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  چکیده
 تحانام اضطراب و ینیب خوش ،يخودکارآمد ،یفراشناخت يباورها بین رابطه بررسی به تحقیق این :مقدمه       

 . پردازد یم مازندران یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو
 گیري نمونه روش به که بود دانشجو 207 شامل يآمار نمونه ،یلیتحل -یفیتوص یپژوهش در :مواد و روش ها      

 فراشناخت، نامه پرسش کوتاه فرم ،لبرگریاسپ امتحان اضطراب هاي نامه پرسش و شده انتخاب ياخوشه و یتصادف
 آمار يها روش از استفاده با ها داده. نمودند تکمیل را نظر شده زندگی تجدید گیريجهت   آزمونو شرر دکارآمديخو

  .شد یبررس) مستقل t آزمون و رسونیپ همبستگی بیضر ،گام به گام ونیرگرس(یاستنباط و یفیتوص
 و یشناخت یخودآگاه ،ینگران مورد در مثبت افکار مانند يناکارآمد یفراشناخت يباورها بین :افته هاي پژوهشی       
 ارتباط امتحان، اضطراب با يخودکارآمد و ینیب خوش نیب و دار یمعن مثبت رابطه امتحان اضطراب با یشناخت اعتماد
 هم. کردند نییتب را امتحان اضطراب انسیوار درصد 27 مجموع در عوامل نیا و (P<0.01)داشت وجود یمنف معنادار
 دختر انیدانشجو افکار يریناپذ کنترل مورد در یمنف يباورها یفراشناخت عامل و امتحان اضطراب داد شانن نتایج چنین

 ،ناکارآمد یفراشناخت يباورها ریسا نیب يدار یمعن تفاوت چیه اما (P<0.01)بود پسران از شتریب يدار یمعن طور به
  .نداشت وجود پسر و دختر انیدانشجو ینیب خوش و خودکارآمدي

 در یمهم نقش ،ینیب خوش و يخودکارآمد ،یفراشناخت يباورها که بود آن از یحاک جینتا :بحث و نتیجه گیري       
 تواند یم اضطراب کاهش جهت یآموزش و یدرمان اقدامات در عوامل نیا گرفتن نظر در نیا بر بنا دارند امتحان اضطراب

  . باشد مؤثر اریبس
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  مقدمه
 به علمی سازه و مفهوم یک عنوان به امتحان اضطراب    

 رفتاري و فیزیولوژیکی ادراکی، هاي پاسخ از اي مجموعه
 یا منفی پیامدهاي درباره نگرانی با که شود می اطالق

 مشابه کننده ارزیابی طیشرا یا امتحان از احتمالی شکست
 تشویش تنش، از نوعی احساس با هیجان این است همراه

 می مشخص خودکار عصبی سیستم برانگیختگی و
 را ريیپذ جانیه و ینگران مؤلفه دو لبرگریاسپ. )1(شود،
 مهم، مؤلفه). 2(کند، یم مطرح امتحان اضطراب براي
 که است فیتکل با ارتباط یب یشناخت تیفعال و ینگران

 امدهايیپ عملکرد، درباره ادیز یشناخت یدلواپس شامل
 امتحان، بد جینتا به مربوط افکار امتحان، از یناش شکست

 یمنف انتظارات و گرانید با سهیمقا در خود ییتوانا یابیارز
 به که است ريیپذ جانیه گرید مؤلفه. شود یم عملکرد از

 تپش مانند یکیولوژیزیف و خودمختار یعصب هاي واکنش
 .کند یم اشاره تیعصبان و سردرد معده، یآشفتگ قلب،

 یتوجه-یشناخت سازه کی عنوان به را امتحان اضطراب،
 عملکرد بر امتحان اضطراب ریتأث یچگونگ نییتب براي
 افراد ،یتوجه-یشناخت مدل اساس بر است کرده فیتوص

 تیفعال به معطوف را خود هتوج امتحان اضطراب داراي
 و خود از انتقاد فکري، اشتغال ف،یتکل با ارتباط یب هاي
 بر کمتري توجه جه،ینت در و نموده یجسمان هاي ینگران
 یم آنان در عملکرد کاهش موجب امر نیا که دارند فیتکل

  )2.(گردد
 از نوعی به که کلی است اصطالحی امتحان، اضطراب    

 نیا .دارد اشاره خاص اعیاجتم هراس یا اضطراب
 و کندمی تردید دچار ها توانایی درباره را فرد اضطراب

 است امتحان مانند یطیشرا با مقابله توان کاهش آن پیامد
 اضطراب .رندیگ می قرار ارزیابی معرض در افراد آن در که

 دوران عیشا و حاد مشکالت از یکی عنوان به امتحان
 در اختالل جادیا  با که باشد یم انیدانشجو لیتحص

 مانع موارد از ياریبس در انیدانشجو یلیتحص عملکرد
 اضطراب. شود یم دیاسات طرف از آنان مناسب یابیارز

 ارزیابی موقعیت به ناخوشایند هیجانی واکنش یک امتحان
 اضطراب دچار که دانشجویی توان می این بر بنا است

 وادم که کرد توصیف فردي منزله به را است امتحان
 می آن از مانع وي اضطراب شدت اما داند می را درسی

 ظهور به امتحان هنگام را خود هاي دانسته که شود
 روانی سالمت تواند یم یحت امتحان اضطراب .برساند

 استعداد، شکوفایی کارآمدي، بر و کند تهدید را انیدانشجو

 تأثیر آنان اجتماعی هویت و شخصیت گیري شکل
  )3.(بگذارد نامطلوب

 در که است یشناخت نديیفرا دانش، فراشناخت،     
 عملکرد و دارد مشارکت شناخت کنترل ای ینیبازب ،یابیارز

 زیمتما جنبه ود فراشناخت ).4(کند، یم میتنظ را یشناخت
 که یاطالعات یعنی ،یفراشناخت دانش :از عبارتند که دارد
 ندمان خود، یشناخت يها ییتوانا و عوامل مورد در افراد

 با مرتبط ريیادگی راهبردهاي توجه، چون ییاجرا اعمال
 برنامه ،ینیبازب به که ،یفراشناخت میتنظ و دارند فیتکل

 بر و داشته اشاره عملکرد در خطاها ییشناسا و زيیر
 یفراشناخت يباورها). 5(گذارد، یم اثر یشناخت هاي تیفعال

 شوند یم یشناخت يعملکردها در اختالل موجب که مطرح
 عملکرد به فرد اعتماد عدم(شناختی اعتماد عدم: از عبارتند
 يباورها ،)حافظه عملکرد ژهیو به خود یشناخت مناسب

 خودآگاهی دارد، وجود ینگران لزوم مورد در که یمثبت
 یفعل یشناخت ندیفرا به نسبت فرد یآگاه سطح(شناختی

 هم و افکار بودن ریناپذ کنترل مورد در یمنف يباورها ،)خود
 )6.(فکر کنترل به ازین و تیاهم مورد در ییباورها نیچن
 یبررس موضوع با کمپل و هیلیارد متیوس، مطالعه جینتا

 خود آموزان دانش امتحان اضطراب با فراشناخت ارتباط
 هاي مقابله و نگرانی با فراشناختی باورهاي که داد نشان

 از کیی عنوان به ها این دوي هر و دارند ارتباط مدار هیجان
 این. شوند می دیده امتحان با مقابله ناسازگارانه اشکال
 اي مقابله راهبردهاي با ها فراشناخت که داد نشان مطالعه

 است ییرهایمتغ از یکی فراشناخت و بوده همراه ناسازگار
 )6(.گردد یم مختل امتحان اضطراب انیجر در که

 فرد يباورها از است عبارت شده ادراك خودکارآمدي     
 شده ریزي طرح سطوح انجام براي خود يها قابلیت درباره

 تأثیر او زندگی در که رویدادهایی مهار و پیشرفت و عملکرد
 ما اجتماعی،-شناختی نظریه اساس بر). 7(دارند، سزایی به

 هستیم اي العاده فوق سازي رمزي و شناختی قابلیت داراي
 خلق را تجربه درونی الگوهاي تا دهد می اجازه ما به که

 طور به دهیم، گسترش را خالق عمل هاي دوره کنیم،
 به برآیندها بینی پیش با را عمل هاي دوره چنین فرضی

 در دیگران با را پیچیده هاي ایده و تجارب و آزمون بوته
 رفتار، گري مشاهده خود با توانیم می ما. بگذاریم میان

 رویدادهاي. کنیم لتحلی را هایمان هیجان و تفکرات
 رویدادهاي و هیجان شناخت،(شخصی عوامل محیطی،

 به ما. دارند متقابل تأثیر هم بر رفتار و) شناختی زیست
   رفتاري و یجانیه شناختی، صورت به محیطی رویدادهاي
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 در. دارند اجتماعی ماهیت شخصیت و خود. دهیم می پاسخ
 انتخاب را افماناهد. داریم جویی نظم خود توانایی ما تینها
 قلب. کنیم می تنظیم اهداف به دستیابی براي را رفتارمان و

 تدارك یا دوراندیشی براي ما توانایی جویی، نظم خود
 گذشته هاي آگاهی و تجارب کار این براي و است انتظارات

 و آینده رویدادهاي براي باورهایمان به دادن شکل براي را
 استفاده رفتارمان، و ها توانایی درباره باورهایمان وضعیت نیز
 و ساز نیتر يادیبن بندورا نظر از يخودکارآمد). 7(کنیم، می
 بر که است یحوادث کنترل، و اداره يبرا انسان يضرور کار

 کی عنوان به يخودکارآمد). 8(گذارد، یم اثر او یزندگ
 یم تجربه را استرس که یانیدانشجو يسازگار ،یانجیم

 در که نیا بر عالوه يخودکارآمد. دینما یم لیتسه کنند،
 فیتکال اتیمقتض با فرد يها تالش میتنظ و تیریمد

 احساس جادیا با زین یجانیه لحاظ به دارد، نقش یلیتحص
 يخودکارآمد). 9(گذارد، یم اثر تنش کاهش بر يتوانمند

 انجام در خود ییتوانا به فرد نانیاطم انگریب یلیتحص
 تراز کی در امتحان جمله از یلیتحص فیتکال زیآم تیموفق

 امتحان اضطراب که یانیدانشجو. باشد یم مشخص
 کنترل در یناتوان و یدرماندگ احساس دارند يباالتر

 ،)1992(دنریز ).10(دارند، امتحان به وابسته يدادهایرو
 اضطراب و يخودکارآمد نیب) 1995(همکاران و بنسون
  )11.(اند ودهنم گزارش را دار یمعن یمنف رابطه امتحان

 که باور  نیا به فرد یعموم شیگرا یعن یینیب خوش     
 يامدهایپ و دادهایرو عموماً بد يامدهایپ و دادهایرو يجا به

 داده نشان قاتیتحق). 18(داد، خواهند رخ فرد يبرا خوب
 اضطراب ،ینیب خوش تر نییپا سطح با انیدانشجو که است

 خوش انیدانشجو اما کنند یم تجربه را يشتریب امتحان
 و یمنف يها جانیه لیتعد يراهبردها از استفاده با تر نیب

 کاهش را امتحان اضطراب یشناخت يندهایفرا يریکارگ به
 و کریب قیتحق جینتا مطلب نیا دییتأ در). 12(دهند، یم

 ینیب خوش نیب دار یمعن مثبت رابطه وجود از یحاک کوك
 دار یمعن یمنف رابطه و مدار مسأله يا مقابله يراهبردها با
 نیچن هم و همکاران و دیکر). 13(است، امتحان اضطراب با

 با ینیب خوش نیب که افتندیدر خود قاتیتحق در زین ثیفر
  )15،14.(دارد وجود يدار یمعن یمنف رابطه امتحان اضطراب

 بر رآنیتأث و یلیتحص مناسب یابیارز تیاهم به توجه با
 رابطه یبررس دنبال هب قیتحق نیا انیدانشجو عملکرد

 وشـخ و يدـخودکارآم د،ـناکارآم یناختـفراش يباورها
 علوم شگاهـدان جویانـدانش حانـامت طرابـاض با ینیب

 .باشد یم مازندران یکـپزش
  

   ها روش و مواد
 شامل يآمار جامعه یهمبستگ یفیتوص پژوهش نیا در     

 بود انمازندر یپزشک علوم دانشگاه پسر و دختر انیدانشجو
 به مشغول 92-91 یلیتحص سال اول سال مین در که

 207 حجم به يا نمونه انیدانشجو نیب از. بودند لیتحص
 یتصادف يریگ نمونه روش با) دختر 126 و پسر 81(نفر

 يریگ نمونه روش اساس بر. شدند انتخاب يا خوشه
 از سپس و رشته کی دانشکده هر از ابتدا يا خوشه یتصادف

 صورت به کالس دو رشته آن به مربوط يها کالس انیم
 امتحان، اضطراب هاي نامه پرسش و شد انتخاب یتصادف

 و شرر خودکارآمدي فراشناخت، نامه پرسش کوتاه فرم
شده را تکمیل  نظر زندگی تجدید گیري جهت آزمون
 به گام ونیرگرس يآمار يها روش لهیوس به ها داده .کردند

 يها گروه  t آزمون و رسونیپ همبستگی بیضر ،گام
 .شدند یبررس مستقل

 گرفت قرار استفاده مورد پژوهش نیا در ابزار نوع چهار
  :شامل
 نامه پرسش نیا :امتحان اضطراب نامه پرسش) الف     

 است، شده ساخته )1980(لبرگریاسپ توسط که یخودگزارش
 ینگران و ريیپذ جانیه اسیمق خرده دو و ماده 20داراي
 اي نهیگز چهار اسیمق کی اساس بر یآزمودن هر و است

 و یدرون یهمسان ییایپا بیضرا. دیگو یم پاسخ ماده هر به
 بیضر و 90/0 و 92/0 بیترت به نامه پرسش نیا ییبازآزما

 41/0 ريیپذ جانیه و ینگران مؤلفه دو نیب یهمبستگ
 اضطراب مقیاس با نامه پرسش نیا .)3(شدند، گزارش
 به پسران و دختران در) 1978(استوپز و ساراسون امتحان

 نیا کل همبستگی. دارد همبستگی 83/0 و 82/0 بیترت
 صفت-حالت اضطراب نامه پرسش با اسپیلبرگر نامه پرسش

 است 77/0 و 88/0 بیترت به پسران و دختران در اسپیلبرگر
  )16.(است آن مطلوب ییروا از یحاک که

 نامه سشپر نیا: فراشناخت نامه پرسش کوتاه فرم) ب      
 را عامل 5 اکتشافی عاملی تحلیل و بود  ماده 30 شامل
 براي درونی همسانی. ساخت آشکار مقیاس این براي

 اعتماد هاي مقیاس خرده براي و 93/0 حدود در کل مقیاس
 منفی باورهاي شناختی، خودآگاهی مثبت، باورهاي شناختی،

 ،92/0 ،92/0 ،93/0 ترتیب به افکار کردن کنترل به نیاز و
 با کل مقیاس همبستگی. است شده گزارش 72/0 ،91/0

 به خصلتی اضطراب و پنسیلوانیا ایالت نگرانی نامه پرسش
 با ها یاسـمق خرده همبستگی ،53/0 و 54/0 ترتیب

   در) خصلتی اضطراب و پن نگرانی(مذکور هاي یاسـمق
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 بازآزمایی پایایی. است شده گزارش 25/0 تا 73/0 دامنه
 خرده پایایی و 75/0 هفته چهار فاصله در کل مقیاس
 رانیا در. شد گزارش 87/0 تا 59/0 دامنه در ها مقیاس

 کل يبرا یدرون یهمسان بیضر همکاران، و زاده نیریش
 و 78/0 تا 71/0 از ها اسیمق خرده يبرا و 31/0 اس،یمق
 73/0 اس،یمق کل يبرا را هفته 4 فاصله با ییبازآزما ییایپا
 نموده گزارش 83/0 تا 59/0 از ها اسیمق هخرد يبرا و

  )17.(اند
 نامه پرسش: شرر خودکارآمدي نامه پرسش) ج     

) 1982(شرر وسیله به که است اي ماده 17 خودسنجی
 مخالف کامالً از گزینه 5 داراي ماده هر. است شده ساخته

 منفی همبستگی روایی بررسی در. است موافق کامالً تا
 کنترل مقیاس نمرات و خودکارآمدي نمرات بین متوسطی

 مقیاس بین متوسطی مثبت همبستگی و بیرونی-درونی
. آمد دست به خودکارآمدي مقیاس و اجتماعی قابلیت درجه
 اندازه با اجتماعی و عمومی خودکارآمدي مقیاس خرده بین

 اعتبار تأیید جهت در و متوسط شخصیتی خصوصیات هاي
 جهت) 1376(براتی. اشدب می شده تهیه آزمون اي سازه

 استفاده کردن نیمه دو روش از آزمون این پایایی بررسی
-اسپیرمن روش طریق از آزمون اعتماد قابلیت. است کرده
 روش از و 74/0 نابرابر طول با و 76/0 برابر، طول با براون

 برابر کرونباخ آلفاي. باشد می 76/0 گاتمن کردن نیمه دو
  )18.(آمد دست به 79/0
 که شده نظر تجدید یزندگ يگیر جهت آزمون) د     

 نمره اي از صفر براي کامالً 5گویه بر روي طیف  6 شامل
 3.( براي کامالً موافقم نمره گذاري می شود4 تامخالفم 

 دهنده نشان ماده 3 و بینانه خوش تلقی دهنده نشان گویه
) بدبینانه که به شکل معکوس نمره گذاري می شود تلقی

. )19( گزارش شده است،70/0ي کرونباخ آن آلفا ضریب
ش نامه را ــ این پرسیـخدابخشی ویژگی هاي روان سنج

  ل ـایج حاصـکه نت. تـ قرار داده اسیـران مورد بررسـدر ای

با افسردگی و همبستگی ) - 65/0(همبستگی منفی معنی دار
 ییپایا. نشان داد) 72/0(مثبت معنی دار با خود تسلط یابی

 و 74/0لفاي کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب آن به روش آ
   )20(. گزارش شده است87/0

  پژوهش يها افتهی
 درصد 39 و مؤنث تیجمع درصد 61 پژوهش نمونه در      
 بیترت به مؤنث و مذکر تیجنس یسن نیانگیم. بودند مذکر

 1 شماره جدول. بود برابر 68/21±46/2 و 13/23±02/3  با
 ،یفراشناخت يباورها نمرات ندارداستا انحراف و نیانگیم

 یم نشان را جنس دو در  را ینیب خوش و يخودکارآمد
 نیانگیم تنها که داد نشان مستقل t آزمون جینتا. دهد

 از افکار يریناپذ کنترل مورد در منفی باورهاي عامل نمرات
 یمعن طور به دختران ینیب خوش و یفراشناخت عوامل نیب

 عوامل ریسا در اما )P<0.01(است پسران از شتریب دار
 دو نیب يدار یمعن تفاوت يخودکارآمد عامل و یفراشناخت

   .نشد مشاهده جنس
 يباورها نیب رسونیپ یهمبستگ یبررس جینتا     

 اضطراب با ینیب خوش و يخودکارآمد ،یفراشناخت
 عوامل همه که داد نشان )2 شماره جدول(امتحان

 اضطراب با افکار رلکنت به ازین عامل جز به یفراشناخت
 هم داشتند) P<0.01(دار یمعن مثبت یهمبستگ امتحان

 امتحان اضطراب با ینیب خوش و يخودکارآمد نیب نیچن
  )P<0.01(.وجود دار یمعن یمنف یهمبستگ

 داد نشان گام به گام چندگانه ونیرگرس لیتحل جینتا      
 ،یموردنگران در مثبت افکار یفراشناخت يباورها نیب از که

 یمعن و مثبت نحو به یشناخت اعتماد و یشناخت یخودآگاه
 نیا و دارند نقش امتحان اضطراب انسیوار نییتب در يدار

 طور به که يخودکارآمد و ینیب خوش همراه به عوامل
 درصد 27 دـدارن اطـارتب حانـامت طرابـاض با یمنف
 دولـج(.کنند یم نیـیتب را امتحان اضطراب انسیوار
  )3 مارهـش
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  جنس دو امتحان اضطراب و ینیب خوش و يخودکارآمد ،یفراشناخت يباورها نمرات استاندارد  انحراف و نیانگیم. 1 شماره جدول

 
 
 
 
  

  
  
  

  
  

 امتحان اضطراب با ینیب خوش و يخودکارآمد ،یفراشناخت يباورها نیب یهمبستگ. 2 شماره جدول

 
  گام به گام چندگانه ونیرگرس لیتحل جینتا خالصه. 3 شماره لجدو

 پسر دختر

 نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف

 متغیرها
 

54/3  
26/2  
21/3  
59/2  
21/3 

78/12  
24/12  
85/11  
11/13  
25/11 

12/3  
77/1  
35/4  
35/3  
45/2 

57/13  
33/11  
57/11  
88/11  
66/10 

   اعتمادشناختی
 مثبت باورهاي

   شناختیخودآگاهی
 ي ریناپذ کنترل منفی باورهاي

 افکار کنترل به نیاز
 يارآمدخودک 14/37 19/10 45/36 25/9
 ینیب خوش 90/15 53/4 76/16 24/5
 امتحان اضطراب 24/45 13/11 63/47 41/12

p رهایمتغ امتحان اضطراب 
 یشناخت اعتماد 26/0 001/0
 یموردنگران در مثبت افکار 36/0 001/0
 یشناختی خودآگاه 23/0 001/0

 افکار کنترل به ازین 03/0 163/0
 کنترل به نسبتی منف باور 20/0 001/0
 ینیخوشب -34/0 001/0
 يخودکارآمد -33/0 001/0

p t 2R R Beta B   مراحل نیشبیپهاي متغیر 
 ی نیب شیپ

 1 ینگران مورد در مثبت افکار 899/2 361/0 361/0 131/0 54/5 001/0

 
001/0 

47/4  
19/4- 

199/0 
 

447/0 29/0 
272/0- 

329/2  
854/0- 

  ینگران مورد در مثبت افکار
 ینیب خوش

2 

 
 

001/0 
 

15/4  
19/4-  
85/2 

230/0 
 
 

480/0 267/0  
268/0-  
177/0 

14/2  
840/0-  
579/0 

  ینیب خوشی نگران مورد در مثبت افکار
 یشناختی خودآگاه

3 

 
  
 

001/0 
 

12/3  
77/2-  
58/3  
02/0- 

264/0 513/0 207/0  
188/0-  
227/0  
216/0- 

660/1  
591/0-  
740/0  
302/0- 

  ینیب خوشی نگران مورد در مثبت ارافک
 يخودکارآمدی شناختی خودآگاه

4 

 
001/0 

  
 

04/3 
55/2- 
27/3 
70/2-

072/2 

279/0 528/0 200/0 
173/0- 
207/0 
194/0- 
130/0 

603/1 
543/0- 
677/0 
271/0- 
228/0 

  ینگران مورد در مثبت افکار
  ینیب خوش

  يخودکارآمدی شناختی خودآگاه
 یشناخت اعتماد
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  يریگ جهینت و بحث
 يرهایمتغ نیب از که بود آن از یحاک قیتحق نیا جینتا      
 باور ،ینیب خوش و يخودکارآمد ،یفراشناخت يباورها

 یهمبستگ نیشتریب ینگران مورد در مثبت افکار یفراشناخت
 درصد نیشتریب نیچن هم و داشت امتحان اضطراب با را

 یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو امتحان اضطراب انسیوار
 وسیمت قیتحق جینتا با افتهی نیا. کرد یم نییتب را مازندران

 به. داشت یخوان هم ،)21(فرس، و تیک و ،)6(همکاران، و
 مورد در ولز یفراشناخت مدل اساس بر رسد یم نظر

 خود، ینگران وردم در فرد چه هر یاضطراب اختالالت
 باورها نیا باشد داشته يتر مثبت یفراشناخت يباورها

 اضطراب تجربه و ینگران شیافزا و تیتقو يبرا یعامل
 فرد به ینگران که نیا چون هم ییباورها. بود خواهد شتریب

 موجب ینگران ای کند یم کمک بهتر ییارویرو جهت
 شود یم رامو بهتر انجام و افکار یبخش نظم بهتر، يسازگار

 داشتن چه گر البته. اند ینگران وجود ضرورت کننده دییتأ
 یطیشرا در نهیبه عملکرد يبرا اضطراب از ینییپا سطح
 مطلوب) 1908(دادسون و رکز یمدل اساس بر امتحان مانند

 بر امتحان هنگام شونده دیتشد ینگران اما رسد یم نظر به
 فرد کردعمل در یبیتخر جنبه تواند یم مدل نیهم اساس
 که امتحان مانند یطیشرا در عملکرد کاهش و باشد داشته
 اضطرار وجود مانند يمتعدد يزا فشار عوامل با همراه

 تواند یم است یاجتماع و یطیمح يزا تنش عوامل ،یزمان
 اضطراب شیافزا در یوبیمع چرخه يریگ شکل موجب

  )11.(شود
 يها هافتی اساس بر که است یعامل نیدوم ینیب خوش      

 البته دارد ارتباط انیدانشجو امتحان اضطراب با قیتحق نیا
 اضطراب با تر نییپا ینیب خوش یعن یمعکوس، شکل به

 جینتا با افتهی نیا. دارد ارتباط بالعکس و باالتر امتحان
 و ،)14(همکاران، و دیکر و ،)13(کوك، و کریب قاتیتحق
 يسنادا سبک با نیب خوش افراد. است همسو ،)15(ث،یفر

 تحت را امتحان طیشرا مانند یطیشرا خود مثبت و یدرون
 از یکی که نانهیبدب افکار و کنند یم ادراك خود کنترل
 راه خود ذهن به کمتر را هستند اضطراب جادیا یاصل عوامل

 تر سازگارانه يها روش از استفاده با افراد نیا. دهند یم
 مطلوب، جهینت کسب به دیام داشتن و مشکالت با ییارویرو

  )15.(دهند یم کاهش را امتحان به مربوط يها تنش
 اساس بر شده ذکر عوامل نیب از که عامل نیسوم       

 دارد امتحان اضطراب با دار یمعن ارتباط ونیرگرس لیتحل
 یشناخت یخودآگاه عامل. است یشناخت یخودآگاه عامل

 بهبود موجب یستیبا رسد یم نظر به ظاهر در چه گر

 افکار بر تمرکز جادیا اما شود امتحان طیشرا در عملکرد
 یم افکار نیا به ذهن یدسترس و یآگاه شیافزا و یمنف

  )6.(باشد داشته اضطراب شیافزا در یمهم ریتأث تواند
 يخودکارآمد که بود آن از یحاک قیتحق جینتا نیا بر عالوه

 یمنف ارتباط امتحان اضطراب با که است یعوامل گرید از
 يها پژوهش جینتا با جهینت نیا. داشت ردا یمعن

). 11(دارد، مطابقت) 1995(همکاران و بنسون ،)1992(دنریز
 امتحان، اضطراب تجربه مهم عوامل از یکی که ییجا آن از

 عهده از تواند ینم که  است نیا از فرد یناتوان احساس
 را طیشرا کنترل و اضطراب بر غلبه ییتوانا ای دیبرآ امتحان

 احساس يدارا افراد رود یم انتظار نیا بر بنا ستا ندارد
 تجربه یطیشرا در را يشتریب اضطراب ن،ییپا يخودکارآمد

 یابیارز مورد ها آن يکارآمد و يتوانمند است قرار که کنند
  . ردیبگ قرار

 امتحان اضطراب با که يگرید یفراشناخت عامل       
 آن به ربوطم يها هیگو که است یشناخت اعتماد دارد ارتباط

 که نیا یعنی سنجند یم را یشناخت اعتماد عدم قتیحق در
 قدرت مانند خود یشناخت يها يتوانمند به زانیم چه فرد

 قدرت که کند احساس فرد چه هر. دارد نانیاطم حافظه
 که یطیشرا در آن تبع به دارد يتر فیضع حافظه و تمرکز

 به دشون یم دهیکش چالش به یشناخت يها يتوانمند نیا
 قدرت که یپزشک يها رشته  کیآکادم يها آزمون در ژهیو
 رود یم انتظار کند؛ یم فاءیا یمهم نقش حافظه، و يادآوری

  . کند تجربه را يشتریب اضطراب فرد
 اضطراب که داد نشان قیتحق نیا يها افتهی نیچن هم      

 کنترل مورد در یمنف يباورها یفراشناخت عامل و امتحان
 با جهینت نیا. است پسران از شتریب دختران در کاراف يریناپذ
 اضطراب یبررس مورد در که ،)22(،يزدیا قیتحق جینتا

 گرفت صورت اصفهان یپزشک علوم انیدانشجو امتحان
 يریدرگ لیدل به دختران رسد یم نظر به. است هماهنگ

 در بهتر عملکرد به لیم و امتحان مسئله با شتریب یجانیه
 یم تجربه امتحان هنگام در را يشتریب اضطراب امتحان

 تیاهم پر نقش از یحاک قیتحق نیا یکل جینتا. کنند
 اضطراب در ینیب خوش و يخودکارآمد ،یفراشناخت يباورها

 و آموزش امر در عوامل نیا به توجه نیا بر بنا است امتحان
 تیاهم حائز اریبس تواند یم امتحان اضطراب کاهش ای

  .باشد
 و یستگـهمب یـبررس روش به توجه با انیپا در       

 مطالعه نیا در طالعهـم وردـم يرهاـیمتغ بودن محدود
 مانند گرید يها روش از یآت قاتیتحق در شود یم هیتوص

 هـگرفت قرار لیلـتح مورد طهـراب نیا یشیاـآزم ياـه روش
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  .رندـیگ رارـق یـررسـب وردم دـستنـه ذارـرگـیأثـت هتطـراب نـیا االًدرـتمـاح که يرهایـغـمت ریاـس و
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Abstract  

Introduction: The purpose of this investi-
gation was to study the relationship of met-
acognitive beliefs, self- efficacy and optim-
ism with exam anxiety in the students of 
Mazandaran University of medical scie-
nces.  
 
Materials & Methods: Sample of the study 
included 207 students that were selected by 
random cluster sampling method.  The 
students completed the following question-
nnaires: Spielberger exam anxiety invent-
ory, short form of metacognitive, Sherer 
self- efficacy inventory and revised form of 
life orientation exam.  Data were analyzed 
by stepwise regression, Pierson correlation 
and independent t-test.  
 
Findings:  Exam anxiety had a significant 
positive relationship with dysfunctional me-
tacognitive beliefs such as positive beliefs 
about worry, cognitive self- 
 
 
 

 
 
consciousness and cognitive confidence. 
These factors along with self- efficacy and 
optimism accounted for 27 present of the 
variation in the exam anxiety. Moreover, 
the result showed that exam anxiety and 
negative beliefs about thought's uncon-
trollability in female students were signific-
antly greater than in male students but there 
were not any significant difference among 
other dysfunctional metacognitive beliefs, 
self- efficacy and optimism between the tw-
o genders. 

   
Discussion and Conclusion: The results 
showed that metacognitive beliefes, self- ef-
ficacy and optimism have important role in 
exam anxiety. Therefore, these factors sho-
uld be considered in educational and therap-
eutic actions to reduce exam anxiety.  
 
Keywords: Exam anxiety, metacognitive 
beliefes, self- efficacy, optimism  
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