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مقدمه
کـه  اسـت   کننـده ارزیابییک موقعیت   بامواجهه  ر  شناختی د روانیواکنشاضطراب امتحان   

بـروز  .دهـد مـی  کـاهش ها  آنبا موقعیت را در     را دچار تردید و توان مقابله       تحت ارزیابی   فرد  ا
تحـصیلی و بـروز      ، به کاهش در عملکـرد     تحصیلیي  فشارزاهاي  موقعیتدراضطراب امتحان   

بـر   .)1،2010زر و اوتین گن   ت، گلوی استم-پارکز(انجامدمی امتحان يدرباره ذهنیهاي  نشخوار
، کننـده افکـار نگـران   (شـناختی دو بعـد    شـامل   اضـطراب امتحـان     شـناختی هـاي   اساس مـدل  

،یولوژیکی در موقعیت امتحـان    فیزهاي  واکنش(رفتاريو  ) احساس ناتوانی وذهنی  هاي  نشخوار
علـی شـاهی و      ،شـناس حـق  ،؛ موسـوي  2،2004کاسـدي (اسـت )و درماندگی  کاهش عملکرد 

.)1387،نجمی
هـر نـوع    یـا (امتحـان افراد در حـین      برخیکنند که   می توصیف) 2011(3الئو و لیان   ،ناي

از را ه خـود توجـ ومـضطرب شـده   ) گیرندمیشرایط مشابهی که تحت ارزیابی و مقایسه قرار     
احتمـالی   ، پیامـد  از ارزیـابی  نامربوط مثل نگرانـی     هاي  برخی فعالیت انجام تکلیف به تمرکز بر    

) 2010(4ویـ بوناسـیو و ر    پژوهـشی هاي  یافته.کنندمی معطوفو ترس از آینده   عملکرد، انتقاد   
شـامل  یراکـ ادي  سـه مقولـه   بـر   ان از منبع اضطراب امتحان      آموزدانشادراك  دهد که   می نشان

ادراك از خـود ،)امتحـان تسـؤاال تکمیـل ينحـوه ازشـک و تردیـد    شامل(ادراك از امتحان  
مثـل  (ادراك از موقعیـت امتحـان     و) و خودکارآمـدي پـایین     وییگنگرانی از ناتوانی در پاسخ    (

.گیردمیقرار) نور کافی در کالسنبودوها ناتمام گذاشتن جواب، احتمال از دست دادن وقت
کـه  د  نـ دهمـی  نـشان )5،2010کـال و هونـگ    هـاي   و 2009،برهمنـد (تحقیقی  هاي  یافته

ادراك . ادراك شـود کننـده تهدیدامتحان به عنوان یک موقعیت    شود که می زمانی آغاز اضطراب  
عـدم موفقیـت در     منجر به   ،محتواي امتحان  دشواريامتحان به عنوان یک منبع تهدید یا ادراك         

دارنـد از بعـد شـناختی دچـار اضـطراب          افرادي که اضطراب امتحـان      بنابراین. شودمی امتحان

1- Parks- stamm, Gollwitzer & Oettingen
2- Cassady
3- Nie, Lau & Lian
4- Bonaccio & Reeve
5- Haikal & Hong
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هـا  آندر  و عملکـرد درمانـدگی      تلقی نمـوده    به خود  یک تهدید  شکلامتحان را به    وشوندمی
.کندمیبروز

ي دربرگیرنـده کـه   پردازنـد   مـی  اضـطراب شـناختی امتحـان     توصیف   بهشناختی  هاي  مدل
عملکـرد خـود بـا       يمقایسه چونهمامتحان  موقعیت   اختی اشخاص در ارزیابی   هاي شن واکنش

افـزایش  ، پیامدهاي شکست در امتحان، سـطوح پـایین اعتمـاد بـه عملکـرد            توجه به همساالن،  
از دسـت دادن احـساس    و بـراي امتحـان    عـدم آمـادگی   نگرانی در هنگـام ارزیـابی، احـساس         

).2001، 2من و شارما،وتهاگو1،1995زیدنر(باشدمیخودارزشی
امتحـان   آمـادگی بـراي   ي  بررسی اضطراب شناختی امتحـان در چرخـه        با) 2004(کاسدي  

ان بـا اضـطراب شـناختی       آمـوز دانـش ي آماده شدن براي امتحـان       در مرحله  کند که می گزارش
بـا  آنان عملکرد همچنین.تر برخوردارند امتحان ضعیف و اضطراب بیش    هاي  از مهارت امتحان

ــدگی و شکــست  شــناختی مهــم در توصــیف  روانهــاي یکــی از ســازه.اســتهمــراه درمان
صـیف  بـراي تو  آن را   ) 1997(4ریـسکیند اسـت کـه     3یی تهدید نمابزرگ،شناسی امتحان آسیب

یی تهدیـد بـه   نمـا بزرگي سازه. بردمیکاره بخطر و تهدید  عنوان موضوع به  امتحان  اضطراب  
شود که باعث فراخوانـدن  میتعریفناز امتحا شناختی در ادراك خطر و تهدید      يعنوان مؤلفه 

بک سـ بنابراین  .آیدمی وجودشخص به   رفتاره صورت یک عادت پایدار در       و ب  شدهاضطراب  
کند و اضـطراب امتحـان      ی می بینپیشرا  داري اضطراب امتحان    یی تهدید به طور معنی    نمابزرگ
.کندی میبینپیشرا پایین در امتحانداري عملکردطور معنینیز به

تحقیقيپیشینه
امتحـان را تهدیـد و   انی کـه آموزدانشدهد مینشان) 2002(5کاسدي و جانسون هاي  یافته

کننـد در  در حـین امتحـان تجربـه مـی    اضطراب شناختی را به هنگام آماده شدن براي امتحان و   
اضـطراب  روابـط میـان فـردي،     در.شـوند مـی  بازیابی اطالعات طی امتحان با دشواري مواجه      

1- Ziedner
2- Haghtvet, Man & Sharma
3- Looming style
4- Riskind
5- Jahnson
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عملکـرد  شـود و بازتـاب آن در       می دیگران محسوب منفی  هاي  نگرانی از ارزیابی   نوعی امتحان
و کاهش نمـرات    سازي، اطاعت اجتماعی    ناتواناضطراب اجتماعی، خود  به صورت    آموزدانش

کننـد کـه مبتالیـان بـه اضـطراب      می توصیف) 2012(1و لیانگ  چیوهسو،   ،وانگ.استدرسی  
یابی منفی از سوي دیگران دارنـد و بـه جـاي تمرکـز بـر امتحـان                  زاز ار  امتحان ترس اجتماعی  

ممکن است به ارزیابی منفی دیگران از خود متمرکز شوند و همین امر منجر به کاهش عملکرد                 
شـناختی در هـاي  نقـش سـازه  اضـطراب امتحـان و      يبا توجه به اهمیت مقولـه     .گرددها می آن

اسـت کـه آیـا       سـؤال گویی به ایـن     در پی پاسخ  ضر  اضطراب امتحان پژوهش حا    شناسیآسیب
اسـناد بـه عملکـرد و تـرس از          یی تهدیـد،  نمـا بـزرگ ،  امتحان ادراك تهدید، اضطراب شناختی   

.ی کنندبینپیشان دختر دبیرستان را آموزدانشتوانند اضطراب امتحان میارزیابی منفی

تحقیقيفرضیه
اسنادیی تهدید،   نمابزرگامتحان، سبک    ، اضطراب شناختی  تهدیدترکیب خطی ادراك     -1

.کندمییبینپیشان دختر را آموزدانشبه عملکرد و ترس از ارزیابی منفی اضطراب امتحان 

شناسی تحقیقروش
روش تحقیق

این روش  آماري به     .تحلیل تمایز است  به روش   ی  بینپیشاز نوع    تحقیق حاضر همبستگی  
در چه کند که یک فردمیدهد و تعیین می ورد بررسی قرار  مختلفی را م  هاي  طور همزمان متغیر  

مـستقل  هـاي  این روش یک ترکیـب خطـی از متغیـر   . گیردمیقرار متمایزهاي  گروهی از گروه  
.دهدمیبراي بررسی وابستگی یک فرد به یکی از دو گروه را نشان

گیريجامعه و روش نمونه
هـاي  سـوم دبیرسـتان  يان دختـر پایـه  آموزدانشيآماري این پژوهش شامل کلیه    يجامعه

دختر دبیرستانی انتخاب و بـه مقیـاس         784اي  تصادفی مرحله يشیوهبه  .دولتی شهر اهواز بود   

1- Wang, Hsuو Chiu & Liang
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. اضطراب امتحان پاسخ دادند

اطالعاتآوري جمعابزار 
يبــراي ســنجش اضــطراب امتحــان از پرســشنامه: اضــطراب امتحــانيپرســشنامه-1

ایـن  . اسـتفاده شـد   ) 1375(ابوالقاسـمی، اسـدي مقـدم، نجاریـان و شـکرکن            اضطراب امتحان   
بـه یکـی   ها ماده دارد و آزمودنی25کاغذي است که -پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی مداد  

. گوینـد مـی  پاسـخ ) 3:اغلـب اوقـات   و2:، گاهی اوقات  1:ندرته  ، ب 0:هرگز(از چهارگزینه 
برابـر را  پرسشنامه به روش آلفـاي کرونبـاخ         این پایاییضریب )1375(ابوالقاسمی و همکاران  

ضـریب همبـستگی بـین      روایی این پرسشنامه از طریق      ضریب  همچنین .کنندمی گزارش96/0
کـه در سـطح     r=-57/0برابـر مقیاس عزت نفس کوپراسمیت     و   اضطراب امتحان  يپرسشنامه

05/0p<   پژوهش کنونی نیز پایایی ایـن  در).1375ابوالقاسمی و همکاران،   (ستاگزارش شده
د که ایـن  ندهمینشانها این یافته.باشدمیα=96/0پرسشنامه با استفاده ازآلفاي کرونباخ برابر       

.روانسنجی مطلوبی براي سنجش اضطراب امتحان برخوردار استهاي ابزار از ویژگی
1ك شده از امتحان   تهدید ادرا  يرسشنامهپ: تهدید ادراك شده از امتحان     يپرسشنامه -2

از امتحـان مـورد بررسـی       تهدید  براي سنجش ادراك    ) 2004(براي نخستین بار توسط کاسدي      
ـ       نمره.باشدگویه می  18این مقیاس شامل    . قرار گرفت  1از یگـذاري بـر اسـاس مقیـاس لیکرت

در  .نداعتباریابی کرد ترجمه و   را  این پرسشنامه   پژوهشگران  . باشدمی) بسیار زیاد (4تا  ) هرگز(
∝=95/0برابـر  ضـریب پایـایی بـه روش آلفـاي کرونبـاخ      ) 2004(کاسـدي   ي  اولیـه پژوهش  
در پـژوهش کنـونی نیـز ضـریب پایـایی بـه روش آلفـاي کرونبـاخ برابـر                    . شده است گزارش  

ضـریب همبـستگی   طریـق  از پرسشنامهاین روایی ضریب عالوه بر این .دست آمد هب∝=87/0
هـشیري،  د(2پنـسیلوانیا نگرانـی  يپرسـشنامه شـده از امتحـان و     تهدید ادراك    يبین پرسشنامه 

. باشدمیدار معنی05/0در سطح کهباشدمیr =41/0برابر ) 1388،گلزاري، برجعلی و سهرابی
.سنجی مطلوبی برخوردار استروانهاي د که این پرسشنامه از ویژگیندهمیاین نتایج نشان

1- Perceived Treat of Tests Questionnaire
2- Penn state worry Questionnaire
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براي نخستین بار   امتحانشناختی  قیاس اضطراب   م: امتحانشناختی  مقیاس اضطراب    -3
. مورد استفاده قـرار گرفـت     براي سنجش اضطراب شناختی     ) 2002(توسط کاسدي و جانسون     

4تـا   ) اصالً(1فرد بر اساس یک مقیاس لیکرتی از         يگویه است که نمره    27این مقیاس شامل    
ياولیـه ي کرونبـاخ در پـژوهش       ضریب پایایی به روش آلفـا     .شودمی گیرياندازه) بسیار زیاد (

در پژوهش کنونی نیـز ضـریب   . شده استگزارش ∝=95/0برابر  )2002(جانسونوکاسدي
ضـریب  در پـژوهش حاضـر      . محاسـبه گردیـد    ∝=93/0پایایی به روش آلفاي کرونباخ برابـر        

همبــستگی بــین مقیــاس اضــطراب شــناختی امتحــان و ضــریب طریــق ابــزار ازایــن روایــی 
برابـر  روایـی محاسبه گردیـد و ) 1388،هشیري و همکاراند(نـگرانی پنسـیلوانیا  يپرسـشنامه

37/0= rد کـه ایـن   نـ دهمـی این نتـایج نـشان  . باشدمیدارمعنی05/0که در سطح دست آمدهب
.سنجی مطلوبی برخوردار استروانهاي مقیاس از ویژگی

یـک  1یی تهدیـد  نمـا بـزرگ سبک   يپرسشنامه: یی تهدید نمابزرگسبک   يپرسشنامه-4
، ویلیـامز، گـسنر،   نخستین بار توسط ریـسکیند کاغذي است که براي   -ابزار خود گزارشی مداد   

آیتم دارد و بر اساس مقیـاس        24این پرسشنامه   . تهیه شده است  ) 2000(2کورتیناو   كاروسنیچ
ن بـار در ایـن      بـراي اولـی   را  این پرسـشنامه    پژوهشگران   .شودگذاري می نمره 5تا   1از   یلیکرت

به روش آلفاي کرونبـاخ در      این ابزار   ضریب پایایی   .قرار دادند  استفادهموردپژوهش ترجمه و    
در پـژوهش   .گزارش شده اسـت    ∝=84/0برابر  ) 2000(و همکاران ریسکیند يپژوهش اولیه 

بـراي   همچنـین  .به دست آمد   ∝=90/0کرونباخ برابر   کنونی نیز ضریب پایایی به روش آلفاي        
یی تهدیـد و  نمـا بـزرگ سـبک  يهمبـستگی بـین پرسـشنامه   ضـریب  رسی روایی پرسشنامه،  بر

r=40/0محاسبه گردید و برابـر     )1388،هشیري و همکاران  د(پنسـیلوانیا  نـگرانی   يپرسـشنامه
د که ایـن مقیـاس      ندهمی نشانها  یافتهاین  . باشدمی دارعنیم >01/0pکه در سطح     دست آمد هب

. انسنجی مطلوبی برخوردار استروهاي از ویژگی
بـراي  3امتحانعملکرد  هاي  اسناديپرسشنامه: عملکرد امتحان هاياسناد يپرسشنامه -5

1- Looming threat style Questionnaire
2- Riskind, Wiliams, Gessner, Chrosniak & Cortina
3- Test Performance Attributions
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گویـه اسـت کـه       18این پرسشنامه شـامل     . تهیه شده است  ) 2004(نخستین بار توسط کاسدي     
و شـود مـی گیريازهاند) بسیار زیاد(4تا ) هرگز(1فرد بر اساس یک مقیاس لیکرتی از        ينمره
ضریب پایایی بـه روش آلفـاي کرونبـاخ در    .گیردمیدرماندگی و شکست را در بر     ي  لفهؤدو م 

در پـژوهش کنـونی نیـز ضـریب         . گزارش شده است  ∝=95/0برابر  ) 2004(پژوهش کاسدي   
ـ  ∝=74/0پایایی به روش آلفاي کرونباخ برابـر         همبـستگی درونـی پرسـشنامه      . آمـد  دسـت هب

در . گـزارش شـده اسـت   r =83/0برابـر  ) 2004(در پژوهش کاسدي امتحان عملکردهاي اسناد
همبــستگی بــیناز ضـریب پرســشنامهایـن  پـژوهش حاضــر بـراي بررســی روایـی همگــراي    

) 1388و همکاران،   دهشیري  (پنسـیلوانیا  نـگرانی   يبه عملکرد و پرسـشنامه   اسناد   يپرسشنامه
این نتایج نشان. باشدمیدارمعنی05/0ید که در سطح گزارش گردr =45/0و برابر استفاده شد

.روانسنجی مطلوبی برخوردار استهاي د که این مقیاس از ویژگیندهمی
-یک ابزار خود گزارشی   مقیاس ترس از ارزیابی منفی      : مقیاس ترس از ارزیابی منفی     -6

یف درست و نادرسـت     ط يها بر پایه  پیوستار پاسخ . استگویه30مداد کاغذي است که شامل      
صفر و براي پاسـخ نادرسـت        يدر این مقیاس، براي هر پاسخ درست نمره       و  مشخص گردیده   

بـه روش  ضـریب پایـایی  ) 1378(زاده هنرمند، نجاریان و بهـارلویی     مهرابی. گیرندمی 1ينمره
هش و در پـژو    ∝=86/0برابـر بـا     اي از دانـشجویان     این مقیاس در نمونه    آلفاي کرونباخ را در   

ضریب روایی مقیاس تـرس از  . آمددستهب∝=87/0ضریـب آلفاي کرونـباخ برابر    کنونی نیز 
در سـطح  کـه  r=56/0برابـر بـا   با مقیاس اضطراب اجتمـاعی   از طریق همبستگی   ارزیابی منفی 

001/0< pهـاي  د که این مقیاس از ویژگیندهمینشانهایافتهاین .ستدار گزارش شده امعنی
.استمطلوبی برخوردارسنجی روان

هادادهتحلیل روش
نفر 150نفر واجد اضطراب امتحان و  150،  16ویرایش   SPSSيدر برنامه ها  با ورود داده  

سـبک   ،اضطراب شناختی امتحان  ،  ابزار تهدید ادراك شده از امتحان      5فاقد اضطراب امتحان به     
سپس نتایج در سطح    . منفی پاسخ دادند  اسناد به عملکرد و ترس از ارزیابی         ،یی تهدید نمابزرگ

.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند) =05/0P(معنی داري 
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تحقیقهاي یافته
ان آموزدانشبراي   بینپیشاطالعات مربوط به میانگین و انحراف معیار متغیرهاي          1جدول  

ي دهد که میانگین نمره   می نشان 1نتایج جدول   .دهدمی نشان را و واجد اضطراب امتحان    فاقد
باالتر ) 59/5و انحراف معیار     83/54میانگین  (اضطراب امتحان در گروه واجد اضطراب امتحان        

نتـایج نـشان  . اسـت ) 56/4و انحـراف معیـار   49/12میـانگین  (از گروه فاقد اضطراب امتحـان       
بـاالتر از  بـین هاي پیشمتغیري واجد اضطراب امتحان در همه  هاي  آزمودنی يدهند که نمره  می

بـا   بـین هـاي پـیش   براي بررسی ترکیب خطی بـین متغیـر       .باشدمی گروه فاقد اضطراب امتحان   
اولـین قـدم در ایـن تحلیـل، آزمـون       .اضطراب امتحان از روش آماري تحلیل ممیز استفاده شد        

اجـد  فاقـد و و   هاي  گروههاي  نتایج مربوط به بررسی میانگین     2جدول  . استها  برابري میانگین 
.دهدمینشانبینپیشاضطراب امتحان را در هر یک از متغیرهاي 

ان فاقد و واجد اضطراب امتحانآموزدانشبینپیشمیانگین و انحراف معیار متغیرهاي .1جدول 
واجد اضطراب امتحانفاقد اضطراب امتحان انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینتعدادبینپیشمتغیرهاي 

10549/1256/483/5459/5ضطراب امتحانا
10564/4233/734/5557/5تهدید ادراك شده از امتحان

10590/4789/745/7450/11امتحانشناختیاضطراب 
10550/5949/1455/8071/14یی تهدیدنمابزرگسبک 

10502/3552/539/4262/4عملکردبه اسناد 
10548/12648/1841/5ترس از ارزیابی منفی

بینفاقد و واجد اضطراب امتحان در متغیرهاي پیشهاي آزمون برابري میانگین گروه.2جدول 

fالمبداي ویلکزبینپیشمتغیرهاي
يدرجه

1آزادي 
يدرجه

داريمعنی2آزادي 
>510/0664/1991208001/0تهدید ادراك شده از امتحان

>353/0479/3801208001/0نامتحاشناختی اضطراب 
>656/0115/1091208001/0یی تهدیدنمابزرگسبک 

>654/0935/1091208001/0عملکردبه اسناد 
>783/0740/571208001/0ترس از ارزیابی منفی
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داري، دو گروه از لحـاظ      و سطح معنی   fشود که با توجه به مقدار       می مشاهده 2در جدول   
بـه  هاي  اسناد ،یی تهدید نمابزرگسبک   ،شناختی اضطراب امتحان  ،دراك شده از امتحان   تهدید ا 

آمـاري  دیگـر تفـاوت   بـا یـک  p>001/0همگـی در سـطح  و ترس از ارزیـابی منفـی        ملکردع
زمان و گـام بـه گـام ارائـه شـده          نتایج تحلیل ممیز به دو روش هم       3جدول   .دارند يدارمعنی
.است

شـود کـه در هـر دو روش بـا توجـه بـه المبـداي ویلکـز         میاهدهمش 3با توجه به جدول     
تابع ممیز بـراي ترکیـب متغیرهـاي پـژوهش          ) p>001/0(داري  تر از یک و سطح معنی     کوچک

دار است و به طور کلی با توجه به مقدار ویژه در هر دو تابع و مقـدار مجـذور کـاي بـاال        معنی
از قدرت تشخیصی خـوبی بـراي   بینهاي پیشردهد که متغی  می توابع ممیز به دست آمده نشان     

در هر دو سطح فاقـد و واجـد اضـطراب           (یعنی عضویت گروهی     ،تبیین واریانس متغیر وابسته   
در . دهـد می نتایج تحلیل ممیز به روش گام به گام را نشان          4جدول  .برخوردار هستند ) امتحان

بـه ایـن    . گـردد مـی  هـا اسـتفاده   تحلیل گام به گام از روش المبداي ویلکز براي گـزینش متغیر           
رسـانند انتخـاب   مـی  تـرین صورت که در هر مرحله متغیرهایی که المبـداي ویلکـز را بـه کـم               

باشد که بیانگر آن است که      می 2ي آزادي تابع گام به گام برابر        درجه). 1386داودي،  (شوند  می
یی تهدیـد در تـابع    مانبزرگمتغیر اضطراب شناختی امتحان و سبک        2متغیر پژوهش    5از میان   

.ممیز گام به گام باقی ماندند

به دو روش همزمان و گام به گامبینپیشاطالعات حاصل از تحلیل ممیز متغیرهاي .3جدول

ابع
ت
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>78/0001/0%5/89>982/1100815/0335/0506/2241001/0زمانهم
>81/0001/0%5/90>942/1100812/0340/0399/2232001/0گام به گام

اول تحلیل متغیر اضطراب شناختی      يشود در مرحله  می مشاهده 4طور که در جدول     همان
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المبـداي  . دهنـد میزیرا دو گروه در این متغیر بیشترین تفاوت را نشان   ؛است امتحان وارد شده  
یی تهدیـد   نمـا بـزرگ دوم متغیـر سـبک       يدر مرحلـه  . اسـت  353/0ویلکز این متغیر برابـر بـا        

پس از ایـن  . ترین کاهش را در المبداي ویلکز در مقایسه با دیگر متغیرها ایجاد کرده است           بیش
هیچ یـک  fدست یابند و   ) 84/3(ورود  fیرهاي باقی مانده نتوانستند به      مرحله هیچ کدام از متغ    

.شودمینرسیده است و لذا تحلیل متوقف) 71/2(خروج fاز متغیرهاي وارد شده نیز به مقدار 

بینپیشنتایج تحلیل گام به گام متغیرهاي . 4دول ج
fدقیق

المبداي متغیر وارد شدهمرحله
ویلکز

يدرجه
1آزادي

يدرجه
2آزادي

يدرجه
آزادي

يدرجهآماره3
1آزادي

يدرجه
داريمعنی2آزادي

اضطراب شناختی 1
>353/011208479/3801208001/0امتحان

یی نمابزرگسبک 2
>340/021208037/2012207001/0تهدید

گیريبحث و نتیجه
تهدیـد  بـین پـیش هـاي   متغیـر بود که آیا     سؤالکنونی پاسخگویی به این   پژوهش  هدف از   

به عملکـرد و    اسنادیی تهدید،   نمابزرگسبک   ،امتحانشناختی  اضطراب  ،  ادراك شده از امتحان   
هـاي  یافته.ندنی کبینپیشان دختر را آموزدانشاضطراب امتحان توانندمیترس از ارزیابی منفی  

)2010(کـال و هونـگ    های و)2009(رهمند  ب،  )2004(و  )2001(کاسدي  يهاپژوهش با یافته  
تحلیل ممیز نشان داد که ترکیـب خطـی فـوق قـادر اسـت عـضویت                 هاي  افتهی. هماهنگ است 

ییـد أپـژوهش ت يترتیب فرضیهو بدینی کندبینپیشدرصد از افراد را به درستی      5/90گروهی  
عـدم  امتحـانی و ت  سـؤاال ،سـنتی اضـطراب امتحـان را وابـسته بـه امتحـان            هاي  مدل.شودمی

مبـتال  انآمـوز دانشکنند که میتوصیفشناختی هاي مدلدانستند اما   می تسؤاالگویی به   پاسخ
ارزشـی  کـم داننـد، احـساس خـود     کفایـت مـی   را بی ز لحاظ شناختی خود   ا به اضطراب امتحان  

ـ تـري  ذهنـی بـیش  هاي و نشخوارها ان، نگرانیآموزدانشکنند و در مقایسه با سایر       می يارهدرب
اضطراب امتحان  بنابراین  .تواند در تداوم اضطراب امتحان نقش داشته باشد       می امتحان دارند که  
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یارزشـ کـم احـساس  و تردید به توانـایی  خودآگاهی، ينوعی اشتغال فکري است که به وسیله     
ان یا هر نوع ارزیابی دیگـر محـسوب  حشخصی براي پاسخگویی به امتهاي  نسبت به توانمندي  

.دشومی
بـه عنـوان یـک تهدیـد و     امتحان ادراك ،مرتبط با اضطراب امتحانهاي یکی دیگر از متغیر 

تـري بـه اطالعـات    کند که اشخاص مـضطرب بـا دقـت بـیش    این مدل پیشنهاد می .خطر است 
يیی تهدیـد بـه عنـوان مؤلفـه        نمـا بزرگمفهوم سبک    .کنندتهدیدآمیز مربوط به خود توجه می     

افراد امتحان را یک تهدیـد بـزرگ و یـک           شود که   می و تهدید تعریف   شناختی در ادراك خطر   
ك اي نقش ادر  در زمینه ) 2008(کونراد  نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش       .کنندمی فاجعه تلقی 

تهدید ادراك شده بر ادراك فرد از امتحـان بـه           . باشدمی تهدید همخوان یک  امتحان به صورت    
شـدت  فرد را افزایش دهد و اضـطراب او را         اضطراب شناختی تواندمی عنوان یک منبع تهدید   

اضـطراب  ،  بـین پـیش هـاي   دهد که از میان انـواع متغیـر       می کنونی نشان هاي  نتایج یافته . بخشد
افـرادي کـه   . باشـد مـی ضطراب امتحـان  اي  ی کننده بینپیشیی تهدید   نمابزرگو سبک   شناختی  

تـري واجـد اضـطراب امتحـان       احتمـال بـیش    کنند بـا  می تري را تجربه  اضطراب شناختی بیش  
شـوند  مـی  در امتحان درمانده  عملکرد خود   نسبت به   اضطراب امتحان   ان با آموزدانش. باشندمی
ايکننـد و امتحـان را فاجعـه      مـی  ترسـند بلکـه احـساس تهدیـد و خطـر          ت نمی سؤاالاز  ها  آن
به طـور  ي آموزدانشتی زمانی که این حبنابرو ؛بردسؤال میرا زیر ها آنپندارند که عملکرد   می

.ممکن است در حین امتحان مضطرب شودرا مرور کرده باشد ها کامل درس

هاي تحقیقمحدودیت
صـرف   ياسـتفاده  ،ان پسر آموزدانشعدم حضور   . هایی همراه بود  این تحقیق با محدودیت   

عـدم حـضور     عدم همکاري برخی مدارس در اجراي پـژوهش و         ،گزارشیخودهاي  از ارزیابی 
. شودمیاین تحقیق محسوبهاي زان مدارس غیر انتفاعی از جمله محدودیتوآمدانش

پیشنهادهاي تحقیق
پژوهـشی را  هـاي   شود تا این متغیر   می تربیت پیشنهاد به پژوهشگران و متخصصان تعلیم و     
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از سـوي دیگـر بـه       . در گروه پـسران و در سـنین و سـطوح مختلـف آموزشـی بررسـی کننـد                  
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