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 تحصیلیو فرسودگی بر اضطراب امتحان خودکارآمدپنداریآموزش تأثیر

 آموزاندانش
 

 3، اسماعیل صدری دمیرچی2، شکوفه رمضانی1*نسیم محمّدی

 50/60/31تاریخ پذیرش:  15/60/31تاریخ دریافت: 

 چکیده

 عیینپژوهش حاضر با هدف ت دارد، بسزایی تأثیر افراد زندگی هاینبهج از بسیاری بر خودکارآمدپنداری که آنجایی از زمینه و هدف:

 . گرفت انجامآموزان انشبر اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی د خودکارآمدپنداریاثربخشی آموزش 

 آماری شیییامم تمامی جامعهآزمون با گروه کنترل اجرا شییید. پس -آزمونآزمایشیییی با  ری پیشنیمه به شییییوه روش پژوهش روش:

دسترس انتخاب  گیری دربه روش نمونهر  نف 36 آنها بینکه از بودند  5334-31در سال تحصیلی  رشتآموزان مقطع ابتدایی شهر دانش

 جلسیییه برنامه 0آزمایشیییی،  گروهرای ب ند.اهشییید دهیجای نفر( 51کنترل ) و نفر( 51) گروه آزمایشدو درتصیییادفی   وربه شیییدند و

 اضطراب ها از پرسیشنامه آوری دادهبرای جمعکه گروه کنترل آموزشیی دریافت نررد.   در حالی داده شید آموزش  خودکارآمدپنداری

 کوواریانستحلیم ها از  ریق آزمون آماری داده .استفاده شد (5339) برسو و همرارانو فرسودگی تحصیلی  (5396)امتحان اسپیلبرگر 

 مورد تجزیه و تحلیم قرار گرفت.  متغیرهتک

طراب  ور معناداری، اضآزمون بهآموزان گروه کنترل در پسآموزان گروه آزمایش نسبت به دانشدانش کهها نشیان داد  افتهی ها:یافته

 . (P<65/6) امتحان و فرسودگی تحصیلی کمتری داشتند

 کاهش اضییطراب و در خودکارآمدپنداری آموزش تأثیر و سییودمندی پژوهش، این در آمده دسییته ب نتایج درمجموع، گیری:نتیجه

 .کندمی ییدأت را تحصیلی دانش آموزانفرسودگی 

 ، اضطراب امتحان، فرسودگی تحصیلیخودکارآمدپنداریآموزش  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ت حالدگی انسان است اما همین زن ناپذیرجداییاضطراب وجه 

تگی آدمی نایافیافتگی یا سازشسازش ةتیغ دولب تواندمی روانی

 توان زندگی انسان رای شیود. با آن که بدون اضیطراب نمی  تلق

های زیادی آن نیز تالشمنفی رد، امیا در مورد وجه  تصیییور ک

های زیادی برای گیرد و زمان و هزینهبرای درمان صیییوری می

 (. 5افراد به دنبال دارد )

ش شود، نقبرگزار میی که توسط نظام آموزشی هایامتحان

زان و آموگیری برای ارزیابی پیشییرفت دانشمهمی در تصییمیم

قعیتی میانند  عملررد تحصییییلی آنهیا دارد. هنگیامی کیه در مو   

گیریم شییییاهیید جلوه موزان قرار میآارزیییابی عملررد دانش

هسیییتیم که  5نام اضیییطراب امتحانخیاصیییی از اضیییطراب بیا    

. (1دهیید )قرار می را در برابر چییالش آموزشییییپژوهییان دانش

یک حالت و وضعیت تنش و هراس اضطراب امتحان، به عنوان 

یسییتم سیی کننده و فعالیتتعریف شییده اسییت که با افرار نگران

هییای اد اختاللعصیییبی خودمختییار همراه اسییییت و در ایجیی 

 .کندآموزان، نقش مهمی ایفا میشناختی در دانشروان

 یآمادگی و مطالعه کافزان با وآمدر بسیاری از موارد دانش

کنند، اما رفتن همه اصیییول در امتحان شیییرکت می و در نظر گ

حان د تا نتیجه امتشیییوار منفی مرتبط بیا امتحیان بیاعی می   افری 

ی اهاضییطراب امتحان، یری از اضییطراب  (.3) باشییدنمطلوب 

ه اقتصییادی دید - م  بقای اجتماعیموقعیتی اسییت که در تما

آموزان رابطه تنگاتنگ دانششیییود و با عملررد تحصییییلی می

ی های تحصییییلای منفی بر توانیایی تیأثیر د انی وتمی و (4دارد )

(. 1برنیید )کییه از آن رنج می گییذارداز افیرادی ب  بسییییییاری

، چه در زمان اضطراب دارند سیط  باییی از  آموزانی کهدانش

های مطالعه و در آزمون، مهاریمطالعه و چه در زمان شییرکت 

و دانش خود مورد استفاده تر از حد توان پایین یادگیری خود را

هییای کننییده، واکنشدر شیییرایط تهییدییید (. 0دهنیید )قرار می

اضطراب عمومیت دارد با این حال اضطراب بیش از حد ممرن 

                                                           
1. Test anxiety  

 ؛وی تداخم نماید مؤثراسیییت فرد را ناتوان کرده و با عملررد 

موزان به حدی از اضیییطراب آدانش درصییید 56ی که  وربیه 

 (.9) کننده میبرند که جستجوی درمان را توجیمی رنج امتحان

فرسییودگی حالتی از خسییتگی  هنی و هیجانی اسیییت که   

مزمن بوده و از فشییار بایی نقش و  نشییانگان تنیدگیحاصییم 

دن وظایف و محدودیت زمانی و فقدان منابع یزم برای انجام دا

 که تحصیییلی فرسییودگی(. 0) شییودترالیف محوله ناشییی می

 ةفراگیراسییت، نتیج روی مسیییر  پیش هایدشییواری به پاسییخی

ن دیگرا و خود انتظارای و منابع آموزشی میان یک ناهمخوانی

(.  فرسییودگی تحصیییلی در  3)اسییت  تحصیییلی برای موفقیت

ی ایجاد احسییاس خسییتگی نسییبت به انجام اآموزان به معندانش

 حصییییم،به تترالیف درسیییی و مطالعه، نگرش بدبینانه نسیییبت 

(.  56) کفایتی تحصیییلی اسییت و احسییاس بی ،مطالب درسییی

بینی د، بحصیییلی دارای سییه بعد خسییتگی هیجانیفرسییودگی ت

وط به کارهای مربمعنی پنداشتن بیو نسبت به کارهای درسی، 

ایتی ح در قالبشود و ناکارآمدی تحصیلی تجربه می تحصیم

حساس قدان او ف ،مانند احساس شایستگی پایین، پیشرفت پایین

(. 55شیییود )ت در ترییالیف تحصییییلی بروز داده میمیوفقییی 

هزیستی از لحاظ ب بسیاریپیامدهای منفی  فرسیودگی تحصیلی  

به همراه  آموزاندانشو جسیییمانی برای  ،شیییناختی هنی، روان

که فرسیییودگی تحصییییلی را تجربه  آموزانی (. دانش51) دارد

ب به مطالاشیییتیاقی نسیییبت  می میانند بی عالئ انید معمویا کرده

و  ،های درسدامه حضور مستمر در کالسدرسیی، ناتوانی در ا 

عالوه آنها به .(53) کننددر نهایت افت تحصییییلی را تجربه می

رد عملر احترامی قیائم نبوده و برای  معلماغلیب برای کالس و  

پذیری ، بنابراین حس مسئولیتکنندتراشی میضعیف خود بهانه

 ضعیف در این افراد وجود ندارد و پاسخگویی در برابر عملررد

(54.) 

ق و موف ةسیید در شییرایط فعلی نیاز به یک شیییو ربه نظر می

ناشییی از اضییطراب  یدر جهت درمان و کاهش مشییرالفوری 
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 هستند وها داری نظام باورها تمام انسان .امتحان ضیروری است 

نی رب معها را سیاختار بخشیده و به تجا دنیای انسیان  ،نظام این

هایی که افراد در زندگی با آنها بسیییاری از اضییطراب د. دهمی

 نهاآدسیت به گریبان هستند ناشی از ناکارآمدی نظام باورهای  

رآمد افراد در مورد کابیاورهای نا  یناسیییت و رابطیه نزدیری ب 

وجود دارد هایشیییان ن و عیدم ا مینان آنها به توانایی خودشیییا

های اخیر روی لسا (. یری از عوامم شناختی که بندورا در51)

به نظر  .(50) 5اسیییت خودکارآمدپنداریکنید،  می تیأکیید  آن 

کند ر تصوت که فرد به این معنی اس خودکارآمدپنداریبندورا 

ها و رویدادها را برای رسییییدن به وضیییعیت قادر اسیییت پدیده

 .(50و  59 کردار مناسب خود سازمان دهد )مطلوب با رفتار و 

 تواندیعنی اعتقیاد شیییخ  بیه اینره می   خودکیارآمیدپنیداری   

افراد با  رفتاری را انجام دهد که نتیجه دلخواه حاصیییم شیییود. 

 افریار د هیای خو توانیایی  ، دربیاره پیائین  خودکیارآمیدپنیداری   

 هیا از از هر موقعیتی کیه براسیییاس نظر آن  ای دارنید و هبیدبینیانی   

ا نند. در مقابم، افراد بکری میهایشیییان فراتر باشییید دو توانایی

 هایی قلمدادبای، ترالیف سییخت را چالش خودکارآمدپنداری

آموزانی شدان(. 53توانند بر آنها مسیلط شوند ) که می کنندمی

و  هداشت که اضیطراب امتحان بایتری دارند احساس درماندگی 

بین  (.16) ناتوان هسییتند ،رویدادهای وابسییته به امتحان مهاردر 

 وجود داردو اضییطراب امتحان رابطه منفی  خودکارآمدپنداری

( هر کییدام در 13) یییال( و نیو، ی و 11پوتوین و دنیلز )  (.15)

 خودکارآمدپنداریاند که هیای جیداگیانه نشیییان داده   پژوهش

ای و وود گ امتحان پایین ارتباط دارد. تحصییلی بای با اضطراب 

آموزان با که اضطراب در دانش دهشیی نشیان دادن  ( در پژو14)

همچنین هیجییانی پییایین ارتبییاط دارد.  خودکییارآمییدپنییداری

در مدیریت اثرای  خودکارآمدپنداریمشیخ  شده است که  

تواند یری از عواملی که می .(14) مفید اسییت ،منفی اضییطراب

بییاشیییید   مؤثرتحصییییلی، در تیعییدیییم میییزان فیرسیییودگی     

 314روی کیه بر  ای اسیییت. در مطیالعییه  خودکیارآمییدپنیداری  

                                                           
1. Self-efficacy  

مشیییخ  شیییید  ترکیییه انجییام شیییید، اهگییدانشیییجوی دانشییی 

عمومی با رضییایت از زندگی ارتباط متبت  خودکارآمدپنداری

. همچنین (11) ردس دامعرو ةو با فرسیییودگی تحصییییلی رابط

  وربه شییتدادند انگیزه تحصیییلی و خودپنداها نشییان پژوهش

کننده نگرش به مدرسه و مشارکت در کالس و متبت پیشگویی

بینی منفی غیبت در مدرسه را پیش  وربهانجام ترالیف بوده و 

تحصییییلی  ةعالقگی تحصییییلی و خودپنداربی. (10) کنید می

 .(19) های عملررد تحصیلی هستندبینترین پیشقوی

 بایی شییییوع و گرفتهانجام هیای پژوهش بیه  توجیه  بیا 

 یک عامم عنوان به امتحان و فرسییودگی تحصیییلی اضییطراب

آموزان دانش تحصیلی عملررد و پیشیرفت  در بازدارنده ةعمد

 بررسیییی ضیییروری جوامع، بر های هنگفتهزینه و تحمیم

امتحان و  اضییطراب کاهش در مداخالی آموزشییی اثربخشییی

 به این توجه با همچنین خورد.می چشم به فرسودگی تحصیلی

 پایین سیینین از امتحان و فرسییودگی تحصیییلی اضییطراب که

یابد، می افزایش تحصیییم هایسییال خالل در و شییده شییروع

 عنوان به تواندمی مداخله برای شییده برده کار به هایروش

 صوری این در که مطری گردد نیز پیشگیری برای هاییروش

 برای ایهمقدم عنوان به تواندمی هاآن اثربخشیییی بررسیییی

 قرار مالحظه مورد پیشگیری در هاروش و فنوناین  کاربست

آموزش تییأثیرحییاضیییر، تعیین  پژوهش هییدفبنییابراین  گیرد.

بر اضییطراب امتحان و فرسییودگی  خودکارآمدپنداریگروهی 

 . آموزان دختر راهنمایی استتحصیلی دانش

 روش
پژوهش حاضیییر : کنندگانالف( طرح پژوهش و شرررکت

 آزمونپس ی آزمونکه در آن از  ری پیش ستاآزمایشی نیمه

 شامم تمامیآماری  ةجامعبا گروه کنترل اسیتفاده شیده اسیت.    

-31در سیال تحصیلی   رشیت آموزان مقطع ابتدایی شیهر  دانش

 گیری دربه روش نمونه نفر  36 آنها کیه از میان  بودنید  5334

 گروه آزمایشدو درتصادفی   وربهدسیترس انتخاب شیدند و   
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قبم از مداخله  شدند. دهیجای نفر( 51گروه کنترل ) و نفر( 51)

پرسییشیینامه  و  اضییطراب اسییپیلبرگر پرسییشیینامه   هر دو گروه

جلسه مداخله بر  0 سپس ،را ترمیم کردند فرسودگی تحصیلی

 بر آزمونپسروی گروه آزمایش صییوری گرفت و در نهایت 

 شد. اجرا روی هر دو گروه

 ابزارب( 

 گویه 46 دارایاین پرسشنامه  :اسپیلبرگرپرسشنامه اضطراب . 5

ای )هرگز، گاهی گزینه 4ی آن به صیییوری سیییؤایاسیییت و 

شیییود. حییداقییم نمره در اوقییای، اغلییب و همیشیییه( مطری می

است. گرفتن نمره بای در این  06 و حداکتر نمره  16پرسشنامه 

ف است. برخال دهنده اضطراب امتحان بیشترنشیان  پرسیشینامه،  

سینتی اضطراب امتحان، پرسشنامه اضطراب امتحان  های یاسقم

سییت که با مهمتری نی ةکند که نگرانی مؤلفاسییپیلبرگر بیان می

گرانی های نعملررد امتحیان تیداخم کند، بلره ترکیبی از نمره  

 ذارد.گپذیری بای اسییت که بر عملررد امتحان اثر میو هیجان

پرسییشیینامه  این اعتبارروایی و  نشییان داده اسییت کهها پژوهش

این پرسشنامه با اضطراب امتحان ساراسون  .است بخشرضایت

همبستگی  03/6و  01/6در پسران و دختران به ترتیب  و استوپز

( ضییریب آلفای کرونبا  5396اسییپیلبرگر و گروسییا  ) دارد. 

 کردندگزارش  41/6و روایی آن را  34/6مقیاس اضییطراب را  

ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه نیز بعد از سه هفته . (10)

 (. 13است ) شدهگزارش 06/6و یک ماه 

این آزمون را برسییو و   :پرسییشیینامه فرسییودگی تحصیییلی   . 1

 ةسییه حیط گویه دارد و 51 اند. این پرسییشیینامهسییاخته همراران

(، گویه 1فرسیییودگی تحصییییلی یعنی خسیییتگی تحصییییلی )  

 0و ناکارآمدی تحصییییلی ) ،(گوییه  4عالقگی تحصییییلی )بی

 اعتبارسییینجد. یمای درجه 1بر روی مقیاس لیرری ( را گوییه 

تگی خس هایاران برای مولفهراین پرسیشنامه توسط برسو و هم 

، 96/6و ناکارآمدی تحصیلی عالقگی تحصییلی،  تحصییلی، بی 

 به دسییت آمد 13/6و ، 14/6، 01/6و روایی آن  91/6، و 01/6

، 91/6، 96/6به ترتیب دیگر در پژوهشی پرسشنامه  اعتبار. (36)

 (35) گزارش شدبرای سه حیطه فرسودگی تحصیلی  03/6و 

ر د خودکارآمدپنداریای برنامه مداخله: ایبرنامه مداخلهج( 

 ةبراسییییاس نظریییای دوبییار هفتییه سییییاعتییه ویییک جلسییییه 0

محتوای  شیییده اسیییت.و اجرا بندورا تنظیم  خودکارآمدپنداری

 مختصر هر یک از جلسای به شری زیر بوده است:
جلسییه اول: اعضییای گروه به همدیگر معرفی شییدند و بین آنها 

ا هداف کارگاه و قواعد گروهی برای آنارتباط برقرار شییید. اه

 ندارخودکارآمدپو ویژگی افراد  خودکارآمدپنداریتبیین شد. 

بازخورد دریافت آموزان توضیی  داده شد و از آنها  برای دانش

 شد.

مرور جلسییییه قبییم، آموزش عوامییم مؤثر بر  جلسییییه دوم: 

شییامم تجارب مسییلط، تجارب جانشییینی،   خودکارآمدپنداری

و  ،هیای فیزیولوییری و هیجیانی  قیانع سیییازی کالمی، حییالیت  

 تجارب تصویرسازی بررسی شد.

گذار بر تأثیرجلسیییه سیییوم: مرور جلسیییه قبم، در مورد عوامم  

ردن های بایببحی و گفتگو شد. درباره راه خودکارآمدپنداری

صیییحبت شییید. آشییینا کردن افراد گروه با  خودکارآمدپنداری

تشیییخی  اینره کدام خودهیای ممرن مطلوب و نیامطلوب و   

و  دهکرها را در رسیدن به خود مطلوب کمک ویژگی فعلی، آن

 های خود مانع رسیدن به خود مطلوب شده است.کدام ویژگی

 و ییه فهرسیییتی از نقیاط قوی و ضیییعف خود   ارائیه ترلیف: ته 

 گیری آنهامشخ  کردن منبع شرم

ان آموزجلسیه چهارم: مرور جلسیه قبم و بررسی ترالیف دانش  

آموزان بییه همییدیگر، و بحییی در مورد آنهییا و بییازخورد دانش

 سپس بحی درباره اضطراب امتحان

زان در موآجلسه پنجم: مرور جلسه قبم و بررسی ترلیف دانش

داشتن امتحان بدون اضطراب و بیان علت اضطراب و خصوص 

 عوامم مؤثر بر آن

هییای لفییهؤجلسییییه شیییشیییم:  مرور جلسییییه قبییم، بررسیییی م  

ی( و اجانشینی مشاهده و )موفقیت عملررد خودکارآمدپنداری

 آنها در کاهش اضطراب امتحان تأثیر
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ای همرور جلسه قبلی و ادامه بحی در بررسی مؤلفه جلسه هفتم:

سییازی کالمی و تعدیم برانگیختی( و )قانع خودکارآمدپنداری

 آنها در کاهش اضطراب امتحان تأثیر

جلسییه هشییتم:  مرور جلسییه قبم،  مرور کلی جلسییای و بیان     

تشرر از  ون و تقدیر وآزماند و گرفتن پیشتجربیاتی که داشته

 آموزاندانش
 پرورش وبعد از اخذ مجوز از اداره آموزش و : روش اجراد( 

انتخاب نمونه، با دریافت اجازه از مدیر مدرسییه، کالسییی برای 

گان ندکنبرگزاری جلسیای آموزشی انتخاب شد. ابتدا شرکت 

ودگی و فرس اضطراب امتحان ةآزمایش و گروه کنترل پرسشنام

ه کنندگان گروکردند، سیییپس شیییرکت ترمیم تحصییییلی را 

را درییافت   خودکیارآمیدپنیداری   جلسیییه آموزش  0آزمیایش  

( و دقیقه 06 ای دو روز و هر روز حدودااهفتیه، هفته 4کردنید ) 

ه را دریافت نررده و ب آموزشیییکنندگان گروه کنترل شییرکت

روال عادی خود ادامه دادند. پس از پایان جلسییای آزموشییی،  

کنندگان گروه آزمایش و گروه کنترل پرسشنامه مجدداا شرکت

 د. کردن ترمیمرا  یو فرسودگی تحصیل اضطراب امتحان

یزم بیه ییادآوری اسیییت تمامی مالحظای اخالقی در این   

 وری که هم رضیییایت کتبی پژوهش رعایت شیییده اسیییت؛ به

آموزان جلب شیید و از اهمیت موضییوع و محرمانه تمامی دانش

ماندن ا العاتشیییان گفته شییید. همچنین قبم از اجرا مجوزهای 

آموزش و پرورش کتبی یزم از کمیتییه فنی و اخالقی اداره 

 ها مورد تأیید قرار گرفت. گرفته شد و پرسشنامه

 هایافته
آموزان نفر از دانش 36کننیدگان پژوهش حاضیییر،  شیییرکیت 

های هیافت به ارائه ادامه. در بودند امتحانی اضطراب ادارابتدایی 

شده است.توصیفی و استنبا ی پرداخته 

 

 میانگین و انحراف معیار اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی :1جدول 

 عضویت گروهی

 نوع آزمون
 آزمایش

P 

 کنترل

P 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 

 آزمونپیش

اضطراب 

 امتحان
33/04 09/9 3/6 00/00 53/54 0/6 

فرسودگی 

 تحصیلی
40/59 33/5 4/6 60/59 51/1 3/6 

 

 آزمونپس

اضطراب 

 امتحان
60/563 44/1 3/6 53/01 35/53 56/6 

فرسودگی 

 تحصیلی
33/33 45/1 3/6 00/50 33/5 1/6 

 

د که میانگین اضطراب امتحان دهنشان می 5های جدول یافته

آزمون پس گروه آزمایش در مرحلهو فرسیییودگی تحصییییلی  

کی از آن اسییت حا 5جدول نتایج همچنین . کاهش یافته اسییت

رنوف برای تمییامی متغیرهییا یماسییی -کییه آمییاره کییالموگروف

وزیع توان گفت که تدار نیسیییت. با توجه به این نتایج میمعنی

آزمون و خطی بودن رابطییه بین پیشمتغیرهییا نرمییال اسییییت. 

 ههای آزمایش و کنترل نشیییان دادآزمون متغیرها در گروهپس

آزمون خطی بودن رابطه پیش Fنشان داد که آماره  هایافته. شد

است.  دارمعنی 61/6آزمون برای تمامی متغیرها در سط  با پس

 طهنتیجه گرفت که راب توانمیدار ی معنیهاییافته بیا توجیه بیه    

 ,61/6) آزمون متغیرهای اضیییطراب امتحانآزمون و پسپیش

P>14/59=F فرسییودگی تحصیییلی ،) (61/6, P>30/51=F )



                                                                           و همراران محمّدی نسیم                                                                                              ..... و امتحان اضطراب بر خودکارآمدپنداری تأثیرآموزش 
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 کوواریانسنظور آزمون فرضیه اول از تحلیم م بهخطی اسیت.  

ده از های استفا. برای این کار مفروضیه شید متغیره اسیتفاده  کی

ن رگرسیییو شیییب خطد. ابتدا همگنی یگرداین روش بررسییی 

مورد بررسیییی قرار گرفت که نشیییان داد تعامم بین شیییرایط و  

 درنتیجییه( P>15/3=F ,56/6) دار نیسییییتآزمون معنیپیش

کند. سییپس به ها از همگنی شیییب رگرسیییون حمایت می داده

واریانس متغیر وابسیییته از آزمون لوین  همگنیمنظور بررسیییی 

اسیتفاده شد. بر اساس این فر  همگنی خطاهای هر دو گروه  

؛ بنابراین است (P>15/6=F ,61/6) برای نمره اضطراب امتحان

از  ،کوواریانسلیم های آزمون تحرقراری مفروضییهببا توجه به 

متغیره اسیییتفاده شییید که نتایج  کی کوواریانسآزمون تحلییم  

 آمده است.  1مربوط به آن در جدول 

 

 آزمون اضطراب امتحان در دو گروه آزمایش و کنترلنمره پسمتغیری تک کوواریانستجزیه و تحلیل  :2جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 اندازه اثر

 /.043 665/6 314/543 009/1111 5 009/1111 گروه

    13/56 30 11/103 خطا

شیییود، تحلیییم مشیییاهییده می  1کییه در جییدول   ورهمییان

پس از تعییدیییم آزمون نمره اضیییطراب امتحییان  کوواریییانس

ثر ا آزمون،دهد که با حذف اثر نمره پیشنشان میآزمون، پیش

 آزمون معنادار اسیییتپس بر نمره خودکارآمدپنداریآموزش 

(65/6>P ،314/543=F .)یککدامی اینره میانگین برای بررس 

آزمون اضیطراب امتحان بیشتر است در ادامه  ها در پساز گروه

ست ا یزم به  کر است. شدهگزارش شدهتصحی ی هامیانگین

ه شییده ها اسییتفادروش تصییحی  بنفرونی برای برآورد میانگین

 است.

گروه آزمایش اضیییطراب امتحان  شیییدهتصیییحی میانگین 

ست. تفاوی میانگین بین دو ا( 55/35گروه کنترل )و ( 15/46)

است؛ بنابراین  دارمعنی 665/6در سط  که است  (56/3گروه )

که میانگین گروه آزمایش در اضییطراب امتحان توان گفت می

سییت. با رل ای بیشییتر از میانگین گروه کنتدارمعنیبه صییوری 

گفت  وانتمیشییود و میپذیرفته یه اول توجه به این یافته فرضیی

بیاعی کاهش   خودکیارآمیدپنیداری   کیه اسیییتفیاده از آموزش   

م ه دوم از تحلیفرضی شود. به منظور آزموناضطراب امتحان می

های ضهر مفرو. برای این کادشغیری استفاده متکی اریانسکوو

 طشیییب خمگنی د. ابتدا هیگرداین روش بررسییی اسییتفاده از 

ایط اد تعامم شررگرسییون مورد بررسی قرار گرفت که نشان د 

 درنتیجه (P>63/6 =F ,09/6) اسیییت دارآزمون معنیو پیش

کند. سییپس به ون حمایت میها از همگنی شیییب رگرسییی داده

ی واریانس متغیر وابسیییته از آزمون لوین همگنمنظور بررسیییی 

اسیتفاده شد. بر این اساس فر  همگنی خطاهای هر دو گروه  

 ؛(P>90/5 =F ,41/6)تائید شد  فرسودگی تحصیلیبرای نمره 

یه دوم ها، برای بررسی فرضبنابراین با توجه به برقراری مفروضه

 متغیره اسییتفاده شیید که نتایجکی از آزمون تحلیم کوواریانس

 گزارش شده است. 3مربوط به آن در جدول 
 

 آزمون فرسودگی تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترلمتغیره نمره پسکنتایج آزمون تحلیل کوواریانس ی :3 جدول

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 اندازه اثر

 /.943 665/6 314/516 000/5910 5 000/5910 گروه

    14/55 30 01/491 خطا
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، تحلیییم شیییودمیمشیییاهییده   3کییه در جییدول   ورهمییان

آزمون نمره فرسودگی تحصیلی پس از تعدیم کوواریانس پس

ر آزمون، اثدهد که با حذف اثر نمره پیشآزمون، نشان میپیش

آزمون فرسیییودگی پس ةبر نمر خودکییارآمییدپنییداریآموزش 

میانگین  (.p ،314/516=F<665/6) تحصییییلی معنادار اسیییت 

( و 41/36گروه آزمایش ) فرسییودگی تحصیییلی شییدهتصییحی 

اسییییت. تفییاوی میییانگین این دو گروه  (11/10گروه کنترل )

اسیییت؛ بنابراین  دارمعنی 665/6( اسیییت که در سیییط   16/4)

توان گفییت کییه میییانگین گروه آزمییایش در فرسیییودگی  می

رل ی بیشییتر از میانگین گروه کنتدارمعنیتحصیییلی به صییوری 

شیییود و میپذیرفته ها  فرضییییه دوم یافته این اسیییت. با توجه به

باعی کاهش  خودکیارآمدپنداری گفیت کیه آموزش    توانمی

 شود. فرسودگی تحصیلی می

 گیریبحث و نتیجه
ر ب خودکارآمدپنداریاثربخشی  بررسیی  هدف پژوهش حاضیر 

نتایج  .بود آموزانو فرسودگی تحصیلی دانشاضطراب امتحان 

 اضییطراب ةشییدتعدیمی هاپژوهش نشییان داد که بین میانگین

گروه آزمییایش و کنترل در امتحییان و فرسیییودگی تحصییییلی  

بیدین صیییوری که   ؛معنیاداری وجود دارد  تفیاوی آزمون پس

ای در قابم مالحظه کاهشباعی  خودکیارآمدپنداری آموزش 

آموزان دانشو فرسییودگی تحصیییلی  اضییطراب امتحان میزان 

 بود. شدهآزمایشگروه 

بر  خودکارآمدپنداریاول پژوهش مبنی بر اثربخشییی  ةیافت

و  15های قبلی )از جمله پژوهش هایاضییطراب امتحان با یافته 

ه کتوان بیان کرد در تبیین این ییافته می . سیییتاهمسیییو   (14

 خودکارآمدپنداریمعمویا از دارند اضطراب امتحان ی که افراد

یری از عناصیییر  کهییازآنجاتری برخوردار هسیییتنید و  پیایین 

نیز  شییتاسییت و خودپندا خودکارآمدپنداری ،شییتخودپندا

تواند هم بر اضطراب عمومی و ای شیناختی اسیت که می  سیازه 

در (.  15)بگذارد  تأثیرهم اضیطراب امتحان در موضوع خاص  

بای با ایجاد احسیییاس  خودکارآمدپنداری( 31نظرییه بنیدورا )  

کنیید و آرامش در رویییارویی بییا ترییالیف دشیییوار کمییک می

 هایپیایین در موقعییت   خودکیارآمیدپنیداری   برعرس افراد بیا  

شوند  و این و افسیردگی می  ،باضیطرا تنیدگی، دشیوار دچار  

 اهشییده و به کاهش عملررد آن نهاموجب تضییعیف در تفرر آ

ا همان هیایشیییان ی توانیایی  انجیامید. بیاورهیای افراد دربیاره     یم

های تهدیدکننده آنها در موقعیت کهایندر  خودکارآمدپنداری

سزایی دارد. ب تأثیرچه مقدار تنیدگی و افسردگی را تجربه کنند 

بیه واسیییطه تفرر ناکارآمد، افراد احسیییاس درماندگی    درواقع

. یابدها افزایش میکرده و سییط  اضییطراب و افسییردگی در آن 

برخوردار ی پییایین خودکییارآمییدپنییداریآموزانی کییه از دانش

 و هنگامهای خود دچار تردید هسییتند در مورد توانایی هسییتند

کنند. دچار درمانگی شییده و احسییاس اضییطراب می   هاامتحان

 کندآموزان کمک میبه این دانش خودکارآمدپنداریموزش آ

 "توانممن می"و بیه  باور   ورهیای منفی خود را تغییر داده تیا بیا  

 اب خودکیارآمیدپنداری  همچنین بین  .دسیییترسیییی پییدا کننید   

داری وجود آموزان رابطه معروس معنیاضطراب امتحان دانش

 ،آموزاندر دانش خودکییارآمییدپنییداریافزایش  دارد، یعنی بییا

 آموزانی که دربارهشدان و کندآنها کاهش پیدا میاضیییطراب 

توانایی خویش در ارائه بازده مناسب همواره دچار تردید هستند 

ای از خود دارند، ها ارزشییییابی بدبینانهاین تردیید  بیه واسیییطیه  

ب ادهند و سط  اضطرتوان حم مشرم را از دست می درنتیجه

 .(33) کنددر آنها افزایش پیدا می

دوم پییژوهییش مییبیینییی بییر اثییربییخشیییی آمییوزش   یییافییتییة

کاپری ی هابر فرسییودگی تحصیییلی با یافته خودکارآمدپنداری

شییییاه و  ب،فتییاآ(، 10ن )گرین و همرییارا(، 11و همرییاران )

، دوپی، چن، هیونییگ( و 31) (، پن و فرانرلین34) میحمود 

ان تودر تبیین این یافته می. اسییتهمسییو ( 30) یانگ و هیونگ

بای با ایجاد احسیییاس آرامش  خودکارآمدپنداریبیان کرد که 

ک های دشوار به فرد کمدن با ترالیف و فعالیتکررو در روبه

پایین ممرن  خودکیارآمیدپنیداری   و برعرس افراد بیا   دکنی می

تر از آن چیزی اسییت که چیز سییختاسییت باور کنند که همه 

و  ،، فرسیییودگیتنیدگیباوری که به   ؛برآیندهیا از پس آن  آن
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شییود. افراد با میناکارآمدی در چگونگی حم مشییرالی منجر 

بای به دلیم پافشیییاری در راه رسییییدن به   خودکیارآمیدپنداری  

چنین انتخاب واکنش مناسیب در مقابم شرست و هم  و اهداف

در مواجهه با ترالیف درسیییی محوله، راهریارهیای منیاسیییب    

راین بکنند بنادی درسییی کمتری را تجربه میاحسییاس ناکارآم

 (39قرار دارند ) تریدر معر  فرسودگی پایین

 شدهمطریو ترالیف  رسد که مباحی، راهرارها، به نظر می

ی گروهی و بح خودکارآمدپندارینامه آموزش گروهی در بر

 ،بر بدن مدیریت داشیییتندر مورد آنها، زمینه تقویت احسیییاس 

آموزان فراهم کرده را در دانش "توانممن می" شییییوهو  ، هن

فرر،  ة، شییییوخودکیارآمییدپنیداری  آموزش گروهی  و اسیییت

یزم به . (13) دهید و احسیییاس آزمودنی را تغییر می ،بیاورهیا  

 ور بهاست آنچه که پیش از شروع جلسای آموزشی  یادآوری

آموزان در پاسخ به دیده شید سردرگمی دانش  ایمالحظهقابم 

دانش آموزان فاصله  ."من چه کسیی هستم "بود که  سیؤال این 

شییییان را بییا خود ممرن مطلوب خیلی زیییاد  بین خود فعلی

ود. شیید، بدیدند و تریه آنها به آنچه به آنها نسییبت داده میمی

مسیلماا در این شرایط که حتی افراد آگاهی  و شناخت درستی  

 نبر اسیییاس بازخوردهای دیگراخود را از خود ندارند بیشیییتر 

هایشیان امری دشییوار است  کنند. باور کردن تواناییتعریف می

آموزش  درنتیجییهچیون برای خود توانییایی قییائییم نیسیییتنیید   

آموزان بییا آموزش شییینییاخییت بیه دانش  خودکیارآمییدپنییداری 

 هدرنتیجهیایشیییان کمیک کرد که خود را باور کنند و   توانیایی 

 د. ر شکمت شگرتنآنها در شرایط  استیصالاحساس اضطراب و 

 این مطالعهدر هایی روبرو بود. پژوهش حاضر با محدودیت

دی مبیه دلییم فقیدان دوره پیگیری امریان ارزیابی اثر  وینی    

روی متغیرهای وابسیییته به ویژه  خودکیارآمیدپنداری  میداخلیه   

شیییود بنابراین پیشییینهاد می ت،اضیییطراب امتحان وجود نداشییی

 هییایآمییوزشگییروهییی مشییییاوره مییبیینییی بییر     هییایدوره

در مییدارس برای دانش آموزان برگزار  مییدپنییداریخودکییارآ

گردد و همچنین پژوهشیییگران در آینییده دوره پیگیری را در 

پژوهش  این هایمحدودیتدیگر از. کنندپژوهش خود لحاظ 

 آموزانتداخم زمان اجرای پرسیشینامه با سیاعای فعالیت دانش   

همچنین با توجه به اینره ابزار سییینجش متغیرهای پژوهش  بود.

ی هاتهیافبود، بنابراین در استناد به  یخودگزارشی روش حاضیر  

نتایج پژوهش  پژوهش بیایید جیانیب احتییاط را رعیاییت کرد.       

هیای  کر شیییده قیابم   حیاضیییر بیا در نظر گرفتن محیدودییت    

 های مختلف است.دهی و کاربست در موقعیتتعمیم

ه آموزانی کاولیاء مدرسه و دانش تمامیاز : دانیتشرکر و ددر 

رساندند، کمال تشرر و قدردانی  به همدر این پژوهش حضور 

 این پژوهش برای نویسندگان هیچیزم به  کر اسیت   را داریم.

 گونه تضاد منافعی نداشته است.
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Abstract 

Background and Purpose: Since self-efficacy has a considerable impact on many aspects of 

people's lives, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of self-efficacy on test 

anxiety and academic burnout of students. 

Method: The research method was semi-experimental with pretest-posttest design with control 

group. The statistical population of study included all the primary school students in Rasht city in 

the second half 2015 year, that among them, 30 students were selected by using convenient method 

and assigned into experimental group (15 individuals) and control groups (15 individuals) 

randomly. The experimental groups had received 8 sessions of self-efficacy program. Test anxiety 

questionnaire and academic burnout questionnaire were used for data gathering. Data were 

analyzed by multivariable covariance test. 

Results: Results showed that the experimental group than the control group students in posttest 

had a significantly less test anxiety and academic burnout (P<0.01).  

Conclusion: Overall, the results obtained in this study confirmed the effect of self-efficacy in 

reducing anxiety and students' academic burnout. 

Keywords: Self-efficacy, test anxiety, academic burnout 
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