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 چکیده
رفتاری بر اضطراب امتحان،  -آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی  ریهدف پژوهش حاضر تعیین تأث 

مالیر در سال  یهارستانیپیشرفت تحصیلی و عملکرد کنکورِ دانش آموزان دختر و پسر داوطلب کنکور دب
نفری  50لب دو گروه پسر در قا 03نفره ) 733به حجم  یابود. از بین این افراد، نمونه 30-39تحصیلی 

تصادفی  یریگنفری آزمایش و کنترل( به روش نمونه 50در قالب دو گروه  دختر 03آزمایش و کنترل؛ و 
اطالعات از آزمون اضطراب امتحان ساراسون برای سنجش  یآورانتخاب شد. برای جمع یاچندمرحله

عنوان پیشرفت ها بهنمره تراز کنکور آن، استفاده شد. معدل دانش آموزان و هایاضطراب امتحان آزمودن
ساعت آموزش  0/7جلسه  73آزمایش به مدت  یهاتحصیلی و عملکرد کنکور محسوب شدند. در گروه

 گونهچیکنترل ه یهاصورت گروهی اجـرا شد، ولی گروهمدیریت استرس به شیوه شناختی ـ رفتاری به
اریانس چند متغیره عاملی نشان داد که: آموزش مدیریت ها با تحلیل وآموزشی دریافت نکردند. تحلیل داده

رفتاری بر پیشرفت تحصیلی، عملکرد کنکور و اضطراب امتحان دانش آموزان -استرس به شیوه شناختی
رفتاری اضطراب امتحان -داوطلب در کنکور تأثیر دارد. آمورش مدیریت استرس مبتنی بر شیوه شناختی

داد؛ پیشرفت تحصیلی و عملکرد کنکور دانش آموزان دختر و پسر را  دانش آموزان دختر و پسر را کاهش
مشاهده نشد. بعالوه، تعامل آموزش مدیریت استرس و  داریافزایش داد، اما بین دختر و پسر تفاوت معن

بر پیشرفت تحصیلی، عملکرد کنکور و اضطراب امتحان دانش آموزان داوطلب در  یداریمعن ریجنسیت تأث
 .کنکور نداشت
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رفرت ر،  اطتاراا امرنت        -آموزش مدیریت استرر  هتش وت ون وتی  ر      کلیدی:  گانواژ

 .پ شرفت تنص ل   عملکرد در کیکور

 مقدمه
 دهه چند در پژوهش قلمروهای ینترگسترده از وابسته به آن، یکی یهااضطراب و حوزه

در جامعه  را فراوانی بیشترین اضطرابی اختالالت که دهدینشان م هایاخیر بوده، بررس
 عملکرد موجب که است رایج اییدهپد (. اضطراب7039)حیدری و شهبازی،  دارند

عنوان یکی از انواع اضطراب که به(. 7،5372)داوود شودیم آموزاندانش ضعیف تحصیلی
یک پدیده متداول، رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و 

(. این پدیده یکی از 5377 ،5پوت وین و دانیل)دانشجویان دارد، اضطراب امتحان است 
توسط  یطورجدهیجانی بسیار مهم است که پژوهش درباره آن به -متغیرهای شناختی

(. اضطراب 5371، 9شروع شده است )چریشتین و جرن 7305از سال  0اسون و مندلرسار
اضطراب (. 5372 دان، و دیوچ ،2امروزی بوده )پلگ جدی جامعه مسائل از یکی 0امتحان

های انگیزش منفی است و اثرات نامطلوبی بر عملکرد تحصیلی جنبه ینترامتحان، از مهم
مهم و  اییدهپد( و 7037، قوامیمیدرتاج، دالور و ابراه ،االسالمییخ)شآموزان دارد دانش

آموزان دارد )هیل قوی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش یامتداول آموزشی که رابطه
اضطراب امتحان نوعی »(. 7030و قمی،  االسالمییخبه نقل از ش؛ 7399، 1و ویگفیلد
خود، مشخص  یهایرباره توانائذهنی است که با خود کم انگاری و تردید د یخوداشتغال

جسمانی  یهاو غالباً به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنش شودیم
 هیجانی واکنش اضطراب یک .«گرددینامطلوب و افت عملکرد تحصیلی فرد منجر م

 و تشویش تنش، از نوعی احساس با این هیجان است، ارزیابی موقعیت به ناخوشایند
به نقل ؛ 9ساراسون و دیویدسون) شودیم مشخص خودکار سیستم عصبی برانگیختگی
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اضطراب امتحان به احساس تنش و نگرانی  (.7039ازحمید، حسین زاده، کیانی مقدم، 
مدرسه به وجود  هاییتاشاره دارد که از تداخل عملکرد فرد در امور روزمره و فعال

عنوان یک پدیده رایج، نوعی (. اضطراب امتحان به5370و همکاران،  7)وکویک آیدیم
، مشخص و به عدم تمرکز هاییاشتغال ذهنی است که با خود کم انگاری و تردید در توانا

و پیامد منفی آن کاهش توان مقابله با  شودیحواس و واکنش جسمانی ناخوشایند منجر م
نظران اضطراب امتحان را موقعیت امتحان و ناکارآمدی تحصیلی است. بسیاری از صاحب

که با نگرانی از  دانندیپدیدار شناختی فیزیولوژیک و رفتاری م یهااز پاسخ یامجموعه
شابه همراه است اجتماعی منفی یا رد شدن در امتحان یا وضعیت ارزیابانه م یامدهایپ

( نیز اضطراب امتحان را 5373) 9(. پوت وین و دانیل5339، 0چامورو ؛5330، 5)چمپل
اضطراب امتحان ساختاری گسترده، چندبعدی و یکی از هیجانات مربوط به امتحان است "

. کنندی، تعریف م"گرددیفردی در جهت ارزیابی تهدیدآمیز امتحان برم یهاکه به تفاوت
است که با عملکرد مختل در امتحانات تحصیلی همراه  یاگستردهیدۀ حان پداضطراب امت
آموزان دانست و پایدارترین اضطراب در دانش ترینیجآن را را توانیاست و م

واسطۀ بیم، اضطراب امتحان به (.5331، 2؛ اورباخ، لندسلی، و گری5332، 0مولر)گانزن
امتحان تجربه  یتکه در خالل موقع یابالقوههراس و نشخوار ذهنی از طریق شکست 

؛ 5330، 1)هال گرددیو ترس از ارزیابی منفی در زمینه تحصیلی مشخص م شودیم
 (.5332، 9الوسون

عنوان یک فراوانی دارد که از آن بهکنندۀ یتو تقو سازینهاضطراب امتحان عوامل زم
وقتی به حالت مرضی تبدیل  شود. اضطراب امتحانمهم مرتبط با آموزش یاد مییدۀ پد

(. بر اساس 5339، 3گردد )دیویدآموزان میباعث شکست تحصیلی دانش کهشود می
(، شیوع اضطراب امتحان شدید در بین 5373) 73گزارش انجمن اضطراب امتحان آمریکا
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ها شیوع اضطراب پژوهشدر درصد است.  53الی  70آموزان دبیرستانی تقریباً دانش
ها نشان داده که شده است. نتایج پژوهشدرصد دانش آموزان گزارش 03تا  73 امتحان

دختران بیشتر از پسران نگران عملکرد تحصیلی خود در مدارس ابتدایی بودند و باالتر بودن 
نگرانی دختران نسبت به پسران در بین دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان نیز شایع بود. 

اضطراب عمومی و اضطراب امتحان بیشتری نسبت به مردان داشتند  یهاهمچنین زنان نمره
 03تا  50اضطراب امتحان در زنان و جوانان شیوع بیشتری دارد. (. 7095)ابوالقاسمی، 
آموزان و دانشجویانی که مشکالت یادگیری دارند اضطراب امتحان را تجربه درصد دانش

ن عبارت است از حالت ناخوشایند همراه اضطراب امتحا (.5373)صالحی، عنایتی،  کنندیم
با احساس تنش، دلهره و افکار مزاحم که باعث فعال شدن سیستم عصبی خودمختار فرد در 

آموزان این دانش(. 5377، 7)هاریسون گرددیارزیابی مستلزم پیشرفت، م هاییتحین موقع
یف در سایر از عملکرد پایین در امتحان، مشکل در درک و فهم مطالب و عملکرد ضع

 (، حاکی5375) 5فیوری جمله ها ازپژوهش برخی(. 5377)هاریسون،  برندی، رنج مهاینهزم

 ندارد. وجود یمعنادار تفاوت امتحان اضطراب لحاظ از دختر و پسر که بین است آن از
کاهش عملکرد  جهیعوامل زیادی ممکن است موجب تشدید اضطراب امتحان و درنت

نفس پایین، مطالعه ناکافی، نگرش اند از: اعتمادبهافراد شود که برخی از این عوامل عبارت
عالوه به میزانی منفی نسبت به مدرسه و دانشگاه، ترس از شکست و سابقه شکست قبلی. به

بیشتری، قبل از  یزاتنش یهاسازتر ارزیابی کنند، پاسخکه افراد امتحان را سرنوشت
 یاعنوان مجموعه، اضطراب امتحان را بهینهمچن (.7399)ساراسون، دهندیامتحان نشان م

ارزیابی یا امتحان  هاییتکه افراد از موقع ییهاکه با تجربه کنندیها تعریف ماز واکنش
 ترینیعوس از یکی آن ابعاد و امتحان (. اضطراب5331، 0اند مرتبط است )چنکسب کرده

 اضطراب مبتال به آموزان(. دانش5372 و همکاران، داوود (است بوده پژوهشی یهاحوزه

 به نسبت بیشتری شناختییبآس نگرانی و ترمختل شناختی باورهای از امتحان

در (. 7039 سپهوند، و محمدزادگان موحدی، ،یرامیب)برخوردارند عادی آموزاندانش
 ادشدهیعنوان یک اضطراب صفت برخی از مطالعات انجام شده از اضطراب امتحان به

که  دهدیاست که فرد دارای اضطراب امتحان هنگامی تغییرات شناختی را از خود نشان م
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در معرض یک امتحان دشوار قرار گیرد. دانش آموزان دارای اضطراب امتحان باال، با 
دانش  کهیدارند، درحال یاکل امتحان قضاوت عجوالنهدیدن چند سؤال اول در مورد 

 اندازندیآموزان دارای اضطراب امتحان پایین، قضاوت را تا آخر امتحان به تعویق م
 (.7091، و همکازان )موسوی

اضطراب امتحان دارای دو مفهوم است. یکی مفهوم شناختی که همان جنبه نگرانی 
درواقع توجه آگاهانه فرد در مورد عملکردش است که  گرددیاست و به فکر نابه جا برم

برای مثال توجه به عواقب مردود شدن در امتحان، مقایسه خودش با دیگران و انتظار 
 شودیعملکرد منفی؛ دیگری مفهوم هیجانی است که با عالئم جسمی و تنش مشخص م

 شرایط در کهاضطراب امتحان مثل باال رفتن ضربان قلب، اختالالت گوارشی و تعریق. 

 برابر در امتحان، به نامربوط افکار و کنندهنگران ادراک نابهنجار مانند شناختی
 پاسخ است. این همراه ییهاتنش و جسمانی عالئم با و کندیم بروز تحصیلی یهااسترس

 حافظۀ فعال کاهش و کاهش در عملکرد به فشارزا، بسیار هاییتموقع به نابهنجار

 مانع وی اضطراب شدت اما داندیم را درسی مواد اضطراب امتحان، دچار . فردانجامدیم

و  یآباددهد )ستاری نجف نشان امتحان هنگام را خود معلومات که شودیآن م از
و « نگرانی»موجود اضطراب امتحان دارای دو عامل  یهاهیبر پایه نظر(. 7039 حیدری،

، گذاردیم ریاضطراب امتحان در توانایی تمرکز و حافظه تأث است. « هیجان پذیری»
که  دهدیو اجازه نم دینمایم رممکنیشده را دشوار و یا غیادآوری مطالب آموخته

(. 7339، 7ساراسونآموزشی و هوشی واقعی خود را بروز دهد ) یهاییآموز توانادانش
اند که عامل نگرانی بیش از عامل هیجان پذیری در ( نشان داده5339)و همکاران  5کوگ

دارد. دانش آموزان جوان دارای  رینمرات امتحان دانش آموزان دبیرستانی تأث ینیبشیپ
اضطراب امتحان، افرادی حساس و دارای توقعات باال از خویش و دارای درجات پایین 

 (.7091)به نقل از موسوی و همکاران،  باشندینفس مهاعتمادب
آموز دبیرستانی دانش 933( در پژوهشی با 7095 ؛ به نقل از ابوالقاسمی،7012بهرامی )

ها اضطراب آموزشگاهی دارند و درصد از آن 97پسر و دختر شهر اصفهان نشان داد که 
مربوط به اضطراب امتحان،  دختران نسبت به پسران اضطراب بیشتری دارند. در ادبیات
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که  رسدیشده است. چنین به نظر مبین پسران و دختران گزارش یداریمعن یهاتفاوت
فریلیچ و  (.7095)ابوالقاسمی،  کنندیدختران بیشتر از پسران اضطراب امتحان را تجربه م

( در پژوهش خود نشان دادند بین اهداف پیشرفت و کنترل هدفمند با 5373) 7شچتمن
وجود دارد. بعالوه، بین اهداف پیشرفت و  داریآموزان رابطه معناضطراب امتحان در دانش
آموزان دارای اضطراب امتحان و بدون اضطراب امتحان تفاوت کنترل هدفمند در دانش

( نشان داد که بین اضطراب امتحان و 5373) 5معناداری وجود داشت. لئو، مینج و ایکسکیوز
باوری و همچنین بین اضطراب امتحان و عالئم استرس با پیشرفت عالئم استرس با خود

آموزان دارای اضطراب امتحان دانش کهیطورآموزان رابطه وجود دارد. بهتحصیلی دانش
آموزان دارای خودباوری، و عالئم استرس از عملکرد مطلوبی برخوردار نبودند؛ اما دانش

له با اضطراب امتحان، آموزش مدیریت مقاب یهااز روش یکیعملکرد بهتری داشتند. 
 رفتاری است. -استرس به شیوه شناختی

-شناختی یهااز آموزش یارفتاری: به مجموعه-آموزش مدیریت به شیوه شناختی
. مدیریت استرس شودیرفتاری که بر رویکرد شناختی و رفتاری متمرکز است، گفته م

رویکرد . دهدیزا افزایش ماسترس یهاتیتوانایی افراد را برای سازگاری مناسب با موقع
مرکب از عناصری از رفتاری از این بابت حائز اهمیت است که این مداخله،  -شناختی

افزایش آگاهی در مورد استرس، آموزش تن آرامی، شناسایی افکار ناکارآمد،  قبیل؛
ابراز وجود، مدیریت خشم  یهابازسازی شناختی، آموزش حل مسئله، آموزش مهارت

؛ ترجمه آل 5331، 0است )آنتونی، ایرونسون، اشنایدرمن هاتیفعال یزیرخود و برنامه
(. مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر آن 7099محمد، جوکار و نشاط دوست، 

نفس، مقابله کارآمد و حمایت اجتماعی را در خودکارآمدی، عزت است تا حس کنترل،
و  دهدیایش دهد. این تغییرات، حاالت خلقی منفی و انزوا اجتماعی را کاهش مفرد افز

 تیریبا یکدیگر، چهار مؤلفه مد هاکی. همه این تکنبخشدیزندگی را ارتقا م تیفیک
-5. میدهیآگاهی: چگونه به استرس واکنش نشان م-7: دهندیاسترس را موردتوجه قرار م

مقابله: آنچه در رابطه با استرس انجام -0. میکنیم ارزیابی: آنچه در مورد استرس فکر
)آنتونی، ایرونسون  کندیمنابع: آنچه به ما در مدیریت استرس کمک م-9 ؛ ومیدهیم

                                                           
1. Freilich &Shechtman 

2. Liu, Meng & Xuqz 

3. Antoni, Ironson, & Eshnaderman 
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این رویکرد بر تجارب  ؛ ترجمه آل محمد، جوکار و نشاط دوست(.7099 واشنایدرمن،
کنونی فرد تأکید دارند و تالش زیادی در آموزش مهارت حل مسئله و راهبردهای 

شناختی و خودکنترلی  هاییف، مراقبه، شناخت باورها و تحریسازکاربردی ازجمله آرام
گرفته و شیوع باالی اضطراب امتحان و انجام یها، با توجه به پژوهشیندارند؛ بنابرا

و عملکرد پیشرفت  در عمدۀ بازدارنده عامل یک عنوانبه اضطراباین  کهییازآنجا
این سؤال  ،کندیم جوامع تحمیل بر را هنگفتی هایینههز که است آموزاندانش تحصیلی

 امتحان، اضطراب بر رفتاری –آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی  مطرح بود که آیا
 دارد؟ ریتأث و عملکرد در کنکور دانش آموزان تحصیلی پیشرفت

 روش
که از چهار  5x5که از یک طرح عاملی چند متغیره بودروش این پژوهش از نوع آزمایشی 

جامعه آماری عبارت بود از دانش آموزان )دختر و پسر(،  ؛بود شدهلیگروه آزمودنی تشک
ـ  30متوسطه داوطلب کنکور مالیر که در سال تحصیلی  یدانشگاهشیرشته تجربی دوره پ

که  ریمشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب نمونه ابتدا از بین کلیه مدارس شهر مال 39
رشته تجربی داوطلب کنکور داشتند؛ به شیوه تصادفی  یدانشگاهشیدانش آموزان پ

ازآن، از هر گردید. پس یک دبیرستان پسرانه و یک دبیرستان دخترانه انتخاب یاخوشه
دختر( که  03پسر و  03آموز انتخاب شد )دانش 50کالس به تعداد  5تصادف دبیرستان به

نفر( و  50دختر با استفاده از روش تصادفی ساده نیمی در گروه آزمایش ) 03پسر و  03هر 
ش نگاره طرح پژوهش را گزار 7نفر( در گروه کنترل جایگزین شد. شکل  50نیم دیگر )

 کرده است.

 نگ رن طرح پژوهش  .1وکل 
 جنسیت
 آموزش

 دختر پسر

آموزش مدیریت استرس مبتنی بر 
 رفتاری -شیوه شناختی

اضطراب امتحان+ پیشرفت 
 کنکور در تحصیلی+ عملکرد

اضطراب امتحان+ پیشرفت 
 کنکور در تحصیلی+ عملکرد

 بدون آموزش
اضطراب امتحان+ پیشرفت 
 تحصیلی+ عملکرد در کنکور

اضطراب امتحان+ پیشرفت 
 تحصیلی+ عملکرد در کنکور
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وپرورش مالیر و اداره آموزش با هماهنگی و کسب مجوزهای الزم از روش اجرا:
هدف از  کهنیو پس از تشریح هدف تحقیق و توجیه دانش آموزان و ا یریگنمونه

آموزشی مدیریت استرس فقط جهت انجام تحقیق دانشگاهی است و  یهابرگزاری کالس
پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون در  .دینمایها مکمک شایانی به کاهش اضطراب آن

ها خواسته شد که آن را با دقت پاسخ دهند. الزم به ها قرار گرفت و از آناختیار آن
به پیشرفت تحصیلی، از نمره معدل پژوهش جهت محاس یهاهیتوضیح است با توجه به فرض

و برای محاسبه میزان عملکرد  یدانشگاهشیکتبی دیپلم و همچنین معدل نوبت اول دوره پ
آموز نام در کنکور در اختیار دانشدر کنکور دانش آموزان، از کد رهگیری که زمان ثبت

شیوه شناختی  شده است. بعدازآن؛ آموزش مدیریت استرس مبتنی براستفاده ردیگیقرار م
رفتاری توسط محقق و همکاران )مشاورانی که قبالً توسط محقق توجیه و آموزش -

 0/7جلسه  73صورت گروهی تک جنسیتی در شده بودند( برای گروه آزمایش بهداده
ها برنامه عادی خود را ساعت اجرا شد، ولی گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد و آن

آزمون اضطراب مجدداً از هر دو گروه آزمایش و کنترل پسمرحله  نیگذراندند. بعدازا
افزایش  یهاکیرفتاری شامل تکن -امتحان گرفته شد. آموزش مدیریت شیوه شناختی

آگاهی در مورد استرس، آموزش تن آرامی، شناسایی افکار ناکارآمد، بازسازی شناختی، 
آنتونی، ایرونسون، و ابراز وجود است ) یهاآموزش حل مسئله، مدیریت خشم و مهارت

(. در هنگام شروع 7099؛ ترجمه آل محمد، جوکار و نشاط دوست، 5331اشنایدرمن، 
 یهاگام هدف استفاده و آموزشی، رهبر گروه )محقق و همکاران او(، منطق و یهاجلسه

به  هانیبعد از اجرای تمر شد؛ و ادآوری هایرا به آزمودن هاکیاجرای هرکدام از این تکن
ساختار  7را هرروز در خانه تکرار کنند. در جدول  هانیگفته شد که این تمر هایودنآزم

 آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری آمده است. یهاکلی جلسه

 آموزش مدیریت اسرر  هش و ون وی  ر  رفر ر، ،ه س  ر ر کل  جلسش .1جدول 

 آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری یهامحتوای جلسه جلسه

 اول
زاهای زندگی توسط محقق، بیان انتظار محقق از اعضا و اعضا از محقق، تعریفی از استرس و استرس
، دادن هاچهیگروه ماه 72بیان پیامدهای استرس بر عملکرد افراد آموزش آرمیدگی عضالنی برای 

 جلسهارزیابی -تکلیف خانگی آرمیدگی عضالنی

 دوم
گروه  9بحث در مورد تکلیف خانگی آرمیدگی عضالنی جلسه اول؛ آرمیدگی عضالنی برای 

 ، دادن تکلیف خانگیهاچهیماه
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 آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری یهامحتوای جلسه جلسه

 سوم
مرور تمرین آرمیدگی جلسه قبل، معرفی تنفس دیافراگمی، آرمیدگی عضالنی شامل تنفس، 

 خانگی ، دادن تکلیفهاچهیگروه ماه 9عضالنی برای  یدگیو آرم یرسازیتصو

 چهار
کردن تنفس دیافراگمی با  بیمرور تمرین آرمیدگی جلسه قبل، تنفس دیافراگمی، ترک

 ،یرسازیتصو

 پنجم
آرمیدگی با مدیریت استرس، مرور  سازییکپارچه، بحث در مورد مرور تمرین آرمیدگی جلسه قبل

 تنفس دیافراگمی، معرفی آموزش خود زادها، دستورالعمل آموزش خود زادها

 ششم
اجرای آموزش خود زادها، آموزش -، مرور تنفس دیافراگمیمرور تمرین آرمیدگی جلسه قبل

 خودزادها برای ضربان قلب، تنفس، شکم و پیشانی

 هفتم
تکلیف -معرفی انواع مقابلۀ کارامد-کار آمد یهامعرفی انواع مقابله –مرور تکالیف جلسه قبل

 خانگی

 هشتم
، ارائه منطق ییو خودالقا یرسازیخود زادها همراه با تصو مرور تکالیف جلسه قبل، آموزش

بصری و  یرسازی، تمرین خودزادها همراه با تصوییو خودالقا یرسازیخودزادها همراه با تصو
 مثبت، دادن تکلیف خانگی هایییخودالقا

 نهم
مراقبه و ، تعریف ییو خودالقا یرسازیمرور تکالیف جلسه قبل، آموزش خود زادها همراه با تصو

 حاالت بدنی مراقبه، معرفی فواید تمرین منظم مراقبه

 دهم
مدیریت استرس برای حمایت  هاییکاجتماعی، تکن یتو مراقبه، بحث در موردحما یرسازیتصو

 هااجتماعی و حفظ آن، آموزش ابراز گری، استفاده از حل مسئله برای تعارض

سنجش اضطراب امتحان، از  در پژوهش حاضر برای دادها: یآورابزارهای جمع
 یسؤال 50این مقیاس یک آزمون کوتاه  استفاده شد. 1مقیاس اضطراب امتحان ساراسون

خود گزارش »است که آزمودنی باید با توجه به حاالت روانی خود و بر اساس یک شیوه 
صورت و تجربیات فیزولوژیکی فرد در جریان امتحان قبل و بعد از آن به هر ماده به« دهی

این پرسشنامه را از  3ضرایب اعتبار (7305وساراسون ) 2درست یا غلط پاسخ دهد. مندلر
گزارش  95/3از راه باز آزمایی با فاصله زمانی شش هفته  33/3 طریق روش دونیمه کردن

که در این پرسشنامه  ییهایاند. برخی از شواهد پرسشنامه نشان داده است که آزمودنکرده
اند و برعکس )به نقل از هوش نمره پایین به دست آورده یهااند، در آزموننمره باال گرفته

مقیاس، ضریب  4روایی بررسی ی(. برا7091شناس، علیشاهی و نجفی،، حقیموسو

                                                           
1. Sara son's Test Anxiety scale 

2. Mandeler 

3. reliability 

4. validity 
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و برای زنان  92/3برای مردان  1همبستگی نمرات آزمون با آزمون اضطراب اسپیلبرگر
(. در پژوهش حاضر ضریب 7099گزارش شده است )حسینی، زهراکار، و امینی،  11/3

برآورد شد. جهت ارزیابی عملکرد  30/3 2ریچاردسون -اعتبار مقیاس به روش کودر
-30سال تحصیلی  یها که در کنکور سراسرانش آموزان در کنکور، از نمره تراز آند

 کسب کرده بود، استفاده شد. 7039

 هاافتهی
 یهاگروه یهایاین پژوهش دارای دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل بود تعداد آزمودن

استاندارد( و انحراف  توصیفی )میانگین یهاآزمایش و شاخص یهاکنترل و گروه
 آزمونشیگروه کنترل و آزمایش در پ یهایاضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی آزمودن

 گزارش شده است. 5آزمون و به تفکیک جنسیت در جدول و پس

 پژوهش ،ه  توص ف  نمرات اطاراا امرن   و پ شرفت تنص ل  آزمودن ،ه و  ص .2جدول 

 متغیر
ص

اخ
ش

 

گروه کنترل 
 )دختر(

 )پسر( گروه کنترل
گروه آزمایش 

 )دختر(
گروه آزمایش 

 )پسر(

یپ
ش

ون
زم

آ
 

س
پ

ون
زم

آ
 

یپ
ش

ون
زم

آ
 

س
پ

ون
زم

آ
 

یپ
ش

ون
زم

آ
 

س
پ

ون
زم

آ
 

یپ
ش

ون
زم

آ
 

س
پ

ون
زم

آ
 

اضطراب 
 امتحان

 50 50 50 50 50 50 50 50 تعداد

 میانگین
300/

79 
10/70 33/79 13/79 01/72 31/75 33/70 51/77 

انحراف 
 معیار

99/0 03/0 39/7 37/7 39/5 55/5 37/5 92/7 

شربت 
 تحصیلی

------- 
نوبت 

 اول
 معدل

نوبت 
 اول

 معدل
نوبت 

 اول
 معدل

نوبت 
 اول

 معدل

 33/70 91/70 73/72 90/70 70/70 30/70 01/72 31/70 میانگین

انحراف 
 معیار

90/7 11/7 03/7 050/7 19/7 230/7 13/7 931/7 

                                                           
1. Spialberger 

2. Kuder-Richadson 



 187                                                        ...بر یرفتار-یشناخت وهیش به استرس تیریمد آموزش یاثربخش 

 

 

 

 

را به تفکیک جنسیت  یهایتوصیفی نمرات تراز آزمودن یهاشاخص 0در جدول 
 شده است.گزارش

 گرون کیررل و آزم یش ،ه  توص ف  نمرات تراز کیکور آزمودن ،ه و  ص .3جدول 

 شاخص
 پسر دختر

 گروه آزمایش گروه کنترل گروه آزمایش گروه کنترل

 73/2109 90/0202 31/2320 21/2059 میانگین

 99/7052 17/7503 39/5321 09/7097 انحراف معیار

تحلیل کوواریانس چند متغیره مفروضه  یهاها: ازآنجاکه مفروضهاستنباط از داده
 آزمونشیآزمون و پبرقرار نبود، از نمرات افتراقی اضطراب امتحان )تفاوت بین نمرات پس

)تفاوت بین نمرات نوبت اول و معدل(  یلیاضطراب امتحان(، نمرات افتراقی پیشرفت تحص
در واقع گسترش تحلیل  7تحلیل واریانس چند متغیرهو نمره تراز کنکور استفاده شد. 

ها بیش از یک متغیر وابسته وجود دارد )آدالید و است که در آن ییهاتیواریانس به موقع
از تصحیح  (. برای کاهش خطای نوع اول7099؛ ترجمه، هومن و عسگری، 5،7333پکسمن
استفاده گردید. بدین ترتیب در  شدهلیآلفای رسمی از آلفای تعد یجاو به 0بنفرونی

در  371/3 یبر تعداد متغیرهای وابسته تقسیم و سطح معنادار 30/3پژوهش حاضر آلفای 
(. متغیرهای وابسته با یکدیگر ارتباط خطی و معنادار 30/3/  0=  371/3نظر گرفته شد )

بین زوج متغیرها وجود ندارد و بدین ترتیب  9مسئله هم خطی چندگانه حالنیدارند و درع
اصلی تحلیل واریانس چند متغیری وجود دارد. از آنجائی که  یهایکی از مفروضه

اند، میزان متغیرهای پیشرفت تحصیلی، عملکرد در کنکور و اضطراب امتحان به هم مربوط
 یهایجه است. از این گذشته بر اساس بررستوبا یکدیگر قابل رهایهمبستگی این متغ

و  0با آزمون باکس انسیواریانس ـ کووار یهاسیآمده سایر شرایط همگنی ماترعملبه
خالصه تحلیل واریانس چند  9جدول  نیز برقرار است. 2بهنجاری توزیع با آماره اسمیرنف

                                                           
1. MANOVA 

2. Adelaide & Pexman3 

3. Bonferrone correction4 

4. multiple collinearity 

5. Box test 

6. Smirnov 
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ت تراز کنکور متغیره برای نمرات افتراقی اضطراب امتحان، پیشرفت تحصیلی و نمرا
 .کندیرا گزارش م هایآزمودن

 الصش تنل ل واری نس چید مرغ رن نمرات افرراق  پ شرفت تنص ل   اطاراا امرن   و  .4جدول 
 عملکرد در کیکور

 هاآزمون متغیر
درجه 

 توان آماری 2 یداریمعن F آزادی

مداخله 
 آزمایشی

 337/3P< 259/3 7 030/25 32و  0 آزمون اثرپیالیی

 337/3P< 259/3 7 030/25 32و  0 آزمون المبدا ویلکز

 جنسیت
 275/3 325/3 327/3 00/5 32و  0 آزمون اثرپیالیی

 275/3 325/3 3/ 327 00/5 32و  0 آزمون المبدا ویلکز
تعامل مداخله و 

 جنسیت
 913/3 391/3 709/3 930/7 32و  0 آزمون اثرپیالیی

 913/3 391/3 709/3 930/7 32و  0 المبدا ویلکزآزمون 

که بین سطوح آموزش )آموزش مدیریت استرس مبتنی بر  دهدینشان م 9نتایج جدول 
رفتاری در مقابل فقدان چنین آموزشی( در متغیرهای وابسته اضطراب -شیوه شناختی

2= 259/3[ وجود دارد داریامتحان، عملکرد در کنکور و پیشرفت تحصیلی، تفاوت معن

 ،337/3<P ،030/25 =(32  0و)F [ بدین ترتیب فرضیه اول یعنی آموزش مدیریت استرس .
بر پیشرفت تحصیلی، اضطراب امتحان و عملکرد در کنکور رفتاری -مبتنی بر شیوه شناختی

مداخله آزمایشی و ؛ اما در متغیر جنسیت و تعامل بین شودیتأیید م دانش آموزان تأثیر دارد
 نیست. داریجنسیت این تأثیر معن

خالصه تحلیل آزمون آماری تحلیل واریانس یک متغیره برای نمرات افتراقی  0جدول 
هر یک از متغیرهای وابسته عملکرد در کنکور، پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان را 

 .کندیگزارش م

 الصش تنل ل واری نس یک مرغ رن هرا، نمرات افرراق  پ شرفت تنص ل  و اطاراا  .5جدول 
 امرن   و عملکرد در کیکور

 S. S متغیر وابسته متغیر
d.

f M.S F P 2 توان 

شی
مای

آز
له 

اخ
مد

 

 7 012/3 337/3 002/701 539/003 7 539/003 اضطراب امتحان
پیشرفت 

 تحصیلی
912/72 7 912/72 911/73 335/3 390/3 939/3 

 921/3 312/3 335/3 300/230/3 7 300/55033975 عملکرد در کنکور
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55033975 

ت
سی

جن
 

 303/3 3 339/3 339/3 339/3 7 339/3 اضطراب امتحان
پیشرفت 

 تحصیلی
339/7 7 339/7 250/3 903/3 330/3 750/3 

 092/3 357/3 779/3 992/5 9/0950903 7 9/0950903 عملکرد در کنکور

 و 
خله

دا
ل م

عام
ت

ت
سی

جن
 

 317/3 332/3 233/3 790/3 939/3 7 939/3 اضطراب امتحان

 903/3 309/3 310/3 509/0 939/77 7 939/77 پیشرفت تحصیلی

 703/3 332/3 933/3 291/3 300/7233253 7 300/7233253 عملکرد در کنکور

با استفاده  ییتنهاکه؛ تحلیل هریک از متغیرهای وابسته به دهدینشان م 0نتایج جدول 
، 2=  012/3 [بنفرونی نیز نشان داد که برای اضطراب امتحان  شدهلیاز آلفای تعد

337/3<P ،002/701 =(32  7و )F [ ]2=  3907/3، برای پیشرفت تحصیلی ،335/3<P ،
 F( 7و  32)=  2 ،335/3<P ،230/3=  312/3و عملکرد در کنکور[  ] F( 7و  32)=  911/73

داشته و  داریمورد بررسی گروه کنترل و گروه آزمایش تفاوت معن یهایدر آزمودن]
باعث افزایش عملکرد در کنکور و پیشرفت تحصیلی؛ و کاهش اضطراب امتحان گروه 

است؛ اما برای عامل جنسیت نشان داد که در پیشرفت تحصیلی، اضطراب  شدهشیآزما
نداشته  داریدختر و پسر تفاوت معن یموردبررس یهایامتحان و عملکرد کنکور در آزمودن

از متغیرهای وابسته  کدامچیاست. همچنین تعامل مداخله آزمایشی و جنسیت درباره ه
 یریگجهینت توانیتای سهمی سه فرضیه پژوهش منبوده است. از مقایسه ضریب ای داریمعن

بر اضطراب رفتاری -مدیریت استرس به شیوه شناختیکرد که بیشترین تأثیر را آموزش 
ازآن بر پیشرفت تحصیلی دانش ؛ و پس] 2= 012/3[امتحان دانش آموزان داشته است

بر عملکرد در کنکور  تی؛ و درنها] 2= 390/3[آموزان بیشترین تأثیر را داشته است
 .] 2= 312/3[دانش آموزان بیشترین تأثیر را داشته است

 گیریو نتیجه بحث
رفتاری -نتایج نشان داد که بین سطوح آموزش )آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی

در مقابل فقدان چنین آموزشی( در متغیرهای وابسته اضطراب امتحان، عملکرد در کنکور 
وجود دارد. همچنین، تحلیل هریک از متغیرهای  داریو پیشرفت تحصیلی، تفاوت معن

اضطراب امتحان و عملکرد در کنکور و پیشرفت تحصیلی در نشان داد که  ییتنهاوابسته به
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داشته و باعث افزایش عملکرد  داریگروه کنترل و گروه آزمایش تفاوت معن یهایآزمودن
است. تحلیل  شدهشیدر کنکور و پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان گروه آزما

ن و عملکرد در کنکور در عامل جنسیت نشان داد که در پیشرفت تحصیلی، اضطراب امتحا
نداشته است. همچنین تعامل مداخله آزمایشی و  داریدختر و پسر تفاوت معن یهایآزمودن

 یهانبود. این یافته با نتایج پژوهش داریاز متغیرهای وابسته معن کدامچیجنسیت درباره ه
 یاابطهعنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی رقبلی همسو است. اضطراب امتحان به

ساز )کنکور( در دانش آموزان سرنوشت یهاقوی با عملکرد تحصیلی و موفقیت در آزمون
 یداریدارد. بنابر نتایج این پژوهش، بین ترس از موفقیت و اضطراب امتحان رابطه معن

وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش اضطراب امتحان، ترس از موفقیت در امتحان افزایش 
است. ولی بین میزان  زانیمکینین اضطراب امتحان برای دختران و پسران به . همچابدییم

شناختی  یرهایترس از موفقیت در امتحان در دختران بیشتر است. این پدیده یکی از متغ
 یهاشده تفاوتهیجانی بسیار مهم است و از سوی دیگر با توجه به نتایج تحقیقات انجام

ندارد و عوامل مختلفی همانند انتظارات باالی  ریجنسیتی در ترس از موفقیت افراد تأث
 و مهم امتحانات در افراد که شودیم فرد از خود، باعث ازحدشیوالدین و انتظارات ب

 عملکرد یبر رو امر این و شوند تشویش و اضطراب دچار کنکور، همانندساز سرنوشت
. مدیریت استرس توانایی افراد را برای کاهش گذاردیم  مطلوبنا ریتأث نیزها آن واقعی

. آموزش مدیریت دهدیآور افزایش ماسترس و سازگاری مناسب با موقعیت استرس
. هدف نهایی آموزش شودیاسترس موجب کاهش اثرات منفی استرس بر جسم و روان م

نیست، چون استرس مدیریت استرس، حذف تمام و کمال استرس و اضطراب از زندگی 
بخشی از زندگی است و حداقل از استرس برای فعال ماندن، هوشیاری و ایجاد انگیزه برای 

از فنون است که به فرد کمک  یاانجام کارها، ضروری است. مدیریت استرس مجموعه
کنترل و مدیریت نموده، از آثار  ی، به نحو مؤثرترکندیتا اضطرابی را که تجربه م کندیم

)آبنیکی، ابوالقاسمی، عباسی، معزز، و  ندیآن کاسته و روند زندگی فرد کمتر آسیب ببسوء 
در خصوص عوامل انگیزشیِ مرتبط با اضطراب امتحان، بیشترین  (.7032جاللی، 
، 7؛ دیوی و منگنسون7033، یانگیزش موفقیت )غفاری و ارفع بلوچینۀ ها در زمپژوهش

 ( بوده است.5375

                                                           
1. Dewi & Mangunsong 
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رفتاری -آموزش مدیریت استرس مبتنی بر آموزش شناختی دهدینتایج نشان م
؛ اما این شودیتأیید م. دهدیاضطراب امتحان دانش آموزان دختر و پسر را کاهش م

گفت  توانینیست. م داریتفاوت در دختر و پسر و تعامل مداخله آزمایشی و جنسیت معن
شناختی و  یها( که نشان داد؛ درمان7393) لبرگریتحقیقات اسپ جینتایج این تحقیق با نتا

مؤثرتر بودند همسو است. درمان شناختی تنها و  کنترلبا گروه  سهیدر مقا هیجانی– یمنطق
آن  یهامؤلفه پسخوراند زیستی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان و آن با بیترک

عاطفی  -عقالنی یجه( نیز نشان داد که درمان چندو7097) ابانگردیمؤثر بودند. پژوهش ب
( نشان داد که 7099بر کاهش اضطراب امتحان مؤثر است. پژوهش امیری و همکاران )

مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان  یهارفتاری و مهارت-آموزش شناختی
در برابر استرس بر کاهش  یسازمنی( نشان داد که ا5330) 7مؤثر بوده است. ویرجینیا

دارد. امیری مجد  یداریاضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثر معن
 امتحان اضطراب کاهش بر رفتاری –(. نشان دادند که درمان شناختی 7099) یو شاهمراد
 .است بودهمؤثر  دانشجویان

رفتاری پیشرفت -ینتایج نشان داد که؛ آموزش مدیریت استرس به شیوه شناخت
؛ اما این تفاوت دهدیتحصیلی و عملکرد در کنکور دانش آموزان دختر و پسر را افزایش م

 یهاافتهینیست. این یافته با  داریدر دختر و پسر و تعامل مداخله آزمایشی و جنسیت معن
، نشاط دوست، فروشانینینتایج پژوهش چعنوان نمونه، محققان قبلی همخوان است. به

 شناختی رفتاری شیوه به استرس مدیریت گروهی مداخله که داد نشان (،7039ابدی، )ع

 استفاده .باشد مؤثر کنکور داوطلب آموزاندانش امتحان اضطراب کاهش برای تواندیم

 روانی فشار و استرس با کمک کند آموزان دانش به تواندیم رفتاری شناختی مداخله از

 باالتری روانی و سالمت جسمانی از تحصیلی، بهتر عملکرد بر عالوه و بیایند کنار بهتر

 -شناختی یها( نشان دادند که مداخله7333) 5باشند. بعالوه، کندی و کارال برخوردار
بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی  دارییرفتاری اثرات معن

 دانشجویان دارد.

                                                           
1. Virginiya 

2. kennedy& Karla 
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اثر آموزش مدیریت استرس بر »با عنوان  (5330این یافته تحقیق با نتایج پژوهش سال )
بر  7بث دانشگاه یپزشکتوسط بخش روان« عملکرد و انگیزه تحصیلی دانش آموزان امریکا

نفر از دانش آموزان انجام شد، همسو است. در این تحقیق، گروه آزمایش که آموزش  533
مدیریت استرس را به مدت ده هفته دریافت کرده بود، نسبت به گروه دیگر که این 

 شانزهیبیشتری در عملکرد تحصیلی و انگ یهاشرفتیها را دریافت نکرده بودند، پآموزش
 وپرورش(. به مسئولین آموزش7091، یسلطانی، امین الرعایا و عطاراند )به نقل از داشته

داشته باشند؛ چراکه با توجه به تحقیق  یاژهیبه مدیریت استرس توجه و شودیپیشنهاد م
رفتاری( اضطراب امتحان -حاضر، این روش )آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی

ها را در پیشرفت تحصیلی و عملکرد ندانش آموزان را کاهش داده و در نتیجه کارایی آ
از این  شودیدر کنکور افزایش دهد. همچنین به مشاوران و روانشناسان تربیتی پیشنهاد م

 یهاروش برای کاهش اضطراب امتحان داوطلبان کنکور سراسری و سایر آزمون
 ساز استفاده کنند.سرنوشت

 منابع
مقابلۀ مبتنی بر  هاییوهتشخیص، علل و ش(. اضطراب امتحان، 7095ابوالقاسمی، عباس. )

 .آموزیکپژوهش. اردبیل: ن
رفتاری در کاهش -درمان شناختی یر(. تأث7099شاهمرادی، احمد. ) و امیری مجد، مجتبی

 .29-00(؛ 7)7، فصلنامه علوم رفتاریاضطراب امتحان دانشجویان. 
(. مقایسه 7099درضا. )، بهرامعلی وآقا محمدیان، حمییآبادقنبری هاشم ؛امیری، برزو

مطالعه و روش  یهارفتاری، آموزش مهارت-شناختی یدرماناثربخشی شیوه گروه
 .15-00(؛ 5)2.مطالعات تربیتی و روانشناسی تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان.

اثربخشی مداخله (. 7039و جاللی، ر. ) ؛معزز، ر ؛عباسی، م ؛ابوالقاسمی، ع ؛آبنیکی، ا
فزایش سرسختی و خودکنترلی زنان ااری مدیریت استرس بر گروهی شناختی رفت

 .779-33، صص 73، شماره 0، دوره . مجله مطالعات روانشناسی بالینیافسرده

                                                           
1. Bath University 
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 یها(. راهنمای عملی تهیه و نمایش جدول7333پکسمن، پنی، ام. ) و آدالید، آ. ام. نیکل
(. تهران: 7099آماری در پژوهش رفتاری. )ترجمه: حیدر علی هومن و علی عسگری. 

 سمت.
(. راهنمای عملی مدیریت 5333ایرونسون، گیل و اشنایدرمن، نیل. ) ؛آنتونی، مایکل

 یدرفتاری. )ترجمه جواد آل محمد، سولماز جوکار و حم-استرس به شیوه شناختی
 تشارات جهاد دانشگاهی.(. اصفهان: ان7091طاهر نشاط دوست، 

 یسعاطفی آل-(. اثربخشی درمان چندوجهی الزاروس، عقالنی7097بیابانگرد، اسماعیل. )
 .95-02(، 0)9،اندیشه و رفتاربر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان.  یسازو آرام

(. مقایسه 7039رضا. ) سپهوند، و رضا محمدزادگان، یزدان؛ موحدی، منصور؛ بیرامی،
 نشانگان مبتالبه دانش آموزان در شناختییبآس نگرانی و فراشناختی باورهای

-703(،0)73،بالینی روانشناسی مطالعات فصلنامه. عادی و امتحان اختالل اضطراب
700. 

 گروهی مداخله ی(. اثربخش7039) عابدی، م، ر. و نشاط دوست، ح، ط ؛، مفروشانینیچ

 کنکور داوطلب پسران امتحان اضطراب بر شناختی رفتاری شیوه به استرس مدیریت

 سوم، و بیست شماره ششم، سال ،بالینی روانشناسی مطالعات فصلنامهسراسری. 
(. برسی اثربخشی آموزش 7099زهراکار، کیانوش و امینی، ناصر. ) ؛حسینی، سید امجد

تلقیح استرس در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر 
 .12-07؛ 53، سال پنجم، پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد بجنورد. رزند

(. اثربخشی روش آرامش عضالنی همراه 7039، ر. )مقدمیانیکو  ، آزادهنیحس ؛حمید، ن
فصلنامه با تجسم مثبت موفقیت بر اضطراب امتحان و ترس از ارزیابی منفی. 

 .03-97، 9، شماره 2، دوره روانشناسی بالینی
بررسی تأثیر آوای قرآن بر میزان اضطراب امتحان در (. 7039حیدری، م. شهبازی، س. )

توسعه در آموزش  یهانشریه گام. های پزشکیدانشجویان پرستاری و فوریت
 .20-02، صص 7، شماره 75، دوره پزشکی

 در فراشناختی رویکرد با مشاوره (. اثربخشی7039) حیدری، ح. و ستاری نجف آبادی، ر

 .05-51، صص 7شماره  ،3 دوره رفتاری، مجله علومآموزان. دانش امتحان اضطراب

http://sdmej.ir/article-1-833-fa.pdf
http://sdmej.ir/article-1-833-fa.pdf
http://sdmej.ir/article-1-833-fa.pdf
http://sdmej.ir/article-1-833-fa.pdf
http://sdmej.ir/article-1-833-fa.pdf
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(. اثر آزمون مدیریت استرس 7091امین الرعایا، مهین و عطاری، عباس. ) و سلطانی، مرضیه
دخترانه شهر تیران و کرون استان  هاییرستانبر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دب

 .72-3؛ 77 تحقیقات علوم رفتاری.اصفهان. 
آموزشی  یهاتأثیر روشیسۀ (. مقا7030، علی و سیداسماعیلی قمی، نسترن. )االسالمییخش

مطالعه بر اضطراب امتحان  یهاو مهارت یآگاهکاهش استرس مبتنی بر ذهن
 .739-757، 0(5) مجلۀ روانشناسی مدرسه،آموزان. دانش

(. تأثیر 7037قوام، صغری. )دالور، علی و ابراهیمی ؛درتاج، فریبرز ؛، علیاالسالمییخش
آموزان. آگاهی بر اضطراب امتحان دانشآموزش برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن

 .7-70، 2(79، )آموزشی یهافصلنامۀ پژوهش در نظام
(. رابطۀ انگیزش پیشرفت و خودپندارۀ 7033، فاطمه. )یبلوچغفاری، ابوالفضل و ارفع

تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی 
 .757-702، 7(5، )های روانشناسی بالینی و مشاورهپژوهشمشهد. 

(. 7091نجمی، بدرالدین ) و موسوی، معصومه؛ حق شناس، حسن؛ علیشاهی، محمدجواد
آموزان اجتماعی مرتبط به آن در دانش -حان و برخی عوامل فردیاضطراب امت

 .71-50. صص 7، شماره 2. دوره . مجله تحقیقات علوم رفتاریدبیرستانی شهر شیراز
 یها(. بررسی عملی بودن، اعتبار و روایی و نرم یابی آزمون7090نظام دوست، علیرضا. )

اسی ارشد دانشگاه آزاد اهواز. سنجش اضطراب امتحان ساراسون. پایان نامه کارشن
 )چاپ نشده(.
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