
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(50 یاپی)پ 1400شماره دوم، زمستان  زدهم،یسال س

 

 طیبا اضطراب امتحان و ادراک از مح یارتباط مشخصات فرد یبررس
 کالس  دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 

 16/11/1399تاریخ پذیرش:         06/09/1399تاریخ دریافت:
 3و الدن فتاح مقدم  2، دکتر محمد صاحب الزمانی 1سودا فضلی زاده 

 چکیده
شناسایی   حاضر،  پژوهش  از  از  هدف  ادراک  و  امتحان  اضطراب  بر  موثر  دموگرافیک  فاکتورهای 

محیط کالس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.  

نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهرستان سراب به روش نمونه گیری    300بدین منظور  

پرسش مرحله چند ای خوشه به  و  انتخاب  امتحان  ای  اضطراب  دموگرافیک،  مشخصات  های  نامه 

 در را معناداری اختالف  ساراسون و ادراک از محیط کالس جنتری، گابل و ریزا پاسخ دادند. یافته ها 

پایه  حسب گروه بر امتحان اضطراب  نمره مادر،  خانواده و    تحصیلی، ورزش، درآمد   سنی، تحصیالت 

ا ادراک  نمره  در  داری  معنی  اختالف  معدل  همچنین  میزان  و  مدسه  نوع  بر حسب  محیط کالس  ز 

امتحان و   . با توجه به تاثیرات منفی باال بودن سطح اضطراب( P<05/0)دانش آموزان نشان می دهد  

 ریزی برنامه و و مشاوره روانشناسی خدمات بکارگیری پایین بودن سطح ادراک از محیط کالس، لزوم

پیشبرد آموز روانی بهداشت اهداف جهت  پیشگیری به اندانش   روانی، جسمانی، خسارات از منظور 

 می گردد.  پیشنهاد اقتصادی و تحصیلی

 

، : مشخصات فردی، اضطراب امتحان، ادراک از محییط کیالس، دانیش آمیوزانواژگان کلیدی

 متوسطه. مقطع

 
 .رانیتهران، ا  ، یتهران، دانشگاه آزاد اسالم یبهداشت روان(، علوم پزشک  شی)گرا  یارشد پرستار  یکارشناس 1
تهکران،   ، یتهکران، دانشکگاه آزاد اسکالم  یعلوم پزشکک  ت، یریگروه مد  ، یآموزش  تیریمد  یتخصص  یدکتر  ار، یدانش  2

 مسئول(  سندهی)نو .رانیا
 رانیتهران. ا  ، یتهران، دانشگاه آزاد اسالم  یعلوم پزشک  ، یگروه روانپرستار 3
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 مقدمه

پدیده  ترین  رایج  از  امتحان  می   اضطراب  آموزشی  نظام  نگرانیهای عمده  از  یکی  و  باشد که   ها 

(. اضطراب امتحان، نوع  1396رمضانی، حسینی، قادری،  سازد )  عملکرد تحصیلی فراگیران را متأثر می

نشانه با  که  است  اضطراب  از  برای    خاصی  شدن  آماده  شرایط  در  رفتاری  و  شناختی  جسمی،  های 

مشکل  شود. اضطراب امتحان زمانی تبدیل به یک    ها مشخص می  ها و آزمون  امتحان و انجام تست 

کند    می پیدا  تداخل  آزمون،  انجام  و  امتحان  برای  شدن  آماده  با  که  گردد  زیاد  حدی  به  که  شود 

ابرادوویچ ) و  پانیک  است،  2010،  1التاس،  ارزشیابی  اضطراب  نوعی  امتحان  اضطراب  واقع  در   .)

ادراک   )مانند  نابهنجار  شناختی  شرایط  در  امتحان  نامرباضطراب  افکار  و  کننده  نگران  به  های  وط 

این پاسخ های نابهنجار به موقعیت های بسیار    . کندامتحان( در برابر استرسزاهای تحصیلی بروز می

(.  2017  ،2جان، شان   ، ، می واهفشار زا، به کاهش در عملکرد و کاهش حافظه فعال می انجامد )ادوین 

آموزی نیز وجود دارد، اما در آموزش عالی به اوج خود    هر چند اضطراب امتحان در طول دوره دانش 

تواند مانع اجرای آزمون شود و بر کلیت یک برنامه مطالعاتی تأثیر    رسد. این موضوع نه تنها می  می

می محدود  نیز  را  فردی  توسعه  بلکه  )  گذارد؛  برانستین  کند  بالیک،  من،  احرنفلد مارک  ، 3برکوویتز، 

است  2011 مرتبط  تحصیلی  کارآمدی  کاهش  با  اضطراب  افزایش  که  است  انکارناپذیر  مسأله  این   .)

اولندیگ و کراسک)لبو لیو، ویچن، بستو بام،  با مهارتهای امتحان دادن،  2014،  4، گلن،  (.آشنا نبودن 

  اشند. اضطراب امتحان شامل پاسخ ب  های ناکارآمد مطالعه از علل اضطراب امتحانی می  تنبلی و شیوه 

های جسمی، شناختی و رفتاری است که در ارتباط با نگرانی از کسب نتایج منفی همراه با عملکرد  

(. یکی  2010التاس، پانیک و ابرادوویچ،  آید )  های ارزیابی بوجود می  ضعیف یا نامناسب در موقعیت

دانش تحصیلی  عملکرد  بر  موثر  عوامل  از  مح  دیگر  و محرک آموزان  است. محیط    یط  بیرونی  های 

کالس نقش حیاتی و نیرومندی در عملکرد تحصیلی و روان شناختی و رفتاری دانش آموزان به همراه  

کاوسیان،  دارد   زاده،  عرب  فرزاد،  کدیور،  که   (. 1392)نیکدل،  است  موقعیتی  یا  فضا  کالس،  محیط 

پرداخته و تعامل  به  یکدیگر  با  آن  برای    فراگیران و معلمان در  منابع اطالعاتی گوناگون  ابزارها و  از 

 
1 Latas, Pantic & Obradovic 
2 Edwin, Mei Wah, Joanne, Shane 
3 Markman, Balik, Braunstein-Bercovitz & Ehrenfeld 
4 Lebeau, Glenn, Liao, Wittchen, Beesdo – Baum K, Ollendick  & Craske    
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فعالیت کردن  بهره  دنبال  یادگیری  می  های  )  مند  نودهی،  شوند  و   گیگلو  مهرآور  امیری،  رشیدی، 

های محیطی و اجتماعی و حمایتهای معلم تاثیر معناداری بر    (. جو روانشناختی کالس، ویژگی 1394

خو به  باور  آنان،  هدف  یادگیرندگان،  اجتماعی،  رفتارهای  و  تحصیلی  انگیزش  راهبردها،  کاربرد  د، 

( دارد  آنان  تحصیلی  پیشرفت  و  تحصیلی  های  ارزش  تکالیف،  ساالری،  درگیری  عرب  عاشوری، 

آبکنار،   جلیل  رستمان،  دانش1391عاشوری،  شرایط کالس،  به  توجه  با  تجارب،    (.  دلیل  به  آموزان 

آنان از محیط کالس نیز متفاوت است. جنتری،  های شناختی متفاوتی که دارند ادراک    باورها و طرح 

  های یادگیری کالسی می   گابل و ریزا ادراک از کالس را نوع ادراک دانش آموزان از کالس و فعالیت

بندی    های کالسی تقسیم  هایی چون عالقه، انتخاب، چالش و لذت از فعالیت  دانند و آن را در مولفه 

تواند تاثیر به سزایی در   (. توجه به محیط و فضای کالسی می1389قدیری، اسدزاده، درتاج، اند ) کرده

کاهش افت تحصیلی افراد داشته باشد چرا که در کنار عوامل موثر در کاهش افت تحصیلی، همچون  

( است  یاد شده  نیز  مدرسه و کالس درس  از شرایط  خانوادگی  و  فردی  ریزا عوامل  گابل،  ،  1جنتری، 

می 2002 نشان  ها  پژوهش  نتایج  دانش   (.  میدهد،  حمایت  مدرسه  از سوی  که  درک  آموزانی  شوند، 

تری نسبت به خود دارند، خودکارآمد باالتری را گزارش می دهند، تالش و مشارکت بیشتری  مثبت  

لحاظ تحصیلی موفق از  و  )اکسلز و روزر نشان داده  ، صالح نجفی و غالمعلی  و حجازی  2،2011ترند 

مطالعات زیادی به بیان تاثیر اضطراب امتحان و ادراک از محیط کالس بر عملکرد    .(1394،  لواسانی

تحصیلی پرداخته است و راهکارهایی را برای موفقیت، تسهیل عملکرد یادگیرندگان ارایه نموده است،  

آموزان   دانش  دموگرافیک  مشخصات  با  کالس  محیط  از  ادراک  و  امتحان  اضطراب  بین  ارتباط  اما 

م نشده است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان و ادراک از  تاکنون انجا

گردد   مشخص  تا  است  متوسطه  مقطع  دختر  آموزان  دانش  دموگرافیک  مشخصات  با  محیط کالس 

 کدام یک از فاکتورهای دموگرافیک بر اضطراب امتحان و ادراک از محیط کالس تاثیر  گذار است.

 روش تحقیق 

 همبستگی می باشد.  -حاضر یک مطالعه توصیفی پژوهش 

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری: جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع دوره  

است که دارای    95-96دوم متوسطه  )دهم، یازدهم، دوازدهم(  در شهرستان سراب در سال تحصیلی  

 
1. Gentry, Gable & Rizza 
2. Eccles & Roeser 
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محاسبه   طریق  از  نمونه،  حجم  بودند.  پژوهش  جدول  معیار  در  شده  گرفته  کار  به  آماری  فرمول 

بود.    300مورگان،  این تحقیق، خوشه ای تصادفی چند مرحله ای  نمونه گیری  برآورد شد. روش  نفر 

پرورش   و  آموزش  فناوری  و  آمار  اداره  اطالعات  به  توجه  با  ابتدا  پژوهش،  های  نمونه  تکمیل  جهت 

جغرافیایی  نواحی  در  مناطق  پراکندگی  و  سراب  غرب    شهرستان  و  شرق  و  جنوب  و  مرکز  شمال، 

شهرستان، چهار منطقه به روش تصادفی انتخاب شدند. در مرحله بعد با استفاده از لیست دبیرستانهای  

از مراجعه به دبیرستانهای منتخب، از بین   انتخاب و بعد  دخترانه، هشت دبیرستان به روش تصادفی 

ی  کالس تصادفی  به صورت  دبیرستان  هر  در  موجود  از  های  استفاده  با  و  گردید  انتخاب  ک کالس 

لیست حضور و غیاب دانش آموزان کالس به صورت تصادفی تعدادی از دانش آموزان کالس انتخاب  

شدند و پرسشنامه اضطراب امتحان، ادراک از محیط کالس و دموگرافیک جهت تکمیل در اختیار آنها  

 : شد  ستفادها زیر ابزارهای  از اطالعات  آوری   جمع برای  قرار گرفت.

  شامل  آزمون  این   در  استفاده   مورد   دموگرافیک   پرسشنامه :  دموگرافیک  مشخصات  پرسشنامه (  الف

  شغل  خانواده،   سرپرستی  وضعیت  معدل،  مدرسه،  نوع  تحصیلی،  رشته  تحصیلی،  مقطع  سن،  مولفه های 

  کافی خانواده،  درآمد میزان مادر، تحصیالت میزان پدر، تحصیالت میزان مادر، شغل خانواده، سرپرست

  دانش   در   برادران   و   خواهران  تعداد   ،   خانواده  اعضای   تعداد   آموزان،   دانش  نظر  از   درآمد   میزان  بودن 

باشد   مدرسه   محیط   از   خارج   کردن   ورزش   و  آموزان  های  توسط  که   می    تکمیل   بررسی   مورد   نمونه 

 . است گردیده 

  دارای   و  شد   ساخته  ساراسون  توسط  1958  سال   در  پرسشنامه  این:  امتحان   اضطراب  پرسشنامه(  ب

  روانسنجی   مشخصات  به  توجه   با.  شود  داده  پاسخ   آن  به  "خیر  و  بله"   صورت  به  که  است  گویه  37

  امتحان   اضطراب  سنجش  در  آن   از  استفاده  پرسشنامه،   این  برای  استاندارد   برش   نمرات  وجود   و  مناسب

  بر   بتوان  که  آورد می   فراهم   را  امکان  این  ساراسون  امتحان   اضطراب  پرسشنامه.  است  مرسوم   بسیار

  امتحان،   جریان   در   فرد   فیزیولوژیکی  تجربیات  و  روانی   حاالت   به  دهی   خودگزارشی  شیوه   یک   اساس

  پاسخ   که   است  ای   نمره   امتحان   اضطراب   از   منظور   پژوهش   این   در .  یافت  دست  آن   از   بعد   و   قبل

  پرسشنامه  گذاری   نمره   برای .  می دهند  امتحان   اضطراب  پرسشنامه   ای  گویه   37  سواالت   به  دهندگان 

.  داد  1  نمره  33  -29  -27  -26  -15  -3  سواالت   برای   خیر  جواب  به  باید  ساراسون  امتحان  اضطراب

  نمره   نمرات،  کردن  جمع  از  پس.  داد  نمره  یک  باید   نیز  سواالت  سایر  به   بلی  جواب  هر  برای  همچنین
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  نمره   خفیف،  اضطراب   ترپایین   و  12  نمره  نمرات،   این  اساس  بر  و   آید می   بدست   فرد   امتحان   اضطراب

  اصلی   نسخه   روایی .  دهد  می   نشان  را  شدید   اضطراب   باالتر   و   21  نمره  متوسط،   اضطراب  20تا    13

  همکاران   و  الزمانی   صاحب  پژوهش  در  و   داخلی   مطالعات   در  ساراسون   امتحان  اضطراب   پرسشنامه 

  اضطراب   مقیاس  پایایی  ضریب.  است  شده  گیری   اندازه  محتوا  اعتبار  روش  از  استفاده  با(  1390)

.  است  آمده  بدست  84/0  کرونباخ  آلفای  روش  از  استفاده  با(  2015)   1سایین   آیسه  پژوهش  در  امتحان

  دونیمه   روش   با   مقیاس  این   درونی   همسانی  پایایی  ضریب (  1396)  همکاران   و  رمضانی   پژوهش   در

 .  است شده  گزارش  0/ 82  هفته شش  از  بعد آن آزمایی   باز ضریب   و 0/ 91  سازی

  ریزا   و   گابل   جنتری،   توسط   2002  سال   در   پرسشنامه   این :  کالس  محیط   از   ادراک   پرسشنامه (  ج

باشد  گویه  31  دارای  و  است  شده  تهیه ای  5  لیکرت  طیف  صورت  به  که  می    گردیده   تنظیم  درجه 

  نمره .  گرفت  قرار   استفاده   مورد  و  ترجمه  1385  سال  در  کارشکی   توسط  ابتدا  پرسشنامه،   این .  است

  به   که   صورت  بدین .  است  هرگز  تا   همیشه  از   و   ای   درجه   5  لیکرت   طیف  براساس   پرسشنامه   گذاری 

  از  یک  هر   امتیازات  نهایت  در  و  گیرد   می   تعلق  پنج   نمره  "همیشه"  گزینه  و  یک   نمره  "هرگز"  گزینه 

  155  حداکثر  و   31  ممکن   امتیاز  حداقل  که   میشود  جمع   یکدیگر   با  فوق  عبارت  31  از  آموزان  دانش

  نمره  در  نامطلوب،  کالس  محیط   از  ادراک  ؛62  تا  31  بین   نمره  در   نمرات  این  اساس   بر  و  بود   خواهد 

  مطلوب   کالس  محیط  از   ادراک  ؛ 93  از  باالتر   نمره  در  و   متوسط  کالس  محیط   از  ادراک  ؛93  تا   62  بین

.  است  لذت  و  انتخاب  انگیزی،  چالش  عالقه،  ادراک  آزمون  خرده  چهار  شامل  نامه  پرسش   این.  است

 ، (RMSEA، 95/0 =GFI =044/0)  اصلی   منبع   در  شده  گزارش  تاییدی  عاملی  تحلیل  شاخص های 

ریزا،  )  است  پرسشنامه  مناسب  اعتبار  دهنده  نشان گابل،    و   رشیدی  پژوهش  در(.  2002جنتری، 

  به  توجه  با  شد،   استفاده  عاملی  تحلیل   روش  از  مقیاس   این  روایی  تعیین  برای  نیز (  1394)   همکاران

  می 81/0 (KMO) برداری  نمونه  کفایت  شاخص  که  است  شده  مشخص  عاملی  تحلیل   های  مفروضه

  و   حجازی   پژوهش   در   آمده   بدست   آلفای  ضرایب   پرسشنامه   این   علمی  اعتماد   تعیین   جهت .  باشد

  لذت   و(  0/ 70)   انتخاب  ، (63/0)  چالش   ،( 83/0)  عالقه  های  مقیاس   خرده  برای (  1394)  همکاران 

(  1394)   همکاران   و  رشیدی  تحقیق   در  همچنین.  است  شده  محاسبه  0/ 89  مقیاس  کل  برای  و(  87/0)

 
1 Ayse Sayin   
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  استفاده   کرونباخ   آلفای   از   جنتری   و   ریزا  گابل،   کالس   محیط   از   ادراک  پرسشنامه  پایایی   تایید   برای

 .است آمده  بدست پرسشنامه  این برای( 80/0) ضریب  مقدار  که گردید 

 معرفیییی گیییرفتن بیییا پرسشییینامه، طرییییق از اطالعیییات آوری جمیییع بیییرای: اجیییرا روش

 و کییرده مراجعییه سییراب شهرسییتان پییرورش و آمییوزش اداره بییه دانشییگاه، از کتبییی نامییه

 دبیرسیییتانهای در پرسشییینامه، اجیییرای بیییرای ذییییربط، مسییییولین از اجیییازه کسیییب از پیییس

 تصییادفی گیییری نمونییه روش بییا کییه آمییوزانی دانییش بییین در هییا پرسشیینامه شییهر، سییطح

 و گردیییید توزیییع انیید، شییده انتخییاب متناسییب تخصیییص بییا ای مرحلییه چنیید ای خوشییه

 .گرفت انجام آماری تحلیل آنها روی بر و شده آوری جمع ها پرسشنامه سپس

 نتایج

  درصد   و   فراوانی (  1)شماره    جدول.  است  شده   آورده   تحقیق   های   یافته  به   مربوط   نتایج   بخش   دراین 

 . دهد  می  نشان  را  دموگرافیک  فاکتورهای فراوانی
 تحقیق دموگرافیک های یافته  :1جدول 

Demographic research findings 

مشخصات 
 ک دموگرافی

Demographic 

characteristics 

 طبقات 
Classes 

 فراوانی 
Abundance 

درصد 
 فراوانی 

Percent 

مشخصات 
 دموگرافیک 

Demographic 

characteristics 

 طبقات 
Classes 

 فراوانی 
Abundance 

 درصد فراوانی 
Percent 

 گروه سنی 
Age classes 

 تحصیالت مادر  49.7 149 15کمتر از 
Mother's 

education 

 35.7 107 بی سواد 

 33.7 101 ابتدایی  33.0 99 15-16

 4.7 14 زیر دیپلم 11.0 33 16-17

باالتر از  
17 

 13.0 39 دیپلم 6.3 19

 پایه تحصیلی 
Grade 

 13.0 39 دانشگاهی  36.67 110 دهم

 تحصیالت پدر  35.0 105 یازدهم
Father's 

education 

 12.7 38 بی سواد 

 6.0 18 ابتدایی  33/28 85 دوازدهم 

 رشته تحصیلی 
Field of 

Study 

علوم  
 انسانی

 13.3 40 زیر دیپلم 24.7 78

علوم  
 تجربی 

 27.3 82 دیپلم 28.7 86

 40.7 122 دانشگاهی  36.7 110 ریاضی

 درآمد 10.0 30 سایر
Income 

 36.3 109 میلیون  1کمتر از 

 نوع مدرسه 
School type 

 13.3 40 میلیون  2-1 52.3 157 دولتی

 33.0 99 میلیون  3-2 47.7 143 خصوصی 
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  فراوانی  بیشترین   بررسی،  مورد  نمونه  300  از   ( مشاهده می شود،1جدول شماره )   همانطور که در 

  رشته   ،( درصد  67/36)  دهم  پایه:  تحصیلی  پایه   ،(درصد  7/49)  سال  15  از  کمتر:  سن  نظر   از  ها

  27)  18-16  بین:  معدل  ،(درصد  52/ 3)  دولتی:  مدرسه  نوع  ،(درصد  36/ 7)  ریاضی   گروه:  تحصیلی

  شغل   ، (درصد  3/29)  آزاد  شغل:  خانواده  سرپرست  شغل  ،( درصد  0/51)   پدر:  خانواده   سرپرست  ،(درصد

  تحصیالت:  پدر  تحصیالت  ،(درصد  35/ 7)  سواد  بی  افراد:  مادر  تحصیالت  ،(درصد  55)  دار  خانه:  مادر

  درآمد   نبودن   کافی   ، (درصد   3/36)  میلیون   یک   از   کمتر :  خانواده  درآمد   ، (درصد  40/ 7)  دانشگاهی 

:  برادر  و   خواهر  تعداد   ،(درصد  7/30)  نفر  5  از  بیشتر:  خانواده  اعضای  تعداد  ،( درصد  7/60)  خیر:  خانواده

  از   بیرون   در (  درصد  71/ 7)  آموزان   دانش  بیشتر   و   باشد   می (  درصد  7/22)  برادر   و  خواهر   2  از   بیشتر

 . دارند   ورزشی فعالیت مدرسه

 معدل
Average 

 17.3 52 میلیون  3بیشتر از  38.7 116 14کمتر از 

 کفایت درآمد  16.3 49 14-16
Adequacy of 

income    

 39.3 118 بله

 60.7 182 خیر  27.0 81 16-18

 تعداد اعضای خانواده  18.0 54 18-20
Number of 

family 

members 

 12.0 36 نفر 3

 سرپرست خانواده 
Head of the 

family 

 27.3 82 نفر 4 51.0 153 پدر

 30.0 90 نفر 5 46.7 140 مادر

 30.7 92 نفر  5بیشتر از  2.3 7 سایر

شغل سرپرست  
 خانواده 

Family 

Header 

Career 

تعداد خواهران و   9.0 27 بیکار 
 برادارن 

Number of 

sisters and 

brothers 
 

 24.7 74 ندارم

 25.7 77 1 20.7 62 کارمند 

 22.7 68 2 21.3 64 کارگر 

 27.0 81  2بیشتر از  29.3 88 آزاد 

ورزش کردن در   14.7 44 بازنشسته
 بیرون از مدرسه 
Exercise 

outside 

school 

 71.7 215 بله

 28.3 85 خیر  5.0 15 سایر

 شغل مادر
Mother's job 

 55.0 165 خانه دار 

 11.3 34 کارمند 

 21.0 63 کارگر 

 6.0 18 آزاد 

 2.0 6 بازنشسته

 4.7 14 سایر
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 انحراف معیار اضطراب امتحان و ادراک از محیط کالس: میانگین و 2جدول 

Mean and standard deviation of Test Anxiety and perception of class environment 

 متغیر 
Variable 

 تعداد 
Number 

 میانگین
Mean 

 انحراف  معیار 
standard deviation 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

300 47.46 4.986 

 ادراک از محیط کالس
perception of 

classroom  

300 97.38 19.339 

( شماره  جدول  نتایج  با  در2مطابق    در   امتحان  اضطراب  معیار  انحراف  و  میانگین   مطالعه  این  (، 

  آموزان   دانش  در   کالس   محیط   از  ادراک  معیار  انحراف  و  میانگین   و   4/ 986±46/47  آموزان  دانش

 .  آمد   دست  به 38/97±339/19
 امتحانی  اضطراب  بینی پیش در دانش آموزان دموگرافیک ویژگیهای : سهم3جدول

The contribution of students' demographic features to predict test anxiety 

 

  و  شد  استفاده  خطی  آنالیز  از  کالس محیط  از  ادراک  و  امتحان  اضطراب  پیشگویی  میزان  بررسی  در
  به  کالس  محیط   از   ادراک  و  امتحان  اضطراب  از  دموگرافیک  های  ویژگی   کنندگی  پیشگویی   توان

  اضطراب   بر  تواند   می   دموگرافیک  مشخصات   بنابراین(.  3)  جدول  آمد  دست  به  886/0  و  925/0  ترتیب
 .  باشد  گذار  تاثیر  آموزان  دانش  کالس محیط  از ادراک  و  امتحانی

 

 مجموع مجذورات   
Sum of 

Squares 

درجه  
 آزادی 
df 

 مجذور میانگین
Mean 

Square 

F داری معنی 
Sig. 

R 2R R شدهتعدیل 

اضطراب  
 امتحانی 
Test 

anxiety 

 رگرسیون 
Regression 

6876.199 15 458.413 233.624 0.000 0.962 0.925 1.401 

 باقیمانده
Remained 

557.254 285 2.010      

 کل
All 

7433.452 300       

ادراک از محیط  
 کالس

perception 

of 

classroom  

 رگرسیون 
Regression 

99058.481 15 6603.899 146.901 0.000 0.941 0.886 6.705 

 باقیمانده
Remained 

557.254 285 44.955      

 کل
All 

111825.625 300       
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و ادراک از محیط کالس آموزان از اضطراب امتحاندانش کویژگیهای بیوگرافیبینی : ضرایب رگرسیون برای بررسی قدرت پیش4جدول   
 

 مدل
Model 

 ضرایب استاندارد نشده
Not standardized 

coefficients 

ضرایب  
 استانداردشده 

standardized 

coefficients 

T   سطح
 داری معنی

Sig. 

B 
 

انحراف  
 استاندارد 

standard 

deviation 

 بتا

 )ثابت(
Fixed 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

52.668 1.890 - 27.865 0.000 

 ادراک از محیط کالس
Perception of 

classroom  

42.929 9.364 - 4.584 0.000 

 گروه سنی 
age category 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

0.864 0.121 0.155 7.163 0.000 

 ادراک از محیط کالس
Perception of 

classroom 

0.192 0.871 0.007 0.221 0.825 

 پایه تحصیلی 
Grade 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

0.631 0.176 0.093 3.590 0.000 

 ادراک از محیط کالس
Perception of 

classroom 

0.305 0.736 0.010 0.415 0.679 

 تحصیلی رشته 
Field of Study 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

-0.120 0.118 -0.023 -1.021 0.308 

 ادراک از محیط کالس
Perception of 

classroom 

2.833 2.043 0.073 1.387 0.167 

 نوع مدرسه 
Kind of school 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

-0.301 0.432 -0.030 -0.714 0.476 

 ادراک از محیط کالس
Perception of 

classroom 

-2.253 0.567 -0.125 -4.462 0.001 

 معدل
Average 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

-0.151 0.160 -0.038 -0.944 0.346 

 ادراک از محیط کالس
Perception of 

classroom 

2.288 0.439 0.175 5.208 0.000 

 وضعیت سرپرستی 
Custody Status 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

-0.029 0.158 -0.004 -0.181 0.856 
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 ادراک از محیط کالس
Perception of 

classroom 

-0.006 0.410 0.001 0.014 0.989 

شغل سرپرست  
 خانواده 

Family Header 
Career 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

0.090 0.060 0.028 1.502 0.134 

 محیط کالسادراک از 
Perception of 

classroom 

1.870 1.545 0.136 1.210 0.227 

 شغل مادر
Mother's job 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

-0.073 0.076 -0.020 -0.963 0.336 

 ادراک از محیط کالس
Perception of 

classroom 

2.651 1.481 0.149 1.791 0.074 

 تحصیالت پدر 
Father's 

education 
 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

-0.132 0.093 -0.036 -1.418 0.157 

 ادراک از محیط کالس
Perception of 

classroom 

-3.046 2.571 -0.071 -1.185 0.237 

 تحصیالت مادر 
Mother's 

education 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

1.157 0.324 0.327 3.576 0.000 

 محیط کالسادراک از 
Perception of 

classroom 

-0.194 0.851 -0.007 -0.228 0.820 

میزان درآمد 
 خانواده 

Family income 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

-2.938 0.311 -0.640 -9.456 0.000 

 ادراک از محیط کالس
Perception of 

classroom 

3.502 2.045 0.091 1.712 0.088 

میزان  کافی بودن 
 درآمد

Sufficient 

income 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

-0.038 0.212 -0.004 -0.181 0.857 

 ادراک از محیط کالس
Perception of 

classroom 

0.484 0.756 0.016 0.640 0.523 

تعداد اعضای  
 خانواده 

Number of 
family members 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

0.059 0.1118 0.003 0.006 0.997 

 ادراک از محیط کالس
Perception of 

classroom 

-0.238 0.389 -0.017 -0.613 0.540 

تعداد خواهران و  
 برادارن

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

-0.021 0.159 -0.003 -0.075 0.940 
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Number of 
sisters and 

brothers 

 ادراک از محیط کالس
Perception of 

classroom 

1.948 1.554 0.142 1.253 0.211 

ورزش کردن  
 بیرون از مدرسه 

Exercise 
outside school 

 اضطراب امتحان 
Test Anxiety 

 

-1.805 0.532 -0.163 -3.392 0.001 

 ادراک از محیط کالس
Perception of 

classroom 

2.342 1.491 0.132 1.571 0.117 

 

پیش ضرایب   قدرت  بررسی  برای  دانشرگرسیون  بیوگرافیک  ویژگیهای  اضطراب  بینی  از  آموزان 

( نشان می دهد  4( آورده شده است. یافته های جدول )4امتحانی و ادراک از محیط کالس در جدول )

افزایش   آموزان  دانش  امتحان  اضطراب  مادر،  تحصیالت  و سطح  تحصیلی  پایه  سن،  افزایش  با  که 

ردن و افزایش میزان درآمد خانواده  میزان اضطراب امتحان دانش آموزان را کاهش  یافت و ورزش ک

داد. همچنین  یافته ها در خصوص ادراک از محیط کالس نشان داد که  دانش آموزانی که در مدارس  

دولتی تحصیل می کردند ادراک از محیط کالس بیشتری نسبت به دانش آموزان مدارس خصوصی  

آ دانش  و   آنها  داشتند  محیط کالس  از  ادراک  داشتند  بیشتری  تحصیلی  نمرات  میانگین  که  موزانی 

 بیشتر از دانش آموزانی با میانگین نمرات تحصیلی کمتر بود. 

 بحث و نتیجه گیری 

 پیشرفت و عملکرد  با تنگاتنگ  رابطه مهم آموزشی، و  متداول پدیده  یک به عنوان  امتحان اضطراب

 در که است از اضطراب  ایگونه دربرگیرنده امتحان اضطراب  دارد.  دانشجویان  و دانش آموزان  تحصیلی

 بارز افت آن، پیامد و عملکرد درباره تردید  آن محور کند ومی بروز مسیله  حل یا ارزشیابی موقعیت

 از  تر یافته تقلیل  را بروز عملکرد سطح اضطراب این به عبارت دیگر است،  موقعیت با توانایی مقابله 

 خود درباره عملکرد  و ندارند خود عملکرد درباره  تردید که دانش آموزانی  .می دهد قرار فرد  واقعی سطح

کنند شایستگی احساس را اضطراب سطح می  میانگین   تجربه تحصیل هنگام در کمتری  میکنند. 

ل  به دست آمد که با مطالعات دیگر متفاوت است. به هر حا  46/46اضطراب امتحان در این تحقیق  

از   فاکتور  این  پذیری  تاثیر  علت  به  توان  می  را  مختلف  مطالعات  در  امتحان  اضطراب  تفاوت سطح 

بودن سواالت   عواملی چون سخت  مثال  عنوان  به  کرد.  توجیه  فردی  برداشت  نیز  و  مختلف  عوامل 

مان  امتحان، ترس از نیاوردن نمره کافی در امتحان و یا برخی از رویه های سخت گیرانه از جانب معل

و مدارس و یا تعیین مسیر زندگی آینده فرد به عنوان عواملی موثر بر اضطراب امتحان می توانند عمل  
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پریزاد،   غالمی  اشرف،  )دارابی،  ویژگی1392کنند  تاثیر  خصوص  در  تحقیق  این  نتایج  های  (. 

رشته که  داد  نشان  امتحان  براضطراب  نوع دموگرافیک  وضعیت  تحصیلی،  معدل،  تی،  سرپرس  مدرسه، 

خانواده و    اعضای  درآمد، تعداد  میزان  بودن  پدر، کافی  مادر، تحصیالت  خانواده، شغل  سرپرست  شغل

(. ولی  P>0.05برادارن تاثیر معنی داری بر اضطراب امتحانی دانش آموزان ندارد )  و  خواهران  تعداد

پایه  گروه و  مادر  تحصیالت  آموزان    سنی،  دانش  امتحانی  اضطراب  بر  دارد  تحصیلی  مثبتی  تاثیر 

(P<0.01 گروه اگر  که  طوری  به  پایه  (.  و  مادر  تحصیالت  اضطراب    سنی،  باشد  باالتر  تحصیلی 

خانه بر    از  بیرون  کردن  خانواده و ورزش   درآمد  آموزان بیشتر است و از طرفی میزانامتحانی در دانش

خانواده     درآمد  چه میزان (. به طوری که هرP<0.01اضطراب امتحانی دانش آموزان تاثیر منفی دارد )

آموزان کمتر  مدرسه بیشتر باشد اضطراب امتحانی در دانش  از  بیرون   باالتر و سطح فعالیتهای ورزشی 

 می باشد. 

( و همکاران  فتحی  با مطالعات  تحقیق  این  ) 1396نتایج  و همکاران  دارابی  و  1392(،  معدلی  و   )

( آبادی  ر1383غضنفری حسام  دادند  نشان  که  بود  همسو  تاثیر  (  امتحان  اضطراب  بر  تحصیلی  شته 

نتایج تحقیق محمدی و پرندین )  با  این حیث  از  این  1393گذار نیست و  نتایج  ( مغایر بود. همچنین 

نتایج   با  تاثیر دارد که مشابه  مطالعه نشان داد که تحصیالت مادر بر اضطراب امتحان دانش آموزان 

 داشتند دانشگاهی  تحصیالت  سطح که مادرانی  ( است به طوری که 1396تحقیقات فتحی و همکاران )

 با  فرزندان نزدیک  که ناشی از وجود ارتباط می بردند  رنج بیشتری امتحان از اضطراب آنها فرزندان

 می شود محسوب اصلی الگوی یک مادر ازآنها می باشد. خصوصا در دختران، الگوپذیری حس و مادر

اضطراب در و نیز   است. تأثیرگذار  بسیار او سطح  آموزان  دانش  معدل  تحقیق  این  نتایج  اساس  بر 

(، بوناچیو،  2013)  1پوتوین و دالی  تحقیقتاثیری بر اضطراب دانش آموزان نداشت که همسو با نتایج  

( است. نتایج ضرایب رگرسیونی برای  1374)  ابوالقاسمی و مغایر با نتایج تحقیق  ( 2013)  2ریو، وینفورد 

ادرا رشتهفاکتور  که  داد  نشان  نیز  محیط کالس  از  سرپرست  ک  شغل  سرپرستی،  وضعیت  تحصیلی، 

پایه   مادر،  تحصیالت  سنی،  گروه  درآمد،  میزان  بودن  کافی  پدر،  تحصیالت  مادر،  شغل  خانواده، 

تحصیلی، میزان درآمد خانواده و ورزش کردن بیرون از خانه، تعداد اعضای خانواده و تعداد خواهران و  

 
1 Putwain & Daly 
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(. ولی نوع مدسه و  P>0.05اثیر معنی داری بر اداراک از محیط کالس دانش آموزان ندارد ) برادارن ت

(. به  P<0.01میزان معدل دانش آموزان تاثیر معناداری بر ادراک از محیط کالس دانش آموزان دارند ) 

  آموزانی که معدل باالتری دارند ادراک از محیط کالس آنان بیشتر است و دانش   -طوری که دانش 

آموزان مدارس  آموزانی که در مدارس دولتی هستند ادارک از محیط کالس باالتری نسبت به دانش

 خصوصی دارند. 

( در تحقیق خود به منظور بررسی ادراک دانشجویان و اساتید دانشگاه از  2016)  1کرچار و همکاران 

پرسشنامه دموگرافیک رفتارهای کالسی مخرب و رخدادهای ناگوار و ارتباط آن با مشخصات فردی از  

)سن، جنس، مدت زمان تحصیل، نوع مدرسه دبیرستان( استفاده کردند. نتایج نشان داد که به صورت  

کلی رفتارهای مخرب عموما در سطح متوسط رخ داده است. همچنین نتایج نشان داد که دانشجویان  

می بعالوه  اند.  داده  نشان  را  بیشتری  مخرب  رفتارهای  تر  جوان  اساتید  در  و  مخرب  رفتارهای  زان 

مشخصات   از  حاضر  درتحقیق  است.  بیشتر  مذکر  جنس  به  نسبت  مونث  اساتید  و  دانشجویان 

( استفاده شد هر چند که تحقیق حاضر  2016دموگرافیک بیشتری نسبت به تحقیق کرچار و همکاران )

 تنها روی جنس مونث اجرا شده است.

 دانیش نیوع اضیطراب تشیخیص رایبی بیالینی مصیاحبه عیدم حاضیر پیژوهش محیدودیتهای 

 می باشید،پرسشینامه هیا کیردن پیر موردمطالعیه هنگیام نمونیه هیای روحیی وضیعیت و آمیوزان

 سیایر روی بیر و شید انجیام مقطیع متوسیطه آمیوزان دانیش بیر روی فقیط پیژوهش این همچنین

 سینی گروههیای نتیایج در مقایسیه امکیان تیا نشید انجیام تحصییلی مقیاطع سایر در دانش آموزان

بیه  تیوان نمیی و کیه شید انجیام مقطعیی مطالعیه بیه صیورت ایین نییز باشد و داشته وجود مختلف

 جهیت تشیخیص حاضیر مطالعیه در همچنیین .کیرد تبییین را متغیرهیا بیین روابط علی قطعی طور

 جهیت بیالینی مصیاحبه از شیاید اسیتفاده و اسیت شیده اسیتفاده پرسشینامه از امتحیان اضیطراب

بیا در نظیر  .دهید نشیان متفیاوتی را نتیایج ادراک از محییط کیالسمییزان و  اضیطراب تشیخیص

امتحیان و پیایین بیودن سیطح ادراک از محییط  گیری تیاثیرات منفیی بیاال بیودن سیطح اضیطراب

 رسیانی کمیک جهیت رییزی برنامیه و و مشیاوره روانشناسیی خیدمات بکیارگیری کیالس، لیزوم

 
1 Krecar et al  
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 جسیمانی، خسیارات از منظیور پیشیگیری بیه دانیش آمیوزان روانیی بهداشیت اهیداف پیشبرد برای

 گردد. می پیشنهاد اقتصادی و تحصیلی روانی،

 قدردانی 

 در که معاونت آموزش و پرورش شهرستان سراب از  وسیله بدین  دانند می  الزم  خود بر  نویسندگان

 .نمایند تشکر یاری نمودند را ما مطالعه این انجام

 منابع 

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه امتحان اولیه و عملکرد تحصیلی دانش  (، ))1374ابوالقاسمی، عباس ) •

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اهواز.  ، ((آموزان پسر در هدایت و انتظارات معلمان در شهر اهواز

رابطه ادراک از محیط کالس و خوش ))(، 1394مسعود ) ،غالمعلی لواسانی؛ مهسا ،صالح نجفی ؛الهه ،حجازی •

آموزان با تحول مثبت دانش  روانشناسی  ،((بینی  نوزدهممجله  )  ،دو، شماره  ، دوره  -189  :صص  (،74پیاپی 

198. 

اشرف   ،عیوضی  ؛مریم  ،دارابی • پریزاد  ؛علی  )  ،ایمانزاد  ؛زینب  ،غضنفری  ؛ اسکندر  ،غالمی  شیوع  ))(،  1392معصومه 

ایالماضطراب   پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان  در  علمی    ،((امتحان   دانشکده   پژوهشی  –نشریه 

سوم  دوره  بهشتی،  شهید  درمانی  بهداشتی  خدمات  و   پزشکی  علوم  دانشگاه  مامایی،  و  پرستاری و  شماره  بیست   ،
 .7-1، صص: هشتاد و دو

بررسی رابطه ادراک از محیط ))  (،1394رشیدی، علی؛ امیری، محمد؛ مهرآور گیگلو، شهرام؛ نودهی، حسن ) •

آوری تحصیلی(( تاب  با  دوم، یادگیری کالس  و  بیست  سال  شاهد،  دانشگاه  پژوهشی  علمی  فصلنامه  دو   ،

 .198-189شماره هفت، دوره جدید، صص: 

 عملکرد با آن ارتباط و امتحان اضطراب بررسی(، ))1395رمضانی، جمیله؛ حسینی، محمد؛ قادری، محمد ) •

 در آموزش راهبردهای  پژوهشی علمی دوماهنامه((،  پزشکی فوریت و پرستاری دانشجویان تحصیلی

 .399-392، سال نهم، شماره پنج، صص:پزشکی علوم

 علوم دانشگاه  دانشجویان یادگیری و مطالعه راهبردهای))،  (1390آیدا )  ،زیرک  ؛محمد  ،صاحب الزمانی •

دوره ،  یپزشک علوم در آموزش ایرانی ، مجله((امتحان اضطراب سطح با آن  و ارتباط اصفهان پزشکی

 .68-58صص:  یازده، شماره یک،

• ( سیده سمیه  آبکنار،  جلیل  رستمان، حسن؛  زهرا؛ عاشوری، محمد؛  عربساالری،  ))1391عاشوری، جمال؛  نقش  (، 

ساختار هدف های ادراک شده کالس، راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری شناختی در 

بی انگلیسیپیش  زبان  پیشرفت تحصیلی درس  دوره  ،  ((نی  آموزشی،  مدیریت  های  ، 3، شماره7نوآوری 

 .111-97، صص 27پیاپی 
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برمه  • اعظم؛  سامان؛ فتحی،  ) زیار،  سیامک  ))1396محبی،   آموزان دانش در امتحان اضطراب بررسی(، 

 پژوهشی   علمی دوماهنامه،  ((1395سال   آن در با  مرتبط  عوامل و قم شهر دانشگاهی پیش مقطع 

 .276-270، سال دهم، شماره چهار، صص: پزشکی علوم در آموزش هبردهایرا

 و درس کالس محیط از ادراک ی رابطه بررسی(، ))1389قدیری، پروین؛ اسدزاده، حسن؛ درتاج، فریبرز ) •

((، متوسطه سوم  ی پایه دختر آموزان دانش در  تحصیلی ریاضی پیشرفت  با هدف  گیری جهت

 .137-115ششم، صص:  سال نوزدهم، شماره تربیتی نشناسی روا فصلنامه

  دانشگاه   دانشجویان  امتحان  اضطراب  سطح  بررسی(، ))1394محمدی، محمد مهدی؛ پرندین، شیما  ) •

((، مجله توسعه و  1393سال    در  شناختیجمعیت   هایویژگی  با  آن  ارتباط  و  کرمانشاه   پزشکی  علوم

 .236-227، صص 3، شماره 10پزشکی، دوره آموزش 

• ( مهرخ   آبادی،  حسام  غضنفری  زهرا؛  ))1383معدلی،    دانشجویان   امتحان  اضطراب  میزان  بررسی(، 

گام های توسعه در آموزش پزشکی،    ،((1383  بهار(  س)  فاطمه   حضرت  مامایی   و  پرستاری   دانشکده 

 . 72-65، 2، شماره 1جلد 

 واسطه  نقش   بررسی ))  ،(1392)  جواد  کاوسیان،   مهدی؛  عربزاده،  اله؛   ولی  فرزاد،   پروین؛  کدیور،   فریبرز؛   نیکدل، •

: یادگیری  خودگردانی  راهبردهای  و  پیشرفت   اهداف  میان  ارتباط  در  تحصیلی   های   هیجان  ای

 .136-113: صص دو، شماره پنجم، دوره یادگیری، و آموزش مطالعات ی مجله ((،ساختاری الگوی ارائه
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