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 چکیده
احساسات نامطلوب یا حالت هیجانی که افراد در  عبارت است ازاضطراب امتحان 

با هدف  پژوهش حاضر .کنندقعیتهای ارزشیابی تجربه میآزمونهای رسمی یا سایر مو
  .ه استانجام گرفت رابطه عزت نفس و عملکرد خانواده با  اضطراب امتحانروشن ساختن 

  057 از نمونه متشکلحجم   است.توصیفی از نوع همبستگی  پژوهشتحقیق روش 
 تصادفی خوشه ایگیری روش نمونهکه به است دانش آموز دوره پیش دانشگاهی 

نفس های مقیاس عزتشده است. در پژوهش حاضر پرسشنامهای انتخاب  چندمرحله
و  شدهروزنبرگ، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامه اضطراب امتحان اجرا 

تحلیل قرار  همزمان مورد  با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون دست آمدهی بههاداده
درگیری های عملکرد خانواده )پاسخدهی، مؤلفهن داد که . نتایج تحلیل نشاه اندگرفت

( و عزت نفس به صورت منفی اضطراب امتحان را پیش بینی مسأله، کنترل و حل عاطفی
انتظارات، میزان حمایت  مانندکه عملکرد خانواده  نشان دادنتایج پژوهش  می کنند.

یزان اعتماد دانش آموز به کنندگی، شرایط خانوادگی و چگونگی برخورد با دانش آموز و م
بنابراین  .استتواناییهای خود و عزت نفس او از عوامل مؤثر بر اضطراب  امتحان 

          ها برای مقابله با اضطراب امتحانمشاوران تحصیلی، اولیای مدارس و خانواده
 .    کنندبه این عوامل توجه باید دانش آموزان 
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 مقدمه

 یا کننده شرایط تهدید به پاسخ در افراد که است نشیت یا نگرانی ،ناخوشی احساس اضطراب

تاثیرات مثبت بر  ر در حد طبیعی تجربه شودگا دهند و این ویژگی هیجانیاز خود نشان می فشارزا

مخرب بر  یتاثیر ،تجربه نشود طبیعی حالتی غیر از حداضطراب در اگر  گذارد، امامیزندگی 

ثر از أتواند متمی که استامتحان  اضطراب اضطراب، یکی از انواع .گذاشتخواهد عملکرد فرد 

برونگرایی یا درونگرایی  مانندشخصیتی ویژگیهای مسائل محیطی مانند عملکرد خانواده یا 

با  که شودمی سبببررسی علل دخیل در بروز اضطراب  .(1247بلوچی،ارفع )غفاری و باشد

    که تجربه مفرط اضطراب  بسیاریالت ها و دانش آموزان از مشکآموزشهای مناسب به خانواده

 .آورد جلوگیری کردوجود میبه

تهدید تصور کرد که ارگانیسم را برای  در برابرتوان یک پاسخ طبیعی و انطباقی اضطراب را می

در  ،رسد تقریباً در مورد همه چیز نگران هستندکسانی که به نظر می .کندستیز یا گریز آماده می

توان به عدم توانایی در کنترل میکه شوندمی جسمانیمشکالت فراوان روانی و زندگی خود دچار 

و  سادوکقراری اشاره کرد )اشکال در خواب و بی تحریک پذیری، النی،ضتنش ع نگرانی،

 در که ریطوبه  هستند،روانی  هایآسیب انواعترین (.  اختالالت اضطرابی از شایع1211، 1سادوک

 ،رــنف راــچه رـه از و  میشوند مبتال آن به نفر نمیلیو 32 از یشـب االنهـس مریکاآ همتحد یالتا

اضطراب تاثیر منفی  (.9،3779و انگلن 2، دوجانگ3)موریستــسا رــگیدر آن اــب رــنف کــی

یکی  (.3773 ،5)ویتچن گذاردبر زندگی افراد می اجتماعی فردی و قابل توجهی از لحاظ عملکرد

مطلوب یا نات اضطراب امتحان را احساسا (1417)6دوسک .استطراب امتحان انواع اضطراب ،اض

 دنکنهای رسمی یا سایر موقعیتهای ارزشیابی تجربه میداند که افراد در آزمونیجانی میحالت ه

و  سبکهای فرزندپروری میان پژوهشهای متعدد نشان داده اند که .(3774،توکلی)رضازاده و 

و  0یسونادارد)د وجود داراارتباط معن نوجوانان و کودکان در اضطراب ویژگی با عملکرد خانواده

 رابطه بررسی به خود پژوهش ( در1441) 17شک (.4،3779پاپکو -پلگ؛ 1200تشکر، ؛1،3776رنک

                                                           
1. Sadock & Sadock 
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 چینی نوجوانان رفتاری مشکالت و تحصیلی سازگاری شناختی،سالمت  روان با خانواده عملکرد

دانسته  نامطلوب را خود خانواده عملکرد که نوجوانانی دندهمی انوی نش یهایافته، است پرداخته

 مشکالت ازبیشتر  اند، کرده گزارش خوب را خود خانواده عملکرد که با نوجوانانی مقایسه در ،اند

در  .اندداشته ترضعیف تحصیلی عملکرد و اندبردهرنج مینامناسب  و رفتارهای روانی سالمت

ب امتحان نیز عوامل بسیاری همچون عدم آمادگی کافی، تجربیات منفی حوزه آسیب شناسی اضطرا

و به اعتقاد هیل  .(1210، پور)جمعه خوردو عوامل خانوادگی به چشم می افکار منفی ،قبلی

به ابتدایی و پیش دبستانی  از دورۀاضطراب امتحان برخی از دانش آموزان  (،1419) 1ویگفیلد

عملکرد  ازوالدین تقاضاهای غیر واقع بینانه یا انتظارات سطح باالیی یعنی زمانی که وجود می آید، 

 .دارندکودکانشان 

 .کندعملکرد خانواده به صورت جامع به ویژگیهای ساختاری و اجتماعی خانواده اشاره می

سازگاری و کیفیت روابط در  ویژه در مورد تعارضات،عالوه بر آن تعامالت و روابط خانواده به

را  هاتوان خانوادهمی عملکرد نظر از .(3771، و همکاران 3)آلدرفر گیردواده را در بر میدرون خان

 به را خود عملکردی، مشکالت هایخانواده  .کرد تقسیم عملکردی غیر و عملکردی دسته دو به

ی اعضا که است ای باز منظومه خانواده واقع، در .کنندمی حل متفاوت زمانبندیهای در و درجات

 .شوند تشویق می نیز خود فردی هویت گسترش برای البته اند، پیوسته هم به عاطفی به طور  آن

 را تعارض نتیجه، در ؛است شرط و قید بدون پذیرش و عشق از مملو هاییهخانواد چنین فضای

 ؛1415 استریت،)کنند اجابت می را یکدیگر کمک درخواست رغبت و میل با و کنندمی تحمل

 لحاظ از ی آناعضا و بسته دارد حالت عملکردی غیرۀ (. خانواد1204 نیا، علوی و تبریزی ترجمه

 حتی سخت و ی خانوادهاعضا میان مرزهای، هستند هم از جدا و شده رها خود حال به عاطفی

. شوندتشویق نمی فردی، هویت گسترش برای خانواده یاعضا و است مشروط عشق، است مبهم

 مشکالت بنابراین ،کندمی خودداری کمک درخواست یا مشکل ذیرفتنپ از خانواده عالوه بر آن

هایی که خانواده ارتباط اعضای(. 1217 پیکرستان،)کنندمی بروز دیگر شکلهای به یا یابندمی ادامه

و نقش هر یک از افراد خانواده به خوبی تعریف  استمناسب دارند به صورت شفاف  یعملکرد

افراد خانواده  میانعواطف دارند و ها در عملکرد خود استقالل دهکودکان این خانوا .شده است

یری و گدر ،مناسب ندارند یکردلهایی که عمدر مقابل خانوادهاست. منسجم و دارای تنظیم مناسب 

بسیار ضعیف آنها جریان دارد و کنترل عاطفی و رفتاری  بسیار زیاد در میان افراد آنهاهم ریختگی هب

                                                           
1. Hill & Wigfield 
2. Alderfer 
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دهد می نشان ،داده است( انجام 3779پاپکو )-پلگکه  پژوهشی (.3771، کاران)آلدرفر و هماست

     و تمایز یافتگی بیشتری از خانواده را تجربه  دارندکه کودکانی که در خانواده خود استقالل 

که سالمت  استعملکرد خانواده جنبه مهمی از رشد  .دارنداضطراب امتحان کمتری  ،کرده اند

ه در درون خانواده رخ چدر واقع آن .دهدو هیجانی کودک را تحت تاثیر قرار می اجتماعی جسمانی،

تواند یک عامل کلیدی در ایجاد انعطاف پذیری و کاهش دهد و چگونگی عملکرد خانواده میمی

گفت توان می بنابراین ،خطرات فعلی و آینده مرتبط با رویدادهای ناگوار و شرایط نامناسب باشد

عملکرد  در حالی که او می شود،پیشرفت  وکودک  سبب یادگیریاسب خانواده عملکرد من که

 ،1کند)سیلبورن تجربهشود که کودک در طول رشد مشکالت فراوانی را می سببسب انامن

 .(3776، 5گرفینو  9شفرد ،2مایودی ،3زوبریک

 مقدم، یاسد ابوالقاسمی،)استعزت نفس نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر اضطراب امتحان 

و  است بهنجار شخصیت ویژگیهای از یکی نفس عزت از برخورداری (.1205، شکرکن و نجاریان

 در .است گرفته قرار نشناسانارو بسیاری از پژوهش مورد که است مفاهیمی جمله از این متغیر

 اضطراب و تنهایی احساس افسردگی، چونهم مفاهیمی با نفس عزت میان ارتباط بسیار تحقیقات

 تحصیلی پیشرفت و توانمندی احساس کارآیی، احساس چون مفاهیمی و منفی متغیرهای منزلۀ به

 از است عبارت نفس (. عزت1440، 6اند)مولیس و مولیس گزارش شده مثبت متغیرهای عنوان به

 فرد که قضاوتی یا  کنداحساس می خود به نسبت شخص که ارزشی و تأیید تصویب و درجه

  (.17،3773لوفتوسو  4، فردریکسن1هوکسما-نولن ،0ارد)اسمیتد خود ارزش به نسبت

که عزت نفس باال فرد را  ه استدر پژوهشهای خود به این نتیجه رسید (1460) کوپر اسمیت

. عزت نفس عاملی است کندمیفشارهای روانی مقاوم  و انواع مشکالت و مسائل زندگی برابردر 

تواند در انی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین میتواند درک و تفسیر و واکنشهای هیجکه می

( 1411)11ینابه نوشته استعاملی تعیین کننده باشد. و کاهش اضطراب  زایی رویدادهامیزان استرس

                                                           
1. Silburn 
2. Zubrick 

3. De Maio 

4. Shepherd 
5. Griffin 

6. Mullis & Mullis 

7. Smith 
8. Nolen-Hoeksema 

9. Fredrickson 

10. Loftus 
11. Stein 
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در مواجهه با موقعیتهای استرس زا و بحرانی زندگی ند افرادی که از عزت نفس باالیی برخوردار

(  1205) شلقاسمی و همکارانادر مطالعه ای که ابو دارند. توان سازگاری باال و اضطراب کمتری 

اضطراب امتحان و عزت نفس رابطه منفی وجود دارد و این  میانکه  همشخص شد داده اندانجام 

با توجه به مطالب مطرح شده  .کرده اند( تکرار 1204) زندیو  هنرمند زاده مهرابی ،حقیقی رایافته 

که  شده استدر پژوهش حاضر تالش  ،قیت تحصیلی دانش آموزانو تاثیر اضطراب امتحان بر موف

 .های عملکرد خانواده و عزت نفس بررسی شودمؤلفهرابطه اضطراب امتحانی دانش آموزان با 

های عملکرد خانواده و عزت نفس توانایی  مؤلفهکه آیا  استال اصلی پژوهش حاضر این ؤس

 دارند؟ بینی اضطراب امتحان راپیش

 روش

 . استتحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی روش 

 جامعه آماري و نمونه آماري

در دانشگاهی مدارس استان آذربایجان شرقی دانش آموزان پیش تمامجامعه آماری این پژوهش 

خوشه ای گیری برای انتخاب نمونه مورد مطالعه، از روش نمونه ند.ه ابود 49-45سال تحصیلی 

مناطق آموزش و پرورش استان . به همین منظور، ابتدا شده استاستفاده  تصادفی ای چند مرحله

تقسیم سپس از هر منطقه جنوب، مرکز و شمال  منطقهسه از لحاظ جغرافیایی به آذربایجان شرقی 

از  در مرحله بعدشده است.  جغرافیایی، یکی از مناطق آموزش و پرورش به طور تصادفی انتخاب

دخترانه(  مدرسه پیش دانشگاهی 2و پسرانه دانشگاهی پیش مدرسه 2سه )مدر 6هر منطقه انتخابی 

کالس )از هر یک از گروههای آموزشی  2و از هر مدرسه نیز  شده به صورت تصادفی انتخاب

دانش آموز به صورت  19هر کالس نیز،  فهرستعلوم انسانی، ریاضی و تجربی، یک کالس( و از 

برای محاسبه حجم نمونه از فرمول  بوده است.نفر  057ه حجم نمون ه اند.تصادفی انتخاب شد

نفر کافی اعالم  217البته در این فرمول برای جامعه هدف تحقیق حاضر  .مورگان استفاده شده است

متغیرها برآورد  میانتالش شده است که روابط دقیق  این پژوهشبا توجه به اینکه در  بود، اماشده 

 اند.تحقیق شرکت داده شدهشود شرکت کنندگان بیشتری در 

 گیريهاي اندازهابزار

است که پنج گویه آن مثبت  اییک مقیاس ده گویه راز: این اب1مقیاس عزت نفس روزنبرگ. 3

در این آزمون آزمودنی باید احساس واقعی خود را درباره هر یک  .و پنج گویه آن نیز منفی هستند

                                                           
1. Rosenberg Self-Esteem Scale 
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در  .موافقم و کامالً موافقم مشخص نماید الفم، مخالفم،ها در یکی از چهار گزینه کامالً مخ از گویه

گذاری این آزمون، امتیاز  گیرد. جهت نمره گذاری به صورت معکوس انجام میهای منفی نمره گویه

یک تا چهار در نظر گرفته شده است. ضریب اعتماد )پایایی( این مقیاس به شیوه آلفای کرونباخ در 

به وسیله  (1201حبیبی ) را روایی این آزمون .ست آمده استدهب 61/7( 1201پژوهش حبیبی )

که نشان دهنده پایایی  بوده 19/7پایایی این ابزار در پژوهش حاضر  .است کردهتأیید  یتحلیل عامل

 .استباالیی 

این پرسشنامه برای سنجش عملکرد خانواده برمبنای  پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده:. 9

. این الگو (1204، ذاکر ی)ثنایتدوین شده است همکارانش و اپشتاین از سوی 1مستر الگوی مک

سازد. هدف آن سنجیدن عملکرد خانواده است  خصوصیات ساختاری و تعاملی خانواده را معین می

عاطفی و کنترل رفتار  درگیرینقش، پاسخدهی عاطفی،  یو از شش بعد حل مشکل، ارتباط، ایفا

نجش عملکرد خانواده متناسب با این شش بعد، از شش خرده تشکیل شده است. لذا پرسشنامه س

مقیاس برای سنجیدن آنها به عالوه یک خرده مقیاس هفتم مربوط به عملکرد کلی خانواده تشکیل 

( مورد تائید قرار 1204بهاری) رادر ایران نیز روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه  شده است.

نقش،  یحل مشکل، ارتباط، ایفاهای مؤلفهه دست آمده برای پایایی بدر پژوهش حاضر  است. داده

و  02/7، 61/7، 50/7، 53/7، 60/7به ترتیب   پاسخدهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار

 .است 15/7

 لقاسمی، اسدی مقدم، نجاریان و شکرکناابورا : این پرسشنامه 3پرسشنامه اضطراب امتحان. 0

ماده کاهش یافته است  35ماده بوده که در مطالعه اصلی به  42اولیه . پرسشنامه اند( ساخته 1205)

ندرت، گاهی اوقات و اغلب اوقات( و آزمودنی بر اساس یک مقیاس چهارگزینه ای )هرگز، به

است. کسب نمره باالتر، نشان دهنده  05دهد. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر پاسخ می

ش همسانی درونی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب سنج برایاضطراب بیشتر است. 

گزارش شده است. برای پایایی نیز با استفاده از روش بازآزمایی، ضریب همبستگی  49/7آلفای 

برای این پایایی به دست آمده  به دست آمده است. 00/7های آزمودنیها در دو نوبت نمره میان

 .است 45/7در این پژوهش آزمون 

                                                           
1. McMaster 
2. Test Anxiety Inventory 
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 هاتهیاف

شناخت ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیهای تحقیق فراوانی شرکت کنندگان در  برایابتدا 

 نشان داده شده است. 1شماره های آمار توصیفی در جدول طبقات جنسیتی بر اساس مشخصه
 آزمونۀ مشخصات جمعیت شناختی نمون .3جدول 

 انحراف معیار میانگین سنی درصد تعداد گروه

 66/1 16/11 9/59 971 دختر

 74/1 62/11 6/95 293 پسر

 97/1 20/11 177 057 کل نمونه

به منظور بررسی متوسط عملکرد دانش آموزان و پراکندگی نمرات آزمودنیها در هر یک از 

و همبستگیهای پیرسون  انحراف معیار( شاخصهای توصیف آماری )میانگین، ،متغیرهای پژوهش

 .شده استارائه  3شماره در جدول مطالعه  محاسبه شده در متغیرهای مورد
 هاي پژوهشپیرسون میان متغیر . شاخصهاي توصیفی و همبستگی9جدول 

انحراف  میانگین متغیرها

 معیار

اضطراب 

 امتحان

حل  عزت نفس

 مسأله

انتخاب  ارتباط

 نقش

 درگیری پاسخدهی

 عاطفی

 کنترل

 

 عملکرد

 اضطراب

 امتحان

14/23 16/16 1         

        1 -94/7** 40/9 59/34 فسعزت ن

       1 39/7** 720/7 39/3 61/4 مسألهحل 

      1 51/7** -15/7** 763/7* 03/3 30/15 ارتباط

انتخاب 

 نقش

31/37 21/2 **17/7 **10/7- **51/7 **27/7 1     

    1 50/7** 55/7** 63/7** -21/7** 716/7** 75/9 59/11 پاسخدهی

 درگیری

  عاطفی

01/10 72/9 **35/7 **34/7- **21/7 **32/7 **57/7 **51/7 1   

  1 54/7** 59/7** 63/7** 30/7** 91/7** -23/7** 35/7** 05/2 45/11 کنترل

 1 64/7** 56/7** 02/7** 60/7** 52/7** 01/7** -23/7** 15/7** 37/6 24/36 عملکرد
 P<71/7ح معناداری در سط**
 P<75/7ح معناداری در سط*

بین در این تحقیق عزت نفس که به عنوان متغیر پیش، 3بر اساس اطالعات جدول شماره 

بدین معنی که کسانی که از عزت نفس  .دار با اضطراب داردامنفی و معنۀ رابط ،استفاده شده است

 های انتخاب نقش،مؤلفهعالوه بر آن  .اضطراب بیشتری را تجربه می کنندند، ینی برخورداریپا

دار با اپرسشنامه عملکرد خانواده رابطه منفی و معن کنترل و عملکرد ،عاطفی درگیری ،پاسخدهی

با توجه به اینکه نمرات این آزمون معکوس بوده است اطالعات به دست آمده  .اضطراب دارند

   کمتری ب اضطرا سببها بهتر باشد مؤلفهدهد که هر چقدر عملکرد خانواده در این نشان می
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با اضطراب  در این قسمت برای بررسی ارتباط عزت نفس و عملکرد خانواده دانش آموزان شود.می

 متغیرهای  میانوجود رابطه  .ه استگرفته شد رگرسیون چندگانه بهره امتحان دانش آموزان از

حاضر نیز از این امر مستثنی  پژوهشکه  استتوصیفی  پژوهشهایبین یکی از محدودیتهای پیش

از انجام تحلیل رگرسیون جداگانه،  پیشبین ه منظور بررسی استقالل متغیرهای پیشب نیست، اما

فرض همخطی بودن چندگانه بررسی شد. نرم افزار، شاخص تحمل و شاخص عامل تورم واریانس 

و شاخص عامل تورم واریانس در  46/7تا  03/7را به دست داد. شاخص تحمل متغیرها در دامنه 

بین از یکدیگر مستقل توان پذیرفت که متغیرهای پیشقرار داشت، از این رو می 13/1تا  11/1دامنه 

که  هعالوه بر آن نمودار طبیعی هم نشان داد .هستند و هم خطی بودن چندگانه اتفاق نیفتاده است

 است. ندادهانحراف از طبیعی بودن رخ 
 لکرد خانواده و عزت نفسرگرسیون چندگانه برای پیش بینی اضطراب امتحان براساس عم .2 جدول

 شاخص متغیر

 B β t P R 3 R 3 R∆ E .S F P 

 771/7 75/24 31/19 31/7 34/7 59/7     مدل

       771/7 -74/19 -90/7 -67/1 عزت نفس

       72/7 -16/3 -17/7 -06/7 مسألهحل 

       12/7 51/1 76/7 20/7 ارتباط

       16/7 -16/7 -770/7 -72/7 انتخاب نقش

       771/7 -72/9 -31/7 -10/7 پاسخدهی

       771/7 40/2 10/7 01/7 عاطفی درگیری

       773/7 11/2 15/7 61/7 کنترل

       40/7 -72/7 -773/7 -776/7 عملکرد

 و عمکرد خانواده عزت نفس ها:پیش بینی کننده

 اضطراب متغیر وابسته:

، مسأله)حل  خانواده عملکرد هایمؤلفهنفس و عزت  دهد کهنشان می 2نتایج جدول 

 .دانش آموزان را دارد امتحان توانایی پیش بینی اضطراب و کنترل(  عاطفی درگیریپاسخدهی، 

    34/7. ضریب تبیین به دست آمده برابر است 59/7 به دست آمده ضریب همبستگی چندگانه

یین تصحیح شده به دست آمد که در به عنوان ضریب تب 31/7عدد  ،باشد که بعد از تصحیحمی

که عزت نفس و عملکرد  به دست آمده مشخص کرده است نتایجباشد. معنادار می 771/7سطح 

به بیان دیگر دانش آموزانی که از عزت نفس  .کنداز واریانس اضطراب را تبیین می 31/7خانواده 

 کنند.متری را تجربه میکامتحانی  اضطراب  ،باال و عملکرد مناسب خانواده  برخوردارند
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 گیریو نتیجه بحث

 پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن سهم عزت نفس و عملکرد خانواده در تجربه اضطراب

 ساراسون ست.امتحان صورت گرفته ا
 داندمی 3خود به اشتغال نوعی را اضطراب امتحان (1405)1

 شناختی ارزیابیبه  غالباً و شودمی خود مشخص تواناییهای درباره تردید و انگاری کم خود با که

  منجر فرد تحصیلی افت عملکرد و نامطلوب فیزیولوژیک واکنشهای حواس، عدم تمرکز منفی،

 دهد که عملکردنشان می یج به دست آمده در این پژوهشانت (.1205، محمدی)علی گرددمی

 همسو با نتایج نتایج  دار دارد که اینامعن یخانواده در به وجود آمدن اضطراب امتحانی تاثیر

    باشد.می (3774) و همکاران 2یحیی و( 1200)موسوی (، 1419)ویگفیلدو هیل تحقیقات 

 کند که( در مطالعه دیدگاههای مختلف شبکه ارتباط انسانی مطرح می1217پور رودسری )بخشی

 ارتباطی خانواده ترین شبکه ارتباطی که هر یک از انسانها را احاطه کرده شبکهنخستین و مستقیم

 ( نیز معتقدند که رفتار و هیجانات افراد تابع عوامل مختلفی است که از3779) 5کر و 9است. کیسنر

 و باشد مطلوب آن ابعاد تمامی در خانواده عملکرد زمانی که ترین آنها خانواده است.جمله مهم

 دارای خانواده اعضای میان ارتباط بتواند به صورت منطقی با مشکالت برخورد کند، خانواده

 مشورت کنند و بدون یکدیگر با مهم درباره مسائل بتوانند خانواده اعضای باشد، روشن و ضوابط

 لحاظ عالوه بر مسائل مطرح شده ازو  احساس ترس یا طرد شدگی نظرات خود را مطرح کنند

 نیازهای تأمین تمسئولی خانواده ،باشد صمیمیت و احساس تعهد  باهمراه  خانواده فضای عاطفی،

 نیز عاطفی درگیریدر بعد  .شودمی آنها احساسات پاسخگوی و گیردمی برعهده را اعضا عاطفی

 از عاطفی مشارکت حد، از بیش مشارکت یا عاطفه از عاری مشارکت، مشارکت فقدان جای به باید

 نیازهای از ی خانوادهاعضا واقعی درک اساس بر مشارکت و باشد داشته همدالنه وجود نوع

 رفتار کنترل بعد در. سازد برآورده را نیازها این که بینجامد به پاسخهایی و گیرد صورت یکدیگر

  گیر به صورتی که اعضا نسبت بهبه جای اعمال کنترل مستبدانه و یا استفاده از روش سهل باید نیز

 )کیسنرپذیر استفاده کنند گو نباشند از کنترل انعطافقبال خانواده به هیچ عنوان پاسخ رفتار خود در

 د به خوبی شرایط رانچنین خانواده منسجمی فرزندانی تربیت خواهد کرد که بتوان. (3779، و کر

دانند که ها میهمچنین فرزندان این خانواده باشند.د و از میزان تواناییهای خود مطلع نتحلیل کن

                                                           
1. Sarason 
2. Self-Preoccupation 

3. Yahaya 

4. Kiesner 
5. Kerr 
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مانع از تجربه اضطراب نیز این امر  .ارندوالدینشان انتظارات بیش از حد توان کودکانشان از آنها ند

توانند به کرد مناسب میهای دارای عملفرزندان خانواده دلیلبه همین  .شودفراوان در فرزندان می

اضطراب خود را کنترل کنند و سطح پایینی از  ،خوبی در سختیها و شرایط استرس آور مثل امتحان

 اضطراب را تجربه کنند.

ش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و اضطراب امتحان  بود که نتایج از دیگر اهداف پژوه

این یافته با با  .بینی اضطراب امتحان را داردرگرسیون همزمان نشان داد که عزت نفس توانایی پیش

 .ست( همسو1411) ینااست( و 1440) مولیس و مولیس(، 1443) 1نتایج تحقیقات ماکسول

ن واقعیت است که عزت نفس یک عامل روانشناختی مهم و نشانگر ای پیشینمطالعات در سالهای 

   ایجاد با افزایش عزت نفس در فرد احساس توانمندی  است.اثر گذار بر سالمت روانشناختی 

افزایش اعتماد به نفس و  پیشرفت تحصیلی، ،همچون کاهش اضطراب ییرات مثبتیتغ و شودمی

و  9چالما ،2هاسمن ،3منه وجود می آید)تالش برای کسب موفقیت به صورت پایدار در فرد ب

 میانکه رابطه علت و معلولی  یبا توجه به مطالب مطرح شده و بعضی مطالعات .(3779، 5وریس

و 7، آلرد  6فالیاضطراب را مطرح کرده اند) مانندعزت نفس پایین و مشکالت روانشناختی 

یکی از  ر و تعجب بر انگیز نیست.از انتظا ( نتایج به دست آمده در این پژوهش دور3771، 1اردوی

 .(1210، )جمعه پوراستدالیل اصلی در اضطراب امتحان اعتماد به نفس پایین و افکار منفی 

، دارد)اسمیت و همکاران خود ارزش به نسبت فرد که باتوجه به اینکه عزت نفس قضاوتی است

به نفس باالتری برخوردار شود که فرد از اعتماد می سبباین قضاوت مثبت باشد که ( وقتی 3773

عامل دیگری که در  .شود و این امر خود به خود کاهش اضطراب امتحان را در پی خواهد داشت

عاملی  (1460) به گفته کوپراسمیت عزت نفس .استاضطراب امتحان مطرح شده است افکار منفی 

عزت که وقتی  .دهدیجانی فرد را تحت تاثیر قرار تواند درک و تفسیر و واکنشهای هاست که می

نفس در افراد پایین باشد افکار منفی بیشتری وجود خواهد داشت و این افکار منفی قبل و در حین 

گیری کرد که عامل عزت نفس و توان نتیجهاضطراب بیشتری خواهد شد. در پایان می سببامتحان 

مانند سایر تحقیقات نیز  پژوهشاین  .بینی اضطراب امتحان نقش دارنددر پیشعملکرد خانواده 

                                                           
1. Maxwell 
2. Mann  

3. Hosman 

4. Schaalma  
5. Vries 

6. Flay  

7. Allred 
8. Ordway 
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       بوده از جمله اینکه این تحقیق فقط روی دانش آموزان  یدارای محدودیتهایانجام گرفته 

تر ها به سالهای پاییندر مورد تعمیم دادن این یافته، از این رو دانشگاهی انجام گرفته استپیش

 جرای پژوهش مقارن با کنکور بود،زمان ا با توجه به اینکه عالوه بر آن  .توان نظر قاطعی دادنمی

تاثیر مثبت کردند. با توجه به اینکه اضطراب بیشتری را در امتحانات تجربه میآزمودنیها احتماالً 

عزت نفس و عملکرد بهتر خانواده در تحقیقات گذشته اثبات  یآموزش والدین و معلمان در ارتقا

های آموزشی برای والدین اری دورهزکه با برگشود ( پیشنهاد می3777، 3و آبراهام 1اودا) شده است

 .دارای اضطراب امتحان در اکتساب آرامش و پیشرفت تحصیلی به این کودکان کمک شود فرزندان

نفس و موجبات افزایش عزت  ،پذیرا و حمایت کننده جویتوانند با ایجاد همچنین والدین می

 وزان فراهم آورند.دانش آمرا در کاهش اضطراب امتحان 

                                                           
1. O'Dea  
2. Abraham 
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 منابع
(. ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای 1205مقدم، عزیزه؛ نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین. )ابوالقاسمی، عباس؛ اسدی

مجله علوم تربیتی و سنجش اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی تحصیلی اهواز. 
  . 02-61(، 9و 2)، روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

نیا،  علوی علی و تبریزی مصطفی ، )ترجمهسیستمی نگرش در عمل و نظریه خانواده، مشاوره .(1415ادی. ) تریت،اس

 .فراروان انتشارات تهران: .(1204

  .33-6دوره ششم،   ،مشاور پیام .تعاملی سیستم یک عنوان به (. خانواده1217عباس. ) رودسری، پور بخشی

 یاــجهزو و قالــط رــغی یاــهزوج ینـب ادهانوــخ ییرااــک سهــمقای و ابیــیارز(. 1204)د. اــفرش ری،اـبه
وره، شاـم تهـشر دـشار یـشناسرکا هـنامناـ. پایانونیـق پزشکی نمازسا نپزشکیروابخش به مرجوعیق الــط

 .تربیتمعلم هنشگادا

 دختر دارای هایهخانواد و راریف نوجوان دختر دارای هایخانواده عملکرد بررسی(. 1217عباسعلی. ) پیکرستان،

 تربیت تربیتی، دانشگاه علوم و شناسی روان دانشکده مشاوره، رشته ارشد کارشناسی نامهپایان .عادی نوجوان

 .معلم

 والدین گرایی جزم و گرایی کمال A شخصیتی الگوی فرزندپروری، های نگرش رابطه بررسی (.1200. )بهرام تشکر،

 نشده چاپ نامه پایان .آباده شهرستان راهنمایی سوم پسر آموزان دانش صیلیحت لکردعم و امتحان اضطراب با

 . اهواز چمران شهید دانشگاه ،شناسی روان و تربیتی علوم ، دانشکدهروانشناسی عمومی رشته ارشد کارشناسی

 .بعثت انتشارات تهران: .ازدواج و خانواده سنجش هایمقیاس(. 1204ثنایی ذاکر، باقر. )

 . مشهد: انتشارات فرا انگیزش.رهایی از اضطراب امتحان(. 1210عه پور، احمد. )جم

 .ننااصیلی نوجوـشرفتتحـپی با مرتبط یفعالیتها و هیاخوک کم رفتار در دخو حرمت نقش(. 1201)مین. را ،حبیبی

 .انتهر هگانشدا تربیتی معلو و شناسیروان هنشکددا ،رشته روانشناسی تربیتی شدار شناسیرکا نامهنپایا

 مازلو نیازهای مراتب سلسله رابطه (.1204) .محمد تاج ،غریبی دره زندی و مهناز هنرمند، زادهمهرابی ؛جمال حقیقی،

 و تربیتی علوم مجله .اقتصادی - اجتماعی وضعیت کنترل با تحصیلی عملکرد و آموزشگاهی اضطراب با

 .136-172 ، (3و 1) 0، روانشناسی

(. 1211)ترجمه نصرت اهلل پور افکاری، جلد دوم،، خالصه روانپزشکی(. 3777ادوک، ویرجینیا. )سادوک، بنیامین و س

 تهران: انتشارات شهر آب.

 و تحصیالت آموزان، دانش گرایی برون گرایی، درون امتحان، اضطراب رابطه بررسی . (1205) حسین. محمدی،علی
ارشد رشته روانشناسی  کارشناسی نامه پایان راهنمایی. سوم سال آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با والدین شغل

  شیراز. دانشگاه تربیتی،

(. رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در 1247غفاری، ابوالفضل و ارفع بلوچی، فاطمه. )

 (،3) 1، و مشاوره مجله پژوهش های روانشناسی بالینیدانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد. 

131-126 . 

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی، اجتماعی و عملکرد تحصیلی  .(1200) .موسوی شوشتری، مژگان 
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