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چکیده
هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه سرمایه روانشناختی و اضطراب امتحان با نقش میانجی اعتماد به نفس در دانش
آموزان میباشد .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری  021دانش آموز دختر دوره دوم
متوسطه شهر بجنورد بود .با استفاده از جدول کرجسی-مورگان 80 ،دانش آموز به روش تصادفی طبقهای نسبی به
عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامههای سرمایه روانشناختی لوتانز ( ،) 2007

اعتماد به نفس آیزنک ( )6791و اضطراب امتحان ساراسون (  ) 1957بود .تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار  Spssو

 Lisrelصورت گرفت .یافتهها نشان داد که بین سرمایه روانشناختی با اضطراب امتحان ،رابطه منفی (  )-0/ 02و بین

اعتماد به نفس و اضطراب امتحان نیز رابطه منفی (  )-0/ 69وجود دارد اما بین سرمایه روانشناختی و اعتماد به نفس،
رابطه مثبت (  )0/ 77وجود دارد یعنی با باال رفتن اعتماد به نفس ،اضطراب امتحان دانش آموزان کم میشود

(  .)p≤0/ 05بر اساس یافتههای تحقیق ،میتوان نتیجه گرفت که سرمایه روانشناختی باعث افزایش اعتماد به نفس

میشود و به دنبال آن اضطراب امتحان نیز کاهش مییابد و این امر موجب میشود تا دانش آموزان از لحاظ روانی،
آمادگی مواجهه با امتحان را داشته باشند.
کلید واژهها :سرمایه روانشناختی ،اضطراب امتحان ،اعتماد به نفس.
دریافت مقاله79 13 / 12 / 13 :

پذیرش مقاله89 13 /3/9 :
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مقدمه
در جامعه معاصر ،آزمونها نقش مهمی در ارزشیابی و ارتقای فراگیران دارند و نمرات آزمونها
در سرنوشت و ارتقا آنها تعیین کننده هستند .فراگیران در موقعیتهای آموزشی تحت فشار و
کنترل شدیدی برای پیشرفت کردن هستند و هیجانها و عواطف مختلفی را تجربه میکنند ،لذا
به اعتقاد نی و همکاران ) 2011 ( 1هیجانهای تحصیلی مانند اضطراب امتحان ،تجربه متداولی در
جامعه تعلیم و تربیت معاصر است .به عقیده اسپیلبرگر 2و همکاران (  ) 2017اضطراب ،حالتی

است که تقریب ًاًا همه انسانها در طول زندگیشان تجربه میکنند بطوریکه هرکس در زندگی
خود حداقل یک بار این احساس را تجربه کرده است .اسپیلبرگر و همکاران (  ) 2015از موارد
شایع این حالت عمومی را اضطراب امتحان ذکر میکنند که موجب رنج دانش آموزان بسیاری
مترین عوامل استرس زا در مدارس هستند که
میشود .امتحانات دانش آموزان یکی از مه 
پیامدهای روانی-فیزیولوژیکی مختلفی دارند (علی پور و سیادتی .) 1385 ،بر اساس شواهد
نظری و پژوهشی متعدد ،یکی از عواملی که با عملکرد آموزشی ارتباط اساسی دارد اضطراب،
بهویژه اضطراب امتحان است (گنجی و همکاران.)16 :49 13 ،
خهای فیزیولوژیکی ،روان شناختی و رفتاری است که در
اضطراب امتحان مجموعهای از پاس 
هنگام آماده شدن برای یک امتحان آشکار میشود .اضطراب امتحان ،عملکرد تحصیلی را
کاهش میدهد (غفاری و ارفع بلوچی .)09 13 ،به اعتقاد ساراسون ) 2004 ( 3اضطراب امتحان

نوعی خود اشتغالی ذهنی است که با خود کم انگاری و تردید درباره خود بروز پیدا میکند و
شهای جسمانی نامطلوب و افت
اغلب به ارزیابی شناختی نامناسب ،عدم تمرکز حواس و واکن 
عملکرد تحصیلی منجر میشود (کارشکی و همکاران .)09 13 ،اضطراب امتحان به عنوان نوعی
اشتغال ذهنی در زمینه مسائل تحصیلی یک پدیده مهم و رایج در مراکز آموزشی است .شیوع
آن را در دانش آموزان ایرانی  17تا  25درصد گزارش کردهاند (طاهرزاده قهفری و
همکاران .)59 13 ،تحقیقات نشان میدهد اضطراب امتحان ،تأثیر اساسی و مهمی روی عملکرد

تحصیلی افراد دارد (کسدی 2004 ،4؛ هونگ و کارستنسون .)2 00 2 ،1بر اساس شواهد پژوهشی،
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میزان ترک تحصیل در بین دانش آموزان دارای اضطراب امتحان بیشتر است (سپهریان و
رضایی.) 1389 ،
اضطراب امتحان ممکن است باعث کم شدن عزت نفس ،کسب نمرات پایین ،رفتار نامناسب در
کالس ،گرایش منفی نسبت به درس و نهایت ًاًا ترس از مردود شدن در افراد شود (کاتز و

همکاران .)2 00 2 ،2مال ونون ) 2005 ( 3اظهار میدارد که اضطراب و فشار مستقیم ًاًا بر کنش و در
نتیجه نمره دانش آموزان اثر میگذارد؛ فلذا یکی از نگرانیهای نظام آموزشی ،اضطراب امتحان
است .اغلب دانش آموزان نمرات خوبی در طولترم دارند اما در امتحانات پایانی با افت نمره
مواجه میشوند که ممکن است به علت سطح باالی اضطراب آنها باشد (هراوی و همکاران،4
 .) 2004نتايج ویتاساری و همكاران ) 2010 ( 5نيز حا يك از آن میباشد كه بين اضطراب در سطح

باال با عملكرد تحصيلي دانشجويان ،ارتباط معناداري وجود داشته است .هر ساله دانش آموزان
زیادی با وجود توانایی و استعداد خوب ،جهت ادامه تحصیل دچار افت تحصیلی شده و در
پارهای از موارد ،مجبور به ترک تحصیل میشوند .این موضوع میتواند نقش اضطراب امتحان
را بیشتر نشان دهد .بر این اساس ،مطالعه در این خصوص و شناسایی مؤلفههای مؤثر بر آن باید
در مرکز توجه پژوهشگران حوزه علوم تربیتی قرار گیرد.
يكي از عوامل مؤثر در گرايش افراد به مطالعه ،يادگيري و موفقيت در عملكرد تحصيلي ،سرمايه

شها به رابطه ابعاد سرمایه
روانشناختي 6میباشد (نریمانی و همکاران .) 56 :39 13 ،پژوه 
روانشناختی با اضطراب امتحان اشاره دارند (ذبیحی حصاری و محمدی49 13 ،؛ امیری و
همکاران49 13 ،؛ رضایی و همکاران49 13 ،؛ بیرامی و پورفرج عمران29 13 ،؛ رحمان و

همکاران .) 2014 ،سرمایه روانشناختی مفهومی است که عمدت ًاًا از تئوری و تحقیق در حیطه
روانشناسی مثبت به دست آمده و در محیط کاری مورد استفاده قرار گرفته است (اوی و

همکاران .) 2010 ،7امید ،خوش بینی ،خودکارآمدی و تاب آوری از مؤلفههای سرمایه
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روانشناختی هستند (برنت و همکاران .) 2011 ،1این مؤلفهها در یک فرآیند تعاملی و ارزش
یابانه ،به زندگی فرد معنا بخشیده و تالش فرد برای تغییر موقعیتهای فشارزا را تداوم میدهد
(ارز و جاج .) 2001 ،2سرمايه روانشناختي شامل درك شخص از خودش ،داشتن هدف براي

رسيدن به موفقيت و پايداري در برابر مشكالت تعريف میشود (گلد اسميت و ووم.) 2010 ،3

با آموزش سرمایه روانشناختی میتوان به مدیریت استرس و اضطراب دست یافت (جیمز و
همکاران .) 2009 ،4برخوردار بودن از سرمايه روانشناختي افراد را قادر ميسازد تا عالوه بر مقابله
بهتر در برابر موقعیتهای استرس زا ،كمتر دچار تنش شده ،در برابر مشكالت ،از توان باال يي
برخوردار باشند ،به ديدگاه روشني در مورد خود برسند و كمتر تحت تأثير وقايع روزانه قرار
بگيرند (لوتانز و همکاران) 2007 ،؛ در موقعیتهای مختلف بهتر تصمیم گیری میکنند و
بحرانها و مشکالت ایجاد شده را راحتتر مدیریت میکنند (نریمانی و همکاران.)39 13 ،
سرمایه روانشناختی فرد را برای ورود به صحنه عمل ،آماده نموده و مقاومت و سرسختی وی در

تحقق اهداف را تضمین میکند (پارکر و همکاران.) 2003 ،5

شهای انجام شده ،عوامل زیادی میتوانند موجب تشدید اضطراب امتحان و در
بنا بر پژوه 
نتیجه کاهش عملکرد افراد گردند که برخی از این عوامل شامل اعتماد به نفس پایین ،مطالعه
ناکافی ،نگرش منفی نسبت به مدرسه یا دانشگاه ،ترس از شکست و سابقه شکستهای قبلی

هستند (کسدی و جانسون .)2 00 2 ،6جمعی از روان شناسان ،مهمترین ابزار انسان برای رسیدن به
پیروزی و خوشبتی را اعتماد به نفس میدانند (شیبانی و تفتی .) 1388 ،اعتماد به نفس پایین
میتواند مشکالت متعددی از جمله افت تحصیلی ،افسردگی و اضطراب را به وجود آورد (ویتن

و لیود .)6 99 1 ،7ناکامی دانش آموزان در درسها و عدم احساس مسئولیت در دانش آموزان
ضعیف و ترک تحصیل ،به میزان وسیعی تحت تأثیر اعتماد به نفس و اطمینان پایین آنها نسبت به
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یهای خود در امر تحصیل است (میرکمالی .)6 38 1 ،هاگتوت 1و همکاران ( ) 2004
توانای 
اضطراب امتحان را ناشی از یک ارزیابی شناختی و خودسنجی میدانند .بنابراین با مطالعه و
تحقیق درباره اعتماد به نفس دانش آموزان ،عالوه بر این که با افزایش اعتماد به نفس ،از
یکسری ناهنجاریها جلوگیری میشود ،باعث موفقیت در تحصیل و زندگی آنها نیز میگردد.
یها و استعدادهاي خود و احساسات افتخارآميز و
اعتماد به نفس يعني ايمان داشتن فرد به توانای 
مثبت او نسبت به خود .افراد داراي اعتماد به نفس باال انتقاد پذيرند ،راحت اشتباهات خود را
میپذیرند و توانائيهاي خويش را باور دارند ،آنها همچنین احساس ارزشمندي را هم نسبت به
خودشان و هم نسبت به ديگران دارند .فرد متکیبهنفس ،چون شناخت درستی از خودش دارد و
یکند (قانع نیا.)39 13 ،
یداند ،برای رفع نقصها ،تالش بیشتری م 
نقاط ضعف و قوت خود را م 
شهای انجام شده درباره اضطراب امتحان و رابطه آن با مؤلفههای پژوهش حاضر
برخی پژوه 
عبارتند از:
جهانگیر زاده و همکاران (  )59 13نشان دادند که اضطراب امتحان با تاب آوری و امید ( )-0/ 33
رابطه معنادار دارد .حسین زاده فیروزآباد (  )59 13به این نتیجه دست یافت که بین خودکارآمدی
با عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان رابطه معنی داری وجود دارد .ذبیحی حصاری و محمدی
(  )49 13نشان دادند که بین امیدواری با اضطراب امتحان رابطه معنی دار وجود دارد و  0/ 53از
واریانس اضطراب امتحان بوسیله شادکامی و امیدواری تبیین میشود .یافتههای امیری و
همکاران (  )49 13نیز نشان داد که بین خوش بینی و اضطراب امتحان رابطه منفی معنی دار وجود
دارد.
یافتههای رحمتی و فخرزاد (  )49 13نشان داد در گام اول ،پیش بینی عملکرد تحصیلی توسط
اضطراب امتحان منفی معنی دار است ،اما در گام دوم با ورود متغیر میانجی امیدواری ضریب
 Betaاضطراب امتحان کاهش چشمگیری یافت و معنی داری خود را از دست داد یعنی
امیدواری میانجی گر ارتباط اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی شده است.
یافتههای جدیدی و همکاران (  )49 13به رابطه منفی بین خوش بینی و اضطراب امتحان اشاره
دارد .غالمی و همکاران (  )49 13به این نتیجه دست یافتند که رابطه هدف تبحرگرا ،تبحرگریز و

.Hagtvet

1

1 86

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره اول /بهار 89 13

عملکرگرا با اضطراب امتحان از طریق خودکارآمدی معنیدار و هدف عملکردگریز با اضطراب
امتحان از طریق خودکارآمدی غيرمعنی دار بوده است.
بیرامی و پورفرج عمران (  )29 13به این نتیجه رسیدند که خوشبيني و خودكارآمدي به طور منفي
با اضطراب امتحان ارتباط دارند .یافتههای خواجه و حسین چاری (  )09 13نشان داد که جو
رواني  -اجتماعي و ابعاد آن نقش مهمتري در پيش بيني خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان
دارند .نتایج پژوهش نیک منش و یاری (  )09 13و اکبری بورنگ و امین یزدی (  ) 1388نشان داد
که همبستگی معنی داری بین باور خودکارآمدی و اضطراب امتحان وجود دارد.

جیکریکی 1و همکاران (  ) 2018به این نتیجه دست یافتند که عزت نفس و خوش بینی با

اضطراب امتحان رابطه منفی دارند .سلجوق ) 2018 ( 2نشان داد که سرمایه روانشناختی بر

درگیری شغلی معلمان از طریق متغیرهای میانجی استرس ،اضطراب ،فرسودگی شغلی و رضایت
شغلی تأثیر میگذارد.

مطالعهی فردریکسون و والستد کورمری ) 2015 ( 3نشان داد که خوش بینی ،از طریق عزت نفس،
سبب کاهش اضطراب امتحان میشود .علیف و کاراکوس ) 2015 ( 4نشان دادند که سرمایه

روانشناختی در دانش آموزان با کاهش احساسات منفی اضطراب ،استرس و فرسودگی سبب
کاهش رفتارهای ناهنجارانه میشود.

ریولی 5و همکاران ( )2 01 2به این نتیجه دست یافتند که سرمایه روانشناختی مانع استرس در
دانش آموزان و نتایج منفی حاصله میشود .باگانا 6و همکاران (  ) 2011نشان دادند که بین عزت

نفس ،خوش بینی و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد.

جیمز و همکاران ) 2009 ( 7نشان دادند که با آموزش سرمایه روانشناختی میتوان به مدیریت

استرس در سازمان دست یافت .نتایج پژوهش کندال ) 2000 ( 8مؤید آن است که افزایش
اضطراب امتحان با تقلیل کارآمدي تحصیلی مرتبط است.
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علیرغم آنکه یافتههای پژوهشی جداگانه بر اهمیت هر یک از مؤلفهای پژوهش حاضر بر
شهای داخلی و خارجی هیچ پژوهشی که هم
عملکرد تحصیلی اذعان دارند اما با مرور پژوه 
زمان به بررسی رابطه آنها با هم بپردازد ،یافت نشد؛ بر این اساس در این پژوهش به این پرسش
پرداخته میشود که آیا بین سرمایه روانشناختی و اضطراب امتحان با نقش میانجی اعتماد به نفس
رابطهای وجود دارد؟.
روش تحقیق
این تحقیق ،یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماري پژوهش را کليه
دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر بجنورد تشکيل دادند .تعداد آنها  021نفر بود که با
استفاده از جدول کرجسی-مورگان 80 ،دانش آموز به روش تصادفی طبقهای نسبی به عنوان
نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات شامل سه پرسشنامه به شرح زیر بود:
الف) پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (  :) 1957پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون دارای
 37گویه است که این امکان را فراهم میآورد که بتوان بر اساس خود گزارشی دهی به حاالت
روانی و تجربیات فیزیولوژیکی فرد در جریان امتحان ،قبل و بعد از آن دست یافت .هر چه نمره
فرد در این پرسشنامه باالتر باشد ،نشان دهنده اضطراب امتحان بیشتر است .اعتبار آزمون از طريق
آلفاي كرونباخ  % 82تأیید شد.
ب) پرسشنامه آیزنک ( :)6791پرسشنامه عزت نفس ( )ESIحاصل کوششهای آیزنک برای
بررسی شخصیت است و سؤاالت آن برگرفته از سؤاالت نااستواری هیجانی پرسشنامه شخصیت
آیزنک است .این پرسشنامه دارای  ۳۰سؤال است که آزمودنی باید برای هر یک از سؤاالت
پاسخ بلی ،خیر یا نمیدانم (عالمت سؤال) را عالمت بزند .البته در دستوالعمل پرسشنامه از فرد
خواسته میشود که تا حد امکان پاسخ نمیدانم را انتخاب نکند .هر چه نمره فرد در این
پرسشنامه بیشتر باشد عزت نفس بیشتری دارد .ضریب آلفاي كرونباخ برای این پرسشنامه % 91
گزارش شد.
ج) پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (  :) 2007این پرسشنامه شامل  24گویه و هر خرده
مقیاس شامل  6گویه است و آزمودنی به هر گویه در مقیاس  6درجهای لیکرت پاسخ میدهد.
برای بدست آوردن نمره سرمایه روانشناختی ،ابتدا نمره هر خرده مقیاس به صورت جداگانه به
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دست میآید و سپس مجموع آنها به عنوان نمره کل سرمایه روانشناختی محسوب میشود.
ضریب آلفاي كرونباخ برای این پرسشنامه  % 84گزارش شد.
تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزار  22 Spssو نرم
افزار  8/1 Lisrelانجام گرفت.
یافتهها
در این تحقیق ،تعداد  80نفر از دانش آموزان مؤنث ،شرکت کردند 13 .نفر ( )61/2%رشته
ریاضی و  41نفر (  )% 51.2رشته تجربی و  26نفر (  )% 32.6رشته انسانی میباشند.
جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد.
جدول  .1نتیجه آزمون کلموگروف -اسمیرونف
متغیر شاخص
سطح معنی داری
K-S

سرمایه روانشناختی

اضطراب امتحان

اعتماد به نفس

0/ 962

1/ 405

1/ 001

0/ 313

0/ 139

0/ 269

همان طور که جدول  1نشان میدهد سطح معنی داری آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای
دادههای هر سه پرسشنامه باالی  ./.5بوده که آمارههای فوق نشان از نرمال بودن توزیع متغیرهای
پژوهش میباشد .لذا جهت آزمون فرضیات از آزمونهای آماري پارامتريک هستند ،استفاده
شده است.
فرضیه اول :بین سرمایه روانشناختی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم
رابطه وجود دارد.
الف) برای بررسی این فرضیه ابتدا ابعاد سرمایه روانشناختی را مورد بررسی قرار داده تا روابط
بین سئواالت مشخص گردد .در بررسی این سئواالت ،سؤاالت  23 - 19منفی بوده و بقیه
سئواالت نیز مثبت است یعنی رابطه وجود دارد .با توجه به مقدار سطح معنی داری که صفر بوده
و از  0/ 05کمتر است و مقدار  0/ 91برای  NFIکه مقدار آن بزرگتر از  0/9است و شاخص NFI

شاخص در مقایسه با مدل صفر ،به عنوان شاخص خوبی براي برازندگی مدلهای نظري میباشد،
میتوان به بررسی بقیه موارد پرداخت.
ب) در بررسی سؤاالت مربوط به اضطراب سئواالت  18 - 11 -3منفی بوده و در بقیه موارد مثبت
است و با توجه به مقدار سطح معنی داری که صفر بوده و از  0/ 05کمتر است و مقدار 0/39
برای  NFIکه مقدار آن بزرگتر از  0/9است و شاخص  NFIشاخص در مقایسه با مدل صفر ،به
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عنوان شاخص خوبی براي برازندگی مدلهای نظري میباشد .با در نظر گرفتن سئواالت منفی،
رابطه این دو متغیر با هم به صورت زیر است:

شکل  .1رابطه بین سرمایه روانشناختی و اضطراب امتحان

همانطور که در شکل  1مشاهده است ،بار عاملی استاندارد سرمایه روانشناختی با اضطراب
امتحانات برابر  % 98به دست آمده است که نشان میدهد این رابطه بسیار مطلوب است .بار عاملی
آماره  Tنیز  -2/ 01به دست آمده است که نشان میدهد هر چه سطح سرمایه روانشناختی باال
برود ،سطح اضطراب امتحانات پایین میآید .پس فرضیه اول تأیید میشود که بین سرمایه
روانشناختی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم رابطه وجود دارد.
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فرضیه دوم :بین اعتماد به نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم
رابطه وجود دارد.
در بررسی این مؤلفه ،سؤال  23منفی بوده و بقیه سئواالت نیز مثبت است یعنی رابطه وجود دارد
با توجه به مقدار سطح معنی داری که صفر بوده و از  0/ 05کمتر است و مقدار  0/ 90برای NFI

که مقدار آن بزرگتر یا مساوی  0/9است و شاخص  NFIدر مقایسه با مدل صفر ،به عنوان
شاخص خوبی براي برازندگی مدلهای نظري میباشد ،میتوان به بررسی بقیه موارد پرداخت.
سئواالت مربوط به اضطراب در فرضیه اول بررسی شده است.

شکل  .2رابطه بین اعتماد به نفس و اضطراب امتحان

همانطور که در شکل  2مشاهده است ،بار عاملی استاندارد اعتماد به نفس با اضطراب امتحانات
برابر  % 91به دست آمده است که نشان میدهد این رابطه بسیار مطلوب است .بار عاملی آماره T

نیز  -2/ 18به دست آمده است که نشان میدهد هر چه سطح اعتماد به نفس باال برود ،سطح
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اضطراب امتحانات پایین میآید پس فرضیه دوم تأیید میشود که بین اعتماد به نفس و اضطراب
امتحان دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم :بین سرمایه روانشناختی و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم
رابطه وجود دارد.
همانطور که در شکل  3مشاهده است ،بار عاملی استاندارد سرمایه روانشناختی و اعتماد به نفس
برابر  %39به دست آمده است که نشان میدهد این رابطه بسیار مطلوب است .بار عاملی آماره T

نیز  4/ 32به دست آمده است که نشان میدهد همبستگی مشاهده شده بسیار مطلوب است و هر
چه سطح سرمایه روانشناختی باال برود ،سطح اعتماد به نفس باال میآید .پس فرضیه سوم تأیید
میشود که بین سرمایه روانشناختی و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم رابطه
وجود دارد.

شکل  .3رابطه بین سرمایه روانشناختی و اعتماد به نفس
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فرضیه اصلی :بین سرمایه روانشناختی و اضطراب امتحان با نقش میانجی اعتماد به نفس در دانش
آموزان رابطه وجود دارد.

شکل  .4رابطه بین سرمایه روانشناختی و اضطراب امتحان و اعتماد به نفس

با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته با نرم افزار لیزرل ،رابطه سرمایه روانشناختی با
اضطراب امتحان با نقش میانجی اعتماد به نفس با بار عاملی استاندارد  % 92که در شرایط مطلوب
است ،محاسبه شده است .چون مقدار  P Valueکمتر از  0/ 05است ،میتوان نتیجه گرفت که
مدل تحلیل آماری مناسبی انجام پذیرفته است .در این رابطه بین سرمایه روانشناختی با اضطراب
امتحان (  )-0/ 02رابطه منفی و بین اعتماد به نفس و اضطراب امتحان (  )-0/ 69نیز رابطه منفی
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وجود دارد اما بین سرمایه روانشناختی و اعتماد به نفس (  )0/ 77یک رابطه مثبت وجود دارد که
با باال رفتن مقدار اعتماد به نفس اضطراب امتحان کم خواهد شد ،بنابراین فرضیه اصلی پژوهش
تأیید میگردد.
بحث و نتیجه گیری
شها نشان میدهند که دلیل افت تحصیلی در بسیاری از دانش آموزان ،ناتوانی در یادگیری
پژوه 
یا ضعف هوشی نبوده است بلکه ناشی از سطوح باالی اضطراب امتحان میباشد .لذا هدف از
پژوهش حاضر ،تبیین رابطه سرمایه روانشناختی و اضطراب امتحان با نقش میانجی اعتماد به نفس
در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان بجنورد بود .تجزیه و تحلیل دادههای آماری
نشان داد که فرضیه پژوهش تأیید میشود یعنی با تقویت سرمایه روانشناختی ،سطح اضطراب
امتحان دانش آموزان کمتر میشود و در مقابل ،اعتماد به نفس آنها افزایش مییابد.
فرضیه فرعی اول بیان میدارد که بین سرمایه روانشناختی و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه
وجود دارد .این فرضیه با نتایج پژوهش جهانگیر زاده و همکاران (  )59 13همسو میباشد .آنها

نشان دادند که اضطراب امتحان با تاب آوری و امید – که از ابعاد سرمایه روانشناختی هستند-

رابطه منفی معناداری دارد؛ همچنین با یافتههای حسین زاده فیروزآباد (  ،)59 13نیک منش و
یاری (  ،)09 13اکبری بورنگ و امین یزدی (  ) 1388و کندال (  ) 2000نیز مطابقت دارد که نشان
داد بین خودکارآمدی و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد.
جیکریکی و همکاران (  ) 2018به این نتیجه دست یافتند که خوش بینی با اضطراب امتحان رابطه
منفی دارد .از آنجایی که خوشبینی یکی از ابعاد سرمایه روانشناختی میباشد ،میتوان چنین
اظهار نمود که یافتههای این پژوهشگران با یافتههای پژوهش حاضر همسو میباشد .سلجوق
(  ،) 2018علیف و کاراکوس (  ،) 2015ریولی و همکاران ( )2 01 2و باگانا و همکاران ( ) 2011
همراستا با پژوهش حاضر نشان داد که سرمایه روانشناختی با استرس ،اضطراب ،فرسودگی شغلی
و رضایت شغلی رابطه دارد.
یافتههای ذبیحی حصاری و محمدی (  )49 13و رحمتی و فخرزاد (  )49 13نشان داد بین امیدواری
با اضطراب امتحان رابطه معنی دار وجود دارد و یافتههای امیری و همکاران ( ) 139 4نیز نشان داد
که بین خوش بینی و اضطراب امتحان رابطه منفی معنی دار وجود دارد که با نتایج فرضیه اول
پژوهش حاضر هم راستا میباشد .همسو با یافتههای حاصل از فرضیه اول ،یافتههای جدیدی و
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همکاران (  )49 13به رابطه منفی بین خوش بینی و اضطراب امتحان ،بیرامی و پورفرج عمران
(  )29 13به رابطه منفی خوشبيني و خودكارآمدي با اضطراب امتحان و مطالعه فردریکسون و
والستد کورمری (  ) 2015به نقش خوش بینی در کاهش اضطراب امتحان اشاره دارند.
فرضیه فرعی دوم به ارتباط بین اعتماد به نفس و اضطراب امتحان دانش آموزان اشاره دارد،
یعنی هر چه سطح اعتماد به نفس باال برود ،سطح اضطراب امتحان پایین میآید.

ساراسون و ساراسون ) 1990 ( 1اضطراب امتحان را شامل سه جزء اصلی شناختی ،عاطفی و

رفتاری میدانند .دانش آموزانی که اضطراب امتحان را از بعد شناختی تجربه میکنند ،از کمبود
اعتماد به نفس ،نگران هستند ،آنها ممکن است دچار افکار منفی گردند و به توانایی علمی و
صالحیتهای فکری خود شک کنند .عالوه بر این وقتی در شرایط امتحان قرار میگیرند ،به
احتمال زیاد بیش از حد بر نتایج منفی بالقوه تاکید کرده و احساس نا امیدی میکنند ،برخی
دانش آموزان ممکن است احساس کنند که در امتحان نیاز به پاسخگویی صحیح به هر سؤال
میباشد ،هنگامی که این اتفاق نمیافتد ،آنها ممکن است به بی کفایتی از جانب خود فکر

کنند ،بنابراین به افکار منفی نظیر "من میدانستم که این امتحان را پاس نمیکنم"" ،من می دانم

که در یک درجه ضعیف قرار دارم" ،یا "همه میدانند که من باهوش نیستم" و  ...دامن میزنند.
برای اینکه دانش آموزان بهترین فرصت را برای موفقیت تحصیلی داشته باشند ،افکار منفی باید
کاسته و کنترل شود (زیدنر.) 1998 ،2

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که سرمایه روانشناختی واعتماد به نفس به عنوان یک میانجی
شناختی عمل میکنند و افکار و احساسات و انگارههای فرد را تحت تأثیر قرار میدهد .فردی
که دارای این ویژگیهای مثبت عاطفی است در مواجهه با استرس و اضطراب به طور مؤثر با
تنیدگی کنار آمده و این امر موجب اداره بهتر امور میشود.

.Sarason & Sarason
. Zeidner

1
2
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بر اساس یافتههای پژوهش ،پیشنهاد میشود آموزش و پرورش ،فضایی را فراهم نماید تا ابعاد
سرمایه روانشناختی به قوت برسد ،زیرا سرمایه روانشناختی باعث میشود تا اعتماد به نفس
افزایش یابد و به طبع آن اضطراب امتحان ،کاهش یابد؛ همچنین والدین و معلمین با تشویق و
ایجاد انگیزه در دانش آموزان ،باعث افزایش اعتماد به نفس در آنها شوند؛ والدین و اولیای
مدرسه ،به دور از دغدغه نمره و با هدف یادگیری بیشتر ،از فراگیران ،امتحانات مکرر بگیرند تا
دانش آموز با شرایط امتحان آشنا شود و از اضطراب وی کاسته شود.
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