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  چكيده 

يكي و رواني است كه با عاليم جسمي، ژاضطراب نوعي تشويش و نگراني است و يك حالت فيزيولو
دانشجويان قبل از امتحان دچار  وآموزان  شود. اكثر دانش هيجاني، شناختي و رفتاري مشخص مي

عنوان يك  به از جمله ارزشيابي الكترونيكي هاي مختلف توان از روش كه مي شوند درجاتي از اضطراب مي
 با هدف بررسي نقش اين مطالعه .روش بسيار مؤثر و مفيد جهت كاستن اين اضطراب استفاده نمود

آزمايشي با طرح  صورت پذيرفت. روش پژوهش شبه آموزان دانشميزان اضطراب بر  زشيابي الكترونيكيرا
 دخترآموزان  . جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانشآزمون با گروه كنترل بود آزمون و پس پيش

اي  بودند. روش نمونه گيري تصادفي خوشه1395تحصيلي سال در هرسين متوسطه شهرستاندوم مقطع 
نفر گروه كنترل).  15نفر گروه آزمايش و  15ه انتخاب شدند (نفر به عنوان نمون 30اي، تعداد  چند مرحله

 اضطراب امتحان سنجشهاي الكترونيكي محقق ساخته و  آزمونها از دو پرسشنامه  براي گردآوري داده
هاي  تجزيه و تحليل دادهاستفاده شد.  د.شاستفاده  )2000و همكاران ( ابوالقاسمي نوجوانان و كودكان

بر كاهش اضطراب  الكترونيكي ارزشيابي تحليل كوواريانس نشان داد كه كاربرد حاصل در قالب آزمون
هاي پژوهش نشان داد بين گروه آزمايش و كنترل  يافته آموزان مورد مطالعه مورد تأييد قرار گرفت. دانش
متحان ها از لحاظ اضطراب ا چنين بين گروه هم.   يافته(p=0.001) دار يافت شد آزمون، تفاوت معني در پس

ارزشيابي هاي اين پژوهش حاكي از تأثير موفقيت آميز بودن  يافته. p)˂(0.05دار يافت شد  تفاوت معني
مطمئن جهت كاهش ي عنوان يك روش  توان به ميآن باشد و از  در كاهش اضطراب مي الكترونيكي

  .اضطراب قبل از امتحان استفاده نمود
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Abstract 
Anxiety is a displeasing feeling of fear and worry associated with a psychological 
and physiological state of somatic, emotional, cognitive, and behavioral 
complications. Most students experience some degree of anxiety prior to their 
examinations. Among various non-drug methods, electronic test can be used as a 
beneficial method to reduce anxiety level. The present study was conducted to 
analyze the effectiveness of electronic test reducing studentsʼ test anxiety. The 
study was quasi experimental, with pre test, pos test, and control group. The 
statistical population of the syudy included all female students, studing in the 
second grade high schools in Hersin during the academic year 2016-2017. 30 
students were selected through multi-stage random sampling. The instruments used 
were researcher-made electronic tests and Abolghasemi et al.ʼs test anxiety 
questionnaire. The analysis of the data conducting covariance analysis showed that 
employing electronic tests reduced the participantsʼ anxiety. The results revealed a 
significant difference between the control group and the experiment group in the 
post test (p=0/001).There were also significant differences between groups in the 
subscales of test anxiety (p<0/05). The results indicated that electronic test, can 
have beneficial effects on reducing anxiety and can be used as a reliable method to 
reduce anxiety before the exam.                          
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  مقدمه
آموزان مسئله  هاي نظام آموزشي و استادان و مدرسين و به ويژه دانش ها و دغدغه يكي از نگراني

اضطراب امتحان است. اين مشكل در همه سطوح آموزشي از ابتدايي تا دانشگاه مطرح است و بي ترديد، 
هاي آموزشي،  هاي نظام تهايي را در اجزاء عناصر و مأموري تغيير انتظارات از نظام هاي آموزشي، داللت

). تحقيقات نظام دار در زمينه اضطراب امتحان به منزله ي يك 1،2009خواهد داشت (كانو وهمكاران
هاي ساراسون و مندلر باز مي گردد، از نظر اين محققين،  پديده مهم شناختي، هيجاني به پژوهش

مربوط به تكليف برانگيخته مي شوند و  موقعيت امتحان دو نوع سائق را فرا مي خواند در ابتدا سائق هاي
سپس سائق هاي مربوط به اضطراب آموخته شده به صورت رفتارهاي نامربوط به تكليف فراخوانده مي 

  ).2،1952شوند( ساراسون ومندلر
از نظر سارادسون و ديويدسن، اضطراب امتحان نوعي دل مشغولي ذهني است كه با خودكم انگاري و 

شود و غالبأ به ارزيابي شناختي، منفي بافي، عدم تمركز حواس  هاي خود مشخص مي ييترديد درباره توانا
شود (سارادسون و  هاي فيزيولوژيكي نامطلوب و افت عملكردتحصيلي منجر مي و واكنش
اضطراب امتحان را نوعي واكنش ناخوشايند و هيجاني نسبت به  4). گيودالوالدلو3،1966ديويدسن

). عده اي ديگر از نظريه 1998رسه و كالس درس تعريف كرده اند(گيودالوالدلو،موقعيت ارزيابي در مد
پردازان معتقدند اضطراب امتحان با عادت هاي مطالعه اي نامناسب و ناكافي و نقايص توجهي، عملكرد 

هاي  اي، شخصيت و اعتماد به نفس، افكار منفي بيشتر و ارزشيابي و پيشرفت تحصيلي، اضطراب خصيصه
  ). 5،2004تر همبستگي دارد(كاسدي مثبت
آموزاني كه داراي نمرات باالي اضطراب امتحان هستند تنها با ديدن چند سئوال اول در مورد كل  دانش

آموزان داراي نمرات پايين اضطراب امتحان،  امتحان قضاوت عجوالنه اي دارند در حالي كه دانش
هاي  ). همچنين پژوهش6،2002وكارستنسون قضاوت را تا آخر امتحان به تعويق مي اندازند(هانگ

) مؤيد اين مطلب است كه اضطراب امتحان به برانگيختگي روانشناختي و رفتارهاي 7،2009(بمبوتي
  همراه با نگراني در مورد شايستگي در امتحان اشاره مي كند. 

همكالسي هاي  ) معتقد است يادگيرندگان با اضطراب امتحان اغلب زمان بيشتري نسبت به2008( 8سافر
خود صرف مطالعه مي كنند ولي به توانايي هاي خود اطمينان ندارند، احساس عدم كفايت مي كنند و 
خود را مستعد ابتال به شكست مي دانند. يكي از عناصر مهم نظام آموزشي براي حل معضل اضطراب 
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و ضرورت اين تغيير در  باشد آموزان، تغيير در الگوهاي برنامه درسي مي امتحان و كاهش آن در دانش
مورد تأييد و تأكيد قرار گرفت و مسلمأ يكي از قسمت هايي كه مي توان 2001ريزي در كنفرانس برنامه

ريزي به آن اشاره كرد و ادعا نمود كه تغييرات مذكور دراين مورد بايد اعمال گردد، ارزشيابي  در برنامه
   ).12012باشد (گاري چنگ وجوليان جاو، تحصيلي مي

در نظر گرفت كه در آن عملكرد  1845شايد اولين كوشش رسمي در زمينه ارزشيابي را بتوان از سال
). اين كوشش از آن رو اهميت دارد كه 2،2007مدارس بوستون آمريكا مورد ارزشيابي قرار گرفت(الو ولي

يوه اي كه هنوز هم هاي ارزشيابي به كار گرفته شد. ش آموزان به عنوان داده هاي دانش استفاده از نمره
اهميت خود را كامأل حفظ كرده است؛ لذا اندازه گيري نمرات پيشرفت فراگيران به عنوان جزء الينفك 

). در سال هاي 3،2002ارزشيابي آموزشي در نظر گرفته مي شود نه خود ارزشيابي (هانگ وكارستنسون
ي تربيتي ناميده شده كوشش كرد تا ها ميالدي رابرت ثرندايك كه به عنوان پدر جنبش آزمون1900اوليه

دست اندركاران تعليم وتربيت را با ارزش سنجش و اندازه گيري در تغييرات رفتار انساني آشنا كند. اين 
جنبش در طول دو دهه اول بيستم در آمريكا گسترش و پااليش يافت(فالكس من، باند 

 باشد. ) مي5يا (آزمون آنالين الكترونيكي ايارزشيابي ههاي آموزشي  ).يكي از انواع ارزشيابي4،2014وكاج
آزمون آنالين به طور معمول به شكل پايگاه داده اي از سواالت چند گزينه اي كه با دسترسي امن، روي 
اينترنت فرستاده مي شود، ديده مي شود. هرچند سواالت چند گزينه اي به طور معمول شكلي از ارزيابي 

برنامه هاي نرم افزاري زيادي همچنين هستند كه قابليت سواالت جاي  روي اينترنت ديده مي شوند، اما
هايي با به كارگيري انواعي  خالي، جور كردني و تشريحي را دارند و برخي ديگر حتي توانايي توليد آزمون

 آموزان با آزمون آنالين نگراني هايي ). در ارزيابي دانش2014از ابزارهاي چند رسانه اي را دارند(امامي،
وجود دارد. يكي از نگراني ها كمبود منابع است؛ به طور خاص مربوط به سخت افزار، نرم افزار و 

). ارزيابي هاي آنالين مزاياي 2001، 6تخصص فني كه ممكن است مورد نياز باشد(الكساندرو همكاران
ي سنتي كاغذي سنتي دارند تحقيقات نشان مي دهند كه روش ها-زيادي نسبت به ارزيابي هاي مداد

). شايد كامل ترين آزمون الكترونيكي آنالين، 7،2014براي مديريت وقت گير و پرهزينه هستند(ونگ
هاي آنالين  آموزان ادعا داشتند آزمون بوده است كه گزارش كرده اند دانش 1999ارزيابي جامع در تاريخ 

كمك مي كند كه تمركز  برترند زيرا نسبت به پاسخ با دست خط خود پريشاني كمتري داشتند كه اين
 نظام هر در). 9،2005و گريدلي 8بيشتري روي سوال هاي آزمون و دستپاچگي خود داشته باشند (كاسادي
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 نتايج علمي است. فعاليت هاي در هاي موفقيت شاخص از يكي تحصيلي عملكرد ميزان آموزشي

 جمله از گوناگوني عوامل ،كالس محتواي آموزشي و ساختار بر عالوه كه داده نشان 1كوپر هاي پژوهش

 سطح در عمده اي نقش خانوادگي هاي فردي ويژگي و ها هيجان شناختي، هاي توانايي روان، سالمت

) در 2009و همكارانش ( 3). جين لين و2،2011دارند(كارامن وسلشوك آموزان دانش تحصيلي عملكرد
دف اجراي امتحانات آنالين در كالس مطالعه ي موردي خود با عنوان كاربرد ارزشيابي الكترونيكي با ه

  آموزان اشاره داشتند.  هاي درس سنتي، به موفقيت امتحانات آنالين از ديدگاه مربيان و دانش
آموزان اشاره كردند كه امتحانات آنالين به دليل ارائه ي فرصت به آن ها براي تكميل امتحان در  دانش

حل است زيرا توانستند زماني را انتخاب كنند كه  يك زماني كه براي آن ها بهتر بود، بهترين راه
اضطراب كمتري دارند، همچنين امتحانات آنالين مي توانند بازخورد فوري از عمل آن ها فراهم كنند. 

 در آموزان دانش تعامل بر انعطاف قابل آنالين امتحانات اثر بررسي ") در پژوهشي با عنوان2011( 4كارمن
درس  اهداف به مربوط آموزان دانش درگيري بر آنالين امتحانات اثر بررسي فهد با "الكترونيكي آموزش

  .آموزان دريافتند كه امتحانات آنالين در شرايط يادگيري مفيد هستند انجام داد و به طور كلي دانش
مداد انجام  و كاغذ و آنالين آزمون بين تفاوت زمان مدت ) پژوهشي با عنوان عملكرد2012( 5آلپر و پتك

 مداد و كاغذ و آنالين آزمون بين تفاوت زمان مدت و برنامه اجراي بررسي مطالعه اين از ادند كه هدفد
 و آنالين آزمون در عملكرد اضطراب بين داري معني هيچ تفاوت كه داد نشان بود و نتايج دانشجويان

مي كردند طوالني تر از به عبارت ديگر زماني كه آنها روي آزمون آنالين صرف  .ندارد وجود مداد و كاغذ
) پژوهشي با عنوان تأثير 2010( 6استوول و دانكاغذي صرف مي كردند. -زماني بود كه در آزمون مداد

آموزان انجام دادند و به اين نتيجه  هاي آنالين روي عملكرد امتحان و اضطراب امتحان دانش آزمون
 درس را كالس در امتحان اضطراب از ييباال سطوح داراي معمول طور به كه آموزاني رسيدند كه دانش

در حالي كه عكس آن براي كساني  تجربه كردند با شركت در امتحانات آنالين اضطراب امتحان كم شد
) در پژوهشي به 2007( 7چنگ چائوپايين در كالس درس داشتند، درست بود. جاري  امتحان كه اضطراب

مبتني بر وب روي يادگيري خودادراكي و پيشرفت بررسي تأثير به كارگيري سيستم سنجش الكترونيكي 
تحصيلي و اضطراب پرداخته است. نمونه مطالعه اين پژوهش را دانشجويان دو كالس كامپيوتر سال سوم 

داري روي  دبيرستان تشكيل داد. نتايج پژوهش نشان داد كه سيستم آزمون الكترونيكي هيچ تأثير معني
داري  جويان ندارد. اما به كارگيري اين سيستم به طور معنيپيشرفت تحصيلي و كاهش اضطراب دانش

  ادراكي مي شود. -باعث ارتقاء عملكرد يادگيري خود
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اثربخشي كارپوشه الكترونيكي بر اضطراب امتحان و ) با عنوان 2015ي كه بدلي وهمكاران(در پژوهش
الكترونيكي دال بر كاهش استفاده از كارپوشه نشانگر اين بودكه  انجام دادندعزت نفس دانشجويان 

آموزاني كه اضطراب  همچنين دانش .دانشجويان بوده است و افزايش عزت نفس اضطراب امتحان
امتحان بااليي دارند، موقعيت امتحان را به طور اختصاصي به عنوان يك تهديد شخصي تلقي مي كنند 

يابد و موفقيت تحصيلي  در نتيجه دقت و قدرت انطباق وخالقيت و موفقيت تحصيلي آنها كاهش مي
خود را به عوامل بيروني مانند شانس وشكست خود را به عوامل دروني مانند نبود استعداد نسبت مي 

   ).1،2007دهند (زايدنر
هاي سنتي ممكن است شواهدي مبني بر  در مدارس به جاي آزمون هاي الكترونيكي اجراي طرح آزمون

، ايجاد فضاي رواني مناسب و خالي از اضطراب، لذت بخشي توفيق نسبي طرح در ارتقاء سطح ارزشيابي
فراهم سازد چرا كه با فراگير شدن سيستم  را آموزان به امتحان و درنتيجه بهبود پيشرفت درسي دانش

 سؤاالت، تصادفي نمايش قبيل از سيستم، امكانات به توجه با :هاي الكترونيكي انتظار مي رود آزمون

 حد تا امتحاني اوراق تكثير و چاپ زياد بسيار گاهي و زياد هايهزينه از.يابد هشكا آزمون در تقلب امكان

 "نتايج اعالم" و "آزمون در شركت" بين زمان مدت در آزمون داوطلبان هاياضطراب، شود كاسته صفر

مهم كه باشد روبرو آزمون حين در پسند كاربر و داشتنيدوست محيطي با داوطلب، يابد كاهش نهايتبي
 ).2،2009(گرينبرگ وهمكارانبود خواهد آزمون حين در وي اضطراب كاهشمي تواند  آن مزيت ترين

 بر ها آزمون كردن الكترونيكي با و بست كار هب مدارس در را پژوهش اين نتايج بتوان است اميد بنابراين

تأثير روش  با توجه به مباني نظري تحقيق درمورد .آمد فائق سنتي هاي آزمون از ناشي مشكالت
آموزان اختالف نتايج متفاوتي گزارش شده است. در بعضي نتايج  ارزشيابي الكترونيكي بر اضطراب دانش

نشان داد اين شيوه كاهش اضطراب فراگيران را در پي داشته است ولي هنوز جواب قانع كننده اي براي 
ما مدرسين از اين شيوه كمتر استفاده  اجراي اين شيوه ارزشيابي وجود ندارد، با اين وجود در نظام آموزشي

  مي كنند. با اين وجود به نظر مي رسد اين نوع سنجش بتواند در اضطراب يادگيرندگان تأثير داشته باشد.
آموزان و پيشگيري از مشكالت بعدي اقدامات الزم صورت  بنابراين الزم است براي كمك به اين دانش
آموزان بود تا  روش ارزشيابي الكترونيكي بر اضطراب دانشگيرد. لذا هدف اين پژوهش تعيين تأثير 

آموزان مقطع متوسطه محك بزند برهمين اساس اين پژوهش براي  كارايي يا عدم كارايي آن را در دانش
  پاسخگويي به اين پرسش به اجرا درآمد:

مقطع  آموزان ميزان اضطراب امتحان دانش در كاهش ،هاي الكترونيكي آزمونآيا استفاده از  -
 يا خير؟ دارد متوسطه دوم تأثير

  
                                                      

1. Gary Cheng, Juliana Chau 
2. Greenberg, et al.  
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  روش شناسي پژوهش
جامعه آماري  پس آزمون با گروه كنترل بود. - پژوهش حاضر از نوع آزمايشي با طرح پيش آزمون

با تعداد  1395تحصيلي سال در هرسين شهر مقطع متوسطه دوم دختر آموزان دانش پژوهش شامل كليه
نفر از افراد جامعه بودندكه با توجه به روش  30ه در اين پژوهشنمونه ي مورد مطالع. نفر بودند 609

نفره ي آزمايش و كنترل تقسيم شدند. براي انتخاب نمونه در  15پژوهش به طور تصادفي به دو گروه 
اين پژوهش با توجه به موضوع، ابتدا به روش نمونه گيري غيرتصادفي و دردسترس، از بين دبيرستان 

هرسين يكي از مدارسي كه مجهز به كارگاه كامپيوتر بود انتخاب شد، كه تعداد  هاي دخترانه سطح شهر
از بين كالس هاي مدرسه ي انتخاب  اي خوشه يتصادفنمونه گيري  به روشكالس داشت.سپس  6

نفر دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند.به دليل يكسان بودن  30شده، كالس دوم انساني با تعداد 
س براي گروه آزمايش و كنترل، با توجه به اين كه فقط يك كالس دوم انساني وجود شرايط و درو
به منظور .آموزان همين كالس به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند داشت، دانش

، 2سيهاي الكترونيكي از دروس زبان فار ، آزمون1انجام پژوهش، ابتدا با استفاده از نرم افزار استوري الين
و جامعه شناسي توسط محقق ساخته شد.سپس با نظر دبيران  2، جغرافيا، دين و زندگي2زبان انگليسي

   مربوطه مورد تاييد قرار گرفت.
روش كار به اين يافت.  شروع شد و به مدت پنج هفته ادامه  1395ي اول آذرماه  اجراي پژوهش از هفته 

با نحوه ي كار با نرم افزار آزمون، انواع سواالت و روش  صورت بود كه ابتدا طي يك جلسه گروه آزمايش
پاسخ دهي به آن ها، آشنا شدند. سپس در هنگام برگزاري امتحانات، گروه آزمايش در كارگاه حضور 

در آزمون الكترونيكي شركت )، NSS2يافتند و در محيط كنترل شده كارگاه توسط نرم افزار شبكه ( مي
همان سوال ها، اما به روش سنتي، در كالس آزمون مي دادند. دو گروه  كردند و گروه كنترل به مي

 هفته و در هر هفته در دو آزمون، از دو درس متفاوت، شركت نمودند. 5آزمايش و كنترل، جمعاً به مدت 
با توجه به شركت كنندگان انتخاب شده معيار ورود به پژوهش شامل اين موارد بود: شركت كنندگان بايد 

ربوطه را در طول تحصيلي انتخاب كرده بودند. معيار خروجي از پژوهش، شركت در طول دوره دروس م
 تحقيق به مدت يك نيمسال تحصيلي و پاسخگويي به سئواالت پرسشنامه و سئواالت پس آزمون بود.

 پس ازها، در هر دو گروه آزمايش و كنترل، پيش آزمون اضطراب امتحان اجرا شد.  قبل از شروع آزمون
اجراي پيش آزمون اضطراب امتحان براي هر دو گروه، گروه آزمايش در طرح آزمون الكترونيكي به مدت 

و جامعه شناسي  2، جغرافيا، دين و زندگي2، زبان انگليسي2آزمون) از دروس زبان فارسي 10پنج هفته(
ل پس آزمون (هر درس دو آزمون) شركت كردند. پس از اتمام طرح، از هر دو گروه آزمايش و كنتر

  اضطراب امتحان به عمل آمد.

                                                      
1. Storyline 
2. Netsupport school 
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  ها ابزار گردآوري داده
  

دو پرسشنامه استاندارد زير  هاي مربوط به متغيرها، از براي ارزيابي متغيرهاي پژوهش و جمع آوري داده
  استفاده مي شود:

آزمون  هاي او از براي سنجش ميزان تسلط فرد بر محتواي درسي و آموخته هاي الكترونيكي:  الف)آزمون
، كه 4ها توسط نرم افزار استوري الين نسخه ي  اين آزمون پيشرفت تحصيلي محقق ساخته استفاده شد

نوع سوال، امكان انتخاب  15قابليت آزمون سازي با امكان ايجاد بانك سواالت و دارا بودن بيش از 
باشد، ساخته  ا دارا ميسواالت به شكل تصادفي، زمان بندي آزمون، نمايش نمره كاربر و مرور آزمون ر

و جامعه  2، جغرافيا، دين و زندگي2، زبان انگليسي2بانك سوال از دروس زبان فارسي 10شدند كه شامل 
باشد. سواالت در چند مدل چهارگزينه اي، صحيح/غلط، جوركردني،  شناسي (هر درس دو آزمون) مي

نظور امنيت بيشتر به شكل تصادفي جاي خالي، انتخاب كردني و كوتاه پاسخ طراحي شده اند كه به م
نمره در نظر گرفته 20انتخاب مي شوند و داراي زمان بندي براي پايان آزمون مي باشند. نمره آزمون 

آزمون، (دو آزمون موازي) از طريق مقايسة دو شيوة ارزشيابي  آزمون و پس از اين ابزار در پيش شد.
هاي مورد نياز براي آزمودن فرضيه اصلي پژوهش با  الكترونيكي و ارزشيابي سنتي استفاده شد. داده

نفر از  5گيري به دست آمد. روايي محتوايي آزمون ارزشيابي الكترونيكي را  استفاده از اين ابزار اندازه
 و جامعه شناسي 2، جغرافيا، دين و زندگي2، زبان انگليسي2دروس زبان فارسيمعلمان با تجربة 

. بدين صورت كه جدول دو بعدي هدف و محتوا از موضوعات درسي شهرستان هرسين به دست آوردند
تدريس شده مذكور در مدت اعمال متغير مستقل تهيه شده و بر اساس اهداف دقيق آموزشي و بودجه 

اي از محتوا باشد. براي تعيين پايايي آزمون قبل  ها نمونه ها طراحي شد تا سؤال  بندي موضوعات سؤال  
به  84/0يك گروه نمونه دو بار با فاصلة زماني دو هفته اجرا شد كه پايايي آن  از اجراي اصلي، روي

  دست آمده است. 
 در نوجوانان و در كودكان امتحان اضطراب سنجش هدف با مقياس اين :پرسشنامه اضطراب امتحانب)

 25 ارايد اين مقياس .است شده هنجاريابي و ساخته )2000و همكاران ( ابوالقاسمي وسيله به مدارس

و اغلب  2، گاهي اوقات=1، به ندرت=0هرگز=اي ( درجه چهار مقياس اساس بر آزمودني كه است ماده
نمره  فرد چه هر و است 75 حداكثر و صفر اين آزمون در نمره حداقل گويد. مي پاسخ آن به )3اوقات=
 آلفاي ضريب ز، اهمساني درونيسنجش  است. براي بيشتر امتحان اضطراب نشانه كند كسب بيشتري

 هاي آزمودني براي و 95/0 دختر هاي آزمودني براي ،94/0 كل نمونه كه نتايج براي كرونباخ استفاده شد

 آموزان، دانش كل براي آزمايي روش باز از استفاده با آزمون پايايي چنين هم است. گزارش شده 92/0 پسر

 اين اعتبار، بررسي منظور است به آمده به دست 67/0 و 88/0 ،0/ 77 ترتيب به پسر دختر و هاي آزمودني

 نفس عزت مقياس و اضطراب عمومي آزمون با زمان هم طور به آن توسط سازندگان پرسشنامه
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و  آزمون اين در ها آزمودني هاي بين نمره همبستگي ضريب است. شده داده ها به آزمودني كوپراسميت
 و مذكور آزمون هاي بين نمره همبستگي چنين هم است. آمده به دست 61/0عمومي  اضطراب پرسشنامه

 ها، آزمودني براي كل ترتيب به روايي ضريب است. كه شده محاسبه 55/0 مقياس كوپراسميت

 مؤيد اعتبار پرسشنامه اضطرابشده است كه  گزارش 43/0و 68/0، 57/0دختر و پسر هاي آزمودني
عه ضريب پايايي كل پرسشنامه با استفاده از آلفاي در اين مطال ).2000، ابوالقاسمي و همكاران( باشد مي

  % به دست آمد. 83كرونباخ 
 انجام SPSS22 افزار نرم از استفاده با و استنباطي توصيفي و آمار سطح دو در ها داده تحليل و تجزيه
و پراكندگي صورت  مركزي هاي شاخص هاي توصيفي، محاسبه داده تحليل و تجزيه سطح در گرفت

كوواريانس  يلتحلبراي آزمون فرضيه از  استنباطي، هاي تحليل داده و تجزيه سطح در و گرفته است
  استفاده گرديد.

  
  ها: يافته

  
ميزان اضطراب امتحان  در كاهش ،هاي الكترونيكي آزموناستفاده از  فرضيه:
  .دارد مقطع متوسطه دوم تأثير آموزان دانش

  
حداكثر نمرات اضطراب امتحان در گروه آزمايش و  و حداقل ،)معيار انحراف( پراكندگي )،ميانه و ميانگين( مركزي هاي شاخص :1جدول 

  كنترل
Table 1  

Central Indices (mean and median), Dispersion (standard deviation), Minimum and Maximum Test Anxiety Scores 
in the Experimental and Control Groups 
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15 86.26 26 99.4 20 35 
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15 86.30 30 34.5 20 43 

اسميرنوف استفاده شد كه نتايج آن در –جهت بررسي پيش فرض نرمال بودن از آزمون كولموگروف
   جدول زير ارائه شده است:

  

  براي بررسي نرمال بودن توزيع متغير  اسميرنوف –: آزمون كولموگروف 2جدول
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Table 2 
K S Test Results for Four Groups 

 متغير
Variable 

 زمان بررسي
Review time 

Z داري سطح معني  
The significance level 

 اضطراب امتحان
test anxiety 

 پيش آزمون
Pre-test 

0.55  0.92 

 پس آزمون 
Post-test 0/66  0.86 

مورد مطالعه محقق وابسته در نمونه  رنشان داد كه پيش فرض نرمال بودن توزيع متغي 2 مندرجات جدول
  دار نيست. معني >P ) 01/0شده است، چرا كه مقادير محاسبه شده در سطح ( 

  
  نمرات اضطراب امتحان در گروه دو لون آزمون نتايج 3جدول 

Table 3 
Results of the Lun Test in Two Groups on the Test Anxiety Scores 

 
  
  
  
  

  )=p<، 08/0 F 05/0فرض همگني اثرات تعاملي محقق شده است( نشان داد كه پيش 3مندرجات جدول 
  

  يج همگني واريانس هابراي متغير وابستهنتا 4جدول
Table 4 

Results of the Homogeneity of Variances for the Dependent Variable 
 منبع تغييرات

Source of changes

 مجموع مجذورات
Sum of squares

 آزاديدرجه
df

  ميانگين مجذورات
Mean Square 

F داري سطح معني  
significance 

 آزمون پيش
Pre test 30.489  1 30.498  2.56  0.01 

 گروه
Group

26.17 1 26.17 1.94  0.17 

 آزمونتعامل گروه و پيش
Group interaction and pre-test 50.1 1 50.1 0.16 0.68 

 خطا
Error

25.231.25  26 89.8   

 كل
Total 

25868  30      

 Fچون  .است شده تحان آوردهعامل اضطراب ام رگرسيون ضرايب همگني آزمون نتايج 4 جدول در
 دار معني 05/0آزمون در سطح كمتر از  ) براي تعامل گروه و پيش > 05/0P < ،16/0 Fمحاسبه شده (

 لون
Lun test 

 متغير
Variable

 1درجه آزادي
Df 1

 2درجه آزادي
Df 2

F داري سطح معني  
significance  

 اضطراب امتحان
test anxiety

1 28 0.8 0.77 
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 پذيرفته اين فرضيه و كند مي پشتيباني رگرسيوني هاي شيب همگني فرضيه از ها داده بنابراين باشد، نمي
  نمود. اجرا را كوواريانس تحليل توان مي و شود مي

  

  نتايج آزمون تحليل كوواريانس در پس آزمون اضطراب امتحان گروه كنترل و آزمايش 5جدول
Table 5 

Analysis of Covariance for the Control and Experimental Groupsʼ Test Anxiety posttest 
  منبع تغييرات
Source of 
changes  

 مجذوراتمجموع
Sum of squares 

 آزاديدرجه
Df 

 مجذوراتنميانگي
Mean of Pretest 

Square

  داري معني سطح Fنسبت 
significance 

  اتا ضريب
Chi Eta 
share 

  آزمون پيش
Pre test 

516.70 1 516.70 59.93 0.1 0.68 

  گروه
Group  355.23 1 355.23 41.20 1.0 60.0 

  خطا
Error 

232.75 26 8.62    

  مجموع
Total 

25868 30     

شود پس از تعديل نمرات پيش آزمون سطح اضطراب امتحان، بين  مشاهده مي 5دول همانگونه كه در ج
). p<، 20/41 F=(، 005/0=Sig 05/0(دار آماري وجـود دارد (  عملكرد دو گروه در اين متغير تفاوت معني

نـد،  آموزاني كه با استفاده از آزمون الكترونيكي مورد ارزشـيابي قـرار گرفتـه ا    اين بدان معناست كه دانش
آموزان گروه كنترل كه به روش مرسوم مدارس مورد ارزشيابي قرار قرارگرفتـه انـد، داراي    نسبت به دانش

اند و از ميزان اضـطراب كمتـري در نمـرات برخـوردار      اضطراب كمتري در سطح اضطراب تحصيلي بوده
  اند.  بوده

  

  بحث و نتيجه گيري
اه سال اخير بيانگر اهميت خاص اضطراب امتحان و ها و تحقيقات انجام داده شده در پنج كثرت نوشته

باشد. يكي از عناصر مهم نظام آموزشي براي حل معضل اضطراب امتحان  نقش آن در زندگي افراد مي
). 2012باشد(گاري چنگ وجوليان جاو، آموزان، تغيير در ارزشيابي تحصيلي مي وكاهش آن در دانش

نش ناخوشايند و هيجاني نسبت به موقعيت ارزيابي در مدرسه گيودالوالدلو اضطراب امتحان را نوعي واك
). عده اي ديگر از نظريه پردازان معتقدند اضطراب 1998و كالس درس تعريف كرده اند(گيودالوالدلو،

امتحان با عادت هاي مطالعه اي نامناسب و ناكافي و نقايص توجهي، عملكرد و پيشرفت تحصيلي، 
تر همبستگي  هاي مثبت تماد به نفس، افكار منفي بيشتر و ارزشيابياي، شخصيت و اع اضطراب خصيصه

 كند، مي فعاليت خاصي جهت در و اجتماعي است نهادهاي از كه پرورش و آموزش ).2004دارد(كاسدي،

 نيست. ترديدي در آموزش ارزشيابي ضرورت وجود در پس گردد، نياز بي از ارزشيابي تواند نمي هرگز

 و آموزان هاي دانش فعاليت و ها توانايي بين رابطه تعيين براي آموزشي معلمان نظام هر در بنابراين
آموزشي  هاي تموقعي كنترل و بيني پيش منظور به نيز است و شده حاصل آنان رفتار در كه تغييراتي
  ).2014دهند (كارشكي و همكاران، مي انجام را ارزشيابي
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اب فراگيران را در پي داشته است ولي هنوز جواب قانع در بعضي نتايج نشان داد اين شيوه كاهش اضطر 
كننده اي براي اجراي اين شيوه ارزشيابي وجود ندارد، با اين وجود در نظام آموزشي ما مدرسين از اين 
شيوه كمتر استفاده مي كنند. با اين وجود به نظر مي رسد اين نوع سنجش بتواند در اضطراب 

آموزان و پيشگيري از مشكالت  بنابراين الزم است براي كمك به اين دانشيادگيرندگان تأثير داشته باشد.
بعدي اقدامات الزم صورت گيرد. لذا هدف اين پژوهش تعيين تأثير روش ارزشيابي الكترونيكي بر 

. آموزان مقطع متوسطه محك بزند آموزان بود تا كارايي يا عدم كارايي آن را در دانش اضطراب دانش
نمرات دو  يانكه ميدآن مشخص گرد يجنتا يسهآزمون وپس آزمون و مقا يشنمرات پ يانگينم يبررس

  دار وجود دارد. تفاوت معني اضطراب امتحاندر آزمون  يشگروه گواه وآزما
ميزان  در كاهش ،هاي الكترونيكي آزموناستفاده از "اول پژوهش  يهبه دست آمده در رابطه با فرض يجنتا

پژوهش حاضر همسو و متناسب  جنتاي "دارد مقطع متوسطه دوم تأثير نآموزا اضطراب امتحان دانش
؛ 2008خسروي و بيگدلي،؛2010استوول و دان، ؛2011كارامان،؛2009جين لين و همكارانش، يها يافتهبا

  باشد.  مي 2009(گرينبرگ وهمكاران،؛2015بدلي وهمكاران،
متناقض وناهمسو  2007چنگ چائو،اري ج؛ 2012هاي آلپر و پتك، همچنين نتايج اين يافته با يافته

 و كاغذ و آنالين آزمون بين تفاوت زمان مدت عملكرد") پژوهشي با عنوان2012ر و پتك (آلپباشد.  مي
 و آنالين آزمون بين تفاوت زمان مدت و برنامه اجراي بررسي مطالعه اين از انجام دادند كه هدف "مداد
 در عملكرد اضطراب بين داري معني هيچ تفاوت كه داد نشان بود و نتايج دانشجويان مداد و كاغذ
  ندارد. وجود مداد و كاغذ و آنالين آزمون
) در پژوهشي به بررسي تأثير به كارگيري سيستم سنجش الكترونيكي مبتني بر 2007چنگ چائو (جاري 

ژوهش را وب روي يادگيري خودادراكي و پيشرفت تحصيلي واضطراب پرداخته است. نمونه مطالعه اين پ
دانشجويان دو كالس كامپيوتر سال سوم دبيرستان تشكيل داد. نتايج پژوهش نشان داد كه سيستم 

داري روي پيشرفت تحصيلي و كاهش اضطراب دانشجويان ندارد. اما  آزمون الكترونيكي هيچ تأثير معني
 .اكي مي شودادر -داري باعث ارتقاء عملكرد يادگيري خود به كارگيري اين سيستم به طور معني

همانگونه كه شواهد نشان مي دهد طي سال هاي اخير نسبت به گذشته تغييراتي در روش هاي ارزشيابي 
و محتواي برنامه هاي درسي صورت پذيرفته است و در بسياري از تحقيقات، ارزشيابي به شيوه 

جديد و فعالي در كاهش مورد تأكيد قرار گرفته است، اما هنوز فرهنگ استفاده از روش هاي  الكترونيكي
در مدارس به اجرا در نيامده است و يا حدائقل در جهت  اضطرابي مثل ارزشيابي به شيوه الكترونيكي

رسيدن به وضعيت مطلوب تر، مسيري طوالني در پيش است. به عالوه در صورت عدم آگاهي كامل و 
احتمال مي رود كه معلم آزموني  درست معلم از نظريه هاي يادگيري و مباني روانشناسي اين روش، نيز

به نام ارزشيابي الكترونيكي به كار ببرد كه هيچ گونه قرابتي با اين روش نداشته باشد. لذا آگاهي معلم از 
هاي الكترونيكي و ساير مراحل آن، توصيه مي شود. همچنين به دليل اهميتي كه اضطراب  آزمون
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هاي آينده به مطالعه بيشتر  پيشنهاد مي شود در پژوهشتحصيلي در زندگي روزانه تحصيلي افراد دارد، 
آموزان و ديگر گروه هاي جامعه  عوامل پيش آيند اثرگذار بر آن و نيز پيامدهاي اين سازه در زندگي دانش

   پرداخته شود.
 ها و باشد. با محدوديت هاي علوم انساني كه مربوط به انسان مي پژوهش حاضر، مانند ديگر پژوهش

جامعه و نمونه اشاره  توان به محدود بودن آنها ميروبرو بوده كه به طور خالصه برخي از مشكالتي 
كمبود  نمودكه نسبت به تعميم يافته ها به ساير شهرها ونمونه ها بايد احتياط به عمل آورد و

از محدوديت  هاي انجام شده يا حداقل گزارش شده به خصوص در مورد ارزشيابي الكترونيكي پژوهش
ي ديگر پژوهش بود. ديگر محدوديت اساسي اين پژوهش، شيوه جمع آوري اطالعات در اين پژوهش ها

ها غالب است، ولي پيشنهاد مي شود  مبتني بر پرسشنامه بود، گرچه چنين شيوه اي در بيشتر پژوهش
مينان اطالعات هر متغير با استفاده از چند روش مختلف جمع آوري گردد تا نتايج به دست آمده با اط

بيشتر مورد استفاده و تعميم دهي قرار گيرد.باتوجه به يافته هاي پژوهش حاضر، مي توان پيشنهادهاي 
  زير را ارائه نمود:

به مراكز آموزشي، مؤسسات و دانشگاه ها پيشنهاد مي شود تا با فراهم كردن امكانات الزم و با  -
ساختن اساتيد ومعلمان با روش  برپايي كارگاه هاي آموزشي و آموزش ضمن خدمت درصدد آشنا

 را فراهم نمايند. هاي نوين سنجش از جمله ارزشيابي الكترونيكي

مستلزم بهره مندي اساتيد ومعلمان از سواد رايانه اي  با توجه به اين كه ارزشيابي الكترونيكي -
ه هاي ومهارت هاي مربوط به آن هستند، پيشنهاد مي شود تا مدارس و دانشگاه ها، با ايجاد دور

 ضمن خدمت درصدد ارتقاي توانمندي هاي رايانه اي معلمان واساتيد خود اقدام نمايند.
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