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Abstract
Background and Aims:Test anxiety is one of the most common mental health
problems that has destructive and inhibitor role in mental health and education,
especially among pre-university students that can interfere their performance and led to
a failure in exam.
Methods:That was a descriptive and cross-sectional study, in which 250 samples
were selected by using available sampling method. TAI test anxiety questionnaire was
used to conduct research. The data were analyzed in Spss software, version 16, by
using one-way ANOVA and T-test and Pearson's correlation coefficient with
significant level of P <0/05.
Results:In this study, 50% (n=125) of students were male and 50% (n=125) were
female. 21% of samples (n=53) had high test anxiety, 4/48% (n = 121) had average test
anxiety and 4/30% (n = 76) had low test anxiety. Results showed a significant
difference in test anxiety scores by gender (p= 0/006), and also showed in terms of
educational level of parents (father and mother), (P=0 /008). Pearson correlation
coefficient showed a significant negative correlation between test anxiety and students
average (r =- 0/283 and P =0/003).
Conclusions:Due to high levels of test anxiety among Pre-university students, and
Considering the negative impact of anxiety on academic performance of students, it is
recommended to apply psychology and counseling services, and planning to help advance the
goals of mental health for students in order to prevent physical, psychological, educational and
economic damages.
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بررسی اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر قم و عوامل مرتبط با آن
در سال 5931
،

 .2گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
 .0گروه پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ایران
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روش بررسی:

این تحقیق یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی بود که در آن تعداد 052

نمونه به روش نمونهگیری در دسترس جهت بررسی انتخاب شدند .جهت انجام تحقیق از پرسشنامه
استاندارد اضطراب امتحان  TAIاستفاده گردید .دادهها در  Spssنسخه  61با استفاده از آزمونهای
واریانس یک طرفه و  Tمستقل و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری  p<2/25مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها:

در این مطالعه  605نفر ( )%52از دانشآموزان پسر و  605نفر ( )%52دختر بودند 55 .نفر

سالمت،دانشکدهبهداشت،

( )%06دارای اضطراب امتحان باال 606 ،نفر ( )%44/4اضطراب امتحان متوسط و  61نفر ( )%52/4اضطراب

دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم،

امتحان پایین بودند .یافته ها اختالف معناداری را در نمره اضطراب امتحان بر حسب جنس نشان داد

ایران

( .) p=2/221و همچنین بر حسب سطح تحصیالت والدین ( پدر و مادر) نشان داد ( . ) p=2/224ضریب

تلفن:
191200132190
پست الکترونیک:
mohebisiamak@yahoo.com

همبستگی پیرسون همبستگی معکوس و معنی داری بین اضطراب امتحان با معدل دانشآموزان مورد
بررسی نشان داد ( r =-2/045و .)p=2/225
نتیجهگیری :با توجه به میزان باالی اضطراب امتحان در بین دانشآموزان مقطع پیدانشگاهی  ،و با در
نظر گرفتن تأثیر منفی اضطراب بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ،لزوم بکارگیری خدمات روانشناسی و
مشاوره ،و برنامه ریزی جهت کمک رسانی برای پیشبرد اهداف بهداشت روانی دانشآموزان به منظور
پیشگیری از خسارات جسمانی ،روانی ،تحصیلی و اقتصادی پیشنهاد میگردد.

کلمات کلیدی

اضطراب امتحان ،امتحان ،دانشآموزان

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.

مقدمه
اضطراب امتحان ،نوع خاصی از اضطراب که با نشانههای
جسمی ،شناختی و رفتاری به هنگام آماده شدن برای امتحان و
انجام تست ها مشخص میشود و زمانی تبدیل به یک مشکل
می شود که سطح باالی این اضطراب با آماده شدن برای امتحان و
انجام آزمون تداخل پیدا کند ] .[2اضطراب امتحان با ترس شدید
از عملکرد ضعیف در امتحانات و آزمونها مشخص میشود].[0
وقتیکه فرد دربارهی کارایی و توانایی ذهنی خود در موقعیت
امتحان ،دچار نگرانی و تشویش شود ،این احساس موجب کاهش

و افت عملکرد او میشود و همچنین اضطراب بهعنوان یکی از
مهمترین مسائلی که با آن روبهرو هستیم ،باعث شده است که
سازگاریهای فرد به خطر افتد و انرژی زیادی را برای تعادل
مصرف کند]..[3
پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که میزان شیوع
اضطراب امتحان در دانش آموزان از  22تا  32درصد بوده که این
برآورد در ایران برای دانش آموزان دبیرستانی  27/0درصد
گزارششده است ] .[2همچنین بررسیهای اخیر نشان دادهاند که
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اعظم فتحی و همکاران | بررسی اضطراب امتحان در دانش آموزان.......

روش بررسی
این مطالعه به روش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی در سال
 2395انجام شد .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع
پیشدانشگاهی شهر قم بود که بدین منظور  052دانشآموز
مقطع پیشدانشگاهی که در کالسهای آمادگی کنکور شرکت
میکردند به روش نمونهگیری در دسترس بررسی شدند .در این
مطالعه صرفاً دانشآموزانی وارد مطالعه شدند که برای اولین بار
در کنکور سراسری شرکت میکردند .معیار خروج از مطالعه هم
شامل دانشآموزانی میشد که تمایلی به شرکت در مطالعه
نداشتند و یا به دالیل اختالالت روانی یا اضطراب تحت درمان
دارویی بودند .همچنین دانش آموزان غیر ایرانی نیز وارد مطالعه
نشدند.
جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک
و پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان  TAIاستفاده گردید که
مشتمل بر  05ماده میباشد که آزمودنی بر اساس یک مقیاس
چهارگزینهای (هرگز = ،2بهندرت = ،2گاهی اوقات = 0و اغلب
اوقات = )3به آن پاسخ میدهد .حداقل نمره در این آزمون صفر و
حداکثر نمره  75میباشد .و نتایج در سه سطح خفیف و متوسط
و شدید تقسیمبندی شدند بهاینترتیب که نمرات صفرتا  05در
سطح اضطراب خفیف  ،نمرات  06تا  52اضطراب متوسط و
نمرات 52تا  75در سطح اضطراب شدید در نظر گرفته شدند.
برای سنجش پایایی مقیاس اضطراب امتحان که در
مطالعه  Abolghasemiو همکاران ] [20به تأیید رسیده از
روشهای همسانی درونی و باز آزمایی استفادهشده است ،در
سنجش همسانی درونی ،ضریب آلفای کرونباخ بکار گرفتهشده
بهطوریکه این ضریب برای کل نمونهها ،نمونههای پسر و دختر
به ترتیب 2/95 ،2/94و 2/90گزارششده است و درروش باز
آزمایی  ،ضرایب همبستگی برای کل نمونهها  ،2/77نمونههای
پسر  2/67و دختر  2/88گزارششده است .در جهت سنجش
اعتبار این ابزار ،از مقیاس عزتنفس کوپر اسمیت استفاده شد
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اختالالت اضطرابی واجد بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت
دانش آموزان میباشد ] .[4بهطوریکه  Moadelliبه نقل از
 McDonaldبیان می کندکه اضطراب امتحان در بین دانش
آموزان معمول می باشد و به عنوان یک مشکل جدی تلقی می
شود ]..[5
همچنین هر فردی در برخورد با امتحان ،اضطراب و تنش
روانی خاصی را بروز میدهد که وجود این اضطراب در حال
امتحان و قبل از آن بهخودیخود عادی و طبیعی است ،اما آنچه
مهم است شدت هیجان یا اضطراب فوقالعادهای است که
دامنگیر بعضی از افراد میشود .ذهن دانشآموزی که دچار
اضطراب شدید است ،دچار فراموشیهای زودگذر و خطای ادراک
میشود و ضریب موفقیت وی را با مشکل مواجه میسازد ].[6
فراگیران نظام آموزشی نیز طیف وسیعی از اضطرابها را تحت
عنوان اضطراب امتحان ،تجربه میکنند ] .[7از طرفی بسیاری از
دانش آموزان ممکن است ازنظر توانایی و آمادگی برای امتحان،
آمادگی قابل قبولی داشته باشند ،اما به علت میزان باالی این نوع
از اضطراب ،قادر به ارائهی تواناییهای خود بهصورت مطلوب
نباشند ] .[8بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که اضطراب امتحان،
اثرات و نتایجی منفی شامل احساس ضعف در عملکرد ،کاهش
انگیزه و کاهش تمرکز را در پیدارند ،این موضوع فراوانی ترک
تحصیل را بهطور چشمگیری در جامعه افزایش میدهد
].[9همچنین مطالعات نشان دادهاند که اضطراب با یادگیری در
ارتباط است و اضطراب و فشارهای عصبی ناشی از آن منشأ
بسیاری از ناکامیها و مشکالت جسمی میباشند ،این اختالل
ناخواسته بر نتایج کار اثر سوء دارد بهطوریکه عامل اصلی عدم
موفقیت در تحصیالت دانش آموزان تلقی میشود ]Schaefer .[22
و همکاران در مطالعهای بهخوبی نشان دادند که دانشآموزانی که
اضطراب امتحان باال دارند دوران تحصیلشان به علت نقص در
عملکرد ،بیش از سایرین طول میکشد و در مقایسه با سایرین
نگرانیهای اجتماعی ،اختالالت روانی و روانپریشی در این گروه
بیشتر است ] .[22با در نظر گرفتن تأکید جامعه اجتماعی در عصر
امروز بردادن امتحان ،اضطراب امتحان میتواند پتانسیل
فرصتهای آموزشی و حرفهای را در چنین افرادی کاهش دهد
] .[8پدیده اضطراب امتحان احتماالً از زمانی که آزمونهایی را
بهمنظور ارزشیابی کارآمدی افراد مورداستفاده قراردادند به وجود
آمده است که در سالهای اخیر معضل برگزاری آزمونهای
ورودی و انتظارات بیشازحد و حساسیت والدین به نتایج این
آزمونها میتواند از علل افزایش شیوع اضطراب امتحان در دانش
آموزان این مقاطع تحصیلی بخصوص دانش آموزان مقطع
پیشدانشگاهی باشد.

ازآنجاییکه اضطراب امتحان یک پدیده جهانی و انبوه
نوشتهها و پژوهشهای انجامشده در  52سال اخیر ،بیانگر اهمیت
و توجه خاص کشورهای مختلف به این پدیده است و نیز در
سالمت روانی و آموزشی نقش مخرب و بازدارندهای دارد و
همچنین با توجه به تأثیر منفی سطوح باالی اضطراب امتحان بر
عملکرد تحصیلی دانش آموزان و اینکه تاکنون مطالعهای در
جهت سنجش اضطراب امتحان در دانش آموزان مدارس قم
انجامنشده است ،لذا این پژوهش باهدف بررسی اضطراب امتحان
در دانش آموزان مقطع پیشدانشگاهی شهر قم و عوامل مرتبط با
آن انجامشده است.

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  22شماره ▐ 4مهر-آبان 2396

یافته ها
نتایج مطالعه نشان داد که  205نفر ( )%52از دانش آموزان
پسر و  205نفر ( )%52دختر بودند 70 .نفر ( )%08/8در رشته
تحصیلی ریاضی و  232نفر ( )%50در رشته تجربی و  48نفر
( )%29/0در رشته علوم انسانی تحصیل می کردند .همچنین 24
نفر ( )%5/6از آنها سابقه بیماری خاصی داشتند و  036نفر
( )%94/4سابقه بیماری خاصی نداشتند .میانگین و انحراف معیار
معدل دانش آموزان شرکت کننده در مطالعه 27/78 ± 0/35
نمره بود به طوری که  224نفر ( )%45/6دارای معدل بیش از
 82 ،27/5نفر ( )%30دارای معدل بین  25 -27/5و  56نفر
( )%00/4دارای معدل بین  20 -25بودند.
در این مطالعه میانگین و انحراف معیار اضطراب امتحان در
دانش آموزان  52/39±28/05نمره بدست آمد که مینیمم  8و
ماکزیمم  70نمره بود .این نتیجه حاکی از آن بود که  53نفر

جدول  .0مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان دانش آموزان برحسب جنس

میانگین

انحراف معیار

جنس
پسر

45/24

24/27

دختر

57/64

02/55

tمستقل
P=2/226

جدول .2مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان در دانش آموزان برحسب رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

میانگین

انحراف معیار

ریاضی

52/53

29/00

تجربی

53/93

02/22

انسانی

48/72

28/80

073

ANOVA
P=2/236
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بطوری که ضرایب همبستگی بین  TAIو مقیاس عزت نفس
برای کل نمونه ،نمونه های پسر و دختر به ترتیب ،2/43 ،2/57
 2/68گزارش شده است.
جهت رعایت مالحظات اخالقی ،نمونه ها با آگاهی کامل از
اهداف مطالعه و با رضایت وارد مطالعه شدند و پرسشنامه بدون
نیاز به درج مشخصات فردی تکمیل گردید .داده ها توسط نرم
افزار آماری  Spssنسخه  26توسط شاخصهای توصیفی نظیر
میانگین و انحراف معیار و با استفاده از آزمونهای  Tمستقل،
 ANOVAدر سطح معنی داری کمتر از  2/25تجزیه و تحلیل
شد.

( )%02/0دارای اضطراب امتحان باال 202 ،نفر ( )%48/4دارای
اضطراب امتحان متوسط و  76نفر ( )%32/4دارای اضطراب
امتحان پایین بودند.
در این مطالعه آزمون  tمستقل اختالف معناداری در نمره
اضطراب امتحان برحسب جنس نشان داد ( .)p=2/226میانگین
نمره اضطراب دختران و پسران در جدول شماره  2ارائهشده
است.
اما آزمون  ANOVAاختالف معناداری در میانگین نمره
اضطراب امتحان در دانش آموزان برحسب رشته تحصیلی نشان
نداد (( )p=2/236جدول . )0
آزمون  ANOVAاختالف معنیداری در میانگین نمره
اضطراب امتحان دانش آموزان موردبررسی برحسب سطح
تحصیالت والدین ( پدر و مادر) نشان داد ( p=2/228و
 )p=2/227که جزئیات آن در جدول شماره  3ارائهشده است.
آزمون تعقیبی دانکن در این خصوص نشان داد که دانش آموزان
دارای پدر با تحصیالت دانشگاهی و نیز دارای مادر با تحصیالت
دانشگاهی از اضطراب امتحان بهمراتب بیشتری در مقایسه با سایر
گروههای دیگر رنج میبردند.
ضریب همبستگی پیرسون همبستگی معکوس و معنیداری
بین اضطراب امتحان با معدل دانش آموزان موردبررسی نشان داد
( r =-2/083و  .)P=2/223در بررسی میزان پیشگویی اضطراب
امتحان از آنالیز خطی استفاده شد و توان پیشگوییکنندگی
معدل از اضطراب امتحان  2/29به دست آمد (جدول شماره .)4
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سطح تحصیالت والدین
سطح
تحصیالت
پدر

بیسواد

27

48/24

25/20

زیر دیپلم

60

52/75

26/07

دیپلم

77

52/23

28/00

دانشگاهی

94

55/64

02/35

بیسواد

03

49/25

28/35

زیر دیپلم

84

49/34

28/66

دیپلم

222

52/46

29/06

دانشگاهی

43

55/72

02/07

P=2/228

P=2/227

جدول  : 4نتایج آنالیز رگرسیون بین معدل و اضطراب امتحان در دانش آموزان موردبررسی
متغیر
معدل

R2
2/29

β
2/49

B
2/265

بحث
اضطراب امتحان بهعنوان یک پدیده متداول و مهم
آموزشی ،رابطه تنگاتنگ با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان و دانشجویان دارد .اضطراب امتحان دربرگیرنده گونهای از
اضطراب است که در موقعیت ارزشیابی یا حل مسئله بروز میکند
و محور آن تردید درباره عملکرد و پیامد آن ،افت بارز توانایی
مقابله با موقعیت است ،بهعبارتدیگر این اضطراب سطح بروز
عملکرد را تقلیل یافته تر 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.
نتایج این مطالعه که بهمنظور بررسی اضطراب امتحان در
دانش آموزان مقطع پیشدانشگاهی و عوامل مرتبط با آن در
شهر قم انجام گرفت نشان داد که متأسفانه حدود دوسوم از
دانش آموزان موردبررسی از اضطراب امتحان متوسط و باال
برخوردار بودند که این میزان سطح قابلتوجهی از اضطراب را در
دانش آموزان مقطع پیشدانشگاهی نشان میداد که با نتایج
مطالعه Mohammadiو همکاران ] [23در کرمانشاه و نتایج مطالعه
 Darabiو همکاران در ایالم ] [24همجهت بود .البته برخی
مطالعات نیز در این زمینه حاکی از پایین بودن سطح اضطراب
امتحان در فراگیران میباشد که در این خصوص میتوان به
مطالعه  Moadelliاشاره کرد ] [5که شاید دلیل آن تفاوت در
نمونهها نسبت به مطالعه حاضر میباشد .در مطالعه ایشان
اضطراب امتحان در دانشجویان بررسیشده است و از سویی
مقطع پیشدانشگاهی و کنکور موضوعی بااهمیت در نزد دانش

SE
2/220

P
2/223

آموزان بوده و بهخودیخود با اضطراب امتحان فراوانی همراه
است.
بههرحال تفاوت سطح اضطراب امتحان در مطالعات مختلف
را میتوان به علت تأثیرپذیری این نوع از اضطراب از عوامل
مختلف و نیز برداشت فردی افراد توجیه کرد .بهعنوانمثال
عواملی چون سخت بودن سؤاالت امتحان ،ترس از نیاوردن نمره
کافی در امتحان و یا برخی از رویههای سختگیرانه از جانب
معلمان و مدارس و یا تعیین مسیر زندگی آینده فرد بهعنوان
عواملی مؤثر بر این نوع از اضطراب میتوانند عمل کنند ].[24
در مطالعه حاضر مشخص شد که بین جنس و اضطراب
امتحان دانش آموزان موردمطالعه رابطه معنیداری وجود داشت
بهطوریکه میزان اضطراب امتحان در دختران بهطور معنیداری
بیشتر از پسران بود که این نتیجه با نتایج مطالعات
Mohammadiدر کرمانشاه ] [23و  Yousefiو همکاران در
کردستان ] [25همخوانی داشت .در مطالعات ایشان نیز اضطراب
امتحان در دختران بیشتر از پسران بود .اعتقاد بر این است که
تفاوت جنسیتی در اضطراب ،بهخوبی با نقشپذیری جنسیتی
تبیین میشود .زیرا دختران به پذیرش اضطراب و قبول آن
بهعنوان یک ویژگی زنانه تشویق میشوند و یاد میگیرند که به
هنگام اضطراب ،بهطور منفعل تسلیم شوند .درحالیکه پسران در
موردپذیرش اضطراب دفاعی برخورد میکنند ،زیرا آن را تهدیدی
برای احساس مردانگی خود بهحساب میآورند .پسران میآموزند
که با اضطراب کنار بیایند و راههایی برای مقابله با آن پیداکرده و
یا آن را انکار نمایند ] .[26بررسی مطالعات خارج از کشور نیز
نتایجی همسو با این مطالعه را نشان میدهد بهطوریکه Zeidner
] [28] Volkmer]،[27اضطراب امتحان را درمجموع در دختران،
باالتر از پسران ارزیابی کردند .
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سطح
تحصیالت
مادر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

P
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نتیجهگیری
نتایج نشان داد که میزان شیوع اضطراب امتحان در دانش
آموزان مقطع پیشدانشگاهی باالست و ارتباط تنگاتنگی بین
اضطراب و جنس و معدل وجود داشت و همچنین اثرات منفی
اضطراب بر عملکرد تحصیلی را نشان داد و لذا با توجه به شیوع
اضطراب امتحان و اثرات منفی آن بر فرد و نظام آموزشی ،لزوم
کمکرسانی برای پیشبرد اهداف بهداشت روانی کودکان و
نوجوانان بهمنظور پیشگیری از خسارات جسمانی ،روانی ،تحصیلی
و اقتصادی احساس میشود .همچنین توصیه میشود تحقیقات
وسیعتری جهت شناخت عوامل مؤثر در افزایش شیوع این
اختالل ،و رویکردهای مؤثر پیشگیرانه و درمان اضطراب امتحان
انجام گیرد.
تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از بخشی از پایاننامه دکتری حرفهای
مصوب دانشگاه آزاد اسالمی قم با کد 25422222942224
میباشد لذا نویسندگان بر خود میدانند ضمن تشکر از مسئولین
محترم این دانشگاه از کلیه دانش آموزان شرکتکننده در مطالعه
تقدیر و تشکر نمایند.
تأییدیه اخالقی
مطالعه حاضر با اخذ مجوزهای الزم از سوی دانشگاه صورت
گرفته و کلیه نمونهها با آگاهی از اهداف مطالعه و با رضایت کامل
در پژوهش شرکت کردند .همچنین پرسشنامهها بدون درج
مشخصات فردی تکمیل شد و دادهها بهصورت کلی و گروهی
تحلیل گردید.
تعارض منافع
در این مطالعه تعارضی بین نویسندگان وجود ندارد.
منابع مالی
برای انجام پژوهش از حمایت مالی هیچ نهاد یا سازمانی استفاده
نشد است و کلیه هزینههای اجرای مطالعه توسط گروه تحقیق
پرداختشده است.
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اما نتایج این پژوهش نشان داد که در میانگین نمره
اضطراب امتحان برحسب رشته تحصیلی دانش آموزان اختالف
معناداری وجود نداشت که با مطالعات  Moadelliو ,5] Darabi
 [24همخوانی دارد ولی بامطالعه Mohammadiدر کرمانشاه
مغایرت دارد ].[23
نتایج مطالعه همچنین اختالف معنیداری در میانگین نمره
اضطراب امتحان دانش آموزان موردبررسی برحسب سطح
تحصیالت والدین (پدر و مادر) نشان داد بهطوریکه پدران و
مادرانی که سطح تحصیالت دانشگاهی داشتند فرزندان آنها از
اضطراب امتحان بیشتری رنج میبردند که شاید تحصیالت باالتر
کنکور را جدیتر تلقی میکند و شاید به دلیل اضطراب خودشان،
اضطراب دانش آموزان را هم بیشتر میکند.
در مطالعه حاضر بین نمره اضطراب امتحان و معدل دانش
آموزان همبستگی معکوس و معنادار مشاهده شد به این معنا که
دانشآموزانی که سطح اضطراب امتحان در آنها باالتر است در
مقایسه بادانش آموزانی که اضطراب کمتری دارند ،از معدل
کمتری برخوردارند .بهطوریکه توان پیشگوییکنندگی معدل از
اضطراب امتحان  2/29بود .البته باید اذعان نمود رابطه بین معدل
و اضطراب امتحان دوطرفه بوده چراکه معدل پایین در سنوات
تحصیلی گذشته موجب اضطراب امتحان بیشتر در مواجه با
کنکور گشته و از سویی نیز اضطراب امتحان میتواند عملکرد
تحصیلی را تحتالشعاع قرار داده و موجب افت معدل گردد.
با در نظر گرفتن معدل دانش آموزان بهعنوان معیاری از
عملکرد تحصیلی ،میتوان گفت که یافتههای مطالعه حاضر
اضطراب امتحان باال را بهعنوان یک عامل در جهت عملکرد
تحصیلی ضعیف نشان میدهد ،بدون شک اضطراب امتحان
میتواند احتمال بروز اشتباه را در امتحانات از سوی دانش آموزان
افزایش دهد .نتایج این مطالعه بامطالعه  Lashkaripourدر
زاهدان ] [29همخوانی داشت .نتایج مطالعات  Mandleو همکاران
] [02و همچنین با نتایج مطالعه  [02] Winهمسو است .ولی با نتایج
مطالعه  [00] Abolghasemiهمخوانی نداشت .عالوه بر این ،نتایج
] [03
تحلیل رگرسیونی با نتایج مطالعات Dalyو putwain
 Bonaccioو  Reeveو  [04] Winfordهمسو میباشد.
محدودیتهای پژوهش حاضر عدم مصاحبه بالینی و تشخیص نوع
اضطراب دانش آموزان و وضعیت روحی نمونههای موردمطالعه
هنگام پر کردن پرسشنامهها و همچنین این پژوهش فقط بر
روی دانش آموزان پیشدانشگاهی انجام شد و بر روی سایر دانش
آموزان در سایر مقاطع تحصیلی انجام نشد تا امکان مقایسه نتایج

در گروههای سنی مختلف وجود داشته باشدو نیز این مطالعه
بهصورت مقطعی انجام شد که و نمیتوان بهطور قطعی روابط
علی بین متغیرها را تبیین کرد.همچنین در مطالعه حاضر جهت
تشخیص اضطراب امتحان از پرسشنامه استفادهشده است و شاید
استفاده از مصاحبه بالینی جهت تشخیص اضطراب نتایج متفاوتی
را نشان دهد.

.......اعظم فتحی و همکاران | بررسی اضطراب امتحان در دانش آموزان
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