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Background and Aims:Test anxiety is one of the most common mental health 

problems that has destructive and inhibitor role in mental health and education, 

especially among pre-university students that can interfere their performance and led to 

a failure in exam. 

Methods:That was a descriptive and cross-sectional study, in which 250 samples 

were selected by using available sampling method. TAI test anxiety questionnaire was 

used to conduct research. The data were analyzed in Spss software, version 16, by 

using one-way ANOVA and T-test and Pearson's correlation coefficient with 

significant level of P <0/05. 

Results:In this study, 50% (n=125) of students were male and 50% (n=125) were 

female. 21% of samples (n=53) had high test anxiety, 4/48% (n = 121) had average test 

anxiety and 4/30% (n = 76) had low test anxiety. Results showed a significant 

difference in test anxiety scores by gender (p= 0/006), and also showed in terms of 

educational level of parents (father and mother), (P=0 /008). Pearson correlation 

coefficient showed a significant negative correlation between test anxiety and students 

average (r =- 0/283  and  P =0/003). 

Conclusions:Due to high levels of test anxiety among Pre-university students, and 

Considering the negative impact of anxiety on academic performance of students, it is 

recommended to apply psychology and counseling services, and planning to help advance the 

goals of mental health for students in order to prevent physical, psychological, educational and 

economic damages. 
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 قم و عوامل مرتبط با آن  شهر دانشگاهی مقطع پیش آموزان دانش در امتحان اضطراب بررسی
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ای ترین مشکالت روانی که نقش مخرب و بازدارندهاضطراب امتحان یکی از شایع زمینه و اهداف:

آموزان مقطع پیش دانشگاهی که می تواند آموزان بخصوص دانشسالمت روانی و آموزشی دانش در

 .عملکرد فرد را مختل کند و منجر به عدم موفقیت در امتحان گردد

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

 س جهت بررسی انتخاب شدند. جهت انجام تحقیق از پرسشنامه گیری  در دسترنمونه به روش نمونه

های با استفاده از آزمون 61نسخه    Spssها دراستفاده گردید. دادهTAI استاندارد اضطراب امتحان 

مورد تجزیه و >p 25/2مستقل  و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری  Tواریانس یک طرفه و 

 تحلیل قرار گرفتند.

نفر  55( دختر بودند. %52نفر ) 605آموزان پسر و ( از دانش%52نفر ) 605در این مطالعه : هایافته

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

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

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

آموزان مورد همبستگی پیرسون همبستگی معکوس و معنی داری بین اضطراب امتحان با معدل دانش

 (. p=225/2و  r= -045/2بررسی نشان داد )
 

دانشگاهی ، و با در آموزان مقطع پیالی اضطراب امتحان در بین دانشبا توجه به میزان با :گیرینتیجه

آموزان، لزوم بکارگیری خدمات روانشناسی و نظر گرفتن تأثیر منفی اضطراب بر عملکرد تحصیلی دانش

آموزان به منظور مشاوره، و برنامه ریزی جهت کمک رسانی برای پیشبرد اهداف بهداشت روانی دانش

 گردد.ارات جسمانی، روانی، تحصیلی و اقتصادی  پیشنهاد میپیشگیری از خس

  آموزاناضطراب امتحان، امتحان، دانش کلیدی کلمات
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 مهمقد 

 یهانشانهطراب که با اضطراب امتحان، نوع خاصی از اض

جسمی، شناختی و رفتاری به هنگام آماده شدن برای امتحان و 

و زمانی تبدیل به یک مشکل  شودیمانجام تست ها مشخص 

شود که سطح باالی این اضطراب با آماده شدن برای امتحان و می

. اضطراب امتحان با ترس شدید ]2[ کندانجام آزمون تداخل پیدا 

. ]0[شودمشخص می هاآزمونف در امتحانات و از عملکرد ضعی

کارایی و توانایی ذهنی خود در موقعیت  یدربارهفرد  کهیوقت

امتحان، دچار نگرانی و تشویش شود، این احساس موجب کاهش 

یکی از  عنوانبهشود و همچنین اضطراب و افت عملکرد او می

ست که هستیم، باعث شده ا روروبهترین مسائلی که با آن مهم

فرد به خطر افتد و انرژی زیادی را برای تعادل  هاییسازگار

 ..]3[مصرف کند

که میزان شیوع  انددادهمختلف نشان  یهاپژوهش 

درصد بوده که این  32تا  22اضطراب امتحان در دانش آموزان از 

درصد  0/27برآورد در ایران برای دانش آموزان دبیرستانی 

که  انددادهاخیر نشان  هاییبررسن . همچنی]2[است  شدهگزارش

 

دوماهناهم علمی  
 ژپوهشی
 

 رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 
 9316 آبان-مهر

 
www.edcbmj.ir 

 مقاله پژوهشی
Farname Inc. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                               2 / 7

mailto:mohebisiamak@yahoo.com
mailto:mohebisiamak@yahoo.com
http://edcbmj.ir/article-1-1128-fa.html


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

070 

 

اختالالت اضطرابی واجد بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت 

به نقل از  Moadelli کهیطوربه. ]4[ باشدیمدانش آموزان 

McDonald  بیان می کندکه اضطراب امتحان در بین دانش

آموزان معمول می باشد و به عنوان یک مشکل جدی تلقی می 

  ..]5[شود 

همچنین هر فردی در برخورد با امتحان، اضطراب و تنش 

دهد که وجود این اضطراب در حال روانی خاصی را بروز می

عادی و طبیعی است، اما آنچه  خودیخودبهامتحان و قبل از آن 

است که  یاالعادهفوقمهم است شدت هیجان یا اضطراب 

دچار  که یآموزدانش. ذهن شودیمبعضی از افراد  یرگدامن

زودگذر و خطای ادراک  هاییفراموشاضطراب شدید است، دچار 

 .]6[ سازدیمو ضریب موفقیت وی را با مشکل مواجه  شودیم

ها را تحت فراگیران نظام آموزشی نیز طیف وسیعی از اضطراب

. از طرفی بسیاری از ]7[ کنندیمعنوان اضطراب امتحان، تجربه 

انایی و آمادگی برای امتحان، تو ازنظردانش آموزان ممکن است 

آمادگی قابل قبولی داشته باشند، اما به علت میزان باالی این نوع 

مطلوب  صورتبهخود  هایییتوانا یارائهاز اضطراب، قادر به 

که اضطراب امتحان،  اندداده. بسیاری از مطالعات نشان ]8[نباشند 

اهش اثرات و نتایجی منفی شامل احساس ضعف در عملکرد، ک

، این موضوع فراوانی ترک دارندیپانگیزه و کاهش تمرکز را در 

 دهدیمچشمگیری در جامعه افزایش  طوربهتحصیل را 
که اضطراب با یادگیری در  انددادههمچنین مطالعات نشان .]9[

ارتباط است و اضطراب و فشارهای عصبی ناشی از آن منشأ 

، این اختالل شندبایمو مشکالت جسمی  هایناکامبسیاری از 

عامل اصلی عدم  کهیطوربهناخواسته بر نتایج کار اثر سوء دارد 

  Schaefer. ]22[ شودیمموفقیت در تحصیالت دانش آموزان تلقی 

که  یآموزاندانشنشان دادند که  یخوببه یامطالعهو همکاران در 

اضطراب امتحان باال دارند دوران تحصیلشان به علت نقص در 

و در مقایسه با سایرین  کشدیمبیش از سایرین طول  عملکرد،

در این گروه  یشیپررواناجتماعی، اختالالت روانی و  هایینگران

. با در نظر گرفتن تأکید جامعه اجتماعی در عصر ]22[بیشتر است 

پتانسیل  تواندیمامتحان، اضطراب امتحان  بردادنامروز 

افرادی کاهش دهد را در چنین  یاحرفهآموزشی و  یهافرصت
هایی را . پدیده اضطراب امتحان احتماالً از زمانی که آزمون]8[

 به وجود قراردادند مورداستفادهارزشیابی کارآمدی افراد  منظوربه

 یهاآزموناخیر معضل برگزاری  یهاسالاست که در  آمده

و حساسیت والدین به نتایج این  ازحدیشبورودی و انتظارات 

از علل افزایش شیوع اضطراب امتحان در دانش  تواندیم هاآزمون

آموزان این مقاطع تحصیلی بخصوص دانش آموزان مقطع 

 باشد. دانشگاهییشپ

اضطراب امتحان یک پدیده جهانی و انبوه  کهییازآنجا

سال اخیر، بیانگر اهمیت  52در  شدهانجام یهاپژوهشو  هانوشته

یده است و نیز در و توجه خاص کشورهای مختلف به این پد

دارد و  یابازدارندهسالمت روانی و آموزشی نقش مخرب و 

همچنین با توجه به تأثیر منفی سطوح باالی اضطراب امتحان بر 

در  یامطالعه تاکنونعملکرد تحصیلی دانش آموزان و اینکه 

جهت سنجش اضطراب امتحان در دانش آموزان مدارس قم 

 امتحان اضطراب بررسی باهدف است، لذا این پژوهش نشدهانجام

قم و عوامل مرتبط با  شهر دانشگاهییشپ مقطع آموزان دانش در

 .است شدهانجامآن 

 بررسی  روش

این مطالعه به روش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی در سال 

انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع  2395

 آموزدانش 052ر شهر قم بود که بدین منظو دانشگاهییشپ

 شرکت کنکور آمادگی یهاکالس در که دانشگاهییشپمقطع 

. در این بررسی شدند در دسترس یریگنمونهبه روش  کردندیم

وارد مطالعه شدند که برای اولین بار  یآموزاندانشمطالعه صرفاً 

. معیار خروج از مطالعه هم کردندیمشرکت  یسراسردر کنکور 

که تمایلی به شرکت در مطالعه  شدیم یآموزاندانششامل 

نداشتند و یا به دالیل اختالالت روانی یا اضطراب تحت درمان 

دارویی بودند. همچنین دانش آموزان غیر ایرانی نیز وارد مطالعه 

 نشدند. 

از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک  هاداده یجهت گردآور 

گردید که استفاده TAI و پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان 

که آزمودنی بر اساس یک مقیاس  باشدیمماده  05مشتمل بر 

و اغلب  0، گاهی اوقات =2= ندرتبه، 2)هرگز = ایینهچهارگز

. حداقل نمره در این آزمون صفر و دهدیم( به آن پاسخ 3اوقات =

و نتایج در سه سطح خفیف و متوسط  .باشدیم 75حداکثر نمره 

در  05 صفرتاکه نمرات  ترتیبیناهبشدند  بندییمتقسو شدید 

و  اضطراب متوسط 52تا  06سطح اضطراب خفیف ، نمرات 

 در سطح اضطراب شدید در نظر گرفته شدند. 75تا 52نمرات 

 در که برای سنجش پایایی مقیاس اضطراب امتحان 

از  رسیده تأیید به ]20[ همکاران و  Abolghasemiمطالعه

است، در  شدهاستفادهآزمایی همسانی درونی و باز  یهاروش

 شدهگرفتهسنجش همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ بکار 

پسر و دختر  یهانمونه، هانمونهاین ضریب برای کل  کهیطوربه

باز  و درروشاست  شدهگزارش90/2و 95/2، 94/2به ترتیب 

 یهانمونه، 77/2 هانمونه، ضرایب همبستگی برای کل  ییآزما

است. در جهت سنجش  شدهگزارش 88/2دختر  و 67/2پسر 

استفاده شد  یتکوپر اسم نفسعزتاعتبار این ابزار، از مقیاس 
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و مقیاس عزت نفس   TAIبطوری که ضرایب همبستگی بین  

، 43/2، 57/2برای کل نمونه، نمونه های پسر و دختر به ترتیب 

 گزارش شده است. 68/2

با آگاهی کامل از جهت رعایت مالحظات اخالقی، نمونه ها 

اهداف مطالعه و با رضایت وارد مطالعه شدند و پرسشنامه بدون 

داده ها توسط نرم نیاز به درج مشخصات فردی تکمیل گردید. 

توسط شاخصهای توصیفی نظیر  26نسخه  Spssافزار آماری 

مستقل،  Tمیانگین و انحراف معیار و با استفاده از آزمونهای 

ANOVA  تجزیه و تحلیل  25/2ری کمتر از در سطح معنی دا

 شد.

 یافته ها

( از دانش آموزان %52نفر ) 205نتایج مطالعه نشان داد که 

( در رشته %8/08نفر ) 70( دختر بودند. %52نفر ) 205 پسر و

نفر  48(  در رشته تجربی و %50نفر ) 232تحصیلی ریاضی و  

 24ن (  در رشته علوم انسانی تحصیل می کردند. همچنی0/29%)

نفر  036(  از آنها سابقه بیماری خاصی داشتند و %6/5نفر )

(  سابقه بیماری خاصی نداشتند. میانگین و انحراف معیار 4/94%)

 78/27 ± 35/0معدل دانش آموزان شرکت کننده در مطالعه 

( دارای معدل بیش از %6/45نفر ) 224نمره بود به طوری که 

نفر  56و  25 -5/27ین (  دارای معدل ب%30نفر ) 82، 5/27

 بودند.  20 -25( دارای معدل بین 4/00%)

در این مطالعه میانگین و انحراف معیار اضطراب امتحان در 

و  8نمره بدست آمد که مینیمم   39/52±05/28دانش آموزان 

نفر  53نمره بود. این نتیجه حاکی از آن بود که  70ماکزیمم 

( دارای %4/48نفر ) 202( دارای اضطراب امتحان باال، 0/02%)

(  دارای اضطراب %4/32نفر ) 76اضطراب امتحان متوسط و  

 امتحان پایین بودند.

مستقل اختالف معناداری در نمره t در این مطالعه آزمون 

(. میانگین p=226/2جنس نشان داد ) برحسباضطراب امتحان 

 شدهارائه 2نمره اضطراب دختران و پسران در جدول شماره 

 است.

اختالف معناداری در میانگین نمره  ANOVA اما آزمون 

رشته تحصیلی نشان  برحسباضطراب امتحان در دانش آموزان 

 ( .0( )جدول p=236/2نداد )

در میانگین نمره  دارییمعناختالف  ANOVAآزمون 

سطح  برحسب یموردبررساضطراب امتحان دانش آموزان 

و  p=228/2)تحصیالت والدین ) پدر و مادر( نشان داد 

227/2=p است.  شدهارائه 3( که جزئیات آن در جدول شماره

آزمون تعقیبی دانکن در این خصوص نشان داد که دانش آموزان 

دارای پدر با تحصیالت دانشگاهی و نیز دارای مادر با تحصیالت 

بیشتری در مقایسه با سایر  مراتببهدانشگاهی از اضطراب امتحان 

 . بردندیمدیگر رنج  یهاگروه

 دارییمعنضریب همبستگی پیرسون همبستگی معکوس و 

نشان داد  یموردبررسبین اضطراب امتحان با معدل دانش آموزان 

(083/2- =r  223/2و=P.)  در بررسی میزان پیشگویی اضطراب

کنندگی امتحان از آنالیز خطی استفاده شد و توان پیشگویی

 (.4د )جدول شماره به دست آم 29/2معدل از اضطراب امتحان 
 

 

 

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

 مستقلt انحراف معیار میانگین جنس

  27/24 24/45 پسر

226/2=P 55/02 64/57 دختر 
 

 

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

 ANOVA انحراف معیار میانگین رشته تحصیلی

  00/29 53/52 ریاضی

236/2=P 
 

 22/02 93/53 تجربی

 80/28 72/48 انسانی
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 سطح تحصیالت والدین برحسبمقایسه میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان در دانش آموزان  .3جدول

 P انحراف معیار میانگین تعداد سطح تحصیالت والدین

سطح 

تحصیالت 

 پدر

 20/25 24/48 27 سوادیب

228/2=P 
 07/26 75/52 60 زیر دیپلم

 00/28 23/52 77 دیپلم

 35/02 64/55 94 دانشگاهی

سطح 

تحصیالت 

 مادر

 35/28 25/49 03 سوادیب

227/2=P 
 66/28 34/49 84 زیر دیپلم

 06/29 46/52 222 دیپلم

 07/02 72/55 43 دانشگاهی
 

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

P SE β B R2 متغیر 

 معدل 29/2 265/2 49/2 220/2 223/2

 

  حثب

یک پدیده متداول و مهم  عنوانبهاضطراب امتحان 

آموزشی، رابطه تنگاتنگ با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش 

از  یاگونه یرندهدربرگموزان  و دانشجویان دارد. اضطراب امتحان آ

 کندیمبروز  مسئلهاضطراب است که در موقعیت ارزشیابی یا حل 

و محور آن تردید درباره عملکرد و پیامد آن، افت بارز توانایی 

این اضطراب سطح بروز  یگردعبارتبهمقابله با موقعیت است، 

. دهدیمعملکرد را تقلیل یافته تر از سطح واقعی فرد قرار 

که تردید درباره عملکرد خود ندارند و درباره  یآموزاندانش

سطح اضطراب کمتری  کنندیمعملکرد خود احساس شایستگی 

 .کنندیمرا در هنگام تحصیل تجربه 

 در امتحان اضطراب بررسی منظوربهنتایج این مطالعه که 

 و عوامل مرتبط با آن در  دانشگاهییشپ مقطع آموزان دانش

از  دوسومانجام گرفت نشان داد که متأسفانه حدود  قم شهر

از  اضطراب امتحان متوسط و باال  یموردبررسدانش آموزان 

از اضطراب را در  یتوجهقابلبرخوردار بودند که این میزان سطح 

که با نتایج  دادیمنشان  اهیدانشگیشپدانش آموزان مقطع 

در کرمانشاه و نتایج مطالعه  ]23[و همکاران  Mohammadiمطالعه 

Darabi  بود. البته برخی  جهتهم ]24[و همکاران در ایالم

مطالعات نیز در این زمینه حاکی از پایین بودن سطح اضطراب 

به  توانیمکه در این خصوص  باشدیمامتحان در فراگیران 

که شاید دلیل آن تفاوت در  ]5[اشاره کرد   Moadelliمطالعه 

. در مطالعه ایشان باشدیمنسبت به مطالعه حاضر  هانمونه

است و از سویی  شدهیبررساضطراب امتحان در دانشجویان 

در نزد دانش  یتبااهمو کنکور موضوعی  دانشگاهییشپمقطع 

ی همراه با اضطراب امتحان فراوان خودیخودبهآموزان بوده و 

 است. 

تفاوت سطح اضطراب امتحان در مطالعات مختلف  هرحالبه

به علت تأثیرپذیری این نوع از اضطراب از عوامل  توانیمرا 

 مثالعنوانبهمختلف و نیز برداشت فردی افراد توجیه کرد. 

عواملی چون سخت بودن سؤاالت امتحان، ترس از نیاوردن نمره 

از جانب  یرانهگسخت هاییهروز کافی در امتحان و یا برخی ا

 عنوانبهمعلمان و مدارس و یا تعیین مسیر زندگی آینده فرد 

 .]24[عمل کنند  توانندیمعواملی مؤثر بر این نوع از اضطراب 

در مطالعه حاضر مشخص شد که بین جنس و اضطراب 

وجود داشت   دارییمعنرابطه  موردمطالعهامتحان دانش آموزان 

 دارییمعن طوربهیزان اضطراب امتحان در دختران م کهیطوربه

بیشتر از پسران بود که این نتیجه با نتایج مطالعات 

Mohammadi  و  ]23[در کرمانشاهYousefi   و همکاران  در

همخوانی داشت. در مطالعات ایشان  نیز اضطراب   ]25[کردستان 

است که امتحان در  دختران بیشتر از پسران بود. اعتقاد بر این 

پذیری جنسیتی با نقش یخوببهتفاوت جنسیتی در اضطراب، 

. زیرا دختران به پذیرش اضطراب و قبول آن شودیمتبیین 

که به  گیرندیمو یاد  شوندیمیک ویژگی زنانه تشویق  عنوانبه

پسران در  کهیدرحالمنفعل تسلیم شوند.  طوربههنگام اضطراب، 

، زیرا آن را تهدیدی کنندیمد اضطراب دفاعی برخور یرشموردپذ

 آموزندیم. پسران آورندیم حساببهبرای احساس مردانگی خود 

و  یداکردهپبرای مقابله با آن  ییهاراهکه با اضطراب کنار بیایند و 

. بررسی مطالعات خارج از کشور نیز ]26[یا آن را انکار نمایند 

 Zeidner کهیرطوبه دهدیمنتایجی همسو با این مطالعه را نشان 
]27[،]Volkmer  ]28[  در دختران،  درمجموعاضطراب امتحان را

 .باالتر از پسران ارزیابی کردند 
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اما نتایج این پژوهش نشان داد که در میانگین نمره 

رشته تحصیلی دانش آموزان اختالف  برحسباضطراب امتحان 

, Darabi ]5و   Moadelliمعناداری وجود نداشت که با مطالعات 

در کرمانشاه  Mohammadi بامطالعه یولهمخوانی دارد  ]24

 .]23[مغایرت دارد 

در میانگین نمره  دارییمعننتایج مطالعه همچنین اختالف 

سطح  برحسب یموردبررساضطراب امتحان دانش آموزان 

پدران و  کهیطوربهتحصیالت والدین )پدر و مادر( نشان داد 

از  هاآنهی داشتند فرزندان مادرانی که سطح تحصیالت دانشگا

که شاید تحصیالت باالتر  بردندیماضطراب امتحان بیشتری رنج 

و شاید به دلیل اضطراب خودشان،  کندیمتلقی  تریجدکنکور را 

 .کندیماضطراب دانش آموزان را هم بیشتر 

در مطالعه حاضر بین نمره اضطراب امتحان و معدل دانش  

عنادار مشاهده شد به این معنا که آموزان همبستگی معکوس و م

باالتر است در  هاآنکه سطح اضطراب امتحان در  یآموزاندانش

آموزانی که اضطراب کمتری دارند، از معدل  بادانشمقایسه 

کنندگی معدل از توان پیشگویی کهیطوربهکمتری برخوردارند. 

عدل بود. البته باید اذعان نمود رابطه بین م 29/2اضطراب امتحان 

معدل پایین در سنوات  چراکهبوده  دوطرفهو اضطراب امتحان 

تحصیلی گذشته موجب اضطراب امتحان بیشتر در مواجه با 

عملکرد  تواندیمکنکور گشته و از سویی نیز اضطراب امتحان 

 قرار داده و موجب افت معدل گردد. الشعاعتحتتحصیلی را 

معیاری از  نعنوابهبا در نظر گرفتن معدل دانش آموزان 

مطالعه حاضر  هاییافتهگفت که  توانیمعملکرد تحصیلی، 

یک عامل در جهت عملکرد  عنوانبهاضطراب امتحان باال را 

، بدون شک اضطراب امتحان دهدیمتحصیلی ضعیف نشان 

احتمال بروز اشتباه را در امتحانات از سوی دانش آموزان  تواندیم

در   Lashkaripour امطالعهبافزایش دهد. نتایج این مطالعه 

و همکاران  Mandleهمخوانی داشت. نتایج مطالعات  ]29[زاهدان 
همسو است. ولی با نتایج  ]02[  Winو همچنین با نتایج مطالعه ]02[

همخوانی نداشت. عالوه بر این،  نتایج  ]Abolghasemi ]00مطالعه 

  ]putwain  ] 30و  Dalyحلیل رگرسیونی با  نتایج مطالعات ت

Bonaccio و Reeve و Winford ]04[  باشدیمهمسو .

پژوهش حاضر عدم مصاحبه بالینی و تشخیص نوع  هاییتمحدود

 موردمطالعه یهانمونهاضطراب دانش آموزان و وضعیت روحی 

و همچنین این پژوهش فقط بر   هاپرسشنامه پر کردنهنگام 

سایر دانش انجام شد و بر روی  دانشگاهییشپروی دانش آموزان 

آموزان در سایر مقاطع تحصیلی انجام نشد تا امکان مقایسه نتایج 

سنی مختلف وجود داشته باشدو نیز این مطالعه  یهاگروهدر 

قطعی روابط  طوربه توانینممقطعی انجام شد که و  صورتبه

علی بین متغیرها را تبیین کرد.همچنین در مطالعه حاضر جهت 

است و شاید  شدهاستفادهپرسشنامه  تشخیص اضطراب امتحان از

استفاده از مصاحبه بالینی جهت تشخیص اضطراب نتایج متفاوتی 

 را نشان دهد.

 گیرینتیجه

نتایج نشان داد که میزان شیوع اضطراب امتحان در دانش 

باالست و ارتباط تنگاتنگی بین  دانشگاهییشپآموزان مقطع 

اثرات منفی  جنس و معدل وجود داشت و همچنین واضطراب 

اضطراب بر عملکرد تحصیلی را نشان داد و لذا با توجه به شیوع 

اضطراب امتحان و اثرات منفی آن بر فرد و نظام آموزشی، لزوم 

برای پیشبرد اهداف بهداشت روانی کودکان و  یرسانکمک

پیشگیری از خسارات جسمانی، روانی، تحصیلی  منظوربهنوجوانان 

تحقیقات  شودیم. همچنین توصیه ودشیمو اقتصادی احساس  

جهت شناخت عوامل مؤثر در افزایش شیوع این  ترییعوس

اختالل، و رویکردهای مؤثر پیشگیرانه و درمان اضطراب امتحان 

 انجام گیرد. 

 تقدیر و تشکر

 یاحرفهدکتری  نامهیانپابخشی از  ازاین مقاله برگرفته 

 25422222942224مصوب دانشگاه آزاد اسالمی قم با کد 

ضمن تشکر از مسئولین  دانندیملذا نویسندگان بر خود  باشدیم

در مطالعه  کنندهشرکتمحترم این دانشگاه از کلیه دانش آموزان 

 تقدیر و تشکر نمایند.

 اخالقی هیدییتأ

مطالعه حاضر با اخذ مجوزهای الزم از سوی دانشگاه صورت 

مطالعه و با رضایت کامل با آگاهی از اهداف  هانمونهگرفته و کلیه 

بدون درج  هاپرسشنامهدر پژوهش شرکت کردند. همچنین 

کلی و گروهی  صورتبه هادادهمشخصات فردی تکمیل شد و 

 تحلیل گردید.

 تعارض منافع

 در این مطالعه تعارضی بین نویسندگان وجود ندارد.

 یمنابع مال

استفاده  برای انجام پژوهش از حمایت مالی هیچ نهاد یا سازمانی

تحقیق  گروهاجرای مطالعه توسط  هایینههزنشد است و کلیه 

 است. شدهپرداخت
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