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 چکیده
 موزانآدانش ینب آزمون آنالبا اضطرا یلیتحص یزشو انگ یرابطه خودکارآمد یینتع با هدفپژوهش حاضر 

 یهلک یه آمار. جامعانجام شد یاز نوع همبستگ یفیتوص ی،کرونا، با روش کاربرد یوعدر زمان ش ابتدایی مقطع

  بوده 1140 عدادت به 1399–1400 یلیدر سال تحص جویبار شهرستان پرورش و ششم آموزش پایه آموزاندانش

 انتخاب شدند. ینه آمارنفر به عنوان نمو 291(، تعداد یت)بر حسب جنس ایطبقه یتصادف گیریوش نمونهر با که

تحصیلی هارتر  یزش(، انگ19۸2شرر و مادوکس ) یاستاندارد خودکارآمد هایپرسشنامه یرها،متغ گیریابزار اندازه

شد.  دتایی خصصانمت نظر با آن ییمحتوا یی(، بود که روا1977من و جاکوب )ید( و اضطراب امتحان فر19۸1)

و  یلیتحص شیزانگ ی،خودکارآمد یپرسشنامه ها یکرونباخ برا یآلفا یبمحاسبه ضر یایی،پا ییدجهت تا

 بین داد نشان هاهداد تحلیل و یه، بود. تجز90/0و  91/0، ۸9/0برابر با  یببه ترت یناضطراب آزمون آنال

جود و یدار منفبطه معناکرونا را یوعان شدر زم ابتدایی مقطع آموزاندانش ینو اضطراب آزمون آنال خودکارآمدی

ا رابطه کرون یوعشدر زمان  ابتدایی مقطع آموزاندانش ینو اضطراب آزمون آنال یلیتحص یزشانگ یندارد. ب

 یلیتحص یزشو انگ یدتوسط خودکارآم الین،درصد از اضطراب آزمون آن 46 چنین،وجود دارد. هم یمعنادار منف

 یودکارآمدارد و خد یناضطراب آزمون آنال بینییشدر پ یشتریسهم ب یلیتحص زشیاست که انگ بینییشقابل پ

 .قرار دارد یدر مرتبه بعد

 19یداضطراب آزمون، کوو یلی،تحص یزشانگ ی،خودکار آمد :یدیکلواژگان 
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 مقدمه 

 از متمایز کامالً اپیدمی یک چین در پیشرفته فناوری با تجاری مراکز ووهان، در 2019 سال پایان در یکم، و بیست قرن در

 ویروس. بود کرده مبتال را دیگر شهروند هزاران و کشته را چینی هزاران انتشار، روز پنجاه طی در که کردند تجربه را کرونا ویروس

 به تنها نه. (2020، 1) شیرین و همکارانشد معرفی COVID-19 جدید ویروس کرونا چینیویروس دانشمندان توسط جدید

چالش با را دنیا درمانی و بهداشتی هایسیستم بلکه گردید تلقی دنیا سراسر در نفر هامیلیون زندگی و سالمتی برای تهدیدی وانعن

 با کهطوریبه است، داده قرار خود تأثیر تحت نیز را تربیت و تعلیم حوزه جمله از هاحوزه سایر است، کرده روبرو متعددی های

 از کشورها از بسیاری در راستا، این در. کردند تأکید اجتماعی گذاریفاصله رعایت بر بهداشتی هایپروتکل ،19 کووید اپیدمی شروع

، 2)گوپال و همکارانشد تعطیل هادانشگاه و مدارس در حضوری هایآموزش کرونا ویروس شیوع کاهش برای ما، کشور جمله

 دانشجودر یا آموز دانش میلیارد یک آموزش تقریباً اند؛ کرده متوقف ار حضوری یادگیری کشور 120 تقریباً آن، از بعد (.2021

 آموزشی هایفعالیت بر منفی تأثیرات توانستمی ناخوشایند اتفاق این. است گرفته قرار COVID-19 تاثیر تحت جهان سراسر

 آموزش در خللی گونههیچ تا کرد تحریک را آنالین آموزشی هایفعالیت رشد اجتماعی، گذاری¬فاصله رعایت اما، باشد، داشته

 جمله از و جهان، سراسر در تقریباً ، COVID-19گیر همه بیماری با مقابله برای حال، همین در(.3،2021)حمزهنشود ایجاد

 جلوگیری برای اضطراری اقدامی عنوان به را عالی آموزش و مدارس تعطیلی دستور ایران، پرورش و آموزش و عالی آموزش وزارت

 (.4،2020)ساهواند کرده صادر عفونت یوعش از

 اومتد برای تحصیلی های امهبرن اجرای و تدوین دغدغۀ بیماری، این حذف به کمک برای ها دانشگاه و مدارس تعطیلی آغاز از

 آموزش هم و پرورش و آموزش هم یعنی آموزشی های نظام چالش بزرگترین به خانگی قرنطینۀ شرایط در و منزل در ها آموزش

 ای گونه به است، بوده حمطر جهان کشورهای و همه برای بلکه ما کشور در تنها نه دغدغه و چالش این. است شده تبدیل عالی

 و درسی برنامه 10 ینتدو برای تکاپو به هم جهانی بهداشت یونیسف و سازمان نظیر المللی بین های سازمان و نهادها که

 . (139۸)فتحی و همکاران،اند شده وادار شرایط این برای بیتیتر و آموزشی راهنماهای و ها دستورالعمل

 نای در کنند تجربه را باالیی بسیار نگرانی و اضطراب جامعه افراد همه است شده سبب کرونا، ویروس گیری¬همه و شیوع

 کرونا وعشی از پیشگیری دلیل به تامتحانا مجازی برگزاری ویژه،¬به دارند، قرار فشار تحت دیگران از بیش آموزاندانش میان

 (.1399 نوری،) کنند تجربه را زاییآسیب هایاسترس جامعه تاثیرگذار و مهم قشر این است شده سبب

آموزان مسئله اضطراب امتحان است. ویژه دانشهای نظام آموزشی، معلمان، استادان و مدرسین و بهها و دغدغهیکی از نگرانی

 آموزان¬دانش خودکارآمدی با معناداری طور به آزمون اضطراب مختلف، متغیرهای بین از که قدندمعت پردازاننظریه وصف، این با

 یکی شوندآموزان و حتی دانشجویان قبل از امتحان دچار درجاتی از اضطراب می(. اکثر دانش1391 همکاران، و رجبی) است مرتبط

 آموزش بحث شد، انجام و مطرح عالی آموزش همچنین و پرورش و آموزش سمت از که جدی و مهم بسیار های برنامه از

 اطالعات و ارتباطات علوم پیشرفت امروزه. (139۸و همکاران، ی)فتحاست مجازی فضای طریق از آموزش همان یا الکترونیک

 ایهفرصت ایجاد با رابطه در غنی و جدید پویا، روشی مجازی آموزش. است کرده فراهم آموزش امر در جدیدی های زمینه

 مکانی بعد از فارغ هزینه، و وقت در جویی صرفه با را آموزشی نکات و مطالب روزترین به آن به اتکا با توان می که است آموزشی

-مشغولی ذهنی است که با خود کم، اضطراب امتحان نوعی دل5از نظر ساراسون و دیویدسن[. 7-۸] کرد منتقل افراد به زمانی، و
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های بافی، عدم تمرکز حواس و واکنششود و غالبا به ارزیابی شناختی، منفیهای خود، مشخص میواناییانگاری و تردید درباره ت

اغلب زمان بیشتری نسبت به  ،شود. یادگیرندگان با اضطراب امتحانفیزیولوژیکی نامطلوب و افت عملکرد تحصیلی منجر می

کنند و خود را مستعد ود اطمینان ندارند، احساس عدم کفایت میهای خکنند ولی به تواناییهای خود صرف مطالعه میهمکالسی

یکی از عناصر مهم نظام آموزشی برای حل معضل اضطراب امتحان و  (.1396)موسوی و همکاران، دانند ابتال به شکست می

ریزی به آن توان در برنامههایی که میباشد و مسلما یکی از قسمتآموزان، تغییر در الگوهای برنامه درسی میکاهش آن در دانش

 از(. 2016، 1باشد )چنگ و چاواشاره کرد و ادعا نمود که تغییرات مذکور در این مورد، باید اعمال گردد، ارزشیابی تحصیلی می

 نمود استفاده اضطراب این کاستن جهت مفید و مؤثر بسیار روش یک عنوانبه الکترونیکی ارزشیابی جمله از مختلف هایروش

باشد. آزمون های الکترونیکی یا )آزمون آنالین( میهای آموزشی، ارزشیابی(. یکی از انواع ارزشیابی1396 همکاران، و ویموس)

شود )امامی، ای از سواالت که با دسترسی امن بر روی اینترنت قرار گرفته، دیده میآنالین به طور معمول به شکل پایگاه داده

1393.) 

های هند که روشدها نشان میاغذی سنتی دارند. پژوهشک-های مدادایای زیادی نسبت به ارزیابیهای آنالین مزارزیابی

نی کمتری خط خود پریشاهای آنالین برترند زیرا نسبت به دستآموزان، آزمونگیر و پرهزینه هستند. از نظر دانشسنتی وقت

اشته ب کمتری د. اضطرامون و دستپاچگی خود داشته باشندهای آزنمود که تمرکز بیشتری روی سوالداشتند که این کمک می

 (.1396)موسوی و همکاران، باشند و بازخورد فوری دریافت نمایند 

های نفوذ بر خود، باور شوند که یکی از مکانیزمهای نفوذ بر خود، برانگیخته و کنترل میبسیاری از رفتارهای انسان با مکانیزم

های فرد در مورد به باورها یا قضاوت 4، خودکارآمدی3بر اساس نظریه شناخت اجتماعی بندورا، است. 2به خودکارآمدی شخصی

بنابراین، افزایش خود کارآمدی، روشی مفید  (.1396ها اشاره دارد )درفشان و یوسفی، های خود در انجام وظایف و مسئولیتتوانایی

عنوان عامل باشد. درك خودکارآمدی بهطراب و استرس، میدر مداخالتی است که با هدف حل مشکالت هیجانی از جمله اض

گذارد. در واقع، خودکارآمدی ادراکی است که فرد تصور میانجی شناختی، بر قضاوت از توانایی، تفکر، هیجان و عمل فرد اثر می

انجام دهد )ابوالقاسمی و همکاران، آمیزی رفتارهای الزم را برای ایجاد یک پیامد مطلوب و خوشایند طور موفقیتتواند بهکند میمی

آموز دانش ها دارد.به عبارت دیگر، خودکارآمدی نقش مهمی در رسیدن به اهداف، انجام وظایف و فائق آمدن بر چالش (.1390

کند که هر اندازه زحمت می دارای خودکارآمدی سطح پایین، ممکن است حتی برای یک امتحان خودش را آماده نکند، زیرا فکر

تر است )ثمره و امیدوارتر و موفق ای ندارد. در مقابل، شخص برخوردار از خودکارآمدی سطح باال در انجام کارهاکشد، فایدهب

 (.1394خضری مقدم، 

فرآیند تحصیل از عمده جریاناتی است که با سیستم انگیزشی  آزمون، انگیزش است.اضطراب یکی دیگر از عوامل مرتبط با 

ها را برآورده خواهد ساخت و دوام آموزان اهداف مبتنی بر یادگیری آنازی و تقویت انگیزش تحصیلی در دانشسدرگیر است. فعال

ها، نیازها و عواملی که باعث حضور انگیزش تحصیلی، عبارت است از انگیزه (.1400ها را تضمین خواهد کرد )افتخاری، و پایایی آن

وجود آمده نظر به(. امروزه این اتفاق2010، 5شود )کالرك و شرتك تحصیلی میهای آموزشی و کسب یک مدریک فرد در محیط

های شناختی و تمایالت  انگیزشی نیاز دارند مهارت که در مدرسه عملکرد خوبی داشته باشند بهآموزان برای آناست که دانش

تربیت، باورهای انگیزشی یک مفهوم کلیدی برای توضیح واندرکاران امر تعلیمشناسان و دستاز دید روان (.1396، و همکاران )زارع
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ریزی، سازماندهی، آموزان را در راستای برنامههای دانشرود. در واقع، انگیزش تحصیلی کنشسطوح مختلف عملکرد به شمار می

حصیلی و باورهای های بسیاری بیانگر اهمیت انگیزش تکند. پژوهشگیری، حل مسئله، ارزیابی و هدایت میبازبینی، تصمیم

انگیزشی و ارتباط مثبت و معنادار آن با عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی بوده و نشان داده شد که انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی 

آموزان، رابطه بسیار تنگاتنگی با سالمت روانی و در نتیجه کاهش اضطراب در آنان با افزایش موفقیت و عملکرد تحصیلی دانش

 بر امتحان اضطراب بینیپیشعنوان  در پژوهش خود با( 1400)رستمی و عرفانیدر همین راستا  (.1394ور و همکاران، پدارند )قدم

نوربه این نتیجه  پیام دانشگاه کارشناسی دوره دانشجویان بین در تحصیلی انگیزش واسطه به شناختی، روان اساسی نیازهای اساس

 نقش امتحان اضطراب بینیتحصیلی پیش انگیزش طریق از شناختیروان اساسی ازهاینی هایمولفه از هیچکدام دست یافتند که

 یعنی مالك متغیر واریانس بینی(تبیین )پیش در تنها خودمختاری روان شناختی، اساسی نیازهای های مولفه بین از اما. ندارد

 معلمان شامل عملکرد بر آنالین آموزش که نشان داد (2021) 1توتو و لیمونه. دارد تاثیر مستقیم و به صورت مثبت امتحان اضطراب

تاثیر دارد،  19- کووید گیریهمه دوران ها درفناوری برابر پذیرش در مقاومت و خودکارآمدی احساس شده، ادراك استرس انگیزه،

 و شده ادراك استرس بر ،19- گیری کوویدهمه طی دوران در آنالین دیجیتال استفاده شده در آموزش هایبه طوری که فناوری

 در سطح امتحان نشان داد میزان اضطراب( 2020) 2ساککا و همکارانهمچنین پژوهش  دارد. منفی انگیزه معلمان تاثیر معنی دار

پایین تر از سطح  ویروس به خانواده اعضای از یکی ابتالی از ترس آوری به سببتاب متوسط و میزان اعتماد به نفس و یا طبیعی

کردند با  معرفی امتحان آنالین( مدرسه )اضطراب امتحانات در فشار اصلی منبع عنوان به را معلمان آموزان دانش. است متوسط 

  آوری دانش آموزان دبیرستانی وجود ندارد. تاب و امتحان اضطراب این حال، رابطه معنی داری بین

-(، نظام19-ا )کوویدیروس کرونبیماری ناشی از و گیریمهکه بحران کنونی هبا عنایت به موارد مطرح شده و با توجه به این

سیار اعتماد  وکترونیکی یری الآموزان، به یادگهای آموزشی در سرتاسر جهان را مجبور کرده است تا برای ارائه آموزش به دانش

 حصیلیانگیزش ت وارآمدی کمربوط به اضطراب، خود مشکالت از سویی، ها در بستر فضای مجازی انجام شود،کنند و کلیه آموزش

 میان عاملت از ناشی ائلمس این دارد و وجود های متفاوتآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی و به میزاندانش میان بیشتر در

 نظام و مدرسه به بقیه و فرهنگ ،اجتماع همساالن، خانواده، با مرتبط برخی آموز،دانش خود از متاثر است، برخی بسیاری متغیرهای

و  آمدیودکارخای بین هرابط این پژوهش بر آن است تا به این سوال اصلی پاسخ دهد که آیا شود،می مربوط معلم و زشیآمو

 دارد؟ وجودآموزان مقطع ابتدایی در زمان شیوع کرونا انگیزش تحصیلی با اضطراب آزمون آنالین در دانش

 روش 

جامعه د. گی می باشق، همبستها از نوع توصیفی و از نظر روش تحقیدادهآوری پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر گرد

نفر  1140ر براب 1399-1400در سال تحصیلی شهرستان جویبار پرورش وآموزان پایه ششم آموزشاز کلیه دانش متشکلآماری 

ای )بر حسب جنسیت( بقهادفی طگیری تصروش نمونهبر اساس نفر  291( تعداد 1970مورگان )وکرجسی که بر اساس جدول .بود

 به عنوان نمونه انتخاب شدند.

 

 ابزار 

شرر و خودکارآمدی عمومی  : در این پژوهش، ابزار سنجش خودکارآمدی، استفاده از پرسشنامهپرسشنامه خودکارآمدی

ه گسترش تالش برای گویه بوده و سه خرده مقیاس میل به آغازگری رفتار، میل ب 17این مقیاس دارای  ( است.19۸2مادوکس )

-گذاری مقیاس خودکارآمدی بر اساس مقیاس اندازهنمره .کندگیری میکامل کردن تکلیف و متفاوت در رویارویی با موانع، را اندازه

                                                      
1. Toto & Limone 
2. Wahyuni et al. 
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گیرد. با این وصف، پاسخگو در امتیاز تعلق می 5تا  1به هر ماده از  سنج لیکرت است، به طوری کهای و طیف نگرشگیری فاصله

 2امتیاز؛ مخالفم،  3امتیاز؛ نظری ندارم،  4امتیاز؛ موافقم،  5با انتخاب گزینه کامالً موافقم،  15و  13، 9، ۸، 3، 1های به سوال پاسخ

 3امتیاز؛ نظری ندارم،  2امتیاز؛ موافقم،  1با انتخاب گزینه کامالً موافقم،  هادر پاسخ به باقی سوال امتیاز و 1امتیاز و کامالً مخالفم، 

( ترجمه و 13۸5این مقیاس توسط اصغرنژاد و همکاران ). آوردامتیاز به دست می 5امتیاز و کامالً مخالفم،  4امتیاز؛ مخالفم، 

آنان جهت بررسی روایی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده نموده که نتایج بیانگر وجود سه  اعتباریابی شده است.

 درصد از نمرات خودکارآمدی را به خود اختصاص دادند. 75/43این عوامل در مجموع  ت، به طوری کهعامل در این مقیاس بوده اس

 .(13۸5اصغرنژاد و همکاران، است ) ۸3/0محاسبه ضریب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که میزان پایایی این پرسشنامه برابر 

( است که ۸119)ر هارت حصیلی، استفاده از پرسشنامه: در این پژوهش، ابزار سنجش انگیزش تانگیزش تحصیلی پرسشنامه

حوزه  2سوال،  33در است با (. آزمون انگیزش تحصیلی قا13۸۸برای جامعه دانش آموزان ایرانی اعتباریابی شده است )بحرانی، 

زش تحصیلی انگی مهناگذاری پرسشگیری نماید. نمرهمربوط به انگیزش تحصیلی یعنی انگیزش درونی و انگیزش بیرونی را اندازه

متیازی از ر گزینه ار سوال، ههکه در پاسخ به طوریای و طیف نگرش سنج لیکرت است، بهگیری فاصلهنیز بر اساس مقیاس اندازه

میشه هامتیاز و  4امتیاز؛ اکثر اوقات،  3، امتیاز؛ گاهی اوقات 2ندرت، امتیاز؛ به 1وقت، دارد. آزمودنی برای انتخاب گزینه هیچ 5تا  1

صورت معکوس است.  به  31و  27 ،21، 19، 16، 15، 10، 9، 5، 4، 3های دهی به سوالنماید. در حالی که نمرهامتیاز، کسب می 5

امتیاز؛ اکثر اوقات،  3یاز؛ گاهی اوقات، امت 4ندرت، امتیاز؛ به 5وقت، ها، آزمودنی برای انتخاب گزینه هیچیعنی در پاسخ به این سوال

ابی ازه استفاده نمود. جهت ارزیس( برای محاسبه روایی از روش روایی 13۸۸نماید.  بحرانی )امتیاز، کسب می 1و همیشه  امتیاز 2

ونی بود. در نگیزش بیرانی و روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کرد که نتایج موید وجود دو عامل انگیزش درو

محاسبه ضریب  ونی درونی ش همساسازه آزمون را تأیید کردند. جهت تعیین مقدار پایایی از روحقیقت، نتایج تحلیل عاملی، روایی 

 (.13۸۸انی، است )بحر 7۸/0گویه( برابر  33آلفای کرونباخ، میزان پایایی این پرسشنامه برای کل پرسشنامه )

اضطراب  ن، استفاده از پرسشنامه: در این پژوهش، ابزار سنجش اضطراب آزمون آنالیاضطراب آزمون آنالین پرسشنامه

گویه بوده و سه خرده مقیاس تحقیر اجتماعی، خطای شناختی،  23این مقیاس دارای  ( است.1977)امتحان فریدمن و جاکوب 

سنج لیکرت ای و طیف نگرشگیری فاصلهگذاری مقیاس خودکارآمدی بر اساس مقیاس اندازهنمره .کندگیری میتنیدگی را اندازه

، ۸، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 هایگیرد. با این وصف، پاسخگو در پاسخ به سوالنمره تعلق می 4تا  0به هر ماده از  به طوری کهاست، 

امتیاز و کامالً  2امتیاز؛ مخالفم،  1امتیاز؛ موافقم،  0با انتخاب گزینه کامالً موافقم، 22و  21، 20، 19، 1۸، 17، 16، 15، 14، 13

امتیاز و کامالً  1امتیاز؛ مخالفم،  2امتیاز؛ موافقم،  3با انتخاب گزینه کامالً موافقم،  هادر پاسخ به باقی سوال امتیاز و 3مخالفم، 

عامل  4( تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد که این آزمون 1390پور )در پژوهش معنوی. آوردامتیاز به دست می 0مخالفم،

محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  نماید.گیری میبه دیگران، عزت نفس، نگرانی و سرزنش را اندازه های ارجاعاضطراب امتحان با نام

با توجه به استاندارد بودن هر یک از پرسشنامه  .(1390معنوی پور، است ) 91/0نیز نشان داد که میزان پایایی این پرسشنامه برابر 

و بکارگیری هر سه پرسشنامه در پژوهش های متعدد داخلی و  ینخودکارآمدی، انگیزش تحصیلی و اضطراب آزمون آنال های

ها در جامعه آماری دانش آموزان پایه ششم، از دیدگاه و خارجی، در این پژوهش، به منظور تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه

تربیتی در دانشگاه آزاد اسالمی  های علوم تربیتی و روان شناسینظرات متخصصان و اساتید دانشگاهی عضو هئیت علمی در حوزه

واحد ساری از جمله استاد محترم راهنما استفاده شد که با نظر ایشان )تایید روایی با نظر متخصصان(، روایی پرسشنامه ها مورد 

 الینخودکار آمدی، انگیزش تحصیلی و اضطراب آزمون آندر این پژوهش، مقدار پایایی هر یک از پرسشنامه های  .تایید واقع شد

پرسشنامه در اختیار  30به روش همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه شد. از این رو، به صورت اجرای آزمایشی، تعداد 

گروهی از دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی مدارس دولتی شهرستان جویبار قرار گرفت. سپس، جهت محاسبه پایایی، اطالعات 
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، ضریب آلفای کرونباخ برای هر پرسشنامه  23SPSSستخراج و با استفاده از برنامه نرم افزاری پرسشنامه های تکمیل شده ا

و اضطراب آزمون  91/0، پرسشنامه انگیزش تحصیلی برابر ۸9/0پایایی پرسشنامه خودکارآمدی برابر که طوریمحاسبه شد، به

 .، بود90/0آنالین برابر 

 1های ضریب همبستگی پیرسونیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری از آزمونجهت تعم هادادهبه منظور تجزیه تحلیل 

جهت تشخیص نرمال بودن متغیرهای پژوهش  3اسمیرنوف-کولموگروف چنین، آزمون معتبراستفاده شد. هم 2تحلیل رگرسیونی و

 گردید.اجرا 

 یافته ها

بل قترین عمل ژوهش مهمپهای استنتاج منطقی درباره فرضیههای آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و برای اجرای روش

ساسی برخوردار ز اولویت اها ااز هر اقدامی، انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. برای این منظور آگاهی از توزیع داده

وهش های پژدهدن دای بررسی فرض نرمال بواسمیرنوف برا-است. بر این اساس در این پژوهش از آزمون معتبر کولموگروف

 استفاده شده است.

 جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش K-S: جدول آزمون  1جدول 
 نتیجه آزمون سطح معنی داری K-Sآماره  تعداد متغیرها     

 نرمال 11۸/0 19۸/0 291 خودکارآمدی

 نرمال 115/0 199/0 291 انگیزش تحصیلی

 نرمال 122/0 197/0 291 اضطراب آزمون آنالین

تغیرهای پژوهش یعنی م(، α=05/0درصد ) 95، نشان می دهد که در سطح اطمینان فوقنتایج بررسی داده ها در جدول        

ناداری ار سطح معه مقداز یک توزیع نرمال برخوردار هستند، چرا ک خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی و اضطراب آزمون آنالین

(Sig.محاسبه شده برای هر یک از )  05/0متغیرها، از مقدار = α ن های مربوط به ایررسی فرضیهب، بزرگ تر است. بنابراین برای

 گردد.استفاده می و تحلیل رگرسیونی متغیرها از آزمون پارامتری ضریب همبستگی پیرسون

 ارد.د دوجوبطه دانش آموزان در زمان شیوع کرونا را اضطراب آزمون آنالینو  بین خودکارآمدی :1فرضیه فرعی 

 خودکارآمدی و اضطراب آزمون آنالین دانش آموزان: بررسی همبستگی بین 2جدول
 شاخص های آماری متغیرها

 پیش بین

 

 r آماره تعداد مالک

  

 سطح معناداری 2rضریب تعیین 

 000/0 40/0 - 63/0 291 اضطراب آزمون آنالین خودکارآمدی

( 0Hیه صفر )داده ها فرض (،α=05/0درصد ) 95شان می دهد که در سطح اطمینان ن نتایج بررسی داده ها در جدول فوق         

انش د ن آنالیناضطراب آزموو  بنابراین، می توان ادعا نمود بین خودکارآمدی .( را تایید می نمایند1Hرا رد و فرضیه پژوهش )

 63/0مبستگی هقدار این که م ، به طوریجود داردمقطع ابتدایی در زمان شیوع کرونا رابطه معنادار منفی )غیرمستقیم( و آموزان

 آموزاندر دانش کارآمدیدر جهت افزایش خود درصد تغییر 1(، نشان می دهد که به ازای 2r=40/0محاسبه ضریب تعیین ) است.

 کس.عو بر در آنان کاهش یابد  اضطراب آزمون آنالیندرصد  40مقطع ابتدایی، انتظار می رود به میزان 

 

 

                                                      
1.  Pearson correlation coefficient 
2.  Regression analysis 
3. Kolmogorov-Smirnov 
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 دارد. وجودرابطه  دانش آموزان در زمان شیوع کرونا اضطراب آزمون آنالینانگیزش تحصیلی و بین  :2رعی فرضیه ف

 انگیزش تحصیلی و اضطراب آزمون آنالین دانش آموزان: بررسی همبستگی بین 3جدول 
 شاخص های آماری متغیرها

 پیش بین

 

 سطح معناداری 2rضریب تعیین  rآماره  تعداد مالک

 000/0 43/0 - 66/0 291 اضطراب آزمون آنالین انگیزش تحصیلی

( 0Hیه صفر )داده ها فرض (،α=05/0درصد ) 95نشان می دهد که در سطح اطمینان  نتایج بررسی داده ها در جدول فوق         

دانش  مون آنالیناضطراب آزلی و یانگیزش تحصبنابراین، می توان ادعا نمود بین . ( را تایید می نمایند1Hرا رد و فرضیه پژوهش )

 66/0مبستگی هقدار این که م ، به طوریمقطع ابتدایی در زمان شیوع کرونا رابطه معنادار منفی )غیرمستقیم( وجود دارد آموزان

 آموزانزش تحصیلی دانشانگیدر جهت افزایش  درصد تغییر 1(، نشان می دهد که به ازای 2r=43/0محاسبه ضریب تعیین ) است.

 کس.عو بر در آنان کاهش یابد  اضطراب آزمون آنالیندرصد  43مقطع ابتدایی، انتظار می رود به میزان 

 ی در زمانقطع ابتدایم دانش آموزان بینی اضطراب آزمون آنالینپیشتوان  انگیزش تحصیلی خودکارآمدی و :سومفرضیه 

 را دارند. شیوع کرونا 

ش غیرهای پی)مت لیانگیزش تحصی خودکارآمدی وول و دوم، مشخص شد متغیرهای پس از آن که در فرضیه های فرعی ا     

د، آزمون رونا دارنمان شیوع کزمقطع ابتدایی در  دانش آموزان)متغیر مالك( در  اضطراب آزمون آنالینرابطه معناداری با  بین(

 هایولجد ردنتایج حاصله  مالك مشخص گردد.بین بر متغیر تحلیل رگرسیون خطی اجرا گردید تا میزان تاثیرگذاری متغیر پیش

 ( نمایش دادها برآورد پارامترهای ضرایب معادله رگرسیونی)(6))آنالیز واریانس رگرسیونی( و  (5)(، ضرایب همبستگی چندگانه) (4)

 شده است.

 : ضرایب همبستگی چندگانه در معادله رگرسیونی 4جدول 
 های آماریشاخص متغیرها

 تعدیل شده r 2r  2r مالک بینپیش

 456/0 460/0 67۸/0 اضطراب آزمون آنالین انگیزش تحصیلی خودکارآمدی و

انگیزش  و خودکارآمدی ووجود دارد بین و مالك متغیرهای پیشرابطه معناداری بین  که، نشان داد فوقهای جدول یافته

با اطمینان  کهطوری، بهی باشندتاثیرگذار م ن شیوع کرونامقطع ابتدایی در زما دانش آموزاندر  اضطراب آزمون آنالینبر  تحصیلی

را تبیین  انش آموزاند اضطراب آزمون آنالیندرصد از  46 ،انگیزش تحصیلی درصد می توان ادعا کرد که خودکارآمدی و 95

 است. 460/0( برابر 2Rدست آمده برای ضریب تعیین )مقدار بهکنند. چرا که بینی( می)پیش

 الیز واریانس رگرسیونی : آن5جدول 

 سطح معناداری Fآماره   میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

  07/43 2 13/۸6 رگرسیون
55/122 

 

 
000/0 

 
 35/0 2۸۸ 21/101 باقی مانده
 - 290 34/1۸7 مجموع

مقطع  دانش آموزاندر  ناضطراب آزمون آنالیبر  انگیزش تحصیلی خودکارآمدی و، نشان داد که فوق های جدولیافته       

( مبنی بر 1Hرضیه پژوهش )فتوان قضاوت نمود که درصد می 95. لذا با اطمینان تاثیرگذار است ابتدایی در زمان شیوع کرونا

بینی اضطراب پیشتوان  تحصیلی انگیزش خودکارآمدی ویعنی،  ها است.بین بر متغیر مالك مورد تایید دادهتاثیرگذاری متغیر پیش

 را دارند.مقطع ابتدایی در زمان شیوع کرونا  دانش آموزان آزمون آنالین
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 : ضرایب معادله رگرسیونی؛ برآورد پارامترها 6جدول
 .B Beta t Sig پارامترها

 000/0 91/3 29/0 2۸/0 خودکارآمدی

 000/0 ۸0/5 43/0 37/0 انگیزش تحصیلی

 000/0 53/24 - ۸۸/3 عدد ثابت )عرض از مبداء(

، قادر می باشند 43/0ب تاثیر و انگیزش تحصیلی با ضری 29/0با ضریب تاثیر  خودکارآمدی ، نشان داد کهفوقهای جدول یافته   

ا توجه به مقدار مجموع، ب یند. درمقطع ابتدایی در زمان شیوع کرونا را تبیین نما دانش آموزان اضطراب آزمون آنالینتا سهمی از 

ر این د که بینی استیشانگیزش تحصیلی قابل پخودکارآمدی و توسط ، اضطراب آزمون آنالیندرصد از  46(، 2rیین )ضریب تع

 رد.ی قرار داه بعددر مرتب خودکارآمدی دارد و اضطراب آزمون آنالینمیان، انگیزش تحصیلی سهم بیشتری در پیش بینی 

 گیرینتیجه و بحث
سابقه بر همه و اجتماعی را در اقصی نقاط جهان درنوردیده و تاثیرات خود را به شکلی بی، مرزهای زندگی فردی 1شیوع کرونا

نصیب پرورش را هم بیوگذاری اجتماعی، آموزشچیز و همه افراد تحمیل نموده است که در این میان به خصوص طرح فاصله

آموزان مقطع حصیلی با اضطراب آزمون آنالین دانشپژوهش حاضر به رابطه خودکارآمدی و انگیزش تبر این اساس  نگذاشته است.

 پرداخته استابتدایی در زمان شیوع کرونا، 

در  مقطع ابتدایی موزانآدانش اضطراب آزمون آنالینبین خودکارآمدی و نشان داد که  1های حاصل از فرضیه فرعی یافته

در  خودکارآمدییش افزا دهدان میاقع، یافته به دست آمده نشدر و .زمان شیوع کرونا رابطه معنادار منفی )غیرمستقیم( وجود دارد

 اهشک بردی جهتثر و کارهای مو. در واقع، یکی از روشمی شود اضطراب آزمون آنالین کاهشسبب  مقطع ابتدایی آموزاندانش

در تبیین  .است آنان در مدیرآخودکاتاکید بر افزایش  مقطع ابتدایی در زمان شیوع کرونا آموزاندانشدر  اضطراب آزمون آنالین

به  زندگی تلفمخ شئون در خود هایتوانایی از افراد تصورات و باورها اهمیت و نقش توان اذعان داشت کهنتیجه به دست آمده می

 ردیدهگ چندان دو یادگیری، در راهبریخود بر آموزشی هاینظام تاکید با اهمیت و نقش این. است قابل اعتنا تحصیل خصوص امر

ری برخوردارند تان پایینراب امتحتری برخوردار هستند، از اضطآموزانی که از باورهای خودکارآمدی افزوندانش است. از همین رو،

ست. از سویی، ازا ضطرابت های اهایش یکی از عوامل بسیار مهم در مواجهه با موقعیها و توانمندیچرا که تصور فرد از توانایی

گیرند و کامال یبه کار م ف درسیارآمدی باالتری دارند، تمایل، تالش و استقامت بیشتری را در انجام وظایآموزانی که خودکدانش

ه باالتر و در نتیج ودکارآمدیرهای خها، اطمینان دارند، این منجر به افزایش باوبه توانایی خود در انجام وظایف محوله و مسئولیت

تری ایج ارزشمندتر به نتنی گستردههای بیشتر، در دامنه و فواصل زمان حال، انجام پژوهشبا ایگردد. تر میاضطراب امتحان پایین

 منتهی خواهد شد.

مقطع ابتدایی  دانش آموزان اضطراب آزمون آنالینبین انگیزش تحصیلی و نشان داد که  2های حاصل از فرضیه فرعی یافته

 و تقویت افزایشدهد در واقع، یافته به دست آمده نشان می .( وجود دارددر زمان شیوع کرونا رابطه معنادار منفی )غیرمستقیم

های موثر و . در واقع، یکی از روشگرددمی اضطراب آزمون آنالین کاهشسبب  مقطع ابتدایی آموزاندانشدر انگیزش تحصیلی 

انگیزش تاکید بر افزایش  کرونامقطع ابتدایی در زمان شیوع  آموزاندانشدر  اضطراب آزمون آنالین کاهش کاربردی جهت

 دانش آموزان احساس گردد تاانگیزش سبب می توان اذعان داشت کهدر تبیین نتیجه به دست آمده می .است در آنانتحصیلی 

پذیری مسئولیت و استقالل احساسآموزانی که از سویی، دانش باشند. فعال یادگیری امر در و داشته پذیریمسئولیت و استقالل

آنان با  .یابد رشد انگیزه شان و اشتیاق، عالقه تا این که بیاندازند تعویق به را یادگیری خود هایفعالیت که بینندنمی لزومی د،دارن

کوشند و به هنگام ریزی در انجام وظایف تحصیلی میممارست و تمرین، افزایش تمرکز، مدیریت زمان و به کارگیری فنون برنامه

                                                      
1. COVID-19 
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 و در نتیجه نکرده خطور شان ذهن به نامربوط دهند. زیرا، افکارغدغه، استرس و اضطراب امتحان میآزمون ها با کمترین د

آموزان آور و اضطرابی را تجربه نخواهند کرد. در واقع، از طریق انگیزش، دانشفیزیولوژیکی شرایط استرس و رفتاری مشکالت

دن به اهداف و سطح مشخصی از تخصص، مهارت و موفقیت کامل برانگیخته می شوند که تا تکالیف تحصیلی خود را برای رسی

های با این حال، انجام پژوهش کنند. چرا که رفتارهای افراد با انگیزه تحصیلی باال پر انرژی، هدفمند، جهت دار و با ثبات است.

 تری منتهی خواهد شد.تر به نتایج ارزشمندبیشتر، در دامنه و فواصل زمانی گسترده

الین ضطراب آزمون آنبینی انشان داده است که خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی توان پیش 3ای حاصل از فرضیه هیافته

خودکارآمدی و ن میزافزایش ا دهدیدر واقع، یافته به دست آمده نشان مآموزان مقطع ابتدایی در زمان شیوع کرونا را دارند. دانش

 اهش میزانکر واقع، جهت شود. دآنان میدر اضطراب آزمون آنالین  کاهشسبب ی آموزان مقطع ابتدایدانشدر انگیزش تحصیلی 

شناخته در آنان عوامل نا غیرهای وعالوه بر تقویت سایر مت ،آموزان مقطع ابتدایی در زمان شیوع کرونادانش اضطراب آزمون آنالین

دکارآمدی خومیزان  ر افزایشر مستقیم و بالواسطه بطوتوان بهوجود نداشت، می هاآن به همه که در این پژوهش فرصت پردازش

راب اضطبینی ری در پیشانگیزش تحصیلی سهم بیشتتوجه شود که  . در این میان،تاکید داشت آموزانو انگیزش تحصیلی دانش

 برگزاری هت کان داشان اذعتودر تبیین نتیجه به دست آمده میدر مرتبه بعدی قرار دارد.  خودکارآمدی دارد و آزمون آنالین

 تعاملی، ییادگیر با محتوا ییرتغ و اصالح در پذیریانعطاف زمانی، و مکانی محدودیت نداشتن آنالین به سبب  صورت به امتحانات

 رد شده کسب نمره از یعسر آگاهی الکترونیکی، سامانه در معلم به آسان دسترسی امتحانات، زمان در آمد و رفت زمان کاهش

ا و همرور درس وزم برای مطالعه خانواده و غیره، انگیزه ال کنار در امنیت و آرامش احساس زمانی، و اقتصادی یجوی صرفه امتحان،

ار، کالیف دشوتخصوص  کند. تمرکز حواس، ممارست و سخت کوشی، پشتکار در انجام تکالیف بهشرکت در آزمون را فراهم می

های افراد مله ویژگیر از جمند به تالش بیشتکالس و انتخاب تکالیف نیازتمایل به مطالعه و مرور درس ها حتی پس از اتمام 

دهد که ا افزایش میآموزان ردانش خودکارآمد و با انگیزه تحصیلی باال است. این افزایش انگیزه و رغبت و اشتیاق، اعتماد به نفس

ترس و  در نتیجه افته ویآمدی، اضطراب کاهش انجامد. با افزایش انگیزش تحصیلی و خودکاربه افزایش خودکارآمدی آنان می

ل زمانی نه و فواصر دامدهای بیشتر، با این حال، انجام پژوهش وحشت و نگرانی راجع به آزمون آنالین نیز کاهش می یابد.

 ارفعیقیی و صدیاعراب ،(1400) میرست و عرفانیهای تری منتهی خواهد شد. این یافته با نتایج پژوهشتر به نتایج ارزشمندگسترده

داخل کشور و نتایج  ، در(1396) و همکاران دیانتو  (1396) و همکاران اردونی، (139۸)و همکاران  شرف، حیدری(1399)

به ، جهت غلشودا، پیشنهاد میلذ همسو می باشد. ، در خارج از کشور(201۸) آدسوال و لی و (2021) وایونی و همکاران هایپژوهش

ان تاکید دانش آموز درصیلی خودکارآمدی و انگیزش تح نسبت به افزایش هر چه بیشتر آموزاندانش در نالیناضطراب آزمون آ بر

 برای اهخانواده  معلمان و الزم از سوی هایزمینه و ، شرایطآموزاندانش در اضطراب آزمون آنالین شود  و نیز جهت غلبه بر

رت لف بر ضروای مختهردد و معلمان پیش از شروع درس و در مناسبت خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی آنان فراهم گ افزایش

قامت و پایداری افی و استکزم و هدفمندی در زندگی، برنامه ریزی، تعهد و باور رسیدن به خواسته ها و رویا ها، تالش و کوشش ال

 تاکید ورزند.

 

 

 

 

 

 



 1401تابستان/  هفتمفصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی / سال سوم/ شماره  /10

 

 منابع

 ی،لوزش عامنامه آ یهنشر .یانمشارکت دانشجو یشهدف افزابا  یکیالکترون یابیارزش یستممدل س ی(. طراح1393محسن. ) ی،امام

7(25 ،)177-159. 

ارت های رفتاری و مه -ختی(. بررسی اثر بخشی دو روش آموزشی شنا1390محمد. ) یمانی،و نر ینپرو یگی،عباس؛ ب ی،ابوالقاسم

(، 7)22ی، اسی تربیتان شنصلنامه روتنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان. ف

42-21. 

در روان  یاحرفه هایژوهشپ یمل همایش. آموزاندانش ییدر دوره ابتدا یلیتحص یزهنقش انگ ی(. بررس1400آزاده. ) ی،افتخار

 رمزگان.شگاه همدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب، دان یناب،از نگاه معلم، م یکردو مشاوره با رو یشناس

تحان با اضطراب ام یلیتحص یو خودکارآمد یشرفت(. رابطه عادات مطالعه، اهداف پ1399. )یبرزفر ارفعی،یقیو صد یعل ی،باعرا

 .105-124(، 3۸)17. مجله مطالعات روان شناسی تربیتی، یرستانآموزان دبدانش

مار با اضطراب درس آ یمیخودتنظ یو راهبردها یلیتحص یزش(. رابطه انگ1396افسانه و پورقاز، عبدالوهاب. ) یه،مرز یه؛سم ی،اردون

 .37-62(، 26)14. مجله مطالعات روان شناسی تربیتی، یاندانشجو

 سنجیروان هاییمطالعه ویژگ (.13۸5. )محمدکریم خداپناهی، و الهولی فرزاد، محمد؛ الدینی،قطب دهاصغرنژاد، طاهره؛ احمدی

 .262-274 ،(3)10 اسی،شن روان مجله. شرر عمومی خودکارآمدی مقیاس

 بینییشدر پ یلیتحص یریرگو د یرونیو ب یدرون یلیتحص یزهانگ یگاه(. نقش و جا1397.  )یمهفه حاتمی، ینو ام ینافش ی،افضل

 .175-191(، 11)6 یادگیری،در  یشناخت یه راهبردهاآموزان دوره متوسطه. دوفصلناماضطراب امتحان دانش

 .51-72(، 1)5 شناختی،وانرهارتر. فصلنامه مطالعات  یلیتحص یزشانگ یاسمق یاییو پا ییروا ی(. بررس13۸۸محمود. ) ی،بحران

 یریدرگ یانجیقش من یلی؛تحص یو خودکارآمد یشرفتاهداف پ ین(. رابطه ب1394. )یروانمقدم، نوش یثمره، سولماز و خضر

 .13-20(، 6)۸ ی،آموزش در علوم پزشک ی. دوماهنامه راهبردهایلیتحص

حان با اضطراب امت یودکارآمدفراشناخت و خ یباورها ینرابطه ب ی(. بررس139۸فرشته و کاوه، محبوبه. ) یتی،هدا ین؛مه ی،محات

 .205-214(، 3)۸ شناسی،روان یشدر دانش آموزان دختر سال چهارم متوسطه. فصلنامه رو

 ی(. بررس139۸ظر. )من ی،سآزاده و عبا ی،برناج یضیف ید؛مهش ی،نعمت یه؛رق ی،آرزو؛ نصرت یزی،عز یحاج یسا؛پر شرف،یدریح

-46 (،39)4 ی،لوم رفتاردر ع یننو هایپیشرفت مجله. آموزاندانش یاضیو فراشناخت با اضطراب ر یلیتحص یزشارتباط انگ

33. 

 و تنظیمیخود کنندگییبینپیش اثر(. 1396. )محمدعلی فر، محمدی و سیاوش پسند، طالع محمد؛ دیانت، حمیده؛ رضایی، علی

 یادگیری و آموزش اتمطالع فصلنامه. تحصیلی ورزی تعلل ای واسطه نقش بررسی: امتحان اضطراب بر تحصیلی خودکارآمدی

 .122-145(، 2)9انسانی دانشگاه شیراز(،  و اجتماعی علوم)

 یدو اقتصا یاجتماع ی،فرهنگ هاییهفرزندان با سرما یابعاد خودکارآمد ینرابطه ب ی(. بررس1396. )یدهفر یوسفی،و  یمدرفشان، مر

 .91-114(، 2)2۸ ی،کاربرد یخانواده. فصلنامه جامعه شناس

با اضطراب امتحان در  یخودکارآمد ینرابطه ب ی(. بررس1395رضا. ) ی،رضا و دستجرد یلجل ی،پور، ماهرخ زهرا؛ مود یرخشان

 فناوری. وفق نوین علم اتهران، انجمن  ی،ر علوم انساند یننو هایافق المللیینب یشهما ینآموزان مقطع متوسطه. اول-دانش

 یاز زندگ یترضا ینیبیش(. نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پ1391مسلم. ) ی،عباس و عباس ی،ابوالقاسم ید؛سع ی،رجب

 .46-62(، 3)1 یادگیری، هایی. فصلنامه ناتوانیاضیاختالل ر یآموزان پسر دارادانش

 نور. یامگاه پ. تهران: انتشارات دانشیتیترب ی(. روان شناس1396. )یعل ی،کبر و مصطفائا یی،رضا ین،زارع، حس
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)مدل کوباسا و مدی( بر  (. اثربخشی آموزش سخت رویی1394گنجی، حمزه؛ مامی، شهرام؛ امیریان، کامران و نیازی، الیاس. )

 .61-73(، 29)۸بی، اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه آموزش و ارزشیا

 یزشنگا یبه واسطه ناختی،شروان یاساس یازهایاضطراب امتحان بر اساس ن بینییش(. پ1400)فاطمه. ی،نصراله و رستم ی،عرفان

علوم  یناوردانش و ف لمللیاینکنفرانس ب یننور مرکز همدان. هفتم یامدانشگاه پ یدوره کارشناس یاندانشجو یندر ب یلیتحص

ی سام ش و فناورحور دانمتهران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه  یران،ا شناسیو روان یعات اجتماعمطال یتیترب

 ایرانیان.

 یستمس یدارا یانشگاه هادر د یاندانشجو یکیالکترون یتکرونا در رضا یرتاث یبررس (،1399فروزان) یان،و ضراب یعل عزیزی،

 https://civilica.com/doc/1042176یتی،وعلوم ترب ی،مشاورهروانشناس یالملل ینکنفرانس ب ی،ششمینمجاز

 ینیب یشدر پ یشرفتپ یزهانگ و یخودکارآمد ی(. نقش باورها1396سارا و قدم پور، عزت اله. ) یم،خرا یعالئ یه؛رق یم،خرا عالئی

(، 3)1۸ ی،ربردکا ینشناسدر روا . فصلنامه دانش و پژوهشیادگیری یمبتال به ناتوان ییاضطراب امتحان دانش آموزان مقطع ابتدا

117-109. 

 یعلم یشماه ینزان. هفتمدانش آمو یلیتحص یشرفتپ یزهبا اضطراب امتحان و انگ ی(. رابطه خودکارآمد1397. )یمهد عالیشاه،

 یادین.نون بنعلوم و ف ترویج تهران، انجمن توسعه و یران،ا یو فرهنگ یاجتماع یها یبآس ی،و روانشناس یتیعلوم ترب یپژوهش

افزار و آموزش با نرم یسنت یهاآموزش با روش یسه(. مقا139۸.)ید،خسرورش یعقوبی،ابولقاسم؛رسول.  ی،فتانه.، کردکوگان ی،فتح

آباد. شهر خرم ییششم ابتدا یهآموزان دختر پاو علوم در دانش یاضیدانش، درك و کاربرد در ر یادگیریدر سطوح  یآموزش

 .76-65(: 2) 7 ی،مجاز یادگیریدر مدرسه و  یقتحق

 یلی،تحص یزشانگ ی،ودکارآمد)خ یزشیانگ ی(. رابطه باورها1394. )یهرق یم،خرا ییو عال یحسنعل یسکرمی،؛ واهللعزت پور،قدم

 .105-126(، 21)11 یتی،ترب شناسی. مجله مطالعات روانیلیاضطراب آزمون( با عملکرد تحص

آموزان. اب امتحان در دانش(. نقش ارزشیابی الکترونیکی بر میزان اضطر1396م. )موسوی، فرانک؛ پاکزاد، زینب و صفدری، مسل

 .135-149(، 39)10فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 

موزش شایستگی هیجانی و حل (. مقایسه اثربخشی آ1397اله. )زاده، رمضان و عباسی، قدرتمنتظر، ناصر؛ دوستی، یارعلی؛ حسن

  .142-164(، 2)10 ادگیری،یده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. دو فصلنامه مطالعات آموزش و شمسئله بر خودکارآمدی ادراك

ی تربیتی، گیرلنامه اندازهسنجی آزمون اضطراب امتحان در دانشجویان. فصهای روان(. بررسی مشخصه1390پور، داوود. )معنوی

2(5 ،)17-1. 

کد  ،1399خرداد  25،  ۸:04گونه مهار کنیم. خبرگزاری جمهوری اسالمی، (. استرس امتحانات مجازی را چ1399نوری، رقیه. )
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