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 دانش آموزاناضطراب امتحان  باعزت نفس و مهارتهای مقابله ای نقش 

 

 

  ناهید قنبری ،معصومه ایزدی نیا

 

 

 آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه غیر انتفاعی آمل کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش

 .روانشناسی دانشگاه آزاد واحد اردبیل دانشجوی دکتری

 

 

بینی  حاضر تعیین سهم متغیرهای عزت نفس و مهارتهای مقابله ای در پیش هدف از مطالعههدف: : چکیده

توصیفی و از نوع ژوهش پاین روش:  .می باشد تهراناستان  دختر و پسر آموزان اضطراب امتحان در دانش

که در حال تحصیل پسر(  نفر022نفر دختر،022پسر ) دختر و آموزان دانشاز نفر  022باشد. همبستگی می

مرحله ای جهت  به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چنددر مدارس استان اردبیل بودند 0931-0931

از: مقیاس  ت جمع آوری اطالعات عبارتندمقیاس های به کار برده شده جه شرکت در مطالعه انتخاب شدند.

جهت تجزیه و تحلیل  پرسشنامه مهارتهای مقابله ای بیلینگز و موس و پرسشنامه اضطراب امتحان. ،عزت نفس 

همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه  و روش های آماری ضریبspss داده ها از نرم افزار 

نشان داد که عزت نفس می تواند به طور معنی داری اضطراب امتحان را ته ها: یاف گام به گام استفاده گردید.

اما مهارتهای مقابله ای به طور معنی دار قادر به پیش بینی اضطراب امتحان نبود.  (.P≤20/2) پیش بینی نماید

تفاوت  امتحان مهارتهای مقابله ای و اضطراب مقایسه ی میانگین نمرات آزمودنی ها در متغیرهای عزت نفس، در

 (. همچنین بین مولفه های مهارتهای مقابله ای و عزت نفس در سطحP≥21/2) معنی داری مشاهده نشد

(20/2≥P) .ا اجرای کارگاههایی برای آموزش چگونگی کنار آمدن با ب گیری: نتیجه همبستگی معنی دار بود

 ام اضطراب اقدام نمود. اضطراب امتحان و استفاده بیشتر از مقابله شناختی و رفتاری بهنگ

 انآموز عزت نفس، مهارتهای مقابله، اضطراب امتحان، دانشکلید واژه ها: 

 مقدمه

های اخیر نشان  های وابسته به آن بوده است. بررسی ترین قلمروهای پژوهش در چند دهه اخیر، اضطراب و حوزه یكی از گسترده

) های این اختااللت، اضطراب امتحان است بین کل جمعیت دارند. یكی از نمونه میدهد که اختااللت اضطرابی بیشترین فراوانی را
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با  به عنوان یک پدیده شایع و مهم آموزشی، رابطه نزدیكی با اضطراب عمومی دارد. 0ضطراب امتحان (.0931حیدری، شهبازی، 

عده ای دیگر از نظریه  (.0،0331پیل برگر)اس دارای ویژگیهای خاصی است که آن را از اضطراب عمومی متمایز می کند این حال

نفس، سطوح تحصیلی و ترس  زت نفس پایین، شخصیت و اعتماد بهع ،ضطراب امتحان با اضطراب خصیصه ایپردازان معتقدند که ا

را به ارزیابی منفی از خود و تهدید نفس/منزلت  .(0221، ، همكاران 9بوت؛ 0911 بورنگ و یزدی، )اکبری اجتماعی همبستگی دارد

اضطراب امتحان، هیجانی ناگوار همراه با مشخصه رفتاری و  عنوان یک مولفه اصلی در سازه اضطراب امتحان شناسایی کرده اند.

 (.0221؛ لو، 0220، 1یپكرون، گوتز، تیتر و پر) قرار گرفتن در موقعیت ارزیابی تجربه می کند روانشناختی است که شخص آن را با

پدیدارشناختی، فیزیولوژیكی  عمومی می داند که شامل پاسخ های اب امتحان را حالت خاصی از اضطرابهم اضطر (0221) 1سیبر

 و فرد آن را در موقعیت های ارزیابی تجربه می کند. و رفتار مرتبط با ترس از شكست می باشد

مختلف کاهش دهد، یكی از این خصیصه  موقعیتهای ویژگیهای متعددی در افراد وجود دارد که میتواند میزان اضطراب افراد را در 

 و قضاوتهای تاثیرگذاری در مورد خود پنداره است. عبارت است از مولفه نگرشی و ارزیابانه از خود 6ها عزت نفس است. عزت نفس

هان بازخوردی از ج احساساتی از پذیرش و ارزش و ارتقاء به عنوان پیامدی از حس هویت، آگاهی از شایستگی و عزت نفس شامل

 1از سوی دیگر اثرات استرس و اضطراب روی سالمت ممكن است توسط مهارتهای مقابله ای .(0226، 7)گالدینگ بیرونی می باشد

اضطراب های امتحان ( نشان داده است که اکثر استرس ها و 0331) 02(. نتایج پژوهش ساراسون0311، 3)استارفیلد تعدیل شود

(، مهارتهای مقابله را تالشهایی جهت کنترل، 0227)00ارتهای مقابله با هیجانها است. گرایسونآموزان به علت فقدان پیامد مه دانش

کاهش و یادگیری عوامل تحمل طاقت  داشتن تعریف می کند. پژوهش های چندی ارتباط این عوامل را با اضطراب امتحان مورد 

 بررسی قرار داده اند.

که بین عزت نفس و اضطراب  انان کویتی انجام داده اند، به این نتیجه رسیده است( در پژوهشی که بر روی نوجو0200عبدالخالق )

( که در مورد اثرات ارزیابی 0200) امتحان )به صورت منفی( ارتباط معنی داری بدست آمده است. همچنین طبق مطالعات اشمیل

می دهد که بین اضطراب امتحان و مهارتهای  های استاندارد و مهارتهای مقابله ای بر اضطراب امتحان انجام شده است، نشان

 عنوان ابزارپژوهشی مهارتهای مقابله ای را به ( هم طی 0227) معناداری به صورت منفی وجود دارد. گرایسون مقابله ای ارتباط

                                                           
1.Test anxiety 

2.Spiel berger 

3.Both 

4.Pekrun & Goetz & Titz & Perry 

5.Sieber 

6.Self esteem 

7.Gladding 

8.Coping strategies 

9.Estarfild 

10.Sarason 

11.Grayson 
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اضطراب ( نشان داده شده است که دانش آموزان دارای 0223) 0در پژوهش فردااما برد.  مفیدی در کاهش اضطراب به کار می

طراب می کنند. پژوهشگران دیگر هم راهبردهایی را برای کاهش اضقابله ای کمتر موثری استفاده مكانیزم های م امتحان باال از

در پژوهش هایشان ارتباط و همبستگی منفی را بین متغیرهای عزت نفس و مهارتهای مقابله ای با امتحان پیشنهاد کرده اند و 

( مشاهده شده که بین اضطراب امتحان با عزت نفس رابطه 0976) اند. برای مثال در پژوهش نجاریان اضطراب امتحان نشان داده

معكوسی وجود دارد. از طرف دیگر آموزش مهارتهای مقابله ای  در کاهش اضطراب امتحان و بهبود عملكرد تحصیلی موثر می باشد 

 (.0932هروزیان،؛ اکبری، شقاقی و ب0911)پاشایی، پور ابراهیم و خوش کنش، 

در موقعیتهای مختلف و  در پژوهش حاضر هم سعی بر این است تا عواملی را که ممكن است به گونه موثری با اضطراب افراد

بخصوص در جلسه آزمون ارتباط داشته باشد، شناسایی کرده و از طریق تقویت و آموزش آنها، دانشجویان و دانش آموزان را برای 

شایند ناشی از اضطراب امتحان آماده نمائیم و یا حداقل از میزان اضطراب و پیامدهای ناشی از آن در چنین مواجه با حاالت ناخو

 مهارت های  مقابله ای با اصلی این است که روابط موجود بین عزت نفس و بنابراین درپژوهش فعلی هدف موقعیتهایی بكاهیم.

 .بررسی کنیم اضطراب امتحان را

 روش

دختر و پسر  آموزان کلیه دانش روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل در پژوهش حاضر،

نفر 022آزمودنی است که  022نمونه پژوهش شامل  بودند. مشغول به تحصیل0931-31که در سال تحصیلی  بود تهراناستان 

برای انتخاب نمونه ابتدا از دو  شه ای چندمرحله ای انجام شد. گیری خو روش نمونه نفر پسر بودند و انتخاب نمونه با022دختر و 

ناحیه اموزش و پرورش چندین مدرسه انتخاب شد و به طور تصادفی  ازاین مدارس چندین کالس انتخاب شدند و پرسشنامه ها 

 روی نمونه های موردنطر اجراشد.

 ابزار

آیتم تشكیل 02ساخته شده است. این آزمون از  0362ال : این آزمون توسط موریس روزنبرگ در س(RSSمقیاس عزت نفس)

/. نشان می 71شده است و برای سنجش عزت نفس کلی استفاده میشود. مطالعات جدید ثبات درونی آلفای کرونباخ این آزمون را 

 اند./. گزارش کرده 60( ضریب همبستگی این آزمون با آزمون عزت نفس آیزنک 0911) دهند. ساالری فر و نعمت پور

اندازه گیری شیوه های  به منظور 0310: پرسشنامه مقابله با استرس توسط بیلینگز و موس در سالپرسشنامه شیوه های مقابله

ای شناختی، رفتاری و اجتنابی را می  مقابله سه راهبرد آیتم دارد و 03مقابله با استرس طراحی و تدوین شده است.این مقیاس 

ضریب همبستگی این پرسشنامه با  مدار را اندازه گیری می کند. مقابله مساله مدار و هیجانسنجد. همچنین این مقیاس دو 

                                                           
1.Ferda 
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/. بدست آمده 79( ضریب پایایی بازآزمایی کل پرسشنامه 0971) در پژوهش پورشهباز /. می باشد.16پرسشنامه الزاروس و فولكمن

 /. بدست آورده است.32( ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را باالی 0970دهقانی) است.

ساخته شده است. این  (0971) این پرسشنامه توسط ابوالقاسمی، اسدی مقدم، نجاریان و شكرکن :پرسشنامه اضطراب امتحان

اغلب "و  "گاهی اوقات"، "به ندرت"، "هرگز" ماده دارد و آزمودنی به هر ماده براساس انتخاب یكی از چهارگزینه 01پرسشنامه 

( ضرایب پایایی پرسشنامه اضطراب امتحان با روش های 0971) در تحقیق ابوالقاسمی و همكاران دهد.پاسخ می  "اوقات

/. گزارش شده است. جهت سنجش اعتبار این 13/. و 31/.، 77درونی و تنصیف، به ترتیب،  همسانی بازآزمایی)بعد از چهار هفته(،

به /. 17/. و67، اس اضطراب عمومی و مقیاس عزت نفس به ترتیبضرایب همبستگی پرسشنامه اضطراب امتحان با مقی آزمون نیز

روش  پایایی این آزمون را با استفاده از (0913که موید اعتبار پرسشنامه اضطراب امتحان بود. بختیارپور وهمكاران)دست آمد 

 /. بدست آورده است.31آلفای کرونباخ 

 یافته ها

و پایین ترین نمره  01 باالترین نمره ،91/02گین نمرات عزت نفس دانشجویان یافته های توصیفی پژوهش نشان می دهد که میان

 ،11/1و انحراف معیار 01ترین نمره  و پایین 19نمره  ، باالترین17/07، میانگین نمرات مهارتهای مقابله ای 99/1و انحراف معیار 1

 به دست آمد. 00/00و انحراف معیار  0ه ترین نمر و پایین 61نمره باالترین ،12/03میانگین نمرات اضطراب امتحان

 . میانگین، انحراف معیار، خرده مقیاس ها، حداقل و حداکثر نمره ها در متغیرهای مورد بررسی در کل نمونه0جدول

 شاخص های آماری تعداد میانگین انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره

 عزت نفس    022 91/02 20/1 1 01

 مهارتهای مقابله     022 17/07 21/1 01 19

  مقابله اجتنابی 022 02/7 19/0 0 06

خرده 

 مقیاسها

 مقابله شناختی 022 62/00 79/0 6 01

 مقابله رفتاری 022 23/02 70/0 0 07

 اضطراب امتحان     022 12/03 00/00 0 61
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 رتهای مقابله ای با درج سطح معناداریمولفه های مها .ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین عزت نفس،و0جدول

 متغیرها     عزت نفس   مقابله اجتنابی    مقابله شناختی   مقابله رفتاری  

 عزت نفس       

   0122./- 

220./ 

 مقابله اجتنابی   

  219./- 

139./ 

917./ 

220./ 

 مقابله شناختی   

 663./ 

220./ 

290./- 

667./ 

10./ 

220./ 

 اریمقابله رفت   

 /. معنادار است)دو دامنه(20همبستگی در سطح

به منظور بررسی رابطه ی بین عزت نفس، مولفه های مهارتهای مقابله ای و اضطراب امتحان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

دارد. اما بین  وجود p≤20نشان می دهد که بین عزت نفس و مقابله اجتنابی رابطه ی معنادار منفی در سطح  0شد. نتایج جدول 

وجود دارد. رابطه ی بین مقابله اجتنابی با مقابله  p≤20عزت نفس و مقابله شناختی و رفتاری رابطه ی معنادار مثبت در سطح 

معنی دار است. بنابراین  P≤20(. اما رابطه ی بین مقابله شناختی و رفتاری در سطح P≥/20شناختی و رفتاری معنی دار نیست)

آمده فرضیه دوم مبنی بر اینكه بین عزت نفس و مولفه های مهارتهای مقابله ای رابطه وجود دارد، تایید می طبق نتایج بدست 

 گردد.

.تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام برای پیش بینی اضطراب امتحان براساس متغیرهای عزت نفس و مهارتهای 9جدول

 مقابله

  شاخص ها

ضرایب استاندارد  T سطح معناداری متغیرها

 شده)بتا(

ضرایب استاندارد       

 نشده

 عدد ثابت 171/91 _____ 260/7 /.20

 عزت نفس -060/0 /.110 -313/6 /.20
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 مهارتهای مقابله /.063 /.009 300/0 /.217

 F920=./R2            911=./R=726/01متغیر وابسته:اضطراب امتحان         ** 

 /.**20معنی دار در سطح            .*/21معنی دار در سطح

  

درصد از واریانس اضطراب  92/.( بدین معنی است که نزدیک به 920) R2مشاهده می شود، مقدار 1همان طور که در جدول 

درصد از پراکندگی  92امتحان دانشجویان توسط متغیرهای عزت نفس و مهارتهای مقابله ای تبیین می شود. به عبارت دیگر، 

دهنده ی آن  /.( نیز نشان911مشاهده شده ) Rشود. مقدار ده شده در متغیر اضطراب امتحان توسط این دو متغیر توجیه میمشاه

( که در 726/01محاسبه شده )F است که مدل رگرسیون خطی حاضر می تواند برای پیش بینی استفاده شود. عالوه بر این، مقدار

است حاکی از این است که بین متغیرهای عزت نفس و مهارتهای مقابله با اضطراب ( معنی دار P≤/20درصد ) 33سطح اطمینان 

 .امتحان همبستگی معنی دار وجود دارد و حداقل یكی از ضرایب رگرسیون معنی دار است

 

 بحث و نتیجه گیری

شان داد که بین میزان عزت با توجه به یافته های فرضیه اول این پژوهش که در میان دانشجویان دختر و پسر اجرا شد، نتایج ن

حیدری،  که این یافته با یافته های نفس، مهارتهای مقابله ای و اضطراب امتحان در دو جنس تفاوتی مشاهده نشد.

با یافته های موکسنس،  اما ( همسو می باشد.0200)0گاردنر و پارکینسون (،0200)0باگانا، راسیو و لوپو ( و 0931شهبازی)

( مهرابی زاده، 0202) 1مكراریسابیستون، دورش و برونت،  (،0202)1(، نیكولس، پولمن و لوی0202) 9رنمولجورد، اسپنس و بی

( ناهمسو است. معنی دار نبودن این تفاوت را می توان به علت خودگزارشی نادرست بعضی 0973) ابوالقاسمی، نجاریان و شكرکن

 از آزمودنی ها دانست.

مقابله رفتاری دارد و  این پژوهش نشان داد که عزت نفس همبستگی مثبتی با مقابله شناختی وتحلیل داده ها درباره فرضیه دوم 

اضطراب زا، ازجمله اضطراب امتحان بیشتر از  درنتیجه افرادی میزان عزت نفس آنها باالتراست بالطبع هنگام مواجه با موقعیتهای 

                                                           
1.Bagana & Raciu & Lupu 

2.Gardner & Parkinson 

3.Moksnes & Moljord & Espens & Byren 

4.Nicholls & Polman & Levy 

5.Brunet & Sabiston & Dorsch & Mccreary 
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 0(، لیندرو و کاستیلو0202) 0های نی، لیو، هو، لو، وانگ و یان با یافتهاین یافته  مقابله های شناختی و رفتاری استفاده می کنند.

در واقع این مطالعات نشان می دهند که مقابله مسئله مدار بیشتر بوسیله افرادی مورد استفاده قرار می گیرد  ( همسو است.0202)

مورد استفاده قرار  جان مدار بیشتر بوسیله کسانینفس باال و افسردگی و اضطراب پایینی دارند، از سوی دیگر، مقابله هی که عزت

می توان  با توجه به نتایج حاصل از فرضیه سوم پژوهش حاضر، گیرد که عزت نفس پایین و افسردگی و اضطراب باالیی دارند. می

رد. به بیان دیگر، چنین استنباط کرد که بین متغیر پیش بین عزت نفس با متغیر مالک اضطراب امتحان ارتباط معناداری وجود دا

 (،0200عبدالخالق) (،0200و همكاران ) 9پیش بینی کننده اضطراب امتحان است. که این یافته همسو با یافته های باگانا این متغیر

یكی از متغیرهای اصلی  ( است. در تبیین این یافته می توان چنین اظهار کرد که0976) (، و نجاریان0202)1موکسنس و همكاران

ضطراب امتحان رابطه معكوسی دارد، عزت نفس می باشد و اکثر افرادی که عزت نفس باالیی دارند بهنگام قرار گرفتن در که با ا

  موقعیت های آزمون، آرامش خود را حفظ می کنند و دچار اضطراب نمی شوند.

نر و وی ،(0223) فته با یافته های فردااما از سوی دیگر مهارتهای مقابله ای قادر به پیش بینی اضطراب امتحان نبود. که این یا

( 0911) (، پاشایی و همكاران0227) (، گرایسون0202) 7(، اشمیل0311) 6( همسو است، اما با یافته های استارفیلد0200)1کارتن

 امتحان، توان گفت که چون اکثر آزمودنی ها در مواقع اضطراب می ( ناهمسو است. درتبیین این یافته0913) و اکبری و همكاران

از مقابله اجتنابی بیشتر از مقابله شناختی و رفتاری استفاده می کنند و از آنجا که مقابله اجتنابی در واقع همخوانی بیشتری با 

  لذا این عامل نمی تواند به عنوان متغیر پیش بین اضطراب امتحان استفاده گردد. ،اضطراب امتحان دارد

 منابع

اثربخشی مشاوره ی گروهی به شیوه ی  (.0911) مهناز. صور و مهرابی زاده هنرمند،مریم؛ سودانی، من استادیان،

سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان.  رفتاری الیس، بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه ی_عاطفی_عقالنی

 0/17پیاپی  شماره دوم، دوره اول، (،انسانی سابقو  )مجله علوم اجتماعی مجله مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز

باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه های آزاد  (.0911اکبری بورنگ، محمد و یزدی،سیدامیرامین.)

 77-72ص  :9شماره  ،01دوره  گناباد، فصلنامه دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان جنوبی.

 امتحان دانشجویان. (.تاثیرآموزش مهارتهای حل مسئله دراضطراب0932) فرهاد و بهروزیان، مریم. شقاقی، ؛مهرداد اکبری،

 71_67،ص  03روانشناسان ایرانی.سال هشتم/ شماره روانشناسی تحولی:

                                                           
6.Ni & Liu & Hue & Lu & Wang & Yan 
7.Leandro & Castillo 

8.Bagana 

9.Moksens 

1.Weiner & Carton 

2.Estarfild 

3.Schimel 
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اضطراب  کارآمدی باخود (.رابطه بین جایگاه مهار، کمال گرایی و0913) حافظی، فریبا و بهزادی شینی، فاطمه. سعید؛ بختیارپور،

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، امتحان وعملكرد تحصیلی در دانشجویان.

(.تاثیرآموزش مهارتهای مقابله با هیجانها در اضطراب امتحان و 0911) زهره؛ پورابراهیم، تقی و خوش کنش، ابوالقاسم. پاشایی،

  02-7ص  (،00) 1شماره ، 9سال ن دبیرستانی.فصلنامه روانشناسی کاربردی،عملكرد تحصیلی دخترا

پایان نامه ی  دانشجویان. (.بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی با عزت نفس در 0911) اکرم. المیرا و نعمت پور، ساالری فر،

 کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی

گیرشناسی اضطراب  همه بررسی میزان (.0973) حسین. عباس؛ نجاریان، بهمن و شكرکن، لقاسمی،ابوا مهناز؛ مهرابی زاده هنرمند،

علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران  مجله امتحان بر رابطه خودکارآمدی و جایگاه مهار آن با توجه به متغیر هوش.

 70-11ص  ،0و0شماره دوره سوم، اهواز.سال هفتم،

-معلم و وضعیت اجتماعی بررسی رابطه اضطراب امتحان با اضطراب عمومی، عزت نفس، انتظارات (.0976) بهمن. نجاریان،

 00شماره مجله علوم انسانی دانشگاه الزهراء . اقتصادی در دانش آموزان.

و فوریتهای  ررسی تأثیر آوای قرآن بر میزان اضطراب امتحان در دانشجویان پرستاریب (.0931سارا ) بازی،شه؛ حیدری، محمد

 .16-69(، 0)00، مجله مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشكی، گامهای توسعه در آموزش پزشكی. پزشكی
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