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  چکیده
 بین در فزاینده رشد با آموزشی  شایع مشکالت از یکی امتحان اضطراب
 اهمیت حائز آن بر مؤثر عوامل شناخت رواین از و است آموزاندانش
 شده ادراك اجتماعی حمایت رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش است.
 مطالعه روش گرفت. انجام امتحان اضطراب با تحصیلی آوريتاب و

 همه شامل پژوهش این آماري جامعۀ است. همبستگی نوع از و توصیفی
 تحصیلی سال در کاشان شهرستان دوم متوسطۀ دوره دختر آموزاندانش

 ايمرحلهچند ايخوشه گیرينمونه با آموزدانش 316 و بود 1399-1400
 حمایت چندبعدي مقیاس از اطالعات، آوريجمع منظوربه شدند. انتخاب
 تحصیلی آوريتاب نامۀپرسش )،1988( همکاران و زیمت اجتماعی
 )1980( اسپیلبرگر امتحان اضطراب نامۀپرسش و )2003( مارتین
 و پیرسون همبستگی آزمون از هاداده تحلیل و تجزیه در شد. استفاده
 هاداده تحلیل نتایج شد. استفاده SPSS فزارانرم با رگرسیون تحلیل
 -p<23/0, 01/0( اجتماعی حمایت با امتحان اضطراب که داد نشان

r=( تحصیلی آوريتاب و )01/0 ,p<63/0- r=( دارد. معنادار رابطۀ 
 (حمایت بینپیش متغیرهاي که داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج

 متغیر واریانس از 397/0 اندتوانسته تحصیلی) آوريتاب و اجتماعی
 گفت توانمی بنابراین کنند. بینیپیش را امتحان) (اضطراب مالك
 براي بینپیش متغیر عنوان به تحصیلی آوريتاب و اجتماعی حمایت
 هايموقعیت در آوريتاب افزایش با و کنندمی عمل امتحان اضطراب
 آموزاندانش در امتحان اضطراب میزان اجتماعی، حمایت و تحصیلی
 و تربیتی شناسانروان براي حاضر پژوهش هايیافته یابد.می کاهش
 هدف با ايمشاوره -آموزشی هايمداخله انجام جهت مدرسه مشاوران
  یابد.می کاربرد آموزاندانش امتحان اضطراب کنترل

  
  کلیدي هايواژه

  تحصیلی آوريتاب شده،ادراك اجتماعی حمایت امتحان، اضطراب
  

 

Abstract 
Test anxiety is one of the most common educational 
problems among students that is growing, and there-
fore it is important to know the factors affecting it. 
Accordingly, the present study was conducted to 
investigate the relationship between perceived social 
support and academic resilience with test anxiety. 
The method of the present study is descriptive and 
correlational. The statistical population included all- 
female high school students in Kashan in the academ-
ic year 1399-1400. Three hundred and sixteen stu-
dents were selected by multi-stage cluster sampling. 
To collect data, the Multidimensional Social Support 
Scale of Zimet et al. (1988), the Martin Academic 
Equality Questionnaire (2003), and the Spielberger 
Test Anxiety Scale (1980) were used. Pearson corre-
lation test and regression analysis with SPSS software 
were used to analyze the data. The results of data 
analysis showed that test anxiety had a significant 
relationship with social support (r = -0 <23, p <0.01) 
and academic resilience (r = -0.63, p <0.01). The 
results of regression analysis showed that predictor 
variables (social support and academic resilience) 
were able to predict 0.397 of the variance of the crite-
rion variable (test anxiety). Therefore, it can be said 
that social support and academic resilience act as 
predictor variables for test anxiety, with increasing 
resilience in academic situations and social support, 
the level of test anxiety in students decreases. The 
findings of the present study have practical implica-
tions for educational psychologists and school coun-
selors to perform educational-counseling interven-
tions to control students' test anxiety. 
 
Keywords 
Test Anxiety, Perceived Social Support, Academic 
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 مقدمه
 سالمت مشکالت متخصصان، و پژوهشگران نظر به بنا

 از یکی است. زایشاف حال در نوجوانان و کودکان در روان
 شود،می شروع نوجوانی دوران از که مشکالتی ترینشایع

 را آن شیوع میزان که )2021 ،1(پنگلی است اضطراب
 اندکرده برآورد درصد 25 تا 4 جامعه از قشر این میان
 حضور با نوجوانان از بسیاري ).2016 همکاران، و 2(ارگلیز

 از مختلفی يهادرجه مدرسه، مثل آموزشی هايمکان در
ب  ترینمهم از یکی کنند.می تجربه را 3اضطرا
 کل یا مدرسه دوران در آموزاندانش که هاییاضطراب
 (بورتون است 4امتحان اضطراب کنند،می تجربه تحصیل

 زندگی مهم هايجنبه از امتحانات ).2019 ،5باکستر و
 شوند.می محسوب امروزي جوامع در جوانان و نوجوانان
 جوانان آیندة به دادن شکل در مهمی پیامدهاي امتحانات
 افراد آینده هايفرصت و شغل انتخاب بر اگر ویژهبه و دارند
 مدرسه در زااسترس عوامل از یکی عنوانبه بگذارند، تأثیر

 براي گوناگونی جسمی و روانی آثار که شوندمی محسوب
 و اوان ؛1397 زارعی، و زاده(جلیل دارند آموزاندانش

 در فراگیر مشکل یک امتحان اضطراب ).2020 ،6اسیب
 22 تا 15 که )2021 ،7دوکا و (کلیپا است مدرن جامعه
 و )2021 (پنگلی، کنندمی تجربه را آن آموزاندانش درصد
 و (پرماتاساري شودمی افزوده آن شیوع میزان بر سال هر

 اضطراب که داده نشان هاپژوهش ).2021 ،8اشاري
 که افرادي و است پایدار نسبتاً  زمان لطو در امتحان
 احساس با اغلب کنند،می گزارش را باال امتحان اضطراب

 و فر(تمنایی کنندمی نرم پنجه و دست کفایتیبی
 هايواکنش به امتحان اضطراب ).2017 عبدالملکی،

 با رویارویی هنگام در آموزاندانش شناختیروان
 دچار را آنها که شودمی هگفت امتحان و ارزیابی هايموقعیت
 هاموقعیت این با مؤثر مقابلۀ در را آنها توانایی و کرده تردید
 اضطراب شناختی، هاينظریه براساس دهد.می کاهش

                                                
1. Pengelly 
2. Orgilés 
3. Anxiety 
4. Test Anxiety 
5. Burton & Baxter 
6. Owan & Bassey 
7. Clipa & Duca 
8. Permatasari & Ashari 

 است. 10هیجانی و 9شناختی مولفۀ دو داراي امتحان
 هايتوانایی درمورد غلط و منفی افکار شامل شناختی مولفۀ

 شکست انتظار و امتحان نتایج درمورد نگرانی خود، تحصیلی
 مؤلفۀ و )،2019 ،11والنتینر و (کنول است موفقیتعدم و

 سیستم در برانگیختگی همان امتحان، اضطراب هیجانی
 شرایط در فرد شودمی موجب که است خودکار عصبی
 ناآرامی، تنش، دلهره، احساس مثل عالئمی ارزیابی،

 قبیل این از یهاینشانه و قلب ضربان باالرفتن قراري،بی
 کشی،خانه و جالب از نقل به ؛1397 (جناآبادي، باشد داشته
 مورد که زمانی امتحان، اضطراب به مبتال افراد ).1398
 اضطراب براي تريپایین هايآستانه گیرند،می قرار ارزیابی
 برخوردارند عملکردشان در پایینی خودکارآمدي از و دارند
 تواندمی امتحان اضطراب ؛)2021 همکاران، و 12ویو و (می
 و برساند آسیب امتحانات در آموزاندانش عملکرد به

 (امبس، کند مواجه مشکل با را آنها تحصیلی پیشرفت
ر  در اختالل باعث چون )2018 همکاران، و 13جست

 فرسودگی )،2021 ،14کاستیلو-(فرناندز شناختی فرایندهاي
 ،15انکاز و (دراگیچی تحصیلی سازگاري کاهش و تحصیلی

 شود.می )2022
 امتحان اضطراب که داده نشان پیشین هايپژوهش

 زمان، مدیریت فقدان مانند گوناگون عوامل دلیلبه تواندمی
 روانی، پریشانی پایین، معدل مطالعه، هايمهارت نداشتن
 حمایت پایین، نفسبهاعتماد و نفس عزت شکست، از ترس
 ؛2019 ،16هیلکه-ولرم و (سیپرا باشد ضعیف اجتماعی روانی
   ).2017 ،17سرافی و عزیز

 مرتبط امتحان اضطراب با تواندمی که عواملی از یکی
 تجربۀ به اجتماعی حمایت است. 18اجتماعی حمایت باشد،
 کندمی اشاره دیگران درك و حمایت احترام، ارزش، از فرد
 ممکن که )2010 ،1دزولکیفلی و یاسین ؛1986 ،19(بارره

                                                
9. Cognitive 
10. Emotional 
11. Knoll & Valentine 
12. Mai & Wu 
13. Embse & Jester 
14. Fernandez-Castillo 
15. Draghici & Cazan 
16. Cipra & Müller-Hilke 
17. Aziz & Serafi 
18. Social Support 
19. Barrera 
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 جامعه معلمان، ،دوستان خانواده، مانند تلفمخ منابع از است
 ناشی است، وابسته آنها از یکی به که اجتماعی گروه هر یا

 اجتماعی حمایت عنوانبه بعد دو در اجتماعی حمایت شود.
 (پانایوتو استشده ارزیابی ادبیات در شدهادراك یا دریافتی

 به شدهادراك اجتماعی حمایت ).2013 ،2کارکال و
 خانواده، جانب از هاییمساعدت و حمایت ی،پشتیبان
 که شودمی گفته فرد زندگی در مهم افراد سایر و دوستان

 و درك زندگی، در خود شرایط به توجه با را آنها فرد
 منابع این سوي از که کندمی احساس و کندمی دریافت
 ،4اروزکو ؛2015 ،3(گونارتا است گرفته قرار توجه مورد

 همکاران و نژادبایرام هايپژوهش ايهیافته ).2007
 هرچه که داد نشان )1395( نژادعزیزي و )1399(

 و خانواده معلمان، طرف از بیشتري حمایت آموزاندانش
 باالتري تحصیلی سازگاري از کنند، ادراك دوستان
 از ناشی فشارهاي با توانندمی بهتر و هستند برخوردار
 باالتري روانی سالمت از نتیجه در بیایند. کنار امتحانات

 با شده،درك اجتماعی حمایت درواقع برخوردارند. نیز
 محیط بر کنترل احساس و امنیت و تعلق احساس تقویت
 موجب که شودمی فرد در نفس عزت افزایش موجب
 کمتري اضطراب بتواند آوراضطراب شرایط در فرد شودمی
 ).2014 همکاران، و 5دیسکسون و (لی کند تجربه را

 حمایت که افرادي که دهندمی نشان مطالعات از بسیاري
 با را منفی رویدادهاي کنند،می درك را کافی اجتماعی
 افسردگی) اضطراب، (مثالً کمتري نامطلوب پیامدهاي
 اصالً یا کنندمی درك کمی حمایت که افرادي به نسبت
 ؛2007 همکاران، و 6(بوتیره بینندمی کنند،نمی درك
 ).2000 همکاران، و 8دونکلی ؛2006 همکاران، و 7نزلک

 که داد نشان )2021( 9ژو و لی تجربی هايپژوهش
 امتحان اضطراب تواندمی شدهادراك اجتماعی حمایت
 سطح هرچه که معنی بدین کند. بینیپیش را آموزاندانش

                                                                

1. Yasin & Dzulkifli 
2. Panayiotou & Karekla 
3. Gunarta 
4. Orozco 
5. Lee & Dickson 
6. Bouteyre 
7. Nezlek 
8. Dunkley 
9. Li & Zhou 

 اینکه احتمال باشد، کمتر شدهادراك اجتماعی حمایت
 است بیشتر کند تجربه ار امتحان اضطراب آموزدانش

  ).1394 صیدآبادي، و (محمدي
 اضطراب با است ممکن که متغیرهایی از دیگر یکی
 آوريتاب است. 10تحصیلی آوريتاب باشد، مرتبط امتحان
 شرایط در مقاومت براي آموزاندانش توانایی به تحصیلی
 تحصیلی هايچالش و فشارها با مثبت سازگاري و سخت
 آموزانیدانش ).2017 ،11ایندراواتی و ي(سار شودمی گفته
 طوربه برخوردارند، تحصیلی آوريتاب باالي سطوح از که

 افزایش عملکرد بهبود و موفقیت براي را خود انگیزه مداوم
 را مشکالت کنندمی سعی آموزاندانش این دهند.می
 هايپاسخ از و کنند حل را آنها بینند، فرصت عنوانبه

 ).2021 همکاران، و 12پوترا و (رامادهانا ندکن اجتناب منفی
 در دارند، کمی آوريتاب که آموزانیدانش کهدرحالی
 برخوردارند پایینی نفسبهاعتماد از تکالیف حل و امتحانات

 به رواین از دانند،می سایرین کمک نیازمند را خود اغلب، و
 اضطراب و استرس جمله از منفی احساسات دچار سرعت
 و (دارابی دهندمی نشان تکانشی رفتارهاي و ندشومی

 ).1398 کشی، خانه و جالب از نقل به ؛1396 حافظیان،
 نقش آوريتاب که دهدمی نشان متعدد هايپژوهش نتایج
 مثبت احساسات برانگیختن و استرس کاهش در مثبتی
 14کاپکیران پژوهش ).2021 همکاران، و 13پان و (لیو دارد

 با آموزاندانش کند.می تأیید را فتهیا این نیز )2020(
 امتحانات مورد در کمتري اضطراب باال تحصیلی آوريتاب
 که مشکالتی با مؤثر و کافی اندازه به توانندمی زیرا دارند،
 کنار آیند،می وجودبه تحصیلی وظایف با مواجهه هنگام
 آوريتاب با افراد در امتحان اضطراب درنتیجه بیایند.

 یابدمی کاهش توجهیقابل میزان به البا تحصیلی
 و نظري مبانی به توجه با ).1398 زاده،حکیم و (پورطالب
 به پاسخ درصدد حاضر پژوهش پیشین، پژوهشی شواهد
 شدهادراك اجتماعی حمایت سهم که: است بوده سوال این
 امتحان اضطراب تبیین در تحصیلی آوريتاب و

   است؟ میزان چه به آموزاندانش

                                                
10. Academic Resilience 
11. Sari & Indrawati 
12. Ramadhana & Putra 
13. Liu & Pan 
14. Kapıkıran 
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  روش
 جامعۀ است. همبستگی_توصیفی نوع از حاضر پژوهش
 دورة دختر آموزاندانش تمام شامل پژوهش این آماري

-1401 تحصیلی سال در کاشان شهرستان در دوم متوسطۀ
 تعداد )،1987( 1مورگان و کرجسی جدول مطابق بود. 1400
 ايخوشه گیرينمونه طریق از دختر آموزدانش 316

 شرایط علتبه شدند. انتخاب نمونه عنوانبه ايچندمرحله
 طریق از و آنالین صورتبه آموزاندانش کرونا، به وابسته
 بین از دادند. پاسخ هانامهپرسش به مجازي هايشبکه

 صورتبه کالس 4 مدرسه هر از و مدرسه 4 مدارس،
 از هانامهپرسش لینک آن، از پس و شد انتخاب تصادفی
 و...) تلگرام ایتا، آپ،(واتس جازيم فضاي هايگروه طریق
 بودنمحرمانه و هدف ذکر با شد. ارسال افراد این براي
 دهند. پاسخ هانامهپرسش به شد درخواست آنان از هاپاسخ

 میانگین بود. 46/16 ± 87/0 آموزاندانش سنی میانگین
 در بود. 88/1 استاندارد انحراف با 43/18 آنان معدل

 مقیاس از اطالعات، آوريجمع ورمنظبه حاضر، پژوهش
 )،1988( همکاران و زیمت اجتماعی حمایت چندبعدي
 نامۀپرسش و )2003( مارتین تحصیلی آوريتاب نامۀپرسش
  شد. استفاده )1980( اسپیلبرگر امتحان اضطراب

  
 مقیاس این :)TAI( 2امتحان اضطراب نامۀپرسش الف)
 1980 سال در اسپیلبرگر که است خودگزارشی ابزار یک

 قبل، واکنش که دارد ماده 20 نامهپرسش این است. ساخته
 دو مقیاس این کند.می توصیف را امتحان از بعد و حین
 و ماده 9 با )W( شناختی یا نگرانی بخش دارد: بخش
 بر هاآزمودنی ماده. 11 با )E( جسمی یا هیجانی بخش
 به اغلب تا هرگز دامنۀ از لیکرت ايگزینهچهار طیف اساس
 چهار تا یک از ترتیببه هاگزینه این دهند.می پاسخ آن
 آورد،دستبه باالتري نمرة فرد هرچه شوند.می گذارينمره
 این در فرد نمرة کمترین است. بیشتر اضطراب دهندةنشان
 این پایایی و روایی است. 80 نمره بیشترین و 20 آزمون
 ایران در )1386( همکاران و ابوالقاسمی توسط نامهپرسش

 کرونباخ آلفاي ضریب پژوهشگران، این است.رسیده تأیید به
                                                
1. Krejcie and Morgan 
2. Test Anxiety Questionnaire 

 روایی همچنین کردند. گزارش 90/0 دختر هاينمونه براي
 تحلیل در و دادند قرار تأیید مورد را نامهپرسش محتوایی
 شد کسب قبولیقابل برازش هايشاخص نیز تأییدي عاملی
 پور (رفیعی است نامهسشپر این سازه روایی دهندهنشان که
 و حیدرئی و شعاعی تحقیق در ).1398 همکاران، و شفقتی و

 مقیاس، این براي کرونباخ آلفاي میزان )،1399( همکاران
 این پایایی حاضر پژوهش در است. آمده دست به 84/0

 هايمقیاسخرده براي و 92/0 مقیاس کل براي نامهپرسش
 شده محاسبه 91/0 و 73/0 ترتیببه هیجانی، و نگرانی
  است.

  
 ابزار این ):MSPSS( 3تماعیاج حمایت نامۀپرسش ب)
 این )1988( همکاران و 4دهلم و زیمت دارد. ماده 12

 از شدهادراك اجتماعی حمایت سنجش قصدبه را مقیاس
 هر اند.ساخته زندگی در مهم افراد و دوستان خانواده،

 کنندگانشرکت است. شده تشکیل گویه 4 نیزاز زیرمقیاسی
 مخالفم، (کامال گزینه 5 بین از هاگویه از یک هر در

 گزینه یک به مخالفم) کامال موافقم، ندارم، نظري مخالفم،
 و زیمت ).1392 همکاران، و لیث فر،(تمنایی دهندمی پاسخ

 گزارش مطلوب حد در را ابزار این پایایی و روایی همکاران
 نامهپرسش این ،)1388( مکارانه و جوکار سلیمی، اند.کرده
 روش به پایایی ضریب و اندکرده هنجاریابی ایران در را

 تا 75/0 بین هامؤلفه و کل نمره براي را کرونباخ آلفاي
 و نوري کرمی و شکري ایران، در کردند. محاسبه 89/0

 عاملی سه ساختار که دادند نشان )1395( همکاران
 برازش همکاران و زیمت اجتماعی حمایت نامۀپرسش
 آزمون با و دارد پژوهش از حاصل هايداده با قبولیقابل
 مهم دیگران و دوستان خانواده، گانهسه ابعاد کرونباخ آلفاي
 شمس و نیاادیب است. 89/0 و 84/0 ،85/0 ترتیب به
 آلفا ضریب با را نامهپرسش اعتبار ايمطالعه طی )1399(

 براي کرونباخ آلفاي اضرح پژوهش در آوردند. دستبه 87/0
 هايمقیاسخرده از یک هر براي و 85/0 کل مقیاس
 89/0 ، 86/0 ترتیب به زندگی مهم افراد و دوستان خانواده،

  است. شده محاسبه 90/0 و

                                                
3. Social Support Questionnaire 
4. Zimet &Dahlem 
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 :)2003( 1مارتین تحصیلی آوريتاب نامۀپرسش د)
 ابزار این طریق از تا کرد تهیه را مقیاس این )2003( مارتین
 با رویارویی مواقع در آموزاندانش که کرد ارزیابی بتوان

 آوريتاب از چقدر یتحصیل استرس و مشکالت ها،دشواري
 در )1390( هاشمی توسط ابزار این برخوردارند. تحصیلی

 مقیاس یک نامهپرسش این است. شده اعتباریابی ایران
 براساس آن گذارينمره که است، گویه 6 شامل و بعديتک

 کامالً تا )1( مخالف کامالً  از ايگزینه 5 لیکرت مقیاس
 خود، پژوهش در )2006( ومارش مارتین است. )5( موافق
 89/0 را تحصیلی آوريتاب نامۀپرسش کرونباخ آلفاي

 بافت در نیز مقیاس این روایی و پایایی اند.کرده محاسبه
 آلفاي میزان است.شده تأیید )1390( هاشمی توسط ایرانی

 و جالب پژوهش در تحصیلی آوريتاب نامهپرسش کرونباخ
 پژوهش در .است شده گزارش 89/0 )،1398( کشیخانه
 شده محاسبه 84/0 مقیاس، این براي کرونباخ آلفاي حاضر
  است.

 

                                                
1. Martin Academic Resilience Questionnaire 

  هایافته
 حمایت بین دهدمی نشان 1 جدول نتایج که طورهمان

 با تحصیلی آوريتاب و آن هايمؤلفه همه و اجتماعی
 تعیین منظور به دارد. وجود معنادار رابطۀ امتحان اضطراب
 اضطراب بینیپیش در آوريتاب و اجتماعی حمایت سهم

 معادله وارد گام به گام روش با متغیر دو این امتحان،
  است. آمده 2 جدول در آن نتایج که شدند رگرسیون
 آوريتاب دهدمی نشان 2 جدول که طورهمان

 واریانس درصد 40 و است امتحان اضطراب کنندةبینیپیش
 R (مجذور کندمی تبیین را امتحان اضطراب به مربوط

 واحد یک ازاي به بتا ضریب اساس بر ).40/0= شدهظیمتن
 واحد 63/0 امتحان اضطراب میزان آوري،تاب در افزایش

  یابد.می کاهش
  

  بحث و گیرينتیجه
 اجتماعی حمایت رابطۀ بررسی هدف با حاضر پژوهش
 امتحان اضطراب با تحصیلی آوريتاب و شدهادراك
 اجتماعی حمایت که ادد نشان نتایج شد. انجام آموزاندانش

 و منفی همبستگی امتحان اضطراب با آن هايمؤلفه همه و

  پژوهش متغیرهاي به مربوط همبستگی ضرایب استاندارد انحراف میانگین، .1 جدول
  6  5  4  3  2  1  استاندارد انحراف  میانگین    

            1  25/8  59/44  (کل) اجتماعی حمایت  1
          1  61/0**  24/3  02/16  خانواده  2
        1  25/0**  74/0**  99/3  37/14  دوستان  3
      1  30/0**  18/0**  74/0**  36/4  19/14  افراد سایر  4
    1  23/0**  22/0**  32/0**  36/0**  49/4  6/21  تحصیلی آوريتاب  5
 1 - 63/0** - 10/0** - 18/0**  - 21/0**  - 22/0** 63/12  99/48  (کل) امتحان اضطراب  6

  01/0<p**                    

  آوريتاب و اجتماعی حمایت اساس بر امتحان اضطراب گامبهگام رگرسیون تحلیل نتایج .2 جدول
 ناداريمع سطح 2R تغییرات  2Rشده تنظیم B � t R 2R  بینپیش متغیر

  >001/0 400/0  399/0  400/0  633/0  - 481/14  - 633/0  - 779/1 تحصیلی آوريتاب
  >001/0          255/32   415/87  ثابت مقدار
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 و اوزمیت هايپژوهش نتایج با یافته این دارند. معناداري
 و محمدي )؛1394( همکاران و هدایتی )؛2020( 1پاك

 و فرجی و )2014( همکاران و 2وانگ )؛1394( همکاران
 )2021( ژو و لی پژوهش است. هماهنگ )1390( همکاران

 نتیجه این به پژوهشگران کند.می تأیید را یافته این نیز
 مربیان، و معلمان خانواده، از آموزاندانش اگر که اندرسیده

 و حمایت حامی، هايگروه دیگر و دوستان ها،همکالسی
 تنظیم توانایی کنند، دریافت بیشتري معنوي تشویق
 که دارد احتمال کمتر و شودمی ترقوي آنها شناختیروان

 صیدآبادي و محمدي نظربه کنند. تجربه را آزمون اضطراب
 خصوصبه را مشکالت تحمل اجتماعی حمایت )1394(

 ادراك درواقع، کند.می ترآسان دختر آموزاندانش براي
 افراد سایر و دوستان خانواده، افراد سمت از اجتماعی حمایت
 با رویارویی هنگام در تا کندمی کمک آموزاندانش به مهم
 و ارزیابی تحت که زمانی ویژهبه و تحصیلی هايچالش
 و باشند داشته باالتري نفس عزت گیرند،می قرار امتحان
 و آیند بر مشکالت پس از توانندمی خوبیبه کنند احساس
 و حمایت از توانندمی که هستند افرادي نیاز درصورت
 توانندمی صورت ینهم به و شوند مندبهره آنها پشتیبانی
 و کرده تحمل را شرایط آن از ناشی روانی فشارهاي

 و کنند مقابله مشکالت و هاتنش با آمیزيموفقیت صورتبه
 و (فرجی کنندمی تجربه هم کمتري اضطراب نتیجه در

 نوجوانان و کودکان هرچه رو این از ).1390 آریاپوران،
 ضطرابا سطوح کنند، درك را بیشتري اجتماعی حمایت
 ).2010 ،3پارك و (پارك کنندمی تجربه را کمتري امتحان
 آوريتاب که بود این حاضر پژوهش دیگر نتایج از

 منفی رابطه آموزاندانش امتحان اضطراب با تحصیلی
 )؛2021( 4پان و لیو پژوهش نتایج با یافته این دارد. معنادار

ا-آگیوالر و تریگورس  6پورتزکی و هوك )؛2020( 5پار
 کشیخانه و جالب )؛1398( زادهحکیم و پورطالب )؛2019(
 آوريتاب است. همسو )1397( همکاران و جنادله و )1398(

 از بسیاري که است مشکالتی و فشار به مربوط تحصیلی

                                                
1. Özmete & Pak 
2. Wang 
3. Park & Park 
4. Liu & Pan 
5. Trigueros & Aguilar-Parra 
6. Hoek & Portzky 

 هستند مواجه آن با خود تحصیلی زندگی در آموزاندانش
 آموزاندانش چه هر بنابراین ).2009 ،7مارش و (مارتین
 با مواجهه در را خود اضطراب توانندمی بهتر باشند، آورترتاب

 و (تریگورس کنند مدیریت جدید تحصیلی هايچالش
 برخورد هنگام در آموزاندانش این زیرا ).2020 پارا،-آگیوالر

 هايموقعیت تغییر جهت در بیشتري تالش شرایط، این با
 با هک دارند تمایل بیشتر و دارند مشکالت حل و زااضطراب
 کنند مقابله محورمسئله صورتبه مشکالت و هاتنش

 و انوري رو این از )،2019 میرزایی،شاه و فر(تمنایی
 آوريتاب ارتقاي با که کنندمی اظهار )1400( میکائیلی
 رویدادها با تا کرد کمک آموزاندانش به توانمی تحصیلی،

 مثبت ايگونه به تحصیلی زمینه در ناخوشایند هايواقعیت و
 عملکرد تا کنند پیدا بیشتري قدرت و شوند رویارو کارآمد و

 نتیجه در کنند، حفظ ارزیابی به مربوط فشار تحت را خود
 و (حیات کنندمی تجربه نیز را کمتري امتحان اضطراب
   ).2021 چوپانی،

 آورهاتاب که است شده معلوم شدهانجام مطالعات طبق
 و رویدادها از مثبتی اسیرتف و هستند بینیخوش اشخاص
 هنگام در برند؛می لذت هاچالش از دارند؛ منفی هیجانات
 هايحلراه خلق دنبالبه مشکالت و موانع با رویارویی
 بیایند. کنار شرایط آن با توانندمی بهتر و هستند مناسب
 در فرد رفتاري و روانی تعادل کنترل به هاییویژگی چنین
 رودمی انتظار رو این از کند.یم کمک سازمشکل شرایط
 طول در را کمتري اضطراب آور،تاب بسیار آموزاندانش

 با مقایسه در بهتري عملکرد و کنند تجربه امتحانات
 امتحان اضطراب معرض در که خود آورتاب کم همتایان
 ،8نیکلسون و (پوتوین باشند داشته گیرند،می قرار بیشتري

2013.( 
 توانمی پژوهش این از حاصل ايهیافته به توجه با
 با آموزاندانش که زمانی آموزشی هايموقعیت در که گفت
 شوند،می مواجه امتحان اضطراب مانند جدي هايچالش
 حمایت و تحصیلی چالشی هايموقعیت در آوريتاب تقویت

 در مهم افراد سایر و دوستان خانواده، جانب از اجتماعی
 با و است برخوردار سزاییبه تاهمی از آموزاندانش زندگی
 آموزاندانش امتحان اضطراب توانمی متغیر دو این تقویت

                                                
7. Marsh 
8. Putwain & Nicholson 
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 هايیافته اساس، این بر داد. کاهش توجهیقابل میزان به را
 مدرسه مشاوران و تربیتی شناسانروان براي حاضر پژوهش
 کنترل هدف با ايمشاوره-آموزشی هايمداخله انجام جهت

 سودمند کاربردي منظر از آموزاننشدا امتحان اضطراب
  بود. خواهد
 را حاضر پژوهش آماري جامعۀ اینکه به عنایت با
 کاشان شهرستان دوم متوسطۀ مقطع دختر آموزاندانش

 شود. انجام بااحتیاط نتایج تعمیم است الزم اند،داده تشکیل
 ممکن نامهپرسش گزارشی-خود ابزار از استفاده همچنین
 واقعی پاسخ از کنندگانشرکت هايپاسخ فاصلۀ موجب است
 مطالعات شودمی پیشنهاد آتی هايپژوهش براي باشد.

 تحصیلی مختلف مقاطع آموزاندانش مقایسۀ براي تطبیقی
 خواهد مفید نیز میانجی متغیرهاي نقش بررسی شود. انجام
  بود.

  
 منابع
 بینیپیش« ).1399( حسن ،اسفندآباد شمس و فائزه ،نیاادیب

 باورهاي براساس آموزاندانش در مدرسه اضطراب
 راهبردهاي دوفصلنامه ».اجتماعی حمایت و فراشناختی

  .37-55 )،8(15 ي،یادگیر در شناختی
 مدلی تدوین« ).1400( فرزانه منیع، میکائیلی و فاطمه انوري،

ی  نقش و تحصیلی آوريتاب پایۀ بر ذهنی بهزیستی علّ
 و هیجانی سازگاري موز،آدانش معلم تعامل ايواسطه
 در پژوهش پژوهشی-علمی فصلنامۀ ».مدرسه جو از ادراك

  .9-26 )،1(9 ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري
 اکبري، و حمزه احمدیان، یحیی؛ یاراحمدي، حوریه؛ نژاد،بایرام

ی مدل تدوین« ).1399( مریم  بر مدرسه از رضایت علّ
 نقش با معلم حمایت ادراك و کالس محیط ادراك اساس
 ».تحصیلی درگیري و تحصیلی پایستگی ايواسطه

 آموزشگاهی یادگیري در پژوهش پژوهشی- علمی فصلنامۀ
  .71-84 )،3(8 ،مجازي و

 اضطراب بینیپیش ).1398( الهه زاده،حکیم و نرگس پورطالب،
 تحصیلی آوريتاب براساس دختر انآموزدانش امتحان

 نوین هايوهشپژ المللیبین کنفرانس چهارمین .آنان
 اجتماعی مطالعات و یشناسروان و تربیتی علوم درحوزه
  .تهران ایران،

 اعظم ،نیکمنصوري و حکیمه ،لیث محمدرضا؛ ،فرییتمنا
 با شدهادراك اجتماعی حمایت ۀرابط« ).1392(

 علمی مجلۀ ».آموزاندانش در تحصیلی خودکارآمدي
   .31-39 )،1(28 ،یاجتماع یشناسروان

 اثربخشی« ).1397( حیدرعلی زارعی، و حکیمه ،دهزاجلیل
 و تحصیلی انگیزش بر خودتنظیمی راهبردهاي آموزش
 و آموزش علمی نشریه ».آموزاندانش در امتحان اضطراب
   .36-13 )،11(42 ه)،(فصلنام ارزشیابی

 يآورتاب ۀرابط ).1398( یعل ،یکشخانه و روشنک جالب،
 ازدهمی هیپا دختر موزانآدانش امتحان اضطراب با یلیتحص

 در ریاخ يهاينوآور یمل کنفرانس نیپنجم .نور شهرستان

 تیمحور با يتوانمندساز و کاربردها ی،شناسروان
  .تهران ی،درمانروان
 سعادتمند، و دانیع ی،ونسی سودابه؛ نژاد، بساك خالد؛ جنادله،
 اجتناب ،یاضطراب تیحساس ۀرابط« ).1397( جهیخد
 .»آموزاندانش در امتحان اضطراب با يآورتاب و یتجرب
  .87-17 ،)1(10 ی،نیبال یشناسروان مجلۀ
 طیبه ،جعفري و علی ،عابدینی سعید؛ ،شفقتی ؛امین ،پوررفیعی
 ابعاد اساس بر امتحان اضطراب بینیپیش« ).1398(

 ۀنشری ».آموزاندانش در هیجان تنظیم در دشواري
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