشآموز داراي تربيت و تجربياتي باشد مبنهي بهر اينکهه او
رويدادهاي و نتايج تحصيل خود را تعيين ميکند و نه بخت،
شانس و عمل و رفتار ديگران .پيشهنهاد ديگهر پهژوهش آن
اسههت کههه دانشآمههوزان بههه خصههوص دانشآمههوزان داراي
اضطراب امتحان را بيشتر درگير تحصيل کنيم ،ايهن کهار تها
حدودي ميتواند توسط والدين ،معلمين و نيز توسط مشاور و
کمک به برنامهريزي صورت گيهرد ،احتهرام ،تشهويق ،تنفيهذ
مسئوليتهاي مطلوب به دانشآموز ،فعاليتهاي فوق برنامهه
و غيره عواملي است که ميتواند دانشآمهوز را بهه درگيهري
تحصيلي بيشتر هدايت کند .همچنين والدين با مشهارکت در
فعاليتهاي مدرسه ،شرکت در جلسات اولياء و مربيان و غيره
ميتوانند پيام اهميت تحصهيلي و درگيهري تحصهيلي را بهه
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فرزندان انتقال دهند و به نوبه خود اضهطراب کهاهش يابهد.
پيشنهاد ميشود با با تقويت اسناد درونهي ،مؤلفهه کنتهرل در
سخترويي تقويت شود تا بر اضطراب امتحهان اثهر بگهذارد،
همچنين با تدوين برنامهريزي درست مؤلفه تعههد و نيهز بها
بهينه کردن تکاليف مدرسه (يعني تناسب تکاليف و امتحهان
با توانايي دانشآموز) مولفه چالش نيز تقويت گردد و نيهز بهه
هر روش ديگر ،تا باعهث کهاهش اضهطراب امتحهان دانهش
آمههوزان گههردد .محههدوديت ديگههر پههژوهش طههرح پههژوهش
همبستگي است که بر اساس طهرح مهذکور اسهتنباط روابهط
علي و معلولي کمتر امکانپذير است .لذا پيشهنهاد مهيشهود
طرحهاي پژوهش آزمايشي مبني بر اثهر بخشهي متغيرههاي
برونزاد اين پژوهش بر کاهش اضطراب امتحان انجام گيهرد.
محدوديت ديگر پژوهش اجراي مقطعهي اسهت ،امکهان دارد
دانشآموزان در فواصل زمهاني مختلهف مقهادير مختلفهي از
اضطراب امتحان را گزارش کنند ،بنهابراين اجهراي پهژوهش
هاي طولي پيشنهاد ميشود.
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