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 چکيده

های اسنادی با اضطراب امتحان در دانش  هدف این پژوهش بررسی رابطه ابعاد کفایت اجتماعی و سبک

ها در  تحقیق و روابط آنآموزان بوده است. روش تحقیق حاضر به دلیل بررسی وضع موجود متغیرهای  

باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان  جزء تحقیقات توصیفی/ همبستگی می،  جامعه
بود که با استفاده از روش    1397-98پسر دوره دوم متوسطه منطقه چهار شهر تبریز در سال تحصیلی 

نفر از این دانش آموزان به عنوان نمونه   200  تعداد،  گیری تصادفی ساده و با توجه به جدول مورگاننمونه

های  سبک ،  های کفایت اجتماعی فلنرگیری متغیرهای مورد نظر از پرسشنامهانتخاب شدند. به منظور اندازه

ها روش  اسنادی پیترسون و سلیگمن و اضطراب امتحان ساراسون استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده
های  ( بین سبک 1ها نشان داد: رگرسیون چند متغیره بکار برده شد. یافته ضریب همبستگی پیرسون و

کفایت اجتماعی با اضطراب  (2آموزان رابطه وجود دارد. اسنادی با اضطراب امتحان در دانش بین ابعاد 

وجود دارد.امتحان در دانش کفایت  سبک (3آموزان رابطه  ابعاد  های اسنادی )اسناد درونی/بیرونی( و 

تواند اضطراب امتحان در دانش آموزان  های انگیزشی( میمهارت هیجانی و آمایه،  اعی )مهارت شناختیاجتم

اندرکاران امر آموزش و پرورش  تواند اشارات کاربردی برای دستبینی کند. نتیجه تحقیق حاضر میرا پیش
   ها داشته باشد.و خانواده

 تماعی و اضطراب امتحان.ابعاد کفایت اج،  های اسنادیسبک  واژگان کليدی:
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   2بهزاد شالچی، 1راهب جعفری 

، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی، کارشناسی ارشد علوم شناختی )روان شناسی شناختی( 1

  .ایران،  تبریز،  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 .  ایران، تبریز،  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  گروه روانشناسی،  استادیار 2
 

 نویسنده مسئول:

 راهب جعفری

با اضطراب   بررسی رابطه سبک های اسنادی و ابعاد کفایت اجتماعی 

شهر تبریز  امتحان در دانش آموزان پسر دوره ی دوم متوسطه 
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 مقدمه

 کهزمانی اما، کنندمی تجربه درجات مختلف به زندگیشان طول در هاانسان همه تقریبا که است شناختیروان حالت اضطراب

 به امتحان اضطراب شود.می شناخته اختالل یک عنوان به، شودمی تعارض و موجب پریشانی رسد کهمی سطحی به و یابدمی افزایش

 عملکرد باعث کاهش و دهدمی قرار خود تأثیر در جهان در سراسر را دانشجو و آموز دانش هامیلیون،  مهم آموزشی مشکل یک صورت

 اتفاق ارزیابی هایبافت یا هادرموقعیت که شودمی گرفته نظر در اضطراب از نمونۀ ویژه یک، امتحان شود. اضطرابمی آنها در تحصیلی

)کاسادی رفتاریو  فیزیولوژیکی عاطفی،  شناختی هایمؤلفه افتد و شاملمی نگران به شناختی (. مؤلفۀ2010، 1است   و کنندهافکار 

که   کندمی بیان را (غیره و سردرد و لرزش)فیزیکی    – احساسات،  فیزیولوژیکی عاطفی مؤلفۀ گردد؛شکست بر می عواقب دربارۀ نگرانی
نداشتن رفتاری جز به است همراه اضطراب با  اطراف به کردن نگاه،  مداد با مانند بازی دهد؛می نشان را امتحان طول در که تمرکز 

 غیره. و کالس

پاسخ ایمجموعه صورت به امتحان اضطراب رو این از   همراه که شودمی رفتاری تعریف و فیزیولوژیکی، پدیدار شناسانه هایاز 

)پاتوین، مشابه شرایط ارزیابی یا امتحان در شکست هنگام ممکن پیامدهای منفی دربارۀ نگرانی با  (.2009است 

پدیده رایجی است که موجب عملکرد تحصیلی ضعیف در میان دانش آموزان سرتاسر جهان می شود. اضطراب امتحان  اضطراب 

پریشانی دانش آموزانی که از افتادن در  ، احساس  ناآرامی است که توسط  ناندا ترسند تجربه میامتحان میبیم و  )شراداها و  ،  شود 

به اختالالت اضطرابی2016 باالی استرس جزء ویژگی، اضطراب صفتی دارند،  (. افراد مبتال  های شخصی بدان معنی که وجود سطح 
طراب موقعیتی هستند بدین  اما افراد مبتال به اضطراب امتحان دارای اض، شودها آشکار میها و موقعیتآنها هستند که در همه زمینه

ترین (. اختالالت اضطرابی یکی از شایع2010کنند )کاسدی،های مشخص سطوح باالی استرس را تجربه میمعنی که آنها در موقعیت

عاطفی )چینی فروشان-اختالالت  نوجوانان بوده  یکی از مسائل 1395، نشاط دوست و عابدی، روانی کودکان و  ( و اضطراب امتحان 
کنند درصد دانش آموزان اضطراب امتحان را تجربه می  30تا    25(. طوری که حدود  2016معه امروزی است )پلگ،دیوچ و دان،جدی جا

(. همچنین از نظر تفاوت میزان 2006، و در بین دانش آموزانی که اختالل یادگیری دارند این میزان بیشتر نیز است )ارباچ و همکاران

بین دانش بدست آمده است. طوری که نتایج بعضی پژوهشسر و دانشآموزان پاضطراب در  ها آموزان دختر نتایج پژوهشی متفاوتی 

نشان داده است که میزان اضطراب امتحان دانش آموزان دختر بیش از پسران است و آنها اضطراب امتحان را با شدت بیشتری تجربه 
پژوهش1999کنند )فراندو ووارا،می برخی از  نیز از( اما  )  ها  نظر میزان 2012جمله فیوری  ( حاکی از آن است که بین دو گروه از 

ندارد.  اضطراب امتحان تفاوت معنی  داری وجود 

دلهره و عصبانیت  ، شوند در طول امتحان و شرایط ارزیابی سطح باالیی از فشار روانیدانش آموزانی که دچار اضطراب امتحان می
، شود )هابرتیتی عاطفی و رفتاری تداخل پیدا کرده و موجب نگرش منفی نسبت به مدرسه میبهزیس،  کنند که با عملکردرا تجربه می

باورهای شناختی مختل(. نتایج پژوهش نیز بیانگر آن است که دانش2009 امتحان از  نگرانی آسیبآموزان مبتال به اضطراب  -تر و 

نسبت به دانشش برخوردارند )بیرامی و ناختی بیشتری  بین سطح 1394،  همکارانآموزان عادی  (. نتایج پژوهش بیانگر رابطه منفی 

شود دارد اضطراب و موفقیت تحصیلی است و سطح اضطراب باال تأثیر منفی بر کیفیت نتایج تحصیلی که توسط دانش آموز کسب می
 (.2014،  آلوکا و نانگی، )اسیوکا

بر عملکرد تحصیلی دانش  آموزانی که در هنگام آماده شدن برای امتحان  شناسایی دانش، آموزانبا توجه با آثار مخرب اضطراب 

باشد  تواند اولین قدم برای کمک به چنین دانشکنند میو همچنین در طول امتحان اضطراب شدید و زیان بخش تجربه می آموزانی 
)2009،  )پلگ  متغیرهای در گواه و یآگاه ذهن های آموزشگروه ( بین1391(. براساس پژوهش گل پور چمرکوهی و محمدامینی 

 بهبود بر آگاهی ذهن بر مبتنی استرس کاهش روش آموزش .دارد وجود داریمعنی تفاوت امتحان اضطراب و ابراز وجود و آگاهی ذهن

 آگاهی ذهن آموزشی  ( در بررسی پیامدهای2012)  برنستین و لوتان،  تانی  .بود مؤثر امتحان اضطراب و وجود ابراز افزایش،  ذهن آگاهی

 پذیر آسیب خلق هاینشانه کاهش موجب داریمعنی به طور بالینی و آماری ظ لحا به آگاهی ذهن هایمهارت آموزش که کردند بیان

 .شودمی اضطراب و
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هایش  توانایی درباره را فرد که دارد اشاره خاص اجتماعی هراس با اضطراب از نوعی به که است کلی اصطالح امتحان اضطراب
معرض  در را فرد که هاییموقعیت،  است امتحان موقعیت مانند هاییموقعیت با مقابله توان کاهش آن پیامد و کندمی تردید دچار

مواد  امتحان اضطراب دچار فرد که داشت اظهار چنین توانمی بنابراین،  هستند مسئله یا مشکل حل مستلزم و دهندمی قرار ارزشیابی

 اضطراب امتحان دارای افراد .دهد نشان امتحان هنگام را خود معلومات که شودمی آن از مانع وی اضطراب شدت اما داندمی را درسی

 یکی که امتحان اضطراب.  میکنند مختل را آن یا رسانده آسیب عملکرد به رفتارها این که شوندمی واداشته نامربوط هایفعالیت به باال

 تعریف صورت این به را امتحان در اضطراب که دارد اضطراب کننده ناتوان تجربیات بر داللت،  شودمی محسوب اضطراب انواع از

 و روانشناختی،  پدیدارشناختی هایپاسخ از ایمجموعه دهد.می رخ امتحان حین در یا امتحان یک برای شدن آماده هنگام اند.کرده

 است. همراه مشابه ارزیابانه هایموقعیت یا امتحان یک در شکست یا منفی پیامدهای از نگرانی با که رفتاری
روند همیشه مورد توجه محققان بوده است های شناخت اجتماعی به شمار میهای اسنادی یکی از مولفهدر این میان که سبک

باید بتوانند علت رفتار دیگری را حدس بزنند و ب، ( چرا که برای ایجاد درک متقابل2010، 2)آکرا راساس اطالعاتی که در مورد افراد 

ها مایل به حدس زدن یا استنباط علت اتفاقات دنیای او یا آن رفتار خاص دارند دست به استنباط بزنند. به همین دلیل است که انسان

، گیریمکار میاسنادهای علی را به  ،  کننداطرافشان هستند و بر همین اساس ما برای فعهمیدن اینکه چرا افراد به شیوه خاصی رفتار می
علی اساس قدرتمندی برای پیش بینی و کنترل هستند. اگر ما بفهمیم چه عواملی باعث رفتار دیگران شده است ، در واقع اسنادهای 

پیشمی و میتوانیم  داد  نشان خواهند  کی یک رفتار خاص را  چه صورتی و  بگذاریم.  بینی بکنیم آنها در  تاثیر  بر آن رفتار  توانیم 

افتد تا بتوانیم شرایط به وقوع علی همچنین برای دنبال کردن اهداف مهم هستند؛ ما باید بدونیم هر چیزی چگونه اتفاق میاسنادهای 
یا شیوه تفسیر رفتارپیوستن آنها را فراهم کنیم. انسان نوع اسناد اصلی  بیرونی هستند، ها دارای دو  رفتار ، در اسناد درونی،  درونی و 

و اجتماعی،  ل درونیعل،  به خصوصیات فردی به فشارهای محیطی  بیرونی  ناپایدار و ، علل بیرونی،  پایدار و کلی و در سبک اسناد 

می نسبت داده  بداختصاصی  برای رویدادهای  که  سبک تبیینی ،  دهندثابت و کلی ارائه می،  های درونیتبیین،  شود. افرادی  دارای 
سبک اسناد خوشبینانه  ،  کنندمتغیر و خاص تبیین می،  های بیرونیرا بر اساس علتافرادی که رویدادهای بد  ،  بدبینانه هستند. برعکس

 دارند.

موفقیتروانشناسان اجتماعی دریافته به علل مختلفی اسناد میها و شکستاند که اغلب مردم  دهند. عموماً افراد های خود را 

دهند. بعضی از ها( را به عوامل بیرونی نسبت میرویدادهای منفی )شکستپذیرند اما ها( را میمسئولیت رویدادهای مثبت )موفقیت
اند. روانشناسان اعتقاد گذاری توصیف کردهدانند و برخی آن را خود خدمتمی روانشناسان این روند را حفظ خود پنداره یا عزت نفس

(.  1395، کنند. )فرخی و مصطفی پوراینچنین توصیف میهای خود را ها و شکسترا دارند و موفقیت دارند که اکثر افراد این سوگیری

آورند های آموزش و پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است. دالیلی که افراد برای موفقیت و شکست خود میمطالعه اسناد در زمینه
های دانش آموزان درباره واکنش  شان تاثیرگذار خواهد بود. تحقیقات انجام شدههبه طورمستقیم روی رفتارهای مرتبط با پیشرفت آیند

کنند. دانش آموزان موفق دهد که دانش آموزان علت موفقیت و شکست خود را شناسایی میشان نشان میدر مورد پیامدهای تحصیلی

 (.1390، عموماً بر علل درونی و دانش آموزان ناموفق بر علل بیرونی تاکید دارند )توکلی زاده و همکاران

، کوشش، توانایی جمله از یا رویداد حادثه یک علی عوامل مورد در آن اساس بر افراد که شودمی گفته آیندیفر به اسناد سبک
 شیوه یا اصلی اسناد نوع دو دارای ها( انسان2013)4(. به اعتقاد هایدر3،2013کنند )واینرگیری میتصمیم،  مسئولیت و دشواری سطح

 بیرونی اسناد سبک در و کلی و پایدار، درونی علل،  فردی خصوصیات به رفتار، هستند. در اسناد درونیبیرونی  و درونی، رفتار تفسیر

 هایتبیین،  بد رویدادهای برای که افرادی .شودمی داده نسبت اختصاصی و ناپایدار، بیرونی علل،  و اجتماعی محیطی فشارهای به

،  بیرونی  هایعلت اساس بر را بد رویدادهای افرادی که،  برعکس هستند. بدبینانه تبیینی سبک دارای، دهندمی ارائه کلی و ثابت، درونی

پیچیده اسناد خوشبینانه سبک، کنندمی تبیین خاص و متغیر ای است که با توانایی فرد در مدیریت  دارند. کفایت اجتماعی متغیر 

)پورگراوند و مهارت،  فایت اجتماعیک، توانایی شناختی، های انگیزشیهیجانات ارتباط دارد و از سائق ،  های رفتاری ترکیب شده است 
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استقالل شخصی و مسئولیت2014 پذیری اجتماعی یا به عبارت بهتر (. کفایت اجتماعی به معنای توانایی عملکرد انسان در اجرای 
  (.2012، و همکاران  5توانایی مراقبت از خود است )رانتانین

های ای از توانایینامه انجمن روانشناسی آمریکاست که کفایت اجتماعی را مجموعهکفایت اجتماعی از واژهجدیدترین تعریف از 

ترین تعریف کرده است و معمول، سازد تا با قابلیت و شکل مناسبی در یک زمینه اجتماعی تعامل کندآموخته شده که فرد را قادر می

یابی،  های ارتباطیمهارت، آمدنکنار ،  کفایت اجتماعی را ابراز وجود روابط میان فردی و توانایی تنظیم کردن ،  حل مسئله، دوست 
و همکاران،،  شناخت ها )کرمی  است  کرده  معرفی  رفتارهای فردی  و  عواملی چون 2014احساسات  (.کفایت اجتماعی دربرگیرنده 

 (.2016، گیری است )صلیبی و مدرسیصمیمهای ارتباطی و مسئولیت تمهارت، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی، خودآگاهی

کفایت اجتماعی مهارت طریق مهارتهسته مرکزی  زیرا از  ارتباطی است؛  مولفههای  شود. می  های دیگر کسبهای ارتباطی 
قبیل اعتماد به نفس پیامدهای مطلوب از  برای گسترش طیفی از  کیفیت ،  رفاه اجتماعی،  همچنین کفایت اجتماعی پایه و اساسی 

)چانگ و لیپذیرش توسط همساالن و شایستگی، پذیری جنسیمسئولیت، ستیدو (. کفایت اجتماعی به فرد  2010، های کاری است 

دهد با دیگران تعامل کند و عملکرد موثری در شرایط گوناگون فردی و اجتماعی داشته باشد. نقص در کفایت اجتماعی نقش اجازه می

بیرونی و درونی آسیبنان داشته و سبب میشناسی مسائل نوجواای در سببعمده پذیرتر شوند  شود تا حد زیادی نسبت به فشارهای 
برای آن،  و مشکالت روانی پدید آورد و از طرف دیگر کمبود کفایت اجتماعی به صورت مشکالت رفتاری در اجتماعی و رفتاری  ها 

بروز می پذیریپاسخ،  ایت اجتماعی باید همکاری( معتقدند برای تقویت کف2006)6کند. گرین و رچیسافراد  پذیرش  ، دهی و تاثیر 

  (2010)7های تعامل مثبت در دانش آموزان را تقویت کرد. چانگ و لیای دوستانه و دیگر شیوهرفتار کردن به شیوه،  مسئولیت اجتماعی
ب، های آموزش در مدرسهشیوه، به عنوان یک منبع حمایتی یا مکمل رفتار والدین با اهمیت تعامالت  با معلم را  ین فردی و تعامل 

 کنند. های را برای یادگیری و تمرین کفایت اجتماعی ایجاد میدانند زیرا فرصتمی

 

 روش

متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش باشد که با  می  1397-98آموزان دوره دوم 

نمونه با توجه به جدول مورگان  گیری تصادفیاستفاده از روش  به عنوان نمونه انتخاب  نفر از این دانش آموزان   200تعداد ،  ساده و 
های اطالعات بدست آمده با استفاده از روش، هاآوری دادهپس از جمع، باشدروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می.  شدند

های آمار استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون ها و از روشنمودارها و درصد، استانداردهاانحراف  ،  آمار توصیفی مانند: میانگین

پرسشنامهآوری دادههمچنین برای جمع  و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.  های زیر استفاده شده است.ها از 

 پرسشنامه سبک اسنادی

برای رویدادهای غیرقابل کنترل  ر برای اندازهدهی است و نخستین بااین پرسشنامه یک ابزار خودگزارش گیری اسنادهای افراد 

پیترسون و سلیگمن ( ساخته شد. پرسشنامه سبک اسنادی در برگیرنده دوازده موقعیت فرضی )شش رویداد خوب و 1984) 8توسط 
جزئی  -ناپایدار و کلی  -پایدار،  نیبیرو -شش رویداد بد( است. برای هر رویداد چهار پرسش مطرح شده است. این موارد شامل درونی

های بیرونی از مجموع نمره -برای نمونه بعد درونی، توان برای هر یک از سه بعد یاد شده در نظر گرفتها را میباشد. نمرهرویداد می

به دست می ضریب آلفای کرونباخ را  2001) آید. بریدجسپرسش اول  نمو  80/0( برای پرسشنامه سبک اسنادی  ده است. گزارش 
بابکی ) برای موقعیت شکست درونی 1990اسالمی شهر  پایدار  ، 75/0( طی پژوهشی ضریب آلفای کرونباخ آن را  موقعیت شکست 

پایدار  ،  74/0و در موقعیت موفقیت درونی   73/0موقعیت شکست کلی ،  43/0   0/ 76و موقعیت موفقیت کلی   56/0موقعیت موفقیت 

پرسشنامه  آلفای کرونباخ برای کل پرسش های  (2014، ؛ به نقل از اشکانی و حیدری2002) همچنین سلیمانی نژاد به دست آورد.

 گزارش کرد.  74/0را 

 

 
5 Rantanen 
6 Green&Rechis 
7 Cheung& Lee 
8 Peterson and Seligman 
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 پرسشنامه کفایت اجتماعی

( پرندین )(  1990پرسشنامه کفایت اجتماعی که فلنر  پرسشنامه  1385ساخته و که توسط  ( در ایران هنجار شده است. این 

پرسشنامه کفایت اجتماعی سنجیده میشامل چهار عامل است که بر اسا شوند. پرسشنامه کفایت اجتماعی که س بعضی از سئواالت 
بر میهای هیجانی و آمایهمهارت،  مهارت شناختی،  چهار بعد مهارت رفتاری بر اساس این روش از تحلیل  .گیردهای انگیزشی را در 

ل زیر قضاوت کنید. الزم به ذکر است که تعدادی از سواالت دارای  های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدوشما نمره

 باشد. مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است:نمره بندی معکوس می

 باشد.میزان کفایت اجتماعی در این جامعه بسیار خوب می،  باشد  117تا   47در صورتی که نمرات پرسشنامه بین   -
 باشد.میزان کفایت اجتماعی در سطح متوسطی می،  باشد  188تا   117نمرات پرسشنامه بین  در صورتی که  -

 باشد.می  میزان کفایت اجتماعی ضعیف،  باشد  188در صورتی که نمرات باالی   -

گیری بزار اندازهگیرد یعنی اینکه اگیری هر آنچه اندازه میقابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه
یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می پرندین )در شرایط  ( با آزمون آلفای کرونباخ 1385دهد. پایایی این پرسشنامه توسط 

 بدست آمده است.  SPSS  88/0باالی    با استفاده از نرم افزار

 ( TAQ( )1957)ساراسون  امتحان اضطراب پرسشنامه

 پرسشنامه یک مقیاس است. این ماده 37 دارای و شد ساخته ساراسون توسط 1957 سال در راسونسا امتحان اضطراب مقیاس

 خودگزارش شیوه یک اساس بر توانمی ترتیب این به و دهند پاسخ درست/غلط صورت به ماده هر به باید هاآزمودنی که کوتاه است

 اضطراب پرسشنامه گذارینمره یافت. برای دست آن از بعد و قبل،  امتحان جریان در فرد فیزیولوژیکی تجربیات و روانی به حاالت دهی

 سواالت سایر به بلی جواب هر برای یک نمره داد و همچنین  33-29-27-26-15-3سواالت برای خير جواب به باید ساراسون امتحان

 امتحان اضطراب نشانگر بیشتر نمره آید.می بدست فرد امتحان اضطراب نمره، نمرات کردن جمع از بدهید. پس نمره یک باید نیز

 گیرد:می قرار طبقه سه این از یکی در شده کسب نمره به توجه با فرد است. همچنین بیشتر

  ترپایین و 12 نمره خفیف: اضطراب

  20 تا 13 نمره متوسط: اضطراب

 باالتر و 21 شدید: نمره اضطراب

 در گزارش کرد.  91/0نیمه کردن   دو روش با کرد و گزارش80/0مجدد آزمون طریق از را مقیاس پایایی ضریب (1980) تراین

برای در ایمطالعه  دیگری بدست آمد. مطالعه 90/0میزان این که شد استفاده کرانباخ آلفای ضریب از درونی همسانی بررسی ایران 

 گزارش کرد.  95/0همسانی درونی آن را  و   88/0پرسشنامه را   این کرونباخ ( آلفا1391توسط یزدانی ) ایران در

 

 روش اجرا
پرسشنامهنامهبعد از أخذ معرفی کفایت اجتماعی و ،  های اسنادیهای سبکهای الزم جهت حضور در مدارس و سپس اجرای 

به صورت ، شهر تبریز  4ی دوم متوسطه مدارس پسرانه منطقه  آموزان دورهاضطراب امتحان در دانش بود. ابتدا اجرای آزمون  گروهی 

، ها در سر جای خودپس از استقرار آزمودنی، های خالی آموزشگاه گرد آوردهدر اتاق،  آموزانی که جهت آزمون انتخاب شدندکلیه دانش
 ها بیندهی به سواالت ارائه داده شد. سپس پرسشنامهبه منظور ایجاد آمادگی در آنان و کاهش اضطراب توضیحاتی درباره نحوه پاسخ

 آنها توزیع شد. در ضمن به منظور تسهیل در برقراری ارتباط در کلیه مدارس از وجود کادر مدیریتی و معاونتی آن مراکز استفاده شد. 

 

 های تحقيق یافته 

 های توصيفییافته

عه است که  های آماری مانند میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای مورد مطالهای توصیفی این پژوهش شامل شاخصیافته

 ارائه شده است.   2و  1در جدول  
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 های اسنادیهای پرسشنامه سبکهای آماری مولفه: شاخص1جدول 

 تعداد انحراف معيار ميانگين متغير

 اسناد درونی/بيرونی

 اسناد موقت/پایدار

 اسناد اختصاصی/کلی

05/27 

37/28 

79/28 

05/3 

91/5 

62/4 

200 

200 

200 

 

ها  نفر بود که میانگین و انحراف معیار آن  200آموزان شود در این پژوهش تعداد کل دانشمشاهده می  1همانطور که در جدول 

  28/ 37اسناد موقت/ پایدار  ،  05/3و    05/27های اسنادی به این ترتیب حاصل شد: در مقیاس اسناد درونی/ بیرونی  در پرسشنامه سبک

 است.  62/4،  79/28اسناد اختصاصی/ کلی ،  91/5و 

 های پرسشنامه کفایت اجتماعی های آماری مولفه. شاخص2ل جدو

 تعداد انحراف معيار ميانگين متغير

 مهارت رفتاری

 مهارت شناختی

 مهارت هيجانی

 های انگيزشیآمایه

23/146 
78/16 

16/12 

66/28 

78/26 
17/4 

10/4 

03/7 

200 
200 

200 

200 

 

ها  نفر بود که میانگین و انحراف معیار آن  200آموزان پژوهش تعداد کل دانششود در این مشاهده می  2همانطور که در جدول 

به این ترتیب حاصل شد: در مقیاس مهارت رفتاری   پرسشنامه کفایت اجتماعی  و  78/16مهارت شناختی  ، 78/26و    23/146در 
 است.  03/7و   66/28آمایه های انگیزشی ،  10/4و   16/12مهارت هیجانی  ،  17/4

 

مربوط به فرضيههایافته  های پژوهشی 

 های اسنادی با اضطراب امتحان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تبریز رابطه وجود دارد.بین سبک  فرضيه اول:

مفروضهتحلیل بهنجاریهای مقدماتی انجام شد تا از عدم تخطی  پراکنش اطمینان حاصل شود. ،  های  بودن و همگنی  خطی 
موقت/پایدار و کلی/اختصاصی با ، ضریب همبستگی محاسبه شده بین اسناد درونی/بیرونی، شودمشاهده می 3جدول  همانطور که در 

 اضطراب امتحان معنادار است. 

 های اسنادی با اضطراب امتحان: رابطه سبک3جدول 

   اضطراب امتحان

**186/0 

000/0 

*153/0 

03/0 

*123/0 

01/0 

 ضریب همبستگی پیرسون

 معناداری
 ضریب همبستگی پیرسون

 معناداری

 ضریب همبستگی پیرسون

 معناداری

 اسناد درونی/بیرونی

 
 اسناد موقت/پایدار

 

 استناد کلی/اختصاصی
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 آموزان دوره دوم متوسطه شهر سمنان رابطه وجود دارد.بین ابعاد کفایت اجتماعی با اضطراب امتحان در دانشفرضيه دوم: 

بهنجاریمقدماتی انجام شد تا از عدم تخطی مفروضههای تحلیل خطی بودن و همگنی پراکنش اطمینان حاصل شود. همانطور ، های 

های انگیزشی با هیجانی و آمایه، شناختی، های رفتاریضرایب همبستگی محاسبه شده بین مهارت،  شودمشاهده می  4که در جدول  
 اضطراب امتحان معنادار است. 

 ابعاد کفایت اجتماعی با اضطراب امتحان : رابطه4جدول 

   اضطراب امتحان
*164/0 

03/0 

**477/0 

000/0 
**536/0 

000/0 

**382/0 
000/0 

 ضریب همبستگی پیرسون

 معناداری

 ضریب همبستگی پیرسون

 معناداری
 ضریب همبستگی پیرسون

 معناداری

 ضریب همبستگی پیرسون
 معناداری

 مهارت رفتاری

 

 شناختیمهارت 

 
 مهارت هیجانی

 

 های انگیزشیآمایه
 

 

امتحان را در دانشهای اسنادی میابعاد کفایت اجتماعی و سبکفرضيه سوم:  آموزان دوره دوم متوسطه شهر تواند اضطراب 

 بینی کند.  سمنان پیش
به اینکه  انگیزشی و اسناد درونی/بیرونی در های آمایه، مهارت هیجانی،  درصد واریانس مشترک مهارت شناختی،  2Rبا توجه 

در ، کندبینی میدرصد واریانس اضطراب امتحان را پیش  6/8مهارت شناختی ،  بینی اضطراب امتحان است در گام اول رگرسیونپیش

، یکنند و در گام سوم مهارت شناختدرصد واریانس اضطراب امتحان را تبیین می  1/12گام دوم مهارت شناختی و هیجانی مشترکا 
، کنند و در گام چهارم مهارت شناختیبینی میدرصد واریانس اضطراب امتحان را پیش  8/16های انگیزشی مشترکا هیجانی و آمایه

چون   5کنند. در جدول  درصد واریانس اضطراب امتحان را تبیین می  2/18های انگیزشی و اسناد درونی/بیرونی مشترکا آمایه،  هیجانی

لذا مدل رگرسیون خطی معنادار است و در ، معنادار است  001/0در سطح   Fاداری محاسبه شده در آزمون در گام چهارم سطح معن

های انگیزشی و اسناد درونی/بیرونی رابطه خطی معنادار دارد. بنابراین با توجه به معنادار بودن آمایه،  هیجانی، نتیجه مهارت شناختی
های انگیزشی و اسناد درونی/بیرونی( و متغیر مالک )اضطراب امتحان(  آمایه،  هیجانی،  بینی )مهارت شناختیرابطه بین متغیرهای پیش

 ارائه شده است.  6نتایج برآورد مدل معنادار در قالب جدول ضرایب رگرسیون در جدول  

 بينی اضطراب امتحان: نتایج معناداری مدل رگرسيون برای پيش5جدول 

 مدل 
منبع 

 تغييرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی
R 2R F 

سطح 

 معناداری

 گام اول 

 )مهارت شناختی(

 رگرسیون

 باقیمانده
 جمع

944/151 

783/100236 
727/100388 

1 

231 
232 

039 /0 86/0 35/0 000/0 

 گام دوم

)مهارت شناختی و 

 مهارت هيجانی(

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع

604/12115 

123/88273 

727/100388 

2 

230 

232 

347 /0 121/0 78/15 000/0 

 000/0 38/15 168/0 41/0 3 764/16837 رگرسیون گام سوم

http://www.psyj.ir/


 138 -149 ص، 1400 بهار، 25شماره ، ی ایرانفصلنامه روانشناسی و علوم رفتار
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

مهارت ، )مهارت شناختی

هيجانی و آمایه های 

 انگيزشی(

 باقیمانده

 جمع

963/83550 

727/100388 

229 

232 

 گام چهارم

مهارت ، )مهارت شنلختی

آمایه های ، هيجانی

انگيزشی و اسناد 

 درونی/بيرونی(

رگرسیون 

 باقیمانده
 جمع

018/18308 

709/82080 
727/100388 

4 

228 
232 

427 /0 182/0 71/12 000/0 

 
گیری متغیر پیش بین قرار ضریب رگرسیون حاصل از نمرات خام است و بنابراین تحت تأثیر مقیاس اندازه bبا توجه به این که  

برای  tاستفاده شد. با توجه به اینکه در گام چهارم آزمون ، که ضریب رگرسیون حاصل از نمرات استاندارد است  Betaاز ،  دارد بنابراین

کمتر از   های انگیزشی و اسناد درونی/بیرنی آمایه،  هیجانی،  های شناختیمهارت،  معنادار است 05/0معناداری رگرسیون در سطح 
بینی اضطراب امتحان  ( در پیش310/0دهد که سهم مهارت شناختی )نشان می  Betaضرایب  ، بینی کننده اضطراب امتحان استپیش

 ( است.  129/0( و اسناد درونی/بیرنی )147/0مهارت هیجانی )،  (274/0های انگیزشی )بیشتر از سهم آمایه

 

و نتيجه  گيری بحث 
پژوهش نشان داد که بین سبکنتایج حاصل از تحلیل داده این  )اسهای  اسناد موقت/پایدار و ،  ناد درونی/بیرونیهای اسنادی 

با نتایج کارشکی و همکاران  یافته بدست آمده در این پژوهش  اسناد کلی/ اختصاصی( با اضطراب امتحان رابطه معنادار وجود دارد. 
تبیین نتایج بدست آمده باشد. در ( همسو می2008( و چانگ و همکاران )2011رایس )،  (1386زاده )قلی،  (1392درتاج )،  (1396)

یا موفقیت و شکست زندگی خود را تبیین میتوان گفت که سبک اسناد شیوهمی پیامدهای مثبت و منفی  کنند.  ای است که افراد 

به شیوهای است که به وسیله آن تالش میسبک اسناد شیوه های معین کنیم علل پایدار و زیربنایی رفتار دیگران و دالیلی که افراد 

نوع سبک تبیین خوش، کنندل میعم )درک کنیم. اسناد شامل دو  (  2014بینانه و سبک تبیین بدبینانه است. پترسون و همکاران 
ها گیرند: الف(رویدادهای مثبت و ب(رویدادهای منفی. هر کدام از این مؤلفههای اسنادی دو نوع رویداد را در برمیمعتقدند که سبک

بیرونی عبارت است از نسبت دادن   -جزئی. اسناد درونی  -ناپایدار و اسناد کلی  -اسناد پایدار،  بیرونی  -درونی نیز سه مؤلفه دارند. اسناد

  -محیط یا موقعیت. اسناد پایدار ، در مقابل نسبت دادن آن به عوامل خارج از شخص، علل موفقیت و شکست به عوامل درون شخص
ناپایدار است. همچنین،  عوامل پایدار و همیشگی ناپایدار شامل نسبت دادن علل موفقیت و شکست به ، در مقابل علل کوتاه مدت و 

موقعیت -اسناد کلی به تمام  ها در برابر نسبت دادن آن به یک موقعیت خاص مربوط جزئی به نسبت دادن علل موفقیت و شکست 

با نگرش خوشبینانه معتقدند یک پیامد تحصیلی دستاست. دانش چرا که آنها مطمئن هستند آن پیامد مثبت ، یافتنی استآموزان 

بود و در نتیجه این نگرش خوشبینانه  (.  1394، عملکرد تحصیلی بهتری دارند )رستم اوغلی و همکاران،  قابل دستیابی خواهد 

 : ضرایب رگرسيون برای پيش بينی اضطراب امتحان6جدول 

 سطح معناداری tآماره  Beta خطای معيار b متغير مدل 

 اول گام 
 ثابت

 مهارت شناختی
661/85 

095/1 
295/3 
131/0 

 
121/0 

99/25 
67/6 

000/0 
001/0 

 گام دوم
 ثابت

 مهارت شناختی
 مهارت هیجانی

564/26 

701/0 
966/0 

029/11 

743/1 
173/0 

 

125/0 
345/0 

40/2 

40/0 
58/5 

01/0 

002/0 
000/0 

 000/0 22/1  318/11 870/13 ثابت گام سوم
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 مهارت شناختی
 مهارت هیجانی

 انگیزشیآمایه های 

750/0 
723/0 

295/0 

669/1 
182/0 

082/0 

127/0 
259/0 

234/0 

44/0 
97/3 

59/3 

002/0 
000/0 

000/0 

 گام چهارم

 ثابت

 مهات شناختی

 آمایه های انگیزشی

 مهارت هیجانی
 اسناد درونی/بیرنی

249/3- 

821/0 

765/0 

390/0 
181/0 

076/14 

688/1 

182/0 

094/0 
089/0 

310/0 

274/0 

147/0 
129/0 

23/0- 

48/0 

2/4 

14/4 
02/2 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 
004/0 

 

 قرار خود تأثیر در جهان در سراسر را دانشجو و آموز دانش هامیلیون،  مهم آموزشی مشکل یک صورت به امتحان اضطراب

 که شودمی  گرفته نظر در اضطراب از نمونۀ ویژه یک،  امتحان اضطرابشود.  می آنها در تحصیلی عملکرد باعث کاهش و دهدمی

)کاسادی فیزیولوژیکی و رفتاری عاطفی، شناختی هایمؤلفه افتد و شاملمی اتفاق ارزیابی هایبافت یا هادرموقعیت (.  2010،  است 
 فیزیکی )لرزش  -احساسات،  فیزیولوژیکی عاطفی مؤلفۀ گردد؛شکست بر می عواقب دربارۀ نگرانی و کنندهافکار نگران به شناختی مؤلفۀ

نداشتن رفتاری جز به است همراه اضطراب که با کندمی بیان غیره( را و سردرد و مانند   دهد؛می نشان را امتحان طول در که تمرکز 

پاسخ ایمجموعه صورت به امتحان اضطراب رو این غیره از و کالس اطراف به کردن نگاه،  مداد با بازی ،  پدیدار شناسانه  هایاز 
 شرایط ارزیابی یا امتحان در شکست هنگام ممکن پیامدهای منفی دربارۀ نگرانی با همراه که شودمی رفتاری تعریف و فیزیولوژیکی

مهارت ، ت رفتاری(. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش بین ابعاد کفایت اجتماعی )مهار2009است )پاتوین، مشابه

های انگیزشی( با اضطراب امتحان رابطه معنادار وجود دارد. یافته بدست آمده در این پژوهش با نتایج  مهارت هیجانی و آمایه، شناختی
( )،  (1394تحقیقات محمدی و همکاران  در تبیین باشد. ( همسو می1389( و فرجی و همکاران )1387میرسمیعی و ابراهیمی قوام 

برای تنظیم و فراهم کردن انسجام ابعاد نسبتاً متمایز نتایج بدست آمده می توان گفت که کفایت اجتماعی یک مفهوم قابل استفاده 

با توجه  (.  1994،  باشد )گرونیگها میروابط دوستانه است. کفایت اجتماعی متشکل از گروهی از رفتارهای کلیدی بر اساس رشد بچه

باشد  عاطفی و شناختی می، های اجتماعیکفایت اجتماعی شامل رفتارها و مهارت،  (2000برگ و ویسبرگ )کرین  ، الیاس، به زینس
ها برای سازگاری موفق نیاز دارند. کفایت اجتماعی در چگونگی گذر سالم فرد از کودکی به بزرگسالی نقش اساسی دارد. بدون  که بچه

افتد. زندگی مستقل و مشارکت در جامعه به دردسر می،  های زندگی روزانهمهارت،  ارهایی از کفرد در عرصه، های اجتماعی الزممهارت

 (.1390، تر است )ابوالقاسمی و همکارانهای کار مهمکنند که کفایت اجتماعی از تجربه واقعی در مکانمی کار فرمایان اغلب ادعا
پدیده رایجی است که موجب عملکرد تحصیلی ضعیف در میان دان امتحان  آموزان سرتاسر جهان میشاضطراب  شود. اضطراب 

پریشانی دانش، احساس  که توسط  ناآرامی است  امتحان میبیم و  افتادن در  ناندا ترسند تجربه میآموزانی که از  و  )شراداها  ،  شود 

به اختالالت اضطرابی2016 باالی استرس جزء، اضطراب صفتی دارند،  (. افراد مبتال  های شخصی ویژگی بدان معنی که وجود سطح 

اما افراد مبتال به اضطراب امتحان دارای اضطراب موقعیتی هستند بدین  ، شودها آشکار میها و موقعیتآنها هستند که در همه زمینه
ترین (. اختالالت اضطرابی یکی از شایع2010کنند )کاسدی،های مشخص سطوح باالی استرس را تجربه میمعنی که آنها در موقعیت

عاطفیاختال )چینی فروشان-الت  نوجوانان بوده  یکی از مسائل 1395، نشاط دوست و عابدی، روانی کودکان و  ( و اضطراب امتحان 

)پلگ است  امتحان را تجربه  30تا   25(. بطوری که حدود 2016،  دیوچ و دان،  جدی جامعه امروزی  درصد دانش آموزان اضطراب 
 کنند.می

تحلیل داده اینتایج حاصل از  که  های  نشان داد  پژوهش  های انگیزشی و اسناد آمایه،  مهارت هیجانی،  که مهارت شناختین 

آموزان پیش امتحان آنان استدرونی/بیرونی دانش  پیش،  بینی کننده اضطراب  بینی اضطراب امتحان که سهم مهارت شناختی در 

یافته بدست آمده در این پژوهش با نتایج کارشکی و  مهارت هیجانی و اسناد درونی/بیرنی است.، های انگیزشیبیشتر از سهم آمایه
( )،  (1396همکاران  )،  (1392درتاج  )،  (1386قلی زاده  )،  (1394محمدی و همکاران  فرجی و ،  (1387میرسمیعی و ابراهیمی قوام 

مطالعه  توان گفت که باشد. در تبیین نتایج بدست آمده می( همسو می2008( و چانگ و همکاران )2011رایس )،  (1389همکاران )
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زمینه شکست خود میاسناد در  برای موفقیت و  برخوردار است. دالیلی که افراد  خاصی  پرورش از اهمیت  به  های آموزش و  آورند 
با پیشرفت آیند های دانش آموزان گذار خواهد بود. تحقیقات انجام شده درباره واکنششان تاثیرهطورمستقیم روی رفتارهای مرتبط 

کنند. دانش آموزان موفق آموزان علت موفقیت و شکست خود را شناسایی میدهد که دانششان نشان میپیامدهای تحصیلی درمورد

 (.1390، آموزان ناموفق بر علل بیرونی تاکید دارند )توکلی زاده و همکارانعموماً بر علل درونی و دانش

نشان می برای عمل به شیوهدهد که کفایت اجتماعی به عنوان توانایتحقیقات  ی متناسب با سن و توانایی  ی سازگارانهی افراد 
های ارتباطی مهارت، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی، در برگیرنده عواملی چون خودآگاهی، شود. کفایت اجتماعیشناختی تعریف می

های های ارتباطی مولفهاز طریق مهارت  های ارتباطی است زیرامهارت،  ی مرکزی کفایت اجتماعیگیری است. هستهو مسئولیت تصمیم

، رفاه اجتماعی، پایه و اساسی برای گسترش طیفی از پیامدهای مطلوب از قبیل اعتماد به نفس، شود. کفایت اجتماعیدیگر کسب می
وان ی کفایت اجتماعی به عنهای کاری است. توسعهپذیرش توسط همساالن و شایستگی، مسوولیت پذیری جنسی،  کیفیت دوستی

بهترین پیش نظر گرفتههای موفقیت در درمان بیماریبینی کنندهیکی از  ای شود زیرا نقص در کفایت اجتماعی نقش عمدهمی  ها در 

پذیرتر شوند و مشکالت شود تا حد زیادی نسبت به فشارهای بیرونی و درونی آسیبدر سبب شناسی مسایل فردی داشته و سبب می

کمبود کفایت اجتماعی به صورت مشکالت رفتاری در بیماران بروز ، ها پدید آورد؛ از طرفی دیگربرای آن  اجتماعی و رفتاری،  روانی
به انتخاب رفتارهای مناسب در زمینهمی موثرانه این نشانهکند. کفایت اجتماعی فرد را قادر  های اجتماعی های مختلف برای تفسیر 

کند و احساس با ارزش بودن و فرصت شرکت در اجتماع و ها برای خود و دیگران میبینی پیامد رفتارهای مختلف و پیشدر موقعیت

 دهد. خانواده را به فرد می
هایش  توانایی درباره را فرد که دارد اشاره خاص اجتماعی هراس با اضطراب از نوعی به که است کلی اصطالح امتحان اضطراب

معرض  در را فرد که هاییموقعیت،  است امتحان موقعیت مانند هاییموقعیت با مقابله توان کاهش آن پیامد و کندمی تردید دچار

مواد  امتحان اضطراب دچار فرد که داشت اظهار چنین توانمی بنابراین،  هستند مسئله یا مشکل حل مستلزم و دهندمی قرار ارزشیابی
 اضطراب امتحان دارای افراد دهد. نشان امتحان هنگام را خود معلومات که شودمی آن از مانع وی اضطراب شدت اما داندمی را درسی

 که امتحان کنند. اضطرابمی مختل را آن یا رسانده آسیب عملکرد به رفتارها این که شوندمی واداشته نامربوط هایفعالیت به باال

 تعریف صورت این به را امتحان دراضطراب که دارد اضطراب کنندهناتوان تجربیات بر داللت،  شودمی محسوب اضطراب انواع از یکی

 و روانشناختی،  پدیدارشناختی هایپاسخ از ایمجموعه دهد.می رخ امتحان حین در یا امتحان یک برای شدن آماده هنگام اند.کرده
 است. همراه همشاب ارزیابانه هایموقعیت یا امتحان یک در شکست یا منفی پیامدهای از نگرانی با که رفتاری

 

 گيری نتيجه
ی دوم متوسطه شهر آموزان دورهدانشاز آنجا که جامعه آماری به   هایی به شرح زیر روبرو بوده است:پژوهش حاضر با محدودیت

های ها خصوصا پژوهشعدم شناخت و آگاهی نسبت به پژوهشامکان تعمیم نتایج به سایر شهرها وجود ندارد.  ،  شودمحدود میتبریز 

یا در  کنند و  آن خودداری  و اجرای  نشان دهند و از قبول همکاری  تست مقاومت  در اجرای  روانشناسی سبب شده برخی از افراد 
نادیده گرفت.های واقعی ندهند که نمیصورت همکاری پاسخ  موضوع با ارتباط در مشابه تحقیقی الگوهای وجود عدم  توان این اثر را 

ابز پژوهش برای اندازهحاضر و استفاده از  نظر.گیری سازهارهای خودگزارشی  مورد  پژوهش در سایر شود  بنابراین پیشنهاد می  های 

بررسی رابطه ابعاد کفایت اجتماعی این پژوهش به منظور تأمین شواهد اولیه از ها اجرا شود تا قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشد.  شهر
سبک خودتنو  یادگیری  با راهبردهای  اسنادی  دانشهای  در  بنابراین    آموزانظیمی  گرفت.  صورت  تبریز  شهر  متوسطه  دوم  دوره 

بیشتر و وسیعپژوهش به نظر میهای  به منظور تکرار این تحقیق و تعیین ثبات آثار آن این برنامه الزم و ضروری  به  رسد. میتر  توان 

با منظور افزایش دقت طرح تحقیق در پژوهش های موجود مقایسه کرد و همچنین پیشنهاد دیگر برنامههای آینده آثار این برنامه را 

به رابطهمی  ی واقعی بین متغیرها پی برد.شود با حذف و کنترل متغیرهای مزاحم 
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 منابع

رابطه سبک اسناد و خودتنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری "آهنچیان، م.ر.، ارفع، ف. و بهمن آبادی، س.،  [1]

 . 1394،  362-350،  2، آموزش در علوم پزشکی، سال چهاردهم، شماره  "پزشکی مشهدو مامایی دانشگاه علوم  

م.،   [2] گلزار،  و  ن.ع.  فرخی،  ص.،  قوام،  ابراهیمی  ج.،  زاده،  یادگیری  "توکلی  راهبردهای  آموزش  اثربخشی 
پسر آموزان  و خودکارآمدی دانش  سبک اسناد  بر وضعیت سالمت روان،  پایان نامه دکتری "خودتنظیمی   ،

 .1390شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی،  روان
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