تاریخ دریافت93/8/15 :
تاریخ پذیرش94/4/28 :

6

تعیین میزان شیوع اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان
دبیرستانی استان سیستان و بلوچستان

محمود شیرازی *

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان شیوع اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان دبیرستانی
استان سیستانوبلوچستان بود .روش پژوهش حاضر روش توصیفی و جامعه مورد پژوهش کلیه دانشآموزان دختر و پسر

دبیرستانهای استان سیستانوبلوچستان از یازده شهرستان و بخشهای مربوطه به تعداد  36624نفر بودند .نمونه مورد
مطالعه  374دختر و  378پســر بود .روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با
میزان خطای  5درصد بدست آمد .برای جمعآوری اطالعات از مقیاس اضطراب امتحان ساراسون استفاده گردید .یافتهها
نشان میدهد که  41/1درصد از دانشآموزان دبیرستانی مشکوک به اضطراب امتحان میباشند .شیوع اضطراب امتحان
در دختران بیشتر( )46/5از پسران ( )35/7بود .همچنین میانگینهای نمرات اضطراب امتحان در دو گروه دختر و پسر در
سطح یک درصد تفاوت معناداری داشت و میانگین نمره اضطراب امتحان دختران بیشتر از پسران بود .ضریب همبستگی
پیرســون نشــان داد که بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد همچنین نتایج
رگرسیون برای پیش بینی عملکرد تحصیلی نشان داد که اضطراب امتحان پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است.

* استادیارگروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
این مقاله بر گرفته از طرح پژوهشی از آموزش و پرورش استان سیستان و بلو چستان است
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واژگان کلیدی :شیوع ،اضطراب امتحان ،دانشآموزان دبیرستانی.
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مقدمه

در جریان رشد و تحول ،کودکان و نوجوانان انواع گوناگون و طیف وسیعی از اضطراب را تجربه
میکنند و گاهی این اضطرابها از چنان شدتی برخوردارند که زندگی روزمره و تحصیلی آنان

را دشوار میسازند .یکی از انواع این اضطرابها اضطراب امتحان 1است .اضطراب امتحان یک
واکنش هیجانی ناخوشــایند به موقعیت ارزیابی است ،این هیجان با احساس ذهنی از تنش،

تشــویش و برانگیختگی سیستم عصبی خودکار مشخص میشــود(گیودا 2و لودلو.)1989 3
ساراســون )1975(4نیز اضطراب امتحان را نوعی خود اشــتغالی ذهنــی میداند که با خود
کمانگاری و تردید دربارهی تواناییهای خود مشــخص میشود و غالباً به ارزشیابی شناختی

منفی عــدم تمرکز حواس ،واکنشهای فیزیولوژیکی نامطلوب و افت عملکرد تحصیلی منجر
میگردد و نقش مخرب و بازدارندهای در سالمت روانی و تحصیلی دانشآموز ایفا میکند .در
واقع اضطراب امتحان در برگیرندهی گونهای از اضطراب است که در موقعیت ارزشیابی یا حل

مســئله بروز میکند و محور آن تردید دربارهی عملکرد و پیامد آن ،افت بارز توانایی مقابله

با موقعیت اســت به بیان دیگر اضطراب امتحان سطح بروز عملکرد را تقلیل یافته تر از سطح
واقعی فرد قرار میدهد .به شکل اختصاصی تر میتوان گفت که هرچه اضطراب در این مورد

بیشتر باشد شاهد کاهش کارآمدی تحصیلی خواهیم بود (دادستان.)1376 ،

اســپیلبرگر )1980(5بین اضطراب حالت 6و صفت 7تفاوت قائل شــده اســت ،در اضطراب
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حالت فرد به طور موقت واکنش هیجانی دارد و علتش این است که فرد با موقعیت بخصوصی

برانگیخته میشــود .در حالتی که اضطراب صفت خصوصیت پایداری اســت که فرد مستعد

1. Test anxiety
2. Guida
3. Lodlow
4. Sarason
5. Spielberger
6. State
7. Trait

...درکلمع اب نآ طابترا و ناحتما بارطضا عویش نازیم نییعت
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اضطراب اســت و موقعیتهای مختلف را تهدید کننــده مییابد .کئوگ 1و فرنچ )2001(2در
مطالعات خــود به این موضوع پرداختهاند که اضطراب امتحان نوعی اضطراب صفت اســت،

فردی کــه دارای اضطراب امتحان اســت هنگامیکه در مواجهه با یک امتحان ســخت قرار

میگیرد تغییرات شناختی از خود نشان میدهد .در عین حال که کامینیون )1993(3لیبرت

4

و موریس)1967( 5معتقدند اضطراب امتحان دارای دو مفهوم اســت که یکی مفهوم شناختی

که همان جنبه نگرانی 6اســت و به فکر نابجا بــر میگردد که در واقع توجه ناآگاهانه فرد در
مورد عملکردش میباشد ،برای مثال توجه به عواقب مردود شدن در امتحان ،مقایسه خودش

با دیگران و انتظار عملکرد منفی ،دیگری مفهوم هیجانی 7اضطراب امتحان است که با عالئم

جســمی و تنش مشخص میشــود ،مثل باال رفتن ضربان قلب ،اختالالت گوارشی و تعریق.
امروزه اضطراب امتحان یک پدیدهی جهانی است که ساالنه میلیونها دانشآموز آن را تجربه

میکنند (هیل .)1984 ،8واین( )1980اضطراب امتحان را به عنوان یک ســازه شــناختی –

توجهای برای تبیین چگونگی تأثیر اضطراب امتحان بر عملکرد توصیف کرده اســت .براساس
مدل شــناختی – توجهای ،افراد دارای اضطراب امتحان توجه خود را معطوف به فعالیتهای

نامربوط به تکلیف ،اشــتغال فکری ،انتقاد از خود و نگرانیهای جســمانی نموده و در نتیجه
توجه کمتری بر تکلیف دارند که این امر موجب کاهش عملکرد در آنان میگرد(ابوالقاسمی،

گلپور ،نریمانی و قمری.)1388 ،

پاسخهای پدیدار شناختی ،فیزیولوژیکی و رفتاری مرتبط با ترس از شکست میباشد و فرد آن
1. Keogh
2. French
3. Comunian
4. Liebert
5. Liebert
6. Morris
7. Emotional
8. Hill
9. Sieber
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سیبرا )1980(9اضطراب امتحان را یک حالت خاصی از اضطراب عمومی میداند که شامل
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را در موقعیتهای ارزیابی ،تجربه میکند .هنگامی که اضطراب امتحان رخ میدهد ،بسیاری

از فرایندهای شــناختی و توجهای با عملکرد مؤثر فرد تداخل میکنند (مهرابی زاده هنرمند،
کاظمیان مقدم.)1386 ،

در ارتباط با شــیوع اضطراب امتحان نیز مطالعات نشــان داده است که ساالنه حدود 10

میلیون دانشآموز در ســطح پیش دانشگاهی و  15درصد از دانشجویان دانشگاههای آمریکا
اضطراب را تجربه میکردند (دنداتو 1و دینر.)1986 ،2

میزان شــیوع اضطراب امتحان در مدارس راهنمایی شــهر زاهدان در پژوهش لشکریپور،

بخشــانی و سلیمانی ( 42/8 )1385درصد گزارش شــده است .که این میزان در دختران به

پســران  48/3به  35/8درصد بوده است .در عین حال عوامل متعددی از جمله سن ،جنس،
توقعات والدیــن و یااجتماع و محتویات آزمون میتوانند با اضطراب امتحان ارتباط داشــته

باشند.

در چندین پژوهش میزان شیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان  10تا  30درصد گزارش

شــده است(مهرابی زاده هنرمند ،ابوالقاســمی ،نجاریان و شکرکن .)1379 ،با این وجود این
مقدار ثابت نیست و برخی پژوهشهای دیگر میزان متفاوتی با این طیف را گزارش میکنند.
این برآورد در ایران برای دانشآموزان دبیرســتانی  17/2درصد گزارش شــده است( بیرامی،

عبــدی .)1388 ،بور ،)1987 ( 3معتقد اســت که اضطراب امتحان ممکن اســت خیلی زود
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حتی در ســنین پیش دبســتانی ظاهر شود .اما شــوارژر( به نقل از جعفری )1380 ،معتقد
اســت ،اضطراب امتحان بین سنین  10تا  11سالگی شکل گرفته ،ثبات یافته و تا بزرگسالی
تــداوم مییابد .وی اظهار میدارد که نمرات اضطراب امتحــان در مدارس ابتدایی با افزایش
سن بیشــتر میشــود .یافتههای پژوهش مهرابی زاده هنرمند و همکاران( ،)1379نریمانی،

اسالمدوســت ،غفاری( )1385شــعیری ،مالمیرزایی ،پروری ،شــهمرادی ،هاشمی(،)1383
لشکریپور و همکاران( )1385موسوی ،حقشناس ،علیشاهی ،نجمی( ،)1387اکبری بورنگ،
1. Dendato
2. Dendato & Diener
3. Boor
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محمد و امین یزدی( )1388نیز بیان میکند که بین سطح اضطراب امتحان دختران و پسران

تفاوت معناداری وجود دارد و اضطراب امتحان در دختران بیشتر میباشد.

اضطراب امتحان یکی از اضطرابهای موقعیتی اســت کــه در تمامی طبقات اجتماعی –

اقتصادی دیده میشود و با عملکرد تحصیلی دانشآموزان در مراکز آموزشی رابطهی تنگاتنگ
دارد(سپهریان ،رضایی.)1389 ،منتها اقلیتهای نژادی و کسانی که سطح اجتماعی – اقتصادی

پایینی دارند ،مستعد فشارهای روانی بیشتر بخصوص اضطراب امتحان هستند(مهرابی زاده و
همکاران .)1379،بیدل ،1هیگز 2و ترنر )1993(3در مطالعهای میزان همهگیر شناسی اضطراب

دانشآمــوزان دارای وضعیت اجتماعی – اقتصادی پاییــن آمریکایی و افریقایی را حدود 41
درصد بدست آوردند.

نتایج پژوهش معدلی ،غضنفری و آبادی( )1384نشــان داد که میانگین اضطراب امتحان

دانشــجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر بود .همچنین میزان اضطراب دانشجویان با سن

رابطه معناداری نداشــت .عالوه بر این بین میزان اضطراب امتحان دانشجویان با سن والدین،
شغل مادر ،فوت والدین ،وضعیت اقتصادی و اسکان ارتباطی وجود نداشت.

تفاوتهایی بین جمعیت روســتایی و شــهری در میزان اضطراب امتحان دیده شده است.

با توجه به مطالعه آکاند( )1990اضطراب امتحان در کودکان روســتایی باالتر بود که شــاید

به علت کوشــش و عادت درس خواندن و امکانات تحصیلی موجود در شــهر باشد .همچنین
کشــورهای عربی مانند عربستان سعودی ،اردن ،مصر و اسرائیل در مقایسه با کشورهای غیر

عربی مانند چین ،آلمان ،کره ،ترکیه ،ایاالت متحده و هندوســتان بیشــتر است (شعیری و
همکاران.)1383 ،

با توجه به نتایج پژوهشهای انجام شده و شیوع باالی اضطراب امتحان در سطح آموزشگاهها

و ایجاد خلل در دســتیابی به اهداف آموزشــی ،ایجاد مشکالت آموزشی ،صرف وقت و انرژی
1. Bidel
2. Hughes
3. Terner
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بر اســاس پژوهشهای حاضر همهگیر شناســی و شــدت اضطراب امتحان در دانشآموزان
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معلمان و دانشآموزان ایجاد تأثیر منفی در عزت نفس ،انگیزهی موفقیت ،کارآمدی ،عملکرد

تحصیلی و غیره ضروری اســت تا میزان شیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان مورد بررسی
و مطالعه قرار گیرد.

هدف کلی پژوهش حاضر تعیین میزان شیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان دبیرستانی

استان سیستان و بلوچستان بود.

بر این اساس در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سه سؤال و یک فرضیه هستیم.

 .1میزان شــیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان دبیرستانی استان سیستان و بلوچستان

چقدر است؟

 .2میزان شــیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان دبیرســتانی استان به تفکیک جنسیت

چقدر است؟

 .3آیا بین دانشآموزان دختر و پسر از نظر میزان اضطراب امتحان تفاوت وجود دارد؟
 .4اضطراب امتحان پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است.
روش

جامعه ،نمونه آماری و روشهای نمونه گیری

جامعه پژوهش حاضر عبارت اســت از کلیه دانشآموزان دبیرســتانی اســتان سیســتان و

بلوچســتان(دختر و پسر) در سال تحصیلی  ،91 – 90این تعداد براساس گزارش اداره آمار و
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فناوری اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان  80736نفر بود .روش نمونه

گیری این تحقیق خوشهای چند مرحلهای میباشد و نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر به
این صورت انتخاب شــد ،که ابتدا با توجه به اطالعات اداره آمار و فناوری اداره کل آموزش و

پرورش استان سیستان و بلوچستان و پراکندگی مناطق در نواحی جغرافیایی شمال ،مرکز و
جنوب اســتان ،از میان  31منطقهی آموزش و پرورش کل استان به طور تصادفی  11منطقه
انتخاب شــد .سپس با در نظر گرفتن جنسیت حجم نمونه الزم از آن منطقه محاسبه گردید،

در مرحله بعد با اســتفاده از لیســت دبیرستانها و تعداد دبیرســتانهای دخترانه و پسرانه
شهرستانهای انتخاب شده ،مجددا ً به صورت تصادفی یکی از دبیرستانهای دخترانه و یکی

...درکلمع اب نآ طابترا و ناحتما بارطضا عویش نازیم نییعت
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از دبیرســتانهای پســرانه جهت نمونه گیری انتخاب شدند .پس از مشخص شدن مدارس و
مراجعه به دبیرســتانها ،از بین کالسهای موجود در هر دبیرســتان به تصادف یک کالس

انتخاب گردید .با اســتفاده از لیســت حضور و غیاب دانشآموزان کالس به صورت تصادفی
تعدادی از دانشآموزان کالس انتخاب شــدند و پرسشنامه اضطراب امتحان جهت تکمیل در
اختیار آنها قرار گرفت .روش تحقیق حاضر روش توصیفی میباشد.

ابزار اصلی پژوهش

به منظور تعیین میزان اضطراب امتحان از مقیاس اضطراب امتحان ساراسون استفاده گردید،
پرسشــنامه مذکور  37مادهای اســت و از گزینههای بلی و خیر تشکیل شده است ،انتخاب

گزینه بلی نشــان دهندهی اضطراب فرد و نمره  1میگیرد و گزینه خیر به معنای عدم وجود
اضطراب اســت و فرد نمره صفر میگیرد .عبارتهــای  27 ،3و  33معکوس بوده و برعکس

نمــره میگیرند( نمره منفی) .با جمع بندی نمرهها نمرهی کلی اضطراب امتحان ساراســون
بدست میآید .نمره باالتر از  20نشانگر اضطراب امتحان بیمارگون بوده و فرد را دچار اختالل

عملکرد مینماید .ضریب پایایی همســانی درونی این مقیاس از طریق دو نیمه کردن%91 ،

بوده و ضریب بازآزمایی آن بعد از گذشــت  6هفته %82 ،بوده است .ضریب اعتبار این آزمون

با استفاده از روش دو نیمه کردن %88 ،و ضریب آلفا نیز  %67محاسبه شده است.

به منظور پاسخ به سؤال اول و دوم پژوهش از روشهای آماری توصیفی نظیر فراوانی و درصد

استفاده شده است .برای پاسخ به سؤال سوم از آزمون  tمستقل برای مقایسه میانگینهای دو

گروه مستقل و برای پاسخ به سؤال چهارم از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده
شد.

یافتهها

در این پژوهش به تعیین میزان شــیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان دبیرســتانی استان
سیستان و .بلوچستان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی پرداخته شده است .بدین منظور تعداد
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شیوههای تحلیل اطالعات
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 752دانشآموز دوره دبیرستان استان سیستان و بلوچستان مورد ارزیابی قرار گرفتند .در این

بخش به ارائه نتایج به دست آمده از این ارزیابی پرداخته میشود.
بخش اول :اطالعات توصیفی حاصل از دادهها

ddجدول  :1فراوانی دانشآموزان دوره متوسطه استان سیستان و بلوچستان بر حسب جنسیت و منطقه آموزشی
نام منطقه

تعداد کل دانشآموزان حجم کل نمونه (دختر حجم کل
دختر و پسر در منطقه و پسر) از هر منطقه نمونه دختران

حجم کل نمونه پسران

سال نهم  -شماره  - 30پاییز 94

زاهدان ناحیه 2

10292

211

107

104

زابل

7080

145

86

59

سراوان

5148

106

52

54

نیکشهر

2462

51

22

29

فنوج

1652

34

16

18

نوک آباد

784

16

8

8

بمپور

2209

45

19

26

سیب و سوران

2685

55

24

31

جالق

982

20

8

12

سرباز

1839

38

16

22

قصرقند

1491

31

16

15

جمع کل

36624

752

374

378

همانطور که در جدول  1مشــاهده میشود از مجموع  752دانشآموز دبیرستانی که مورد

ارزیابی قرا گرفته  374نفر دختر و  378نفر پسر بودند.
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ddجدول  : 2فراوانی دانشآموزان دوره متوسطه استان سیستان و بلوچستان بر حسب تحصیالت والدین
وضعیت تحصیلی

دیپلم و زیر دیپلم

لیسانس و باالتر

فوق دیپلم تا لیسانس

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پدر

450

59.8

183

24.3

119

15.8

مادر

543

72.2

153

20.3

56

7.4

همانطور که از جدول  2مشــاهده میشود تحصیالت پدر  450دانشآموز از مجموع 752

دانشآمــوز دوره متوســطه دیپلم و یا زیر دیپلم میباشــد و تحصیــات  183نفر از پدران
دانشآمــوزان دوره متوســطه ،فوق دیپلم تا لیســانس بــوده همچنین  119نفــر از پدران
دانشآموزان نمونه مورد نظر دارای تحصیالت لیســانس و باالتر میباشــند .در عین حال که

 543نفــر از مادران دانشآموزان مذکور دارای مدرک تحصیلــی دیپلم و زیر دیپلم بودهاند،
 153نفر فوق دیپلم تا لیسانس بوده و  56نفر تحصیالت باالی لیسانس داشتهاند.
بخش دوم :سؤاالت تحقیق

ســؤال اول :میزان شــیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان دبیرستانی استان سیستان و

بلوچستان چقدر است؟

فاقداضطراب امتحان

کل

مشکوك به اضطراب امتحان

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

443

58.9

309

41.1

752

100

نتایج جدول  3نشــان میدهد که  58/9درصد از دانشآموزان دبیرستانی استان سیستان

و بلوچســتان بر اســاس پرسشــنامه  TAQفاقد اضطراب امتحان بوده اند و  41/1درصد نیز
مشکوک به اضطراب امتحان میباشند.
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ddجدول : 3شیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان دبیرستانی استان سیستان و بلوچستان
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ســؤال دوم :میزان شــیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان دبیرستانی استان به تفکیک

جنسیت چقدر است؟

ddجدول :4میزان شیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان دبیرستانی استان به تفکیک جنسیت
دختر

جنسیت

کل

پسر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فاقد اضطراب امتحان

200

53.5

243

64.3

443

58.9

مشکوک به اضطراب امتحان

174

46.5

135

35.7

309

41.1

نتایج جدول 4نشان میدهد که بر اساس پرسشنامه  46/5 TAQدرصد دانشآموزان دختر

و  35/7درصد دانشآموزان پسر مشکوک به اضطراب امتحان میباشند.

سؤال ســوم :آیابین دانشآموزان دختر و پســراز نظرمیزان اضطراب امتحان تفاوت وجود

دارد؟

جدول  :5نتایج آزمون  tجهت مقایســه دانشآموزان دختر و دانشآموزان پسر از نظر نمره

اضطراب امتحان
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جنس

تعداد

میانگین نمره
اضطراب امتحان

انحراف معیار

دختر

378

16.8545

5.03647

پسر

374

17.9840

5.67056

P

T

0.004

2.887

نتایج جدول  5نشــان میدهد که بین دانشآموزان دختر و دانشآموزان پسر از نظر نمره

اضطــراب تفاوت معناداری وجود دارد( ،)=t 2/887 :=p 0/004بر این اســاس میانگین نمره
اضطراب امتحان دانشآموزان دختر ( )=17M/9840بیشــتر از میانگین دانشآموزان پســر

( )=M 16/8546میباشد.
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سوال چهارم :آیا بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد؟
ddجدول :6نتایج ماتريس همبستگی بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی
شاخصهای آماری متغیر

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی

752

*-0/084

0/022

(* ) p>0/05( )=N 752

همانطورکه در جدول  6مشاهده میشود بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی (-0/084

 )=rرابطه معکوس و معنادار در سطح ./95اطمینان وجود دارد.

ddجدول :7نتایج رگرسیون خطی ساده برای پیش بینی عملکرد تحصیلی
عملکرد تحصیلی

اضطراب امتحان

R2

Beta Adjusted R Square

R

0/007 0/084

-0/084

0/006

t

)F(df

2.299

5/286
()751،1

متغیر مالک  :اضطراب امتحان (*) p>0/05

همانطور که جدول شماره  7نشان میدهد نتایج رگرسیون برای پیشبینی عملکرد تحصیلی

اضطــراب ( ) =Beta-0/084 ،p>0/05رابطه معکوس و معنیداری با عملکرد تحصیلی دارد

و پیشبینی کننده عملکرد تحصیلی میباشد.

ضرایب استاندارد بتا نشان میدهد به ازاء یک واحد تغییر در انحراف معیار اضطراب امتحان

به اندازه  -0/084در انحراف معیار متغیر مالک (عملکرد تحصیلی) تغییر ایجاد میشود.
نتیجهگیری

بر اســاس نتایج پژوهش حاضر  58/9درصد از دانشآموزان دبیرســتانی استان سیستان و

بلوچســتان فاقد اضطــراب امتحان بودهاند و  41/1درصد نیز مشــکوک به اضطراب امتحان
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نشــان میدهد که اضطراب امتحان  0/006عملکرد تحصیلی را پیشبینی میکند .بنابراین،
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میباشــند ،مرور مطالعات انجام شده جهت بررسی میزان شــیوع اضطراب امتحان در ایران
چندین پژوهش نشان میدهد میزان شیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان  10تا  30درصد

بودهاســت(مهرابی زاده هنرمند و همکاران )1379 ،هرچند این مقدار ثابت نیســت و برخی
پژوهشهــای دیگر میزان متفاوتی با این طیف را گزارش میکنند ،در پژوهشهای دیگر این

میزان برای دانشآموزان دبیرستانی  17/2درصد گزارش شده است( بیرامی ،عبدی.)1388 ،
در حالیکه طبق پژوهش لشــکری پور و همکاران( )1385کــه بر روی دانشآموزان مدارس
راهنمایی شهرســتان زاهدان صورت گرفت 42/8 ،درصــد از دانشآموزان اضطراب امتحان

داشــتند .همچنیــن در مطالعهای که در چین بین دانشآموزان دبیرســتانی انجام پذیرفت،
شــیوع اضطراب امتحان  65/2درصد گزارش گردید(بور .)1978 ،نتایج پژوهش حاضر میزان
 41/1اضطراب امتحان در دانشآموزان دبیرســتانی اســتان تقریباً به میزان شیوع پژوهش
لشــکریپور و همکاران( )1385که در شــهر زاهدان که یکی از شــهرهای استان سیستان

و بلوچســتان میباشد نزدیک اســت در حالیکه این میزان شــیوع در مقایسه درصد 17/2

پژوهش بیرامی و عبدی( )1388که در دانشآموزان دبیرستانی صورت گرفت ،میزان بیشتری
میباشــد ،در عین حال که از طیف  10تا  30درصدی بدســت آمده در پژوهشهای انجام

گرفته شده توســط مهرابی زاده هنرمند و همکاران( )1381نیز درصد بیشتری میباشد که
در این صورت به نظر میرســد میزان شــیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان دبیرســتانی
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استان سیستان و بلوچستان نسبت به پژوهشهای انجام گرفته در سایر مناطق کشور درصد

قابل توجهتری اســت .میزان شیوع باالی اضطراب امتحان در استان لزوم توجه به مداخالت

روانشــناختی را آشکارتر میسازد .اســپیل برگر )1980(1تفاوت بین اضطراب حالت و صفت
قائل شــد ،در اضطراب حالت فرد به طور موقت واکنش هیجانی دارد و علتش هم این اســت

کــه فرد با موقعیت به خصوصی برانگیخته میشــود ،در حالیکه اضطراب صفت ،خصوصیت

پایداری اســت که فرد مستعد اضطراب است و موقعیتهای مختلف را تهدید کننده میداند.
این در حالی اســت که اســتان سیستان و بلوچســتان از نظر میزان افت تحصیلی نسبت به
1. Spielberger
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میانگین کشوری در رتبههای باال و از نظر رتبهی قبولی در کنکور سراسری در بین استانهای
کشــور دارای رتبهای میباشد که مناسب به نظر نمیرســد ،مبانی نظری به این نکته اشاره

دارد کــه اضطراب امتحان به عنوان یک پدیدهی متداول و مهم آموزشــی ،رابطه تنگاتنگی
با عملکرد و پیشــرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان دارد(ابوالقاسمی و همکاران  ،1388مک

دونالــد .)2001 1البته به این نکته باید توجه نمود آنچه در آزمون اضطراب امتحان  TAQبه

عنوان اضطراب امتحان در نظر گرفته میشود ،اضطراب امتحان به عنوان یک صفت میباشد.
در برخی از مطالعات انجام شــده از اضطراب امتحان به عنوان یک اضطراب صفت یاد شــده
اســت که فرد دارای اضطراب امتحان هنگامی تغییر شناختی را از خود نشان میدهد که در

معرض یک امتحان دشوار قرار گیرد(کئوگ 2و فرنچ .)2001 ،3در عین حال که ساراسون 4نیز
معتقد است که اضطراب امتحان یک صفت منفرد پنهان یا بنیادی است و برای سنجش این

ســازه مقیاس اضطراب امتحان خود یا  TAQرا ارائه کردند .اگرچه نمیتوان تنها دلیل تفاوت
ســطح عملکرد تحصیلی دانشآموزان استان را در مقایسه با میانگینهای کشوری این عامل

روانشــناختی در نظر گرفت و همانگونه که نتایج پژوهشهای کوپر 5به نقل از پاشــاییپور و
خوش کنش( )1388نشــان داده عالوه بر اضطراب امتحان عوامل گوناگونی از جمله ساختار
و محتوای آموزشــی ،ســامت روان ،تواناییهای شــناختی ،هیجانها و ویژگیهای فردی و

خانوادگی نقش عمدهای در سطح عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارند ،اما میزان شیوع باالی
شیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان دبیرستانی بر اساس جنسیت همانگونه که اشاره شد
نتایج این تحقیق نشــان میدهد که از  374دانشآموز دختر که در نمونه این تحقیق حضور

داشتند 200 ،نفر یعنی  53/5درصد فاقد اضطراب امتحان بودهاند 46/5 .یعنی  174نفر آنها
مشــکوک به اضطراب امتحان میباشــند .عالوه بر این  243نفر از پسران دانشآموز معادل
1. McDonald
2. Keogh
3. French
4. Sarason
5. Coper
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اضطراب امتحان در استان لزوم توجه به مداخالت روانشناختی را آشکارتر میسازد .از طرفی
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 64/3درصد اضطراب امتحان نداشــتهاند لیکن در مقایسه  35/7از دانشآموزان پسر یا 135

نفر از آنها مشکوک به اضطراب امتحان میباشند .از نظر مقایسه نیز نتایج نشانگر این است که
تفاوت معناداری بین دانشآموزان دختر و پسر از نظر اضطراب امتحان وجود دارد و میانگین

نمــره اضطراب امتحان دانشآموزان دختر بیشــتر از میانگین اضطراب امتحان دانشآموزان

پســر است .نتایج پژوهشهای مختلف حاکی از آن است که میزان همهگیرشناسی ،اضطراب
امتحان در دختران بیشــتر از پسران اســت و دختران اضطراب امتحان را با شدت بیشتری

تجربه میکنند(ابوالقاسمی و همکاران.)1388 ،

یافتههــای پژوهش مهرابی زاده هنرمند و همــکاران( ،)1379نریمانی و همکاران()1385

شــعیری و همکاران ( ،)1383لشــکریپور و همکاران( ،)1385موسوی و همکاران(،)1387
قویدل ،علی اقدم و آقازاده( )1389نیز بیان میکند که بین ســطح اضطراب امتحان دختران

و پســران تفاوت معنــاداری وجود دارد و اضطراب امتحان در دختران بیشــتر اســت که با
یافتههای این تحقیق همسو میباشد .در عین حال که نتایج پژوهش میرسمیعی و ابراهیمی

قوام( )1387نشــان داد بین نمره اضطراب امتحان دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری

وجود ندارد .این یافته مغایر با یافتههــای پینتریچ( ،)1994میلتادو(،)1999تهامی(،)1378

هومند( ،)1373توسلی رودسری( )1379است و با یافتههای ماموندا( )1994و سعادت()1363

همسو میباشد(به نقل از میرسمیعی ،ابراهیمی قوام .)1387 ،همچنین نتایج پژوهش حاضر
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با پژوهشهای هومند( ،)1373توسلی رودسری( )1379همسو میباشد .تبیین یافته فوق را
میتوان از دو جنبه مورد بررســی قرار داد ،اول اینکه اضطراب برای دختران به عنوان بخشی
از جنســیت آنها در نظر گرفته میشود .در واقع برای زنان و دختران اضطراب به عنوان یک

ویژگی زنانه تشــویق نیــز میگردد ،در نتیجه دختران یاد میگیرنــد که در هنگام اضطراب
منفعالنه عمل کرده و تســلیم میشــوند در حالیکه برای مردان و پســران پذیرش اضطراب

احساس مردانگی آنها را به چالش میکشاند لذا در مقابل اضطراب حتی اگر با حالتی دفاعی
برخــورد ننمایند تالش میکنند تــا در هنگام مواجهه با آن راههایی را برای مقابله با آن پیدا
کنند درعین حال برای حفظ احســاس هویت مردانگی در بســیاری از موارد وجود اضطراب
را انکار مینمایند تا لطمه ای به احســاس خودارزشــمندی آنها وارد نشود .بر این اساس اگر
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اضطراب امتحان را نیز به عنوان شکلی از اضطراب در نظر بگیریم بنظر میرسد نقش پذیری

جنســی که منجر میشد نســبت به مردان ،زنان احساس اضطراب بیشتری را تجربه نمایند،
در ایــن ارتباط نیز مصــداق یابد .نکته دیگر که در تبیین بیشــتر بودن اضطراب امتحان در

دختران نســبت به پســران میتوان به آن اشــاره نمود ،رقابتی بودن دخترها در برابر پسرها
اســت .اصوالً در مقاطع مختلف تحصیلی دخترها بیشــتر از پسرها سعی در کسب بیشترین
امتیازات تحصیلی را دارند .عالوه بر این و بر اســاس آنچه ســیبر )1980(1معتقد اســت اگر

اضطــراب امتحان را حالت خاصی از اضطراب عمومی در نظر بگیریم که شــامل پاســخهای
پدیدار شــناختی ،فیزیولوژیکی و رفتاری مرتبط با ترس از شکســت میباشــد و فرد آن را
در موقعیتهــای ارزیابی تجربه میکند .هنگامیکه اضطراب امتحان رخ میدهد ،بســیاری از
فرآیندهای شــناختی و توجهای با عملکرد مؤثر فرد تداخل میکنند(به نقل از مهرابی زاده و

همکاران( .)1381پس اضطراب امتحان به عنوان یکی از انواع اضطرابها در زنان بیشــتر از
مردان است .این میزان باالتر شیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان دختر را بادر نظر گرفتن

عوامل متعددی میتوان تفسیر کرد ،از جمله باالتر بودن میزان رقابت در موضوعات تحصیلی
در دختران نسبت به پســران ،ترس از سرزنش افراد خانواده ،تمسخر همکالسان و دوستان،
ترس از ناتوانی برای ادامه تحصیل و تمایل بیشــتر دختــران به موفقیت تحصیلی بخصوص

اینکه در حال حاضر درصد بیشتری از متقاضیان ورود به دانشگاه را دختران تشکیل میدهند
همچنیــن نتایج این پژوهش نشــان داد که بیــن اضطراب امتحــان و عملکرد تحصیلی

رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و عالوه بر این نتایج تحلیل رگرســیون نشــان داد که
اضطــراب امتحان  0/6عملکرد تحصیلی را پیش بینی میکنــد .نتایج این یافته با یافتههای
مرادی زاده( ،)1382ســرگلزایی و همکاران( ،)1382موســوی و همکاران( ،)1387رضا زاده

و توکلــی( ،)1387انــدرو و همــکاران ،)2001(2پوتوان و دلــی ،)2013(3باناکو ،ریو و وین
1. Sieber
2. Andrew, Elliot, Holly, McGregor,
3. Putwain, , Daly
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و این خود در باال رفتن میزان اضطراب عمومی و اضطراب امتحان میتواند نقش داشته باشد.
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فورد )2013(1همسو میباشد.

اضطراب به منزله بخشــی از زندگی هر انسان ،در همه جوامع ،به عنوان یک پاسخ مناسب

و ســازگار تلقی میگردد .فقدان اضطراب یا اضطراب بیمارگونه ممکن است ما را با مشکالت

و خطرات زیادی مواجه ســازد .اضطراب در حد متعادل و ســازنده ما را وا میدارد که برای
انجام امور خود ،به موقع و مناسب تالش کرده ،بدین ترتیب زندگی خود را با دوامتر و بارورتر

ســازیم .اضطراب امتحان به عنوان یک پدیدهی متداول و مهم آموزشــی ،رابطه تنگاتنگ با

عملکرد و پیشــرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان دارد .اضطراب امتحان دربرگیرنده گونهای
از اضطراب است که در موقعیت ارزشیابی یا حل مسأله بروز میکند و محور آن تردید درباره

عملکــرد و پیامد آن افت بارز توانایی مقابله با موقعیت اســت ،به عبارت دیگر این اضطراب
سطح بروز عملکرد را تقلیل یافتهتر از سطح واقعی فرد قرار میدهد .دانشآموزانی که تردید

درباره عملکرد خود ندارند و درباره عملکرد خود احساس شایستگی میکنند سطح اضطراب
کمتری را در هنگام تحصیل تجربه میکنند.

بنابراین پیشــنهاد میگردد که آموزش و پرورش با ایجاد تنوع در تکالیف جهت به چالش

کشاندن دانشآموزان به گونهای عمل کند که این احساس به دانشآموز دست بدهد که انجام

تکالیف برای یادگیری خود او ســودمند اســت و این میتواند دانشآموز را به سمت عملکرد

بهتر تحصیلی پیش ببرد.
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