
Journal of Research in Teaching 
 

 تدریس پژوهیعلمی فصلنامه 

Vol 7, No 4, Winter 2020  :8931زمستان  –شماره چهارم  –سال هفتم 432-452صفحات 
 

بررسی نقش توضیحی پریشانی و اجتناب اجتماعی، انگیزه و خودکارآمدی تحصیلی در 

 تبیین اضطراب کالس زبان خارجی
 5 سیمین حسینیانو 4 بهناز دهقان 3 ،لیاولی رقیه نوری پور 2 ،سرخوش مهدی، *1 سلیمانی اسماعیل

 

 

E. Soleimani* 3M. Sarkhosh 1, R. Nooripour Liavoli 2, B. Dehgahn 3 S. Hoseinian 3 

 

 25/33/8931پذیرش مقاله:                  39/34/8931دریافت مقاله: 
Received Date: 2019/06/24           Accepted Date: 2019/12/16 

 

 

 چکیده 

عمومی اضطراب متفاوت  احساس بایادگیری زبان خارجی، تنش مرتبط با یادگیری زبان  است که  اضطراب: هدف

آید. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تمییزی است و مانع مهمی در دستیابی به هدف یادگیرندگان به شمار می

 یخارجپریشانی و اجتناب اجتماعی، انگیزه تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی، در تبیین اضطراب کالس زبان 

 در دانشجویان بود. انگلیسی()

ه از روش نفر بودند که با استفاد 05751تعداد جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ارومیه به  روش:

نفر از دانشهجویان انتااب شهدند و به ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه اضطراب زبان  443ی اچندمرحلهی اخوشهه

، خودکارآمدی  Watson & Friend (1969)(، پرسههشههنامه پریشههانی و اجتناب اجتماعی (FLCAخارجی 

ی آماری همبسههتگی هاروشاز  هادادهپاسههد دادند. برای تحلیل  (AMS)( و انگیزه تحصههیلی ASES) یلیتحصهه

 استفاده گردید. 44نساه  SPSS افزارنرم( با SWگام )بهگامپیرسون و روش تحلیل رگرسیون چندگانه به روش 

های پژوهش، الگوی روابطی را با خودکارآمدی و پریشانی و اجتناب اجتماعی که بر اضطراب کالس یافته ها:یافته

 ای پیچیده و چندبعدی است وکند. اضطراب کالس زبان انگلیسی پدیدهگذارند، پیشنهاد مییمزبان خارجی تأثیر 
بررسی آن مستلزم در نظر گرفتن ابعاد ماتلف محیطی و درونی است. با توجه به اینکه پریشانی و اجتناب اجتماعی و 

س زبان، که نمود اضطراب کال شودد مینیز خودکارآمدی توانستند تغییرات اضطراب کالس زبان را تبیین کنند پیشنها

 ها در امتحانات زبان خارجی بررسی شود.بررسی عملکرد دانشجویان و نمرات آن
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 مقدمه
ی اسههت. تجربه عوایف که آموززبانیکی از عناصههر عایفی مهد در  0اضههطراب کالس زبان خارجی   

دهد شهههود فرایند یادگیری زبان خارجی را شهههکل میمکرر در یول کالس درس ایجهاد می یوربهه

(Cao, 2011.)  یر قرار تأثاضهههطراب زبان خارجی سهههطی موفقیت یادگیری زبان انگلیسهههی را تحت

توانهد برای بنهابراین میزان بها ی اضهههطراب می؛ (Dordinejad, & Ahmadabad, 2014دههد )می

 (.Thompson & Lee,2014باشههد )نقش بازدارنده داشههته  4گاه اکتسههاب زبانیادگیرندگان در دسههت

اسهههت های آموزشهههی ینتمریادگیرنده، مربی و  ازجملهیر عواملی تأثاضهههطراب زبان خارجی تحت 

(Hung,2015  و زمانی که دانش آموزان چندین تجربه منفی در بافت زبان خارجی داشهته باشند ر )

 (.   Chen & Chang,2004; Hewitt & Stephenson,2012; Fallah, 2017دهد )می

شههش دلیل بالقوه اضههطراب زبان خارجی در یادگیری زبان آموزان  Young (1991با توجه به مدل )

دخیل است که شامل عوامل فردی و بین فردی، باورهای یادگیرنده در مورد یادگیری زبان، باورهای 

های زبان و آزمون 3های کالسدگیرنده و مربی، شهههیوهمربی در مورد آموزش زبهان، تعهامهل بین یها

له آن یوسبهیر عوامل گوناگونی است. ابزاری که زبان خارجی تأثهستند. یادگیری زبان خارجی تحت 

هایی مانند فقدان محیط اجتماعی، محدودیت مهارتی زبان خارجی، یتمحدودشهههود و می فراگرفته

( و اضهههطراب یادگیرندگان، آن را در مقابل زبان اول که Joe, Hiver, Al-Hoorie,2017کالس )جو 

 ,Jeong, Sugiura, Suzuki, Sassaدهههد )یمی اسههههت، قرار خودخودبهههبههدون تالش و  معمو ً

Hashizume, Kawashima,2016;  Babadi Akasheh, Nasr, Nili, Tabatabai,2017  نههتههای .)

شههود اندکی متفاوت اسههت. تحقیقات ماتلفی تحقیقات با توجه به نوع زبان خارجی که آموخته می

 ;Horwitz, 2001اند )دادههمبسهههتگی منفی بین اضهههطراب زبهان و عملکرد یادگیرنده را نشهههان 

Spielman, & Radnofsky;2001; Matsuda & Gobel,2003; Gregersen,& Horwitz,2002   از .)

شههود کرد یادگیری زبان میسههوی دیگر تحقیقی نشههان داده اسههت اضههطراب منجر به افزایش عمل

(Garcia de Blakeley,Ford & Casey,2017( .)1983)Bailey  با بررسههی خایرات یازده یادگیرنده

دانشجویان یک منبع بالقوه اضطراب یادگیرنده است.  نفسعزتیری و پذرقابتمتوجه شد رابطه بین 

رفتند گمی کددستوانایی خود را یی که آرام بودند تهاآندانشهجویانی که اضطراب داشتند نسبت به 

(.  Dewaele, Witney, Saito  & Dewaele,2017داشههتند )شههان مشههکل یشههاصههو در ابراز نظرات 

                                                             
1. Foreign Language Classroom Anxiety 
2.  Language  acquisition device 
3. Classroom  procedure 
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ی هامهارتنیز نشههان داد دانش آموزان با اضههطراب با   Sevinç  & Dewaele( 2018نتای  تحقیق )

شهوند، نمرات اضههطرابشان نجیده میبا زبان اول خودشهان سه هاآنزبانی کمتری دارند اما زمانی که 

شود دانش آموزان (. در تحقیقی مشهاهده کرد اضهطراب باعم میMelchor-Couto,2017پایین بود )

رای ب آموزدانشاضههطراب در تصههمید  چراکهمطالعه زبان را به تعویق بیندازند یا تغییر رشههته دهند 

هیجانی با تر و انگیزه پیشههرفت  اسههت. همچنین سههطی هوش مؤثرادامه دادن آموزش زبان خارجی 

 & Farsian, Rezaeiاسههههت )بهیشهههتهر بهها کههاهش میزان اضهههطراب در کالس زبههان همراه 

Panahandeh,2015 ی خودکارآمدی دانشههجویان نیز نشههان داد بین موردبررسهه(. نتای  تحقیقی در

همبسهههتگی منفی وجود  هاآنو اضهههطراب خوانهدن کننهدگهان شهههرکهتخودکهارآمهدی خوانهدن 

 ;Ghonsooly & Elahi, 2010;  Farahbakhsh , Ghobadian, Farahbakhsh, Ghanbari,2017دارد)

Parishani, Nili, Mirshah Jafari, Agha Mohammadi, 2013 دیگر جنسیت و سطی  مؤثر(. عوامل

 به احتما ً صهورت که دانش آموزان در سطو  با تر یادگیری زبان خارجی، ینبدآموزش زبان اسهت؛ 

عملکرد بهتر میانگین نمرات اضههطراب بیشههتری دارند. همچنین  به خایردلیل احسههاس پریشههانی 

 & Rezazadehدهند )دانش آموزان دختر نسهبت به دانش آموزان پسهر اضطراب بیشتری نشان می

Karatas, Alci,  Dordinejad, & Ahmadabad, 2014; Tavakoli , 2009;

Bademcioglu,Ergin,2016   .) 

 نیرویی بیرونی عنوانبهی است که آموززبانبر اضطراب  مؤثراز عوامل  0شهانی و اجتناب اجتماعیپری

ور در حض کنندهناراحتی اتجربه عنوانبهشود و باعم کاهش یا اجتناب از رفتار یا گرایش خاصی می

 &Karabiyik  & Mirici, 2018; Arrindell, Sanerman,Hagemanاسههت )شههده یفتعردیگران 

Pickersgill, Kwee, Van der Molen  & Lingsma, 1990 اجتناب از  عنوانبه(.  اجتناب اجتماعی

فشار  ود وشهگفتگو با دیگران، اجتناب از بودن با دیگران، فرار از دیگران بدون هیچ دلیلی تعریف می

 دن درو یا مضههطرب بو یآشههفتگ های منفی مانند پریشههانی، عصههبی بودن،یجانهاجتماعی تجربه 

ی ارتبایی و تمایل اجتماعی هامهارتتوانهد فقدان ههای اجتمهاعی اسهههت. اضهههطراب مییهتفعهال

(Radke,Güths, André, Müller, Bruijn, 2014را تشههدید کند به یوری )  که اضههطراب با افزایش

هش کااجتناب و بازداری رابطه دارد افزایش اجتناب از تهدید درک شههده، رفتار اجتنابی فراگیر برای 

 & Struijs, Lamers, Vroling, Roelofs, Spinhoven) یزدانگیبرمسهههطی ترس یا اضهههطراب را 

Penninx, 2017 .)ی ارتبایی اسههت زمانی که فرد در حضههور هامهارتی نیازمند آموززبان ازآنجاکه

                                                             
1.  Social Avoidance and Distress 
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ری ی زبان خارجی باشههد توانایی وی برای برقراهامهارتدیگران احسهاس فشههار کند حتی اگر دارای 

ی آموززبانیابد بنابراین بررسهی پریشهانی و اجتناب اجتماعی در رابطه با اضطراب ارتباط کاهش می

 (.Dewaele et al., 2017دارد )جای بحم 

، رابطه بین مربی هاآنعوامل بیرونی مانند مواد آموزشههی، فرایند و محتوای آموزش، مربیان و نگرش 

درونی مانند عدم عالقه ذاتی، تجربه شهکسهت و  عواملو نیز ، امکانات و محیط آموزشهی آموزدانشو 

 & Liدارند )یر تأثآموزش زبان  0انگیزگییبو هدف مطالعه نامشهههار در  نفساعتمادبهعدم وجود 

Zhou,2017تواند درونی و یا رود که می(. انگیزه عاملی مهد در یادگیری هر نوع مهارتی به شههمار می

ی است که بر شرکت در مدرسه، تالش در جهت اخذ ادهندهسوقبیرونی باشد. انگیزه تحصیلی عامل 

(. فقدان انگیزه عالقه Marsh, Craven, Hinkley & Debus,2003گذارد )یر میتأثمدرک تحصههیلی 

( نشههان داد 2005)  Dörnyeiی را در پی دارد. آموززبانکمتر به یادگیری و نمرات پایین بیشههتر در 

ادگیری ی کنندهخستهانگیزه، اراده اولیه برای آغاز یادگیری زبان و بعدها نیرویی نگهدارنده در مسهیر 

دهد بین اضههطراب کالس زبان انگلیسههی و انگیزه ها نشههان مینماید. یافتهزبان خارجی را فراهد می

(. در  Liu & Chen,2015; Khodadady & Khajavy,2013منفی معنادار وجود دارد ) همبسههتگی

یری راهبردهای انگیزشهی دستاوردهای بهتر و پایدارتر با تالش کارگبهی، آموززبانبررسهی اضهطراب 

شهههود دانش آموزان تمرکز خود را از اهداف عدم بیشهههتر، لهذت و عالقهه بهه دنبال دارد و باعم می

ها (. پژوهشSmit, de Brabander, Boekaerts & Martens,2017دهند )یادگیری به یادگیری تغییر 

دهند انگیزه اثر متوسههط تا منفی بر یادگیری زبان دارد و سههطو  اضههطراب یادگیرنده با نشههان می

یه مبنی بر دوسوهای (. یافتهKhodadady & Khajavy,2013اسهت )مرتبط  هاآنسهطو  انگیزشهی 

( بین اضهههطراب و انگیزه Liu & Huang,2011مثبت )( و Liu & Chen,2015) یمنفهمبسهههتگی 

پیوسته  رتصوبهین بررسی انگیزه تحصیلی در جامعه دانشجویی ایرانی که بنابرا تحصیلی وجود دارد.

 رسد.با یادگیری زبان خارجی درگیر هستند  زم به نظر می

خودکارآمدی تحصیلی است  مؤلفهی آموززباندیگر در اضطراب  مؤثرعالوه بر انگیزه تحصهیلی عامل 

شههود. ی و انجام انواع تکالیف آموزشههی ایالق میدهسههازماناش در ییتواناه به برداشههت فرد از ک

بهاورههای خودکهارآمهد چگونگی احسهههاس، فکر، برانگیاتگی و رفتهار افراد را از یریق چههار کانال 

کنند. خودکارآمدی عامل مهمی در شهههنهاختی، انگیزشهههی، عهایفی و فرایندهای انتااب تعیین می

های تحصههیلی، بر یتفعالشههان در انجام ییتوانابی به اهداف اسههت، باورهای دانشههجویان به دسههتیا

گذارد. یمیر تأثهای دانشهههگاهی و دسهههتاوردهای علمی یتفعالبه  هاآنو سهههطی عالقه  ههاآرمهان

خودکارآمدی تحصهیلی به باورهای یک فرد در مورد توانایی جهت انجام امور تحصیلی یا دستیابی به 

ها، تالش صههرف شههده، یتفعالاهداف تحصههیلی اشههاره دارد. خودکارآمدی تحصههیلی روی انتااب 

                                                             
1.  Demotivator  
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ی کارآمدگذارد. همچنین خوداسههتقامت و پایداری در انجام تکالیف و دسههتاوردهای تکلیف، تأثیر می

تحصهیلی جز عواملی اسهت که در عملکرد تحصیلی نقش زیادی دارد و دانش آموزان و دانشجویان با 

خودکهارآمدی با  در مقایسهههه با همتایان خود با خودکارآمدی پایین به پیشهههرفت بیشهههتری نا ل 

مدی ی تحصیلی خود و خودکارآهامهارت(. عدم اعتماد به Honicke & Broadbent,2016شهوند )می

ای هیتفعالیژه وبههای آموزشههی یتفعالتحصههیلی اندک، باعم تضههعیف یادگیری، آموزش و سههایر 

 (.Baltes, Hoffman-Kipp, Lynn & Weltzer-Ward,2010شود )پژوهشی دانشجویان می

مینان تر، اییینپادانشهجویان با خودکارآمدی تحصیلی با  در مقایسه با دانشجویان با خودکارآمدی 

(. ادراک فرد از Bandura,1997دهند )شهههان را انجام بیشهههتری دارند که بتوانند تکالیف آموزشهههی

یز تسهیل کند و یا منجر به اجتناب برانگچالشهای یتموقعتواند مواجهه فرد را در خودکارآمدی می

یین خود را با سهههطو  پا آموزدانشدههد. زمانی که گردد. خودکهارآمهدی بهه رفتهار افراد جههت می

خودکارآمدی ارزیابی کند ممکن اسهههت به این نتیجه برسهههد که تالش او ثمری ناواهد داشهههت و 

ههای پیش رو وقهت صهههرف ناواهد کرد و برعکس خودکارآمدی با  انتظار یهتفعهالبنهابراین برای 

 Sevinç & Dewaele(2018) (.Bandura & Schunk,2004گردد )ها را سهب  مییتفعالموفقیت در 

کنند هر چه عقاید یا انتظارات فرد یمین رابطهه اضهههطراب اجتمهاعی و خودکهارآمهدی بیهان در تبی

کند، کمتر خواهد بود و بالعکس. چنانچه فردی یمباشههد، اضههطراب اجتماعی که فرد تجربه  ترمثبت

ی عمل نماید، این فقدان اعتماد به خود درسهههتبهتواند در یک موقعیت اجتماعی ینممعتقد باشهههد 

و ماهرانه  مؤثر صههورتبهاسههت منجر به افزایش سههطو  اضههطراب شههده و نتواند موقعیت را ممکن 

باشی از باور و انتظارات  عنوانبهدهد خودکارآمدی های دیگری نیز نشهان میمدیریت کند. پژوهش

(. اضههطراب Fallah,2017دارد )یری اضههطراب اجتماعی گشههکلدانشههجویان از خود، نقش مهمی در 

(. با بررسی نقش Azher, Anwar & Naz, 2010دارد )ی اغل  با عملکرد زبانی رابطه منفی آموززبان

مهد و اثرگذار خودکارآمدی تحصهیلی در مجموعه عوامل آموزشی،  زم است خودکارآمدی تحصیلی 

 یرد تا بتوان تبعات مثبتی در امر آموزش ایجاد کرد.قرار گ ویژه موردتوجه

ی ماتلف علمی اسههت. اغل  دانشههجویان در هاحوزهی، زبان مسههلط در در حال حاضههر زبان انگلیسهه

یری با مسئله آموزش زبان انگلیسی دارند. هرچند از ناپذاجتنابی ماتلف تحصیلی درگیری هارشته

سد رشود اما به نظر میرسمی آغاز می یوربهی قبل از ورود به دانشگاه، آموزش زبان انگلیسی هاسال

یری آن با مشهههکالتی مواجه هسهههتند. زمانی که کارگبهنشهههجویان در یادگیری و دانش آموزان و دا

برخورد   زم جهت نفساعتمادبهدانشجویان در فرایند یادگیری زبان از ارتکاب اشتباه نگران باشند یا 

ی آموزشههی نداشههته باشههند یا مطال  را دشههوار بیابند و انگیزه  زم جهت فراگیری زبان هاچالشبا 

ممکن اسهت اضطراب خود را به آموزش  هرچندگردند. ی نداشهته باشهند، دچار اضهطراب میانگلیسه

، اضطراب به باشی از شیوه پرتنشزبان مرتبط ندانند اما این احتمال مطر  اسهت با تکرار وضهعیت 

بنابراین بررسههی متغیرهای احتمالی دخالت ؛ شههودی یادگیری تبدیل هاحوزهدر سههایر  هاآنبرخورد 
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 ألخادبیات پژوهشی و در نظر گرفتن  مروربهدر بروز اضهطراب کالس زبان  زم است. با توجه  کننده

پژوهشهی در این زمینه این پژوهش درصهدد یافتن متغیرهای اختصهاصهی مرتبط با اضطراب کالس 

اسهت. از این میان نقش عوامل پریشانی  موردبحمی متغیرهای هامؤلفهزبان و نیز کاوش رابطه میان 

در رابطه با اضهههطراب کالس زبان بررسهههی  اجتناب اجتماعی و انگیزه و خودکارآمدی تحصهههیلیو 

گردد. لذا هدف پژوهش حاضههر، بررسههی نقش توضههیحی پریشههانی و اجتناب اجتماعی، انگیزه و می

 باشد.انگلیسی( می) یخارجخودکارآمدی تحصیلی در تبیین اضطراب کالس زبان 
 

 روش پژوهش
 پژوهش کنندگانشرکت

روش تحلیل داده از نوع مطالعات  ازنظرپژوهش حاضهههر بر مبنای اهداف از نوع تحقیق توصهههیفی و 

همبسهتگی اسهت. جامعه آماری تحقیق شهامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ارومیه 

در ی انجام شد. اچندمرحلهی اخوشهگیری به شیوه باشهد. نمونهدانشهجو می 05751بود که شهامل 

ی دانشگاه ارومیه، با توجه بههه حجهد گهسترده جامعه پژوهش و رعایت اصل هادانشکدهابتدا از بین 

ی استفاده شههد. بهدین ترتیه  در مرحله ناست از بین اچندمرحلهیری گنمونهیی از روش جوصرفه

 یورهبهندسی ی ماتلف سه دانشکده اقتصاد و مدیریت، ادبیات و علوم انسانی و فنی و مهادانشهکده

تصهادفی انتااب شهد و سهاس از هر دانشهکده دو گروه آموزشهی مکانیک و معدن، ادبیات فارسی و 

برگزیده شدند. در مرحلهههه بعد از بهههین ههههر  تصادفبهتارید و علوم اقتصادی و مدیریت بازرگانی 

تااب و دفی انتصا صورتبهتصادفی و مستقل از دانشجویان دختر و پسر، یک کالس  صورتبهرشهته 

ی قرار گرفتند. معیار ورود به تحقیق در هر گروه شههامل گذراندن حداقل دو ترم موردبررسههافههههراد 

تحصهههیلی بود بهه یوری که در ترم جاری واحد زبان انگلیسهههی را انتااب کرده باشهههند و در حال 

. کردی بودگذراندن درس زبان انگلیسههی باشههند. زبان اول این دانشههجویان شههامل فارسههی، ترکی و 

نفر انتااب شدند و پس از ایمینان از انتااب درس  443یت از میان دانشهجویان کارشهناسهی، درنها

ی تحقیق در اختیار دانشهههجویان قرار گرفت. جهت هاپرسهههشهههنامهزبان انگلیسهههی در ترم جاری، 

و با  44نسهههاه  SPSSی زیر اسهههتفاده گردید. سهههاس با اسهههتفاده از ابزارهای ایالعات از آورجمع

 ها تحلیل گردیدند.یافته گامبهگامی آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون هاروش

 ابزار پژوهش

 Horwitz, Horwitz  & Cope (1986): این مقیاس توسط FLCAS))0مقیاس اضطراب زبان خارجی 

ق مواف کامالًا ماالف ت کامالًای از ینهگزاست که در ییف لیکرتی پن   سؤال 33سهاخته شد و شامل 

 34، 42، 44، 02، 02، 00، 2، 5، 4ی هاسههؤالشههوند. ی میگذارنمرهتا پن   به ترتی  با نمرات یک

شهههود. نمرات با  برعکس انجام می سهههؤا تی این گذارنمرهبنابراین ؛ منفی هسهههتند صهههورتبهه

                                                             
1 . Foreign Language Class Anxiety Scale 
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 رندیگی در نظر میمقیاس را چهار عامل هاپژوهشاضطراب بیشتر و بالعکس است. برخی  دهندهنشان

(Na,2007که شهههامل ) 4(، اضهههطراب امتحان34،،02،02،42،47،4،،،0 )سهههؤا ت 0درک ارتبایی 

( و 3،7،03،05،41،43،45،30،33 )سهههؤا ت 3(، ترس از ارزیههابی منفی40،،4،2،01،0 )سهههؤا ت

 هاپژوهش( است و برخی 2،5،5،00،04،05،07،44،45،42،31 )سهؤا ت 2اضهطراب کالس انگلیسهی

 )سهههؤا ت یتمیآگیرنهد کهه در بردارنهده سهههه عامل درک ارتبایی یازده سهههه عهاملی در نظر می

 )سههههؤا ت یههتههمههیآ(، اضههههطههراب امههتههحههان پههانههزده 31،34،،02،05،02،42،47،4،،،0،2

 )سهههؤا ت یتمیآ( و ترس از ارزیهابی منفی هفت 3،5،5،2،01،00،04،05،07،41،40،44،45،45،42

(. در این پژوهش با توجه به برازندگی مناسبی که مدل Huang,2008است )( 43،30،33،،4،7،03،0

است.  شهدهگرفتهنشهان داده اسهت؛ این مدل سهه عاملی به کار  Cao(2011)سهه عاملی در پژوهش 

Horwitz, Horwitz & Cope(1986)   23/1یی باز آزماو پایایی  3/1،ضری  آلفا=r  ها یتدآبرای تمام

 ررسی روایی این مقیاس در پژوهش حاضر از تحلیل عاملی استفاده شد. در. برای باندآوردهبه دست 

عاملی  تحلیل و اکتشافی عاملی تحلیل روش دو هر از اضطراب زبان خارجی پرسشنامه عاملی ساختار

 ماتلف، یهاچرخش با اکتشافی عاملی تحلیل ماتلف هاییوهش انجام از شهد. پس اسهتفاده ییدیتأ

 ،شههدهاسهتارا  عوامل تعداد اضهطراب زبان خارجی، پرسهشههنامه نظری سههاختار اسهاس بر یتدرنها

 تحلیل روش به اکتشافی عاملی تحلیل از تا شد گرفته تصمید واریانس تبیین درصد ویژه و یهاارزش

 کفایت میزان هایآزمون شود. نتای  اسهتفاده ماده سهطی در واریماکس با چرخش اصهلی یهامؤلفه

 ؛P<0.000بارتلت ) کرویت آزمون دارییمعن و 0/1،با  برابر (KMOالکین )کیسر؛ مییر؛  یبردارنمونه

42=df2=553520 ؛X) تحلیل این برای همبستگی ماتریس و نمونه تعداد که اسهت این دهندهنشهان 

 به کرونبا  آلفای روش با اضطراب زبان خارجی، پرسهشنامه اعتبار همچنین ضهری  .اسهت مناسه 

 آلفای ضههرای  که گفت توانیم/. بود. 701مقیاس  این اسههتانداردشههدهاعتبار  ضههری  آمد؛ دسههت

 زم به ذکر است پرسشنامه  .است باشیترضا مقیاس کل ی برایسهنجروان لحاظ به آمدهدسهتبه

برای نمره کل این مقیاس در تحقیق حاضر،  کرونبا پژوهش حاضهر ترجمه شد. آلفای  گروهتوسهط 

 بوده است. 1/،7

ایههن پرسشههنامه توسههط واتسههون و  (:SAD5فرند )مقیاس پریشانی و اجتناب اجتماعی واتسون و 

شده است: الف( مقیهاس تهرس از یلتشکشده اسههت، از دو زیرمقیاس یهته ،0،5فرنهههد در سههال 

است و)ب( مقیهههاس  07گزاره درست/ غلط بههها خهههط بهههرش نمهههره  31ارزیهههابی منفی که شامل 

اسهت. در این  04گزاره درست/ غلههط با خط بهرش نمهره  42که دارای  اجتماعی ب و پریشانیاجتنا

                                                             
1. communication apprehension 

2.Test Anxiety 

3.fear of negative evaluation 

4.Anxiety of English Classroom  

5.Social Avoidance and Distress Scale 



2   ...بررسی نقش توضیحی پریشانی و اجتناب اجتماعی، انگیزه و خودکارآمدی تحصیلی در تبیین اضطراب 

 

است استفاده  اجتماعی این پرسهشهنامه که مربوط به مقیاس  اجتناب و پریشانی سهؤال 42پژوهش 

(گزینه  43،42،45 ،40،41،،03،02،05،02،0 ،2،01،00 ،5 ،4ی)هاسهههؤالشهههد زمانی که افراد در 

 ،05 ،04 ،، ،7 ،2،5 ،0،3ی)هاسؤالگیرند و زمانی که در عالمت زده باشهند یک نمره میدرسهت را 

گیرد. واتسون و تعلق می هاآن( گزینه غلط را انتااب کرده باشهند یک نمره به 42 ،47 ،45 ،44 ،07

رونبا  (. آلفای کWatson  & Friend,1969)اندآورده/. به دسههت 52یی مقیاس را باز آزمافرند پایایی 

 بوده است. 75/1برای نمره کل این مقیاس در پژوهش حاضر، 

 ,Vallerand, Pelletier  (1992)(: مقیاس انگیزش تحصهیلی توسطAMS0تحصهیلی )مقیاس انگیزه 

Blais, Briere, Senecal & Vallieres  سه  و شدهییراح یمیبر اساس نظریه خودتنظسهاخته شد و

دهد. یرار مق یرا موردبررسههانگیزگی یبو  ، انگیزش بیرونیدرونی انگیزش انگیزش یعنیبعد اصههلی 

)دانسههتن، حرکت در  یمربوط به بعد انگیزش درونآیتد  3زیر مقیاس اسههت که  7این آزمون دارای 

و  یفکندرون )همسان کردن، یرونیمربوط به بعد انگیزش ب آیتد 3(، تجربه محرک و جهت پیشهرفت

ارای مقیاس انگیزش تحصههیلی د. یاس مربوط به بعد بی انگیزشههی اسههتزیر مق ( و یکبیرونی یدتنظ

این آزمون یک ابزار خود گزارشی است  عبارت به هر زیر مقیاس اختصاص دارد. 2 عبارت است و 42

یک از  ( مشار سازد که هر7تا کامالً= 0)اصهالً= یدرجه ا 7یک مقیاس لیکرت  آزمودنی باید در و

. این پرسشنامه دارای دو ذکرشده تا چه حد دلیل رفتن وی به مدرسه یا دانشگاه هستند یهاعبارت

فرم ماصهوص دانش آموزان و یا دانشجویان است. در این پژوهش فرم متعلق به دانشجویان استفاده 

آید. عبارات مربوط به هر ها به دسههت مییتدآگردید. نمره هر زیر مقیاس با اسههتفاده از جمع جبری 

(، )حرکت در 05،43،،،4های یتدآدانسهههتن؛ ) یدروناز: زیر مقیاس انگیزش  اندعبهارتیر مقیهاس ز

 یرونیب(؛ زیر مقیاس انگیزش 2،00،02،45( و )تجربه محرک؛5،03،41،47 یهایتدآجهت پیشههرفت؛ 

ی؛ فکندرون(، )0،2،05،44هههای یتدآ(، )تنظید بیرونی؛ 3،01،07،42هههای یتدآهمسههههان کردن؛ )

. دامنه بردارد( را در 45،،5،04،0) یتدآانگیزگی کهه چهار یب( و زیر مقیهاس 7،02،40،42ههای یتدآ

انگیزه تحصیلی با ی  دهندهنشهانمتغیر اسهت و نمرات با تر  0،5تا  42تغییرات نمرات حاصهل از 

و سط انگیزه متو 053تا  004کد،  یزه: انگ004تا  71،انگیزگییب ،5-42، نمرات هستفرد پاسهاگو 

دهد. در پژوهش حاضههر، آلفای کرونبا  برای نمره کل این مقیاس انگیزه با رانشههان می 0،5 تا 052

 بوده است. 75/1

آیتد از مقیاس خودکارآمدی  5خودکهارآمدی افراد با  :)ASES)4مقیهاس خودکهارآمهدی تحصهههیلی

  ,Schaufeliاست، ارزیابی شد. این پرسشنامه توسط ) SS-MBI3ای که برگرفته از پرسهشنامه حرفه

Martinez,  Pinto, Salanova, & Bakker,2002 سؤال 05است. این پرسشنامه در کل  شده ( اصال 

                                                             
1.Academic  motivation scale 
2. Academic Self-Efficacy Scale(ASES) 
3. Maslach Burnout Inventory -Student Survey 
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 شدهاستفادهآن مربوط به ارزیابی خودکارآمدی تحصهیلی است که در این پژوهش  سهؤال 5دارد که 

شود. گیری می( اندازه5) یشههم( تا 1هرگز )ای از درجه 7روی پیوسهتار  های مقیاس براسهت. آیتد

ی هنجار سازو  ترجمه دهنده احساس خودکارآمدی بیشتر افراد است.هر چه نمره با تر باشهد، نشان

اسههت. آلفای  شههدهانجام  Rostami, Abedi & Schaufeli (2012)مقیاس خودکارآمدی نیز توسههط 

 بوده است. 55/1کرونبا  برای این مقیاس در پژوهش حاضر، 

 

 هایافته

نفر از تحلیل خار  گردید  3ی هادادهنفر شهههرکهت داشهههتند که از این تعداد  443در این پژوهش 

تا  02شههده اسههت. دامنه سههنی دانشههجویان یلتحلنفر مرد وارد  74نفر زن و  022ی هادادهبنابراین 

بود. جهت تعیین سهههد متغیرهای  4/،0سههال و انحراف اسههتاندارد  ،22/0با میانگین سههال و  34

، انگیزه تحصههیلی شههامل 54/2و انحراف اسههتاندارد  5/،5پریشههانی و اجتناب اجتماعی با میانگین 

و  05/54، انگیزه بیرونی با میانگین 22/04اسهههتاندارد و انحراف  55/ 44انگیزه درونی بها میهانگین 

و همچنین  07/5و انحراف اسهههتاندارد  ،/04انگیزگی بها میانگین یبو  51/02سهههتهانهدارد انحراف ا

بینی اضههطراب کالس یشپ، در 74/5و انحراف اسههتاندارد  ،50/4خودکارآمدی تحصههیلی با میانگین 

ی آماری همبسهتگی پیرسون و هاروشاز  71/43و انحراف اسهتاندارد  15/0زبان خارجی با میانگین 

ها در زیر استفاده شد که نتای  یافته 44نساه  SPSSآمهههاری  افزارنرمبا  گامبهگامسیون تحلیل رگر

 گردد.ارا ه می

شههده توسههط معادله بینییشپتفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر خطاها )جهت بررسههی اسههتقالل 

به دست داد.  =DW 720/0واتسون استفاده شد و نتیجه آزمون مقدار  –رگرسیون(، آزمون دوربین 

 شهههود، لذاقرار گیرد، عدم همبسهههتگی بین خطاها پذیرفته می 5/4تا  5/0چنانچه این آماره در بازه 

ی هادادهجهت بررسی نرمال بودن توزیع  های این تحقیق نشهان از استقالل خطاها از هد دارد.یافته

ی اسههتفاده شد امونهنتک  0اسهمیرنف –متغیر اضهطراب کالس زبان خارجی، از آزمون کولموگروف 

دار معنی 10/1از  ترکوچکدر سهههطی  207/1 آمدهدسهههتبهبا مقدار  Zنتیجه نشهههان داد آماره  که

درصههد ایمینان توزیع اضههطراب کالس زبان خارجی در بین  1/،،توان گفت با نیسههت، بنابراین می

 نمونه منتا  با توزیع آن در جامعه نرمال است.

 

 

 

                                                             
1. Kolmogorov–Smirnov test  
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بین متغیرهای پریشانی و اجتناب اجتماعی و خودکارآمدی و نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه (. 1جدول )

 اضطراب کالس زبان
 شاخر

 ابعاد
 SS MS df F p R 2R 2A.R DW منبع تغییر

د 
خو

ی
مد
ارآ
ک

 

 720/0 012/1 012/1 1/،34 1110/1 553/45 0 025/03224 025/03224 رگرسیون

 1110/1 ،40 223/515 ،555/00177 باقیمانده
 1110/1 441 ---- 201/042450 مجموع

 و 
ی
شان

پری

ب 
تنا
اج

ی
ماع

جت
ا

 

 045/1 032/1 355/1 1110/1 221/05 4 502/2302 ،142/0554 رگرسیون
 1110/1 402 742/2،3 724/017534 باقیمانده

 1110/1 441 ---- 201/042450 مجموع

SS  :  ،مجموع مجذوراتMS ،میانگین مجموع مجذورات ،df:  ،درجه آزادی: R   ضری  ، چندگانهضری  همبستگی :

 واتسون،  -: دوربینDWشده، یلتعد: ضری  تعیین تعیین، 

 

متغیههههر های  زم، رگرسیون نشان داد فرضیشپکه با رعایت  شهودمی مشهاهده جدول به توجه با

وارد ته وابسدلیل دارا بههودن با ترین ضری  همبهستگی صهفر مرتبهه بها متغیهر ه بهه خودکارآمدی

را تبیین کرده است  اضطراب کالس زبان از واریانس متغیر 012/1 واست رگرسهههیون شهههده  تحلیل

مدل رگرسیون  یجهواریانس تبیین شده و درنت از ایهن میزان( 535/45)شدهمشاهده F که با توجه به

دهد است که نشان می 1/،34مقدار ضهری  همبستگی  اسهت. داریمعن 10/1ل در سهطی در گام او

در گام بعدی متغیر سهههاس  بین متغیر خود کارآمدی و اضهههطراب کالس زبان رابطه برقرار اسهههت.

ان اضطراب کالس زبدارا بودن با ترین ضهری  همبسهتگی با  یلبه دلپریشهانی و اجتناب اجتماعی 

درصد از واریانس  032/1مجموعاً  خودکارآمدیو به همراه متغیر است رگرسهیون شهده  تحلیلوارد 

ایههههن میههههزان  (221/05شههده )مشههاهده F اند که با توجه بهرا تبیین کردهاضههطراب کالس زبان 

 .است داریمدل تحلیل رگرسیون در گام دوم معن یجهواریهانس تبیهین شده و درنت

 

 بینی کننده اضطراب کالس زبانیشپی متغیرهای هامؤلفهبرای ضرایب رگرسیون  (.2جدول )
 B Beta S.E t Sig. Tolerance VIF متغیر

   111/1 521/01 215/5  111/74 مقدار ثابت

 111/0 111/0 111/1 -053/5 445/1 -1/،34 -054/0 خودکارآمدی
   111/1 554/01 522/7  253/21 مقدار ثابت

 0/،13 54/1، 111/1 -535/2 447/1 -4،2/1 -150/0 خودکارآمدی
پریشهههانی و اجتناب 

 اجتماعی

232/1- 054/1- 330/1 545/4- 111/1 ،54/1 13،/0 
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جههت بررسهههی عهدم وجود هد خطی بین متغیرههای مسهههتقهل پریشهههانی و اجتناب اجتماعی و 

به  54/1،تولرانس ی تولرانس و عامل تورم واریانس اسهههتفاده شهههد. میزان هاآمارهخودکارآمدی از 

میزان زیادی از واریانس دو  اندنتوانستهدهد سایر متغیرهای مستقل در مدل دست آمد که نشان می

متغیر پریشهههانی و اجتنهاب اجتمهاعی و خودکارآمدی را تبیین کنند. همچنین مقدار تورم واریانس 

ر استاندارد خطاها و محاسهبه مقادی نیز بیانگر عدم مشهکل در اسهتفاده از رگرسهیون اسهت. 0/،13

با نمودار نرمال حاکی از آن بود که این مفروضههه برقرار اسههت به این  هادادهمقایسههه نمودار توزیع 

 یباً نرمال است.تقرصورت که توزیع فراوانی خطاها 

و پریشانی و  -1/،34که دو متغیر خودکارآمدی با ضهری  رگرسیونی  دهدمی نشهان 4 جدول نتای 

درصهد با متغیر اضطراب کالس زبان  ،،در سهطی  -054/1با ضهری  رگرسهیونی  اجتناب اجتماعی

خودکارآمدی با متغیر وابسته به دلیل منفی  مسهتقل یرمتغداری دارد. ارتباط یمعنانگلیسهی ارتباط 

دهد با افزایش خودکارآمدی میزان اضطراب ارتباط معکوسی است که نشان می B بودن مقدار عددی

همچنین ارتباط متغیر پریشانی و اجتناب اجتماعی با متغیر وابسته اضطراب  ؛ ویابدیمکالس کاهش 

دهد با افزایش یک انحراف اسههتاندارد از آن با توجه به کالس ارتباط معکوسههی اسههت که نشههان می

یابد. با توجه به ضههری  بتا یک انحراف اسههتاندارد تغییر یمضههری ، میزان اضههطراب کالس کاهش 

انحراف اسهههتاندارد تغییر در اضهههطراب کالس زبان ر  دهد،  1/،34شههود مدی باعم میدرخودکارآ

 انحراف 054/1همچنین یهک انحراف اسهههتهانهدارد تغییر در پریشهههانی و اجتناب اجتماعی منجر به 

گردد. متغیر انگیزه تحصیلی به دلیل اینکه سطی خطای اسهتاندارد تغییر در اضطراب کالس زبان می

ر یتأثدهد انگیزه تحصههیلی بر متغیر اضههطراب کالس زبان اسههت نشههان می 10/1 تر از آن با tمقدار 

بینی تغییرات اضطراب کالس زبان یشپی بهترین مدل برای سهازمدل ازنظریت درنهانداشهته اسهت. 

 به شر  زیر است.

 𝑥2054/1 - 𝑥134،/1 -74111 y= 
 

 گیرینتیجه و بحث

هدف از پژوهش حاضههر بررسههی نقش توضههیحی پریشههانی و اجتناب اجتماعی، انگیزه تحصههیلی و 

انگلیسی( بود. رابطه متغیرها در ) یخارجبینی اضطراب کالس زبان یشپخودکارآمدی تحصهیلی، در 

نشهان داد مدل رگرسیونی تحقیق  fمقدار ی قرار گرفت. موردبررسه گامبهگامقال  مدل رگرسهیونی 

سهبی اسهت و متغیرهای مستقل خودکارآمدی، پریشانی و اجتناب اجتماعی قادرند تغییرات مدل منا

 متغیر اضطراب کالس زبان را تبیین کنند.
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ترجیی تنهایی و احسههاس ناراحتی  دهندهنشههانتواند نمرات با  در پریشههانی و اجتناب اجتماعی می

انگلیسههی فعالیتی جمعی به شههمار  آموزش و یادگیری زبان ازآنجاکههنگام حضههور در جمع باشههد. 

افزایش تسلط در یادگیری زبان مستلزم ایجاد شرایط گفتگو با دیگری است بنابراین  اصهو ًرود و می

ابد یهای اجتماعی افزایش مییتموقعبا افزایش پریشهانی و اجتناب اجتماعی، پرهیز از روبرو شدن با 

خود در فرایند  نوبهبهدهد اما کاهش می وقتهاًمو همین اجتنهاب از جمع، اضهههطراب کالس زبهان را 

یادگیری زبان انگلیسهی که فرایندی مسهتلزم رویارویی با دیگران و ایجاد گفتگو اسههت مشکل ایجاد 

د. رهانها مییهمکالستوسط  شدنواقع موردانتقادکند. اجتناب فرد را از احساساتی مانند ترس از می

یدها در کالس، بسهههتر  زم را جهت بازداری عملکرد و افزایش هدتتوجه انتاابی و افرایی به ادراک 

ها در یهمکالسههبترسههد و از برخورد  شههدنواقع موردانتقادآورد، زمانی که فرد از اجتناب فراهد می

هایی مانند آشههفتگی و عصههبانیت را تجربه کند برای یجانهصههورت بروز خطا تنش داشههته باشههد و 

تواند شامل غیبت از کالس و یا گزیند. رفتارهای اجتنابی میرا برمیکاهش اضطراب و تنش، اجتناب 

که پژوهش حاضههر نشههان داد رابطه معکوسههی بین  یورهمانبنابراین ؛ انجام ندادن تکالیف بروز کند

 & Dewaele, Witney,Saito) یهاگیرد که همسو با یافتهاجتناب و اضهطراب کالس زبان شکل می

Dewaele, 2017; Struijs et al. 2017  اسههت. همچنین )Horwitz, Horwitz  & Cope (1986)  

ی که آموزاندانشگذارد، به یوری که یر میتأثکننهد اضهههطراب بر راهبردههای ارتبهایی یهد میتهأک

های برقراری تعامل در زبان یسههاتکنند بیشههتر از مواجهه با اضههطراب با یی در کالس تجربه می

ی ارابطهگردد و بنابراین مین منجر بهه کاهش موقت اضهههطراب میورزنهد کهه هههدف اجتنهاب می

 گیرد.معکوس همسو با این پژوهش صورت می

دهد کاهش خودکارآمدی منجر به افزایش اضههطراب کالس زبان های نشههان میاز سههوی دیگر یافته

ن (. چنانچه در ایMills, Pajares & Herron,2006گردد )خارجی و کاهش موفقیت تحصهههیلی می

ه بینی کنندیشپتوان چنین اسههتنباط کرد تغییرات خودکارآمدی پژوهش نیز نشههان داده شههد می

تغییرات اضههطراب کالس زبان باشههد. تحقیقی روی دانش آموزان اندونزی نیز نشههان داد رابطه منفی 

( که همسو با یافته پژوهش حاضر Qudsyi & Putri, 2016دارد )بین اضطراب و خودکارآمدی وجود 

سهههت. زمهانی کهه خودکهارآمهدی پهایین اسهههت خطر ارزیابی منفی از خود وجود دارد که اغل  با ا

ههایی در مورد پیامدهای عملکرد در امتحان یا نگرانی از اضهههطراب امتحان همراه اسهههت که ینگران

 ,Ringeisenباشهههد )عایفی در یول کالس یا امتحان  –توانهد موج  برانگیاتگی فیزیولوییکی می

Raufelder, Schnell & Rohrmann, 2016 توانمند  صورتبه( و بالعکس زمانی که دانشجویان خود را
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 نترلدر کارزیابی کنند  اندکردهدر انجام انواع تکالیف آموزشی و پیشبرد اهدافی که برای خود معین 

گران، ی اضههطرابی در مواجهه با اضههطراب امتحان و درک ارتبایی و ترس از ارزیابی منفی دیهاحالت

 بینییشپتواند کند و میی فضههای ذهنی کمک میدهسههازمانکنند. خودکارآمدی به موفق عمل می

کننده تغییرات اضهطراب کالس زبان باشهد. پژوهشی نشان داد تشویق بیشتر و ایجاد فرصت تمرین 

 آموز کمک کند و سطو  اضطراب کالس زبان را کاهشتواند به خودکارآمدی دانشتوسهط مربی می

 & ,.Liu, H. J) یدآی منفی بین خودکهارآمهدی و اضهههطراب بهه وجود میارابطههدههد بنهابراین 

Chen,2015های این پژوهش است.( که همسو با یافته 

( و بررسی آن مستلزم Young,1990است )ی چندبعدای پیچیده و یدهپداضطراب کالس زبان انگلیسی 

در نظر گرفتن ابعاد ماتلف محیطی و درونی است. با توجه به اینکه پریشانی و اجتناب اجتماعی و 

 یین کنند پیشنهاد پژوهشی مهد برایتبنیز خودکارآمدی توانستند تغییرات اضطراب کالس زبان را 

در امتحانات زبان خارجی  هانآبررسی نمود اضطراب کالس زبان، بررسی عملکرد دانشجویان و نمرات 

های آتی  زم است دانش انگلیسی دانشجویان مورد ارزیابی قرار بگیرد. یبررسبنابراین در ؛ است

جه یدرنتو  شدهتجربهتواند بر سطو  اضطراب ها و مربی که مییهمکالسهمچنین روابط با سایر 

 بگذارد بررسی گردد. اجتناب یا گرایش دانشجویان و خودکارآمدی تحصیلی آنان اثر

 

 
References: 

 
Arrindell, W. A., Sanderman, R., Hageman, W. J. J. M., Pickersgill, M. J., Kwee, M. G. 

T., Van der Molen, H. T., & Lingsma, M. M. (1990). Correlates of assertiveness 

in normal and clinical samples: A multidimensional approach. Advances in 

Behaviour Research and Therapy, 12(4), 153-282. 

Azher, M., Anwar, M. N., & Naz, A. (2010). An investigation of foreign language 

classroom anxiety and its relationship with students′ achievement. Journal of 

College Teaching and learning, 7(11), 33-40. 

Babadi Akasheh, Z., Nasr, A. R., Nili, M. R., & Tabatabai, M. S. (2017). Explain the 

goals and activities of teaching and learning in the internship program. The 

Journal of Teaching Research, 7(1), 189–210. 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: insights. Harvard mental health letter. Soc Behav 

Personal, 13, 4-8. 

Bandura, A., & Schunk, D. H. (1981). Cultivating competence, self-efficacy, and 

intrinsic interest through proximal self-motivation. Journal of personality and 

social psychology, 41(3), 586. 



02   ...بررسی نقش توضیحی پریشانی و اجتناب اجتماعی، انگیزه و خودکارآمدی تحصیلی در تبیین اضطراب 

 
Bailey, K. M. (1983). Competitiveness and anxiety in adult second language learning: 

Looking at and through the diary studies. Classroom oriented research in 

second language acquisition, 3(5), 67-102. 

Baltes, B., Hoffman-Kipp, P., Lynn, L., & Weltzer-Ward, L. (2010). Students Research 

Self-Efficacy During Online Doctoral Research Courses. Contemporary Issues 

in Education Research (CIER), 3(3), 51-58. 

Chen, T. Y., & Chang, G. B. (2004). The relationship between foreign language anxiety 

and learning difficulties. Foreign Language Annals, 37(2), 279-289. 

Cao, Y. (2011). Comparison of two models of foreign language classroom anxiety 

scale. Philippine ESL Journal, 7(1), 73-93. 

Dörnyei, Z. (2014). The psychology of the language learner: Individual differences in 

second language acquisition. Routledge. 

Dewaele, J. M., Witney, J., Saito, K., & Dewaele, L. (2017). Foreign language enjoyment 

and anxiety: The effect of teacher and learner variables. Language Teaching 

Research, 1362168817692161.  

Dordinejad, F. G., & Ahmadabad, R. M. (2014). Examination of the relationship between 

foreign language classroom anxiety and English achievement among male and 

female Iranian high school students. The international journal of language 

learning and applied linguistics world (IJLLALW), 6(4), 446-460. 

Fallah, N. (2017). Mindfulness, coping self-efficacy and foreign language anxiety: a 

mediation analysis. Educational Psychology, 37(6), 745-756. 

Farahbakhsh, S., Ghobadian, M., Farahbakhsh, M., & Ghanbari, R. (2017). Investigating 

the effect of school atmosphere on students' academic self-efficacy by mediating 

classroom management style. The Journal of Teaching Research, 7 (3), 242-

227. 

Farsian, M. R., Rezaei, N., & Panahandeh, S. (2015). Correlation between achievement 

motivation, emotional intelligence and the foreign language classroom anxiety 

in french students of Ferdowsi university of Mashhad. Language related 

research, 6(4), 183-200. 

Garcia de Blakeley, M., Ford, R., & Casey, L. (2017). Second language anxiety among 

Latino American immigrants in Australia. International Journal of Bilingual 

Education and Bilingualism, 20(7), 759-772. 

Ghonsooly, B., & Elahi, M. (2010). Learners' Self-efficacy in Reading and its relation to 

Foreign Language Reading Anxiety and Reading Achievement, Journal of 

English Language Teaching and Learning, 53(217),45-67. 

Gregersen, T., & Horwitz, E. K. (2002). Language learning and perfectionism: Anxious 

and non‐anxious language learners' reactions to their own oral performance. The 

Modern Language Journal, 86(4), 562-570. 

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign language classroom 

anxiety. The Modern language journal, 70(2), 125-132. 

Horwitz, E. (2001). Language anxiety and achievement. Annual review of applied 

linguistics, 21, 112-126. 



 8931 05، زمستان چهارمسال هفتم، شمارة        فصلنامه تدریس پژوهی                                                            

 
Honicke, T., & Broadbent, J. (2016). The influence of academic self-efficacy on 

academic performance: A systematic review. Educational Research Review, 

1(7), 63-84. 

Hung, H. T. (2015). Flipping the classroom for English language learners to foster active 

learning. Computer Assisted Language Learning, 28(1), 81-96. 

Hewitt, E., & Stephenson, J. (2012). Foreign language anxiety and oral exam 

performance: A replication of Phillips's MLJ study. The Modern Language 

Journal, 96(2), 170-189. 

Jeong, H., Sugiura, M., Suzuki, W., Sassa, Y., Hashizume, H., & Kawashima, R. (2015). 

Neural correlates of second-language communication and the effect of language 

anxiety. Neuropsychologia, 66, 182-192. 

Joe, H. K., Hiver, P., & Al-Hoorie, A. H. (2017). Classroom social climate, self-

determined motivation, willingness to communicate, and achievement: A study 

of structural relationships in instructed second language settings. Learning and 

Individual Differences, 53, 133-144. 

Karatas, H., Alci, B., Bademcioglu, M., & Ergin, A. (2016). An Investigation into 

University Students Foreign Language Speaking Anxiety. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 232, 382-388.  

Khodadady, E., & Khajavy, G. H. (2013). Exploring the role of anxiety and motivation 

in foreign language achievement: A structural equation modeling 

approach. Porta Linguarum: revista internacional de didáctica de las lenguas 

extranjeras, (20), 269-286. 

Karabiyik, C., & Mirici, I. H. (2018). Development and Validation of the Foreign 

Language Learning Effort Scale for Turkish Tertiary-Level 

Students. Educational Sciences: Theory and Practice, 18(2), 373-395. 

Liu, H. J., & Chen, C. W. (2015). A comparative study of foreign language anxiety and 

motivation of academic-and vocational-track high school students. English 

Language Teaching, 8(3), 193-201. 

Li, C., & Zhou, T. (2017). A questionnaire-based study on Chinese university students’ 

demotivation to learn English. English Language Teaching, 10(3), 128. 

Liu, M., & Huang, W. (2011). An exploration of foreign language anxiety and English 

learning motivation. Education Research International, 2011, 305-311. 

Marsh, H. W., Craven, R. G., Hinkley, J. W., & Debus, R. L. (2003). Evaluation of the 

Big-Two-Factor Theory of academic motivation orientations: An evaluation of 

jingle-jangle fallacies. Multivariate Behavioral Research, 38(2), 189-224. 

Matsuda, S., & Gobel, P. (2004). Anxiety and predictors of performance in the foreign 

language classroom. System, 32(1), 21-36. 

Mills, N., Pajares, F., & Herron, C. (2006). A reevaluation of the role of anxiety: Self‐

efficacy, anxiety, and their relation to reading and listening proficiency. Foreign 

language annals, 39(2), 276-295. 

Melchor-Couto, S. (2017). Foreign language anxiety levels in Second Life oral 

interaction. ReCALL, 29(1), 99-119.  



05   ...بررسی نقش توضیحی پریشانی و اجتناب اجتماعی، انگیزه و خودکارآمدی تحصیلی در تبیین اضطراب 

 
Na, Z. (2007). A study of high school students’ English learning anxiety. The Asian EFL 

Journal, 9(3), 22-34. 

Parishani, N., Nili, MR., Mirshah Jafari, E., & Agha Mohammadi, S. (2013). The effect 

of self-efficacy training on students' behavioral performance in biology lessons. 

The Journal of Teaching Research, 1 (2), 81-89. 

Qudsyi, H., & Putri, M. I. (2016). Self-efficacy and anxiety of National Examination 

among high school students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 217, 

268-275. 

Ringeisen, T., Raufelder, D., Schnell, K., & Rohrmann, S. (2016). Validating the 

proposed structure of the relationships among test anxiety and its predictors 

based on control-value theory: evidence for gender-specific 

patterns. Educational Psychology, 36(10), 1826-1844. 

Radke, S., Güths, F., André, J. A., Müller, B. W., & de Bruijn, E. R. (2014). In action or 

inaction? Social approach–avoidance tendencies in major 

depression. Psychiatry research, 219(3), 513-517. 

Rostami, Z., Abedi, M. R., & Schaufeli, W. B. (2012). Dose interest predicts academic 

burnout? Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 6(1), 

21-38. 

Rezazadeh, M., & Tavakoli, M. (2009). Investigating the Relationship among Test 

Anxiety, Gender, Academic Achievement and Years of Study: A Case of Iranian 

EFL University Students. English Language Teaching, 2(4), 68-74. 

Struijs, S. Y., Lamers, F., Vroling, M. S., Roelofs, K., Spinhoven, P., & Penninx, B. W. 

(2017). Approach and avoidance tendencies in depression and anxiety 

disorders. Psychiatry research, 256, 475-481. 

Smit, K., de Brabander, C. J., Boekaerts, M., & Martens, R. L. (2017). The self-regulation 

of motivation: Motivational strategies as mediator between motivational beliefs 

and engagement for learning. International Journal of Educational 

Research, 82, 124-134. 

Schaufeli, W. B., Martinez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M., & Bakker, A. B. (2002). 

Burnout and engagement in university students: A cross-national study. Journal 

of cross-cultural psychology, 33(5), 464-481. 

Sevinç, Y., & Dewaele, J. M. (2018). Heritage language anxiety and majority language 

anxiety among Turkish immigrants in the Netherlands. International Journal of 

Bilingualism, 22(2), 159-179.  

Spielmann, G., & Radnofsky, M. L. (2001). Learning language under tension: New 

directions from a qualitative study. The Modern Language Journal, 85(2), 259-

278. 

Thompson, A. S., & Lee, J. (2014). The impact of experience abroad and language 

proficiency on language learning anxiety. Tesol Quarterly, 48(2), 252-274.  

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., & Vallieres, E. 

F. (1992). The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, 



 8931 07، زمستان چهارمسال هفتم، شمارة        فصلنامه تدریس پژوهی                                                            

 
and motivation in education. Educational and psychological 

measurement, 52(4), 1003-1017. 

Young, D. J. (1990). An investigation of students' perspectives on anxiety and 

speaking. Foreign Language Annals, 23(6), 539-553. 

Young, D. J. (1991). Creating a low‐anxiety classroom environment: What does language 

anxiety research suggest? The modern language journal, 75(4), 426-437. 

Watson, D., & Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. Journal of 

consulting and clinical psychology, 33(4), 448-451. 

 


