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 رونیکی؛ اضطراب امتحان؛ عزت نفسسنجش؛ کارپوشه الکت :یدیکلواژگان 

  مقدّمه

هاه آموزشی و پرورشوی مسوتلزا توعوه بوه وضوآی  روانوی یادریرنودران اسو . از         اعراه برنامه

طرفی به سبب بروز مسائل خوا  در دوران نوعووانی و عووانی، ایون دوران بوا نووعی سوردررمی        

براین تقویو  عوزت نفوس،    همراه با کاهش عزت نفس، خود ک  بینی و اضطراب همراه اسو ، بنوا  

ین کارهایی اس  که مسوئونن آموزشوی و   ترمه احسا  خودباوره و کاهش فشارهاه روانی از 

 (. 1988تربیتی باید به آن توعه ویژه داشته باشند  استادیان، سودانی و مهرابی زاده هنرمند، 

ه از ربوه عنووان یور پدیوده مهو  و رایور در مراکوز آموزشوی کوه بسویا           1اضطراب امتحان

انگواره و تردیود در   ریرند، نوعی اشتغال ذهنی اس  که با خود کو  نوعوانان و عوانان با آن در

شوود و  هاه مشخص و به عدا تمرکز حوا  و واکونش عسومانی ناخوشوایند منجور موی     توانایی

پیامد منفوی آن کواهش تووان مقابلوه بوا موقآیو  امتحوان و ناکارآموده تحصویلی اسو . نتوایر            

( مویود ایون مطلوب اسو  کوه اضوطراب امتحوان بوان بوا ناکارآموده           1993  2یلور هاه مپژوهش

هواه ناخوشوایند همبسوتگی دارد. همننوین اضوطراب      تحصیلی، سسم  روانی ضآیف و هیجوان 

 هاه هموراه بوا نگرانوی در موورد    امتحان به حس منفی، نگرانی، برانگیختگی روانشناختی و رفتار

 (.9339، 3 بمبموتیکند می شایستگی در امتحان اشاره

کنود و  اضطراب امتحان از عمله موارده اس  که سسم  روان یادریرندران را تهدید موی  

 سوو   بر کارآمده، شکوفایی اسوتآداد، شوکل ریوره شخصوی  و هویو  اعتمواعی آنوان اثور        

میلیوون   13( هور سوال تقریبوا    1980  5و داینور  4به زع  دنودانتو (. 1981دارد خسروه و بیگدلی،

، ایون  کنندیمدرصد از دانشجویان آمریکا اضطراب امتحان را تجربه 10آموز دبیرستانی و دانش 

                                                                                                                         
1. Test Anxiety 
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4. Dendato 

5. Diener 
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؛ 9330درصود اعوسا شوده اسو   کیوزر و بور ،       99عدد اخیراً براه دانش آمووزان ابتودایی   

ولوی   دانود یمو ت را سواان (. فرد داراه اضطراب امتحان پاسوخ  9331، 2و نو ولی 9331، 1سافر

 که وه از مآلومات خود اسوتفاده کنود. هنگوامی کوه     شودیممانع از آن شدت اضطراب امتحان 

یور حالو  ناخوشوایند شوامل      به عنوانشود، اضطراب امتحان فرد با موقآی  ارزیابی روبرو می

 شوود ل شدن سیسوت  عصوبی خودکوار دیوده موی     احسا  تنش و دلهره، افکار نگران کننده و فآا

( مآتقوود اسوو  یادریرنوودران بووا 9338نقوول از سووافر،  ؛ بووه9331 3(. عانسووون1983 اسوو یلبررر،

کنند ولی به خود صرف مطالآه می هاهیهمکسساضطراب امتحان اغلب زمان بیشتره نسب  به 

و خود را مستآد ابتس به شکسو    کنندیمخود اطمینان ندارند، احسا  عدا کفای   هاهییتوانا

 .دانندیم

لکورد و پیشورف  تحصویلی، شخصوی  و اعتمواد بوه       اضطراب امتحان رابطه تنگاتنگی بوا عم  

که افراد درون ررا و کسانی که عزت نفوس کمتوره دارنود،     هبه طورنفس یادریرندران دارد، 

(. از آنجاییکووه 1983، 4 بوووردهنوود یموومیووزان بیشووتره از اضووطراب امتحووان از خووود نشووان     

خودکارآمده، افوزایش   یادریرندران با اضطراب امتحان بان واکنش به تهدید، کاهش احسا 

(، احسوا  اضوطراب   9339 ارعون،   شودید عواطفی   ههوا واکنشخود تحقیره، انتظار شکس ، 

(، کواهش عوزت نفوس و رفتوار     9331 نو و لوی،   تآمی  یافته، خودکشی، ناامیوده و افسوردری  

نزا اس  هر تسشی که منجور   کنندیم( را تجربه 1999، 6و کاتز 5 واچیکاو نامناسب در کس 

بکوار   1914ین بار در سوال  اوّله تغییر این شرایط شود انجاا ریرد. مفهوا اضطراب امتحان براه ب

بوود و   ساال 91ساخته شد که شامل 1903( نیز در سال TAQ 7رف  و آزمون اضطراب امتحان

ین نظریه در اوّل. نزا به ذکر اس  سنجیدیممولفه هاه اضطراب عمومی را در موقآی  امتحانی 

                                                                                                                         
1. Soffer 

2. Lowe & Lee 

3. Johnson 

4. Boor 

5. Wachelka 

6. Katz 

7. Test Anxiety Questionnaire 
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 سوافر،   باشود یمو ( 1909  1اضطراب امتحان، نظریه اضوطراب امتحوان مانودلر و ساراسوون    مورد 

هواه  ( پنر مداخله موثر براه کاهش اضطراب امتحان را مهارت9330  (. کیز  و بور 9331

هاه مربوط بوه علسوه آزموون    هاه مطالآه و مهارترفتاره، مهارت –رفتاره، شناختی، شناختی 

خوا    اهمّیو  هوا و تحقیقوات انجواا شوده در پنجواه سوال اخیور بیوانگر         دانند. کثرت نوشوته می

 باشد.اضطراب امتحان و نقش آن در زندری افراد می

مطالآوه، اضوطراب امتحوان و خودپنوداره رابطوه       ههامهارت( مآتقد اس  بین 1980 9توبیا 

نیول اضوطراب   مطالآه نامناسب و ناکافی یکی از د ههاعادتطولی وعود دارد، به رونه اه که 

امتحان و اضطراب امتحان نیز از دنیل خودپنداره منفی اس . همننین بوین اضوطراب امتحوان و    

سسم  روان رابطه منفی و بین نمرات اضطراب امتحان و نشوانگان مرضوی رابطوه مثبو  وعوود      

دیل مطالآوه را تآو   ههامهارت( 1988(. بیرامی و عبده 1981 میر سمیآی و ابراهیمی قواا،  دارد

، مطالآوات بسویاره نیوز راهبردهواه فراشوناختی را در کواهش       داننود یمو کننده اضطراب امتحان 

، 4؛ دیوویس و لیسواکر  9339، 3 تیود، آندرسوون وتریالو     کننداضطراب امتحان موثر قلمداد می

فرایند تغییر شوناختی در افوزایش عملکورد     تأثیر( 1999 5(. هانهان، ریناردسون و پوک 9330

( 1988کردند. استادیان، سودانی و مهرابوی زاده هنرمنود    تأییدهش اضطراب امتحان را فرد و کا

رفتاره الیس برکاهش اضوطراب امتحوان    –عاطفی  –اثر بخشی مشاوره رروهی به شیوه عقسنی 

( هو  توأثیر   1993آرا و محمدزاده  فر، نجفی، رزامحمده کردند. تأییدو افزایش عزت نفس را 

 آموزان را تأیید کردند.بر کاهش اضطراب امتحان دانش ارزشیابی توصیفی

؛ موثس  انود کورده  تأییود مطالآات متآدده همبستگی منفی اضطراب امتحوان و عوزت نفوس را    

( مآتقد اس  افراد براه مقابله با اضطراب بوه عوزت نفوس نیواز دارنود و از عوزت       1980 6بامیستر

؛ بوه نقول از نبووه،    1919 7. لوسوین  بردیمنفس به عنوان س ره در برابر اضطراب فرهنگی ناا 
                                                                                                                         
1. Mandler and Sarason 

2. Tobias 

3. Thiede , Anderson & Thrriault 

4. Davis, W., & Lysaker 

5. Holohan, Richardson & Puckett, 

6 .Baumeister 

7. lau. sing 
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منفی بر عملکرد امتحان دارد و اضطراب امتحان بان با  تأثیر( مآتقد اس  اضطراب امتحان 1910

 عزت نفس پایین همبسته اس .

یکی دیگر از متغیرهائی که بر رشود هموه عانبوه دانشوجویان در محویط آموزشوی مووثر اسو ،         

از داوره او در موورد نفوس خوویش     تور مهو  هیچ حک  ارزشوی   باشد. براه انسانمی 1عزت نفس

(. 9،1911تورین عامول در رشود روانوی اسو   برانودن      یقطآو نیس ، ارزشیابی شخصی از خویشتن 

محیط آموزشی قورار دارد و وعوود آن بور هموه سوطوح       تأثیرعزت نفس مولفه اه اس  که تح  

نشوناختی حواکی از آن اسو  چناننوه     هاه رونارون روایبررسزندری اثررذار اس ، در حقیق  

روردد  ینمو عزت نفس وعود نداشته باشد، نیازهاه رسترده تره نظیور آفریودن و پیشورف  ارضوا      

یی که فرد دربواره ارزش  هاقضاوت(. عزت نفس عنبه اه از خودپنداره اس  که از 9333، 3 کلمز

 (. 1989ن، شود شیهیایمدارد، ناشی  هاقضاوتخود و احساسی که مربوط به این 

کورنیس، براکنور    ههاپژوهشبهره منده از عزت نفس وابسته به پیشرف  تحصیلی اس ، در 

شود  بوه    تأییود  هایشوان ییتوانا( همبستگی مثب  بین عزت نفس و تصور فرد از 1989و فرانکل  

و  هوا ییتوانا(، در واقع پیشرف  تحصیلی باعث افزایش تصور مثب  فرد از 1993نقل از بیابانگرد،

فوس را بوه   قابل مسحظه اه بر عزت نفس خواهود داشو . کووپر اسومی  عوزت ن      تأثیراین مه ، 

ریرد که پایین بودن آن بر پشتکار، اعتماد و موفقی  تحصیلی اثر منفوی  منزله متغیره در نظر می

(. 1911 دادسوتان،   داردا بور عه  تغییر موقآی  و یا سازش یافتگی را داردیمدارد و فرد را وا 

رفتاره بر کواهش اضوطراب امتحوان،     –استراتژه هاه شناختی  تأثیر( در پژوهشی 1994 4ساپ

اسوتفاده از   توأثیر ( 1993رضوایی   کورد؛  تأییود افزایش عزت نفس و خودپنداره دانش آموزان را 

کارپوشه الکترونیکی بر نگرش، انگیزه پیشرف  و پیشرف  تحصیلی دانشجویان مرکوز آمووزش   

( 1999کرد. همننوین دانامزرعوه    تأییداه صنآتی خواعه نصیرالدین طوسی را الکترونیکی دانشگ

کارپوشووه الکترونیکووی بوور راهبردهوواه یووادریره   یرهکووارربووه تووأثیردر پژوهشووی بووه بررسووی 

                                                                                                                         
1. Self esteam 

2. Branden 

3  . cloms 

4. Sapp 
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مثبو  کارپوشوه    توأثیر خودتنظیمی دانشوجویان پرداخو  کوه نتوایر ایون پوژوهش نشوان دهنوده         

 .باشدیمظیمی الکترونیکی بر راهبردهاه یادریره خودتن

ه یوادریره بوا قابلیو     هوا فرآورده، یر ابزار یادریره و سنجش فرایند و  1کارپوشه الکترونیکی

ذخیره سازه، سازماندهی، ارایه بازخورد، اصسح و بازبینی کارهاه دانشجو در یر محویط دیجیتوال   

رشود، پیشورف  و مهوارت    تواند همانند ویترینوی، نمایوانگر   یممبتنی بر وب، شبکه یا کام یوتر اس  و 

(، یکوی از پیشوگامان توسوآه کارپوشوه     9،  9330دانشجو در زمینه خا  باشد. به نظر هلن بوارت   

را بوه منظوور    هاآنالکترونیکی در آموزش، کارپوشه الکترونیکی حاوه کارهایی اس  که یادریرنده 

هود. محتوواه یور    دیمو نمایش رشد و تغییر در طول زموان عموع آوره، تامول، روزینش و نموایش      

، هوا پروژهتواند نمونه کارهاه نوشتنی، نوارهاه ویدیویی، کارهاه هنره، یمکارپوشه الکترونیکی را 

اظهار نظرهاه مآل ، والدین، مآلمان و میهمانوان، پوسوتر، مصواحبه، شوآر، نتوایر، حول مسوائل، خوود         

و پیشورفتهاه یادریرنوده    اهو مهوارت ها، و هر رونه کار دیگره که به باور مآلو  نشوانگر رشود    یسنج

هواه آنسیون بوه عنووان یور ابوزار       دهد. استفاده از کارپوشه الکترونیکوی در دوره اس  را تشکیل می

؛ 3،9339؛ بواربر 2،9331باشد  ریو  و مور اویون   سنجش خوب مورد توافق پژوهشگران مختلف می

خودارزشویابی، یوادریره    ها فرصتی بوراه (. به اعتقاد برخی کارپوشه9339، 5؛ وان9339، 4چن و چن

سازد اسوترادلر و  ه فرده، کاهش اضطراب امتحان را فوراه  موی  هامهارتخودتنظیمی، تامل و رشد 

(. کارپوشه الکترونیکی عسوه بر اینکه یر ابوزار خووب   9313؛ مرتضوه، 9339؛ وان،9330، 6ویتزل

 تواند ابزار مناسبی براه یادریره نیز باشد.  یمبراه سنجش اس  

متنوعی کاربردهاه  هاهینهزم( کارپوشه ها در 9331 7نظر انجمن آموزش عالی آمریکا طبق

هوا  رسترده اه در عموع آوره شوواهد مآنوی دار دربواره پیامودهاه یوادریره دارنود. کارپوشوه        

                                                                                                                         
1 E. portfolio 

2 Gaytan, J. , & McEwan 

3 Barbera  

4 Chen, C., & Chen  

5 Wang  
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کنود توا بوه    باشد کوه مربیوان و دانشوجویان را تشوویق موی     الگوه اثربخشی سنجش عایگزین می

مشارکتی و ازتباطوات( ب ردازنود کوه از     هاهییتوانابیل تفکر سطح بان، هاه  از قآزمون مهارت

 (.9334، 2؛ رایو  9330، 1موور - بوزتوو  باشود سونتی( امکوان پوذیر نموی     ههاروشطریق دیگر  

( مزی  کارپوشه الکترونیکوی در آمووزش و پوروش را    9339 3کنسرسیوا کارپوشه الکترونیکی

هاه سازماندهی خود را توسوآه داده و  کند تا مهارتمی داند که به دانشجویان کمردر این می

خود شناخ  حاصل کنند. همننین به استآداد خوود   هاهیکاستو  هاییتوانا، هامهارتنسب  به 

 یشرفتشوان پپی برده، آن را در مآرس نمایش قرار دهند و باعث بانرفتن عزت نفس خود شوند. 

در طول زمان توسآه پیدا کرده اسو . تصومی  حرفوه     هامهارترا بسنجد و نشان دهد که چگونه 

کارپوشوه   هواه یو  مزاه بگیرند و بوه طوور حرفوه اه خودشوان را ارتقوا بدهنود. بوه طوور کلوی          

هاه پشتیبان، قابلیو  حمول   از: فضاه اشغال شده کمتر، آسانی ایجاد فایل اندعبارتالکترونیکی 

تکنولووژیکی، در   ههوا مهوارت ، افوزایش  محوور بوودن  -و نقل، یادریره ماداا الآمر، یادریرنوده 

کارپوشه تأثیر(. پژوهشی که مستقیماً 1980ارتباطی خسروه، ههامهارتدستر  بودن، افزایش 

را برسی کرده باشد یافو  نشود اموا در ایون زمینوه       اضطراب امتحان و عزت نفسالکترونیکی بر 

 هاه زیر اشاره کرد:توان به پژوهشمی

( در پژوهشی به بررسی ارزشیابی تکوینی مونظ  بور کواهش    1981ی  شاه نآمتی، ونیی و فان

دهنوده  آموزان پرداخته اس  کوه آن نشوان  تحصیلی دانشاضطراب امتحان و خسقی  و پیشرف 

 مثب  استفاده از ارزشیابی تکوینی در کاهش اضطراب امتحان اس . تأثیر

شوه الکترونیکوی بور نگورش،     اسوتفاده از کارپو  توأثیر ( در پژوهشی به بررسوی  1993  رضایی

انگیزه پیشرف  و پیشورف  تحصویلی دانشوجویان مرکوز آمووزش الکترونیکوی دانشوگاه صونآتی         

مثب  کارپوشوه الکترونیکوی بور     تأثیر هدهندهخواعه نصیرالدین طوسی پرداخ  که نتایر نشان 

 .باشدیمنگرش، انگیزه پیشرف ، و پیشرف  تحصیلی 

کارپوشووه الکترونیکووی بوور  یرهکووارربووه تووأثیره بررسووی ( در پژوهشووی بوو1999دانامزرعووه  

                                                                                                                         
1 Buzzetto. More 

2 Wright 
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 توأثیر راهبردهاه یادریره خودتنظیمی دانشجویان پرداخ  که نتایر این پوژوهش نشوان دهنوده    

 . باشدیممثب  کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهاه یادریره خودتنظیمی 

کارپوشوه  سیسوت  سونجش    یرهکوارر بوه  توأثیر ( در پژوهشی به بررسوی  9331چن  چان   

الکترونیکی مبتنی بر وب روه یادریره خود ادراکی و پیشرف  تحصیلی پرداخته اسو . نمونوه   

. دادیمنفر( تشکیل 93دبیرستان  سوّامطالآه این پژوهش را دانشجویان دو کس  کام یوتر سال 

مآنواداره روه پیشورف     توأثیر نتایر پژوهش نشان داد که سیست  کارپوشوه مبتنوی بور وب هویر     

حصیلی دانشجویان ندارد. اما به کارریره این سیست  به طور مآنواداره باعوث ارتقوا  عملکورد     ت

 .شودیمیادریره خود ادراکی 

( نگرش دانشجویان دانشکده علوا تربیتی دانشوگاه خاورمیانوه ترکیوه    9339 1آرنل و آرپ

دانشجو داوطلبانه  909را نسب  به کارپوشه الکترونیکی مورد مطالآه قرار دادند. این پژوهش که 

شرک  داشتند نشان داد که دانشجویان نگرش مثبتی بوه کوارریره کارپوشوه الکترونیکوی      دران

کارپوشه به الکترونیکوی باعوث یوادریره پایودار شوده و امکوان        هاآندر آموزش دارند. از نظر 

فوزایش  و همننوین انگیوزش آنوان نسوب  بوه مطالآوه را ا       دهدیمکنترل شخصی را به دانشجویان 

 .دهدیم

خودارزشیابی سیسوت  سونجش کارپوشوه     تأثیر( در پزوهشی به بررسی 9313 2چان  چان 

الکترونیکی به سطوح متفاوت انگیزش دانشجویان پرداخ . در این پوژوهش کوه در دو کوس     

کام یوتر دبیرستان اعرا شده بود رروه آزمایش با سیسوت  کارپوشوه الکترونیکوی موورد سونجش      

د. نتایر نشوان دادنود کوه کارپوشوه الکترونیکوی بوراه ارتقوا  یوادریره خودارزیوابی          قرار ررفتن

 باشد.گیزه بان مفیدتر و اثربخش تر میدانشجویان با انگیزش پایین نسب  به دانشجویان با ان

( در پژوهشی کوه روه دانشوجویان علووا کوام یوتر دانشوگاه در      9313پاراسکیوا، آلکسیون 

ات اعوورا کردنوود. بووه بررسووی نقووش کارپوشووه الکترونیکووی در ارتقووا   عوواطّسدانشووگده فنوواوره 

نفور دانشوجو بوود. بآود      41یادریره خودنظ  دهی انجاا دادند. نمونه پژوهش شامل  ههامهارت
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و امکانواتی شود کوه     هوا یوده ابه صورت کموی و کیفوی، نتوایر پوژوهش منجور بوه        هادادهتحلیل 

 دهی دانشجویان شود.باعث ارتقا  یادریره خودنظ   تواندیم

در  تواننود یمو که یادریرنودران   باشدیمهمانگونه که ذکر شد کارپوشه یر روش سنجش 

 هوواهیوو فآالخووود کنتوورل و نظووارت داشووته و براسووا  اهووداف خودشووان   هوواهیوو فآالآن بوور 

ایون نووع سونجش بتوانود در      رسود یمو را تنظی  و هدای  کننود، در نتیجوه بوه نظور      شانیادریره

داشته باشد. پژوهشگر توا کنوون پژوهشوی کوه      تأثیرامتحان و عزت نفس یادریرندران اضطراب 

بسونجد رو پیودا نکورد.     کارپوشه الکترونیکی را بور روه اضوظراب امتحوان و عوزت نفوس      تأثیر

نوع الکترونیکی آنرا بر اضوطراب   یژهبه واین نوع سنجش  تأثیربنابراین هدف این پژوهش تآیین 

انشوجویان بوود توا کوارایی یوا عودا کوارایی سونجش بوسویله کارپوشوه           امتحان و عوزت نفوس د  

الکترونیکووی در اضووطراب امتحووان و عووزت نفووس دانشووجویان مشووخص شووود، بوورهمین اسووا   

 پژوهش عبارت اس  از: هاهیهفرض

 .دهدیرا کاهش م یاناضطراب امتحان دانشجو یکی. استفاده از کارپوشه الکترون1

 .دهدیم یشرا افزا یانعزت نفس دانشجو یکیرون. استفاده از کارپوشه الکت9

 روش
پس آزمون با دو رروه استفاده شد کوه ارائوه آن    ـدراین پژوهش از طرح آزمایشی پیش آزمون 

 به شرح زیر اس :

 X  

 -  

کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد مشکین شوهر تشوکیل   عامآه آماره این پژوهش را 

مشوغول بوه تحصویل بودنود. نمونوه پوژوهش        1991-99تحصویلی  سوال  اوّل در نیمسال داد کهمی

ریوره در درسوتر  انتخواب    حاضر، شامل دو کس  در  مآماره بود کوه بوه صوورت نمونوه    

نفر بوود. بوراه اعوراه     03نفر بودند، که در کل حج  نمونه  93رردید و دانشجویان هر کس  

نزا به عمل  هاهیهماهنگبراه انجاا پژوهش  پژوهش حاضر ابتدا با دانشگاه آزاد مشکین شهر
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آمد و با قبول همکاره از سوه آن دانشگاه و بآد از مذاکره با استاد مربوطه در خصوو  شویوه   

اعراه پژوهش و طراحی کارپوشه الکترونیکی، ابتودا پویش آزموون اضوطراب امتحوان و عوزت       

به صوورت   هاکس  س یکی از نفس براه هر دو رروه   رروه آزمایش و کنترل ( اعرا شد. س

تصادفی به عنوان رروه آزمایش و دیگره به عنوان رروه رواه بررزیده شودند. پوس از اعوراه    

بور   متغیر مستقل به مدت یر ترا تحصیلی سه مواه( ، اضطراب امتحان و عزت نفس پیش آزمون

پرسشنامه مون ، پس آزرا تحصیلی، و در نهای  بآد از پایان تروه رروه آزمایش اعمال رردید

ات مورد نیاز اطّسعبر روه هر دو رروه اعرا شد که بدین ترتیب  اضطراب امتحان و عزت نفس

عمع آوره شده و س س مورد تجزیه و تحلیل قرار ررفتنود، بودین ترتیوب از طریوق مقایسوه دو      

 پژوهش مورد بررسی قرار ررفتند. هاهفرضیهرروه، 

اسوتفاده   10نسوخه   1اره از نرا افزار ا  پی ا  ا در این پژوهش براه انجاا محاسبات آم

 مستقل استفاده شد.Tپژوهش از آزمون  هاهیهفرضرردید و عه  بررسی 

 ابزارهاه استفاده شده در این پژوهش به شرح زیر بود: 

سواال بوا دو    90ایون پرسشونامه شوامل     :(TASالف( پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسوون   

اسو    90آورند اه که آزمودنی در این مقیا  به دس  میداکثر نمرهرزینه بلی و خیر اس . ح

دهنوده عودا وعوود    ه اضطراب شدید و حداقل نمره زیور صوفر اسو  کوه نشوان     دهندهکه نشان

باشد. ضریب شدید می 19در سطح خفیف نمرات بانتر از  8تر از اضطراب اس  و نمرات پایین

بووده اسو  و ضوریب     91/3طریوق روش دونیموه کوردن    پایایی همسانی درونی این پرسشنامه از 

 (.1914رزارش شده اس  دادستان،  89/3هفته 0بازآزمایی آن بآد از رذش  

ساخته  1901: این پرسشنامه را کوپر اسمی  در سال پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمی  -ب

دروغ سونر  ساال آن  8سنجد و یمساال آن عزت نفس را  03ساال دارد،  08اس . این مقیا  

ریورد و پاسوخ آن بوا بلوه و خیور      یمو باشد، نمره رذاره آن به صورت صفر و یور صوورت   می

کسب کنند، داراه عزت نفس بوان   90شود. افراده که در این آزمون نمره بانتر از یممشخص 

                                                                                                                         
1. SPSS 
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باشد. پایایی آزمون یمو فرده که پایین تر از این مقدار به دس  آورد، داراه عزت نفس پایین 

 =r= ،81./r= ،83./r/.80ه تنصیف، آلفاه کرونبوا  و رواتمن بوه ترتیوب     هاروشا استفاده از ب

( 1988(. استادیان، سودانی و مهرابی زاده هنرمنود  1980بوده اس   نریمانی، بیابانگرد و رعبی، 

بوا  ضریب پایایی این پرسشنامه را با استفاده از دو روش آلفاه کرونبا  و تنصیف به ترتیب برابر 

این پژوهش روایوی   باشد. دریم/. به دس  آوردند، که بیانگر ضرایب پایایی مطلوب 93/. و 88

اساتید حوزه روانشناسی قرار ررف  و پایایی آن با استفاده از آلفاه کرونبوا    تأییدآزمون مورد 

 /. به دس  آمد. 19

 هایافته

 عزت نفس ی مورد مطالعه برحسب اضطراب امتحان وهاگروهالف. توصيف 

 ی مورد مطالعههاگروه. شاخصهای توصيفي اضطراب امتحان برای 1جدول

 انحراف استاندارد میانگین تآداد آزمون رروه

 آزمایش
 آزمونپیش

 آزمونپس

93 

93 

19/10 

4/13 

110/9 

913/9 

 کنترل
 آزمونپیش

 آزمونپس

93 

93 

00/10 

8/14 

901/9 

104/9 

اضطراب امتحان هر دو رروه کنترل و آزمایش در پوس   ، میانگین1عدول  ههادادهبراسا  

 آزمون کاهش یافته اس  اما این کاهش براه رروه آزمایش بیشتر بوده اس .  

 ی مورد مطالعههاگروه. شاخصهای توصيفي عزت نفس برای 2جدول

 انحراف استاندارد میانگین تآداد آزمون رروه

 آزمایش
 آزمونپیش

 آزمونپس

93 

93 

10/99 

90/91 

89/4 

90/9 

 آزمونپیش کنترل

 آزمونپس

93 

93 

0/99 

00/99 

41/4 

90/4 
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، میانگین عزت نفس در هر دو رروه در پس آزمون افزایش یافته 9عدول  ههادادهبراسا  

 اس . اما این افزایش براه رروه آزمایش بیشتر اس .

 ب. تحلیل استنباطی

و تحلیول واریوانس   لیول کوواریوانس   با توعه به طورح پوژوهش و عودا برقوراره مفروضوات تح     

پوس آزموون اسوتفاده شود.     -مستقل براه نمرات اختسفی پیش آزموون  Tاز آزمون چندمتغیره، 

هوواه نرمووال بووودن توزیووع بووا اسووتفاده از آزمووون  مسووتقل مفروضووه Tبووراه اسووتفاده از آزمووون 

اسمیرنوف و یکسانی واریانس ها با آزمون لوین مورد بررسی قرار ررف . نتوایر   -کالمورروف

 ، ارایه شده اس .4و9 مستقل براه آزمون فرضیات در عدول Tآزمون 

 امتحانمستقل برای نمرات اختالفي پيش آزمون ـ پس آزمون اضطراب  t. نتايج آزمون3جدول

 t Df P تفاوت میانگین تآداد رروه

 90/0 93 آزمایش
18/11 08 

3

 99/3 93 کنترل 1/3

مشواهده شوده بوراه مقایسوه میوانگین نمورات اختسفوی         t، مقودار  9عدول  ههادادهبراسا  

 %90اس . بنابراین بوا  >P 31/3و سطح مآناداره مشاهده شده آن  18/11اضطراب امتحان برابر 

شوود کوه بوه کوارریره کارپوشوه الکترونیکوی در       فورس صوفر رد، و نتیجوه ررفتوه موی      اطمنیان

 سنجش، براه کاهش اضطراب امتحان دانشجویان موثر بوده اس . 

 پس آزمون عزت نفس-مستقل برای نمرات اختالفي پيش آزمون t. نتايج آزمون 4جدول

 t Df P تفاوت میانگین تآداد رروه

 83/4 93 آزمایش
19/9 08 319/3 

 93/1 93 کنترل

مشاهده شده بوراه مقایسوه میوانگین     tشود، مقدار مشاهده می 4همانگونه که در عدول شماره 

اسو .   >P 319/3و سطح مآناداره مشاهده شوده آن   19/9نمرات اختسفی اضطراب امتحان برابر 
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یره کارپوشووه شووود کووه بووه کووارراطمنیووان فوورس صووفر رد، و نتیجووه ررفتووه مووی %90بنووابراین بووا 

 الکترونیکی در سنجش، براه افزایش عزت نفس دانشجویان موثر بوده اس .

 بحث و نتیجه گیری
نشووان داد؛ اسووتفاده از کارپوشووه الکترونیکووی درکوواهش اضووطراب امتحووان   اوّلبررسووی فرضوویه 

یون  این پژوهش رویاه ا اوّل. به طور کلی نتیجه فرضیه  تأیید فرضیه اوّل( دانشجویان موثر اس 

تووان  نکته اس  که با اسوتفاده از کارپوشوه الکترونیکوی در آمووزش و سونجش دانشوجویان موی       

 توأثیر این یافته حمایتی تجربی اس  براه نشوان دادن  اضطراب امتحان دانشجویان را کاهش داد. 

(، در واقوع  رواندانشجویان و یک ارچگی آن دو  سنجش و  حال  روانشناختیروش سنجش بر 

( سونجش بخوش   1984  آیود و بنوابر رفتوه سویف    وره آموزش به حساب میسنجش بخش ضر

آمووزان و دانشوجویان   یوادریره دانوش   ههوا کوشوش آموزشی مآلو  و   هاهی فآالتآیین کننده 

اس . براه تبیین این اثر از مقایسه میانگین رروه آزمایش و کنترل استفاده شود. نتیجوه پوژوهش    

اخوتسف مآنواداره را بوین نمورات دانشوجویان روروه        حاصول از آن  ههاپژوهشحاضر با نتایر 

کارپوشوه را بور اضوطراب امتحوان      توأثیر کنترل با رروه آزمایش نشان داد. پژوهشی که مسوتقیما  

نآمتوی،  هاه مرتبطی مثول پوژوهش شواه   بسنجد، یاف  نشد اما نتیجه این پژوهش با نتایر پژوهش

(، آروول و 9331(، چنو  چانو     1999 (، دانامزرعووه 1993(، رضوایی   1981ونیوی و فوانی    

( 1981همخوانی دارد. پژوهش شاه نآمتی، ونیوی و فوانی     (9319(، چان ، چاو  9339آرپ  

تحصویلی  به بررسی ارزشیابی تکوینی منظ  بر کواهش اضوطراب امتحوان و خسقیو  و پیشورف      

شویابی تکووینی در   مثبو  اسوتفاده از ارز   توأثیر ه دهنوده آموزان پرداخته اس  که آن نشوان دانش

اسوتفاده از کارپوشوه    توأثیر ( بوه بررسوی   1993کاهش اضطراب امتحان اس . پوژوهش رضوایی    

الکترونیکووی بوور نگوورش، انگیووزه پیشوورف  و پیشوورف  تحصوویلی دانشووجویان مرکووز آموووزش     

 توأثیر  هدهنوده الکترونیکی دانشگاه صنآتی خواعه نصیرالدین طوسی پرداخ  کوه نتوایر نشوان    

. دانامزرعوه    باشدیمه الکترونیکی بر نگرش، انگیزه پیشرف ، و پیشرف  تحصیلی مثب  کارپوش

کارپوشه الکترونیکوی بور راهبردهواه یوادریره      یرهکارربه تأثیر( در پژوهشی به بررسی  1999
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مثبو  کارپوشوه    توأثیر خودتنظیمی دانشوجویان پرداخو  کوه نتوایر ایون پوژوهش نشوان دهنوده         

( کوه بوه   9319پژوهش چان  و چواو  . باشدیمیادریره خودتنظیمی  الکترونیکی بر راهبردهاه

از  هوا آنه یادریره خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی با اسوتفاده  هاهییتوانابررسی رابطه بین 

سوطح بوانه شوناختی،     ههوا مهوارت کوه   دهود یمو کارپوشه الکترونیکوی پرداختوه اسو  نشوان     

از طریق استفاده از کارپوشه الکترونیکوی رشود و    فراشناختی، خودتنظیمی و یادریره مشارکتی

( و چانو  و  1999(، دانامزرعوه   1993هاه رضایی . هرچند متغیر وابسته پژوهشیابدیمتوسآه 

اسوتفاده از کارپوشوه    تأثیرها با متغیر وابسته این پژوهش یکی نیس  اما این پژوهش (9319چاو  

 هوا آنو نتوایر   متحان دانشجویان را بررسی کردنود الکترونیکی را بر متغیرهاه مرتبط اضطراب ا

اسوتفاده از کارپوشوه الکترونیکوی در سونجش را بورروه متغیرهواه نگورش، انگیوزش          توأثیر ه  

پیشوورف  تحصوویلی، پیشوورف  تحصوویلی، راهبردهوواه خووودتنظیمی دانشووجویان و خودپنووداره     

 کردند. تأییددانشجویان را 

 فضواه  دررفو  کوه    تووان موی سوایر پژوهشوها    اههو یافتوه در تبیین یافته پژوهش حاضور و  

 اعوزاه  فرآورده و فرایند تا کنندمی دانشجویان کمر کلی، به صورت به تفکرات کارپوشه،

 پیشرف  تا دهدمی اعازه دانشجویان به کارپوشه کنند. بازنگره و دهند را شکل شانکارپوشه

 ارزیوابی  را نهوایی  فورآورده  کننود،  لمدرسه و دانشگاه تحلیو  استانداردهاه با رابطه در را خود

( 1999کننود. بنوا بوه رفتوه دانامزرعوه        تآیین نیازها به دستیابی عنوان به را خود پیشرف  و کنند

یادریرندران موقع استفاده از کارپوشه الکترونیکی ، براه خود تآیین هدف کرده، براه رسیدن 

تسش و تنظی  زموان   مدیریّ دس  به خود نظارت کرده،  هاهی فآالبه هدف مورد نظرشان بر 

-زنند، به همین خاطر آنان مسئولی  یادریره خودشان را برعهده موی عه  رسیدن به هدف می

از نقاط ضآف و قوت خود فه  بیشتره کسب کورده و   هاآنشود تا ریرند که این کار سبب می

ه یادریرندرانی مبدل درصدد رفع نقاط ضآف و تقوی  نقاط قوت خود برآیند تا بدین ترتیب ب

 شوند، که براه امتحان کامس آماده هستند و اضطراب امتحان به خاطر آماده بودنشان ک  باشد. 

با استفاده از کارپوشه الکترونیکی در سنجش یادریره ، دانشجویان به بهترین شیوه آموختوه  

ن اسو . بوه نظور    کنند،کوه طبیآتواً نتیجوه آن کواهش اضوطراب امتحوا      را تنظوی  موی   یفشانتکالو 
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مطالآوه و یوا چگوونگی     نامناسب و ناکوافی  ههاعادتعامل اضطراب امتحان  ینترمه ، رسدیم

ب و ، نداشتن مهارت در هور زمینوه اه منجور بوه اضوطرا     باشدیمسنجش و ارزشیابی  ههامهارت

از  شود، در مورد امتحان و ارزشیابی نیوز کارپوشوه الکترونیکوی   نگرانی نسب  به کسب نتیجه می

شود. این ابزارها به دانشجویان منجر به اضطراب می هاآنه نداشتن ابزارهایی هستند، ک ینترمه 

مونظ ،   بوه صوورت  ات تازه و همننین قدیمی و تکالیف درسوی خوود را   اطّسعتا  کندیمکمر 

 تنظی  کنند تا به دانشجویانی تبدیل شوند که در امتحان دچار اضطراب زیاد نشوند. 

کووی در افووزایش عووزت نفووس نشووان داد؛ اسووتفاده از کارپوشووه الکترونی دوّارضوویه بررسووی ف

این پژوهش رویاه این  دوّا. به طور کلی نتیجه فرضیه  تأیید فرضیه دوّا( موثر اس دانشجویان 

تووان  نکته اس  که با اسوتفاده از کارپوشوه الکترونیکوی در آمووزش و سونجش دانشوجویان موی       

( سونجش بخوش تآیوین کننوده     1984بنوابر رفتوه سویف    اهش داد. عزت نفس دانشوجویان را کو  

یادریره دانش آموزان و دانشجویان اس . براه تبیین  ههاکوششآموزشی مآل  و  هاهی فآال

این اثر از مقایسه میانگین رروه آزمایش و کنترل اسوتفاده شود. نتیجوه پوژوهش حاضور بوا نتوایر        

بین نمورات دانشوجویان روروه کنتورل بوا روروه        حاصل از آن اختسف مآناداره را ههاپژوهش

کارپوشه را بر عزت نفس بسونجد، یافو  نشود اموا      تأثیرآزمایش نشان داد. پژوهشی که مستقیما 

(، دانامزرعوه  1993هواه مرتبطوی مثول پوژوهش رضوایی       نتیجه این فرضیه ه  با نتوایر پوژوهش  

همخووانی دارد.در   (9319(، چان ، چاو  9339(، آرل و آرپ  9331(، چن  چان   1999 

فرد رشود  در پیشورف     شودیمباعث  تبیین نتایر بان باید رف ؛ استفاده از کارپوشه الکترونیکی

( و چوون ایون رشود در راسوتاه اهوداف اوسو ،       1993تحصیلی را تجربه کند  پژوهش رضایی 

ور قابول  ، بنابراین عزت نفوس او بوه طو   شودیمباعث خشنوده و رضای  فرد از عملکرد خویش 

راهبردها و موفقی   یرهکارربه، چرا که تقوی  درونی ناشی از کندیممسحظه اه افزایش پیدا 

سونجش و   ههوا مهوارت . نارسوایی در  آوردیمو تحصیلی انگیزش بیشتره براه فراریوران فوراه    

هوشوی و   هواه یو  قابلتمامی مزایاه دیگر محویط آموزشوی مطلووب و حتوی      تواندیمارزشیابی 

قورار دهود و از طرفوی در صوورت      توأثیر روانی افوراد را بوه طوور منفوی تحو        -عسمیسسم  

احتموالی در محویط آموزشوی و حتوی کاسوتی در       هواه یینارسوا بسویاره از   تواندیمکارآمده، 
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 (. 9331، 1انگیزش تحصیلی را تآدیل یا عبران کند ییپ

ی کوه فورد بوه توانوایی،     ؛ میزانو دانود یمو کوپر اسمی  عزت نفس را ارزیابی فرد از خویشوتن  

هواه سونجش غیرکارآمود    موفقی  و ارزش خود اعتقاد دارد. دانشجویانی که با استفاده از روش

ارزشیابی شوند، عسرغ  تسش زیاد نتیجۀ دلخواه کسب نخواهند کرد و نگرش منفوی نسوب  بوه    

چورا کوه    خواهود شود،   هاآنو همین مسئله باعث عزت نفس پایین  ریردیمشکل  هاآنخود در 

کووه فوورد، دربوواره ارزشو خووود و  ییهوواقضوواوتعووزت نفووس عنبووه اه از خودپنووداره اسوو  و از 

ارزشویابی بوا    تأثیردر زمینه  هاپژوهش. شودیمدارد، ناشی  هاقضاوتاحساسی که مربوط به این 

ادرار  تواننود یمو هواه سونجش و ارزشویابی    که چنین روش انددادهنشان  کارپوشه الکترونیکی

 و حرم  خود دانش آموزان را افزایش دهند.خود 

 زیر را ارائه کرد: پیشنهادهاه توانیمپژوهش حاضر  هاهیافتهبا توعه به 

توا بوا فوراه  کوردن امکانوات       شود¬یم یشنهادها پموسسات و دانشگاه ی،به مراکز آموزش.1

بوا   یدتن اسوات و آموزش ضمن خدم  در صدد آشنا ساخ ی،آموزش ههاکارراه یینزا و با برپا

 را فراه  کنند. یکیاز عمله کارپوشه الکترون یادریرهسنجش ،آموزش و  یننو ههاروش

 شوود یمو  یشونهاد پ یدرسو  یزانبرنامه ر یژهبه مسئونن و دس  اندرکاران وزارت علوا به و.9

بر کارپوشوه   یمبتن یهاس ، برنامه درسها مستلزا کسب مهارتآن یادریرهکه  یدروس هتا برا

 .یندنما یراحط

 ههاتا در کتاب شودیم یشنهادبه مسئونن و دس  اندرکاران وزارت آموزش و پرورش پ.9

کورده   یبترغ یادریرهروش سنجش، آموزش و  ینمآل ، مآلمان را عه  استفاده از ا هراهنما

 مآلمان ارائه دهند. هروش را برا یننزا عه  استفاده از ا هو راهکارها

اسو ،   یواد مستلزا صورف وقو  ز   یکیبر کارپوشه الکترون یآموزش مبتن نکهیبا توعه به ا.4

روش، وقو  و   ینها و درو  با استفاده از اآموزش سرفصل هکه برا شود¬یم یشنهادپ ینبنابرا

 درو  در نظر ررفته شود. ینآموزش ا هرا برا یشترهزمان ب

و مآلمان  یداسات هلزا بهره مندمست یکیبر کارپوشه الکترون یآموزش مبتن ینکهبا توعه به ا.0

                                                                                                                         
1. Yip 
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هوا  تا مدار  و دانشوگاه  شود¬یم یشنهادمربوط به آن هستند، پ ههاو مهارت اه¬یانهاز سواد را

 هواه هتوانمنود  هآموزش ضمن خدم  در صودد ارتقوا   ههادوره یجادبا ا یو موسسات آموزش

 .یندخود اقداا نما یدمآلمان و اسات اه¬یانهرا

 منابع
(. اثربخشـي مشـاوره   1311؛ سوداني، منصـور و مهرابـي زاده هنرمنـد، مهنـاز.      استاديان، مريم

رفتاری اليس بر اضطراب امتحـان و عـزت نفـس     –عاطفي  –گروهي به شيوه عقالني 
مجلـه مطالعـات آمـوز  و    دانش آموزان دختر پايه سوّم مقطع راهنمايي شهر بهبهـان.  

 .75-2يادگيری دانشگاه شيراز،
. ترجمـه شـهوه نـوابي نـ.اد(.     دايره المعارف مشاوره نظری و عملي(. 1311 استوارت، ويليام 

 مشهد: دنيای پ.وهش.

 رشد مدرسه فردا،. يک کارپوشه الهترونيهي،  ترجمه سيده فاطمه شبيری(، 2007بارت، هلن. 
 .25-21شماره يک، دوره هفتم، مهرماه،

ل هاشـمي(. تهـران: انتشـارات    .  ترجمه جمـا روانشناسي حرمت نفس(. 1351براندن، ناتانيل  
 شرکت سهامي انتشار.

. تهـران:  های افزايش عـزت نفـس در کودکـان و نوجوانـان    رو  (.1330بيابانگرد، اسماعيل  
 انجمن اوّلياء و مربيان.

(. بررسي تأثير آموز  فنون مبتنـي بـر نهـن آگـاهي در     1311منصور و عبدی، رضا.   بيرامي،
 .74 -37(. 1 2. فصلنامه علوم تربيتيکاهش اضطراب امتحان دانش آموزان. 

بررسـي رابطـه عـزت نفـس بـا      (. 1311، حسـين.  وجدان پرستو  سيدداوود ،ي نسبحسين 
نشـريه  . ني مراکـز تربيـت معلـم   پيشرفت تحصيلي دانشجويان علوم پايه و علـوم انسـا  

 .  تبريز(دانشهده ادبيات و علوم انساني
هـای شخصـيتي بـا اضـطراب     ي.گـي و(. رابطـه  1315خسروی، معصومه و بيگدلي، ايمان اله. 

 .1. شماره 2. دوره مجله علوم رفتاریامتحان در دانشجويان. 
 ران: رشد.. تهتنيدگي يا استرس، بيماری جديد تمدن(. 1355دادستان، پريرخ  

يری کارپوشـه الهترونيهـي بـر راهبردهـای يـادگيری      کـارگ بـه (. تأثير 1332دانا مزرعه، علي.  

https://www.adinebook.com/gp/product/9644510232/ref=sr_1_1000_16/506-8839132-7726465
https://www.adinebook.com/gp/product/9644510232/ref=sr_1_1000_16/506-8839132-7726465
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 . دانشگاه عالمه طباطبائي.پايان نامه کارشناسي ارشدخودتنظيمي دانشجويان. 
تأثير استفاده از کارپوشه الهترونيهـي بـر نگر ،انگيـز  پيشـرفت و     (. 1330رضايي،عيسي.  

دانشجويان مرکز آموز  الهترونيهـي دانشـگاه خواجـه نصـيرالدين      پيشرفت تحصيلي
. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشهده علوم تربيتي و روانشناسي. دانشگاه عالمـه  طوسي
 طباطبائي.

(. بررسي ارزشيابي تهـويني مـنظم   1315اهلل.  نعمتي، سيده زهرا. واليي، ناصر. فاني، حجتشاه
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