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دروني و  گيري مذهبي جهت اساس بيني اضطراب امتحان بر پيش
  1مدارس دولتي شهر تهران راهنمايي هآموزان دختر دور دانشبيروني 

 
  2قدسي احقر

 چكيده
نوعي اشتغال ذهني است كه با خود  ، و رايج و مهم در مراكز آموزشي هاضطراب امتحان پديد

هاي  واكنش و شود و به عدم تمركز حواس خص ميهاي خود مش انگاري و ترديد در توانايي كم
. پيامد آن كاهش توان مقابله با موقعيت امتحان و ناكارآمدي گردد ميجسماني ناخوشايند منجر 

گيري مذهبي  بيني اضطراب امتحان بر اساس جهت پيش ،هدف از اين پژوهشتحصيلي است. 
حجم نمونه  .استدولتي شهر تهران دختر دوره راهنمايي مدارس آموزان  دانش دروني و بيروني

ه اي انتخاب شد گيري تصادفي چندمرحله نفر با استفاده از روش نمونه 300 فرمول كوكرانطبق 
گيري مذهبي  جهت هپرسشنام ـ : الفاستفاده شده است ها از دو ابزار آوري داده . براي جمعاست

گيري مذهبي  ذهبي دروني و جهتمگيري  در دو بعد جهت اي گزينه چهارسؤال  21آلپورت داراي 
اي در دو بعد نگراني و  دوگزينه ماده 25داراي اضطراب امتحان ساراسون  هپرسشنام ـ ب ؛بيروني
جهت . استهمبستگي  ، و روش آن توصيفي ـاين پژوهش غير آزمايشي است. پذيري هيجان

روش انه با استفاده از ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون رگرسيون چندگ تحليل داده
آموزان از نظر  دانش بيشتر ـ1دهد كه:  مي. نتايج پژوهش نشان ه است) استفاده شدهمزمان

اضطراب امتحان در سطح متوسط و باالتر از متوسط قرار دارند. بين اضطراب امتحان در 
بيانگر آن رات ميانگين نم هداري وجود دارد. مقايس تفاوت معنيپذيري  هاي نگراني و هيجان مؤلفه

گيري  جهتاز روي نمرات  ـ2 ؛پذيري است بيشتر از هيجانآموزان  دانش ميزان نگراني است كه
گيري  جهتبيني  قدرت پيشبيني كرد.  آموزان را پيش امتحان دانش توان ميزان اضطراب مي مذهبي

فت كه توان نتيجه گر بنابراين مياست. گيري مذهبي بيروني  جهتبيشتر از مذهبي دروني 
 كنند.  تجربه ميدر امتحان اضطراب كمتري را  ،گيري مذهبي دروني آموزان با جهت دانش
 

 واژگان كليدي
 پذيري نگراني، هيجان، گيري مذهبي بيروني گيري مذهبي دروني، جهت جهتاضطراب امتحان،  
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 مقدمه 
تغييرات و  ناميده است. پيچيدگي جاري تمدن، سرعت» دوران اضطراب«عصر حاضر را  1آيورن

هاي  ها و اضطراب هاي اخالقي، خانوادگي براي افراد و در اجتماع تعارض توجهي نسبي به ارزش بي
 ).12، ص 1383 به نقل از پورافكاري، ،سادوك( اي به وجود آورده است تازه
. گاهي اين نشودهاي اضطراب مشاهده  افتد كه در خالل فرآيند نوجواني، بحران ندرت اتفاق مي هب

شود، گاهي فراگير است و زماني به  تدريجي ظاهر ميصورت  به ناگهاني و زمانيطور  به ضطرابا
كشد و زماني بالعكس فقط در  ها طول مي گردد، گاهي هفته اي محدود مي احساس مبهم و پراكنده

پذيرد. اما صرفنظر از چگونگي بروز، شدت و مدت آن، اضطراب يك  خالل چند ساعت پايان مي
 ). 14، ص1371(دادستان،  بنيادي است كه كمتر نوجواني با آن بيگانه استاحساس 

) اضطراب امتحان را واكنش ناخوشايند هيجاني به موقعيت ارزيابي در مدرسه و 2000( 2گيودا و لودلو
اند، اين حالت هيجاني با تنش، تشويش، نگراني سردرگمي و برانگيختگي سيستم  كالس تعريف كرده

  توان در چهار طبقه تقسيم كرد: هاي آن را مي م و نشانهياست. عالاعصاب همراه 
 ؛احساس غيرواقعي) و پرتي، اشكال در به ياد آوردن مطالب حواس ،شناختي (مانند نگراني هجنب ـ1
 ؛زدگي) حوصلگي، ناآرامي، تنش، زودرنجي، مضطرب بودن و وحشت عاطفي (مانند بي هجنب ـ2
ناهماهنگي حركتي،  ،در اجتناب از موقعيت، ناتوانايي در گفتارسعي مانند رفتاري ( هجنب ـ3

 ؛ناآرامي)
 ،فيزيولوژيكي (مانند تنش عضالني، افزايش ضربان قلب، فشار خون، خشك شدن دهانجنبه  ـ4

 .اسهال) و دل به هم خوردن
مهم آموزشي و باليني به  هيك پديد هاضطراب امتحان به منزل هدار در زمين تحقيقات نظام

 گردد.  هاي ساراسون و مندلر بازمي ژوهشپ
) موقعيت امتحان همزمان دو دسته پاسخ مرتبط و نامرتبط به 1984( 3طبق نظر ساراسون و مندلر

هاي  د و دسته دوم يعني پاسخده خست سطح كارآمدي را افزايش مين هسازد. دست آزمون را فعال مي
گي، افزايش سطح واكنش فيزيولوژيك، كاهش هاي درماند سازي حالت نامرتبط به آزمون، با فعال

هاي مضاعف براي رهايي از موقعيت امتحان، سطح كارآمدي را  اعتماد به نفس، به راه انداختن تالش
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 همراه است. 
) مؤيد آن است كه افزايش اضطراب امتحان با تقليل كارآمدي 2003( 1نتايج پژوهش كالوو
، محققان همواره وجود يك همبستگي منفي بين درباره اضطراب امتحان تحصيلي مرتبط است.

نشان  هاي اضطراب امتحان را خاطر هاي مختلف كارآمدي تحصيلي و طيف گسترده سنجش جنبه
وري عقلي بهنجار  اند كه كنش ها، چنين نتايجي را به اضطرابي نسبت داده و تقريباً همگي آن اند كرده

طور  به امتحان بر معدل كل دروس اختصاصيسازد. سطح اضطراب  را موقتاً دچار اختالل مي
 شود.  داري مؤثر است و بر اين اساس، تأثير اضطراب بر تقليل بازده تحصيلي آشكار مي معني

در  ،آموزاني كه داراي اضطراب امتحان باال هستند نتايج تحقيقات پيشين مؤيد آن است كه دانش
مشغولي بيشتري نسبت به  پايين است، دلا ه آن آموزاني كه سطح اضطراب امتحان مقايسه با دانش

 ) 23، ص 1996، 3(گاتمن تري برخوردارند از اعتماد به نفس پايين و )33، ص1998، 2(پاتون خود دارند
گيرد و تا دوران بزرگسالي حتي تحصيالت  سالگي شكل مي 12تا  10اضطراب امتحان در سن 

آموز نسبت به كارآمدي و استعداد خود  مي كه دانشهنگا). 28، ص1999، 4(ميلر يابد ميدانشگاهي ادامه 
 ،شود گيرد، دچار نگراني مي مورد ارزشيابي قرار ميها  آن هايي كه در در شرايط امتحان يا در موقعيت

. هنگام )588، ص1988، 6؛ ساراسون1989، 5(شرمر سخن به ميان آورد» اضطراب امتحان«توان از  مي
الوقوع يا احساس از هم پاشيدگي  تي كه با احساس خطر قريببحران اضطراب امتحان، يعني حاال

تواند علتي براي اين حالت عاطفي خود بيابد. اين  پناه و درمانده است و نمي همراهند، نوجوان بي
پريدگي، تعرق، مشكالت تنفسي، تسريع  جسماني مانند رنگعاليم  حاالت اضطرابي تقريباً همواره با

هاي بالقوه خود را  شوند كه فرد نتواند توانايي د و موجب ميهستن ن همراهضربان قلب، لرزش و جز آ
مرضي  هتوان اضطراب امتحان را به عنوان يك پديد به فعل درآورد. مسأله اين است كه چه موقع مي

نايافتگي با موقعيت  اساس شدت، تداوم و سازش اي از مؤلفان بر اين باورند كه بر قلمداد كرد؟ پاره
 از اضطراب مرضي تشخيص داد. را اضطراب امتحان بهنجار توان ميامتحان 

 15آموز دبيرستاني و  ميليون دانش 10نتايج تحقيقات پيشين مؤيد آن است كه ساالنه نزديك به 
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1- Calvo, M.G. 
2- Paton, C.  
3- Gatman, C. 
4- Miller, B. 
5- Shermer, F. J. 
6- Sarason, I. G. 
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 ). 124، ص1984، 1(هيل درصد از دانشجويان دانشگاههاي آمريكا دچار اضطراب امتحان هستند
اضطراب امتحان نشان داد كه تشويش، نگراني  ياجزا هطالع) در م2004( ٢نتايج پژوهش بارلو

اضطراب آشكار و كند.  پذيري) تضعيف مي ها را بيش از برانگيختگي خود (هيجان عملكرد آزمودني
تبديل به يك  ،موقع سير مزمن پيدا كرده پنهان و عمومي در صورت عدم رسيدگي و درمان به

 دهد. هاي زندگي بيمار را تحت تأثير قرار مي مام جنبهشود كه ت العمر مي بيماري مزمن و مادام
هاي  تواند آثار بحران تحقيقات پيشين نشان داده است كه مذهبي بودن، به معناي وسيع كلمه مي

 شديد زندگي را تعديل كند. 
كننده در  تواند نقشي تعديل ) نشان داد كه مذهب مي1990( ٣نتايج پژوهش پارك، كُهن و هرب

گيري  آميز و اضطراب داشته باشد. وي گزارش كرده است كه جهت هاي استرس بر موقعيتاثرگذاري 
مذهبي دروني اثرات رويدادهاي غيرقابل مهار را كاهش داده و نتايج خود را در كاهش مقدار 

 سازد.  افسردگي آشكار مي و اضطراب امتحان
باشد.  بت رواني و مذهب ميحامي ارتباط بين پيامدهاي مث، )2002(٤نتايج تحقيقات ميلوسكي

 ني وبين سالمت روا همذهب، شواهد روزافزوني از رابطشناسي  روان ههاي اخير در حوز پژوهش
 ).32، ص1381(بهرامي،  آشكار ساخته است مذهب راشناختي با بهزيستي روان

و معنوي  موجوديت فرد را شامل ابعاد زيستي، رواني، اجتماعي ،پردازان اكثر قريب به اتفاق نظريه
 شود.  تمركز بر روي بعد معنوي انسان روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار مي د؛ بر اين اساس،دانن مي

كند و آن را يكي از عوامل  زندگي توصيف ميبخش  وحدت ه) مذهب را فلسف1967( ٥آلپورت
رين زمينه را براي او معتقد است نظام ارزشي مذهبي، بهت شمارد. ميبراي سالمت روان بالقوه مهم 

 كند.  شخصيت سالم آماده مي ايجاد
بندي كرده است. آلپورت بيان  ) ديدگاه آلپورت درباره مذهب را بررسي و جمع2002( ٦ويليام

» مذهب رشد نيافته«و » مذهب رشد يافته«توان از مذهب صحبت كرد:  كند كه در دو سطح مي مي
يافته را در شخصيت آدمي  ام يكپارچه و سازمانشود و يك نظ كه اولي از خودانديشي حاصل مي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Hell, B. 
2- Barlow, D. 
3- Park, C., Cohen, L., Herb, I. 
4- Milevsky, A. 
5- Allport, G.W. 
6- William, S., K.P. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

71 پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران 

 ٩٣-۴-١۵: ١اصالحيه 

 ۵ 

نفس همراه است.  يبا ارضا ،شود چند منجر به توحيديافتگي شخصيت نمي كند و دومي هر ايجاد مي
 .گيري مذهبي صحبت كرد توان از دو جهت بر اين اساس مي

 ؛كند مي گيري مذهبي دروني دارد با مذهبش زندگي ) شخصي كه جهت1967( 1به نظر آلپورت و راس
گيري دروني دارند  كند. اشخاصي كه جهت استفاده مي شروني دارد، از مذهبيگيري ب اما شخصي كه جهت

گردد.  چنين اشخاصي شخصيتشان با مذهبشان يكي مي ؛يابند هاي اصلي خود را در خود مذهب مي انگيزه
روند، به  ت مذهب ميروني براي رسيدن به اهدافي ديگر به سميگيري ب كه اشخاص با جهت در حالي

 از خود روي بگردانند.كه  اين روند بدون عبارت ديگر چنين اشخاصي به سمت خداوند مي
 رندباورهاي مذهبي در سازش با تنيدگي، كاهش اضطراب و افسردگي نقش دا ،هاي نظري از جنبه

 هاي فرد را از رويدادها تحت تأثير قرار بدهند.  توانند ارزيابي و مي
عقايد ، مذهب درونيشخص داراي  بي دروني و بيروني بايد گفت درهاي مذه گيري تدر مورد جه

اما براي  ؛هاي اجتماعي مذهب اهميت ندارد كه جنبه در حالي ،محكم شخصي محوريت و اهميت دارد
ها و عقايد بيروني يا اجتماعي تكيه دارند.  هاي مذهبي بودن به ارزش افراد داراي مذهب بيروني، انگيزه

پورت مذهب بيروني را به عنوان يك مذهب نابالغ يا كمتر رسش يافته نسبت به مذهب دروني آل
وهشگر با توجه به مباحث مطرح شده پژ .)111، ص1998، 2(هانسبرگر، به نقل از ايرنشاو دنكر توصيف مي

انش ميزان اضطراب امتحان ( نگراني ، هيجان پذيري ) داست كه  درصدد پاسخگويي به اين سؤاالت 
بين جهت گيري مذهبي ( دورني وبيروني ) با كاهش اضطراب امتحان  آياآموزان دختر چقدر است ؟و

 بيني كرد؟ را پيش آنان  اس اضطراب دانشاس اين مي توان بر دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟ وآيا 
 

 پژوهش  روش
زيرا  ؛انجام شده است همبستگي ـ توصيفينوع كاربردي و با استفاده از روش تحقيق حاضر از 

قصد دارد آنچه را كه هست بدون دخالت، دستكاري و استنتاج ذهني مورد بررسي قرار دهد. محقق 
بين را در متغيرهاي مالك تعيين ميزان همبستگي بين متغيرها و سهم هر يك از ابعاد متغير پيش

 .كنند
 ولتي شهر تهران است. راهنمايي مدارس د هآموزان دور دانش هكلي ـ مورد مطالعه هجامع

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Allport, G.W.; & Ross, G.M. 
2- Earn shaw. E.I. 
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درصد  95دامنه، در سطح اطمينان  اي، فرضيه پژوهش يك گيري رتبه چون مقياس اندازهحجم نمونه 
  آيد تعيين شد. اي كه در پي مي حجم نمونه طبق فرمول كوكران به گونه

 
 

 
p p .Z / ( / ) /n /

d /
  

   
2 2
1

22
1 0 5 1 0 5 1 64 268 96 269

0 05
 

 نفر افزايش يافت.  300بيشتر به حجم پذيري  فت در نمونه و تعميمجهت جلوگيري از ا
  آيد استفاده شد. اي كه در پي مي اي به گونه مرحله گيري چند از روش نمونه ،در اين پژوهش

 : شمال، مركز، جنوبابتدا شهر تهران از لحاظ جغرافيايي به سه حوزه تقسيم شد ـ اول همرحل
 تخاب گرديد.صورت تصادفي ان هآموزشي ب هجغرافيايي دو منطق هاز هر حوز ـ دوم همرحل

 تصادفي انتخاب شد. صورت  به مدرسه 10آموزشي  هاز هر منطق ـ مرحله سوم
 تصادفي انتخاب شد. صورت  به كالس 1از هر مدرسه ـ  مرحله چهارم
 تصادفي انتخاب شد.صورت  به آموز دانش 5از هر كالس  ـ مرحله پنجم

 
300   =5   ×  1   ×  10   ×   2   ×  3 

 

 استفاده شد.  ،آيد اي كه در پي مي عمده به گونه هها از دو پرسشنام داده آوري جهت جمع
آزمون اضطراب امتحان  هاضطراب امتحان به وسيلاضطراب امتحان ساراسون:  هپرسشنام ـ الف

پذيري  ماده دو گزينه (به صورت درست يا غلط) در دو مؤلفه نگراني و هيجان 25ساراسون داراي 
دهي، به حاالت رواني و فيزيولوژيك  خودگزارش هاساس يك شيو توان بر مي ،است. بدين ترتيب

روي  1387آموزان در جريان امتحان دست يافت. اين پرسشنامه همزمان با امتحانات در خرداد  دانش
 نمونه منتخب اجرا شد.

و  پاسخ خير 24و  19، 2هاي  آموز به سؤال اساس كليد تصحيح، اگر دانش بر ـ گذاري نمره هنحو
اضطراب  ،كند. جمع نمرات به ازاي هر سؤال يك نمره دريافت مي ،ها پاسخ بلي بدهد به بقيه سؤال

 كند.  در هنگام امتحان، مشخص ميرا امتحان او 
بندي ميزان  است. طبقه 25آموزان در مقياس اضطراب امتحان از صفر تا  نمرات دانش هدامن

)، متوسط 8تر از  در سه سطح خفيف (نمرات پاييندست آمده از مقياس  هاضطراب برحسب نمرات ب
  ).14، ص 1371، (دادستان) استفاده شد 12) و شديد (نمرات باالتر از 12تر از  (نمرات پايين

اي (كامالً موافقم، تقريباً  گزينه 4سؤال  21گيري مذهبي آلپورت : داراي  جهت هپرسشنام ـ ب

حوزه  
 جغرافيايي

منطقه 
 دانش آموز كالس مدرسه آموزشي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

73 پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران 

 ٩٣-۴-١۵: ١اصالحيه 

 ٧٣ 

گيري مذهبي  گيري مذهبي دروني و جهت در دو بعد جهتموافقم، تقريباً مخالفم و كامالً مخالفم) 
 گيري شد.  بيروني اندازه

 هدر رشت انادتها توسط تعدادي از اس ها از طريق بررسي پرسش روايي محتوايي پرسشنامه
پژوهش از تجارب كافي برخوردار  هسنجي كه در زمين و روان تعليم و تربيت اسالميشناسي،  روان

 اصالحات الزم انجام گرفت. ها  آن اساس نظر بربودند مطالعه شد و 
ها در ابعاد مختلف با استفاده از روش آلفاي كرونباخ در مورد يك گروه  نامه ضريب پايايي پرسش

نشان داده شده است.  1آموز محاسبه شد. اين ضرايب در جدول شماره  نفر دانش 100نمونه تصادفي 
خوبي نشان  بهها  آن به عنوان شاخصي از پايايي و اعتبار ها را اين ضرايب همساني دروني پرسشنامه

 دهد.   مي
 گيري مذهبي و اضطراب امتحان  : ضريب پايايي پرسشنامه جهت1جدول 

 هاي مختلف برحسب مؤلفه
 متغير

 
 ابعاد

 روش

 اضطراب امتحان گيري مذهبي جهت
گيري  جهت

 مذهبي دروني
 گيري  جهت

 كل پذيري هيجان نگراني كل مذهبي بيروني

 87/0 85/0 89/0 89/0 86/0 90/0 آلفاي كرونباخ
 

 ها يافته
هاي پژوهش در سطح  هاي آمار توصيفي و استنباطي به سؤال در اين بخش با استفاده از شاخص

 شود.  پرداخته مي ،اي كه نمونه از آن انتخاب شده است جامعه
راهنمايي فراواني، درصد افراد  هر دورآموزان دخت براي تعيين ميزان اضطراب امتحان دانش ـ الف

نشان داده شده  2 هگروه نمونه در سه طبقه از سطح خفيف تا شديد محاسبه شد كه در جدول شمار
 است. 

 آموزان : توزيع فراواني و درصد ميزان اضطراب امتحان دانش2جدول 
 سطح

 
 فراواني 

 
 متغير

 جمع بدون پاسخ شديد متوسط خفيف

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد راوانيف درصد فراواني

 100 300 0 0 50 150 30 90 20 60 اضطراب امتحان
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گيري مذهبي  گيري مذهبي دروني و جهت در دو بعد جهتموافقم، تقريباً مخالفم و كامالً مخالفم) 
 گيري شد.  بيروني اندازه

 هدر رشت انادتها توسط تعدادي از اس ها از طريق بررسي پرسش روايي محتوايي پرسشنامه
پژوهش از تجارب كافي برخوردار  هسنجي كه در زمين و روان تعليم و تربيت اسالميشناسي،  روان

 اصالحات الزم انجام گرفت. ها  آن اساس نظر بربودند مطالعه شد و 
ها در ابعاد مختلف با استفاده از روش آلفاي كرونباخ در مورد يك گروه  نامه ضريب پايايي پرسش

نشان داده شده است.  1آموز محاسبه شد. اين ضرايب در جدول شماره  نفر دانش 100نمونه تصادفي 
خوبي نشان  بهها  آن به عنوان شاخصي از پايايي و اعتبار ها را اين ضرايب همساني دروني پرسشنامه

 دهد.   مي
 گيري مذهبي و اضطراب امتحان  : ضريب پايايي پرسشنامه جهت1جدول 

 هاي مختلف برحسب مؤلفه
 متغير

 
 ابعاد

 روش

 اضطراب امتحان گيري مذهبي جهت
گيري  جهت

 مذهبي دروني
 گيري  جهت

 كل پذيري هيجان نگراني كل مذهبي بيروني

 87/0 85/0 89/0 89/0 86/0 90/0 آلفاي كرونباخ
 

 ها يافته
هاي پژوهش در سطح  هاي آمار توصيفي و استنباطي به سؤال در اين بخش با استفاده از شاخص

 شود.  پرداخته مي ،اي كه نمونه از آن انتخاب شده است جامعه
راهنمايي فراواني، درصد افراد  هر دورآموزان دخت براي تعيين ميزان اضطراب امتحان دانش ـ الف

نشان داده شده  2 هگروه نمونه در سه طبقه از سطح خفيف تا شديد محاسبه شد كه در جدول شمار
 است. 

 آموزان : توزيع فراواني و درصد ميزان اضطراب امتحان دانش2جدول 
 سطح

 
 فراواني 

 
 متغير

 جمع بدون پاسخ شديد متوسط خفيف

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد راوانيف درصد فراواني

 100 300 0 0 50 150 30 90 20 60 اضطراب امتحان
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تر  آموزان از نظر اضطراب امتحان در سطح پايين درصد از دانش 20شود  طور كه مالحظه مي همان
 د. درصد باالتر از سطح متوسط قرار دارن 50درصد در سطح متوسط و  30از متوسط و 

از آزمون  ،ها آن آموزان بر اضطراب امتحان گيري مذهبي دانش براي بررسي نقش جهت ـ ب
آموزان به عنوان متغير  اضطراب امتحان دانش هنحوي كه نمر به ؛رگرسيون چندگانه استفاده شد

 رگرسيون گرديد. هبين وارد معادل گيري مذهبي (دروني و بيروني) به عنوان متغير پيش مالك و جهت
 نشان داده شده است.  3 هآن در جدول شمار هكه نتيج

 
 هاي تحليل رگرسيون در رابطه با سؤال سوم پژوهش ها و آماره : شاخص3جدول 

ضريب 
همبستگي 
 Rچندمتغيره 

 مجذور ضريب 
 2Rهمبستگي 

ضريب 
خطاي  تعديل شده

 معيار

18/0 035/0 029/0 14/21 

 
گيري مذهبي ارائه شده، بعد  ميان دو بعد جهت از ،شود طور كه مالحظه مي همان ـ نتايج

گيري مذهبي دروني داراي بيشترين ضريب همبستگي با متغير وابسته (اضطراب امتحان) است  جهت
 كند. واريانس متغير وابسته (اضطراب امتحان) را تبيين مي 35/0و 

 
 : آزمون تحليل واريانس رگرسيون4جدول 

 
گيري مذهبي دروني و  گيري مذهبي (جهت ابعاد جهتمشاركت  ،شود طور كه مشاهده مي همان

ترتيب   دار است. بدين معني وابسته (اضطراب امتحان)در تبيين متغير ذهبي بيروني) گيري م جهت
آموزان  گيري مذهبي در كاهش اضطراب امتحان دانش جهتبيانگر اين نكته است كه  ،گويايي جدول

 مؤثر است. 

 شاخص 
 منبع تغييرات

مجموع 
ات مجذور
S.S 

 درجه آزادي
d.f   

ميانگين 
 مجذورات
M.S 

 آزمون
F 

سطح 
 داري معني

 923/446 288 05/133630 باقي مانده 004/0 27/5 800/2444 2 6/4885 اثر رگرسيون

   300 65/138519 جمع
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 اند ـ متغيرهايي كه وارد معادله رگرسيون شده5جدول 

 ها شاخص
 منبع تغييرات

ضريب تفكيكي 
 )bگرسيون (ر

خطاي 
 معيار

ضريب استاندارد 
تفكيك رگرسيون 

B 
 آزمون

t 
سطح 

 داري معني

 000/0 6/22 - 17/7 02/163 مقدار ثابت
 گيري  جهت

 مذهبي دروني
55/0- 20/0 264/0- 85/2- 004/0 

 گيري  جهت
 مذهبي بيروني

19/0 16/0 113/0 2/1 22/0 

 
گيري مذهبي  بين جهتبين اين واقعيت است كه گويايي جدول م ،شود طور كه مالحظه مي همان

گيري مذهبي  معكوس و منفي وجود دارد و از روي نمرات جهت هدروني با اضطراب امتحان رابط
گيري مذهبي  جهتبيني  قدرت پيش . كردبيني  توان اضطراب امتحان آنان را پيش آموزان مي دانش

 گيري مذهبي بيروني است.  دروني بيشتر از جهت
  

 گيري  ث و نتيجهبح
دارد و در اين حد  آميز وجود حد اعتدال بهافراد  هبخشي از زندگي انسان، در هم هاضطراب به منزل

 هبه منزل همچنين ).48، ص1376دادستان،  ه(استورا، ترجمشود  يافته تلقي مي به عنوان يك پاسخ سازش
 ،. از اين زاويهستها آن هاي ساختار شخصيت بخشي از زندگي كودك و نوجوان يكي از مؤلفه

را بر فرآيند ها  آن توان بهنجار تلقي كرد و تأثير مثبت هاي دوران كودكي و نوجواني را مي اضطراب
توان  نميها را  ، ديگر نه تنها آنمزمن و مداوم پيدا كند هجنب ها اين اضطراباما اگر  ؛تحول پذيرفت

اي  نايافتگي و استيصال گسترده شكست، سازش منبع هبلكه بايد به منزل ،يافته دانست پاسخ سازش
 د.هد ميهاي شناختي و رفتاري پوشش  به طيف اختالل كهتلقي كرد 

آموزان دختر از نظر اضطراب امتحان در سطح  كه بيشتر دانشدهد  ميتايج اين پژوهش نشان ن
هاي   در مؤلفه آموزان دختر متوسط و باالتر از سطح متوسط قرار دارند. بين اضطراب امتحان دانش

ميانگين نمرات اضطراب امتحان  هداري وجود دارد. مقايس پذيري تفاوت معني نگراني و هيجان
پذيري است. نگراني و  آموزان دختر بيشتر از هيجان آموزان مؤيد آن است كه نگراني دانش دانش

يرويي سازنده بلكه به عنوان ن ،اضطراب وقتي در حد معقول و بهنجار باشد نه تنها مخرب نيست
اما وقتي از ميزان  ؛هاي گوناگون زندگي به نحو مؤثرتري عمل كند كند در موقعيت را وادار مي انسان
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خواب آشفته و خستگي  و كند مبهم احساس نگراني و ناآرامي ميصورت  به شخص ،الزم باالتر رود
ر به كاهش تمركز فكر چنين فردي دائماً نگران مشكالت احتمالي است. همين امر منج ؛مفرط دارد
 زمينهگيري نظري در  موضع هدر زمين .شود ميگيري براي او مشكل  گردد، در نتيجه تصميم در او مي

واكنشي  ههاي متفاوتي وجود دارد. در يك قطب مدافعان، اضطراب را به منزل تبيين ،اضطراب امتحان
كنند، و در  اندازد تلقي مي مي نسبت به يك خطر يا تهديد بيروني كه تعادل دروني را به مخاطره

 دانند.  سرشتي مي هپردازاني قرار دارند كه اضطراب را يك داد قطب ديگر نظريه
جنبه شناختي) و  ه) اضطراب امتحان را به دو مؤلفه نگراني (به منزل2002( ١نتايج پژوهش فرنهام

 ،. در اين نظريهه استبندي كرد لوژيكي) طبقههاي عاطفي و فيزيو جنبه هپذيري (به منزل هيجان
 هفرض بر آن است كه نگراني با تجليات شناختي مانند انتظار منفي در مورد موفقيت و نگراني دربار

سازد. نتايج اين پژوهش با  منحرف مي ،كارآمدي خود توجه فرد را از كاري كه به عهده دارد
 هاي تحقيق حاضر همسو است.  يافته

ها  آن آموزاني كه سطح اضطراب امتحان در داد كه: دانش) نشان 2002( 2نتايج پژوهش تونر
توانايي خود در ارائه بازده مناسب و در مورد ارزشيابي مساعد توسط ديگران، همواره  هدربار ،باالست

خود به  هآموز دربار يابند و دانش ، اين ترديدها در موقعت امتحان افزايش ميشوند مي دچار ترديد
اما كساني  ؛كند زند و توان مقابله و حل مشكل را از خود سلب مي ه دست ميارزيابي منفي و بدبينان

 انتظار بيشتري دارند كه بتوانند با شرايط امتحان ،كه واجد سطح پايين از اضطراب امتحان هستند
 آميز مقابله كنند. مطلوب و موفقيتطور  به

امتحان با كاهش كارآمدي ) حاكي از آن است كه افزايش اضطراب 2000( ٣نتايج پژوهش هربرت
 كند. موقت دچار اختالل ميطور  به وري عقلي بهنجار را تحصيلي مرتبط است و كنش

بيني كرد.  آموزان را پيش توان ميزان اضطراب امتحان دانش مي گيري مذهبي از روي نمرات جهت
براين گيري مذهبي بيروني است. بنا گيري مذهبي دروني بيشتر از جهت بيني جهت قدرت پيش

و  ندك ميگر اضطراب امتحان عمل  گيري مذهبي به عنوان يك تعديل توان نتيجه گرفت كه جهت مي
 كنند. گيري مذهبي دروني اضطراب امتحان كمتري را تجربه مي آموزان با جهت دانش

تواند به عنوان  داند. مذهب مي آلپورت مذهب را يكي از عوامل بالقوه مهم براي سالمت روان مي
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1- Furnham, B. 
2- Toner, B. 
3- Herbert, B. 
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گيري  كننده باشد. جهت بخش و يك نيروي عظيم براي سالمت روان مفيد و كمك صل وحدتيك ا
اساس آن يك صفت شخصيتي  گردد كه بر مذهبي به نوعي به تغييرات عميق ساختاري منجر مي

 يابد.  و تغيير مي شود مياضطراب) تعديل  ه(رگ
هاي  بنه باشند. روان هاي مذهبي مي بنه د كه افراد مذهبي داراي روانكن اشاره مي )2002( 1بولتر

بنابراين،  .تحت تأثير قرار بدهند زا توانند ارزيابي ما را از رويدادهاي تنيدگي و اضطراب مذهبي مي
هاي رويارويي ما با رويدادها و حتي بر  توانند هم بر ارزيابي ما از رويدادها و هم بر شيوه ها مي بنه روان

هايي  بنه گيري دروني داراي روان افراد مذهبي با جهت .ته باشندچگونگي وقوع رويدادها اثر داش
كه اين  به طوري ؛دهد زا تحت تأثير قرار مي  را از رويدادهاي اضطرابها  آن ارزيابي هباشند كه نحو مي

 كنند.  زا تلقي و در نتيجه اضطراب كمتري را تجربه مي افراد رويدادها را كمتر اضطراب
گيري مذهبي دروني و  ) به اين نتيجه رسيدند كه افراد داراي جهت1995پارك و همكاران (

كنند و در نتيجه سالمت رواني بهتر  هاي متمركز بر مسأله استفاده مي هاي واال بيشتر از روش ارزش
 هاي تحقيق حاضر همسو است.  و اضطراب كمتري دارند. نتايج اين پژوهش با يافته

 گيري مذهبي دروني دارند، ندگي خاصي كه افراد با جهتبايد گفت به دليل سبك زدر نهايت 
فرصتي  هبعد از بروز اضطراب آن را به منزل و يا كنند ميزا ارزيابي   رويدادها را كمتر اضطرابها  آن

براي رشد و تقويت معنوي و روحي خود دانسته، همچنين مطمئن هستند كساني كه شكيبايي كنند و 
 ).125آل عمران،  ؛11(هود،  فرمايدعطا ها  آن داشي عظيم به، خداوند پاسازندتقوا پيشه 

توانند فرد را به  گيري كرد كه تعاليم و باورهاي ديني مي توان چنين نتيجه ها مي از اين تحليل
خودانگيخته و با طور  به اي كه فرد گونه هب ؛سوي كمال و تعالي و در نتيجه سالمت روان هدايت كنند

ختي منطقي، به اعتقادات و باورهاي ديني ملتزم گردد و تكاليف الهي را انجام بصيرت و آگاهي و شنا
در غير اين صورت اگر فقط براي كسب امتيازات اجتماعي، سودجويي و يا ترس از تنبيه و  .دهد

نكوهش و سرزنش ديگران به اين اعمال تن در دهد، اين اعمال كمترين تأثير را در فرد خواهند 
رسد افرادي كه داراي  است تأثير معكوس داشته باشند. لذا به نظر مي داشت و حتي ممكن

دچار نقص و كاستي  ،گرايش ابزاري به دين دارندكه  اين به علت ،گيري مذهبي بروني هستند جهت
گيري  در ايمان خود هستند و بنابراين فاقد آن حالت رشديافتگي و شخصيتي كه در افراد با جهت

گيري مذهبي  آرامش افراد با جهتها  آن باشند و شايد به همين دليل د ميمذهبي دروني وجود دار
از  ،آورد كه بر اثر آن دروني را ندارند. به بيان ديگر ايمان راستين به خدا احساسي را در فرد پديد مي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Boulter, L. 
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هاي بروز اضطراب و  هراسد و با تكيه بر او زمينه ها و حوادث احتمالي غير قابل مهار نمي ابهام
هاي ديگري از ايمان  دارد. همين ايمان داشتن به خدا و جنبه يشاني را در وجود خود از ميان برميپر

 شود.  ميها  آن باعث رشد و تعالي هستند،كه شامل ابعاد شناختي، ارزشي، نگرشي، رفتاري و هيجاني 
است، به دست آورده  )1989و ميتون ( )2000( ١پرينهمچنين نتايج اين پژوهش با آنچه كه 

ناشي از ارتباط با خداوند را عاملي مهم در كاهش » حمايت معنوي«و پرين هماهنگ است. ميتون 
 آورد.  افسردگي و افزايش ميزان سازگاري و نهايتاً بهبود حرمت خود به حساب مي

) و 1380)، اميني و ملكشاهي (1380هاي بيرشك و همكاران ( همچنين نتايج اين پژوهش با يافته
) هماهنگي دارد. در اين پژوهش بر نقش مذهب در كاهش اضطراب امتحان 1380و ساكي ( دار گله

 تأكيد شده است. 
دين را  ،گيري بيروني افراد با جهت كه ) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد2001( ٢استورج

فراد با كنند. اين ا تلقي مي ،هاي بيروني هستند هايي كه واجد ارزش اي براي رسيدن به هدف وسيله
دست آوردن آرامش، ايمني رواني، كسب مقام و موقعيت يا تحكيم وضعيت  هاستناد به داليلي مانند ب

برآورده شدن  ،گيري دروني دانند. برعكس افراد با جهت اجتماعي و شخصي، دين را سودمند مي
خود را دروني سعي دارند دين ها  آن .دانند نيازهاي خود را در گرو اجراي عقايد مذهبي، ممكن مي
تر  همه دستورهاي ديني را هرچه كامل و سازند، آن را تمام و كمال در زندگي خود به عمل درآورند

 انجام دهند و با الگوي رفتاري و اعتقادي ديني زندگي كنند. 
، 5؛ تامپسون1994، 4و ديگران ؛ شورتز1983، 3؛ بهر و مارتين1381نتايج پژوهش خداياري فرد (

يافتگي و  كه تأثير دين بر ميزان سازش دهد مينشان ) 23، ص2002لتر، و؛ ب1999 ،6؛ ساندرز1999
هاي  هاي رواني منفي است. نتايج اين پژوهش با يافته هاي بيماري بهداشت رواني مثبت و بر نشانه

 تحقيق حاضر همسو است. 
دست يافتند كه ) در مطالعات خود به اين نتيجه 2003( ٧، ميلن و كالركوينتايج پژوهش گرين 

مسلط و غالب كه به خودي خود داراي ارزش  هعنوان انگيز گيري دروني، دين را به واجد جهت افراد
اما كساني كه  يافتگي بااليي برخوردارند؛ ت سازشگيرند و در شرايط مختلف از قدر در نظر مي ،است

 
1- Prien, A.S. 
2- Storch, E.A. 
3- Bahr, H.M., & Martin, T.K. 
4- Shortz, J.L., Everett, L., & Worthington, J.R. 
5- Thompson, D.A. 
6- Saunders, G.P. 
7- Greenway, P., Milne, L.C., & Clarke, V. 
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 ،كنند شخصي دنبال مي هاي داري را براي دستيابي به هدف گيري بروني هستند و دين داراي جهت
 .هستندداراي قدرت همسازي پايين و اضطراب باال 

) در مطالعه خود به اين نتيجه دست يافت كه رابطه دين و واكنش به رويدادهاي 1999ساندرز (
تري براي مقابله استفاده  هاي سالم زندگي مبين اين نكته است كه دانشجويان متدين از روش

 شوند.  ي سازش نايافته و خودتخريبگر نميكنند و درگير رفتارها مي
گيري  آموزان با جهت گيري مذهبي دروني نسبت به دانش آموزان با جهت با توجه به اين كه دانش

اي مداخالت  شود كه به كمك پاره پيشنهاد مي ،اضطراب امتحان كمتري دارند ،مذهبي بيروني
هاي  در رويارويي با موقعيت تا ه شوندق دادگيري مذهبي دروني سو افراد به سوي جهت ،شناختي روان

 امتحان از اضطراب كمتري برخوردار گردند. 
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علی أساس اإلتجاه الدیني النابع من باطن  توقع االضطراب النفيس يف فرتة االمتحانات،
 دراسة تلمیذات املرحلة اإلعدادیة يف املدارس الحكومیة مبدینة طهران خارج االشخاصو 
 

  قدسی احقر

 امللخص
هو نوع من أنواع  العلمیة، و یَُعدُّ االضطراب النفيس من الظواهر الشائعة و الخطیرة يف فرتة االمتحان  يف املراكز

و یؤدي إلی العجز يف تركیز علی األفكار و القلق النفيس و یظهر بشكل عقدة النقص و الشك يف القدرات الشخصیة 
 يف النهایة یؤدي الی ضعف قدرة مواجهة األجواء االمتحانیة والی الضعف الدرايس. ردود الفعل الجسدیة السلبیة. و

تهدف هذه الدراسة إلی توقع االضطراب النفيس يف فرتة االمتحان، علی أساس اإلتجاه الدیني النابع من باطن و و 
 ۳۰۰قد تم اختیار العینة  و شخاص لتلمیذات  املرحلة اإلعدادیة يف املدارس الحكومیة مبدینة طهران.خارج اال 

 تلمیذة الخاضعة للدارسة علی حسب اسلوب كوكران و منهج أخذ العینات العشوايئ املتدرج.
سؤاال و  ۲۱علی و استخدمت وسیلتان لتوفري املعطیات وهام : أ) استبیان اإلتجاه الدیني آللبورت الشامل 

الحاوي علی الخیارات يف جانبي اإلتجاه الدیني الباطني و اإلتجاه الدیني الخارجي، ب) استبیان االضطراب 
 مادة ثنائیة الخیارات يف جانبي القلق و قدرة التهیج. ۲۵النفيس يف فرتة االمتحان لساراسون املشتمل علی 

ستعین يف التعلیق أُ التضامني و  منهجه التوصيفي ـ ختباريتّبع يف الدراسة هذه منهج الدراسات غیر اال أُ و 
علی املعطیات باإلحصاءات الوصفية و اإلحصاءات االستنباطیة (اختبار رجرسیون املتنوع باتباع منهج 

 التزامن). 
. موقف أغلبیة التلمیذات، من حیث االضطراب النفيس يف فرتة االمتحان، يف املستوی ۱و تشیر النتائج أن: 

هناك اختالف جدیر بالتأمل بین عنرص القلق و عنرص قدرة التهیج. و تظهر أْن  ملتوسط أو أعلی من املتوسط.ا
 مقارنة معدل الدرجات ارتفاع  متوسط قلق التلمیذات علی متوسط قدرة التهیج.

. یمكن توقع مدی االضطراب النفيس يف فرتة االمتحان لدی التلمیذات علی أساس درجات اإلتجاه ۲
 اإلتجاه الدیني الخارجي.  الدیني.  إن قدرة التوقع علی أساس اإلتجاه الدیني الباطني أكرث منه علی أساس

أن التلمیذات ذوات اإلتجاه الدیني الباطني یعانین بنسبة  أقل من االضطراب النفيس   ستنتجو أخیرا یُ 
 مقارنة باالضطراب الخارجي.

 

 الكلامت الدليلية
 فرتة االمتحان، اإلتجاه الدیني الباطني، اإلتجاه الديني الخارجي االضطراب النفيس يف
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