
اضطراب امتحان  نسخه فارسی مقیاسو هنجاریابی  ساختار عاملی
 كودكان

 1احمد احمدی قوزلوجه
 2فرشته باعزت

 01/0/45تاریخ پذیرش:  5/01/49تاریخ وصول: 

 چكيده 

فارسی مقیاس اضطراب کودکان ورن و  نسخهاین پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی و هنجاریابی 
در  آموزان مقطع سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهراننشاز دادختر(  014پسر و  001) نفر 904 بنسون انجام شد.

به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت  تصادفی روش خوشه ای چندمرحله ایبه  0941-40سال تحصیلی 
ها از داده لفارسی مقیاس اضطراب کودکان ورن و بنسون را پر کردند. برای تجزیه و تحلی نسخهکنندگان 

ضریب آلفای  .آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و آزمون تی مستقل استفاده شدضریب 
های اصلی( سه عامل مولفه لبدست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی )تحلی 55/1مقیاس برای کل کرونباخ 

ان داد. همچنین های خودکار را نشمرتبط با تکلیف و تمرکز بر واکنشافکار مزاحم، انجام رفتارهای نا
توجه به ساختار عاملی با  دهنده برازش مدل سه عاملی در نمونه ایرانی بود.نشان تاییدی تحلیل عاملی

های سوم، چهارم و پنجم آموزان پایهاضطراب امتحان دانش توان از آن برای ارزیابیاین مقیاس می مطلوب
 ابتدایی استفاده کرد.

 .مقطع ابتدایی ،هنجاریابی اختار عاملی،ساضطراب امتحان،  :کليدی گانواژ

 مقدمه

برای  هاآنکه از نتایج  دهندیمزیادی  یهاآزمونآموزان در طول دوران تحصیلی دانش
تعیین سطح تسلط  ازجملهآموزشی  یهابرنامهآموزان و دانش مورددر  یریگمیتصم

 شودیمتفاده اس یلیالتحصفارغدرسی، گزارش نمرات درسی، ارتقاء سطح تحصیلی و 

                                                 
( نویسنده مسئول) ی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز. دانش آموخته0

ahmad747kam@yahoo.com 

 baezzat12@gmail.com دانشگاه مازندران ی دانشکده علوم انسانی و اجتماعیشناسوان. دانشیار ر0
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 یریادگی شرفتیپ کنترل یبرا از نتایج آزمون زین، معلمان (0115و همکاران،  0)کارتر
استفاده  بهبود آن یهاراه ییو شناسا خود آموزش یاثربخش یابیارزو آموزان دانش

آموزان سطح یکی از عوامل تاثیرگذار در عملکرد دانش(. 0114، 0سالند) کنندیم
 کنند. ها تجربه میاضطرابی است که آن
ای رایج است که موجب عملکرد تحصیلی ضعیف در میان اضطراب پدیده

(. 0104، 9شود )داوود، قادر، میتسو، آلماتری و آلنیزیآموزان سرتاسر جهان میدانش
آموزان در هنگام آماده شدن برای امتحان و همچنین در طول امتحان دچار برخی از دانش

، 9)سیزک و دراگ شودیمز آن تحت عنوان اضطراب امتحان یاد که ا شوندیماضطراب 
آموزانی اضطراب امتحان احساس پریشانی، بیم و ناآرامی است که توسط دانش .(0114

های اخیر در سال (.0104، 5شود )شرادها و نانداترسند تجربه میکه از افتادن در امتحان می
های پژوهشی بوده است )داوود و ن حوزهتریاضطراب امتحان و ابعاد آن یکی از وسیع

 (.0104 همکاران،
مشابه دارند  یهایژگیواگرچه اضطراب امتحان و اختالالت اضطرابی از برخی جهات 

اغلب اختالالت اضطرابی نیز دارند اما  شوندیمکه دچار اضطراب امتحان  یآموزاندانشو 
 ی،اختالالت اضطراب مبتالبهافراد (. 1101، 4این دو تا حدودی متفاوت از هم هستند )هابرتی

جزء  رسدیماسترس به نظر  یسطح باالوجود که  یبدان معنی دارند، اضطراب صفت
، اما افراد شودیمآشکار  هاتیموقع و هانهیزم همههستند که در  هاآن شخصی یهایژگیو

در  هاآناضطراب امتحان دارای اضطراب موقعیتی هستند بدین معنی که  مبتالبه
 (.0101، 7)کاسدی کنندیمسطوح باالیی از استرس را تجربه  مشخص یهاتیموقع

ترین اختالالت عاطفی ـ روانی کودکان و نوجوانان اختالالت اضطرابی یکی از شایع
یکی از مسائل جدی اضطراب امتحان ( و 0945دوست و عابدی، فروشان، نشاطبوده )چینی

درصد  91تا  05 در حدودکه طوری .(0104، 5ان)پلگ، دیوچ و دجامعه امروزی است 

                                                 
1. Carter 

2. Salend 

3. Dawood, Ghadeer, Mistsu, Almutary & Alenezi 

4. Cizek & Burg 

5. Shraddha & Nanda 

6. Huberty 

7. Cassady 

8. Peleg, Deutch & Dan 
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که اختالالت  یآموزاندانشو در بین  کنندیمدانش آموزان اضطراب امتحان را تجربه 
و  9چارباُ ؛0445، 0؛ زیدنر0110، 0)مک دونالد است نیز یادگیری دارند این میزان بیشتر

بین  ضطراب امتحان درا میزان از نظر تفاوت همچنین(. 0101؛ کاسدی، 0114، همکاران
دست آمده است، طوری که نتایج برخی متفاوتی بهپسران و دختران نتایج پژوهشی 

 هاآنو  بودهدختران بیشتر از پسران  دهند میزان اضطراب امتحان در بینمی هانشانپژوهش
 ابوالقاسمی و؛ 0444، 9)فراندو و وارا کنندرا با شدت بیشتری تجربه می اضطراب امتحان

( حاکی از آن است که 0100) 5ها نیز از جمله فیوریاما برخی پژوهش (.0975همکاران، 
که  یآموزاندانش بین دو جنس از نظر میزان اضطراب امتحان تفاوت معنادری وجود ندارد.

در طول امتحان و شرایط ارزیابی سطح باالیی از فشار  شوندیمدچار اضطراب امتحان 
، بهزیستی عاطفی و رفتاری تداخل که با عملکرد کنندیمتجربه ه روانی، عصبانیت و دلهر

نتایج پژوهش  (.0114 ،)هابرتی شودیمو موجب نگرش منفی نسبت به مدرسه  داکردهیپ
آموزان مبتالبه اختالل اضطراب امتحان از باورهای شناختی نیز بیانگر آن است که دانش

آموزان عادی برخوردارند )بیرامی، ه دانششناختی بیشتری نسبت بتر و نگرانی آسیبمختل
 (.0949موحدی، محمدزادگان و سپهوند، 

(، موقعیت 0114چ و همکاران، ابه نقل از ارب؛ 0475) 4طبق نظر ساراسون و مندلر
؛ دسته اول سطح کندیممرتبط و نامرتبط با امتحان را فعال  یهاپاسخ دسته دوامتحان 

 یسازفعالنامرتبط با آزمون با  یهاپاسخه دوم یعنی و دست دهدیمکارآمدی را افزایش 
درماندگی، افزایش سطح واکنش فیزیولوژیکی )مانند تنش عضالنی، افزایش  یهاحالت

مضاعف برای رهایی  یهاتالشو به راه انداختن  نفساعتمادبهضربان قلب و غیره(، کاهش 
  .دهندیماز موقعیت امتحان سطح کارآمدی تحصیلی را کاهش 

 ارتقاء سطح عامل اساسی درامتحانات  ،آموزشی یهاستمیسدر  کهنیاتوجه به  اب
این مسئله انتظارات و فشارهای بیشتری را از سوی والدین و است  آموزاندانش تحصیلی

و تدریجاً اضطراب  آوردیمآموزشی در خصوص عملکرد آنان به دنبال  یهاستمیس

                                                 
1. McDonald 

2. Zeidner 

3  . Orbach 

4  . Ferrando & Varea 

5. Fiore 

6. Sarason & Mandler 
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یل افت که دل رسدیم، به نظر درواقع(. 0110لد، )مک دونا دهدیمامتحان را افزایش 
، شودمربوط نمیری یا ضعف هوشی یادگی ناتوانیبه آموزان تحصیلی در بسیاری از دانش

ها نتایج پژوهش (.0959)سدربوشان،  باشدیمبلکه ناشی از سطح باالی اضطراب امتحان 
سطح اضطراب باال تاثیر بیانگر رابطه منفی بین سطح اضطراب و موفقیت تحصیلی است و 

شود دارد )اسیوکوا، آلوکا آموز کسب میمنفی بر کیفیت نتایج تحصیلی که توسط دانش
با توجه به رابطه اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی پایین، دیده  (.0109، 0و نانگی

ولی در زمان امتحان به  رندیگیمنمرات خوبی  ترمطولآموزان در اغلب دانش شودیم
 .(0440، 0عملکرد مناسبی داشته باشند )لیندوپ توانندینماضطراب زیاد  دلیل

 نمیا سازمشکل و گیرافر یهادهیپد از یکی عنوانبه نمتحاا ابضطرا یطورکلبه
 شیابیارز مهنگا ژهیوبه نناآ ینهیبه دعملکر و تحصیلی پیشرفت در تواندیم آموزاندانش

. ستا یابیارز موقعیت به ناخوشایند کنش هیجانیوا یک نمتحاا ابضطرا. اردگذ منفی ثرا
 مشخص رکادخو عصبی سیستم نگیختگیابرو  تشویش ،تنش از نوعی بااحساس نهیجا ینا
وقتی شدت اضطراب امتحان (. 0955ج، تادر و کیامرثی زاده،بیامهر ،لقاسمیابوا) شودیم

 یتوجهقابلمنفی  ریتأثبرای عملکرد مطلوب  آموزدانشبر توانایی  تواندیمشدید باشد 
، تالش و انگیزه برای انجام تکالیف درسی نفسعزتعالوه، موجب کاهش هداشته باشد. ب

 تهدید را آموزاندانش نیروا سالمت ن،متحاا ابضطراهمچنین  .(0114)هابرتی،  شودیم
 جتماعیا هویت و شخصیت یریگشکل اد،ستعدا شکوفاییی، مدرآکادخو بر و کندیم
اضطراب امتحان  موقعبه عدم توجه به تشخیص(. 0119، 9ینروا) گذاردیم سوء ریتأث نناآ

، سالمت جسمانی هاآندر کودکان و درمان آن، عالوه بر به خطر انداختن سالمت روانی 
 (.0955این کودکان را نیز ممکن است تهدید نماید )لشکری پور و همکاران، 

شناسایی آموزان، ر عملکرد تحصیلی دانشاب امتحان ببا توجه به اثرات مخرّب اضطر
اضطراب در طول امتحان  دن برای امتحان و همچنینش که در هنگام آماده یآموزاندانش

 یآموزاندانشاولین قدم در کمک به چنین  تواندیم کنندیمتجربه  بخشانیزشدید و 
م است از الز یآموزاندانشچنین  دقیق و صحیحبرای شناسایی  (.0114، 9باشد )پلگ

                                                 
1. Syokwaa, Aloka & Ndunge 

2. Lindop 

3  . Wiener 

4  . Peleg 
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برای این  شدهساخته یهاآزمونابزارها،  نیترمهممناسب استفاده شود. یکی از  هایابزار
برای کودکان وجود  استفادهقابلمعتبر  مقیاس اضطرابما در کشور  ازآنجاکه منظور است.

. رسدیمباشد ضروری به نظر  استفادهقابلندارد لذا تهیه ابزاری که برای کودکان ایرانی 
فارسی مقیاس اضطراب  عاملی و هنجاریابی نسخه ساختار بررسی باهدف ن پژوهشای

سوم، چهارم و پنجم  یهاهیپا نآموزا( در میان دانش0119) 0امتحان کودکان ورن و بنسون
 است.  شدهانجامابتدایی 

 پژوهش روش
س با تحلیل ماتریس همبستگی و کوواریاناز نوع همبستگی  و روش این پژوهش توصیفی

در  ابتدایی شهر تهرانسوم تا پنجم جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع بود. 
از روش برای انتخاب نمونه در این پژوهش . دادندیمتشکیل  0941-40سال تحصیلی 

 9، 0که ابتدا مناطق  صورتنیبداستفاده شد. تصادفی  یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه
شهر تهران انتخاب شد و سپس از هر  وپرورشآموزشبین مناطق  تصادفی از صورتبه 4و 

 تصادفی انتخاب و از هر مدرسه نیز صورتبهمنطقه دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه 
نفر  904در مجموع یک کالس سوم، یک کالس چهارم و یک کالس پنجم انتخاب و 

نفر به دلیل  01دند که پرسشنامه انتخاب ش تصادفبه هاآناز بین  دختر( 001پسر و  004)
برای  .قرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد  شدهلیتکمپرسشنامه  904نقص کنار گذاشته شد و 

با  اصلی یهامؤلفهتحلیل عاملی اکتشافی در قالب تحلیل  یهاروشاز  هاداده لیوتحلهیتجز
 آلفای کرونباخ ، ضریبیدییتأاستفاده از ماتریس چرخش یافته واریماکس، تحلیل عاملی 

 و همچنین آزمون تی مستقل استفاده شد.
توسط ورن و بنسون  مقیاساین : (CTAS) اضطراب امتحان كودكان مقیاس: ابزار

دارای  و است شدهساخته سال 00تا  7 اضطراب امتحان کودکان ارزیابی منظوربه( 0119)
 91از فرم  05و  05، 09، 5، 0 یهاتمیآآیتمی،  05است که در فرم آیتمی  05و  91دو فرم 
، رفتارهای نامرتبط 0این مقیاس دارای سه زیر مقیاس افکار مزاحماست.  شدهحذفآیتمی 

آیتمی ضریب آلفای کرونباخ برای  91است. در فرم  0خودکار یهاواکنشو  9با تکلیف

                                                 
1. Children’s Test Anxiety Scale of Wern and Benson 

2. worrisome thoughts 

3. off-Task behaviours 
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 05است، در فرم  شدهگزارش 54/1تا  74/1نیز بین  هااسیمقو برای زیر  40/1کل مقیاس 
 79/1نیز بین  هااسیمقو برای زیر  54/1آیتمی نیز ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

 یگذارنمرهبه روش لیکرت  مقیاس. این (0119است )ورن و بنسون،  شدهگزارش 54/1تا 
آیتمی  05در این پژوهش از فرم  دهد.اضطراب امتحان باال را نشان می، نمره باال د وشومی

 است. شدهاستفاده

 ی پژوهشهاافتهی
سوم، چهارم و پنجم  یهاهیپا آموزدانش 904متشکل از  یانمونهپژوهش حاضر بر روی 

درصد نیز دختر  50/94درصد پسر و  95/51دختر( انجام شد که  014پسر و  001ابتدایی )
درصد پایه چهارم  4/90پایه سوم ابتدایی،  کنندگانشرکتدرصد  4/95بودند؛ همچنین 

 درصد نیز پایه پنجم ابتدایی بودند.  5/90دایی و ابت

 و بنسون نرواضطراب امتحان کودکان  مقیاسفارسی  نسخهدر فرآیند بررسی اعتبار 

 مقیاس، ابتدا به بررسی همسانی درونی از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای کل (0119)
 آمده است. 0پرداخته شد که نتایج حاصل در جدول 

 ج آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامهنتای .1جدول 
 هاتمیآتعداد  استانداردشدههای آلفای کرونباخ بر اساس آیتم ضریب آلفای کرونباخ

594/1 597/1 05 

در  مقیاسبرای کل  کرونباخضریب آلفای  شودیممشاهده  0در جدول  کهچنان
سانی درونی مطلوب که حاکی از هم باشدیم 55/1نفر برابر با  904به تعداد  یانمونه

 است. شده ارائهکامل  طوربهباخ وننتایج بررسی آلفای کر 0 در جدولپرسشنامه است. 

                                                                                                                   
1. autonomic reactions 
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 فارسی مقیاس اضطراب امتحان کودکان ورن و بنسون نتایج بررسی آلفای کرونباخ نسخه .2ول جد

 هاشاخص
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0 0/99  4/090  957/1  590/1  09 5/99  7/095  900/1  599/1  
0 4/99  1/095  014/1  597/1  05 4/99  5/004  595/1  595/1  
9 0/95  0/091  077/1  597/1  04 9/99  4/095  054/1  594./1  
9 9/99  0/090 949/1  590/1  07 0/99  7/004  505/1  594/1  
5 7/99 9/090  954/1  597/1  05 9/99  5/095  055/1  594/1  
4 0/95  9/097  997/1  599/1  04 7/99  9/004  550/1  595/1  
7 5/99  4/090  904/1  591/1  01 4/99  0/090  959/1  597/1  
5 1/95  5/094  917/1  599/1  00 4/99  7/099  975/1  590/1  
4 0/99  0/091  597/1  595/1  00 4/99  9/099  971/1  595/1  

01 4/99  5/099  945/1  590/1  09 5/99  9/005  551/1  599/1  
00 5/99  5/099  057/1  090/1  09 4/99  1/091  954/1  597/1  
00 0/99  5/091  900/1  591/1  05 5/99  5/099  909/1  599/1  
09 0/95  5/097  901/1  599/1  - - - - - 

با کل  هاآیتمبیشترین همبستگی  شودیممشاهده  0چنان که در جدول هم
است و کمترین همبستگی نیز مربوط  551/1است که برابر  09 تمیآمربوط به  مقیاس

 همبستگی برخی از هرچنداست. الزم به ذکر است  077/1است که برابر  9 آیتمبه 
در افزایش  یریتأث هاآنتا حدودی پایین است اما چون حذف  مقیاسبا کل  هاتمیآ

برای ف نشدند و تحلیل حذ هاتمیآاز  کیچیهضریب آلفای کرونباخ نداشت لذا 
 ادامه یافت. تمیآ 05همه 
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بررسی کفایت اندازه  منظوربهپیش از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، در ادامه 
( و آزمون KMO) 0ی کایزر، میر و الکینبردارنمونهفایت از شاخص ک نمونه

 آمده است. 9که نتایج حاصل در جدول  استفاده شد 0بارتلت
 هادادهمعناداری  یهاشاخص .3جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی ارزش هاشاخص

KMO 515/1 - - 
 110/1 911 979/0 مجذور کای آزمون بارتلت

( و 554/1) KMOباالی  باارزشبا توجه  شودیم مشاهده 9در جدول  کهچنان
برای اجرای  هادادهنتیجه گرفت که  توانیم، 110/1pمعناداری آزمون بارتلت در سطح 

از طریق تحلیل عاملی اکتشافی با  آیتم مقیاس 05تحلیل عاملی مناسب هستند. در ادامه 
یل حداقل بار عاملی قرار گرفت. در این تحل یموردبررساصلی  یهامؤلفهروش تحلیل 

انتخاب و با توجه به مالک کایزر )قاعده ارزش ویژه( و همچنین نمودار اسکری  91/1
 عامل انتخاب شد. 9(، 0)نمودار 

 
 آزمون اسکری .1نمودار 

                                                 
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

2. Bartlett's Test 
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، درصد واریانس تبیین شده توسط هر شدهاستخراج یهاعاملارزش ویژه هر یک از 
 9تبیین شده قبل و بعد از چرخش در جدول  و درصد تراکمی واریانس هاعاملیک از 

 آمده است.

 یهامؤلفهروش  به عاملی تحلیل دردرصد تراکمی واریانس تبیین شده  و ویژه، درصد ارزش .4جدول 
 اصلی

 
 عامل

 شدهدادهمجموع ضرایب عوامل چرخش  مجموع ضرایب عوامل چرخش داده نشده
ارزش 

 ویژه
درصد واریانس 

 تبیین شده
کمی درصد ترا

 واریانس تبیین شده
ارزش 

 ویژه
درصد واریانس 

 تبیین شده
درصد تراکمی 

 واریانس تبیین شده
0 47/5 71/00 71/00 00/9 55/04 55/04 
0 40/0 51/4 01/04 99/0 79/4 40/04 
9 40/0 95/4 45/95 05/0 19/4 45/95 

ژوهش در این پ شدهدادهعامل چرخش  9 شودیممشاهده  9همچنان که در جدول 
عامل  9روی  هاتمیآ. بارهای عاملی کندیمرا تبیین  هاتمیآدرصد واریانس  94 درمجموع
 آمده است. 5در جدول  شدهاستخراج

 عامل پس از چرخش واریماکس 3در  هاتمیآبارهای عاملی  .5جدول 
 عامل سوم آیتم دوم عامل آیتم عامل اول آیتم

0 910/1 0 719/1 9 910/1 
9 975/1 5 957/1 5 990/1 
7 550/1 4 979/1 01 554/1 
4 544/1 09 400/1 09 700/1 

00 940/1 04 901/1 07 977/1 
00 599/1 05 555/1 05 955/1 
05 594/1 04 905/1 - - 
01 494/1 00 900/1 - - 
00 494/1 - - - - 
09 404/1 - - - - 
09 540/1 - - - - 

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی  شودیممشاهده  5همچنان که در جدول 
 4روی عامل دوم و  آیتم 5روی عامل اول،  آیتم 00اصلی،  یهامؤلفهاکتشافی به روش 

مربوط به هر یک از  یهاتمیآروی عامل سوم بارگذاری کردند. با توجه به محتوای  آیتم
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با تکلیف و عامل مرتبط نا یهاتیفعال، عامل دوم انجام افکار مزاحم، عامل اول هاعامل
 شدند. یگذارنامخودکار  یهاواکنشسوم تمرکز بر 

استفاده شد  یدییتأبررسی برازش ساختار سه عاملی از تحلیل عاملی  منظوربهدر ادامه 
 آمده است. 4و جدول  0نمودار که نتایج حاصل در 

 
 امتحان کودکانگی مقیاس اضطراب مدل سه عاملی برازند .2 نمودار

اضطراب کودکان ورن و بنسون  مقیاسمربوط به برازش مدل سه عاملی  یهاشاخص
 آمده است. 4در جدول 
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 عاملی اضطراب امتحان کودکان 3برای مدل  هادادهبرازندگی  یهاشاخص .6جدول 
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 عاملی

7/994 070 110/1 415/1 409/ 159/1 

گفت که مدل سه عاملی فرم  توانیم، 4در جدول  ذکرشده یهاشاخصبا توجه به 
( از برازش خوب و مناسبی 0119اضطراب امتحان کودکان ورن و بنسون ) مقیاسفارسی 

 است. برخوردارایرانی در جامعه 
از طریق آلفای  هاآن، همسانی درونی شدهاستخراجبرای بررسی پایایی عوامل 

 آمده است. 7کرونباخ محاسبه شد که نتایج حاصل در جدول 

 شدهاستخراجضرایب آلفای کرونباخ عوامل  .7جدول 

 عامل
ضریب آلفای 

 کرونباخ
 عامل

ضریب آلفای 
 کرونباخ

 عامل
ضریب آلفای 

 کرونباخ
افکار 

 حممزا
519/1 

 هایفعالیتانجام 
 مرتبط با تکلیفنا

449/1 
تمرکز بر 

 خودکار هایواکنش
457/1 

 شدهاستخراجضرایب آلفای کرونباخ عوامل  شودیممشاهده  7همچنان که در جدول 
است که  55/1متغیر بوده و ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه نیز  51/1تا  45/1بین 
رم فارسی آزمون اضطراب امتحان کودکان ورن و بنسون پایایی مطلوب ف دهندهنشان

 آن است. شدهاستخراج یهاعامل( و 0119)
 نمرات پرسشنامه یسازمعادلتبدیل و 

، ابتدایی یدورهآموزان قبل از تبدیل نمرات خام به نمرات استاندارد برای جامعه دانش
 مستقل tا استفاده از آزمون تفاوت میزان اضطراب امتحان بین دانش آموزان دختر و پسر ب

 آمده است. 5بررسی شد که نتایج حاصل در جدول 
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آموزان دختر امتحان بین دانش اضطرابمقایسه میزان  درباره مستقل tنتایج آزمون  .8جدول 
 و پسر

 شاخص آماری
 

 جنسیت
 سطح معناداری t df انحراف استاندارد میانگین تعداد

 959/1 909 579/1 4/00 4/94 014 دختر
    1/00 5/95 001 پسر

میزان  ازنظربین دانش آموزان دختر و پسر  شودیممشاهده  5که در جدول  طورهمان
نمرات برای  یسازمعادلاستاندارد و  اضطراب امتحان تفاوت معناداری وجود ندارد. لذا

 . در این پژوهش از تبدیل خطیشدانجام  دختر و پسر به صورت مشترک آموزاندانش
به  هایآزمودنابتدا نمرات خام  که صورتینبد ،است شدهاستفادهبرای تبدیل نمرات خام 

 01 و انحراف استاندارد 51 با میانگین T به نمرات استاندارد ازآنپسو  Zنمرات استاندارد 
 است. آمده 4در جدول  کهتبدیل شد 

 وره ابتداییاضطراب امتحان کودکان د Tو  Zنمرات خام، استاندارد  .9جدول 
 T نمره Zنمره  نمره خام T نمره Zنمره  نمره خام T نمره Zنمره  نمره خام

05 75/0- 0/90 95 00/1- 4/95 45 57/0 7/45 
04 71/0- 99 94 19/1- 7/94 44 49/0 9/44 
07 40/0- 4/99 97 15/1 5/51 47 70/0 0/47 
05 59/0- 7/99 95 09/1 9/50 45 50/0 0/45 
04 95/0- 5/95 94 00/1 0/50 44 54/0 4/45 
91 94/0- 9/94 51 91/1 1/59 71 47/0 7/44 
90 05/0- 0/97 50 95/1 5/59 70 15/0 5/71 
90 04/0- 0/95 50 97/1 7/59 70 09/0 7/70 
99 00/0- 4/95 59 55/1 5/55 79 00/0 0/70 
99 19/0- 7/94 59 49/1 9/54 79 90/0 0/79 
95 49/1- 4/91 55 70/1 0/57 75 94/0 4/79 
94 54/1- 9/90 54 51/1 1/55 74 97/0 7/79 
97 75/1- 0/90 57 54/1 4/55 77 55/0 5/75 
95 44/1- 0/99 55 47/1 7/54 75 49/0 9/74 
94 40/1- 4/99 54 15/0 5/41 74 70/0 0/77 
91 59/1- 7/99 41 09/0 9/40 51 51/0 1/75 
90 99/1- 4/95 40 00/0 0/40 50 54/0 4/75 
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90 94/1- 9/94 40 91/0 1/49 50 47/0 7/74 
99 05/1- 0/97 49 94/0 4/49 59 14/9 4/51 
99 04/1- 0/95 49 97/0 7/49 59 09/9 9/50 

 یريگجهينتبحث و 
اضطراب  مقیاس فارسی هنجاریابی نسخهو بررسی ساختار عاملی هدف از پژوهش حاضر 

فردی و  صورتبهدارد که  آیتم 05 مقیاس. این بود (0119ورن و بنسون )امتحان کودکان 
 است.  اجراقابلگروهی 

است که عوارض اضطراب و فشار روحی حاصل از امتحان در  شدهثابتبه تجربه 
پدیده اتفاقی  کیآن، بدین معنی که بروز دینمایمتظاهر  دهندگانامتحانتعداد زیادی از 

بلکه در حقیقت همۀ افرادی  ،را مبتال سازد زانآمودانشنیست که فقط تعداد محدودی از 
کم یا زیاد طعم و مزه  کنندیمکه با امتحان سروکار دارند و در نوعی از امتحانات شرکت 

 کهنیااخیراً شواهد زیادی مبنی بر  .چشندیمنگرانی، فشار روحی و وحشت امتحان را 
زیابی نشود، تا دوران بلوغ و اضطراب و نگرانی، یک مرحله گذرا نیست و اگر بررسی و ار

بر همین (. 0950)سرگلزایی، است  شدهدهیددر اکثر افراد تداوم خواهد داشت  یسالبزرگ
اضطراب امتحان کودکان توسط ورن و و هنجاریابی مقیاس  ساختار عاملیاساس با بررسی 

رای ب استفادهقابلاضطراب امتحان کردیم مقیاس  در این پژوهش تالش (0119بنسون )
 دانش آموزان مقطع ابتدایی کشورمان تدوین کنیم.

که  ریب آلفای کرانباخ محاسبه گردید، ضمقیاس همسانی درونی بررسی منظوربهابتدا 
 نفر 904به تعداد  یانمونهدر  آیتمی 05 یپرسشنامهبرای  آمدهدستبهمیزان ضریب آلفای 

بود و ضریب آلفای  55/1 برابر با ی سوم، چهارم و پنجم ابتدای یهاهیپاوزان ماز دانش آ
همسانی  دهندهنشانبود که  54/1( نیز 0119شده توسط ورن و بنسون )کرانباخ گزارش

 .مقیاس است یهاتمیآ مطلوب درونی
اصلی با چرخش واریماکس،  یهامؤلفهبه شیوه نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی 

 یهاواکنشامرتبط با تکلیف و تمرکز بر ن یهاتیفعالسه عامل افکار مزاحم، انجام 
ورن و  گانهسهل امدر این پژوهش با عو شدهاستخراجخودکار را شناسایی کرد. سه عامل 

با این تفاوت که در  و حمایتی برای روایی سازه مقیاس است. هست( مشابه 0119بنسون )
 5عامل سوم، آیتم  بر روی 0بر روی عامل اول، آیتم  0( آیتم 0119پژوهش ورن و بنسون )
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بر  04بر روی عامل اول، آیتم  07بر روی عامل دوم، آیتم  01بر روی عامل اول، آیتم 
بر روی عامل دوم بارگذاری کرده بودند؛ ولی در این پژوهش  05روی عامل سوم و آیتم 

بر  01بر روی عامل دوم، آیتم  5اول، آیتم بر روی عامل  0بر روی عامل سوم، آیتم  0آیتم 
بر  05بر روی عامل دوم و آیتم  04بر روی عامل سوم، آیتم  07روی عامل سوم، آیتم 

بوده و  90/1بیشتر از  رابطه هر آیتم با عامل مربوطه روی عامل سوم بارگذاری کردند.
آماری معنادار هستند.  ازلحاظکه  بودندنیز باالی یک  آمدهدستبه یهاعاملارزش ویژه 

و  44/1، عامل دوم 51/1برای عامل اول  آمدهدستبه ونباخکرهمچنین ضریب آلفای 
است. بررسی تحلیل عاملی  هاعاملاعتبار مطلوب  دهندهنشانبود که  44/1عامل سوم نیز 

  برازش ساختار سه عاملی در بین جامعه ایرانی است. دهندهنشاننیز  یدییتأ
وت اضطراب امتحان در بین دو توان به معنادار نبودن تفااز نتایج دیگر این پژوهش می

همسو و با برخی دیگر ( 0100ها از جمله فیوری )برخی از پژوهش جنس اشاره کرد که با 
 .ناهمسو است (0444؛ فراندو و وارا، 0975ابوالقاسمی و همکاران،  ازجمله) هااز پژوهش

میزان جمله  توان به عوامل تاثیرگذار بر سطح اضطراب امتحان ازدر تبیین این پژوهش می
بسته به جامعه آماری اشاره کرد که  برای فرداهمیت کسب نتایج حداکثری در امتحانات 

  پژوهش ممکن است ارزش متفاوتی داشته و نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد.
که نمراتشان در فرم فارسی مقیاس  یآموزاندانشنتایج حاصل از هنجاریابی،  بر اساس

باشد در سطح میانگین جامعه قرار دارند و نمرات اضطراب  97حدود اضطراب امتحان در 
باال بودن  ازآنجاکهاست.  97درصد از دانش آموزان کشورمان باالتر از  51امتحان حدود 

اضطراب امتحان در گفت  توانیماضطراب امتحان باالست لذا  دهندهنشاننمره در مقیاس 
بوده و ضرورت شناسایی و  توجهقابلبتدایی آموزان مقاطع سوم، چهارم و پنجم ادانش
 . دهدیمبرای کاهش اضطراب امتحان را نشان  یزیربرنامه

فارسی مقیاس اضطراب امتحان کودکان ورن و  گفت که نسخه توانیم تینها در
مقطع ابتدایی کشورمان برازش مطلوبی ( با مدل سه عاملی برای دانش آموزان 0119بنسون )

که اضطراب  یآموزاندانشاز آن برای ارزیابی اضطراب امتحان و شناسایی  توانیمو  دارد
است که این پرسشنامه فقط در شهر تهران و بر  ذکرقابل امتحان باال دارند استفاده کرد.

 9، 0سوم، چهارم و پنجم ابتدایی مناطق  یهاهیپانفری از دانش آموزان  904 یانمونهروی 
گسترده  صورتبهاین آزمون  گرددیمپیشنهاد  رونیا ازاست.  گرفتهانجامشهر تهران  4و 
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ماری بیشتر نیز آبر روی دانش آموزان مقطع ابتدایی سراسر کشور با تعداد نمونه 
 قرار گیرد. یموردبررس

 راب امتحان دراضط جهت شناسایی و غربالگری توانیماز نتایج این تحقیق 
برای درمان  موقعبهفاده کرد تا اقدامات استدوره دوم مقطع ابتدایی آموزان دانش
آزمونی  کهنیاصورت گیرد. این مسئله با توجه به آموزان مبتالبه اضطراب امتحان دانش

مجزا برای تشخیص اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع ابتدایی در کشورمان وجود 
 .است حائز اهمیتنداشت 

 منابع 
(. ساخت 0975؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین. )ابوالقاسمی، عباس؛ اسدی مقدم، عزیزه

پژوهشی علوم  -فصلنامه علمیو اعتباریابی مقیاسی برای سنجش اضطراب امتحان. 
 (،9و  9)9. تربیتی و روان شناسی دانشکده روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

79- 40. 
 یـسربر(. 0955) .زرـریبف ج،اـتدر آذر؛ ،کیامرثی ز؛مهنا زاد،بیامهر س؛عبا ،لقاسمیابوا

 دبهبو و نمتحاا ابضطرا کاهش درهیجانی  منطقی و شناختی روش دو یدـمرآکا
 .009-095 ،(0و0) 0، ی نوین تربیتیاـشههـندیا یهـمجل. تحصیلی دعملکر

(. مقایسه 0949بیرامی، منصور؛ موحدی، یزدان؛ محمدزادگان، رضا؛ سپهوند، رضا. )
آموزان مبتالبه نشانگان اختالل شناختی در دانشآسیب باورهای فراشناختی و نگرانی

 .094-059(، 5)04، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینیاضطراب امتحان و عادی. 
(. اثربخشی 0945دوست، حمیدطاهر؛ عابدی، محمدرضا. ) فروشان، مسعود؛ نشاطچینی

امتحان پسران مداخله گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی و رفتاری بر اضطراب 
 .099-095(، 09)4، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینیداوطلب کنکور سراسری. 

(. تأثیر شیوه واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب دانش 0959) .سدربوشان، نجمه
فصلنامه علمی پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی آموزان نوجوان دختر. 

 .0-99(، 05)7)دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان(. 
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(. رویکرد شناختی رفتاری و برنامه ریزی عصبی 0950) .سرگلزایی، محمدرضا و همکاران
-97 (،05و  07)5 فصلنامه اصول بهداشت روانی.کالمی در کنترل اضطراب امتحان. 

99. 
(. بررسی ارتباط بین 0955) .لشکری پور، کبری؛ بخشانی، نورمحمد؛ سلیمانی، محمدجواد

با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر زاهدان  اضطراب امتحان
 .059-054(، 9)5، مجله طبیب شرق. 0959در سال 

Carter, E. W., Wehby, J., Hughes, C., Johnson, S. M., Plank, D. R., Barton-
Arwood, S. M., & Lunsford, L. B. (2005). Preparing adolescents with 
high-incidence disabilities for high stakes testing with strategy 
instruction. Preventing School Failure, 49(2), 55–62. 

Cassady, J. C. (2010). Test anxiety: Contemporary theories and implications 
for learning. In J. C. Cassady (Ed.), Anxiety in schools: The causes, 
consequences, and solutions for academic anxieties (pp.7–26). New 
York, NY: Peter Lang. 

Chamorro, T. P, Furnham, A. (2003). Personality traits and academic 
examination performance. Journal of Personality, 17(3), 237-250. 

Cizek, G. J., & Burg, S. S. (2006). Addressing test anxiety in a high-stakes 
environment: Strategies for classrooms and schools. Thousand Oaks, 
CA: Corwin Press. 

Dawood, E., Ghadeer, H.A., Mistsu, R., Almutary, N., & Alenezi, B. (2016). 
Relationship between Test Anxiety and Academic Achievement among 
Undergraduate Nursing Students. Journal of Education and Practice, 
7(2), 57-65. 

Ferrando, P. & Varea, M. (1999). A Psychometric study of the Test Anxiety 
Scale for Children in a Spanish sample. Personality and Individual 
Differences, 27(1), 37-44. 

Fiore, A. M. (2012). Gender Differences in Test Anxiety. (Un Published 
Masters thesis). Master of Arts in Educational Psychology, West 
Virginia University, USA. 

Huberty, T. J. (2009). Test and performance anxiety. Principal Leadership, 
10(1), 12–16. 

Lindop, E. (1991). Individual Stress Among Nurses Training. Nurse 
Education Today. 2-11. 

MacDonald, A. (2001). The Prevalence and Effects of Test Anxiety in 
School Children. Educational Psychology. 21(1), 89- 101.  

Orbach, G., Lindsay, S. & Gray, S. (2006). A randomized placebo-controlled 
trial of a self-help Internet-based intervention for test anxiety. Behavior 
Research and Therapy, Article in pres. 

Peleg, O. (2009). Test anxiety, academic achievement, and self-esteem 
among Arab adolescents with and without learning disabilities. 
Learning Disability Quarterly, 32, 11–20. 



 151                                              اضطراب امتحان كودكان اسيمق ینسخه فارس یابیو هنجار یساختار عامل

Peleg, O., Deutch, C. & Dan, O. (2016). Test anxiety among female college 
students and its relation to perceived parental academic expectations 
and differentiation of self. Learning and Individual Differences, 49, 
428-236. 

Salend, S. J. (2009). Classroom testing and assessment for all: Beyond 
standardization. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

Shraddha, P. & Nanda, R. (2016). A Comparative Study to See the Impact of 
Yoga on Educational Aspiration (EA) and Test Anxiety (TA) among 
College Going Girls. The International Journal of Indian Psychology, 
3(3), 210-215.   

Syokwaa, K.A., Aloka, P.J.O., & Ndunge, N.F. (2014). The Relationship 
between Anxiety Levels and Academic Achievement among Students 
in Selected Secondary Schools in Lang’ata District, Kenya. Journal of 
Educational and Social Research, 4(3), 403-413. 

Wiener, J. (2004). Do peer relationships foster behavioral adjustment in 
children With learning disabilities?, Learning Disability Quarterly, 
27(1), 21–30. 

Wren, D.G and Benson, J. (2004). Measuring test anxiety in children: scale 
development and internal construct validation, Anxiety, Stress, and 
Coping, 17(3), 227-/240. 

Zeidner, M (1998). Test anxiety: The State of the Art, New York, Plenum 
Publishers. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10416080

