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 خالصه 

شود و آموزان محسوب ميها در اختالل یادگیری دانشاز مهمترین شاخصه اضطراب امتحان مقدمه:

سازد تا عالوه بر مقابله بهتر در برابر آموزان را قادر ميدانش روانشناختي، هایو سرمایهخودکارامدی 

یابي مدلاین پژوهش با هدف زا، در برابر مشكالت از توان باالیي برخوردار باشند. های استرسموقیت

ان متوسطه آموزو اضطراب تحصیلي دانش روانشناختي هایروابط ساختاری بین خودکارامدی، سرمایه

 دوم در شهرستان بابل انجام شد.

 آموزان متوسطهکلیه دانش آماری یجامعهروش انجام پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود.  روش کار:

 بر آماری آموز بوده و تعداد نمونهدانش 15300شامل  بابل شهرستان در1399-1398سال تحصیلي  دوم

 . برای سنجشانتخاب گشت ایبه صورت تصادفي خوشهنفر تعیین شد که  375 فرمول کوکران، اساس

های از پرسشنامه سرمایه اضطراب امتحان به ترتیبهای روانشناختي و سرمایهمتغیر خودکارامدی، 

 ستفاده شد.( ا1952)اضطراب امتحان ساراسون و مندلر  پرسشنامه ( و2007) همكاران و لوتانزروانشناختي 

های و با استفاده از شاخص lisrelو  22نسخه  spssافزارهای آماری رمهای پژوهش حاضر به کمک نداده

 05/0دار یابي معادالت ساختاری تحلیل شد. سطح معنيآمار توصیفي، ضریب همبستگي پیرسون و مدل

 های آماری در نظر گرفته شد.برای تحلیل

( منفي و 001/0P< ،14/0- =βنتایج نشان داد که ضریب مسیر بین امید با اضطراب امتحان ) نتایج:

دار، ( منفي و معني001/0P< ،07/0- =βدار، ضریب مسیر بین خوشبیني با اضطراب امتحان )معني

دار و ضریب مسیر ( منفي و معني001/0P< ،26/0- =βآوری با اضطراب امتحان )ضریب مسیر بین تاب

همچنین با توجه به  .بوددار معني( منفي و 001/0P< ،31/0- =βبین خودکارامدی با اضطراب امتحان )

و  agfi ،gfiنزدیک به صفر ومقادیر  rmsea، میزان 3دو به درجه آزادی کمتر از این که نسبت خي

cfi .نزدیک به یک بودند؛ مدل ارائه شده از برازش خوبي برخوردار بود 

روانشناختي در کاهش  سرمایههای های این پژوهش، خودکارامدی و مولفهبر اساس یافته: گیرینتیجه

موجب مي شود تا دانش آموزان از لحاظ رواني، آمادگي آموزان اثر دارد و اضطراب امتحان دانش

 .مواجهه با امتحان را داشته باشند

 ، اضطراب امتحانخودکارآمدیروانشناختي،  سرمایهکلمات کلیدی: 

 

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=218622&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://mjms.mums.ac.ir/article_19958.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/article_19958.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=218624&_au=%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87++%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=218624&_au=%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87++%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C
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https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=218623&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA++%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C
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 مقدمه

و  جامعه تأکید هر آموزشي نظام پیشرفت هایمشخصه از

ام ظتالش مسئوالن نو  باشدمي و پرورش آموزش به توجه

 بستر مناسب فراهم نمودن و ریزیبرنامه آموزشي برای

 تحققراستای  در اثرگذار گامي آموزان،دانش برای آموزشي

سیر شتابان و (. 1) است جامعه هر آموزشي نظام عالي اهداف

سوم و های آغازین هزاره خیره کننده تحوالت جهاني در سال

هایي که پیش روی جوامع ها و موقعیتنداز چالشاچشم

های جامع و تحول آفرین در مختلف قرار دارد، تدوین برنامه

 سازدهمه ابعاد حیات بشری را بیش از پیش مهم و ضروری مي

-در رسیدن هدفکارآمد  و مناسب هایریزی( و لزوم برنامه2)

های رش توانمندیآموزشي؛ به مانند گست نظامهای ارزشمند 

آموز و ترویج و توسعه دانش در اکثریت جامعه، از اهمیت دانش

 و آموزش توسعه و ( و تقویت1باشد )باالیي برخوردار مي

 تربیت و تعلیم نظام بنیادین و اصلي بخش پرورش به عنوان

 ریزانبرنامهو  گذارانسیاست (.3قرار داده شود ) مدنظر کشور

 هایسرمایه ختلفي همچونعوامل م آموزشي،نظام 

 کارآمدی تقویت در را 2تحصیلي و اضطراب 1روانشناختي

 اند. مهم برشمردهآموزان دانش

آموزان رخ اضطراب تحصیلي کـه در حـین تحـصیل دانـش

 .مهـمتـرین نـوع اضـطراب در سـنین  نوجواني است دهد،مي

ر آموزان را تهدید کرده و باین اضطراب سالمت روان دانش

گیری شخصیت و کارآمدی و شكوفایي استعدادها، شـكل

 .(4) گذاردهویت اجتماعي آنان اثر سوء مي

آزمون  برای آمادگي زمان در بیشتر که امتحان اضطراب

با  تواندمي که است اضطراب از خاصي شكل گردد،مي تعیین

(. این 5باشد ) همراه رفتاری و شناختي جسمي، نشانگان

در  باشد،شایع از اضطراب عملكرد مياضطراب که نوعي 

دانشجویان  آموزان ودرصد دانش 30تا  10های مختلف بررسي

                                                           
1 Psychological Capitals 

-بـا خودکم امتحان اضطراب(. در واقع 6) سازدرا درگیر مي

گردد و غالباً مي ظاهرهای فردی تردید درباره توانایيانگاری و 

 ،عـدم تمرکـز حـواسآموز، منجر به افت تحصیلي دانش

واکنش فیزیولوژیک نامطلوب مثل و  ابي شـناختي منفـيارزی

این  (.7گردد )مي سردی انگشتانو  باال رفتن ضربان قلـب

ارزشیابي هایشان و آموزان با همكالسياضطراب با رقابت دانش

آنهایي که و خصوصاً  ها،منفي آنان نسبت به سایر همكالسي

و  كـالیف، امتحـانمعلم، ت توانـایي بیـشتری دارنـد، نحـوه کـار

نگرانـي نـسبت  وضعیت درسي و هـای نامناسـب،سـختگیـری

 (.4) بـه آینـده ارتبـاط دارد

 آموزان ودانش برای همواره نیز آموزشي هایمحیط

دارند.  همراه به را خود خاص هایچالش دانشجویان

 نقش تواندمي آموزشي هایدر موقعیت افراد هایتوانمندی

(. 8داشته باشند ) کنند؛مي تجربه که اضطرابي نمیزا در مهمي

آموز به مطالعه، یادگیری یكي از عوامل موثر در گرایش دانش

. (9و موفقیت در عملكرد تحصیلي، سرمایه روانشناختي است )

روانشناختي، درک شخص از خودش، داشتن منظور از سرمایه 

-مي هدف برای رسیدن به موفقیت و پایداری در برابر مشكالت

 روانشناختي از نوع حالت روانشناختي یک (. سرمایه10باشد )

 زندگي به پذیر نسبتانعطاف و واقعگرا رویكردیک  و مثبت

 آوریبیني، تابخوش امید، عنصر چهار مشتمل بر باشد کهمي

 ظرفیت یک ها به عنوانآن از کدام هر و بوده خودکارآمدی و

 ایقابل مالحظه طور به و گرفته شده نظر در مثبت روانشناختي

دارد و تالش فرد برای تغییر  ارتباط پیامدهای عملكردی با

 امیدواری (. مولفه11دهد )های فشارزا را تداوم ميموقعیت

 تا نمایدیاری مي او به که است انسان خصوصیات از یكي

 کرده را پیگیری خود اهداف گذاشته، سر پشت را هاناامیدی

(. 12کم کند ) را آینده بودن لتحم غیرقابل احساس و

 خوشبین، افراد بلكه نیست سطحي مثبت بودن تنها خوشبیني،

2 Academic Anxiety 
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 با را آوراضطراب هایموقعیت و حمایتي دارند افكار غالباً

-توانایي از خوبي محاسبه و کنندارزیابي مي مثبت، دیدی

داشتن  آوری،(. تاب13دارند ) گذراندن مشكالت برای هایشان

زا در جهت زم برای مقابله سازنده با عوامل استرستوانمندی ال

( و منظور از 14بوده ) رسیدن به اهداف و موفقیت در عملكرد

 خود های توانایي افراد به که است خودکارآمدی اطمیناني

(. برخورداری از سرمایه 15دارند ) ویژه تكلیف یک انجام برای

وه بر مقابله سازد تا عالرا قادر ميآموزان دانشروانشناختي، 

زا، کمتر دچار تنش شده، در های استرسبهتر در برابر موقعیت

برابر مشكالت از توان باالیي برخوردار باشند، به دیدگاه روشني 

در مورد خود برسند، کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه قرار بگیرند 

و موجب تمرکز در مطالعه، بهبود یادگیری و موفقیت در 

 (.16د )عملكرد تحصیلي شو

 سرمایه همكاران در تحقیقي با عنوان رابطه و زاده طالب

 نفس به اعتماد میانجي نقش با امتحان اضطراب و روانشناختي

سرمایه آموزان؛ به این نتیجه دست یافتند که دانش در

کاهش روانشناختي باعث افزایش اعتماد به نفس و به دنبال آن 

و میرنسب در  (. پورطالب17شده است )اضطراب امتحان 

 تحصیلي خودپنداره و ناامیدی میزان تحقیقي که به بررسي رابطه

پرداختند؛ نشان دادند  آموزان دانش امتحان اضطراب با

ار دمعنيو خودپنداره تحصیلي با اضطراب امتحان رابطه منفي 

(. 18) دار دارندمعنيو و ناامیدی با اضطراب امتحان رابطه مثبت 

حساسیت اضطرابي، ر بررسي رابطه بین جنادله و همكاران د

نشان دادند که آوری با اضطراب امتحان اجتناب تجربي و تاب

دار و رابطه مثبت و معني حساسیت اضطرابي و اجتناب تجربي

اضطراب امتحان در دانش دار با آوری رابطه منفي و معنيتاب

 بیني را برایاجتناب تجربي بیشترین قدرت پیشداشته و  آموزان

ممبیني و همكاران در تحقیقي که  (.19) اضطراب امتحان دارد

                                                           
3 Norman 
4 Aliev & Karakus  

و فراشناخت بر اضطراب  يلیتحص یخودکارآمد ریتأثبه 

پرداختند؛ آموزان در دانش يلیتحص يطلبامتحان و رفتار کمک

داری بین متغیرهای خودکارآمدی رابطۀ معنيپي به عدم وجود 

(. جدیدی 20ند )ابردهتحصیلي و فراشناخت با اضطراب امتحان 

بیني عالوه بر اثر مستقیم بر که خوش ندنشان دادو همكاران 

، دارای اثر غیرمستقیم از راه سبک مقابله تحصیلي عملكرد

(. 21بوده است )اضطراب امتحان  کاهش درتاملي صفتي 

میان اکبری بورنگ و امین یزدی به این نتیجه دست یافتند که 

 داری وجود داردابطه معنيخودکارآمدی و اضطراب امتحان ر

های خود برای توجه به باورها و تصورات افراد از توانایيو 

بهبود بهداشت رواني و در نتیجه بهبود عملكرد تحصیلي و شغلي 

(. پورموحد و 22باشد )ميآتي آنان بسیار مؤثر و ارزشمند 

مبتال به همكاران در بررسي رابطه بین امید و اضطراب بیماران 

میان میزان ناامیدی و ، به این نتیجه دست یافتند که يتاالسم

های بیمار و سالم، تفاوت معني دار آماری وجود اضطراب گروه

و با افزایش میزان ناامیدی، بر میزان اضطراب آنها افزوده  داشت

و همكاران نشان دادند که سرمایه  3. نورمن(23) شدمي

زان با کاهش آموآوری در دانشروانشناختي به ویژه تاب

احساسات منفي اضطراب، استرس و فرسودگي سبب کاهش 

نشان  4آلیو و کاراکوس (.24شود )رفتارهای نابهنجارانه مي

آموزان با کاهش احساس دادند که سرمایه شناختي در دانش

منفي اضظراب، استرس و فرسودگي سبب کاهش رفتارهای 

نشان  5ورمری(. مطالعه فردریكسون و ک25شود )ناهنجارانه مي

بیني، از طریق عزت نفس، سبب کاهش اضطراب داد که خوش

 و بوده مرتبط احساسات مثبت با آوری شود و تابامتحان مي

 (. 26اضطراب دارد ) به گرایش در محافظتي نقش

های اشاره شده، عموماً یک جنبه از در اکثر پژوهش

سي قرار در ارتباط با اضطراب مورد برر های روانشناختيسرمایه

5 Fredriksson & Corméry 
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هایي که بتوان همزمان همه ابعاد سرمایه گرفت و پژوهش

 ،روانشناختي را در ارتباط با اضطراب مورد کنكاش قرار دهد

که اضطراب تحصیلي یكي مشاهده نشده است. با توجه به این

باشد و آموزان در یادگیری مياز عوامل مهم در ناتواني دانش

الوه بر ایجاد مشكالت آموزان در یادگیری عناتواني دانش

های شخصیتي، عاطفي و آموز را با چالشتحصیلي؛ دانش

ناپذیری های جبرانتواند آسیباجتماعي مواجه ساخته و مي

روابط  يابیمدلبرای جامعه داشته باشد؛ این پژوهش با هدف 

و  روانشناختي هایسرمایهخودکارامدی،  نیب یساختار

 لباب شهرستان در دوم متوسطه آموزاندر دانش امتحانضطراب ا

 انجام شد.

 

 کارروش 

روش انجام پژوهش حاضر از نوع همبستگي بوده است. 

ال در س دوم متوسطه آموزانتحقیق، کلیه دانش آماری یجامعه

-دانش 15300شامل  بابل هرستانش در 1399-1398تحصیلي 

ین بر اساس فرمول کوکران تعی آموز بود. تعداد نمونه آماری

ه بگیری نمونهآموز بود. دانش 375تعداد آن شامل که  دیدگر

، بدین ترتیب که بودای چند مرحلهای صورت تصادفي خوشه

ي )مرکزی، بندپ پنج بخش، شهرستان بابل مناطق مختلفاز بین 

تخاب، به شكل تصادفي انآباد و گتاب( شرقي، بندپي غربي، الله

به شكل  مدرسه یکمزبور  هایهر یک از بخشسپس از 

گشت. معیار ورود به انتخاب نفر(  65)هر مدرسه تصادفي 

ي و های روانآموزان، عدم ابتال به بیماریتحقیق رضایت دانش

معیارهای خروج از مطالعه عدم همكاری در مراحل تكمیل 

آموزان بود. متغیرهای مطالعه شامل پرسشنامه توسط دانش

بوده و برای امتحان ضطراب و ا روانشناختي هایسرمایه

ه شامل نامه استاندارد استفاده شده کها از پرسشگرداوری داده

 های زیر بوده است:نامهپرسش
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های روانشناختی سرمایه خودکارامدی و پرسشنامه

خودکارامدی و  : برای سنجش(2007همكاران ) و 6لوتانز

های روانشناختي از پرسشنامه سرمایه های روانشناختيسرمایه

های سرمایه . آزمون(27) شد استفاده همكاران و لوتانز

 13، 12تا  7، 6ا تا  سؤال است که سوال 24 شاملروانشناختي 

 امید، هایمقیاس خرده از یكي به ترتیب به 24تا  19و  18تا 

 این است. مربوط خودکارآمدی و آوریبیني، تابخوش

 نحو بدین است؛ لیكرت ایدرجه پنج بر اساس مقیاس آزمون

 کامالً و بینابین، موافقم مخالفم، مخالفم، کامالً هایبه پاسخ که

گیرد. ضریب مي تعلق 5و  4، 3، 2، 1های نمره ترتیب موافقم به

آلفای کرونباخ کل پرسشنامه جهت سنجش پایایي در تحقیق 

( و در بررسي 27گزارش شده ) 90/0 ، باالیهمكاران و لوتانز

-خوش های امید،مقیاسخرده هویدا و همكاران ضرایب پایایي

و کل آزمون به ترتیب برابر  خودکارآمدی و آوریبیني، تاب

و روایي همگرا پرسشنامه  83/0و  85/0، 81/0، 77/0، 79/0با 

 (.28به دست آمد ) 87/0نیز 

 7پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون و مندلر

اضطراب امتحان از پرسشنامه اضطراب  برای سنجش: (1952)

دارای ین آزمون (. ا29استفاده شد ) و مندلر حان ساراسونامت

بله “دقیقه به صورت  15الي  10گویه است که باید در مدت  37

به آن پاسخ داده شود. با توجه به مشخصات روانسنجي ” و خیر

مناسب و وجود نمرات برش استاندارد برای این پرسشنامه، 

ر مرسوم است. استفاده از آن در سنجش اضطراب امتحان بسیا

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون و مندلر این امكان را فراهم 

دهي به آورد که بتوان بر اساس یک شیوه خودگزارشمي

حاالت رواني و تجربیات فیزیولوژیكي فرد در جریان امتحان، 

قبل و بعد از آن دست یافت. هر چه نمره فرد در این پرسشنامه 

ضطراب امتحان بیشتر است و فرد با باالتر باشد نشان دهنده ا

7 Sarason & Mandler 
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 گیردتوجه به نمره کسب شده در یكي از این سه طبقه قرار مي

 بندی شده در نظر گرفته شد(:)به صورت طبقه

 ترو پایین 12اضطراب خفیف: نمره 

 20تا  13اضطراب متوسط: نمره 

 و باالتر 21اضطراب شدید: نمره 

و  82/0و مندلر نامه در تحقیق سارسون پایایي این پرسش

گزارش شده و  89/0پور و همكاران برابر با در تحقیق لشكری

با توجه به مقدمه  (.6روایي آن نیز مورد تأیید قرار گرفت )

پژوهش و شرح متغیرها، مدل مفهومي پژوهش به صورت شكل 

 شماره یک ترسیم گردید.

 

 
 مدل مفهومي فرضي )پیشنهادی( تحقیق. 1شكل 

 

حاضر،  پژوهش در اخالقي مالحظات به منظور اجرای

 شناسي وروان نظام سازمان توسط شده مطرح اخالقي کدهای

، شامل اصل 1385مشاوره جمهوری اسالمي ایران در سال 

-مسئولیت شناسي واصل وظیفهاحترام به شأن و آزادی انسان، 

نرساندن، اصلِ نبودن تبعیض،  پذیری، اصل سودمندی و آسیب

 کافي اطالعات ائهو ار اه دیگران، اصل رازداریاصل توجه به رف

-های شرکتآزمودني تمامي به (30پژوهش ) چگونگي ۀدربار

کنندگان فرم و قبل از انجام پژوهش، شرکت کننده رعایت شد

 اند.نامه آگاهانه را تكمیل کردهرضایت

های آماری ها از شاخصبه منظور تجزیه و تحلیل داده

و انحراف معیار استفاده شد. با توجه به  توصیفي شامل میانگین

اینكه در پژوهش حاضر روابط میان متغیرها در چارچوب 

(، آمار 1الگویي علي مطالعه شده، برای مدل مفروض )شكل 

یابي معادالت ساختاری به کار استنباطي از نوع همبستگي و مدل

 22نسخه  SPSSافزارهای ها به کمک نرمرفت؛ همچنین داده

تحلیل شدند. قبل از تحلیل مدل  80/8نسخه  LISRELو 

ای از یک متغیر ساختاری، ابتدا نمره کل هر متغیر به عنوان نمره

به دست آمد. سپس نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون 

اسمیرنوف بررسي شد. همچنین برازندگي -کولموگروف

دو، شاخص الگوی پیشنهادی بر اساس شاخص مجذور خي

(، GFI(، شاخص نكویي برازش )CFIگي تطبیقي )برازند

( و ریشه خطای AGFIشاخص نكویي برازش تعدیل شده )

( ارزیابي شد. به منظور RMSEAمیانگین مجذورات تقریب )

-های مذکور استانداردبرازش الگو ضروری است که شاخص

( کوچكتر DF/2Xهای الزم را داشته باشند. چنانچه شاخص )

تر باشد تر و به صفر نزدیککوچک RMSEAو مقدار  3از 

( به یک CFIو  AGFI ،GFIهای برازش )و نیز شاخص

تر باشند بیانگر آن بوده که الگوی پیشنهادی تأیید شده نزدیک

 (.31است )

 

 نتایج

کننده حضور داشتند که شرکت 375در پژوهش حاضر 

درصد( پسر  53نفر ) 197درصد( از آنان دختر و  47نفر ) 178

 25نفر پایه دهم ) 94نفر؛  375اند. همچنین از مجموع بوده

درصد(  33نفر پایه یازدهم ) 123سال،  16درصد( در رده سني 

درصد( در  42نفر پایه دوازدهم ) 158سال و  17در رده سني 

اند. در جدول شماره سال مشغول به تحصیل بوده 18رده سني 
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ر( و ضریب های توصیفي )میانگین و انحراف معیایک یافته

کنندگان در هر های شرکتهمبستگي پیرسون مربوط به نمره

 یک از متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

 

های توصیفی و ضریب شاخص .جدول 

 بودن متغیرهاهمبستگی پیرسون و آزمون نرمال
اضطرا متغیرها

 ب

 امتحان

خو امید

-ش

 بیني

-تاب

 آوری

خودکارام

 دی

 اضطراب

 امتحان
1 *27/

0- 

*23/

0- 

*41/

0- 

*49/0- 

29/1 میانگین

7 

92/1

8 

58/1

9 

43/1

8 

58/21 

انحراف 

 معیار

48/2 96/3 73/4 19/5 07/3 

آزمون 

کولموگرا

-ف

 اسمیرنف

724/

0 

703/

0 

752/

0 

501/

0 

687/0 

مقدار 

 احتمال

597/

0 

652/

0 

579/

0 

925/

0 

721/0 

                           05/0˂P * 

روانشناختي شامل  های سرمایههنشان داد مولف 1نتایج جدول 

با اضطراب  خودکارآمدی و آوریبیني، تابخوش امید،

دار داشت. همچنین با توجه به امتحان رابطه معكوس و معني

اسمیرنف بیشتر از -اینكه مقدار احتمال آزمون کولموگراف

بود؛ لذا فرض نرمالیتي متغیرهای پژوهش  05/0داری سطح معني

مسیرهای  tیب مسیر، خطای معیار و آماره برآورد ضر رد نشد.

مطرح شده در مدل مفهومي پژوهش و نتایج آنها بر اساس 

( در 2یابي معادالت ساختاری )شكل شماره خروجي مدل

 جدول شماره سه ارائه شد.

 

نتایج حاصل از برازش مدل مفهومي با ضرایب  . 2شكل

 غیراستاندارد

 

 مدل مفهومي زشبرا از حاصل براوردی ضرایب .2جدول

مقدار 

 احتمال

 برآورد خطای معیار tآماره 

 استاندارد

 جهت مسیر  غیراستانداردبرآورد 

 امتحان اضطراب                                  امید -14/0 -11/0 038/0 -69/3 >001/0

 حانامت اضطراب                           خوشبیني  -07/0 -10/0 011/0 -17/6 >001/0

 امتحان اضطراب                       آوری    تاب -26/0 -18/0 064/0 -07/4 >001/0

 امتحان اضطراب                        خودکارامدی -31/0 -22/0 069/0 -52/4 >001/0

سرمایه روانشناختي شامل  با توجه به جدول شماره سه مولفه

اثر منفي و  کارامدیخود و آوریتابخوشبیني،  روش امید،

آموزان متوسطه دوم در دانشامتحان  دار بر اضطرابمعني

  شهرستان بابل داشتند.
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 های نكویي برازش مدل ساختاریشاخص .3جدول 
2X  مقدار

 احتمال

/2X

DF 
C

FI 
G

FI 
AG

FI 
RMS

EA 

39/1

64 
001/

0˂ 

63/1 97/

0 

96/

0 

95/0 045/0 

 
ه درجه آزادی دو ب، نسبت خي3با توجه به جدول شماره 

نزدیک به صفر است. همچنین  RMSEAو میزان  3کمتر از 

نزدیک به یک هستند؛ در نتیجه  CFIو  AGFI ،GFIمقادیر 

 مدل ارائه شده از برازش خوبي برخوردار بود. 

 

 بحث 

یابي روابط ساختاری بین مدلاین پژوهش با هدف 

-دانشو اضطراب امتحاني سرمایه روانشناختي  خودکارامدی،

نتایج آموزان متوسطه دوم در شهرستان بابل انجام شده است. 

روانشناختي با  سرمایهپژوهش نشان داد خودکارامدی و 

دار داشت که همسو با اضطراب امتحان رابطه معكوس و معني

آلیو و  بوده است. مطابق تحقیقنتیجه پژوهش آلیو و کاراکوس 

ح اضطراب امتحان کاراکوس با تقویت سرمایه روانشناختي، سط

شود و در مقابل، اعتماد به نفس آنها آموزان کمتر ميدانش

با آموزش  باید. بر اساس عقیده آلیو و کاراکوسافزایش مي

توان به مدیریت استرس و اضطراب سرمایه روانشناختي مي

(. همچنین نتیجه این پژوهش مبني بر وجود 25دست یافت )

نشناختي با اضطراب امتحان همسو روا سرمایهدار بین رابطه معني

باشد؛ مطابق با مي فردریكسون و کورمریبا نتیجه پژوهش 

پژوهش فردریكسون و کورمری، برخوردار بودن از سرمایه 

سازد تا عالوه بر مقابله بهتر در برابر روانشناختي، افراد را قادر مي

زا، کمتر دچار تنش شده، در برابر های استرسموقعیت
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ز توان باالیي برخوردار باشند، به دیدگاه روشني در مشكالت ا

مورد خود برسند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه قرار بگیرند، 

ها و گیری نمایند و بحرانهای مختلف بهتر تصمیمدر موقعیت

 (.26کنند ) تر مدیریتمشكالت ایجاد شده را راحت

سرمایه های از مولفه امیدنتایج پژوهش نشان داد متغیر 

-اثر منفي و معنيآموزان دانشاضطراب امتحاني روانشناختي بر 

پورطالب و میرنسب بوده پژوهش  هدار دارد که همسو با نتیج

است. مطابق تحقیق پورطالب و میرنسب، هر چه روحیه امید در 

آموز نهادینه گردد؛ میزان اضطراب ناشي از امتحان کاسته دانش

این پژوهش با نتایج پژوهش  (. همچنین نتایج18شود )مي

و  ناامیدی میزان میان که این بر پورموحد و همكاران، مبني

 وجود داریمعني تفاوت مطالعه مورد هایگروه اضطراب

 هاآن اضطراب در میزان ناامیدی، میزان افزایش با و دارد

 این تبیین (. در23باشد )مي همسو حدودی تا یابد،مي افزایش

 عوامل یک فردی ، اگر8کالرک و کیسن یافته به اعتقاد

 ادراک شدید صورت به که را بیروني یا دروني زایتنیدگي

 هنگامي یافته و افزایش سطوح اضطراب تحمل کند، اندشده

 احساس است ممكن فرد یافت، افزایش اضطراب سطوح که

 موجب امر این و است کنترل غیرقابل که موقعیت کند

قرار  توجه مورد درماندگي احساس اگر شده و درماندگي

 (. 18کرد ) خواهد رشد ناتواني و ناامیدی مقابل نگیرد، در

ایه های سرماز مولفه خوشبینينتایج پژوهش نشان داد متغیر 

-عنياثر منفي و مآموزان دانشاضطراب امتحاني روانشناختي بر 

 جدیدی و همكاران بودهپژوهش  هدار دارد که همسو با نتیج

آموز تحقیق جدیدی و همكاران، خوشبیني، دانشاست. مطابق 

 (21دهد )ها سوق ميرا به سمت عملكرد بهتر در تمامي درس

كیه تتوان با و این تأثیرگذاری یكي از دالیل مهمي است که مي

وفقیت آموز را در رسیدن به مبر آن میزان تالش و پشتكار دانش

 یه نمود.تحصیلي و به دنبال آن کاهش اضطراب امتحاني توج
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های از مولفه آوریتابنتایج پژوهش نشان داد متغیر 

اثر منفي آموزان دانشاضطراب امتحاني سرمایه روانشناختي بر 

جنادله و همكاران پژوهش  هدار دارد که همسو با نتیجو معني

آوری نوعي تاببوده است. مطابق تحقیق جنادله و همكاران، 

یا تغییرات شدید است و  سازگاری مثبت در مواجهه با استرس

آور قدرت مقاومت در مقابل استرس و برگشتن به افراد تاب

همچنین یافته این پژوهش همسو با  (.19) شرایط عادی را دارند

 و همكاران بوده است. بر اساس پژوهش نورمن نورمنپژوهش 

یي الآوری باآموزاني که از قدرت تابدانشو همكاران، 

در جلسات امتحاني از مهارت و توانایي  توانندبرخوردارند مي

خود بهتر بهره ببرند و شایستگي تحصیلي بهتری از خود نشان 

 (.24نمایند )توانند با موقعیت استرس زا مقابله بهتر مي داده و

اضطراب بر  خودکارامدینتایج پژوهش نشان داد متغیر 

 هنتیج دار دارد که همسو بااثر منفي و معنيآموزان دانشامتحاني 

اکبری بورنگ و امیني یزدی و مغایر با نتایج پژوهش پژوهش 

ممبیني و همكاران بوده است. مطابق تحقیق اکبری بورنگ و 

آموزاني که از باورهای خودکارامدی امیني یزدی، دانش

باشند چرا تر برخوردار ميباالتری برخوردارند از اضطراب پایین

از عوامل بسیار مهم در هایش یكي که تصور فرد از توانایي

باشد. بر اساس پژوهش زا ميهای اضطرابمواجهه با موقعیت

آموزاني که خودکارامدی باالتری اکبری و همكاران، دانش

دارند؛ تمایل، تالش و استقامت بیشتری را در انجام وظایف 

گیرند و به توانایي خود اطمینان دارند و این درسي به کار مي

 (. 22گردد )تر ميمتحان پایینمنجر به اضطراب ا

 قرار توجه مورد باید حاضر های مطالعهمحدودیت برخي

 طریق از ها تنهاکه داده بود این هااز محدودیت گیرد. یكي

 تواندمي گردید که گردآوری دهيگزارش خود هایمقیاس

-چندگانه هایشیوه کارگیری به کند. تهدید را دروني روایي

 دهد. از را کاهش آزمودني تأثیر تواندمي ارزیابي جهت ای

-شرکت بود که این حاضر پژوهش دیگر هایمحدودیت

 از و اندبوده آموزان مقطعه متوسطه دومدانش بین از کنندگان

 باید رو این از داشتند قرار مشابهي سني دامنه در غالباً این رو

را  احتیاط جانب دیگر سني هایبه گروه نتایج تعمیم در

 بر روی مشابهي مطالعات میشود پیشنهاد بنابراین کرد. رعایت

های به با توجه به یافته .صورت گیرد گوناگون سني هایگروه

دار بین دست آمده از مطالعه حاضر مبني بر وجود رابطه معني

شود آموزش و های روانشناختي و اضطراب؛ پیشنهاد ميسرمایه

ریزی سه و برنامهحمایتي در مدر جو آوردن فراهم پرورش، با

های فكری آنان مناسب برای موفقیت تحصیلي، از دغدغه

-های سرمایه شناختي در دانشبكاهند و به منظور بهبود مولفه

-آموزان؛ عالوه بر گنجاندن دروسي در برنامه درسي داتش

های آموزشي الزم را ببینند. ها دورهآموزان، مدیران و معلم

-تشویق و ایجاد انگیزه در دانشهمچنین والدین و معلمین با 

ها شوند و والدین آموزان، باعث افزایش خودکارآمدی در آن

و اولیای مدرسه، به دور از دغدغه نمره و با هدف یادگیری 

آموزان با های مكرر بگیرند تا دانشبیشتر، از فراگیران، امتحان

 ها کاسته شود.شرایط امتحان آشنا شوند و از اضطراب آن

 

 گیرینتیجه

های های این پژوهش، خودکارامدی و مولفهبر اساس یافته

آموزان روانشناختي در کاهش اضطراب امتحان دانش سرمایه

آموزان از لحاظ رواني، موجب مي شود تا دانشاثر دارد و 

های این پژوهش . یافتهآمادگي مواجهه با امتحان را داشته باشند

ا امتحان و یا به طور کلي در آموزاني که در مواجهه ببرای دانش

 باشد.دوره تحصیلي با اضظراب رو به رو هستند، مفید مي

 

 تشكر و قدردانی

که در  مدارسمحترم  هایآموزان، مدیران و معلمدانش از

صمیمانه تقدیر و تشكر اند، همكاری داشتهپژوهش اجرای این 

 شود. مي

 

 منافعضاد ت
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در رشته علوم  دکتری دانشجویي رسالهاین پژوهش حاصل 

-نویسندگان اعالم مي. است ریزی درسيتربیتي گرایش برنامه

این همچنین ها وجود ندارد. بین آنهیچگونه تضاد منافعي کنند 

 پژوهش بدون حمایت مالي نهاد یا سازماني انجام شده است.
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 Abstract 

Introduction: Family is considered the most important part of every society 

that maintaining its foundation can lead to the society growth. Therefore the 

present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of 

selection theory training on the couples’ marital satisfaction and marital 

disturbance. 

Materials and Methods: The present study was quasi-experimental with 

pretest, posttest and control group design. The statistical population included 

all the married couples with marital problems referring to consultation centers 

in the city of Hamedam in the autumn of 2018. 20 couples were selected 

through purposive sampling method and they were randomly accommodated 

into experimental and control group (each group of 10 couples). The 

experimental group received eight ninety-minute sessions of selection theory 

intervention (Glasser, 2000) during two months. The applied questionnaires 

in this study included marital conflict questionnaire (Barati and Sanaei, 1996), 

marital satisfaction questionnaire (Enrich, 1998) and marital disturbance 

questionnaire (Paienz, 1996). The data from the study were analyzed through 

ANCOVA and Bonferroni follow-up test using SPSS statistical software. 

Results: The results showed that selection theory training has significant 

effect on the marital satisfaction and marital disturbance (p<0.001) in a way 

that this training has succeeded in leading to the improvement of marital 

satisfaction (54%) and decrease of marital disturbance (46%) in the couples. 

Conclusion: The findings of the present study revealed that selection theory 

training can be used as an efficient method to improve marital satisfaction and 

decrease of marital disturbance in the couples through employing techniques 

such as explaining  internal and external control and accountability . 

Key words: selection theory training, marital satisfaction, marital 

disturbance, couples 

 

  

 
  

 


