
 263  -261  ، ص2316 ، زمستان21رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هیجانات پیشرفت با اضطراب امتحان در دانش آموزان 

شهر تهران می باشد. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.  جامعه مدارس تیزهوشان 

آماری شامل کلیه دانش آموزان مدارس تیزهوشان در مقطع متوسطه دوم شهر تهران می 

نفر به استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای  463باشد، که از میان آنها 

از  پرسشنامه اضطراب امتحان و هیجانات  انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند

پیشرفت بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون 

چندمتغیری استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد، میان هیجانات منفی پیشرفت و 

طه راب امتحان راباضطراب امتحان رابطه منفی معنادار و میان هیجانات مثبت پیشرفت با اضط

مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، امکان پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان 

 تیزهوش از طریق هیجانات پیشرفت مثبت و منفی وجود دارد.

 .هیجانات پیشرفت، اضطراب امتحان و دانش آموز تیزهوش اژگان کليدي:و 
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  2 پریناز بنيسی ، 1 شاهانی سميه
 .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز 1
 .هیئت علمی دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 سميه شاهانی

بررسی و تبيين نقش هيجانات پيشرفت در اضطراب امتحان 

 دانش آموزان مدارس تيزهوشان
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 مقدمه
( . ساراسون 1مهمی است که ساالنه میلیون ها دانش آموز را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد ) اضطراب امتحان مشکل آموزشی

اضطراب امتحان را نوعی اشتغال ذهنی است که با خودانگاری و تردید درباره توانایی های خود مشخص می شوند و غالبا به   1و ساراسون

مرکز حواس، واکنش های جسمانی نامطلوب و عملکرد تحصیلی پایین تر است، همراه دانسته ارزیابی شناختی منفی منجر می شود و با عدم ت

(. محققان، خانواده را عامل مهمی در 2اند. در این بین، محقیقن مختلف نگرش مختلفی نسبت به عوامل بروز دهنده اضطراب امتحان دارند )

نیز انتظارات معلم و خواسته های او از دانش آموز را در در بروز اضطراب امتحان   (. استوار4بروز اضطراب امتحان در دانش آموزان می دانند)

 ادانش آموزان دخیل دانسته و عنوان می کند، معلمی که نمره دادن را وسیله ای اعمال قدرت و تنبیه دانش آموز قرار می دهد، باعث ایجاد ی

شواری امتحان، مهارت های تحصیلی و محیط برگزاری امتحان نیز از دیگر عوامل (. در عین حال، د3افزایش اضطراب امتحان در وی می شود )

(. در این میان، عمده مطالعات صورت گرفته در خصوص اضطراب امتحان بر 5موثر بر اضطراب امتحان دانش آموزان محسوب می شوند )

بطه با همین مساله، مطالعه هیجانات به ویژه هیجانات پیشرفت در (. در را6هیجانات منفی و تاثیر آن بر عملکرد دانش آموز تاکید داشته اند )

 میان دانش آموزان را به صورت دقیق تری باید مورد بررسی قرار داد.

نظریه هیجانات پیشرفت از جمله مطمئن ترین و پراستنادترین دیدگاه های نظری درباره ی هیجانات در موقعیت های آموزشی است 

(. فرض زیربنایی در این نظریه آن است که 7ری هیجانات بر فعالیت ها و نتایج تحصیلی و آموزشی تاکید داشته است )که بر پایه ای اثرگذا

بینی الگوی تجارب هیجانی فراگیران و معلمان اهمیت زیادی دارد های کنترل و ارزش مرتبط با یادگیری، آموزش و پیشرفت در پیشارزیابی

های اجتماعی و کالس درس با اثرگذاری بر هیجانات پیشرفت در های خاص محیطشود که ویژگیظریه تأکید می(. عالوه بر این، در این ن8)

ارزش هیجانات  –( از نظریه کنترل 2006) 2(. پکران9ای معلمان اثرگذار است )بینی تجارت پیشرفت فراگیران و الگوی تحول حرفهپیش

ی هیجانات پیشرفت استفاده کرد. یابی پرسشنامه ها و اعتباری مقیاسی تعریف هیجانات، توسعهچهارچوب نظری ارجح برا  مثابه پیشرفت به

، 3)الزاروس 4(، رویکرد تبادلی استرس 10ی ارزش انتظار هیجانات )های برآمده از نظریهارزش با گردآوری و گسترش مفروضه –نظریه کنترل 

ارزش،  -(. در نظریه کنترل 11یافته است )اثرگذاری هیجانات بر عملکرد ساخته شده و توسعه( و مدل 1985، 5ی اسناد )واینر(، نظریه2006

ازاین، یششوند. پهای پیشرفت یا پیامدهای پیشرفت مربوط میطور مستقیم به فعالیتهیجاناتی داللت دارند که به هیجانات پیشرفت بر

مانند امید و اضطراب، 6نگرت مربوط به پیامدهای پیشرفت شامل هیجانات پیامدی آیندهشده درباره هیجانات پیشرفت، بر هیجانامطالعات انجام

یا هیجانات پیشرفت به   7سازارزش، هیجانات فعال -(. اکنون و در نظریه کنترل12شوند، مبتنی بوده است )که به شکست پیشین مربوط می

خستگی ناشی از یادگیری کالسی و خشم مربوط به مطالبات یادگیری کالسی  های پیشرفت مدارانه ی کنونی مانند لذت از یادگیری،فعالیت

(.  با در نظر گرفتن نقش و جایگاه هیجانات بر عملکرد آموزشی افراد به نظر می رسد اسن سازه می تواند بر اضطراب امتحان 9شود )مربوط می

مطالعه ایی  نشان  داد، میان هوش هیجانی و اضطراب امتحان همبستگی  و به دنبال آن عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان موثر باشد.

(. در تحقیق دیگری عنوان شد، از میان مولفه های هوش هیجانی خودآگاهی هیجانی با انگیزه پیشرفت تحصیلی 14معناداری وجود دارد)

و خودکارآمدی تحصیلی باالتر و هیجانات منفی با (. در مطالعات نیز مشخص شد، هیجانات مثبت با یادگیری عمیق 13مرتبط شناخته شد)

(. تحقیقی نیز میان اضطراب امتحان ریاضی با هیجانات مثبت 9یادگیری سطحی و پایین بودن پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری دارند )

در پژوهشی سطوح باالتر هیجانات  (. پژوهشی  نیز15تحصیلی رابطه منفی و معنادار و با هیجانات منفی تحصیلی رابطه مثبت را گزارش داد)

پیشرفت را در دختران گزارش داده و به تاثیر هیجانات مثبت پیشرفت در کاهش اضطراب و نگرانی تحصیلی و افزایش عملکرد دانشجویان 

رات آنان توسط (. مطالعه ایی نیز به این نتیجه رسیده است که هیجانات پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی و نم16اشاره داشته است)

متغیرهای مختلفی همچون خودکارآمدی و حمایت های عاطفی تعدیل می شود. به عبارتی هیجانات پیشرفت باالتر با عملکرد تحصیلی بهتر 

 ی(. تحقیقی  نیز میان خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی باالتر  با هیجانات پیشرفت بیشتر در میان دانشجویان رشته پرستار17همراه هستند )

 (. 18رابطه معناداری را مشاهده کردنه است)

آنچه تاکنون گفته شد، نتایج حاصل از یافته های مطالعاتی بودند که عمدتا بر جنبه های مختلف اضطراب امتحان و هیجانات پیشرفت 

انش آموزان تیزهوش پرداخته شده در میان دانش آموزان عادی تاکید داشتند و در کمتر پژوهشی به مطالعه و بررسی رابطه این متغیرها در د
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دولتی است. توجه به این مولفه ها در میان دانش آموزان تیزهوش را از دو جهت باید مورد توجه قرار داد. اوال، وجود مدارس تیزهوشان و نمونه 

بویژه اضطراب امتحان را در این و مدارسی که مجوز ورود به آنها نیازمند کسب امتیازات یا نمرات ویژه ای است، می تواند اضطراب کلی و 

دانش آموزان بیافزاید و ثانیا، دانش آموزان مدارس تیزهوشان به طور خاص سرمایه های انسانی و توان بالقوه جامعه هستند که هر نظام 

رده وی انسانی تمرکز کآموزشی برای ترسیم دورنمای روشنی از حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود و جامعه اش باید بر این نیر

د. شو شرایط الزم را برای رشد و بالندگی همه جانبه آنها فراهم نماید تا در آینده نزدیک شاهد بهره وری بهینه از این سرمایه گذاری ها با

مله آنها، ی سازد  که از جبنابراین نظام آموزشی باید بدنبال دالیل و عواملی باشد که فرآیند یادگیری و پیشرفت این دانش آموزان را متاثر م

شناخت چگونگی تاثیر هیجانات پیشرفت بر اضطراب امتحان در میان دانش آموزان مدارس تیزهوشان با هدف ارائه راهکارها و برنامه های 

ی م مقتضی از سوی مسئولین، کارشناسان و مشاورین مدارس مربوطه در راستای بهبود وضعیت هایی که منجر به کاهش تنش و اضطراب

 شوند، می باشد. با در نظر گرفتن این موضوع سوال اصلی پژوهش به صورت زیر شکل گرفت:

 آیا هیجانات پیشرفت در تبیین اضطراب امتحان دانش آموزان مدارس تیزهوشان اثرگذار است؟

 

 روش
ه امتحان مورد بررسی قرار گرفتطرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن رابطه دو متغیر هیجانات پیشرفت و اضطراب 

بودند. به  1495-96است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مدارس تیزهوشان مقطع دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 

نمونه گیری خوشه نفر بود که با استفاده از روش  468منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است و حجم نمونه نیز برابر با 

نفر در پایه  119نفر در پایه یازدهم و  136نفر دانش آموزان در پایه دهم،  99ای چندمرحله ای  انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند. 

ید؛ لذا پرسشنامه مخدوش دریافت گرد 3دوازدهم تحصیل می کردند. باید اضافه نمود که در پژوهش حاضر پس از توزیع پرسشنامه ها تعداد 

 پرسشنامه کامل توسط پاسخگویان برگردانده شد و مورد تحلیل قرار گرفت. 463در نهایت تعداد 

 ابزار مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از:

سوال تشکیل شده  75این ابزار دارای دو شاخص هیجانات مثبت و منفی می باشد. این پرسشنامه از  :پرسشنامه هيجانات پيشرفت

ای هرگز، بندرت، گاهی اوقات، اغلب اوقات، همیشه درجه 5های خود را بر روی یک مقیاس لیکرت دهندگان به این پرسشنامه پاسخو پاسخ

( روایی محتوایی پرسشنامه را با مراجعه به نظر برخی متخصصان و اساتید تعلیم و تربیت و 2002کنند.پکران و همکاران )بندی میدرجه

آموزان ایرانی هنجاریابی کردند و از ی دانش( این پرسشنامه را برای جامعه1488وردند. همچنین، کدیور و همکاران )روانشناسی به دست آ

(، 1488ها دارد. کدیور و همکاران )طریق به کارگیری روش تحلیل عامل تاییدی نشان دادند که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده

های پیشرفت از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار ی هیجان(، نشان دادند که پرسشنامه2002ان و همکاران )همسو با نتایج پژوهش پکر

( در پژوهش خود روایی این پرسشنامه را 1492محاسبه کردند. قناد ) 86/0تا  73/0های آن بین مقیاساست و ضرایب پایایی را برای خرده

ای هد کرده است و همچنین در مورد پایایی پرسشنامه، ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف برای هیجانبا استفاده از روش تحلیل عاملی تایی

 محاسبه شدند. 91/0و  97/0های منفی، به ترتیب و برای هیجان 89/0و  93/0مثبت، به ترتیب 

 

خیر( است این پرسشنامه در -سوال با مقیاس پاسخگویی دو گزینه ای)بله 46این پرسشنامه  دارای  :پرسشنامه اضطراب امتحان

ضریب پایایی این (. 1487نفر اجرا شد و روایی و پایایی آن در حد مطلوبی گزارش شد )نادری، 40سال توسط عابدی ترجمه شد و روی

در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ  درصد بدست آمد. 92( برابر با 1492پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ در تحقیق خاکسار و سیف )

 به دست آمد. 81/0محاسبه شده برای این ابزار 

 

 یافته ها 

 . توصيف متغيرهاي پژوهش در ميان دانش آموزان تيزهوش1جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 95/5 44/58 463 اضطراب امتحان

 41/10 34/71 463 منفیهیجانات 

 18/9 96/93 463 هیجانات مثبت
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در جدول فوق، میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه های اضطراب امتحان و هیجانات پیشرفت نمایش داده 

 . شده است

 . ضریب همبستگی ميان متغير هيجانات پيشرفت و اضطراب امتحان2جدول 

 سطح معنادرای همبستگیضریب  متغیر

 00/0 501/0 ** هیجانات منفی پیشرفت

 001/0 -343/0** هیجانات مثبت  پیشرفت

                                                                                                  *(05/0>P**(    )01/0 > P) 

( r =501/0و ضریب همبستگی) 01/0مطابق جدول فوق، بین هیجانات منفی پیشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزان در سطح      

و همبستگی مستقیم  و معناداری وجود دارد. همچنین،  بین هیجانات مثبت پیشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزان نیز در سطح آماری 

 رابطه منفی معناداری وجود دارد.  r) =343/0ضریب همبستگی) درصد اطمینان  و 99و با  01/0

 . ضریب همبستگی چند گانه جهت تبيين  اضطراب امتحان براساس هيجانات پيشرفت3جدول 

 مدل 𝑹𝟐 𝑹𝟐 Rاصالح شده

25/0 25/0 50/0 1 

 

میان اضطراب امتحان و هیجانات پیشرفت   50/0با توجه به جدول فوق، می توان عنوان کرد ضریب همبستگی چندگانه معادل با  

 وجود دارد.

 . تحليل رگرسيون چندمتغيري جهت پيش بينی اضطراب امتحان براساس هيجانات پيشرفت4جدول 

 B Beta t sig متغیر مستقل متغیروابسته

 اضطراب امتحان
 00/0 06/11 50/0 11/0 هیجانات منفی پیشرفت

 001/0 -29/10 -34/0 09/0 هیجانات مثبت پیشرفت

 

برابر با  tضریب رگرسیونی می باشد. که با توجه به  50/0با توجه به جدول فوق، هیجانات منفی پیشرفت دارای ضریب رگرسیون 

در سطح  29/10برابر با   tو آماره  34/0، از نظر آماری معنادار است. همچنین، میان هیجانات مثبت پیشرفت نیز با ضریب رگرسیون 06/11

 قادر به پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش می باشند. 05/0
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 بحث و نتيجه گيري
همزمان با یابی کارآمدی افراد مورد استفاده قرار گرفته است به وجود آمده است.ها جهت ارزشزمانی که آزمونپدیده امتحان از همان 

شکل گیری آزمون ها و گسترش استفاده از آنها نیز، اضطراب امتحان به عنوان یک مشکل آموزشی شایع در میان جوامع دانش آموزش و 

 تحصیلی عملکرد و عملکرد با  رابطه تنگاتنگی به عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی،اضطراب امتحان . (19) دانشجویی شکل گرفت

سطح سواد دانش آموزان از طریق سیستم های  بسزایی در جنبه های مختلف زندگی افراد دارند. به دنبال ارتقاء تأثیر امتحان نتایج. دارد

با فراوانی بیشتری از امتحانات روبرو می شوند. این مسأله انتظارات و فشارهای بیشتری را از سوی والدین و سیستم های آموزشی  آنهاآموزشی، 

 (. 20در خصوص عملکرد آنان به دنبال می آورد و تدریجاً اضطراب امتحان را افزایش می دهد )

ات پیشرفت پرداخته شد.  تحقیقات بسیار اندکی در ایران به نقش این در پژوهش حاضر، به مطالعه رابطه اضطراب امتحان با هیجان

(. با  9متغیر در محیط های پیشرفت پرداخته اند، به ویژه هیجانات مثبت به وسیله محققان تعلیم و تربیت عمدتا نادیده گرفته شده است )

ود را به انگیزش هیجان معطوف کرده اند و بیان می کنند، بنا ای از مطالعات توجه خاین وجود، در رویکردهای جدید پیرامون اضطراب دسته

بر نظریه هیجانات پیشرفت، انگیزه و احساس کنترل در پیشرفت افراد و بهبود فعالیت های تحصیلی و نتایج  آموزشی رابطه تنگاتنگی وجود 

نتایج آنها، بر حسب ارزیابی های به عمل آمده از نوعی مالک (. پیشرفت را می توان به بیان ساده تر به عنوان کیفیت و فعالیت ها یا 21دارد )

تسلط تعریف کرد. اکثر هیجانات مربوط به یادگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به تلویح هیجان پیشرفت قلمداد می شود. 

وسط خود دانش آموزان یا دیگران مورد قضاوت زیرا این هیجانات به رفتارها و نتایجی مربوط می شود که عموما بر حسب مالک های کیفیت ت

(. از آنجایی که مدرسه و کالس درس مکان تجارب هیجانی چندگانه )مثبت و منفی( است اهمیت بررسی سازه های 22قرار می گیرند )

یند ارزیابی کنند و هیجانی در محیط های پیشرفت واضح است. هنگامی که دانش آموزان فعالیت ها و پیامدهای پیشرفت را مثبت و خوشا

احساس نمایند که در فرآیند یادگیری کنترل دارند، باعث خواهد شد تا از مطالعه و یادگیری لذت برده و در نتیجه هیجانات مثبتی را در 

استا هیجانات از (. در همین ر24ارتباط با فعالیت های آموزشی تجربه نمایند که در خالل آن ارزیابی آنان از وضعیت امتحان نیز مثبت باشد )

اهداف ناشی می شود. هنگامی که دانش آموز با یک تکلیف و موقعیت از جمله امتحان مواجه شود و توانایی خود را برای این تکلیف مورد 

یجه ارزیابی قرار دهد و احساس کند که از عهده این تکلیف و امتحان بر نمی آید، هیجان های منفی شدیدی در وی ایجاد می شود و در نت

( و این دالیل را می توان عامل وجود رابطه مستقیم میان اضطراب امتحان و 9دچار رفتارهای مقابله ای نامناسبی چون اضطراب  می گردد )

 هیجانات منفی و رابطه معکوس میان هیجانات مثبت و اضطراب امتحان دانست. 

یزان آموزشی، مدیران و آموزگاران فعال در حوزه تیزهوشان شرایطی در مجموع، با توجه به یافته های پژوهش توصیه می شود، برنامه ر

را فراهم سازند تا دانش آموزان در بستری مناسب و مبتنی بر عالئقش ن استعدادهای خود را شکوفا سازند و از این طریق  عملکرد تحصیلی 

بطه با سطح توانایی هایش تجربه می کنند، بلکه فارغ از نگرانی بهتری را نشان دهند، چراکه نه تنها نگرش مثبت تر و هیجانات مثبتی را در را

 بابت ارزیابی و شکست که هیجانات منفی تلقی می شوند، در آزمون های تحصیلی بهتر عمل می کنند.

 

 سپاسگزاري
وردند که  بتوان پرسشنامه با تشکر فراوان از مدارس تیزهوشی که در راستای این مطالعه، همکاری الزم را  نموده و شرایطی را فراهم آ

 این تحقیق را در این مدارس انجام داد.
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