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بررسی مقایسه ای مولفه های اضطراب امتحان اسپیلبرگر در مدارس ابتدایی پسرانه و
دخترانه
سعید میر ، 1صغری ریکی  2سمیه شهرکی 3ابراهیم

شهرکی4

 -1کارشناسی راهنمایی و مشاوره ،دانشگاه فرهنگیان ،سیستان و بلوچستان ،ایران (نویسنده مسئول)
 -2کارشناسی راهنمایی و مشاوره ،دانشگاه فرهنگیان ،سیستان و بلوچستان ،ایران
 . 3کارشناسی دینی و عربی ،دانشگاه فرهنگیان ،سیستان و بلوچستان ،ایران
 -4دیپلم،دانشسرای عالمه طباطبایی زهک ،سیستان و بلوچستان ،ایران

چکیده
هدف از تحقیق پیش رو؛ بررسی مقایسه ای مولفه های اضطراب امتحان اسپیلبرگر در مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه است
.جامعه آماری را دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم آموزش و پرورش ناحیه یک زاهدان تشکیل داد که با استفاده از فرمول
مورگان و کریشی تعداد  80نفر از آنان با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند .داده های میدانی اضطراب
امتحان به وسیله پرسشنامه  ،اضطراب امتحان اسپیلبرگر جمع آوری و مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج به دست آمده ،نشان
داد اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر بیشتر باالتر از دانش آموزان پسر بوده و تفاوت معناداری وجود داشت.
واژههای کلیدی :اضطراب امتحان ،پایه ششم ،دانش آموزان

339

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،52مهر 1401

مقدمه
اضطراب امتحان یکی از اضطرابهای موقعیتی است که با عملکرد و پیشرفت تحصیلی میلیونها دانش آموز و دانشجو در مراکز
آموزشی رابطه تنگاتنگ دارد(هیل1984 ،؛ به نقل از بیابانگرد .)1378 ،اضطراب امتحان به عنوان تجربهای ناخوشایند با درجات
مختلف ،حیطههای نگرانی و هیجان پذیری را تحت تأثیر قرار داده و از کسب معلومات ،چگونگی پردازش صحیح اطالعات و
عملکرد تحصیلی تا انگیزهها ،و نگرشهای فرد را متاثر میسازد وبا مکانیزمهای خاص خود ،توان پیشرفت و بروز خالقیتها و
استعدادها را تحلیل میبرد و مانع رشد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان میگردد.
سیبر ( )1980اضطراب امتحان را حالت خاصی از اضطراب عمومی میداند که شامل پاسخهای پایدار شناختی ،فیزیولوژیکی و
رفتاری مرتبط با ترس از شکست میباشد و فرد آنرا در موقعیتهای ارزیابی تجربه میکند .هنگامی که اضطراب امتحان رخ
می دهد بسیاری از فرایندهای شناختی و توجهی با عملکرد موثر فرد تداخل میکند.
گیودا و لودلو ( )1989اضطراب امتحان را نوعی واکنش ناخوشایند و هیجانی نسبت به موقعیت ارزیابی در مدرسه و کالس
درس تعریف کردهاند .این حالت هیجانی معموالً با تنش ،تشو یش ،نگرانی ،سردرگمی و برانگیختگی سیستم اعصاب خود
مختار همراه است.
اسپیلبرگر ( )1980اضطراب امتحان را متشکل از دو عامل نگرانی و هیجان پذیری میداند .با توجه به اینکه اسپیلبرگر برای
تبیین اضطراب امتحان دو مؤلفۀ نگرانی و هیجان پذیری را مطرح کردند ،مؤلفه مهم اضطراب امتحان مؤلفه نگرانی یا فعالیت
شناختی نامربوط به تکلیف است که شامل دلواپسی شناختی زیاد درباره عملکرد ،پیامدهای ناشی از امتحان ،افکار مربوط به
خراب کردن امتحان ،تحقیر خویشتن ،ارزیابی توانایی خود در مقایسه با دیگران و انتظارات منفی از عملکرد میشود.
عالیم اضطراب
عالیم اضطراب را میتوان به چهار گروه شناختی ،عاطفی ،رفتاری و فیزیولوژیکی تقسیم کرد .این عناصر چهارگانه از همدیگر
مستقل نیستند ،بلکه عملکرد آنها با کل ارگانیزم هماهنگ میباشد.
این چهار گروه عالمت عبارتند از:
الف) عالیم شناختی :شامل مشکالت حسی – ادراکی (مانند احساس غیر واقعی و گوش به زنگ بودن) ،مشکالت تفکر(مانند
حواس پرتی و اشکال در به یاد آوری مطالب) و اشکاالت مفهومی (مانند تحریف شناختی).
ب) عالیم عاطفی :شامل بیحوصلگی ،ناآرامی ،تنش ،زود رنجی ،ترس ،هراس و وحشت.
ج) عالیم رفتاری :شامل بازداری ،اجتناب ،اشکال کالمی ،ناهماهنگی ،نا آرامی و نفس نفس زدن.
د) عالیم فیزیولوژیکی :شامل عالیم قلبی – عروقی ،مشکالت تنفسی ،عالیم عصبی– عضالنی ،معدهای– رودهای و عالیم
پوستی(بک 1985 ،؛ به نقل از کاظمیان مقدم.)1389 ،
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شیوع اضطراب امتحان
اضطراب امتحان که نوعی اضطراب آموزشگاهی است ،مشکلی شایع و بازدارنده است .بر اساس برآورد پژوهشگران ،میزان شیوع
اضطراب امتحان در دانشآموزان را  10تا  30درصد گزارش کردهاند (هیوز  .)1988،این بررسیها نشان میدهند که نمرههای
اضطراب امتحان در مدارس ابتدایی با افزایش سن بیشتر میشوند .به اعتقاد شوارزر ( ،)1984اضطراب امتحان بین سنین  10تا
 11سالگی شکل گرفته ،ثبات مییابد و تا بزرگسالی تداوم مییابد(به نقل از ابوالقاسمی و نجاریان.)1378 ،
در ادبیات تحقیق در مورد اضطراب امتحان تفاوتهای معنا داری بین دو جنس ،با چند استثناء گزارش شده است(توبیاس ،
.)1986
اغلب گزارش شده است که رابطه منفی بین اضطراب و عملکرد تحصیلی برای زنان باالتر از مردان است ،این رابطه در مورد
مولفه نگرانی "اضطراب امتحان" بیشتر از مؤلفه "هیجانپذیری" بوده است .در امتحانات شفاهی این رابطه بین اضطراب
امتحان و جنس مشاهده شده است(توبیاس.)1986 ،
در بررسیهای مختلف ،تفاوتهای معنا داری بین پسران و دختران گزارش شده است .چنین به نظر میرسد که دختران بیشتر
از پسران اضطراب امتحان را تجربه مینمایند (اسپیلبرگر و همکاران ،1976 ،ماریا و نیوآ  ،1990 ،ویلیامز  ،1996 ،به نقل از
ابوالقاسمی و نجاریان .)1378 ،بست و استانفورد ( ،)1983و مواموندا  )1993( ،بیان میکنند که تفاوت جنسیتی در اضطراب،
به خوبی با نقشپذیری جنسیتی تبیین می شود .زیرا دختران به پذیرش اضطراب و قبول آن به عنوان یک ویژگی زنانه تشویق
میشوند و یاد میگیرند که به هنگام اضطراب ،به طور منفعل تسلیم شوند .در حالی که پسران در مورد پذیرش اضطراب دفاعی
برخورد می کنند ،زیرا که آن را تهدیدی برای احساس مردانگی خود به حساب میآورند .پسران میآموزند که با اضطراب کنار
بیایند و راههایی برای مقابله با آن پیدا کرده و یا آن را انکار نمایند (ابوالقاسمی و نجاریان.)1378 ،
عالیم و نشانههای اضطراب امتحان
با توجه به پژوهش های انجام شده تغییر در فشار خون ،میزان ضربان نبض ،ضعف ،سرگیجه ،آشفتگی معده ،به هم خوردن
ساعات خواب و آرامش ،تغییر در میل به غذا ،ترشح هورمونهای آدرنالین و نورآدرنالین در ایام امتحانات ،به ویژه در کودکان
دارای اضطراب امتحان افزایش مییابد .همچنین در دانش آموزان دارای اضطراب امتحان تپش قلب ،پریدگی رنگ چهره ،لکنت
زبان ،حرکات غیر ارادی دست و پا ،تغییر صدا ،لرزش بدن و صدا ،تغییر دمای بدن ،خشکی دهان ،وتعرق ،بارز است .ممکن
است دانشآموزی برخی از عالیم فوق را همراه با برخی از عالیم شناختی داشته باشد(ابوالقاسمی ،و نجاریان.)1378 ،
عوامل موثر در بروز اضطراب امتحان
عوامل موثر در ایجاد اضطراب امتحان را میتوان در یک طبقه بندی کلی به سه دسته عوامل فردی و شخصیتی ،عوامل
آموزشگاهی و اجتماعی ،و عوامل خانوادگی تقسیم بندی کرد.
عوامل فردی و شخصیتی
عوامل فردی و شخصیتی موثر در ایجاد اضطراب امتحان عبارت از:
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 – 1اضطراب عمومی :بین اضطراب امتحان و اضطراب عمومی که یک خصیصه و صفت شخصیتی است ،رابطه وجود دارد.
 – 2جنسیت :یکی از مواردی که بسیار مورد تحقیق قرارگرفته ،نقش جنسیت در تجربه اضطراب امتحان است .در بسیاری از
مطالعات گزارش شده است که دختران نسبت به پسران سطوح باالتری از اضطراب امتحان را گزارش میکنند(مهرابی زاده و
همکاران.)1387 ،
 -3عزت نفس میزان ارزش و اعتباری است که یک فرد در زمینههای مختلف زندگی ،به ویژه خانوادگی ،تحصیلی ،اجتماعی و
جسمانی ،برای خود قائل است .افراد دارای عزت نفس باال ،توانایی برخورد شایسته با امتحان و مشکالت آن را در خود
میبینند ،تحت تأثیر تغییرات محیطی قرار نمی¬گیرند و به تواناییهای خود اطمینان دارند .در مقابل ،افراد دارای عزت نفس
پایین ،به دلیل عدم اعتماد به تواناییهای خود در موقعیتهای اجتماعی ،عملکرد ضعیفی را نشان میدهند .وقتی فرد خود را
دست کم بگیرد و به تواناییهای خود اعتماد نداشته باشد ،در او اضطراب به وجود میآید.
 -4هوش :یک توانایی ذهنی و شناختی است که نقش عمدهای در کلیه رفتارها ،فعالیتها ،اندیشهها ،عواطف و هیجانهای
انسان ایفا میکند(کاظمیان مقدم .)1389،
بین هوش و اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود دارد .کودکان با سطح هوشی مختلف از نظر تجربه اضطراب امتحان متفاوت
هستند .کودکان با هوش باال ،بهتر از همساالن با هوش متوسط یا پایین انطباق مییابند و همین امر باعث میشود که بر
اضطراب خود غلبه یافته ،راه حل مناسب را انتخاب کنند و واکنش مناسب نشان دهند؛ چنانچه در بعضی از مطالعات رابطه
معکوسی بین اضطراب امتحان و هوش یافت گردیده است(بیر .)1991،
-5ارزیابی شناختی :افرادی که افکار منفی و غیر واقعبینانهای از خود دارند و یا افرادی که خود را انسان الیق و شایستهای
نمیدانند ،و از تواناییهای خود ارزیابی صحیح ندارند ،و کسانی که از شکست میترسند و نمره باال نگرفتن را برابر با شکست
میدانند ،معموالً اضطراب امتحان بیشتری را تجربه میکنند .همچنین ،دانش آموزانی که دارای نمرات باالی اضطراب امتحان
هستند ،تنها با دیدن چند سوال اول در مورد کل امتحان قضاوت عجوالنهای دارند ،در حالی که دانش آموزان دارای نمرات
پایین اضطراب امتحان ،قضاوت را تا آخر امتحان به تعویق میاندازند(شولتز و دیویس .)2000،
-6خودکارآمدی :ادراکی است که فرد تصور میکند میتواند به طور موفقیت آمیزی رفتارهای الزم را برای ایجاد یک پیامد
مطلوب و خوشایند انجام دهد(ساپ 1999،؛ به نقل از کاظمیان مقدم.)1390،
افراد دارای اضطراب امتحان معموالً سطوح پایینی از خود کارآمدی را دارند .فرد مبتال به اضطراب امتحان احساس درماندگی
میکند و نیز قادر نیست که رویدادهای امتحان را تحت کنترل و نفوذ خود در آورد(شانک .)2000،
افراد دارای خودکارآمدی باال ،برخالف افراد دارای خود کارآمدی پایین ،قادر به مقابله بهتر با موانع موجود در امتحان هستند.
سطوح باالتر خود کارآمدی در افراد ،به اضطراب امتحان کمتر منجر میشود و این موجب میشود که آنها به توانایی خود
اعتماد بیشتری کنند.
-7عدم آمادگی :گاهی اضطراب امتحان به خاطر نداشتن آمادگی کافی برای امتحان دهنده است ،به گونهای که هر اندازه میزان
آمادگی پایینتر باشد ،اضطراب شدید تر خواهد بود.

342

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،52مهر 1401

-8توجه و تمرکز :برخی صاحب نظران معتقدند که بازدهی و عملکرد دانش آموزان دارای اضطراب باال ،به میزان زیادی به
کیفیت توجه و تمرکز آنان به هنگام امتحان مربوط میشود .فرد مضطرب ،به علت توجه به تشویش و نگرانیهای خود در
ضمن امتحان ،به محتوای اصلی توجه کمتری کرده و همین امر به عملکرد پایین وی منجر میشود.
-9روشهای نادرست مطالعه :گاهی اضطراب امتحان به خاطر صحیح نبودن روش مطالعه دانش آموز است .پژوهشهای متعدد
حاکی از این امر است که دانش آموزان دارای اضطراب امتحان باال در مقایسه با دانش آموزان دارای اضطراب پایین ،به طور
معناداری کمتر از روشهای علمی و درست مطالعه استفاده میکنند و در این زمینه مهارت کمتری دارند.
 -10انتظارات دانش آموزان :یکی از عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی ،تصور و برداشت دانشآموزان از تواناییهای خود در هر
درس و انتظار موفقیت در آن درس است .افراد دارای اضطراب امتحان ،به موقعیتهای ارزیابی کننده با انتظارات بد بینانه پاسخ
میدهند ،اما افراد غیر مضطرب ،در موقعیتهای ارزیابی مشابه ،با اطمینان و اعتماد بیشتر عملکرد تحصیلی خود را تسهیل
میسازند.
-11تعمیم تجارب امتحانی گذشته به موقعیتهای امتحانی جدید :موقعیتها و تجربههای ناموفق قبلی و تعمیم آنها به
موقعیت فعلی ،منجر به ایجاد اضطراب میشود.
-12آشنا نبودن دانش آموز با جلسه امتحان و نوع امتحان و نحوه سواالت :عدم آشنایی دانش آموز با شرایط امتحان و نحوه
سواالت باعث ایجاد اضطراب در وی میشود(کاظمیان مقدم.)1389،
عوامل آموزشگاهی و اجتماعی
از جمله عوامل آموزشگاهی و اجتماعی موثر در ایجاد اضطراب امتحان عبارت از:
-1انتظارات معلمان :انتظارات مناسب و واقعگرایانه معلم از دانش آموز در پیشرفت تحصیلی او نقش مهمی دارد .نداشتن
شناخت کافی از تواناییهای وی ،ممکن است شرایط نامطلوبی در کالس درس و امتحان برای دانش آموز به وجود آورد.
همچنین ممکن است انتظارت و توقعاتی را در معلم به وجود آورد که اگر خارج از توان دانش آموزان باشد ،باعث بروز اضطراب
در وی میگردد.
-2رقابت :میتوان تخمین زد که در کشور ما یکی از عوامل مهم اضطراب امتحان ،رقابت نادرستی است که بین دنش آموزان
وجود دارد و خواسته و ناخواسته ،آگاهانه و ناآگاهانه توسط معلمان ،خانواده و جامعه نیز بعضا مورد تشویق قرارمی گیرد.
-3سیستم آموزشی حاکم بر مدارس :شیوه برخورد معلمان ،مربیان و والدین ،و ارزش بیش از حد قائل شدن برای امتحان و
تأثیر سر نوشت سازی که برخی از امتحانات بر زندگی فرد دارد ،عامل اساسی در ایجاد ،شکل گیری و افزایش اضطراب امتحان
است.
 - 4نوع درس :میزان اضطراب امتحان دانش آموزان ،در همه دروس یکسان نیست .نتایج اغلب مطالعات (برای مثال ،زاتس
وچاسین 1985 ،؛ تریون  )1990،حاکی از این است که اضطراب امتحان دانش آموزان در دروس اختصاصی و اصلی بیشتر از
دروس عمومی است و از این مطلب میتوان نتیجه گرفت که بین اضطراب امتحان و دشواری درس رابطه معناداری وجود دارد.
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 – 5موقعیت و مراقبان امتحان :عامل موثر دیگر در بروز و یا افزایش اضطراب امتحان ،محیط و موقعیت امتحان و مراقبان آن
است .زمانی که دانش آموزان در یک موقعیت امتحان ناآشنا با مراقبان ناآشنا قرار میگیرند ،اضطراب امتحان بیشتری را تجربه
میکنند و عملکردشان پایینتر میآید .موقفت فیزیکی مکان امتحان ،از نظر نور و صدا و ...نیز نوع برخورد مراقبان با دانش
آموزان در میزان اضطراب آنان موثر است.
از دیگر عوامل اجتماعی موثر بر اضطراب امتحان میتوان به مدرک گرایی ،تاکید بر ممتاز بودن ،سیاستهای غلط آموزشی و ...
اشاره کرد.
عوامل خانوادگی
کودکان وقت زیادی را در محیط خانواده صرف میکنند ،از این رو محیط خانواده و نحوه بر خورد والدین با کودکان خود و
شیوههایی که برای تربیت آنها به کار میگیرند ،تأثیر عظیمی در شکلگیری و رشد شخصیت کودکان دارد .اضطراب یک
ویژگی شخصیتی است که در تعامل کودک با والدین در طول سالهای قبل از مدرسه شکل گرفته و گسترش مییابد.
از جمله عوامل خانوادگی موثر در ایجاد اضطراب امتحان ،عبارت از:
-1شیوههای تربیتی والدین :روشهای تربیتی آمرانه و مستبدانه با ایجاد اضطراب عمومی در فرزندان به صورت کلی و اضطراب
امتحان به صورت اختصاصی همراه است .سخت گیری بیش از حد والدین و شیوه انضباطی خشک و انعطاف ناپذیر آنها عامل
ایجاد اضطراب در دانش آموزان است.
-2جو عاطفی حاکم بر خانواده :اگر جو و فضای عاطفی حاکم بر خانواده ،متشنج و مسموم باشد ،ذهن و جسم کودک و نوجوان
را مضطرب و آشفته میکند.
 -3انتظارات والدین :والدینی که بدون در نظر گرفتن تواناییهای فرزندانشان از آنها توقعات و انتظارات سطح باالیی دارند و
جبران کمبودها و نارساییهای وجودی خود را در فرزندشان جستجو میکنند و همچنین والدینی که با مقایسههای نابجا و بی
مورد ،احساس حقارت و ضعف و زبونی را در فرزندان خود پرورش میدهند ،زمینههای ایجاد اضطراب را در کودکان خود به
وجود میآورند.
-4طبقه اقتصادی – اجتماعی :در خانوادههای طبقه پایین  ،والدین نمیتوانند تشویق و ترغیبهای مناسبی برای تالش
فرزندانشان فراهم کنند و بیشتر آنها را مورد تنبیه قرار میدهند و از روشهای سختگیرانه استفاده میکنند ،در نتیجه هم
والدین وهم فرزندان تنش و فشار روانی بیشتری را تحمل میکنند که همین امر در بروز و افزایش میزان اضطراب امتحان موثر
است (نادری.)1389 ،
تکنیكهای شناختی و رفتاری برای کاهش اضطراب امتحان
صرفنظر از شدت و شیوع آن ،اضطراب امتحان به صورت یک نگرانی والدین و آموزشدهندگان ادامه خواهد یافت .مدارس به
روشهایی برای کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان به صورتی که سبب افزایش عملکرد امتحان شود عالقمند هستند .تنها
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درمان اضطراب امتحان به وسیله دانشآموزان حساسیتزداییشده برای موفقیت امتحان ممکن است عملکرد امتحان آنها را
بهبود بخشد ،زیرا بعضی از کشمکشهای دانشآموزان ممکن است به طور ساده و در نتیجهی آمادگی ناکافی باشد.
مهم است که هر دو عامل اضطراب امتحان و آمادگی دانشگاهی قبل از تصمیمگیری برای برنامهی مداخلهای ،ارزیابی شوند.
مداخالتی که آموزش برای مهارهای مطالعه و امتحان گرفتن در ترکیب با کاهش هیجان ،موقعیت امتحان را فراهم میکند در
بهبود عملکرد امتحان موفقتر هستند(رابینسون .)2009 ،
آموزگاران برای کاهش تاثیر منفی اضطراب بر یادگیری و عملکرد میتوانند با وجودآوردن جوّی در کالس که پذیرا ،آرامبخش
و غیر رقابتی باشد ،و دادن فرصتهایی به دانش آموزان که اشتباهات خود را اصالح کنند یا تکلیف خود را قبل از تحویل دادن،
بهبود بخشند به دانشآموزان مضطرب کمک کنند (ویگفیلد و کامبیرا  .)2010 ،آموزگاران میتوانند زمان زیادی به
دانشآموزان بدهند تا امتحان خود را به اتمام برسانند و کار آنها را بررسی کنند .امتحاناتی که با مسایل آسان شروع میشوند و
به تدریج مسایل دشوارتر را مطرح میکنند ،برای دانشآموزان مضطرب بهتر هستند و امتحاناتی که قالبهای پاسخ استاندارد و
ساده دارند به این دانشآموزان کمک میکنند .به کودکانی که اضطراب آزمون دارند میتوان مهارتهای امتحان دادن و فنون
آرمیدگی را آموزش داد و این روشها تاثیر مثبتی بر عملکرد آزمون آنها دارند (اسالوین .)2006 ،
هیل و ویگفیلد عقیده دارند که کاهش میزان اهمیتی که معلمان به آزمونها به عنوان نشانهای از توانایی میدهند و کاهش
فرصتهای مربو ط به مقایسهْ اجتماعی نمرات آزمون و نمرات گزارش شده (عدم نمایش عمومی نمرات) میتواند به ایجاد جو
کالس کمتر اضطرابآور کمک کند.
تعداد زیادی از مطالعات تالش کردند که راهبردهای مقابلهای دانش آموزان را برای کنار آمدن با اضطراب تغییر دهند(ویگفیلد
و کامبیرا .)2010 ،بعضی از این مطالعات مداخلهای یا درمانی ،اساساً مؤلفهْ هیجانپذیری و بعضی دیگر مؤلفهْ شناختی یا
نگرانی اضطراب و بعضی دیگر از مطالعات هر دو مؤلفه را مورد توجه قرار میدهند(ترایآن  ،1980،زیدنر  .)1998 ،درمانهایی
که هدف آنها مؤلفه هیجانپذیری است ،معموال سعی میکنند که عاطفه منفی تعمیمیافته در موقعیت را حساسیتزدایی کنند،
مشابه آنچه در رفتار درمانی برای حساسیتزدایی ترسها به کار میرود .بعضی از تحقیقات از فنون آرامشبخشی خودهدایتی
برای کمک به دانش آموزان برای کنار آمدن با عاطفه منفی و اضطراب استفاده کردند(زیدنر .)1998 ،ترایآن میگوید که این
تحقیقات موفقیتها یی داشته و ممکن است به خاطر این حقیقت باشد که آنها تنها به مؤلفه هیجانپذیری توجه میکنند و
مؤلفه نگرانی را که ارتباط نزدیکتری با کاهش واقعی عملکرد دارد در نظر نمیگیرند.
مداخالتی که مؤلفهْ آن قسمت نگرانی است ،شامل آموزش مهارتهای راهبردی و مطالعه مستقیم ،خودتنظیمی شناختی
رفتاری برای کنترل تفکرات نا خواسته و مزاحم و آموزش انگیزشی یا اسنادی به منظور کمک به دانشآموزان برای کنترل و
مدیریت اضطراب آنان است(زیدنر .)1998 ،درمانهای بیشتر شناختی تا اندازهای تاثیرات مثبت بیشتری را بر کاهش اضطراب
و بهبود عملکرد نشان دادهاند (ترایآن ،1980 ،زیدنر ) 1998 ،عقیده دارند که مداخالت باید هر دو مولفهْ هیجانپذیری و
نگرانی را با تنوعی از روشها مورد توجه قرار دهند .هیل و ویگلفیلد برنامههای کاهش اضطراب در مدرسه را طراحی کردند که
شامل آموزش مهارتهای امتحان و مطالعه و همچنین آموزش انگیزشی و اسنادی میشود (پینتریچ و شانک .)2002 ،
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به طور کلی میتوان شیوههای درمان گری در قلمرو اضطراب را به دو گروه عمده تقسیم کرد :رویآوردهای کلی یعنی
دیدگاههایی که یک روش مشخص را در درمان همه اختاللها به کار میبندند (مانند رویآوردهای روانتحلیلگری) و
رویآوردهایی که مشکل اصلی و ضوابط نشانه شناختی هر اختالل را در نظر میگیرند و در مورد هر یک از اختاللها به گونهای
متفاوت عمل می کنند .نتایج تحقیقات ،به خصوص در دو دهه اخیر ،نشان دادهاند که درمانگریهای رفتاری ،شناختی و
زیستی یعنی شیوههایی که در چارچوب رویآوردهای دوم قرار میگیرند ،در درمان اختاللهای اضطرابی موثرتر بودهاند .این
روشها نیز به دو گروه عمده تقسیم میشوند "درمانگریهای شناختی" و "آموزش اداره تنیدگی" که روشهای
"خودآموزشدهی” "تنشزدایی" و پسخوراند زیستی "بیوفیدبک" را در چارچوب خود قرار میدهند .هدف شناخت
درمانگری ها ،کاهش اضطراب به سطح قابل تحمل برای فرد است در حالی که هدف اصلی روشهای اداره تنیدگی ،آموزش
مهار تنیدگی به افرادی است که به نظر میرسد هرگز نیاموختهاند جگونه خود را در برابر موقعیتهای تنیدگیزا مهار کنند و یا
چگونه به ایجاد سدی در برابر اضطراب مهارنشده خود دست یابند(لهرر ،وول فالک  .)1993 ،بنابراین اگر روشهای شناخت
درمان گری ،کاهش اضطراب را به منزله هدف اصلی خود در نظر میگیرند ،روشهای اداره تنیدگی ،آموزش شیوههای مقابله با
اضطراب را به مراجعان میآموزند (دادستان.)1391 ،
روش خودآموزشدهی :این روش را میچن باوم ( )1977ابداع کرد و معتقد است بسیاری از افراد در خالل موقعیتهای
اضطرابی ،یک حالت "خودگویی منفی” مانند "هیچ چیز درست نخواهد شد" یا "من در این امتحان موفق نخواهم شد" دارند.
این خودگوییها باعث افزایش سطح اضطراب و کاهش کارآمدی فرد میگردند .در این روش افراد یاد میگیرند که
خودگوییهای منفی را با خودگوییهای مثبت عوض نمایند .روش تنشزدایی :بر اساس این روش در خالل چند جلسه،
چگونگی ایجاد آرامش عضالنی به فرد آموزش داده میشود .تلقین ،تصویرپردازی ،تمرین ،تنظیم تنفس و حتی داروهایی که
تأثیر کوتاهمدت دارند می توانند برای دستیابی به این هدف به کار گرفته شوند .روش پسخوراند زیستی "بیوفیدبک" این روش
نوعی درمان رفتاری – زیستشناختی است که در خالل آن فرد به کمک اطالعیابی از کارکردهای حیاتی خود همچون قلب،
فشارخون ،نحوهی تنفس ،ضربان نبض و تنش عضالنی ،عمل آنهارا اگرچه به صورت غیرارادی انجام میشوند آنها را به شکل
ارادی در مهار خود درمیآورد.
البته شیوههای مقابلهای دیگر همچون درمانگریهای شناختی نیز وجود دارند .این گونه روشها با تغییر دادن باورهایی که
موجب اضطراب در فرد میشوند ،اضطراب امتحان را به پایینترین سطح که قابل تحمل باشد کاهش میدهند(پورحمیدی،
.)1386
ابوالقاسمی و نجاریان ،)1378( ،برای کاهش و از بین بردن اضطراب امتحان روشها و تکنیکهایی بیان کردهاند که مهمترین
آنها به اختصار توضیح داده میشوند.
درمانهای دارویی :برای کاهش عالیم و نشانههای اضطراب امتحان ممکن است که مصرف داروهای ضد اضطراب و آرامبخش
خفیف (مانند کلردیازپوکساید ) توصیه شود .گاهی اوقات مصرف آرامبخشهای ضعیف همراه با استفاده از روشهای درمانی
شناختی– رفتاری ،برای تخفیف مسایل کودکان مبتال به اضطراب امتحان تجویز میشوند.
حساسیتزدایی منظم :حساسیتزدایی منظم  ،رایج ترین شیوه رفتاری مورد استفاده در درمان اضطراب است .این روش با
استفاده از هدف قراردادن جنبههای فیزیولوژیکو شناختی ،در پی کاهش اضطراب است .همبری( )1988در پژوهشی روی
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دانشآموزان دبستانی دریافت که نمرههای اضطراب امتحان دانشآموزان تحت درمان با این روش ،به طور معنادار پایینتر از
نمرههای دانشآموزان گروه کنترل بود .در پژوهش دادستان( )1391آموزش تنآرامی به بهبود نمرات تقریبی در گروه آزمایشی
منتهی شد ،در صورتی که نمرات درسی گروه گواه کاهش یافت .وی نتیجه میگیرد که به کاربستن روشهای درمانی به
تنهایی ،گرچه سطح اضطراب را به طور موقت کاهش میدهند ،اما در درازمدت نمیتوانند مانعی در راه افت تحصیلی به وجود
آورند.
درمان شناختی :فرض اساسی درمان شناختی  ،این است که واکنشهای هیجانی و رفتارهای فرد (از قبیل اضطراب ،ناکامی ،و
افسردگی) ناشی از تفسیر وقایع است ،نه معلول صرف وقوع آن حوادث .درمان شناختی به فرد کمک میکند تا تمرکز بر
تکلیف و عدم تمرکز بر پاسخهای خودمحوری را فرا گیرد .در این روش درمانگر ،دانشآموزان را از افکار بهوجودآورند ْه
اضطراب خویش آگاه میسازد و به آنها آموزش میدهد که به بیان و ابراز خود بپردازند ،همچنین پاسخهای شناختی ناسازگار
خود را بیرون بریزند .سرانجام به آنها میآموزد که به طور نسبی روشهای تفسیرکردن و برچسبزدن برانگیختگیهای هیجانی
را که در موقعیتهای امتحان به طور مستمر فراخوانده میشوند ،به کار گیرند(مایکنبام و باتلر .)2007 ،
درمان منطقی -هیجانی (الیس )1962 ،نیز به طور ویژه برای درمان اضطراب امتحان به کار میرود .از این نقطهنظر ،اضطراب
امتحان پیامدی از اعتقادها و باورهای غیرمنطقی و تحریفهای شناختی در باره خود و موقعیت انجام امتحان است .این روش
درمانی ،معتقد به بازسازی اعتقادها و باورهای غیرمنطقی افراد می باشد که پایه و اساس اختالل هیجانی و رفتار بر علیه خود
است (نقل از ترایآن.)1980 ،
آموزش مهارتهای مقابلهای :مهارتهای مقابلهای عبارت است از  ،تالشهایی که توسط فرد به منظور رویارویی با موقعیتها و
کنترل شرایطی که به طور بالقوه فشارزا و زیانبار ارزیابی میشوند ،صورت میپذیرد .پژوهشها بر دو راهبرد اساسی مقابله
تأکید دارند (الزاروس و فالکمن  )1 ،)1984 ،راهبرد مقابلهای متمرکز بر مشکل و  )2راهبرد مقابلهای متمرکز بر هیجان .
راهبرد مقابله ای متمرکز بر مشکل ،اضطراب و پریشانی را کاهش میدهد .در صورتی که راهبردمقابلهای متمرکز بر هیجان،
موجب افزایش اضطراب در فرد میشود.
آموزش تعلیم به خود :یک راه کنترل رفتار افراد ،از طریق آموزش تعلیم به خود است .این شیوه ،یک مجموعه گفتگوهای با
خود است که برای تسهیل پیروی از فنون حل مسئله به عنوان نشانه یا یادآوری عمل میکند .هر جمله تعلیم به خود به
کودک یادآوری میکند تا رفتارهای افتراقی سازمانیافته حل مسئله را با این امید که به راه حل کارآمد منتهی شود ،انجام
دهد (نقل از هیوز و همکاران.)2005 ،
الگوسازی :الگوسازی یک طریق سازگار از روش های ارزشمند بالقوه برای تغییر و بهبود عملکرد کودکان است .درمانگر غالبا در
ابتدا یک الگوی خوب و مناسب از رفتار را ارایه میکند که این الگو از پاسخ درست و صریح با حداقل مشکل و ناکامی تشکیل
میشود .سپس درمانگر ،سرمشق مقابلهای میشود که مانند کودک در موقعیت امتحان به طور نامناسب رفتار میکند ،اما
راهبردهای مقابلهای را برای برخورد با این مشکالت نشان میدهد.
آموزش توجه :دوسک و همکاران ( ) 1975شواهی در تبیین نقص توجه از آثار زیانبار تأثیر اضطراب امتحان در عملکرد ارایه
دادند .در موقعیتهای امتحان کودکان دارای اضطراب امتحان ،باالی  8تا  12ساله نسبت به کودکان دارای اضطراب امتحان
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پایین ،بیشتر به محرک نامربوط به تکلیف توجه میکردند .به عالوه هنگامی که به کودکان دارای اضطراب امتحان باال ،آموزش
افزایش توجه نسبت به محرک مربوط به تکلیف و کاهش توجه نسبت به محرک نامربوط به تکلیف داده میشد ،تفاوتهای
عملکردی بین اضطراب امتحان باال و پایین کودکان از بین میرفت(به نقل از هیوز و همکاران.)2005 ،
مایهکوبی استرس :در روش درمانی مایهکوبی استرس  ،فرد در معرض گسترهای از فشارها و تنشهای روانی از سبک تا سنگین
قرار میگیرد ،به نحوی که کمکم به آنها ساز گاری پیدا کرده ،بتواند آنهارا تحمل نماید و در مقابل فشارهای خیلی شدید نیز
توان مقاومت بیابد .آموزش مایهکوبی استرس ،الگوی مشاورهای است که برنامههای پیشگیرانه روانی -آموزشی را تداوم
میبخشد(مایکنبام و همکاران )1980،این آموزش سه مرحله دارد که با یکدیگر همپوشی دارند )1 :به افراد میآموزند با
برقرارکردن روابط ،ماهیت و درمان اضطراب را درک نمایند )2 ،مهارتهای مقابلهای را به آنان آموزش میدهند )3 ،زمانی که
افراد در طول روز به موقعیتهای برانگیزاننده اضطراب ،پاسخ می گویند در مرحله کاربرد هستند و مهارتهای مقابلهای را در
نهایت دقت به کار میگیرند (به نقل از مث و همکاران.)1999 ،
آموزش مهارتهای مطالعه :مطالعه ،یک فعالیت پیچیده و خالقی است که نیازمند به ترکیبی از فنون و روشهای مطالعه است.
ویتمایر ( )1972در پژوهشی نشان داد که دانشآموزان دارای اضطراب امتحان باال در مقایسه با دانشآموزان دارای اضطراب
امتحان پایین ،به طور معنادار از مهارتهای مطالعهای ضعیفی برخوردارند .اسپیل برگر و همکاران( )1976معتقدند که کاهش
اضطراب امتحان ،به تنهایی برای بهبود و پیشرفت عملکرد تحصیلی کافی نیست بلکه به طور همزمان الزم است که عادات
مطالعه دانشآموزان دارای اضطراب امتحان اصالح شود .زیرا این دانشآموزان با آمادگی مناسب و کافی در امتحان شرکت
نمینمایند .دانشآموزانی که از مهارتهای مطالعه مناسب و در نتیجه از آمادگی خوبی برخوردارند ،به احتمال زیاد نگرانی
کمتر و در نتیجه تمرکز بیشتری در موقعیت امتحان از خود نشان میدهند (به نقل از کاوینگتن .)2002 ،
پیشینه پژوهش
نوراله ( )1374تحقیقی به نام رابطه اضطراب امتحان ،عزتنفس و پیشرفت تحصیلی انجام داده و نتیجه گرفته است که
.اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی دارد
عباسآبادی ( )1376در یک پژوهش رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی را تحقیق کرده است یافتهها نشان داده است که
بین سطح اضطراب آشکار و پنهان و میزان پیشرفت تحصیلی رابطه معنیدار معکوس وجود دارد و همبستگی متوسط و منفی
را نشان میدهد .با تفکیک دانش آموزان به دو گروه قوی و ضعیف بر اساس معیار معدل درسی ،این نتیجه دریافت شد که بین
دو گروه از نظر سطح اضطراب تفاوت معناداری وجود دارد و سطح اضطراب دانشآموزان ضعیف بیشتر از دانشآموزان قوی
اس ت .در هر دو گروه سطح اضطراب پنهان از اضطراب آشکار بیشتر است .البته این یافتهها جهت رابطه علی را نشان نمیدهند.
.بنابراین باید عوامل مختلف را در افت تحصیلی علل ایجاد اضطراب مورد بررسی قرار داد.
مرادیزاده ( )1382در تحقیقی به نام بررسی رابطه هدفگرایی معطوف به تکلیف ،خودتخریبی و خودارتقایی با اضطراب
امتحان ،خوداثربخشی و عملکرد تحصیلی در دانشآموزان پسر سال اول دبیرستانهای اهواز ،که بر روی  377دانشآموز پسر
پایه اول دبیرستانهای شهر اهواز انجام داد به این نتایج رسید که هدف معطوف به تکلیف (یادگیری) با اضطراب امتحان
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رابطهای ندارد .هدف خودارتقایی (عملکردگرایشی) با اضطراب امتحان رابطه منفی معنیدار و هدف خودتخریبی (عملکرد
اجتناب) با اضطراب امتحان رابطه مثبت معنیدار دارد و یافتهها نشان داد که هدف یادگیری با عملکرد تحصیلی رابطهای
نداشت ،هدف عملکرد گرایش با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنیدار و هدف عملکرد اجتناب با عملکرد تحصیلی رابطه
.منفی معنیدار داشت.
شعیری ،میرزایی ،پروری ،شهمرادی و هاشمی ( )1383در تحقیقی به نام مظالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه
به جنسیت و رشته تحصیلی در دانشآموزان دبیرستانی استانهای ایالم ،کردستان و خراسان به این نتیجه رسیدند که یافتهها
.به طور کلی بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی است
لشکریپور ،بخشانی و سلیمانی ( )1385در تحقیقی به "نام بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی" بر روی
 935نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر زاهدان انجام دادند نتایج پژوهش نشان داد که بین سطح اضطراب امتحان و
عملکرد تحصیلی رابطه منفی وجود داشت و شیوع اضطراب امتحان بین دختران و پسران تفاوت معناداری داشت.
تعیین حجم پژوهش
مقادیری جدول نمونه گیری مورگان و کریشی توسط فرمولی با همین نام بدست آمده است .مقادیری که در جدول بعنوان
حجم نمونه قرار داده شده است با در نظر گرفتن نسبت ویژگی مورد نظر ( )Pدر جامعه برابر با  05/0به دست آمده است و
اگر نسبت صفت مورد نظر فرمول مورگان و کریشی برای تعیین حجم نمونه در جوامع محدود باشد.
تعریف هر یک از موارد فرمول به صورت زیر است،
 =nحجم نمونه
 = 2Xآماره آزمون کای-دو برای سطح اطمینان تعیین شده با یک درجه آزادی
 =Nحجم جامعه
 =Pنسبت صفت مورد نظر در جامعه (که در جدول باال برابر با مقدار  05/0در نظر گرفته شده است)
 =MEحاشیه خطا قابل قبول (که به صورت نسبت بیان میشود)
نکته :هنگامی که از جدول نمونه گیری مورگان و کریشی استفاده میکنید نیازی به استفاده از فرمول نمیباشد و با استفاده از
جدول تمامی مواردی که شما نیاز دارید برای تعیین حجم نمونه کافی میباشد .در آخر برای رفرنس دهی تعداد نمونه تعیین
شده در مطالعه میتوانید از رفرنسی که در انتهای این مقاله قرار داده شده است استفاده نمایید.
باید به این نکته نیز توجه نمود که حجم نمونه در نظر گرفته شده بر اساس جدول نمونه گیری مورگان و کریشی حداکثر
حجم نمونه میباشد به این دلیل که مقدار نسبت صفت مورد نظر در جامعه را برابر با  05/0گرفته است .اما برای تعیین حجم
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نمونه در مطالعات پژوهشی و همچنین انواع روشهای نمونه گیری به صورت دقیق و در نظر گرفتن حداقل نمونه مورد نیاز با
دقت ،صحت و اطمینان باال حتما باید توسط متخصصین آماری تعیین گردد تا از اتالف منابع تا حد امکان جلوگیری شود.ر را
در جامعه داشته باشید میتوانید حجم نمونه را با استفاده از این فرمول به دست آوردید.

در این صورت :
)00 (1.66) 2 (0.55
= 00
)00 (0.55) 2 + (1.66) 2 (0.55

=n

بنابراین حجم بهینه نمونه مساوی با  40نفر خواهد بود.

بیان مساله
بررسی مقایسه ای مولفه های اضطراب امتحان اسپیلبرگر در مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه
فرضیات فرعی
 بررسی مولفه های اضطراب امتحان اسپیلبرگر در مدارس ابتدایی پسرانه بررسی مولفه های اضطراب امتحان اسپیلبرگر در مدارس ابتدایی دخترانهروشهای آماری :برآورد نمرات مولفه های مقیاس اضطراب امتحان در مدارس دخترانه از  40نفر دانش آموز و سپس مدارس
پسرانه نیز از  40نفر دانش آموز جمعا  80نفر دانش آموز و مقایسه آماری آنها با یکدیگر
ابزار سنجش

پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر (صفتی و حالتی)
این پرسشنامه با هدف خودسنجی مربوط به اضطراب صفتی و وضعی طراحی شده است
روش نمره گذاری و شیوه اجرا
پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر از  40سوال تشکیل شده که  20سوال اول حالت اضطراب و  20سوال دوم رگه اضطراب را مورد
سنجش قرار می دهد .مقیاس حالت اضطراب (اضطراب آشکار) شامل  20جمله است که احساسات فرد را در «این لحظه و
زمان پاسخگویی» ارزشیابی می کند .مقیاس رگه اضطراب (اضطراب پنهان) هم شامل  20جمله است که احاساست عمومی و
معمولی

افراد

را

می

سنجد.

در پاسخگویی آزمودنی ها در پاسخ به حالت اضطراب تعدادی گزینه برای هر عبارت ارائه شده است که آنها باید گزینه ای را
که به بهترین وجه شدت احساسات آنها را بیان می نماید انتخاب کنند .این گزینه ها عبارتند از:
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 -1خیلی کم -2 ،کم -3 ،زیاد و  -4خیلی زیاد .وزن های نمره گذاری ،برای عبارت هایی که عدم اضطراب را نشان می
دهند به صورت معکوس است.
عبارت هایی که در هنگام نمره گذاری به صورت معکوس نمره گذاری می شوند عبارتند از.:

مقیاس حالت اضطراب1-2-5-8-10-11-15-16-19-20 :

مقیاس رگه اضطراب21-23-26-27-30-33-34-36-39 :

برای به دست آوردن نمره فرد در هر کدام از دو مقیاس ،با توجه به اینکه بخی عبارت ها به صورت معکوس نمره گذاری
می شوند ،مجموع نمرات  20عبارت هر مقیاس می گردد .لذا نمرات هر کدام از دو مقیاس حالت و رگه اضطراب می
تواند در دامنه ای بین  20تا 80قرار گیرد.

برای نمره گذاری م قیاس به کمک دست ،کلیدهایی در جهت تصحیح قابل دسترسی هستند .برای ساختن کلیدی
مناسب هر مقیاس باید به شکل آزمون و ارزش های چاپ شده بر روی کلید که برای هر پاسخ از  20عبارت وجود دارند
نمود.

توجه

برای پاسخگویانی که یک یا دو عبارت را در هر مقیاس حذف می کنند ،می توان به شیوه زیر و به نسبت کل نمره،
مقیاس را تعیین نمود .تعیین میانگین نمرات وزن داده شده و سپس ضرب کردن ارزش به دست آمده در  20و گرد
کردن آن عدد به سمت نزدیکترین عدد صحیح باال ،اگر سه عبارت یا بیشتر حذف شده باشد ،اعتبار تعیین میزان
اضطراب آزمودنی ،زیر سوال است.
تفسیر نمرات
مقیاس

میزان

نمرات

حالت اضطراب

هیچ یا کمترین حد

20-30

خفیف

31-42

متوسط

43-53

شدید

 54و بیشتر

هیچ یا کمترین حد

20-34

خفیف

35-45

رگه اضطراب
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متوسط

46-56

شدید

 57و بیشتر

پایایی و روایی

در پژوهش خانی پور و همکاران ( )1390ضریب همسانی آین آزمون به شیوه آلفای کرونباخ  0/66به دست آمد .اعتبار آن به
روش همسانی درونی در کار با بزرگساالن ،دانشجویان و فراخواندگان ارتش  ،0/86 - 0/95به روش آزمون  -بازآزمون برای
دانش آموزان  0/77و برای دانشجویان  0/70گزارش شده است (آنتونی و همکاران ،2002 ،به نقل از خانی پور و همکاران،
 .)1390در هنجاریابی آزمون در ایران اعتبار آزمون  -بازآزمون برای مقیاس رگه اضطراب  0/65تا  0/86ضریب آلفای کرونباخ
برای حالت اضطراب  0/92محاسبه شد (مهرام ،1994 ،به نقل از خانی پور.)1390 ،

بحث و نتیجهگیری
بعد از استخراج نتایج پر سشنامه ها جدول آماری میانگین داده ها به شرح ذیل در دو گروه مدارس دخترانه و پسرانه به شرح
ذیل تجزیه و تحلیل گردید
الف) جدول آماری نتایح مقایسه ای مولفه حالت اضطراب ( اضطراب امتحان) اسپیلبرگر در مدارس پسرانه و دخترانه
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الف) جدول آماری نتایح مقایسه ای مولفه رگه اضطراب ( اضطراب امتحان) اسپیلبرگر در مدارس پسرانه و دخترانه

در هر دو مولفه اضطراب امتحان رگه اضطراب و حالت اضطراب دانش آموران مدارس دخترانه از اضطراب بیشتری نسبت دانش
آموزان پسر برخوردار بودن د که روحیات دانش آموزان دختر بسیار شکننده تر و حساس تر از مدارس پسرانه است و تفاوت
معنی داری در این مورد وجود داشت.
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