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چکیده
هدف :اضطراب امتحان پاسخي به شرايط مربوط به ارزيابي عملكرد دانشجويان است و تجارب دانشجويان در اين
زمينه از اهميت بااليي برخوردار است .هدف پژوهش حاضر ،واكاوي تجارب زيسته دانشجويان از پديدة اضطراب
امتحان بود.
روشها :روش پژوهش انجام شده براساس رويكرد كيفي و روش پديدارشناسي بود .جامعه آماري پژوهش شامل
دانشجويان كارشناسي رشته هاي علوم تربيتي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در سال تحصيلي  1397-98بود 9 .نفر
از دانشجويان از طريق نمونهگيري هدفمند جهت مصاحبه انتخاب شدند .براي جمعآوري دادهها از مصاحبه نيمه
سازمان يافته استفاده شد و تا زمان اشباع داده ها ادامه يافت و پس از ضبط مصاحبه متن آنها تهيه شد و مضامين
اصلي و فرعي استخراج گرديد .جهت اعتباريابي دادهها از اعتبار گوبا و لينكلن و جهت تجزيهوتحليل دادهها از روش
كاليزي استفاده گرديد.
یافتهها :پس از استخراج موضوعي و طبقهبندي آنها ،يافته ها در سه مقوله اصلي؛ عوامل ايجادكننده ،پيامدها و راه-
هاي تقليل و شانزده مقوله فرعي طبقهبندي شدند .مضامين فرعي عوامل ايجادكننده شامل :استاد ،والدين ،مديريت
زمان ،ترس از ارزيابي منفي ديگران ،كمال گرايي ،نظام ارزشيابي سنتي ،اهميت تكليف؛ مضامين فرعي پيامدها شامل:
افت تحصيلي ،اهمال كاري ،ناكارآمدي ،افزايش اشتها ،مشكالت فيزيولوژيكي و مضامين فرعي راههاي تقليل شامل
ارتباط باخدا ،لمس درماني ،تعيين اهداف تسلطي ،افكار مثبت داشتن از توصيفات دانشجويان بودند.
با توجه به نتايج كمك به يادگيري در دانشجويان براي مديريت مؤثر اضطراب امتحان يك چالش اساسي بوده و نياز
به تالش گروهي در تمام مراحل آموزشي دارد.
كلید واژهها :تجربه زيسته ،اضطراب امتحان ،پديدارشناسي.
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مقدمه و بیان مسئله
يكي از گستردهترين قلمروهاي ادبيات تحقيق در چند دهة گذشته ،اضطراب و عوامل
وابسته به آن بوده است .مطالعات بيانگر آن است كه شايعترين مشكل رواني در جمعيت عمومي،
اختالالت اضطرابي هستند كه يكي از اشكال اين اختالالت ،اضطراب امتحان است ( Cheraghian,
 .)Moghaddam, Baraz-Pardejani and Bavarsad, 2008نيم قرن پيش ،ساراسون بيان كرد ما
در يك فرهنگ آزمون دادن ،زندگي ميكنيم كه انسانها براي تعيين سرنوشت خود در آن شركت
ميكنند ( .)Segool, Carlson, Goforth, Von Der Embse and Barterian, 2013در همين راستا
امروزه يكي از نگرانيها و دغدغههاي نظام آموزش عالي ،مسئله اضطراب امتحان است
كه تحمل آن براي بسياري از دانشجويان دشوار بوده ،بهطوريكه اين اضطراب ميتواند منجر به
بروز اختالل در عملكرد حين اجراي امتحان و نيز ايجاد مشكالت روحي -رواني در فرد شود
( .)Moaddeli and Ghazanfari Hesamabadi, 2005بهطورمعمول اغلب دانشجويان قابليتها و
تواناييهاي مناسبي از نظر تخصصي دارند ،اما بهعلت اضطراب شديد امتحان ممكن است نتوانند از
تواناييهاي خود بهخوبي استفاده نمايند و اين امر ميتواند بر عملكرد و موفقيت تحصيلي
دانشجويان اثر نامطلوبي داشته باشد .با توجه به اثرات نامطلوب اضطراب امتحان و پيامدهاي ناشي
از آن ،بايد منابع اضطراب مشخص و مورد ارزيابي قرار گيرد ( Karami, Dehdashti and
.)Bahrami, 2018
اضطراب امتحان بهعنوان يك پديده شايع و مهم آموزشي رابطه نزديكي با اضطراب عمومي
دارد بااينحال داراي ويژگيها و مشخصههاي خاصي است كه آن را از اضطراب عمومي مجزا
ميسازد ( .)Aluja, Del Barrio and García, 2007چاپل و همكاران (،)Chapell, et al., 2005
اضطراب امتحان را حالتي از اضطراب عمومي ميدانند كه شامل پاسخهاي پديدار شناختي،
فيزيولوژي و رفتاري مرتبط با ترس از شكست است و فرد آن را در موقعيتهاي ارزيابي تجربه
ميكند .همچنين اضطراب امتحان يك حالت هيجاني آميخته با ترس و نگراني دربارهي
موقعيتهايي است كه فرد با ارزيابي از عملكردش مواجه ميشود ،اين موقعيتها بيشتر در
حوزههاي تحصيلي است ()Brown, Forman, Herbert, Hoffman, Yuen and Goetter, 2011
كه سه عامل شناختي (افكار) مانند نگراني و افكار نادرست در مورد امتحان ،عامل رفتاري مانند
بيتوجهي يا عدم تمركز نسبت به انجام تكاليف و عامل عاطفي -روانشناختي مانند واكنش
خودمختار روانشناختي و نشانههاي جسماني اضطراب را در بر ميگيرد ( Putwain and Daniels,
 .)2010سيستمهاي آموزشي نوين در سراسر دنيا امتحانات را بهعنوان يك ابزار اصلي و مهم در
ارزشيابي و مقايسه فراگيران ،بهكار گرفتهاند و اين موضوع باعث ايجاد اضطراب و تجربهاي منفي از
دادن امتحان در رابطه با امكان عدمدستيابي به تواناييهاي اصلي خود ميشود .دانشجوياني كه
بهطور مكرر عدم موفقيت در امتحانات را عليرغم تالش و مطالعه كافي ،تجربه ميكنند ،دچار
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احساس حماقت ،عدم كارآمدي و بيكفايتي ميشوند ( Asghari, Abdul Kadir, Elias and Baba,

 .)2012از طرفي بسياري از دانشجويان ممكن است از نظر توانايي و آمادگي براي امتحان ،آمادگي
قابل قبولي داشته باشند؛ اما به علت ميزان باالي اين نوع از اضطراب ،قادر به ارائه تواناييهاي خود
بهصورت مطلوب نباشند .بسياري از مطالعات نشان دادهاند كه اضطراب امتحان ،اثرات و نتايجي
منفي شامل احساس ضعف در عملكرد ،كاهش انگيزه و كاهش تمركز را در پي دارند ،اين موضوع
فراواني ترک تحصيل را بهطور چشمگيري در جامعه افزايش ميدهد ( Yazdani and Soleimani,
 .)2012بهطوريكه نظريهپردازان معتقدند اضطراب امتحان با عادتهاي مطالعهاي نامناسب و
ناكافي و نقايص توجهي ،اضطراب خصيصهاي ،ترس اجتماعي و همچنين وجود سطح باالي اضطراب
امتحان با خطاهاي شناختي افزونتر ،افكار منفي بيشتر و پايينبودن عزتنفس ،همبستگي دارد
( .)Shahbaziyan, Hasani and Abdollahzadehgamshi, 2018طبق نظر )Sarason(1984
موقعيت امتحان همزمان دو دسته پاسخ مرتبط و نامرتبط به آزمون را فعال ميسازد .دسته نخست
سطح كارآمدي را افزايش ميدهد و دسته دو يعني پاسخهاي نامرتبط به آزمون ،با فعالسازي
حالتهاي درماندگي ،افزايش سطح واكنش فيزيولوژيك ،كاهش اعتمادبهنفس ،به راه انداختن
تالشهاي مضاعف براي رهايي از موقعيت امتحان ،سطح كارآمدي را كاهش ميدهد ( Ahghar,
.)2015
پژوهشگران راهبردهاي زيادي را براي كاهش اضطراب امتحان پيشنهاد كردهاند كه شامل
بازسازي شناختي ( ،)Orbach, Lindsay and Grey, 2007توجه به جنبههاي مثبت ( Sadocks
 ،)and Saddocks, 2007رفتار درمانگري شناختي و روشهاي آزادسازي هيجاني( Benor,
 )Ledger, Toussaint, Hett and Zaccaro, 2009است .بهطوريكه كوهستاني و همكاران
( )Kohestani, Baghcheghi, Hekmatpou, 2014در پژوهش خود نشان دادند كه تأثير قرآن بر
تمامي ابعاد اضطراب امتحان و ارتقاي ظرفيتهاي فردي بهعنوان تم يا درونمايه اصلي پديدار
است .همچنين پژوهش برزگر بفروئي و همكاران ( Barzegarbefoi, Janbozorgi and Niosha,
 )2012با عنوان نقش پايبندي مذهبي و جنسيت در اضطراب امتحان نشان دادند كه پايبندي
مذهبي و اضطراب امتحان رابطه منفي معناداري باهم دارند؛ و پايبند بودن به مذهب و انجام
اعمال مذهبي توسط دانشآموزان ميتواند در كاهش اضطراب امتحان مؤثر باشد .ياريقلي و
همكاران ( )Yarigoli, Sho’ouri Milani and Homayouni Bakhshayesh, 2017در مطالعه خود
نشان دادند كه مهمترين ويژگي شب امتحان ،اضطراب امتحان است كه برخي از عوامل ايجاد
اضطراب امتحان وابسته به ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان است و برخي ديگر شرايطي است كه
براي اكثر دانشجويان مشترک بوده و امكان حذف آن از جانب دانشجويان مقدور نيست.
بسياري از دانشجويان دانشگاهها از اضطراب امتحان رنج ميبرند .اين اضطراب بهقدري شديد
است كه موجب اختالل در عملكرد اجراي امتحان ميشود .بهطوريكه عوارض اضطراب و فشار
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روحي حاصله از امتحان در عده زيادي از امتحاندهندگان ظاهر ميشود؛ به اين معني بروز آن يك
پديده اتفاقي و نادرست نيست كه فقط گروه محدودي را مبتال سازد بلكه همه افرادي كه با
امتحان دادن سروكار دارند و در نوعي از امتحانات شركت ميكنند كم يا زياد طعم نگراني و فشار
رواني و وحشت ناشي از امتحان را چشيدهاند و توجه به اضطراب امتحان در آنها از اهميت خاصي
برخوردار است ( .)Núñez-Peña, Suárez-Pellicioni and Bono, 2016پلگ و همكاران ( Peleg,
 )Deutch, and Dan, 2016در پژوهشي نشان دادند كه دانشآموزان با سطوح باالتري از ارتباط با
ديگران و يا عدم ارتباط با والدين ،سطوح باالتري از اضطراب امتحان را نشان ميدهند .رينجيسون
و رائوفلدر ( )Ringeisen and Raufelder, 2015نشان دادند كه حمايت پدر و مادر و فشار والدين
با اضطراب امتحان رابطه دارد .وينر و كارتون ( )Weiner and Carton, 2012در پژوهشي دريافتند
كه اضطراب امتحان با افكار نگرانكننده ،افزايش ضربان قلب ،طغيان هيجانات در طي امتحان يا
بعد از آن مشخص ميشود .خااليال ( )Khalaila, 2015در پژوهشي نشان داد كه اضطراب امتحان و
انگيزش دروني بهعنوان متغير واسطهاي در ارتباط بين خود پنداره و پيشرفت تحصيلي نقش بازي
ميكنند و اضطراب امتحان با پيشرفت تحصيلي رابطه دارد.
با مطالعه پژوهشهاي انجامشده در زمينه اضطراب امتحان مشاهده شد كه دامنه وسيعي از اين
مطالعات به بررسي كمي اين پديده پرداختهاند و شايد بتوان بهجرئت اذعان كرد كه مطالعات
كيفي در اين حيطه بسيار معدود بوده است .پژوهش كيفي فرصتي را جهت تمركز بر پاسخ به
سؤاالت با محوريت تجربه اجتماعي فراهم ميآورد ،آن تجربه چگونه خلق ميشود و چگونه به
زندگي انسان معنا ميبخشد .اين عقيده كه واقعيات متعددي وجود دارد و به زندگي اشخاص
موردمطالعه معنا ميبخشد ،اعتقاد زيربنايي محققان پژوهش كيفي را تشكيل ميدهد ( Streubert
 .)and Carpenter, 2007شناسايي احساسات ،ادراكات و عواطف بشري بهوسيله روشهاي كمي
سخت و دشوار است ،درحاليكه تحقيق كيفي روش مناسبي جهت بررسي عواطف و هيجانات مي
باشد .براي حصول به ديدگاهي روشن در مورد پديده اضطراب امتحان نياز است تا از ديد
دانشجوي مضطرب در دوره آموزشي به اين پديده نگاه كرد و تجربيات او را از اين حالت
ناخوشايند جويا شد .تنها در اين صورت است معنا و مفهوم اين پديده درک خواهد شد؛ بنابراين
تنها با استفاده از پژوهش پديدارشناسانه است كه ميتوان به درک درست از اضطراب امتحان
دست يافت؛ لذا اهميّت و ضرورت چنين پژوهشي روشن و واضح است .پژوهش در اين زمينه سبب
شناسايي نقاط ضعف و قوت اين طرحشده و ميتواند به مسئولين امر در سياستگذاري و تصميم-
گيري بهتر در مورد عوامل ايجادكننده و كاهش اضطراب امتحان دانشجويان كمك كند .بنابراين با
توجه به آن چه گفته شد هدف اصلي اين پژوهش واكاوي تجارب زيسته دانشجويان از پديده
اضطراب امتحان به روش پديدارشناسي است.
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روششناسی پژوهش
در اين مطالعه ،يكي از روشهاي تحقيق كيفي تحت عنوان پديدارشناسي توصيفي با رويكرد
كاليزي مورداستفاده قـرار گرفت .در تحقيق پديدارشناسي تجربيات ،برداشتها و احساسات افراد
موردمطالعه قرار ميگيرد .پژوهش پديدارشناسانه توصيف معاني تجربي است ،درست به همان
صورتي كه در زندگي با آنها برخورد ميشود (.)Adinhajibageri, Parvizi and Salsali, 2015
الگوي كاليزي شامل هفت مرحله است كه مرحله  )1خواندن دقيق همة توصيفها و يافتههاي
مهم شركتكنندگان؛  )2استخراج عبارتهاي مهم و جملههاي مرتبط با پديده؛  )3مفهومبخشي
به جملههاي مهم استخراج شده؛  )4مرتبسازي توصيفهاي شركتكنندگان و مفاهيم مشترک
در دستههاي خاص؛  )5تبديل همهي نظرات استنتاج شده به توصيفهاي جامع و كامل؛ )6
تبديل توصيفهاي كامل پديده به يك توصيف واقعي خالصه و مختصر و  )7معتبرسازي نهايي
است.
جامعه آماري پژوهش شامل دانشجويان كارشناسي رشتههاي علوم تربيتي دانشگاه شهيد مدني
آذربايجان در سال تحصيلي  1397-98بود 9 .نفر از دانشجويان از طريق نمونهگيري هدفمند
جهت مصاحبه انتخاب شدند .براي جمعآوري دادهها از مصاحبه نيمه سازمانيافته استفاده شد و تا
زمان اشباع دادهها ادامه يافت و پس از ضبط مصاحبه متن آنها تهيه شد و مضامين اصلي و فرعي
استخراج گرديد .بهطوريكه با روش نمونهگيري مبتني بر هدف و تا رسيدن به اشباع اطالعات
تعداد نه دانشجوي دختر از دانشجويان دانشگاه شهيد مدني كه معيارهاي ورود به اين بررسي را
دارا بودند ،موردبررسي قرار گرفتند .معيارهاي ورود به اين مطالعه عبارتند از :تمايل به شركت در
بررسي و اظهار احساسات دروني در مورد پديده اضطراب امتحان و كسب نمره سيزده به باال در
آزمون اضطراب امتحان ساراسون ( )Sarason, 1984بود .اضطراب امتحان شركتكنندگان اين
پژوهش از طريق پرسشنامه مذكور اندازهگيري شد و نمرات اين  9نفر در اضطراب امتحان بين 15
تا  22محاسبه گرديد كه اين نشان از وجود اضطراب امتحان متوسط تا شديد در آنها بود .جهت
جمعآوري اطالعات از يك مصاحبه نيمه ساختار يافته استفاده شد و سپس با كسب رضايت از
شركتكنندگان در مصاحبه شركت كرده و مكالمات آنها ضبط گرديد .مدت مصاحبه حدود 30
دقيقه بود و پس از ضبط كردن مصاحبه و گوش دادن مكرر به آنها مكالمات هر يك از
شركتكنندگان بهصورت كلمه به كلمه مكتوب شد.
براي رعايت مالحظات اخالقي ،پس از ارائه توضيحات الزم در مورد اهميّت و هدفهاي
پژوهش ،رضايت شركتكنندگان براي شركت در پژوهش و ضبط مصاحبه اخذ و به آنان توضيح
داده شد كه در مورد انصراف از شركت در پژوهش آزاد هستند .پژوهشگران مشخصات كامل خود
را در اختيار شركتكنندگان قراردادند .هنگام انجام مصاحبه خلوت و راحتي شركتكنندگان فراهم
شد .مشخصات فردي شركتكنندگان محرمانه حفظ و به آنان اطمينان داده شد كه فايل صدا پس
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از تكميل يادداشتها پاک خواهد شد .مطالب استخراج شده از هر مصاحبه به اطالع شركت-
كنندگان رسانده شد .همچنين به آنان اعالم شد كه در صورت تمايل ميتوانند از نتايج پژوهش
مطلع شوند .روايي و پايايي مطالعه حاضر از طريق توجه به چهار محور (ارزش واقعي ،كاربردي
بودن ،تداوم و مبتني بر واقعيت بودن) حاصل شـد ( .)Holloway and Galvin, 2016ارزش واقعي
بدين معناست كه اطالعات نوشتهشده براي فردي كه آن را بهصورت واقعي تجربه كرده ،قابلقبول
باشد كه در امر پژوهش با مراجعه به شركتكنندگان و به تأييد رساندن بيانيههاي حاصل اين امر
محق گردد .كاربردي بودن يا قابليت اجرا بدان اشاره دارد كه آيا نتايج در مورد تجارب اضطراب
امتحان به گروههاي ديگر قابل بهكار بستن است؟ در اين مورد نيز پژوهشگر سعي كرد با توصيف
تعامالت و نيز انتخاب شركتكنندگان با تجارب و سطوح تحصيلي مختلف به اين هدف دست يابد.
ثبات هنگامي كسب شد كه شركتكنندگان پاسخهاي نامتناقض و همساني به سؤال مشابه كه در
قالبهاي مختلف طرح شده بود ،ميدادند .مبتني بر واقعيت بودن پژوهش نيز بدين طريق حاصل
شد كه فرآيند پژوهش خالي از هر گونه تعصب باشد.

یافتههاي پژوهش
پس از تجزيهوتحليل داده تعداد  3مضمون اصلي و  16مضمون فرعي از  125كد استخراجشده از
مصاحبههاي مكتوب شده حاصل گرديد كه در جدول شماره  1نشان داده شده است.
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جدول ( :)1مضامین اصلی و فرعی استخراج شده از پژوهش
مضمون اصلی

الف) عوامل ايجادكننده

مضمون فرعی
 -1استاد
 -2والدين
 -3مديريت زمان
 -4ترس از ارزيابي منفي ديگران
 -5كمالگرايي
 -6نظام ارزشيابي سنتي
 -7اهميّت تكليف

ب) پيامدها

 -1افت تحصيلي
 -2اهمالكاري
 -3ناكارآمدي
 -4افزايش اشتها
 -5مشكالت فيزيولوژيكي

ج) راههاي تقليل

 -1ارتباط باخدا
 -2لمس درماني
 -3تعيين اهداف تسلطي
 -4افكار مثبت داشتن

الف) عوامل ایجادكننده

مهمترين عوامل ايجادكننده اضطراب امتحان به شرح زير است :استاد ،والدين ،مديريت زمان ،ترس
از ارزيابي منفي ديگران ،كمالگرايي ،نظام ارزشيابي سنتي و اهميت تكليف.
 -1استاد

نقش معلم در ارتباط با محيط آموزشي ،طراحي تجارب آموزشي با استفاده از محتواي درسي و
منابع و مأخذ آموزشي است كه در فعاليت كالس درس فراگيران را بهسوي تجارب طراحيشده
هدايت ميكند .معلم با ارزشيابي اصولي و منطقي از آموختههاي فراگيران به ايشان بازخورد
اطالعاتي از آموختههايشان ميدهد .دراينبين اگر وي بهعنوان رهبر آموزشي صالحيتهاي الزم را
نداشته باشد و باعث درهمريختگي تعامل خود با فراگير كه يكي از ويژگيهاي تدريس است شده،
بهتبع آن نوعي احساس يأس و اضطراب را در دانشآموزان القا مينمايد.
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« اگه از استادي بدم بياد منو اذيت كرده باشه اضطراب امتحانم زياد ميشه .ترم يك با يكي از
استادا دعوام شد او خيلي سخت گير بود اون ترم معدلم اومد پايين بس كه اضطراب داشتم اصالً
درس نخوندم حتي ميخواستم انصراف بدم» (شركتكننده .)7
«استاد درس كوانتوم خيلي بيعالقه تدريس مي كنه اين بيعالقگي و اينكه سؤاالت بچهها را نمي
تونه جواب بده باعث اضطراب من سر جلسه امتحان ميشه وقتي سر جلسه نيش خند استاد را
ميبينم كه ميخواد اون درس رو بندازه اضطرابم باال ميره» (شركتكننده )9
« وقتي استاد در حل مسائل دانشجويان كوتاهي مي كنه و منبع امتحان رو مشخص نميكنه و
سؤاالت بيجواب ميمونه و همون سؤال تو امتحان مياد اضطراب ايجاد ميشه» (شركتكننده
شماره .)8
 -2والدین

سبك فرزندپروري قاطع و اطمينانبخش باعث ميشود فراگيران سطح بااليي از جرأت را نشان
دهند .ادراک محبت والدين يك سازه شناختي است كه به درک كودک از رفتارهاي محبتآميز
والدين اشاره دارد .هر چه ميزان و چگونگي اين درک بهتر و مناسبتر باشد كودک توان آن را دارد
كه بر چالشهاي زندگي مثل اضطراب امتحان غلبه كند يعني ميتواند درک كند كه پدر و ماد
روي در زندگي چگونه تكيهگاه وي هستند و او چقدر براي آنها اهميت دارد اين «احساس

پشتگرمي كه شخص درک ميكند ميتواند توان غلبه بر اضطراب امتحان را امكانپذير سازد.
اضطراب ريشه در خانواده دارد وقتي خانواده عزتنفس منو باال مي بره استرسم كم ميشه وقتي
پدر و مادر شب امتحان باهم دعوا كنند و ترس از كتككاري وجود داشته باشه دانشجو ديگه
نميتونه درس بخونه و بهتبع اوم دچار اضطراب امتحان ميشه» (شركتكننده .)3
«تو خونه خيلي تنهايي كشيدم با پدر و مادرم صميمي نيستم تو خونه اصالً دوست ندارم حرف
بزنم اما تو خوابگاه با دوستام خيلي دوست دارم حرف بزنم و جوک بگم اونا بخندند .با حالت تحقير
بزرگ شدم وابستگي و دوست داشتن و خيلي چيزها رو از دست دادم» (شركتكننده .)5
 -3عدم مدیریت زمان

بيشتر متخصصان معتقدند كه جلوگيري از اتالف وقت و كنترل بر زمان ميتواند موجب افزايش
توانايي ،حفظ سالمت منابع انساني ،كاهش تنش و بهبود سالمت روان گردد.
«احساس ميكنم بهطور بالقوه از زمان استفاده نميكنم ،زمان را خيلي هدر ميدم» (شركتكننده
شماره .)1
«نبود وقت كافي قبل امتحان باعث باال رفتن اضطرابم ميشه» (شركتكننده شماره .)8
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«سؤاالت زياد و مفصل و زمان كم است سؤاالت رو ميبينم كه به تايم نمي خوره اضطرابم زياد
ميشه» (شركتكننده شماره .)9
 -4ترس از ارزیابی منفی دیگران

مبتاليان به اضطراب امتحان از ارزيابي منفي از سوي ديگران هراس دارند و دچار عدم تمركز شده،
همين امر منجر به كاهش عملكرد آنها ميگردد.
« اين برام مهمه كه نگند دو سال رفتي چيكار كردي اقوام دورتر وقتي تو جمع ميپرسند چيكار
كردي به كجا رسيدي خيلي سخته نتوني جواب بدي» (شركتكننده شماره .)9
«حرفهاي بيروني و حاشيهاي بيشتر منو اذيت ميكرد (حرفهاي آشناها) اونا منو مسخره
ميكردند ميگفتند واسه خاطر امتحان اينطوري شدي؟» (شركتكننده شماره .)1
«اگه به من بگن تو نمي توني استرسم زياد ميشه حتي كار رو متوقف ميكنم بگه در حد تو
نيست» (شركتكننده شماره .)2
 -5كمالگرایی

معيارهاي كمال گرايانه و غيرواقعبينانه از سوي ديگران بر فرد تحميل ميشود كه دسترسي به اين
معيارها ،بسيار دشوار است .ازآنجاييكه اين معيارها افراطي بوده و بهعنوان تجربياتي تحميلي و
بيروني مطرحاند ،بنابراين ميتواند نوعي احساس عدم كنترل را در فرد ايجاد كنند كه نتايج آن
احساس شكست ،اضطراب ،خشم ،درماندگي و نااميدي است.
«احساس ميكنم اين نبايد ميبودم من ظرفيتم زياد است فكر ميكنم خيلي بايد جلو برم.
احساس ميكنم انرژي بزرگي رو دارم» (شركتكننده شماره )5
«معلم ميگفت ميدانيد دانشآموزان تيزهوش تهران و شما باهم امتحان نهايي ميدهيد شما
چطور ميخوايد با اونا رقابت كنيد و اين باعث اضطراب من ميشد» (شركتكننده شماره .)1
«در كالس دوست دارم شاگرد يك بشم وقتي وارد عمل ميشم استرسي ميشم» (شركتكننده
شماره .)3
«من ميخوام معدلم پايين نياد توقع باال از خودم دارم» (شركتكننده شماره .)4
«معلم رياضي ما ميگفت شما نمي نونيد تو كنكور رتبه بياريد شما امكان نداره قبول شيد چون
در زمان ما دانشگاهها خالي بود ما رفتيم قبول شديم» (شركتكننده .)2
 -6نظام ارزشیابی سنتی

در شرايطي كه امتحان بهصورت سنتي برگزار ميشود كسب نمره اصليترين و مهمترين هدف
آموزش را تشكيل ميدهد و تمام تالشهاي مدرسه ،معلم ،دانشآموز و اولياء در جهت به دست
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آوردن نمره بيشتر صرف ميشود كه بعضي از پيامدهاي آن ،اضطراب امتحان ،نگرش منفي نسبت
به مدرسه و آسيبهاي روحي و عاطفي است.
«چون امتحانات سراسري بو معلم را رو مي ترسوند» (شركتكننده شماره .)1
« امتحان نبايد به اين شدت باشد روالش بايد طور ديگه اي باشه .امتحانات كتبي خيلي رسمي

هستند چون امتحان ميديم واسه نمره مفهوم اون رو نميفهميم .چيزي ياد نميگيريم استرس مي
گيريم» (شركتكننده شماره .)7
 -7اهمیّت تکالیف

در تكاليفي كه از اهميت بااليي برخوردارند و فرد شكست در آنھا را پيشبيني ميكند مضطرب
ميشود و بسته به در جه اهميت تكليف ا اضطراب نيز درجهبندي ميشود يعني تكاليف با اهميت
تر اضطراب بيشتري را توليد ميكنند و بالعكس.
«قبالً اضطراب امتحان نداشتم بعد از قبولي تو ارشد قضيه مهم شده دور از خانواده بايد نتيجه
بگيرم سر همين اضطرابم زياد شده» (شركتكننده شماره .)9
«امتحان به امتحان فرق مي كنه بعضي امتحانات مهمترند اضطراب رو ايجاد ميكنند»
(شركتكننده شماره .)4
«شب كنكور دكتري از اضطراب زياد اصالً نخوابيدم فوقش يك ساعت خوابيدم اما تو امتحاناي
معمولي اين جوري نميشم» (شركتكننده شماره .)2
ب) پیامدها

اضطراب امتحان ،عامل اساسي نتايج منفي متنوع از جمله افت تحصيلي ،اهمال كاري ،ناكارآمدي،
افزايش اشتها و مشكالت فيزيولوژيكي است.
 -1افت تحصیلی

ساراسون به ماهيت اضطراب امتحان بهعنوان عامل ايجادكننده تداخالت شناختي در فرايند
توجهي ،افكار تحريفشده و نامرتبط با تكليف اشاره دارد كه سبب ايجاد اختالل در فرايند
يادگيري ،افت تحصيلي و رويگرداني از مدرسه ميشود.
اضطراب امتحان پديدهي گستردهاي كه با عملكرد مختل در امتحانات تحصيلي همراه است و
ميتوان آن را رايجترين و پايدارترين ترس در ميان دانشآموزان دانست.
«در دوره كارشناسي اضطراب امتحان باعث حذف درسم شد» (شركتكننده شماره .)8
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«تو امتحانات سال آخر دبيرستان اونقدر اضطراب امتحان داشتم كه كارم به بيمارستان كشيد آخر
به متخصصين اعصاب و روان مراجعه كردم تا بهتر شدم اونقدر اضطراب امتحانم باال بود كه
نتونستم تو اون امتحانا شركت كنم .شهريورماه امتحاناي نهايي رو دادم» (شركتكننده شماره .)1
«به خاطر اضطراب زيادي كه دارم چهار ترم مشروط شدم (شركتكننده شماره  .)5نتيجه
ال رفتم تو يه فاز ديگه
اضطراب شديدم باعث ندادن كنكور در رشته رياضي شد تغيير رشته دادم ك ً
تحصيالت حوزوي رو ادامه دادم» (شركتكننده شماره .)2
 -2اهمالكاري

اهمالكاري يكي از پيامدهاي اضطراب امتحان است كه آن را مي توان بر حسب مدل ارزيابي
اضطراب و اجتناب از اهمالكاري تبيين كرد .بر طبق نظريه هاي شناختي استرس و مقابله.
چنانچه افراد موقعيتي را تهديدكننده و منابع خود براي مقابله با آن تهديد را ناكافي ارزيابي كنند،
واكنش آنها به آن موقعيت استرس خواهد بود كه به شكل اضطراب نمايان ميشود و تالش
ميكنند از آن موقعيت فرار كنند.
«سر امتحان حتي روي سؤاالت رو نميخونم ميگم بعداً امتحان ميدم مدرک اصالً اهميت نداره من
تو تابستون هم ميتونم ياد بگيرم و امتحان بدم» (شركتكننده شماره .)5

 -3ناكارآمدي تحصیلی

در توصيف اضطراب امتحان آمده است كه :نوعي اشتغال ذهني است كه با خودكمانگاري و ترديد در
تواناييهاي مشخص و به عدم تمركز حواس و واكنش جسماني ناخوشايند منجر ميشود و پيامد
منفي آن كاهش توان مقابله با موقعيت امتحان و ناكارآمدي تحصيلي است.
«احساس ميكنم نسبت به قبل يادگيري من كم شده هر قدر تالش ميكنم باز نتيجه نميگيرم
حتي به حداقلشم نميرسم» (شركتكننده شماره .)9
« تو امتحاني كه اضطراب شديدي داشتم يكي دو سؤال اول رو كه ديدم بلد نيستم تلقين كردم
ديگه نميتونم امتحان بدم» (شركتكننده شماره .)6
 -4افزایش اشتها

اضطراب امتحان با ايجاد پاسخهايي مانند تغيير در اشتها و در نتيجه ،تغيير ميزان و نوع مواد
غذايي مصرفي ميتواند باعث بروز چاقي شود و چاقي نيز سبب بروز عوارض متعـددي؛ مانند
ديابت نوع دو ،بيماريهاي قلبي عروقـي ،بيماريهاي عصبي و كليوي و فشارخون باال ميشود.
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«غذا خوردنم موقعي كه اضطراب امتحان دارم بيشتر ميشه (تخمه ،پفك و غذا) خوردن آرومم
ميكنه .موقع امتحانا خيلي ميرم سر يخچال مامانم همه هله هوله ها رو قايم ميكنه تا پيدا نكنم»
(شركتكننده شماره .)2
 -5مشکالت فیزیولوژیکی

اضطراب امتحان منجر به واكنشهاي عصبي خودمختار و فيزيولوژيكي چون تپش قلب معده درد و
سردرد ميشود.
«اضطرابم طوري بود كه احساس ميكردم كل بدنم درد ميكنه قلبم درد ميكرد توان راه رفتن
نداشتم فشارم پايين افتاد اونقدر حالم بد شد كه كارم به بيمارستان كشيد» (شركتكننده شماره
.)1
«تو يه امتحان كه خيلي اضطراب گرفتم گلوم خشك شده بود احساس ميكردم لرزهاي تو بدنم
هست ميخكوب شده بودم رنگم پريده بود طوري كه استاد متوجه شد صدايم گرفته بود»
(شركتكننده شماره .)6
ج) راههاي تقلیل

راههاي كاهش اضطراب امتحان را ميتوان ارتباط با خدا ،لمس درماني ،تعيين اهداف تسلطي و
افكار مثبت دانستن برشمرد.
 -1ارتباط باخدا

افراد مذهبي داراي روان بنههاي مذهبي ميباشند .روان بنههاي مذهبي ميتوانند ارزيابي ما را از
رويدادهاي تنيدگي و اضطراب زا تحت تأثير قرار بدهند .بهطوريكه اين رويدادها را كمتر اضطراب
زا تلقي و در نتيجه اضطراب كمتري را به وجود آورند.
«رد شدن از زير قرآن خوندن و دقت تو آياتش باعث آرامش قلب من ميشه» (شركتكننده شماره
.)3
«وقتي نماز ميخونم اضطرابم كم ميشه نماز باعث آرامش من ميشه» (شركتكننده شماره .)1
 -2لمس درمانی

دو روش آرميدگي عضالني و لمس درماني از طريق تأثيرگذاري بر عالئم جسماني -فيزيولوزيكي
مانع از شكلگيري اضطراب امتحان ميشود.
«اگه مامانم بغلم كنه سرم رو بذارم رو پاش و دستش رو بكشه پشتم آروم ميشم» (شركتكننده
.)2
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 -3تعیین اهداف تسلطی
وقتي دانشآموزان درس را براي فهم شخصي و كسب بينش (جهتگيري هدفي تسلط محور) ياد
ميگيرند ،در هنگام امتحان ،اضطراب كمتري دارند و زماني كه هدف آنها از يادگيري نشان دادن
تواناييهاي خود به ديگران و رقابت (عملكردي) و يا اجتنـاب از قضاوتهاي منفي ديگران در
رابطه با خود است (اجتنابي) ،هنگام امتحان اضطراب بيشتري را تجربـه ميكنند.
«اآلن تو ترم آخر ذوقم كم شده هدف ندارم اگه هدف داشتم اضطرابم كم ميشد .وقتي به

دانشجوي از خودم پايين تر نگاه ميكنم كه مصممه كنكور ارشد بده اعصابم خورد ميشه و با
خودم ميگم مگه من چيم از اون كمتره» (شركتكننده شماره .)1
«هدفمند بودن باعث كم شدن استرس ميشه» (شركتكننده شماره .)4
 -4افکار مثبت داشتن

كارآمدي آموزش راهبردهاي مقابلهاي مثل خود گويي مثبت و تلقين آرامش را در كاهش اضطراب
امتحان مؤثر است.
«يك روز به امتحان مانده افكارم را مثبت ميكنم .سعي ميكنم مثبت فكر كنم .خودم رو كنترل
ميكنم ميگم سالمتي مهم تره» (شركتكننده شماره .)7
«انرژي مثبت به خودم ميدم به خودم قول ميدم كه براي ترم بعدي درسها رو تو طول ترم بخونم
نذارم سؤالي بيجواب بمونه» (شركتكننده شماره .)6
بحث و نتیجهگیري
يافتههاي اين پژوهش تجربههاي هر يك از دانشجويان از پديده اضطراب امتحاني كه در دوران
زندگي تحصيلي خود داشتند به تصوير ميكشد .عوامل ايجادكننده اضطراب ،پيامدهاي اضطراب
امتحان و راههاي تقليل آن سه مضمون اصلي بهدستآمده از  125كد استخراجشده از توصيفات
دانشجويان بود .اولين مضمون فرعي اين پژوهش كه متعلق به مضمون اصلي عوامل ايجادكننده
اضطراب است ،استاد و نحوه تدريس او ميباشد .اين يافته همسو با يافته ( Crişan et al (2014و
( Casey et al )2009ميباشد .مضمون فرعي دوم والدين بود؛ كه اين يافته همچنين با يافته
پژوهشهاي ( Ringeisen and Raufelder (2015) ،Peleg et al )2016كه نشان دادند والدين در
ايجاد اضطراب امتحان نقش دارند همسو است .مضمون فرعي سوم مديريت زمان بود كه آن نيز با
يافتههاي پژوهشي مطالعه ( Jenaabadi, Nastiezaie, Jalalzaei (2016كه نشان داد كه آموزش
راهبردهاي مديريت زمان توانسته است در كاهش اضطراب امتحان تأثير مثبت و معناداري داشته
باشد همسو است .مضمون فرعي چهارم و پنجم ترس از ارزيابي منفي و كمالگرايي بود كه با
نتايج پژوهش ( Stoeber, Feast and Hayward (2009همسو بوده و در مطالعه خود نشان دادند
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ترس از ارزيابي و ويژگيهاي شخصيتي كمالگرايي در باال بردن سطح اضطراب امتحان و اُفت
عملكرد تحصيلي دانشآموزان مؤثر است .نظام ارزشيابي مضمون فرعي شش بود كه با پژوهش
( Mohamadifar and et al (2011همسو است كه در پژوهش خود نشان دادند دانشآموزاني كه به
روش توصيفي ارزشيابي شدند ،پيشرفت تحصيلي باال و اضطراب امتحان پايين داشتند .اهميّت
تكليف مضمون فرعي آخر عوامل ايجاد كننده اضطراب امتحان بود كه با يافته پژوهش ( Nie, Lau
 and Liau (2011كه گزارش كردند ارزش تكليف با اضطراب امتحان رابطه مستقيم و غير مستقيم
دارد همسو ميباشد .در واقع نظام باورهاي فرد در شكلگيري اضطراب نقش تعيين كنندهاي دارند
و هرچه كه اهميّت يا ارزش يك موض وع در اين نظام بيشتر باشد آن موضوع از پتانسيل بيشتري
براي توليد اضطراب برخوردار است و بنابراين ارزشيابي نقش مهمي در اضطراب امتحان دانشجويان
دارد مضمون اصلي دو در اين پژوهش پيامدهاي اضطراب امتحان بودند كه خود داراي مضمون
هاي فرعي به شرح ذيل بود؛ افت تحصيلي مضمون فرعي اول بود كه با يافته پژوهشي( Khalaila
 (2015از اين جهت كه اضطراب امتحان باعث افت تحصيلي ميشود هماهنگ بود .مضمون فرعي
بعدي ناخودكارآمدي بود كه با يافتهي پژوهش ( Agajani and et al (2014همسو و با پژوهش
پژوهش ( Mamini and et al (2015ناهمسو ميباشد كه در پژوهش خود به اين نتيجه دست
يافتند كه فضاي برگزاري امتحان و مراقبان و تغييرات فيزيولوژيك هنگام بروز اضطراب امتحان
ممكن است بر دانش فراشناختي فرد غلبه كند و باعث ناكارآمدي سيستم شناختي و فراشـناختي
دانشآموزان شود ).(Mamini and et al, 2015
مضمون فرعي بعدي افزايش اشتها است كه هماهنگ با يافته مطالعــه ( Kandiah and et al
 (2006كه نشان داد در هنگام استرس  %63افراد افزايش اشتها %37 ،كاهش اشتها داشتند.
مشكالت فيزيولوژيكي مضمون فرعي آخر پيامد امتحان بود كه همسو با يافته پژوهش ( Weiner
 and Carton (2012است .در اين راستا ( Spielberger and Gonzalez (1980دو مؤلفه نگراني و
هيجانپذيري را براي اضطراب امتحان مطرح ميكند :مؤلفه مهم نگراني و فعاليت شناختي
نامربوط به تكليف شامل دلواپسي شناختي زياد درباره عملكرد است كه به پيامدهاي شكست
ناشي از امتحان ،افكار مربوط به بد امتحان دادن ،ارزيـا بي توانايي خود در مقايسه با ديگران و
انتظارات منفي از عملكرد منجر ميشود .مؤلفه ديگر هيجانپذيري است كه به واكنشهاي عصبي
خودمختار و فيزيولوژيكي به واكنشهايي مانند تپش قلب ،آشفتگي معده ،سردرد و عصبانيت
اشاره ميكند.
مضمون اصلي سوم راههاي تقليل اضطراب امتحان بود كه خود داراي چهار مضمون فرعي به
اين شرح بود؛ ارتباط باخدا كه همسو با يافته پژوهش كوهستاني ،باغچقي و حكمت پور
( Kohestani, Baghcheghi and Hekmatpou (2014كه نشان دادند كنترل اضطراب امتحان،
تقويت ظرفيت فردي ،اثرگذاري آوا و معاني قرآن و اثرات نهايي تأثير قرآن بهعنوان كدهاي سطح
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سوم ناشي از تأثير انس با قرآن در كنترل اضطراب امتحان و همچنين «تأثير قرائت قرآن بر تمامي
ابعاد اضطراب امتحان و ارتقاي ظرفيت فردي» بهعنوان تم يا درونمايه اصلي پديدار شد .همچنين
با پژوهش ( Ghasemitabar and et al )1992همسو است .از نظر فيزيولوژيك ثابت شده است كه
در هنگام اداي عبادات مذهبي چه در اسالم و چه در اديان الهي جسم و روح انسان آرام ميگيرد.
اين امر با مشاهده كاهش تعداد ضربان قلب ،كاهش تعداد تنفس و فشارخون شرياني به اثبات
رسيده است ( .)Ghasemitabar and et al, 1992مضمون فرعي دوم لمس درماني بود كه با
تحقيق ( Zolfaghari, Haztati and Sameh )2007كه نشان دادند لمس درماني بر اضطراب و
اضطراب امتحان تأثير دارد ،هماهنگ ميباشد .بهطوريكه لمس درماني با استفاده از تعامل
مستقيم ،جهت الگودهي مج دد يا برقراري تعادل انرژي در ميدان انرژي فردي است كه در حال
درمان وي ميباشد؛ بنابراين شخص درمانگر در اين روش كوشش ميكند تا انرژي خود را براي
درمان يا كمك به فرد ديگر به بدن او هدايت نمايد.
تعيين اهداف تسلطي مضمون فرعي سوم بود كه با تحقيق ( Eum and Rice (2011كه
نشان دادهاند كه جهتگيري هدفي افراد در اضطراب امتحان آنان نقش دارد و پژوهش ( Stan and
 Oprea (2015كه نتيجه گرفتند بين اهداف تسلطي و اضطراب امتحان رابطه منفي و بين اهداف
عملكردي اجتنابي و اضطراب امتحان رابطه مثبت وجود دارد هماهنگ است .مضمون فرعي آخر
مثبت انديشيدن بود كه با پژوهش ( Seddagati (2014همسو است .بهطوريكه آموزش مهارتهاي
مثبت انديشي اثر معنيداري بر كاهش اضطراب امتحان و افزايش خوشبيني در مقايسه با
دانشآموزان گروه كنترل دارد .زيرا آموزش مهارتهاي مثبتانديشي ميتواند در كاهش اضطراب
امتحان و افزايش خوشبيني دانشآموزان موثر واقع شود .بهطوريكه با كاهش اضطراب و افزايش
ميزان خوشبيني فرد نگاه مثبتي به خود داشته و بيشتر به توانمنديها و تواناييهاي خود متمركز
ميشود و فرصتها را بيشتر رصد كرده و با خالقيت بيشتر بهدنبال موفقيتها در عرصههاي
مختلف تحصيلي ،ورزشي ،شغلي و خانوادگي ميباشد.
بنابراين اضطراب امتحان موجب انحراف توجه فرد و در نتيجه اختالل در عملكرد ميشود .وجود
ميزان باالي اضطراب امتحان در دانشجويان لزوم مداخله براي ارتقاء سالمت رواني ،اجراي برنامه-
هاي پيشگيري ،ارائه خدمات روان شناختي و مشاوره ،ايجاد رابطه نزديك بين دانشجويان ،اساتيد و
مشاوران و شناسايي علل اين اضطراب و برنامه ريزي جهت مرتفع نمودن علل را ،ضروري مينمايد.
در نسخههاي گزارش شده اين مطالعه ممكن است كد يا كدهاي ديگري نيز وجود داشته باشند
كه از ديد پژوهشگر ناديده گرفته شده باشند و از طرفي هم ممكن است اظهاراتي در ذهن
مشاركتكنندگان باقي مانده باشد كه از آنها سؤال نشده است كه اين موارد جزء محدوديتهاي
مطالعه حاضر ميباشد .همچنين يكي از ديگر از محدوديتهاي اين پژوهش ،كمبود كارهاي
پژوهشي در زمينه موضوع تحقيق بود .اضطراب امتحان با رويكرد كيفي نسبت به روش كمي با
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 پيامدها و راههاي تقليل، بهطوريكه عوامل ايجادكننده.ژرفاي بيشتري مورد شناسايي قرار گرفت
اضطراب امتحان يافتههاي بسيار مهم اين مطالعه بودند كه پيشنهاد ميشود متصديان آموزشي با
.شناسايي دقيق اين عوامل و توجه به آنها در پي كنترل و مديريت اين پديده باشند
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