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 چکیده

رابی، حساسیت اضط هدف از این پژوهش بررسی رابطه مقدمه:

آموزان آوری با اضطراب امتحان در دانشاجتناب تجربی و تاب
 بود. 

ی ی آماری شامل کلیهجامعه روش پژوهش همبستگی و روش:

ی یک اهواز در سال ی دوازدهم ناحیهآموزان پسر پایهدانش
نفر به  301ای به حجم ها نمونهبود. از بین آن 59-59تحصیلی 

مقیاس  چهارنتخاب شد و به صورت تصادفی  مرحله ای ا
ی حساسیت اضطرابی نوجوانان دیکون و الن تینر، پرسشنامه

آوری کانر و ی تابپذیرش و عمل بوند و همکاران، پرسشنامه
 ، پاسخ دادند. دیویدسون، و مقیاس اضطراب امتحان 

نتایج نشان داد که بین حساسیت اضطرابی و اجتناب  ها:وافته

داری وجود دارد. ی مثبت معنیحان رابطهتجربی با اضطراب امت
ی منفی آوری با اضطراب امتحان رابطهدر صورتی که بین تاب

بینی را دار وجود دارد. اجتناب تجربی بیشترین قدرت پیشمعنی
درصد  95برای اضطراب امتحان دارد.  هر سه متغیر پیش بین 

 واریانس اضطراب امتحان را تبیین می کند.

های حاصل از پژوهش اجتناب بر اساس یافته ری:یگژتیجه

ی قوی اضطراب امتحان است. بین کنندهتجربی یک پیش
بنابراین  پیشنهاد می شود تا اجتناب تجربی در افراد دارای 

 اضطراب امتحان مورد توجه قرار گیرد.

، تاب یحساسیت اضطرابی، اجتناب تجرب های کلیدی:واژه

 آوری و اضطراب امتحان
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Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to 

investigate the relationship between anxiety 

sensitivity, experiential avoidance and resiliency 

with test anxiety in male students. 

Method: By a correlational design among 

statistical population including all male students 

of  12th  grade in the academic year 2015-2016 

of the 1st  region of Ahvaz city a total sample of 

103 male students were randomly selected, and 

asked to complete 3 scales of Anxiety 

Sensitivity Scale, Acceptance and Action Scale,  

Resilience Scale, as well as, Test Anxiety 

Inventory. 

Results: The results showed a significant 

positive relationship for anxiety sensitivity and 

experiential avoidance with test anxiety, as well 

as, a significant negative relationship for test 

anxiety and resiliency in students. Experiential 

avoidance was the best predictor of the test 

anxiety in students. All 3 predictor variables 

culd predict 49 percent of test anxiety in 

students.  

Conclusion: Based on the findings of this 

research could be concluded that the 

experiential avoidance was  the strong predictor 

of the test anxiety. Hence the consideration of 

experintial avoidance into acount in students 

with test anxiety is recommended. 
Keywords: anxiety sensitivity, experiential 

avoidance, resiliency, test anxiety 
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 مقدمه
امتحان واکنشی روانشناختی در مواجهه با یک اضطراب 

موقعیت ارزیابی کننده است که افراد تحت ارزیابی را دچار 
تردید و توان مقابله با موقعیت ها را در آن ها کاهش می 

تحان در موقعیت های فشارزای دهد. بروز اضطراب ام
شخوار نتحصیلی منجر به کاهش عملکرد تحصیلی و بروز 

های بر اساس مدل. (3)های آزار دهنده ذهنی می گردد
اضطراب امتحان شامل دو بعد شناختی اضطراب  ، شناختی

) افکار نگران کننده و نشخوارهای ذهنی( و رفتاری 
های فیزیولوژیکی در موقعیت امتحان و کاهش )واکنش

می توصیف  3))راجیه، کومراوِلو، یینگ (2)باشدعملکرد( می
برانگیختگی ای از بیشکنند که اضطراب امتحان، آمیزه

جسمانی ادراک شده، احساس هراس و نگرانی، افکار تحقیر 
که در شرایط امتحان  است خود، تنش روانی و عالئم بدنی

اضطراب امتحان را  (9ه نقل ازباسپیلبرگر ).دهندروی می
اند که با احساس تنش، بیمناکی، دحالتی هیجانی می

های نگرانی و تغییر در  سیستم عصبی همراه است. یافته
دهد نشان می (9)پاسایپژوهشی کریسان، آلبولسکیو و کا

که بین اضطراب امتحان و خودارزیابی همبستگی منفی 
وجود دارد  و دانشجویانی که اضطراب امتحان باالیی را 

کنند در مقایسه با دانشجویانی که اضطراب تجربه می
نای،  کنند.یابی میتر ارزامتحان کمتری دارند، خود را ناتوان

کنند که برخی افراد در حین توصیف می (6)الئو و لیان
 را از انجام تکلیف به رب شده و توجه خودطمض امتحان

تمرکز بر برخی فعالیت های نامربوط مثل نگرانی از ارزیابی، 
پیامد احتمالی عملکرد، انتقاد و ترس از آینده معطوف می 

دهد نشان می (2)کنند.  یافته های پژوهشی بوناسیو و ریو
آموزان از منبع اضطراب امتحان بر سه که ادراک دانش

رباره )شک و تردید دامتحان قوله ادراکی شامل ادراک ازم
 ادراک از خود)نگرانی از ،نحوه تکمیل سواالت امتحان(

و ادراک از  ناتوانی در پاسخگویی و خود کارآمدی پایین(
مام گذاشتن نات موقعیت امتحان)احتمال از دست دادن وقت،

سواالت و نبود نور کافی( قرار می گیرد. هی کال و 
کنند که اضطراب امتحان زمانی آغاز نیز بیان می (3)هونگ

به عنوان یک موقعیت تهدید کننده  می شود که امتحان
( بیان 9نقل از بهادراک شود. سیمپسون، پارکر و هاریسون )

طور مثبتی به کنند کمترین میزان اضطراب امتحان بهمی

های امتحان شرایط رساند تا در موقعیتدانشجو یاری می
زا را تحمل کرده و امتحان خود را به پایان برساند، استرس

در حالی که اضطراب امتحانِ باعث کاهش عملکرد  و 
 د.ی فعال دانشجو گردکاهش حافظه

شناختی که با اضطراب امتحان مرتبط های سازهیکی از 
است حساسیت اضطرابی است. حساسیت اضطرابی یک 

ی تفسیر پیامدهای سازه اضطرابی است که نشان دهنده
شناختی و اجتماعیِ تجارب اضطرابی به جسمانی، روان

دیکون و  باشد.عنوان اموری آزار دهنده و خطرناک می
( حساسیت اضطرابی را یک سازه 8ل از آبراموویتز) به نق

تفاوت های فردی می دانند که در آن فرد از نشانه های 
بدنی که با برانگیختگی اضطرابی مرتبط است، می ترسد و 
عقیده دارد که این نشانه ها به پیامد های بالقوه آسیب زای 
شناختی و بدنی منجر می شود. حساسیت اضطربی به 

-پردازش اطالعاتِ مربوط به محرکدر بازیابی و  سوگیری

ای شود که این امر زمینههای فراخوان اضطراب منجر می
-بوجود می اضطرابیرا برای ابتالی فرد به اختالالت 

یافته های محققین نشان می دهد که حساسیت . (5)آورد
اضطرابی در افراد مبتال به اختالالت اضطرابی باالست و 
می تواند به عنوان یک  پیش بینی کننده برای بروز 

های .یکی از ویژگی(30)مشکالت اضطرابی تلقی شود
ها یا اختالالت اضطرابی، اجتناب یا فرار از موقعیت

-هایی است که منجر به فراخواندن اضطراب میمحرک

ها رهایی آنی از حالت شوند. پیامد فوری این تالش
کند، ولی در دراز مدت، ای است که فرد تجربه میآزاردهنده

رسد که یشدت و فراوانی این تجارب آزاردهنده به حدی م
کند و هر کاری برای رهایی از اش را محدود میفرد زندگی

. اجتناب تجربی (33)دهداین حاالت آزار دهنده انجام می
ای است که در آن فرد تمایلی به حفظ تماس خود با پدیده

خصوص را نداشته باشد و برای تغییر شکل یا به یک تجربه
افتد، ای که در آن اتفاق میبسامد آن رویداد یا زمینه

میلی نسبت به دهد و از دو جزء اصلی، بیاقداماتی انجام می
 تالش برای اجتناب از تجارب شخصی و برقراری تماس با

هیجان ها و تظاهرات رفتاری می باشد. این اجتناب  افکار،
 در مقابل پذیرش قرار می گیرد که به معنای تمایل فرد

. (32)تجارب دردناک است تأثیربرای به حداقل رساندن 
 (31)سپیراای فلدنر، زوُلنسکی، ایفِرت، و شهای پژوهیافته
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افرادی که اجتناب تجربی بیشتری دارند،  دهدنشان می
کنند. اضطراب و ناراحتی عاطفی بیشتری را نیز تجربه می

دهد که اجتناب ( نشان می32)یافته های کریمی و ایزدی
درصد واریانس اضطراب را در دانشجویان  99تجربی 

 بینی می کند.پرستاری پیش
نگر است که ثبتآوری یکی از موضوعات روانشناسی متاب

به توانایی انسان برای سازگاری در برابر درد و رنج ناشی از 
-. تاب(39)زای زندگی اشاره داردها و عوامل تنشگرفتاری

وجود قرار گرفتن  پردازد که فرد باآوری به این مسئله می
تواند فشارهای شدید و عوامل خطرزا، می در معرض

عملکرد خود را بهبود بخشد و بر مشکالت و اضطراب غلبه 
آوری کمتری دارند در همچنین جوانانی که تاب (15).کند

معرض خطرات بیشتری از نظر مشکالت روانی از قبیل 
اضطراب، افسردگی، ناامیدی، اختالالت رفتاری، خشونت، 
مصرف سیگار ، فعالیت جنسی مهار نشده قرار دارند و از 

    باشندلی دچار ضعف و نقصان میینظر پیشرفت تحص
با توجه به آن چه گفته شد سوال پژوهش حاضر  (17 ,16).

این بود که آیا بین حساسیت اضطرابی، اجتناب تجربی و 
وجود موزان رابطه آتاب آوری با اضطراب امتحان دانش

 دارد؟

 روش

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی  طرح پدوهش:

بوده که در قالب طرح همبستگی مورد بررسی قرار گرفته 
 است.

-جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش :هاآزمودژ 

ی ناحیه 59-59ی دوازدهم سال تحصیلی آموزان پسر پایه
ای به حجم نمونهباشد که از بین  دانش آموزان  یک اهواز می

نفر به صورت  تصادفی مرحله ای برای شرکت در  301
گرفتند. بنابراین از تحلیل نهایی قرار پژوهش انتخاب و مورد 

مدرسه انتخاب و از هر  9ی یک شهر اهواز، بین مدارس ناحیه
نفر  انتخاب شدند. در  39کالس و از هر کالس  2مدرسه  
طه را تکمیل نمودند اما های مربونفر پرسشنامه 332مجموع 

آزمودنی مورد   301به دلیل نقص در تکمیل پرسشنامه ها فقط
تحلیل نهایی قرار گرفتند. مالک های ورود به پژوهش حاضر 

دبیرستان، نداشتن سابقه 32 شامل اشتغال به تحصیل در پایه
بیماری روانپزشکی، نداشتن سابقه مصرف داروی روانپزشکی 

هش بود. برای رعایت مالحظات و رضایت در اجرای پژو
اخالقی از دانش آموزان خواسته شد تا از ذکر نام و نام 

که  خانوادگی خودداری کرده و به آن ها اطمینان داده شد
اطالعات آن ها محرمانه خواهد بود و در صورت عدم تمایل 

 به اجرای پژوهش می توانند پرسشنامه را تکمیل نکنند. 

 ابزار
این مقیاس  :3سیت اضطرابی نوجوانانی حساپرسشنامه-3

اند. . طراحی کرده(38ز به نقل ا )تینررا دیکون و والن
ی خود پرسشنامه حساسیت اضطرابی یک پرسشنامه

های آن، گویه دارد که پرسش 36گزارشی است که 
های ذهنی را در مقیاس چهار های جسمی و نگرانینگرانی
ی ی صفر )کامال نادرست( تا نمرهای لیکرتی از نمرهدرجه

سشنامه به سنجد. ضریب پایایی این پر)کامال درست( می 1
سه روش بازآزمایی، آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 

بدست آمده است، همچنین نتایج نشان 38/0و  80/0، 83/0
داد که مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان چندبعدی است 

 و در جامعه ایرانی از پایایی واعتبار مناسب برخوردار است.
رسشنامه : این پ2ی پذیرش و عملسخه دوم پرسشنامهن -2

و عدم انعطاف پذیری روانی را تجربی پذیرش، اجتناب 
سوال می  30و آخرین نسخه آن حاوی  کنداندازه گیری می

ای می توان به آن درجه  3باشد که در یک طیف لیکرتی 
. (35ل از به نق )زار توسط بوندو همکارانپاسخ داد.این اب

وهشی نشان می ژساخته شده است. در ایران یافته های پ
ضریب و  85/0ضریب پایایی این پرسشنامه برابر با دهد که 

اعتبار از طریق همبستگی با نسخه دوم پرسشنامه افسردگی 
ز پرسشنامه افسردگی بک در یک نمونه ا نسخه اولبک و 

 می باشد. -99/0و  -95/0دانشجویان برابر با 
آوری : در این پژوهش از مقیاس تاب1آوریمقیاس تاب-1

وری آجهت سنجش تاب( 20به نقل ازکانر و دیویدسون )
. این مقیاس شامل شده است افراد در برابر استرس استفاده

های باشد و آزمودنی به هریک از مادهماده می 29
پرسشنامه که در یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت )پاسخ 
کامالً مخالفم نمره صفر و پاسخ کامالً موافقم نمره چهار( 

بیشترین نمره  دهد. کمترین وتنظیم شده است، پاسخ می
باشند. می 300آوری به ترتیب صفر و ی تابدر پرسشنامه

گرچه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود پنج عامل 
شایستگی، استحکام شخصی، اعتماد به غرایز

                                                 
1- The Anxiety Sensitivity Index for Adolesence 

2- The Acceptance and Action Questionnaire-II 

3- The Resiliency Scale 
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شخصی/تحمل عواطف منفی، پذیرش عواطف، روابط ایمن 
آوری تأیید کرده است، اما به و معنویت را برای مقیاس تاب

ی ها، فقط نمرهعدم تأیید پایایی و روایی این عاملدلیل 
های پژوهشی معتبر محسوب آوری برای هدفکلی تاب

شود. یافته های پژوهشی روی گروهی از دانش آموزان می
نشان می دهد که پایایی  ورزشکار و غیر ورزشکار ایرانی

می باشد.  33/0این مقیاسبه روش آلفای کرونباخ برابر با 
ریب اعتبار از طریق همبستگی با عامل های همچنین ض

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت به ترتیب برونگرایی 
وظیفه  28/0توافق پذیری  38/0گشوده به تجربه  29/0

 (.20بدست آمد) 25/0شناسی 

: این مقیاس برای 3اضطراب امتحان اهواز پرسشنامه -9
 سنجش اضطراب دانش آموزان طراحی و اعتبار یابی شده

باشد که آزمودنی می تواند در ماده می 29است و دارای 
( به 1( تا اغلب)0)درجه ای لیکرتی از هرگز 9مقیاس  یک

ماده های آن پاسخ دهد. یافته های پژوهشی محققین 
نشان می دهد که در جمعیت دانش آموزی شهر اهواز 

می  59/0پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباخ برابر با 
مچنین ضریب اعتبار این مقیاس از طریق باشد. ه

 93/0همبستگی با مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت برابر با 
 .(23)دار گزارش شدمعنی 003/0بدست آمد که در سطح 

این پژوهش یک مطالعه توصیفی  روند اجرای پژوهش:

در قالب یک طرح همبستگی بود. پس از کسب مجوز از 

آموزش و پرورش کل شهر اهواز به شیوه تصادفی مرحله 

مدارس و کالس ها جهت اجرای پژوهش  ، ای ناحیه

انتخاب شدند. سپس بر اساس مالک های ورود به پژوهش 

وضیحی کوتاه درباره نحوه پرسشنامه ها را با ت، محقق 

تکمیل پرسشنامه ها بین دانش آموزان پسر سال آخر 

دبیرستان توزیع کرد. در اجرای پژوهش از دانش آموزان 

خواسته شد با صداقت پرسشنامه ها را تکمیل کنند و به آن 

ها یاد آوری شد که اطالعات پرسشنامه ای آن ها در نزد 

موز پرسشنامه ها را دانش آ 5محقق محرمانه خواهد بود. 

پرسشنامه مورد  301کامل تکمیل نکرده و در نهایت 

 تحلیل نهایی قرار گرفت. 

 

 

 هاوافته
های توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان آماره 3در جدول 

 دهد.می
 

 ( آماره های توصیف  متغیر های پدوهش1جدول 

 

شود میانگین و مشاهده می 3همان طور که در جدول 
 33/5و  02/29انحراف استاندارد در متغیر اجتناب تجربی، 

-، در متغیر تاب35/8و  59/20در متغیر حساسیت اضطرابی 

 69/23و در متغیر اضطراب امتحان  20/39و  19/69آوری 
ی بین نمرات باشد. برای بررسی رابطهمی 35/33و 

ها در متغیرهای اجتناب تجربی، حساسیت اضطرابی آزمودنی
آوری با اضطراب امتحان از روش آماری ضریب و تاب

ارائه  2همبستگی استفاده شده است که نتایج در جدول 
 شده است.

 

( رابطه بین اجتناب تجرب ، حساسیت اضطراب  و 2جدول 

 آوری با اضطراب امتحا  در داژش آموزا تاب

 بینمتغیر پیش متغیر مالک
ضریب 
 rهمبستگی 

-سطح معنی

 (P)داری

اضطراب 
 امتحان

 003/0 96/0 اجتناب تجربی

حساسیت 
 اضطرابی

93/0 003/0 

 003/0 -99/0 تاب آوری
 

شود بین اجتناب مالحظه می 2گونه که در جدول مانه
ی مثبت آموزان رابطهتجربی و اضطراب امتحانِ دانش

 3(.  p  ،96/0 =r=  003/0دار وجود دارد ) معنی
همچنین بین حساسیت اضطرابی و اضطراب امتحان  نیز 

 P ،93/0= 003/0دار وجود دارد )ی مثبت معنیرابطه

r=ی آموزان رابطهضطراب امتحان دانشآوری و ا(.بین تاب
برای  (=P  ،99/0- r= 0/ 003دار وجود دارد )منفی معنی

امتحان تعیین سهم متغیر های پیش بین در تبیین اضطراب

                                                 
1- Test Anxiety Inventory(TAI)  

 شاخص آماری         
 متغیر     

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 تعداد

 301 33/5 02/29 اجتناب تجربی

 301 35/8 59/20 حساسیت اضطرابی

 301 20/39 19/69 تاب آوری

 301 35/33 69/23 اضطراب امتحان
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از رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج رگرسیون گام به 
 آمده است. 1گام در جدول 

 13ربیدهد که اجتناب تجنشان می 1های جدول یافته
-بینی میدرصد از واریانس متغیر اضطراب امتحان را پیش

(، هم چنین حساسیت <p 003/0، و )=t 389/9کند. با آماره
، و =t 9/ 130درصد از واریانس، با آماره 92اضطرابی

(006/0 p>و تاب ،) درصد از  واریانس  متغیر  95آوری
 ( را <p 000/0، و )=t -393/1اضطراب امتحان با آماره

کند. ارزش بتا در اجتناب تجربی باالتر از پیش بینی می
(، بنابراین متغیر اجتناب 99/0سایر متغیرهاست )بتا برابر با 

ی بیشتری نسبت به حساسیت کنندهبینیتجربی قدرت پیش
های این جدول آوری دارد. با توجه به یافتهاضطرابی و تاب

بینی را پیش درصد متغیر اضطراب امتحان 95این سه متغیر 
کنند.در پایان نیز مقدار آزمون دوربین واتسون برابر با می
بین است که حاکی از مستقل بودن متغیرهای پیش 53/3

 پژوهش حاضر است.
 

 ( ژتاوج تحلیل رگرسیو  اضراب امتحا  بر حسب متغیر های پیش بین3جدول 

دل
 م

R
 

گی
ست

مب
ه

 

گی
ست

مب
 ه

ور
جذ

م
R 2

ل  
دی

 تع
ی

تگ
بس

هم
ور 

جذ
م

ده
ش

2
A

d
j

 
یار 

مع
ف 

حرا
هاتغییرات آماره ان  

ین
ورب

ن د
مو

آز
 

ون
تس

 وا

در  تغییر
مجذور 

R 
F Sig. t Sig. Beta b 

530/3  3 998/0  132/0  109/0  11/5  132/0  32/99  000/0  389/9  003/0  99/0  69/0  

2 690/0  922/0  930/0  95/8  330/0  05/35  000/0  130/9  006/0  19/0  98/0  

1 301/0  959/0  593/0  08/8  032/0  33/39  000/0  393/1-  000/0  12/0-  29/0-  

 ها: )ثابت(، اجتناب تجرب پیشبین کننده -1

 ها: )ثابت(، اجتناب تجرب ، حساسیت اضطراب بین کنندهپیش -2

 بین شوژده: اضطراب امتحا آوروپیشها: )ثابت(، اجتناب تجرب ، حساسیت اضطراب ، تاببین کنندهپیش -3
 

 بحث 
بین حساسیت اضطرابی،  حاضر بررسی رابطه هدف پژوهش

آموزان آوری با اضطراب امتحان دانشاجتناب تجربی و تاب
دست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که بود. نتایج به

 کنند.بینی میاضطراب امتحان را پیش 95/0این سه متغیر 
بینی برای در این میان اجتناب تجربی بیشترین قدرت پیش

اضطراب امتحان را دارد. نتایج این پژوهش با نتایج یافته 
، برمن و همکاران (22)های جنبشی و ابوالمعالی الحسینی

-ین یافته میهمخوان است. در تبیین ا (5)و کاشدان (21)

زا مانند های استرستوان بیان داشت افرادی که در موقعیت
شرایط امتحان قرار می گیرند  از راهبردهایی چون تعلل و 

کنند، همواره گوش به اجتناب از تکمیل تکالیف استفاده می
ترسند اجتناب زنگ و دفاعی هستند تا از چیزهایی که می

شود ی معیوب میچرخهکنند و این امر منجر به ایجاد یک 
دهد. در حقیقت که میزان اضطراب آنها را افزایش می

اجتناب تجربی تالشی است که فرد برای مخفی کردن یا 

کند که منجر به مهار افکار ناخوشایند خود از آن استفاده می
افزایش فراوانی و پریشانی این تجربیات مشابه و حس 

شود. در اجتناب تجربی نامعتبر بودن و قطع ارتباط با خود می
کند تا از طریق راهبردهای اجتنابی مثل فرد تالش می

نشخوار فکری و ارزیابی مجدد افکار رویدادهای مرتبط با 
-کننده را تغییر دهد. هر چند اجتناب تجربی میتجربه نگران

کاهش اضطراب ایجاد کند اما در  تواند تسکین موقتی برای
های منفی وم رفتارها و هیجاندراز مدت منجر به حفظ و تدا

ی بین اضطراب و اجتناب تجربی در در او می گردد. رابطه
 تأیید شده است. (29)ونتا، شارپ و هارت

 ایاز عوامل مرتبط  گرید یکیپژوهش حاضر  جینتا طبق
 افتهی نیاست. ا یاضطراب تیاضطراب امتحان، حساس

( 29)یویگ یزاده و قمر یپژوهش فرض جیهمخوان با نتا
افراد دارای حساسیت اضطرابی باال . باشد که نشان دادند یم

های اضطراب به صورت منفی واکنش اغلب اوقات به نشانه
های حساسیت اضطرابی از جمله متغیر  .دهندنشان می
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واسطه ای بین استرس و بیماری است. بنابراین نوعی 
های ست که بیانگر میل به تفسیر پیامدواکنش باثبات ا

جسمانی روانی و اجتماعی تجارب اضطرابی به عنوان اموری 
های ذهنی باشد. این سازه پردازشزار دهنده و خطرناک میبا

طوری همیشه افراد تمایل دهد بهقرار می تأثیرافراد را تحت 
پیشینه پژوهشی اندکی  (26)به گوش بزنگی و تهدید دارند

ه حساسیت اضطرابی و اضطراب امتحان وجود درباره رابط
دهد که حساسیت های کنونی نشان میدارد ولی نتایج یافته

اضطرابی به دلیل مقابله با شرایط نگران کننده مثل امتحان 
 بینی کننده محسوب می شود.یک سازه روانشناختی پیش

-نشان می (23)های لیبو ویتز و همکارانطور که یافتههمان

حساسیت اضطرابی به عنوان ، دهد در جوانان مضطرب
اری عمل می کند. بنابراین این میانجی در بروز اجتناب رفت

آوری تاب های پژوهش کنونی همخوان است.یافته با یافته
های این تحقیق با سومین عاملی است که بر اساس یافته

یافته های دارد.. رابطه  آموزان اضطراب امتحان دانش
تاگید و (28)پژوهش کنونی با یافته های سو ساه و آسیدو 

همخوان است.  (10)بیتسیکا شارپلی و پیترز (25)فردریکسون
ا نشان می دهند که تاب آوری نوعی سازگاری این یافته ه

مثبت در مواجهه با استرس یا تغییرات شدید است و افراد 
تاب آور قدرت مقاومت در مقابل استرس و برگشتن به 
شرایط عادی را دارند. افرادی که تاب آوری باالیی دارند از 
خود تنظیمی هیجانی بر خوردار بوده و عزت نفس باالتری 

آوری باالیی بر ش آموزانی که از قدرت تابدارند. دان
خوردارند می توانند در جلسات امتحانی از مهارت و توانایی 
خود بهتر بهره ببرند و شایستگی تحصیلی بهتری از خود 

دهند که دانشهای تحقیقی نشان مییافته نشان می دهند.
پندارند و با بزرگ نمایی آموزان امتحان را یک تهدید می

این دانش آموزان با اضطراب را تجربه می کنند. بنابر تهدید
توانند با موقعیت استرس زا بهتر مقابله آوری باال میتاب

هایی همراه بود: محدود ین پژوهش با محدودیتا .(10)کنند
بودن تعداد نمونه و مختص به جنس مذکر تعمیم نتایج را 

پیشینه  ازسازد. همچنین موضوع پژوهش محدود می
پزوهشی اندکی بر خوردار بود. پیشنهاد می شود تحقیقات 

حان با اجتناب تجربی در تبیشتری درباره رابطه اضطراب ام
های کاربردی ت پذیرد. از دیدگاهدو جنسیت صور هر

های آموزان در محیطشود تا به دانشپیشنهاد می

آوری و نحوه های افزایش تابآموزشگاهی آموزش راهکار
 با اضطراب ارائه گردد. مؤثررویارویی 

تشکر و قدردانی: محققین بر خورد الزم می دانند تا از کار 
مکاری صادقانه اهواز بابت ه 3کنان و دانش آموزان ناحیه 

 با تیم تحقیق کمال تشکر خود را ابراز نمایند. 
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