
Journal of Behavioral Sciences 
Vol 2, No. 1, 2008
Pages: 13-24

مجله علوم رفتاري 
دوره 2 ، شماره 1 ، بهار 1387

صفحات: 13-24

Abstract
Introduction: Test anxiety is the most important 
problem among students around the world. 
This study was about relationship between test 
anxiety and some personality factors on Semnan 
university’s students. Objective of this study was 
to find out relationship between test anxiety and 
introversion / extroversion and neuroticism.
Methods: This study was a correlation study. 
Sample of this study were 300 bachelor students 
(150 boys, 150 girls), who randomly selected 
from Semnan University. Test anxiety scale 
and Eyzenck personality scale, were used for 
collection data. Pearson correlation coefficient, 
t–test, and regression was used for analyzing 
data.
Results: Results showed that test anxiety has 
significant positive correlation with neuroticism. 
But there was no significant correlation between 
introversion and extroversion with test anxiety. 
Introversion and extroversion had significant 
correlation with neuroticism. But between girls 
and boys there were no significant differences 
on test anxiety, neuroticism and extroversion / 
introversion. only neuroticism could predict test 
anxiety. 
Conclusion: It seems students who are neurotic 
experience more test anxiety and their internal 
factors affect on their academic problems. 

Key words: personality, introversion, 
extroversion, neuroticism, test anxiety

چكيده
ــى، ساالنه  ــكل مهم آموزش مقدمه: اضطراب امتحان به عنوان يك مش
ــت تأثير خود قرار  ــر جهان تح ــجو را در سراس ميليونها دانش آموز و دانش
ــود. از اين رو در  ــش عملكرد تحصيلى آنان مى ش ــى دهد و باعث كاه م
اين پژوهش به منظور شناسايى عوامل شخصيتى مرتبط با آن، به بررسى 
ــخصيتى همچون روان  رابطه اضطراب امتحان با برخى از ويژگى هاى ش
رنجورى و درون گرايى/برونگرايى، در دانشجويان دانشگاه سمنان پرداخته 

شده است.
روش: روش تحقيق اين پژوهش، از نوع همبستگى است. آزمودنى هاى 
ــر (150 پسر و 150  ــجوى دختر و پس ــامل 300 نفر دانش اين پژوهش ش
دختر) در مقطع كارشناسى دانشگاه سمنان بودند كه از طريق نمونه گيرى 
تصادفى انتخاب شدند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگى 
پيرسون ، t- test و همچنين ضريب رگرسيون استفاده گرديد. براى جمع 
ــراب امتحان " و همچنين  ــاى پژوهش، از دو مقياس "اضط آورى داده ه
ــخصيت " آيزنك،  كه از ضرايب پايانى (بازآزمايى و همسانى  مقياس " ش

درونى) و اعتبار رضايت بخشى برخوردار بودند، استفاده گرديد.
يافته ها:  بر اساس يافته هاى پژوهش، اضطراب امتحان با روان رنجورى 
ــان داد (P < 0/01، r=0. 461)، اما اضطراب  ــه معنادار مثبتى را نش رابط
امتحان با درون گرايى / برون گرايى دانشجويان، رابطه معنادارى را نشان 
ــداد r=0.073, P<0/01)). روان رنجورى (با ثباتى / بى ثباتى) با درون  ن
 .r=0.175,P<0/01))گرايى / برون گرايى رابطه معنادار مثبتى را نشان داد
از ميان ويژگى هاى شخصيتى مورد مطالعه، روان رنجورى توانست متغير 
ــًا  تفاوت معنادارى بين دختران و  ــد. ضمن پيش بين اضطراب امتحان باش
ــخصيتى مورد مطالعه يافت  ــران در اضطراب امتحان و ويژگى هاى ش پس

نگرديد. 
ــجوي روان رنجور و  ــه دانش ــد ك ــن به نظر مي رس نتيجه گيـرى: چني
ــتهاي  ــتري تجربه مي كند و علت شكس مضطرب، اضطراب امتحان بيش
خود را به عوامل دروني  همچون ناتواني و كم استعدادي استناد مي دهد.

ــخصيت، درون گرايى / برون گرايى، روان رنجورى،  واژه هاى كليدى: ش
باثباتي/ بي ثباتي، اضطراب امتحان    
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مقدمه
ــت كه  ــي مهمي  اس ــكل آموزش ــراب امتحان1 يك مش اضط
ساالنه ميليونها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت 
ــك واكنش هيجاني  ــد. اضطراب امتحان ي ــر قرار مي ده تأثي
ــت. اين هيجان با احساس  ــايند به موقعيت ارزيابي اس ناخوش
نوعي از تنش، تشويش و برانگيختگي سيستم عصبي خودكار 
مشخص مي شود [1]. اضطراب امتحان، سالمت رواني دانش 
ــتعداد،  ــكوفايي اس آموزان را تهديد مى كند و بر كارآمدي، ش
ــوء  ــخصيت و هويت اجتماعي آنان تأثير س ــكل گيري ش ش
ــكل  مي گذارد [2]، و به عنوان يكي از پديده هاي فراگير و مش
ــجويان و دانش آموزان مي تواند در پيشرفت  ــاز ميان دانش س
تحصيلي و عملكرد بهينه آنان بويژه هنگام ارزشيابي اثر منفي 
ــراب امتحان عوامل متعددي  گذارد. دركاهش و يا بروز اضط
ــخصيتي مي تواند موثر باشند. عوامل  همچون ويژگي هاي ش
ــرون گرايي2، با ثباتي –  ــخصيتي همچون درونگرايي – ب ش
ــي)3، مي توانند بعنوان مؤلفه هاي  ــي ثباتي (روان رنجور خوي ب
ــخصيت، بر اضطراب و اضطراب امتحان و  ــكيل دهنده ش تش
ــا منابع تنش زا و اضطرب  ــي در مواجهه ب مكانيزم هاي سازش

آور اثر گذارند. 
ــاي مختلف زندگي  ــزايي در جنبه ه ــج امتحانات تأثير بس نتاي
ــطح سواد دانش آموزان از طريق  افراد دارند. به دنبال ارتقاء س
ــتري از امتحانات  ــي، آنها با فراواني بيش ــتم هاى آموزش سيس
روبرو مي شوند. اين مساله انتظارات و فشارهاي بيشتري را از 
سوي والدين و سيستم هاى آموزشي در خصوص عملكرد آنان 
ــًا اضطراب امتحان را افزايش مى  ــه دنبال مى آورد و تدريج ب
ــد كه دليل افت تحصيلي در  دهد [3]. در واقع، به نظر مي رس
ــياري از دانش آموزان ناتواني در يادگيري يا ضعف هوشي  بس
ــى از سطح باالي اضطراب امتحان مى  نبوده است، بلكه ناش
ــواهد زيادي ديده شده است مبني بر اينكه  باشد [4]. اخيراً ش
ــي و  ــت و اگر بررس اضطراب و نگراني، يك مرحله گذرا نيس
ــالي در اكثر افراد تداوم  ــود، تا دوران بلوغ و بزرگس ارزيابي نش

خواهد داشت [5]. 
1  -Test anxiety
2  - Extraversion and Introversion
3  - Neurotics

ــه نوعي از  ــت كلي كه ب ــان، اصطالحي اس ــراب امتح اضط
اضطراب يا هراس اجتماعي خاص اشاره دارد كه فرد را درباره 
توانايي هايش دچار ترديد مي كند و پيامد آن كاهش توان مقابله 
با موقعيت هايي مانند امتحان است، موقعيت هايي كه فرد را در 
معرض ارزيابي قرار مي دهند و مستلزم حل مسأله اى هستند. 
بنابراين مي توان دانشجويي كه دچار اضطراب امتحان است را 
ــي را مي داند اما  به منزله ي فردي توصيف كرد كه مواد درس
ــود كه دانسته هاي خود  ــدت اضطراب وي مانع از آن مي ش ش
را هنگام امتحان به ظهور برساند [7 و 6]. همچنين اضطراب 
ــازه علمي  به مجموعه اي از  ــان بعنوان يك مفهوم و س امتح
ــخ هاي ادراكي، فيزيولوژيكي و رفتاري اطالق مي شود كه  پاس
با نگراني درباره پيامدهاي منفي يا شكست احتمالي از امتحان 

يا موقعيت هاي ارزيابي كننده مشابه همراه است [8]. 
ــابقه انجام  ــت، اما س ــه اضطراب امتحان امري تازه نيس گرچ
ــاي تجربي و ميداني در اين باره به چند دهه اخير باز  پژهش ه
ــاره دارد كه بر اساس برآورد پژوهشگران،  مي گردد. هيل4 اش
ــاالنه حدود ده ميليون دانش آموز در سطح دبيرستان و 15  س
ــجويان دانشگاه هاي آمريكا اضطراب امتحان را  درصد از دانش
ــد كه آزمودني هاي بزرگتر، به  تجربه مي كنند و به نظر مي رس
ــتري دچار هستند [9]. در كشور ايران نيز چنين  اضطراب بيش
ــت از گرفتن نمره ضعيف و سرزنش  ــد كه وحش بنظر مي رس
ــخر همكالسان و دوستان، ترس از ناتواني  افراد خانواده، تمس
ــجويان را مورد آزار و اذيت  براي ادامه تحصيل، همواره دانش

رواني قرار مي دهد [10].
 ويژگى هاى شخصيتى نيز به عنوان مجموعه سازمان يافته و 
واحدي متشكل از خصوصيات نسبتًا ثابت و پايدار در افراد كه 
ــازد،  بر روي هم، يك فرد را از فرد يا افراد ديگر متمايز مي س
ــال ها  ــراب تاثير بگذارد [11]. حاصل س ــز ميتواند بر اضط ني
ــيار با نفوذي است كه بر  ــخصيت بس تالش آيزنك، نظريه ش
ــه بعد را به صورت  ــه بعد قرار دارد. ما مي توانيم اين س پايه س
ــا5 در نظر بگيريم كه تركيباتي از صفات يا عوامل  فرا عامل ه
ــه «عامل برتر» يا به عبارت ديگر سه  ــتند. به هر حال س هس

4 1- Hill
5 5- Super factors
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ــخصيت آيزنك كه يك فضاي مركزي سه بعدي براي  بعد ش
شخصيت فراهم آورده عبارتند از : برون گرايى: حالتي است كه 
ــخص به خارج از خودش معطوف مي شود.  در آن نيروهاي ش
درون گرايي : حالتي است كه در آن انرژي هاي شخص بدون 
ــه درون خود  ــا اندكي عالقه متوج ــاي خارج ب ــه به دني عالق
ــت. تفاوت عمومي  ــود و عامل بعدى روان رنجورى اس مي ش
ــت كه درون گرايان نسبت   افراد درون گرا و برون گرا اين اس
ــت، عملكرد  ــان، حافظه دراز مدت آنها برتر اس به برون گراي
ــه گير و انزوا طلب هستند،  ــته، گوش كندتر ولي دقيق تر داش
ــاس كمبود (حقارت) در آنها زياد است و براي  گرايش به احس
ابتال به دلواپسي، افسردگي و وسواس آمادگي بيشتري دارند. 
افرادي كه روان رنجوري زياد دارند در آن قسمت هاي مغزكه 
شاخه سمپاتيك دستگاه عصبي خودمختار را كنترل مي كنند، 

فعاليت بيشتري را نشان مي دهند[12].
ــان و عملكرد تحصيلي رابطه منفي ديده   بين اضطراب امتح
شده است و همچنين پژوهش ها بيانگر رابطه منفي بين منبع 
ــتند [13-17، 1،  ــار گذاري دروني و اضطراب امتحان هس مه
ــاي مفيد براي كاهش اضطراب امتحان  9]. از جمله راهبرده
ــناختي، كه تركيبي از روشهاي  ــازي ش عبارتند از : روش بازس
ــت [18 و 20]، آموزش هاي خانوادگي  درماني بك و اليس اس
در ارتباط با نيازهاي جوانان، تغيير ساختار برنامه هاي تحصيلي، 
ــبت به خود و توانايي هاي خود  تغيير نگرش دانش آموزان نس
در عوامل مدرسه[15]، اجتناب از خوردن كافئين، بموقع حاضر 
ــدن در جلسه امتحان، مطالعه صحيح، مالقات با استادان و  ش
ــدت اضطراب  ــؤال كردن درباره امتحان. راه هايي كه از ش س
امتحان جلوگيري مي كند عبارتند از: حبس كردن تنفس، شل 
ــود و توجه كردن به  ــردن ماهيچه ها، قوت قلب دادن به خ ك
جنبه هاي مثبت خود است [23-21]. گنجي و همكارانش[24] 
ــن فعاليت هاي مذهبي و  ــه اي رابطه معناداري را بي در مطالع
سازگاري با دانشگاه، به ويژه براي دانشجويان تازه وارد نشان 
ــي روحاني برخوردار  ــجوياني كه از تعال دادند و دريافتند دانش
ــكالت و تغييرات زندگي، آشفتگي  بودند، علي رغم تجربه مش
ــه از نظر اختالل  ــه از نظر اضطراب و چ ــي كمتري را چ روان
ــماني تجربه مي كنند. نريماني و همكارانش [25]، روش  جس

شناختي – رفتاري، ذكر خدا و دعا كردن را از ميان روش هاي 
مقابله با اضطراب امتحان، مؤثرتر يافتند.

ــد و همكارانش،  ــي زاده هنرمن ــاى مهراب ــج پژوهش ه  نتاي
ــش، و ماريا و نيوآ7  ــاپ6 و همكاران ــمي، بيش بهرامي، ابوالقاس
ــان دادند كه ميزان همه گيرشناسي  [1، 26، 27، 28،29]، نش
ــت و آنها  ــران اس ــتر از پس اضطراب امتحان در دختران بيش
ــدت بيشتري تجربه مي كنند. احتماال  اضطراب امتحان را با ش
ــه پذيرش اضطراب و قبول آن را به عنوان  دختران، ترغيب ب

يك ويژگي زنانه تلفي مي كنند. 
ــرخوردگي را در فرد  ــاس تنهايي و س ــرش گروهي، احس پذي
ــوارد درماني  ــياري از م ــش مي دهد. كارآيي گروه در بس كاه
ــت[5].  ــده اس ــراب امتحان تأييد ش ــان اضط ــون درم همچ
ــان داده اند كه عزت  ــگرانى نيز در تحقيقات خود نش پژوهش
ــگاهي و اضطراب  نفس با اضطراب عمومي، اضطراب آموزش
امتحان رابطه منفي دارد [31 و 30]. پژوهش هاي فراواني نيز 
ــه رابطه اضطراب امتحان با اضطراب عمومي، صورت  در زمين
پذيرفته كه نتايج آنها بيانگر وجود رابطه بين اضطراب امتحان 

و اضطراب عمومي  مي باشد [25 و 32]. 
پژوهش بوجاري[33] در مورد تفاوت هاي جنسيتي در صفات 
ــخصيتي نشان داد كه در مورد برونگرايي و خويشتن داري،  ش
ــتن دارتر  ــاس تر و خويش ــر و دختران حس ــران برونگرات پس
ــي ديگر كه توسط رجب زاده[34] انجام  مي باشند. در پژوهش
ــل نوروزگرايي  ــان دادند كه در عوام ــود، يافته ها نش گرفته ب
عمومي، گسيخته خويي پارانويا گونه و بي اعتمادي اضطراب 
آميز، بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد. 
ــان دادند شخصيت نقش مهمي  را  جويس و مرديت8 [35] نش
درعملكرد عاطفي و هيجاني مؤثر و اثر بخش بجاي مي گذارد. 
ــدل و پاندا [17] در مطالعه اي دريافتندكه بين اضطراب و  جني
برون گرايي ارتباط منفي وجود دارد. چاموورى و فرنهام [36] 
ــخصيتى همچون روان رنجورى و  دريافتند كه خصوصيات ش
برون گرايى به طور معنادارى با سطوح امتحان مرتبط است.

ــكر [37] دريافت كه بين نگرش هاي فرزند پروري والدين  تش

6  - Bishop
7 2- Maria & Nuova
8  -Joyce & Meredith
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ــا اضطراب امتحان  ــخصيتي A والدين ب ــن تيپ ش و همچني
ــوزان ارتباط معني داري وجود دارد. رحيمي  [38] در  دانش آم
ــياري نسبت به خود،  مطالعه خود گزارش كرد كه فقدان هوش
ناايمني پارانويايي، گرايش به گنهكاري و تنش ارگي در ايجاد 
ــه مطالعه پاپكو9 [39]  ــراب نقش معني داري دارد. نتيج اضط
نشان داد كه هر چه نوجوانان از نفوذ خانواده خود فاصله گرفته 
و تمايز يافتگي بيشتري داشته باشند، ميزان اضطراب امتحان 

آنان كمتر خواهد بود. 
ــوزش راهبردهاي مقابله اي مثل  ــگ10 [40] كارآمدي آم هون
خودگويي مثبت و تلقين آرامش را در كاهش اضطراب امتحان 
ــز12 و نوري [43-41] در  ــد. جانس و باروز11، واي مؤثرمى دان
پژوهشهاي خويش دريافتند كه آموزش ايمن سازي در مقابل 
ــش آموزان را  ــري اضطراب امتحان دان ــي به طور مؤث تنيدگ
كاهش مي دهد. بر اساس تحقيقات تريون13 [44]، درمان هاي 
ــيت زدايي منظم و  ــن آرامي، حساس ــي (آموزش ت چند وجه
مداخالت شناختي – رفتاري) نيز اثرات برجسته اي بر كاهش 

اضطراب امتحان دانشجويان دارند. 
از آنجا كه رابطه ويژگيهاى شخصيتى با اضطراب امتحان تاييد 
شده است ولى پژوهشهاى اندكى به مطالعه رابطه روان رنجور 
خويى و درون گرايى-برون گرايى با اضطراب امتحان پرداخته 
ــايي رابطه  ــگران به منظور شناس اند، در اين پژوهش، پژوهش
ــخصيت همچون  ــراب امتحان با برخي از مؤلفه هاى ش اضط
ــى) و درون گرايى / برون  ــورى (بى ثباتى / با ثبات روان رنج
گرايى، در صدد آنند كه مشخص كنند آيا عامل روان رنجورى 
ــخصيتى و يا عامل درون گرايى-برون  (بى ثباتى/باثباتى) ش
ــان رابطه معنادارى دارد؟  ــخصيتى با اضطراب امتح گرايى ش
ــران در خصوص اين  ــا تفاوت معنادارى در دختران و پس و آي
ــراب امتحان، وجود  ــخصيتى و همچنين اضط ويژگى هاى ش

دارد؟

9 1- Papko
10 3- Hong
11 4- Johnson & Burrows
12 5- Wise
13 8- Tryon

روش
روش اين پژوهش با توجه به ماهيت موضوع، توصيفي يا غير 
ــتگي است. جامعه آماري اين پژوهش  آزمايشي از نوع همبس
ــر ورودي 86-85 دانشگاه سمنان  ــجويان دختر و پس را دانش
ــامل 300 نفر از  ــه آماري اين تحقيق ش ــكيل دادند. نمون تش
ــر و 150 نفر آن را  ــت كه 150 نفر آن را پس ــجويان اس دانش
ــن اكثريت آنان 19 سال بود. نمونه ها  ــكيل دادند. س دختر تش
به صورت تصادفى ساده از ميان دانشجويان پسر و دختر سال 
ــته هاى تحصيلى مختلف روان  ــى 85-86 در رش اول تحصيل

شناسى، حقوق، ادبيات و حسابدارى انتخاب گرديدند.
ابزارهاي اندازه گيري اين تحقيق عبارت بودند از :

 ،(EPQ_R ،ويژه بزرگساالن)1) پرسشنامه شخصيتي آيزنك
ــهاي: N (روان  ــامل مقياس ــوال و ش اين آزمون داراى نود س
ــرون گرايي و درون  ــي) و E (ب ــي ثباتي/باثبات ــوري يا ب رنج
ــراي دختران و  ــن آزمون ميزان پايايي ب ــت. در اي گرايي) اس
ــاس روان رنجوري، و 88 0.  ــران 840. و 800. براي مقي پس
ــت آمده  و 84 0. براي مقياس برون گرايي /درون گرايي بدس
ــيار  ــن اين مقياس از اعتبار محتوا و مالك بس ــت. همچني اس
ــت. اولين آزموني كه در اين زمينه توسط  بااليي برخوردار اس
  (MMQ)(مادزلي) آيزنك در سال 1953 تهيه شد پرسشنامه
بود. پس از آن پرسشنامه شخصيتي مادزلي(MPI)  شامل 48 
سؤال و پرسشنامه شخصيتي آيزنك (EPI) شامل 57 سؤال و 
سپس پرسشنامه شخصيتي آيزنك (EPQ)  شامل 90 سؤال 
ــنامه در ايران توسط رحيمى نژاد  ــده است. اين پرسش تهيه ش
ــتاندارد سازى گرديد و قابليت اعتماد به آن بر حسب  [45] اس
ــطح قابل قبولى  ــب آلفاى كرونباخ و آزمون مجدد در س ضري

بدست آمده است.
آزمون حاضر شامل چهار مقياس N روان رنجوري (بى ثباتى/ 
باثباتى) و E (برون گرايي و درون گرايي) است كه هر مقياس 
ــتفاده از اين پرسشنامه از  ــؤال مي باشد. دامنه اس داراي 12 س
ــتفاده از كليد پرسشنامه آيزنك در  ــال به باالست. با اس 16 س
ــاس پاسخ هاي بلي و خير افراد  مقياس برون گرايي كه بر اس
مي باشد، امتيازات مشخص مي گردد. افراديكه نمره باالتر از 6 
دريافت كرده باشند، به عنوان برون گرا و كساني كه نمره اي 
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پايين تر از 6 دريافت كرده باشند، درون گرا خوانده مي شوند.
2) پرسشنامه اضطراب امتحان TAI [30]، مشتمل بر 25 ماده 
است كه آزمودني بر اساس يك مقياس چهار گزينه اي (هرگز 
= 0، به ندرت = 1، گاهي اوقات = 2، و اغلب اوقات = 3) به 
ــخ مي دهد. حداقل نمره در اين آزمون صفر و حداكثر  آن پاس
ــت. هر چه فرد نمره باالتري كسب كند، نشان دهنده  75 اس

اضطراب بيشتري است. 
ــاني دروني مقياس TAI از ضريب آلفاي  براي سنجش همس
كرونباخ استفاده شد. بر اساس نتايج حاصله ضرايب آلفا براي 
ــر به ترتيب  كل نمونه، آزمودني هاي دختر و آزمودني هاي پس
ــتگي بين  ــد. ضرايب همبس ــت آم (94 0.، 95 0.، 92 0.)بدس
 TAI ــراب عمومي  يا ــا در مقياس اضط ــاي آزمودني ه نمره ه
ــر به  ــراي كل نمونه، آزمودني هاي دختر و آزمودني هاي پس ب
ــت آمده است.  ترتيب r =.0 67 و r = 72 (p = 0/001) بدس
ــيار بااليي  ــن اين مقياس از اعتبار محتوا و مالك بس همچني
ــگران دريافتند كه مقياس  TAIواجد  برخوردار است. پژوهش
ــناختي و  ــراي كاربرد در پژوهش هاي روان ش ــرايط الزم ب ش

تشخيص اضطراب امتحان است.
براي تجزيه و تحليل داده هاي آماري به منظور مشخص كردن 
ــخصيتي،  ــر اضطراب امتحان با عوامل ش ــزان ارتباط متغي مي
ــون و از t – test براي مقايسه تفاوت  ــتگي پيرس روش همبس
ــر و همچنين از  ــه دختر و پس ــاي نمون ــاي گروه ه ميانگين ه

ــيون براى پيش بينى اضطراب امتحان از صفات  تحليل رگرس
شخصيتى مورد مطالعه، استفاده گرديد.

يافته ها
ــاس ضريب همبستگى پيرسون  تحليل داده هاى آمارى بر اس
در متغيرهاى اضطراب امتحان و ويژگى هاى شخصيتى روان 
رنجورى (با ثباتى / بى ثباتى)، درون گرايى / برون گرايى، را 
ــجويان (دختر و پسر) نشان مى دهد.  جدول (1) در ميان دانش
ــت كه اضطراب امتحان با روان  ــن جدول مى توان درياف از اي
ــى) رابطه معنــــادار مثبتى دارد  رنجورى (بى ثباتى / با ثبات
(r = 0/461 ، p < 0/01). يعنى با باال رفتن اضطراب امتحان در 
ــجويان، روان رنجورى آنان افزايش مى يابد و همچنين  دانش
ــراب امتحان هم افزايش مى  ــا افزايش روان رنجورى، اضط ب
ــت نه  ــتگى اس ــد. البته اين نوع رابطه، نوعى رابطه همبس ياب

علت و معلولى. 
ــراب امتحان با  ــد (جدول 1) كه اضط ــان دادن اما يافته ها نش
ــجويان (دختر و پسر) رابطه  درون گرايى – برون گرايى دانش
ــت (r = 0/073 ، p < 0/01). ولى روان رنجورى  معنادارى نداش
ــا درون گرايى – برون  ــجويان ب ــى ثباتى / با ثباتى) دانش (ب
 .(r = 0/461 ، p < 0/01) گرايى رابطه معنادار مثبتى را نشان داد
ــا باال رفتن روان رنجورى، درون گرايى نيز افزايش مى يابد  ب
ــش درون گرايى با باال رفتن بى ثباتى و روان رنجورى  و افزاي

جدول1- همبستگى ويژگى هاى شخصيتى با اضطراب امتحان دانشجويان (دختر و پسر)

اضطراب امتحانمتغير
روان رنجورى

 (بى ثباتى / با ثباتى)
درون گرايى / برون گرايى

اضطراب امتحان (همبستگى پيرسون)
سطح معنادارى

1
0

0/461
0/000

0/073
0/209

روان رنجورى 
(بى ثباتى / با ثباتى)
(همبستگى پيرسون)

سطح معنادارى

0/461

0/000

1

0

0/175

0/002

درونگرايى/ برون گرايى
(همبستگى پيرسون)

سطح معنادارى
0/073
0/209

0/175
0/002

1
0

P < 0/01
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.(r = 0/175 ، p < 0/01) مرتبط است
ــان مى دهد تفاوت معنادارى بين  همانطور كه جدول (2) نش
ــجو كه نمونه اين پژوهش بودند، در  ــران دانش دختران و پس
رابطه با متغيرهاى اضطراب امتحان، روان رنجورى (بى ثباتى 
ــخصيتى، مشاهده  / با ثباتى) و درون گرايى / برون گرايى ش
نگرديد  (P < 0/05). به نظر مى رسد اين تفاوت در مورد متغير 

اضطراب امتحان بيشتر باشد ولى در سطح معنادارى نيست.
ــدول 3)، از ميان  ــيون( ج ــاس داده هاى تحليل رگرس ــر اس ب
ــى و روان  ــرون گرايى/درون گراي ــخصيتى ب ويژگى هاى ش
رنجورى، مى توان اينطور نتيجه گرفت كه روان رنجورى مى 
ــد a) : پيش بينى  تواند متغير پيش بين اضطراب امتحان باش
كننده). نتايج تحليل رگرسيون بيانگر اين است كه 21 درصد 
ــر مالك اضطراب امتحان از طريق متغير پيش  واريانس متغي
ــود (خالصه نتايج اين تحليل  بين روان رنجورى تبيين مى ش

در جدول 3 آمده است).

بحث و نتيجه گيري
ــى از ويژگى هاى  ــى رابطه برخ ــن پژوهش به منظور بررس اي
ــخصيتى همچون روان رنجورى(بى ثباتى/باثباتى) و درون  ش
ــجويان دختر  گرايى-برون گرايى با اضطراب امتحان در دانش
ــر انجام گرفت. يافته هاى پژوهش وجود رابطه معنى دار  و پس

برخى از ويژگى هاى شخصيتى (روان رنجورى) را با اضطراب 
ــو با برخى از پژوهش هاى پيشين  امتحان نشان داد كه همس
ــد كه  ــد. چنين به نظر مي رس [45، 38، 35، 13،32] مى باش
دانشجوي روان رنجور و مضطرب، اضطراب امتحان بيشتري 
ــه عوامل دروني  ــتهاي خود را ب ــه مي كند و علت شكس تجرب
همچون ناتواني و كم استعدادي اسناد مي دهد. در اواسط دهه 
شصت، پژوهشگران براي درمان اضطراب امتحان بر استفاده 
از آموزش تن آرامي  و حساسيت زدايي منظم تأكيد مي كردند. 
ــان اضطراب  ــناختي در درم ــهاي ش ــه اخير بر روش در دو ده
ــت. اخيراً مداخالت درماني  ــتري شده اس امتحان تمركز بيش
ــناختي -رفتاري در كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان  ش

مبتال، حمايت هاي تجربي قوي دريافت كرده اند [46-48]. 
ــان را يك رگه  ــپيلبرگر [47] اضطراب امتح ــور كه اس همانط
ــد كه دانش  خصيصه اى تلقى مى كند، چنين به نظر مى رس
آموزان مضطرب، اضطراب امتحان را با شدت بيشترى تجربه 

ــاس يافته هاى پژوهش حاضر نيز به نظر مى  مى كنند. بر اس
رسد اضطراب امتحان يك ويژگى و خصيصه شخصيتى است 

كه از ساختار شخصيتى و شناختى فرد نشأت مى گيرد. 
ــجويان،   اضطراب امتحان با درون گرايى / برون گرايى دانش
ــان نداد. روان رنجورى  رابطه معنادارى را در اين پژوهش نش

جدولt- test - 2 براى نشان دادن تفاوت ميانگين هاى دو گروه مستقل (دختر و پسر) 
در متغيرهاى اضطراب امتحان، روان رنجورى و درون گرايى / برون گرايى

خطاى معيار تفاوتتفاوت ميانگينسطح معنادارىدرجه آزادىtمتغير

1/622980/1052/811/734اضطراب امتحان

0/0220/347-0/0652980/948-درون گرايى / برون گرايى
روان رنجورى

0/0572980/2920/5510/521 (بى ثباتى /  با ثباتى)

جدول 3- ضريب رگرسيون پيش بين اضطراب امتحان از ويژگى هاى شخصيتى
(روان رنجورى ، درون گرايى / برون گرايى) در دانشجويان دختر و پسر

Rمتغير
R square
ضريب تبيين

 Adjusted
R square

خطاى تخمينى
 انحراف معيار

a0/2120/21013/39     0/461روان رنجورى
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ــه معنادار مثبتى  ــا درون گرايى رابط ــا ثباتى / بى ثباتى) ب (ب
ــدا، رحيمى و  ــاى پژوهش جنيدل و پان ــان داد. يافته ه را نش
ــد كه بين اضطراب و برون  ــان دادن وين[17، 38، 49] نيز نش
ــى ارتباط منفى وجود دارد. بدين معنى كه درون گرايى با  گراي
ــن نتيجه، با نتايج پژوهش  ــراب رابطه مثبتى دارد، كه اي اضط
ــت، زيرا روان رنجورى با تنيدگى  حاضر به نوعى همخوان اس
ــود.  ــبب اضطراب امتحان مى ش ارتباط دارد و تنيدگى نيز س
ــى اضطراب  ــد و مهمترين ويژگ ــتر نگرانن ــا بيش درون گراه
ــت. كنترل افراطى والدين نيز درون  امتحان، مؤلفه نگرانى اس
ــاله مى  ــراب را افزايش مى دهد[38]، اين مس گرايى و اضط
ــود رابطه معنادار مثبت درون گرايى با  تواند خود دليلى بر وج

روان رنجورى در اين پژوهش باشد. 
ــادارى بين اضطراب عمومى  ــين رابطه معن  پژوهش هاى پيش
ــد [50 و 25]، كه مى تواند  ــت آوردن و اضطراب امتحان بدس
ــتگى معنادار روان  با نتيجه پژوهش حاضر در ارتباط با همبس
رنجورى (بى ثباتى / با ثباتى) دانشجويان با اضطراب امتحان 
ــو باشد. سطح انتظارات و توقعات والدين و معلمان  آنان، همس
ــجويان و دانش آموزان  ــا توانايى ها و امكانات دانش چنانچه ب
ــد و انتظاراتى نابجا و غير منطقى از آنان داشته  متناسب نباش
ــجويان و دانش  ــند، باعث افزايش اضطراب امتحان دانش باش
ــرزنش و تحقير،  ــود [51].تنبيهات، توبيخ ها، س آموزان مى ش
ــر منطقى،  ــن مقررات غي ــد و همچني ــخت گيرى و تهدي س
ــجويان و  ــش اضطراب و دلهره دانش ــد موجب افزاي مى توان
ــاعد و  ــردد. در صورتيكه وجود محيطى مس ــش آموزان گ دان
ــاى دانش آموزان  ــاط مثبت و توانمندى ه ــد بر نق آرام و تأكي
ــش اضطراب امتحان آنان  ــجويان، تأثير مثبتي بر كاه و دانش
ــى برگزارى امتحان،  ــرايط و وضعيت فيزيك دارد. از طرفي ش
ــجويان در  ــت قرار گرفتن دانش آموزان و دانش از نظر وضعي
ــد كه  ــه، نور، صدا، بايد به گونه اى باش ــه امتحان، تهوي جلس
ــازد. فنون  براى آنان محيطى آرام و توأم با آرامش را فراهم س
ــب  ــاى صحيح مطالعه، خواب و غذاى كافى و مناس و روش ه
ــه مطالعه دروس در  ــويق ب ــام امتحانات و همچنين تش در اي
طول سال تحصيلى، به كاهش اضطراب و اضطراب امتحانات 
ــگاه و  ــى در دانش آنان كمك مى كند. وجود برنامه هاى ورزش

ــاوره و برنامه هاى  مدارس، همچنين امكان برخوردارى از مش
مشاوره اى و آگاهى رسانى و راهنمايى و تغيير در سيستم هاى 
ــن خصوص مؤثرند. در ارزيابى  ــيابى و مانند آن نيز در اي ارزش
دانشجويان و دانش آموزان بهتر است تنها نمره هاى امتحانى 
كه از ارزش نسبى برخوردارند مالك نباشند و عملكرد يكساله 
دانش آموزان و يك ترمه دانشجويان و نيز نمرات كالسى نيز 

مورد توجه قرار گيرند.
ــاط با ويژگى هاى  ــيتى در ارتب از نظر آمارى تفاوت هاى جنس
ــن پژوهش معنادار نبود،  ــخصيتى و اضطراب امتحان در اي ش
كه اين نتيجه با نتايج اكثر يافته هاي پيشين هماهنگ نيست. 
ــترى را در مورد  چرا كه اكثر پژوهش ها، اضطراب امتحان بيش
دختران نسبت به پسران، نشان دادند [47و1]، شايد علت اين 
ــاوت، در تعداد نمونه، محل و جامعه نمونه گيرى و يا زمان  تف
اجراي پژوهش باشد. از آنجا كه عزت نفس در بيشتر پژوهش ها 
ــان داده است، شايد  [31]، رابطه منفى با اضطراب امتحان نش
ــان اضطراب  ــه با افزايش يكس ــه اين پژوهش در رابط نتيج
امتحان در دختر و پسر، حاكى از كاهش عزت نفس در پسران 
ــد. با توجه به پژوهش هايى كه در رابطه با اضطراب و  نيز باش
پيشرفت تحصيلى با توجه به جنسيت صورت گرفته است[52]، 
و نتايج رابطه منفى بين اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلى 
ــراب امتحان  ــباهت در ميزان اضط ــرده اند، ش ــزارش ك را گ
ــران در پژوهش هاى حاضر مى تواند نشان دهنده  دختران و پس
ــران بوده  ــرفت تحصيلى در پس دليلى بر افزايش اهميت پيش
باشد و چون نمونه هاى پژوهش حاضر را دانشجويان دانشگاه 
ــان دهنده اين است كه  ــكيل مى دهند، خود نش ــمنان تش س
ــران در اين دانشگاه شديد  رقابت تحصيلى بين دختران و پس
بوده و براى هر دو جنس پيشرفت تحصيلى و موفق شدن در 
ــت. پذيرش شاگرد اول مقطع ليسانس  امتحانات مهم بوده اس
براى ادامه تحصيل در كارشناسى ارشد بدون كنكور نيز باعث 
ــت و رقابت  افزايش رقابت تحصيلى بين دو جنس گرديده اس
ــته باشد. از  تحصيلى مى تواند اضطراب امتحان را بدنبال داش
ــه پژوهش پاپكو [39] بيانگر اين بود كه نقش خانواده  آنجا ك
ــان نوجوانان اثر مى گذارد  ــز يافتگى در اضطراب امتح و تماي
ــواده خود فاصله بگيرند و تمايز  ــه نوجوانان از نفوذ خان و هرچ
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ــند، ميزان اضطراب امتحاناتشان  ــترى داشته باش يافتگى بيش
كمتر مى شود، اين امر مى تواند دليلى بر نزديك بودن و عدم 
تفاوت معني دار نمرات اضطراب امتحان در دختران و پسران 
ــد، چرا كه به وضوح ديده مى شود روز به  پژوهش حاضر باش
ــتقالل بيشترى دست مى يابند و تمايل به  روز دختران به اس

عدم وابستگى به خانواده را بيشتر نشان مى دهند. 
ــران و  ــش حاضر بين درون گرايى و برون گرايى پس در پژوه
دختران تفاوت معنادارى بدست نيامد. در صورتيكه در پژوهش 
بوجارى [33]، يافته ها نشانگر تفاوت دو جنس در اين خصيصه 
شخصيتى بودند، بطوريكه پسران برونگراتر و دختران حساس 
ــى، تربيتى و  ــيوه هاى فرهنگ ــتن دار تر بودند. ش تر و خويش
ــى در نمونه هاى تحقيق متفاوت بودند كه خود  محيط آموزش

مى تواند دليلى بر تفاوت در يافته ها باشد.
 با بررسي پژوهش هاي انجام گرفته در مورد اضطراب امتحان 
ــام تكنيك هاي  ــه تقريبًا تم ــيد ك ــوان به اين نتيجه رس مي ت
ــي حتي داروها و دارو نماها در كاهش اضطراب امتحان  درمان
ــگام مواجهه با دانش آموز  ــتند. بنابراين درمانگر هن مؤثر هس
ــان از يك يا  ــان مي تواند براي درم ــال به اضطراب امتح مبت
ــيت زدايي منظم،  تركيبي از چند روش نظير تن آرامي، حساس
روش درماني شناختي – رفتاري، آموزش مهارت هاي مطالعه 

و درمان منطقي – هيجاني اليس استفاده نمايد. 

تشكر و قدردانى
ــگاه سمنان كه امكان  ــيله از معاونت پژوهشى دانش بدين وس
انجام اين پژوهش را براى اينجانبان فراهم نمود و همچنين از 
كليه دانشجويانى كه در اجراى اين پژوهش ما را يارى نمودند 

تشكر و قدر دانى مى گردد. 
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