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 خالصه 

اضطراب آزمون  دیگربرخي  وبرخي از پژوهشگران اضطراب را حاصل سبک شناختي خاص  مقدمه:

بیني اضطراب  هدف از پژوهش حاضر پیش دانشته اند، بنابراین؛های خاص یادگیری حاصل سبکرا 

 .باشدميهای یادگیری با میانجیگری خودکارآمدی تحصیلي بر اساس سبک

باشد، برای پژوهش نمونه ای به حجم روش پژوهش حاضر از توصیفي از نوع همبستگي مي وش کار:ر

های آوری اطالعات از پرسشنامه ای انتخاب شدند، برای جمعای چند مرحلهنفر به صورت خوشه 400

( و پرسشنامه خودکارآمدی ILSیادگیری)های پرسشنامه مقیاس اضطراب اهواز، پرسشنامه سبک

 .از روش تحلیل مسیر و برنامه ایموس استفاده گردید هاشرر استفاده گردید. برای تحلیل یافتهيمعمو

( در یریگ میتصم  ،جانیکنترل ه ،یری)انعطاف پذ یياجرا یدهد کارکردهامينشان هاافتهی نتایج:

  .(>001/0P)تفاوت معنادار وجود داردADHD  آزمون در کودکانو پس آزمونشیپ

یادگیری و های توان سبکميرسد که در جهت پیش بیني اضطراب آزمون ميبه نظر  :یریگنتیجه

با وجود این جهت باال بردن اعتبار بیروني تحقیق پیشنهاد  د.نخودکارآمدی افراد را مورد بررسي قرار داد

 .گردد که تحقیقات بیشتری در این راستا صورت گیردمي

 آموز خودکارآمدی، دانش، یادگیری سبكهای، اضطراب تحصیليکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

اضطراب یک اختالل هیجاني است که دلیل مشخصي برای 

اند که آن وجود ندارد و برخي از روانشناسان مطرح کرده

ای از اختالالت است، اضطراب یک اصطالح عام برای مجموعه

ای از البته بسیاری از نظریه پردازان اضطراب را حالت تكامل یافته

یک توانایي برای هشدار وقوع یک خطرات قریب الوقوع 

اند تا افراد  بتوانند با آن خطرات بهتر مقابله کنند، البته اگر دانسته

شدت یا مدت زمان حالت اضطرابي زیاد باشد و عملكرد فرد را 

مختل نماید یک  واکنش بیمارگونه و نابهنجار  و نیاز به مداخله 

با شنیدن خبر شروع امتحان دادن، اگر دانش آموزی . (1است )

توان مطرح کرد که وی از  ميدچار تشویش و نگراني گردد 

اضطراب امتحان را به عنوان   (2) در رنج است 1اضطراب امتحان

داند که افراد در مياحساسات نامطلوب یا حالت هیجاني 

های ارزشیابي تجربه یا سایر موقعیت ميهای رسآزمون

اب امتحان به عنوان یک متغییر شناختي و اضطر .(3)کندمي

که هزاران  .هیجاني بسیار مهم در روانشناسي تربیتي مطرح است

خود قرار داده و زماني که سطح آن باال  تأثیردانش آموز را تحت 

  .(5, 4) درصدی افت تحصیلي میگردد 20تا  10باشد عامل 

برخي از پژوهشگران اضطراب را حاصل سبک شناختي 

اند و در مقابل برخي از پژوهشگران مطرح کردهاند دانستهخاص 

. (6) های خاص یادگیری استکه اضطراب آزمون حاصل سبک

هایي اشاره دارد که فرد بر اساس به روش، یادگیریهای سبک

کند، آنها را وارد حافظه خود ميآنها موضوعات را درک 

نها به حل کند و با کمک آميکند، آنها را تجزیه و تحلیل مي

های سبک یادگیری ترکیبي از ویژگي. (7) پردازدميمسئله 

ی ادراک و عاطفي و جسماني است که از تعامل نحوه، شناختي

گیرد زیرا رشد انسان و ميپاسخ دهي یادگیرنده به محیط شكل 

از طریق خانه و مدرسه و جامعه در قالب ریزی تجارب فرهنگي 

، ای داردخصیتي فرد نقش سازندهساختار عمیق نظام عصبي و ش

یادگیری توسط فراگیران با های به نظر اسمیت ترجیح سبک

ماهیت موضوع درسي مورد مطالعه آنها مرتبط است و فراگیران 

یادگیری مختلف های تحصیلي مختلف از سبکهای در رشته

                                                           
1 - Test Anxiety 

تحصیلي و وظایف مرتبط با پیشرفت های کنند و رشتهاستفاده مي

همچنین . (8گذار است ) تأثیریادگیری های کتحصیلي بر سب

های افرادی با سبک یادگیری  مستقل از زمینه بیشتر به جنبه

بطوری  ،دارند همختلف عالقهای غیرفردی و انتزاعي و محرک

ل رویكرد تحلیلي داشته باشند. در حالي ئکه تمایل دارند به مسا

اسیت بیشتری اجتماعي حسهای که افراد وابسته به زمینه به محرک

هایي را که نیازمند مشارکت دیگران است، دارند و فعالیت

ل ئتر به مساکلي یهدانند. چنین یادگیرندگاني به شیوميترمطلوب

شناختي یادگیرندگان، های نگرند؛ بنابراین تفاوت در سبکمي

 . (9) پردازش متفاوت اطالعات را به دنبال خواهد داشت

های قبلي مشخص شد که تدر مطالب مطرح شده در قسم

های تفكر و سبکهای سبک تأثیراضطراب امتحاني تحت 

های انجام گرفته این فرضیه یادگیری قرار دارد، در ادامه بررسي

یادگیری عالوه های تفكر و سبکهای رسد که سبکبه نظر مي

های مستقیم به صورت غیر مستقیم و با میانجیگری مولفه تأثیربر 

باشد یكي ميگذار  تأثیربر اضطراب امتحاني دیگر روانشناختي 

تواند نقش میانجیگری ميهای روانشناختي که ترین مولفهاز مهم

باشد. خودکارآمدی به عنوان ميرا داشته باشد خودکارآمدی 

فردی و اجرای موفقیت آمیز یک های خودارزیابي از صالحیت

بیت ی دلخواه و مطلودوره از اقدامات برای رسیدن به نتیجه

از نظر آلبرت بندورا منظور از . (10شود )تعریف مي

خودکارآمدی احساس شایستگي و کفایت در کنار آمدن با 

ی در واقع خودکارآمدی یعني داشتن یک عقیده .زندگي است

یمان را هامحكم که ما بر اساس منابع اطالعاتي مختلف توانایي

دکار آمدی و طبق مطالعات انجام شده بین خو .کنیمميارزیابي 

. (11ی معكوس معني داری وجود دارد )اضطراب امتحان رابطه

با توجه به مطالب مطرح شده هدف از پژوهش حاضر 

های یادگیری با پاسخگویي به این سوال است که آیا سبک

تواند اضطراب تحصیلي را میانجیگری خود کارآمدی مي

 پیشبیني نماید؟

 



 

 65سال ، 2شماره، 1401تیر-خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -594

 روش کار

از نوع همبستگي میباشد. روش پژوهش حاضر از توصیفي 

ای یادگیری متغیر واسطههای پیشبین عبارت است سبکهای متغیر

خودکارآمدی تحصیلي و متغیر مالک عبارت است از اضطراب 

موزان آ باشد.  جامعه آماری پژوهش حاضر دانشميتحصیلي 

باشد که با استفاده از روش مقطع دبیرستان شهر تهران مي

نفر از  400ستفاده از جدول کوکران ای و اهای چند مرحلهخوش

آنها انتخاب و با استفاده از پرسشنامه اطالعت جمع آوری شد. 

برای انجام پژوهش حاضر بعد از هماهنگي با آموزش و پرورش 

شهر تهران مناطق آموزشي و مدارس انتخاب شدند. بعد از مراجعه 

به مدارس و توضیح هدف پژوهش به مدیران مدارس، از بین 

سهای مدرسه از هر پایه اول، دوم و سوم به صورت تصادفي کال

یک کالس انتخاب شد و در گام بعدی از دانش آموزان  

درخواست شد تا در یک جلسه توجیحي حضور یافته و بعد از 

موافقت آنها اقدام به جمع آوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه 

محرمانه بودن ، ضمن تضمین هاشد. بعد از جمع آوری پرسشنامه

 ها تجزیه و تحلیل شد.اطالعات، داده

 ای پژوهشگیری و مقیاسهابزار اندازه

 الف( پرسشنامه مقیاس اضطراب اهواز

این مقیاس با هدف سنجش اضطراب امتحان در کودکان و 

( ساخته 12) و همكارانمينوجوانان در مدارس به وسیله ابوالقاس

ماده است که  25ای و هنجاریابي شده است. این مقیاس دار

)هرگز، به ندرت، ای آزمودني بر اساس یک مقیاس چهار درجه

گوید. حداقل نمره ميگاهي اوقات و اغلب اوقات( به آن پاسخ 

است و هر چه فرد نمره بیشتری  75در این آزمون صفر و حداکثر 

کسب کند نشانه اضطراب امتحان بیشتر است. برای سنجش 

درصد،  94نباخ برای کل دانش آموزان پایایي، ضریب آلفای کرو

 92ی پسر هادرصد و برای آزمودني 95ی دختر هابرای آزموني

درصد گزارش شده است. هم چنین پایایي آزمون با استفاده از 

ی دختر و هاروش باز آزمایي برای کل دانش آموزان، آزمودني

درصد بهدست آمده  67درصد و  88درصد،  77پسر و به ترتیب 

به منظور بررسي اعتبار این پرسش نامه توسط سازندگان آن  است.

و مقیاس عزت نفس ميبه طور هم زمان با آزمون اضطراب عمو

داده شده است ضریب همبستگي  هاکوپراسمیت به آزمودني

در این آزمون و پرسش نامه اضطراب  های آزمودنيهابیننمره

ي بین = به دست آمده است. هم چنین همبستگr 61/0عمومي

= محاسبه r 55/0ی آزمون مذکور و مقیاس کوپراسمیتهانمره

  .(12) شده است

 (ILSیادگیری)های ج( پرسشنامه سبک

چهار سبک یادگیری را از هم متمایز های ین پرسشنامه نیمرخ

آموزش عالي های سازد و به طور عمده برای استفاده در دورهمي

شده است. این  ( تدوین1994توسط ورمونت و ون ریجسویک)

توسط مورنت تدوین شد و در سال  1994پرسشنامه ابتدا در سال 

خود وی و همكاراش، با استفاده از تحلیل اکتشافي، روایي  1998

و مناسب بودن آن برای اندازه گیری چهار عامل را کشف کردند. 

گویه است که افراد هر گویه را مطالعه  120این پرسشنامه شامل 

ای رتبه درجه 5موافقت خود را بر روی یک مقیاس کرده و میزان 

یادگیری های ( برای مطالعه سبکILSکنند. پرسشنامه )ميبندی 

متوسطه و باالتر دوین شده و چهار مولفه های دانش آموزان دوره

راهبردهای پردازش  -1گیری میكند که عبارتند از: عمده را اندازه

یادگیری های وانگیزه هاجهت گیری  -3راهبردهای نظم دهي  -2

دو مولفه نخست به  .عقاید و باورها درباره یادگیری -4و 

 55اند که در بخش اول پرسشنامه های یادگیری مربوطفعالیت

ماده بعدی برای ارزیابي  25 ،ماده به آن اختصاص یافته است

ماده آخر پرسشنامه برای بررسي عقاید  40های یادگیری و انگیزه

یرنده در نظر گرفته شده است. هر یک از این و باورهای یادگ

طبقه  16اند و در مجموع به طبقات فرعي تقسیم شده هامولفه

توان آنها را ارزیابي مي ILSفرعي وجود دارد که بوسیله پرسشنامه 

فر از  521( بر روی 1387کرد.  این پرسشنامه توسط علي بیگي)

یابي گردیده دانش آموزان مقطع راهنمایي شهر تهران هنجار

بر آورد شده است  91/0است، ضریب اعتبار آن در این پژوهش 

و برای بررسي روایي سازه آزمون تحلیل عاملي اجرا شد که نتایج 

عامل شد  16تحلیل عاملي با چرخش اوبلیمن منجر به استخراج 

 .(13) کنددرصد کل واریانس را تبیین مي  36/6که برروی هم 

 شرر:ميی عمود( پرسشنامه خودکارآمد
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 (14) عبارت است شرر و مادوکس  17این پرسشنامه دارای 

بدون مشخص کردن عوامل و عبارات آنها معتقدند که این مقیاس 

سه جنبه از رفتار شامل میل به آغاز گری رفتار میل به گسترش 

تالش برای کامل کردن تكلیف و متفاوت در رویارویي با موانع 

ی نمره گذاری به این صورت است یوهکند. شرا اندازه گیری مي

به طور کلي این  .گیردکه به هر ماده از یک تا پنج امتیاز تعلق مي

 15و13و9و8و3شماره های ماده است که ماده 17پرسشنامه شامل 

یابد مياز چپ به راست و بقیه از راست به چپ امتیازشان افزایش 

ـرر و و نمره بیشتر بیانگر خودکارآمدی باالتر است. ش

( معتقدند که این مقیاس از سه عامل میل به آغاز 1982مادوکس)

میل بـه گسـترش تالش برای کامل کردن تكلیف، و ، رفتار

مقاومت در برابرموانع اشباع شـده اسـت. اعتبـار سـازه این مقیاس 

( 1993با روش تحلیل عاملي اکتشافي توسط وودروف و کاشمن)

. بوچر و اسمیت نیزوجود عامل مـورد تأییـد قرار گرفته است

 .(15) اندخودکارآمدی عمـومي را در ایـن مقیـاس تأیید کرده

( در یک نمونه ایراني خصوصیات 1385اصـغرنـژاد وهمكـاران )

 83/0روانسنجي این مقیاس را قابل قبـول وآلفـای کرونبـاخ آن را 

 اند.گزارش کرده

 

 نتایج

توصیفي مربوط به هر یک  هایدر این بخش ابتدا توزیع آماره

پژوهش به صورت میانگین و انحراف استاندارد و های از متغیر

نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف جهت بررسي نرمال بودن 

مطرح، و در ادامه، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  هاتوزیع داده

معادالت ساختاری جهت بررسي و پاسخ به فرضیه پژوهش با 

 شود.ميالزم ارائه ای هرعایت پیش فرض

 

 

 

±میانگین متغیرها انحراف   

 استاندارد 

 .z Sigآماره  کشیدگي کجي

-492 0/126 19/±78 10/087 راهبردهای پردازش یادگیری  0/040  0/086  

یراهبردهای نظم دهي یادگیر  51/05 ±79/01  0/287-  0/110-  0/042  0/055  

انگیزه یادگیریهای   10/92 ±78/78  0/073  0/403-  0/036  0/200  

79/98± 41/590 باورها و عقاید یادگیری  0/172  0/497-  0/034  0/200  

سبک یادگیریهای   43/451 ±523/50  0/270-  1/62  0/051  0/056  

21/84± 3/20 میل به آغازگری رفتار  0/043- 0/495-  0/042  0/056  

02/14± 6/21 متفاوت در رویارویي با موانع  0/027-  0/689-  0/041  0/069  

41/96± 3/87 میل به گسترش تالش برای کامل کردن  0/070-  0/459-  0/039  0/104  

74/75± 11/37 خودکارآمدی  0/024  0/509-  0/029  0/200  

73/60± 8/21 اضطراب امتحان  0/099  0/509-  0/36  0/185  

 

دهد که مينشان  1شود نتایج جدول شماره ميچنان چه مشاهده 

دامنه نمرات کجي و کشیدگي در متغیرهای پژوهش در بازه 

نرمال هستند و نتایج  ها( قرار دارد و نشان میدهد که داده-2و2)

متغیرها بزرگتر از ميدر تما Zآزمون کولموگراف اسمیرنوف 

 تند.نرمال هس هاهستند و داده 05/0
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 آنهای ماتریس همبستگي پیرسون بین متغیرهای پژوهش و مؤلفه .2جدول 

 اضطراب امتحان خودکارآمدی یادگیریهای سبک 

   1 یادگیریهای سبک

  1 0/440** خودکارآمدی

 1 -0/532** -0/389** اضطراب امتحان

 

یادگیری با های بین متغیر سبک 2با توجه به جدول شماره 

( رابطه مثبت 440/0(  و خودکارآمدی )203/0تفكر ) هایسبک

یادگیری با اضطراب امتحان های معناداری وجود دارد ولي سبک

تفكر های ( رابطه منفي وجود دارد. همچنین متغیر سبک-389/0)

( رابطه مثبت دارد ولي با اضطراب 428/0با خودکارآمدی )

ی با اضطراب ( رابطه منفي دارد. و خودکارآمد-327/0امتحان )

 ( رابطه منفي دارد.-532/0امتحان )

جهت بررسي و پاسخ به فرضیه پژوهش از تحلیل معادالت 

( استفاده گردید. با توجه به اینكه مدلیابي SEMساختاری )

معادالت ساختاری از جمله روشهای گسترش یافته تحلیل 

رگرسیون و تحلیل مسیر است لذا پیش از ارائه گزارش تحلیل 

ت ساختاری، نتایج بررسي پیش فرضهای رگرسیون ارائه معادال

شود. نتیجه بررسي تشخیصي دادههای پرت تک متغیری در مي

، و تبدیل Q-Qمتغیر وابسته با استفاده از نمودار جعبهای، نمودار 

بزرگتر از  zنمرات خام به نمرات استاندارد و بررسي نمرات 

ندارد. همچنین  نشان داد که داده پرت تک متغیری وجود5/2

بررسي فاصله ماهاالنوبیس به منظور تشخیص دادههای پرت چند 

متغیری نشان داد که داده پرت چند متغیری وجود ندارد. با استفاده 

( نرمال بودن 1-4از آزمون کالموگروف اسمیرنوف )جدول 

باقیماندهها برای متغیرهای وابسته اضطراب آزمون و 

به متغیرهای پیشبین بررسي شد خودکارآمدی تحصیلي با توجه 

که نتیجه نشاندهنده تخطي نشدن این پیش فرض بود. بررسي 

( نشان 1/0( و شاخص تحمل )کمتر از 10)بیشتر از VIFشاخص  

و تحمل در هر یک از متغیرهای پیشبین  VIFداد که شاخصهای 

بزرگ های در حد مطلوب است و بین متغیرهای پیشبین همبستگي

 .هم خطي جدی مشهود نیستوجود ندارد و 

 
 یادگیری با میانجي گری خودکارآمدی تحصیلي بر اضطراب امتحانهای . مدل ساختاری سبک1شكل 
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 یادگیری با میانجي گری خودکارآمدی تحصیلي بر اضطراب امتحانهای اثرات مستقیم، غیر مستقیم نقش بین سبک .3جدول 

 اثرکل ستقیماثر غیر م اثر مستقیم متغیرهای پژوهش

 p (234/0-)𝛽 ------- (002/0)p (467/0-)𝛽(08/0) اضطراب آزمون -یادگیریهای سبک

 p (224/0-)𝛽 (002/0)p (181/0-)𝛽 (001/0)p (405/0-)𝛽(035/0) اضطراب آزمون -خودکارآمدی

 ------ ----- p (575/0)𝛽(000/0) خودکارآمدی–یادگیری های سبک

اضطراب -دکارآمدیخو–ای یادگیریهسبک

 آزمون

   نقش میانجي

یادگیری  به های مسیرهای مستقیم از سبک 3با توجه به جدول 

خودکارآمدی به ، P (234/0-)𝜷(08/0اضطراب امتحان )

یادگیری به های و سبک P (224/0-)𝜷(035/0اضطراب امتحان )

از نظر آماری معنادار بوده  P (575/0)𝜷(000/0)خودکارآمدی 

یادگیری و خودکارآمدی، های . یعني به افزایش سبکاست

یابد و برعكس. همچنین با افزایش مياضطراب امتحان کاهش 

در  .یابد.ميیادگیری خودکارآمدی تحصیلي افزایش های سبک

ای مدل ساختاری و دستیابي ادامه به منظور آزمون روابط واسطه

تراپ برنامه به معنیداری ضرایب غیر مستقیم از آزمون بوت اس

AMOS   با تعداد نمونه و سطح اطمینان پیشفرض برنامه استفاده

( درج شده است. چنانچه در 3-4شد که نتایج آن در جدول )

یادگیری با میانجي گری های ( مالحظه میگردد. سبک4جدول )

-p (181/0(002/0) خودکارآمدی بر اضطراب آزمون موثر است

)𝜷ادگیری خودکارآمدی تحصیلي یهای . یعني با افزایش سبک

افزایش یافته و با افزایش خودکارآمدی، اضطراب آزمون دانش 

 یابد.ميآموزان نیز کاهش 

 برازش مدل بروندادهای شاخص .4جدول

 X2 df X2/df GFI NFI CFI RMSEA p هاشاخص

 0/001 0/250 0/988 0/926 0/96 1/270 39 49/54 مدل برونداد

 

برازندگي مدل برونداد را نشان های خصشا 4جدول شماره 

برازندگي شامل شاخص مجذور های دهد، که شاخصمي

54/49x2(مجذور خي نسبي )=270/1X2/df شاخص نیكویي ،) =

= (، شاخص برازش هنجار شده 96/0GFIبرازش )

(962/0NFI)= ،988/0ای )شاخص نیكویي برازش مقایسه =

CFI025/0ریب )(، و جذر میانگین مجذورات خطای تق  =

RMSEA.حاکي از برازش متوسط مدل برونداد است ) 

 

 گیرییجهو نتبحث 

هدف از پژوهش حاضر بررسي پیشبیني پذیری اضطراب 

های یادگیری با میانجیگری خودکارآمدی آزمون بر اساس سبک

با های یادگیری بود که نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سبک

میانجیگری خودکارآمدی بر اضطراب آزمون نقش 

 های یادگیری دانشکنندگي دارد. یعني هرچه سبکپیشبیني

آموزان  موزان افزایش یابد، خودکارآمدی تحصیلي دانشآ

یابد و با افزایش خودکارآمدی تحصیلي بر اضطراب افزایش مي

شود و برعكس. این یافته با نتایج آزمون دانش آموزان کاسته مي

، چراغي و (17) ، کودسي و پوتری(16) ت، اشمیت و اشمیتلن

کبری بورنگ و ، (19) عالئیخرایم و همكاران، (18)  همكاران

 باشد.همسو مي (21) و همكارانمي(، غال20) امین یزدی

آموزان  توان گفت زماني که دانشدر تبیین این یافته مي 

شوند و خودشان مسئولیت های کالسي ميدرگیر فعالیت

های غیر مستقیم گیرند و از کمکگیری خود را بر عهده ميیاد

گیرند، این امر خودکارآمدی آنها را ارتقاء معلمان کمک مي

های یادگیری بهره آموزاني که از سبک دهد.در واقع دانشمي

برند در فرایند یادگیری با انگیزه و اراده در شروع و مناسبي مي
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ه بهترین نتایج های خود در دسترسي بتداوم بخشیدن به تالش

یادگیری خود به شیوه خود مدیریتي، خود کنترلي و اشتیاق برای 

یادگیرندگاني که . (22) کنندیادگیری و حل مسأله تالش مي

گیرند به خوبي کارهای خود را راهبردهای یادگیری را به کار مي

کنند و با کوشش و دهند، آنان زمانبندی را رعایت ميانجام مي

پردازند. این یادگیرندگان دقیق هستند طالعه ميتالش فراوان به م

آموزان در  و اهداف روشني برای مطالعه دارند. اگر دانش

یادگیری دروس تكرار و مرور، بسط معنایي و سازماندهي را از 

طریق خودکارآمدی به کار ببرند، اثرات زیادی در یادگیری و 

زان آمو همچنین، دانش .(23) گذاردپیشرفت دروس برایشان مي

به شناسایي نیازهای یادگیرندگان از طریق شناخت مستمر و 

شوند و با درگیر شدن در گیری مشارکتي تشویق ميتصمیم

های کالسي و به عهده گرفتن مسئولیت یادگیری خودشان فعالیت

های غیر مستقیم معلمان، به ارتقای گیری از کمکو بهره

های بکشوند. یک یادگیرنده که از سخودکارآمدی ترغیب مي

کند، ابتكار عمل داشته و مسئولیت یادگیری به خوبي استفاده مي

پذیرد و مشكالت را به عنوان چالش در نظر یادگیریاش را مي

گیرد نه مانع، لذا او فردی است که تمایل قوی به یادگیری یا مي

تغییر دارد و اعتماد به نفس باالیي داشته و قادر به کاربرد 

سازماندهي زمان و ایجاد سرعت  های اساسي مطالعه،مهارت

مناسب برای یادگیری است و برای کامل کردن تكلیف، یک 

فراهم نمودن تجارب موفقیت آمیز . (24) کندطرح را تدوین مي

آموزان و تنظیم  های دست یافتني متناسب با توانایي دانشو هدف

این موارد با اهداف آموزشي از سوی مسئوالن، به منظور ارتقای 

آموزان با  آموزان و مواجه نمودن دانش مدی در دانشخودکارآ

تكالیف چالش انگیز به منظور توسعه رشد شناختي و 

آموزان  خودکارآمدی موجب ارتقای خودکارآمدی دانش

های یادگیری معتقد در مورد سبک  (26) دمبو. (25) گرددمي

آموزان موفق، آنهایي نیستند که فقط سر کالس  است دانش

دارند و دهند، یادداشت برميدرس گوش ميشوند، به حاضر مي

 مانند تا معلم، تاریخ امتحان را اعالم کند. بلكه دانشمنتظر مي

آموزان موفق کساني هستند که زمان مورد نیاز برای انجام تكالیف 

هایي که باید انجام ی پژوهشکنند. دربارهدرس را پیشبیني مي

ضرورت  آورند، به هنگامدهند، اطالعات الزم را به دست مي

دهند و از راهبردهای یادگیری های کاری تشكیل ميگروه

برند. به طور کلي توانایي استفاده از مناسب نیز استفاده فراوان مي

دهد تا بر رفتارهایش های یادگیری مناسب به فرد امكان ميسبک

کنترل و نظارت داشته باشد یعني رفتارهایش را ارزشیابي کند، 

بسنجد و در مورد شخص خود، تقویت  آنها را با معیارهای خویش

شخصي که نتیجه ارزشیابي از خودش  (27)و تنبیه اعمال کند

دهد و با عالقه و پشتكار مثبت است خود را کارآمد تشخیص مي

تواند پیشرفت پردازد، زیرا معتقد است که ميبه انجام کارها مي

 .(28)  بیشتری کسب نماید

مورد نیز اشاره داشت که توان به این در تبیین این مسئله مي 

آموزاني که از راهبردهای یادگیری بیشتری استفاده  دانش

کنند کنند، در هنگام تدریس معلم یا هنگام مطالعه سعي ميمي

همان موقع با معنادار کردن اطالعات، ایجاد ارتباط منطقي با 

اطالعات قبل، کنترل چگونگي این فرایند و ایجاد محیط یادگیری 

را یاد بگیرند و عملكرد تحصیلي خود را باال ببرند.  مناسب، مطالب

ات مثبتي در فرد و تأثیرعالوه بر این تغییر نگرش و باورها، 

کند. با تغییر نگرش، کنترل زمان آسانتر و عملكرد او ایجاد مي

گیرد و وقتي مدت و بلندمدت بهتر انجام ميریزی کوتاهبرنامه

ت رضایت خاطر، کارها در زمان مناسب و درست انجام گرف

شود و میزان استرس ميخشنودی و خودکارآمدی در فرد ایجاد 

توان بیان کرد (. مي29) یابدو اضطراب امتحان او کاهش مي

آموزی که درباره خود، احساس کارآمدی داشته باشد،  دانش

آید و در نتیجه  اطمینان دارد که از عهده مشكالت و تكالیف برمي

توان تبیین درنتیجه مي .کندربه مياضطراب امتحان کمتری را تج

تواند فقدان اضطراب امتحان را کرد که خودکارآمدی باالتر مي

آموزان پیشبیني کند. به طور کلي خودکارآمدی  در این دانش

آموزان را افزایش و  های قابل دسترس دانشتجربه مهارت

زماني که خودکارآمدی . (19) دهداضطراب آنها را کاهش مي

ارزیابي منفي از خود وجود دارد که اغلب با پایین است خطر 

هایي در مورد پیامدهای عملكرد در امتحان یا نگراني از نگراني

تواند موج برانگیختگي اضطراب امتحان همراه است که مي

(. و 30) عاطفي در طول کالس یا امتحان باشد -فیزیولوژیكي
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صورت توانمند در  آموزان خود را به بالعكس زماني که دانش

نجام انواع تكالیف آموزشي و پیشبرد اهدافي که برای خود معین ا

های اضطرابي در مواجهه اند ارزیابي کنند در کنترل حالتکرده

با اضطراب امتحان و درک ارتباطي و ترس از ارزیابي منفي 

توان گفت کنند در واقع ميدیگران، موفق عمل مي

کند و خودکارآمدی به سازماندهي فضای ذهني کمک مي

 .(31) کننده تغییرات اضطراب امتحان باشد بینيتواند پیشمي

 تشکر و قدردانی

ـــگـاه  دکتری نـامـهپـایـان برگرفتـه از مقـالـه این آزاد دانش

و  باشد. نویسنده از اساتید راهنما و مشاورمي اراکواحد مياسال

کمال  کســاني که در این راســتا با محقق همكاری نمودندميتما

 تشكر را دارد.

 منافع تعارض
 باشد.این مطالعه فاقد تضاد منافع مي
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 Abstract 

Introduction: Some researchers have attributed anxiety to specific cognitive 

styles and others to test anxiety as a result of specific learning styles. The aim 

of this study was to predict academic anxiety based on self-efficacy mediated 

learning styles. 

Methods: The method of the present study is descriptive-correlational. For 

the study, a sample of 400 people were selected in a multi-stage cluster. To 

collect information from the Ahwaz Anxiety Scale, the Learning Styles 

Questionnaire (ILS) and the Self-Efficacy Questionnaire. General Scherer 

was used. To analyze the findings, path analysis method and Emus program 

were used. 

Results: The results of path analysis showed that learning styles with self-

efficacy mediation have a predictive role on test anxiety (P <0/001). 

Conclusion: It seems that in order to predict test anxiety, individuals' learning 

styles and self-efficacy can be examined. However, in order to increase the 

external credibility of the research, it is suggested that more research be done 

in this direction. 
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