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چکیده 
هاي زندگی هستند که تا اندازه زیادي مستقیماً ریشه در شخصیت داشته و تا حدودي نیز متأثر از محیط است. چنانچه هاي مهم در تمامی عرصهانگیزش و هیجان از جمله سازه

گذارند. این پژوهش با ي سوء میهاي نامطلوبی به همراه داشته و بر عملکرد افراد اثرشناختی و افکار و پیامدانگیزش و هیجانات جنبه منفی و مخرب داشته باشند، آسیب روان
فی و از نوع همبستگی هدف بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش این پژوهش توصی

اي اي و طبقهگیري سهمیهاست که با روش نمونه1389-1390تحصیلی ي این پژوهش، کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در سال است. جامعه
هاي خودپنداره بک و ها به پرسشنامههاي دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شد. آزمودنیي دانشکدهنفر از دانشجویانِ تحصیالت تکمیلی از کلیه308اي به حجم نسبتی نمونه

داري ي تحصیلی و اضطراب امتحان دانشجویان همبستگی منفی و معنیهمکاران پاسخ دادند. نتایج نشان داد که بین خودپندارهاستیر، و مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی و
هاي جه به یافتهداري در خودپنداره تحصیلی، و اضطراب امتحان وجود ندارد. با تووجود دارد. همچنین نشان داد که بین دو گروه از دانشجویانِ دختر و پسر تفاوت آماري معنی

ارتقاء کیفیت لذاهاي اجتماعی و تحصیلی دارد؛هایشان، نقش بسزایی در رشد، پیشرفت و عملکرد افراد در تمامی عرصهپژوهش، ادراك و باور افراد نسبت به خود و توانمندي
هاي شخصی، اجتماعی و آموزشی جلوگیري از باورها و ادراکات منفی در زمینهاي به دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی به منظور هاي آموزشی و ارائه خدمات مشاورهمحیط

شود.   توصیه می
: خودپنداره تحصیلی؛ اضطراب امتحان؛ تحصیالت تکمیلیهاکلید واژه

هاي زندگی هستند هاي مهم در تمامی عرصهانگیزش و هیجان از جمله سازه
نیز متأثر از محیط که تا اندازه زیادي مستقیماً ریشه در شخصیت دارند و تا حدودي 

باشند. چنانچه انگیزش و هیجانات جنبه منفی و مخرب داشته باشند، آسیب می
هاي نامطلوبی به همراه خواهند داشت و بر عملکرد افراد شناختی و افکار و پیامدروان

شود، هایی که منجر به بروز هیجانات منفی میگذارند. از جمله موقعیتاثري سوء می
گیرد احتمال هنگامی که عملکرد ما مورد ارزیابی قرارمیباشد. یمن موقعیت امتحا

بروز واکنش هیجانی از جانب ما وجود دارد. در هر مرحله از ارزیابی اگر احساس کنیم 
یا شک در توانایی خود داشته باشیم و یا حتی تصور کنیم اریم،که آمادگی الزم را ند

دهیمدر آن زمان احساس ناراحتی، فشار عصبی توانیم بهترین عملکرد را ارائه که نمی
،و برعکس اطمینان به آمادگی و یا توانایی عملکرد خوبکردو یا افسردگی خواهیم 

اعتماد به نفس، غرور و انبساط خاطر است (موسوي و یچونمثبتاتهمراه با هیجان
). 1387همکاران،

،کندازي میهاي منفی که نقش اصلی در زندگی هر کسی باز جمله هیجان
اضطراب امتحانیا ادراك هرارزشیابی ،هایکی از انواع اضطراب.باشداضطراب می

باشدو اثرات زش منفی مییهاي انگترین جنبهکه یکی از مهماست تحصیلی 
دارد. دوسک اضطراب امتحان را به عنوان فراگیراننامطلوبی بر عملکرد کالسی 

هاي رسمی یا سایر ند که افراد در آزموندااحساس نامطلوب یا حالت هیجانی می
؛ رضا زاده و توکلی، 1984کنند (هیل و ویگفیلد، هاي ارزشیابی تجربه میموقعیت
عوامل بسیار زیادي چون عدم ،). در حوزه آسیب شناسی اضطراب امتحان2009

آمادگی کافی، تجربیات منفی قبلی، افکار منفی و عوامل خانوادگی، آموزشگاهی، 
مختلف پردازانیه). نظر13-18: 1387(جمعه پور،خورندیی به چشم مشخصیت

هاي دوران بر این باورند که اضطراب امتحانی برخی از دانش آموزان در طی سال
یا انتظارات ینانهبزمانی که والدین تقاضاهاي غیر واقعیعنی ابتدایی و پیش دبستانی

ر این آید. ببه وجود میگیرند، یسطح باالیی براي عملکرد کودکانشان در نظر م
برخورد منفی والدین با شکست کودکانشان که مغایر با انتظاراتشان است، اساس 
هاي ارزشیابی به خاطر ترس از که کودکان همواره از موقعیتشودیباعث م

د (موسوي و ، مضطرب شونالعمل نامناسب والدینشان در مقابل عملکردشانعکس
). در بین زمینه هاي شخصیتی مستعد 1984و ویگفیلد، ، هیل1387همکاران، 

تیپو یچون عزت نفسپایین، منبع کنترل درونهایییژگیکننده اضطراب امتحان نیز و
مشخصه افرادي است که A. سنخ شخصیتی خوردینیز به چشم مAیشخصیت

پرخاشگر، اهل رقابت، واجد احساسات خصمانه، تحت احساس فشار زمان و در تالش 
).16: 1387مداوم براي کسب موفقیت هستند (جمعه پور، 

خودپنداره توان از یهاي شخصیتی اثرگذار بر اضطراب امتحانمویژگیدر بین 
خودپنداره خودپنداره یکی از مفاهیم اساسی در روانشناسی است. . یاد کردتحصیلی

آموزان وزشی دانشگیري ارزشیابی از خودپنداره متأثر از تجارب آمتحصیلیفرایند شکل
) و بیانگر دانش و ادراکات 2010و همکاران، ناجی(استو تفسیر محیط آموزشی 

خودمان در یک حوزه تحصیلی معین و عقاید فردي نقاط قوت و ضعف فردي درباره 
آمیزتکالیف تحصیلی در سطوح طراحی شده در انجام موفقیتهایمانیدرباره توانای

ها براي متغیرهاي انگیزشی اثر ها و میانجیبینی کنندهاست و یکی از بهترین پیش 
و از جمله عوامل بسیار مهم و اثر گذار در بخش و غیر اثر بخش (اضطراب) است

خود پنداره تحصیلی به ).2005باشد (اکرم رانا و ضفر اقبال، یمفرایند یادگیري 
هاي سایرین شدت بر اطالعات اجتماعی نسبی متکی است و انعکاسی از ارزیابی

ماهیتی هنجاري دارد. به عبارتی خودپنداره تحصیلی هر فرد در نتیجه باشدو یم
).2009شود (فرالو همکاران، قیاس خود با سایرین حاصل می

در دانندیتر و توانمندتر متر، مطمئنخود را اثربخشدر انجام کارها افرادي که 
بع چنین الطبرخوردار خواهند بود و بمقایسه با سایریناز خودپنداره تحصیلی باالیی 

و عدم بروز هیجانات منفی خودپنداره اي منجر به رشد و پیشرفت تحصیلی آتی فرد 
بر این اساس افرادي که در آغاز تحصیل تفکر و برداشت مثبتی از شود.یمدر وي 

هاي خود دارند چنین تفکر مثبتی منجر به پیشرفت تحصیلی خود و توانمندي
و شان د مثبتی به خودپنداره رو همچنین پیشرفت تحصیلی آنان بازخوودشیهامآن

؛ اکرم رانا و 2002،باشد (مارشمیهایشانيصحت برداشتشان از خود و توانمند
باشد که دانش هاي پژوهش بوناسی و ریو حاکی از آن می).یافته2005ضفراقبال، 

و ادراکشان از موقعیت و مکان شان هايآموزان ادراك از امتحان، از خود و توانایی
کنند. در میان این عوامل امتحان را به عنوان منابع اصلی اضطرابشان معرفی می

گانه معرفی شده از سوي دانش آموزان، ادراك دانش آموزان از خودشان سه
، کنندی(خودپنداره) به وضوح با سطح اضطراب امتحانی که دانش آموزان تجربه م

). در پژوهشی که به بررسی رابطه اضطراب امتحان، خود 2010قویاً مرتبط است (
که باشدییافته ها حاکی از آن م،پنداره تحصیلی و شایستگی تحصیلی پرداخته شد
پایین دانشجویان از شایستگی كاضطراب امتحان نتیجه خودپنداره منفی و در

راك دانش است. بر این اساس اضطراب امتحان باال اثر منفی بر ادیلیشانتحص
دارد و همچنین دانش آموزان با یلیشانتحصهايیستگیو شاهاییآموزان از توانا

هايیتو قابلهایتخود پنداره تحصیلی پایین خودشان را به عنوان افرادي با صالح
منجر به بروز هیجانات هايکه چنین برداشت منفی از توانمندکنندیپایین درك م

بر . )2007(جینگ، شودیآموزشی مهايیتحان در موقعمنفی از جمله اضطراب امت
ها باعث این اساس خودپنداره تحصیلی مثبت در افراد با ایجاد افکار مثبت در آن
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. گتز و شودیظهور هیجانات مثبت و دوري از هیجاناتی منفی چون اضطراب م
سربلندي همکاراندر جریان پژوهشی دریافتند که هیجانات مثبتی چون لذت، افتخار و

عصبانیت رابطه منفی با وروابط مثبتی با خودپنداره و هیجانات منفی چون اضطراب
رابطه در موردانجام شده يها).پژوهش2010(دهندیخودپنداره تحصیلی نشان م

دهند، از جمله اینکه هاي متناقضی را ارائه مییافتهجنسیت و اضطراب امتحان 
اکبري و )، 1990ماریا و ناوو ()،2005(همکارانکاپلو)،2009(رضازاده و توکلی

) دریافتند 2004ا () و برونسم2009(ریمی و ون کاتسن، ک)1388(امین یزدي
اضطراب امتحان باالتري را دارتريیدختران در مقایسه با پسران به طور معنکه 

ان و اضطراب امتحبررسی رابطه ) در1383اما شعیري و همکاران (کنند؛تجربه می
اختالفات جنسیتی پیرامون ، پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی

اضطراب امتحان مشاهده نکردند. در رابطه با اختالفات جنسیتی پیرامون انگیزش 
پیشرفت یافته ها حاکی از آن است که دختران در تمام پایه هاي تحصیلی انگیزه 

شان در يعالقمندو )1379من، پیشرفت بیشتري نسبت به پسران دارند (هو
علوم و دختران در شعر و ،پسران در ریاضیاته باشد و اینکیمي مختلفی هاحوزه

در رابطه ). 2006همکاران، وبینند (می سییمادبیات خود را توانمندتر و عالقمند 
که پسران در مقایسه با دهدی، نتایج پژوهشی نشان منیزبا نمره کلی خودپنداره

؛ ناجی و همکاران، 1989،مارشباشند (یان از خودپنداره باالتري برخوردار مدختر
براي قويبینییشپکه -شایستگیمبتنی بر باورهاي و اختالفات اساسی در )2010

استاز جمله تفاوت در ابعاد گوناگون خودپنداره دارند که بیانگر - باشندیعملکرد م
مسئله بر ینریاضیات همیشه تردید داشته و ادرشانیستگیدختران پیرامون شااینکه

خود در و در مقابل پسران در مورد توانایی شتهاستگذایرتأثهمواره عملکردشان 
خواندن شک و تردید دارند که منجر به عملکرد نامطلوبشان در زمینه خواندن زمینه 

اما نتایج پژوهشی اکرم رانا و ضفر اقبال )2002شود(ویگفیلد و همکاران، می
یرات جنسیت و خودپنداره بر پیشرفت تحصیلی حاکی از آن تأث) پیرامون 2005(

است که دختران به طور متوسط از خودپنداره تحصیلی باالتري در مقایسه با پسران 
باشند. یمبرخوردار 

شرو
کنندگان و طرح پژوهششرکت

فی از نوع همبستگی است. جامعه آماري آن کلیه این پژوهش یک مطالعه توصی
-90دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 

نفر برآورد 308است. حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران 1389
نفر از دانشجویان مقطع 71،اي نسبیشد که با استفاده از روش نمونه گیري طبقه

نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 237و نفر پسر) 39نفر دختر، 32( دکترا 
هاي دانشگاه فردوسی به نسبت نفر) از دانشکده108دختر ،نفر129(پسر 

.دسهمشان انتخاب شدن
ابزار 

دپندارهبک و در این پژوهش از دو ابزار استاندارد شده استفاده شد. پرسشنامه خو
آزمودنی خود را با هر سؤالباشد و در یماي ینهگز5سؤال25استیر نیز داراي 
، 7، 5، 4، 1سؤاالتدهد. در یممورد نظر پاسخ سؤالکند و به یمدیگران مقایسه 

هاي الف، ینهگزبه ترتیب به 25، 24، 22، 18، 17، 16، 15، 14، 12، 10، 9
، 8، 6، 3، 2سؤاالتو در د شویمنمره داده 1و 2، 3، 4، 5ب، ج، دال و ه نمرات 

گذاري به صورت معکوس است. روایی و پایایی نمره23، 21، 20، 19، 13، 11
به نقل از 1383گزارش شده است (دیباج نیا، 55/0و 80/0پرسشنامه به ترتیب 

). ضریب آلفاي کرونباخ نیز در پژوهش حاضر نشان داد که پایایی 1387هرمزي، 
آزمون و نمره کل نیز نشان سؤاالتسون است. نتایج همبستگی پیر72/0آزمون 
از همسانی درونی باالیی برخوردارند که بیانگر روایی مطلوب آزمون سؤاالتداد که 

4سؤال25) نیز 1375است. مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران ( 
یی، پایایی مقیاسباز آزمااز طریق ن ) است. ابوالقاسمی و همکارا3تا 0اي (گزینه

هاي پسر به هاي دختر و آزمودنیها، آزمودنیاضطراب امتحان را براي کل آزمودنی
مشاهده کردند. همچنین به منظور سنجش روایی 67/0و 88/0و 78/0ترتیب 

TAI ي هانمره، از مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت استفاده کردند. ضرایب همبستگی

TAIاي پسر در مقیاس عزت نفس با هیآزمودنهاي دختر و یآزمودنها، یآزمودنکل 

باشد. پایایی آزمون در میp= 001/0و - 43/0و -68/0، - 57/0به ترتیب 
هر برآورد شد. ضریب همبستگی 92/0اجراي نهایی با استفاده از آلفاي کرونباخ، 

باشد که بیانگر دار میو معنی45/0-72/0با نمره کل آزمون نیز در دامنه سؤال
هاي خودپنداره تحصیلی آزمون است. پس از تهیه پرسشنامهسؤاالتی تجانس درون

و اضطراب امتحان و تعیین حجم نمونه مورد نیاز، با توجه به در نظر گرفتن نسبت 
ي مربوطه در هاپرسشنامهدانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع ارشد و دکتري، 

در میان دانشجویان نیمسال ها با توجه به سهمی که در اختیار داشتندتمامی دانشکده
توزیع شد و دانشجویان به پرسشنامه هاي مربوطه 1389- 1390اول تحصیلی 
ي گردآوري شده مورد تحلیل قرار گرفتند.  هادادهپاسخ دادند و 

نتایج
ي بین خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان در دانشجویان در بررسی رابطه

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد 
,001/0داد که مقدار همبستگی مشاهده شده بین خودپنداره تحصیلی (

p<279/0- =rxyبه ین همچن. دار است)و اضطراب امتحان منفی، ضعیف و معنی
هاي جنسیتی در هر یک از متغیرهاي خودپنداره تحصیلی و منظور بررسی تفاوت

) استفاده شد. MANOVAیري (چند متغاضطراب امتحان از آزمون تحلیل واریانس 
، بررسی شد. MANOVAهاي آماري قبل از پاسخگویی به سؤال پژوهش، مفروضه

<p(اکس مفروضه همگنی واریانس کوواریانس از طریق آزمون ب و همگنی ) 0/05
<p(ها از طریق آزمون لوِن واریانس براي هر کدام از متغیرهاي وابسته نشان )0/05

ها صورت نگرفته است. پس از بررسی داد که هیچ گونه تخطی از مفروضه
اساس رترکیب خطی متغیرهاي وابسته بداريیا عدم معنیمعناداريها، مفروضه

یت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به آماره پیالیی تریس متغیر مستقل جنس
)Pillai's Trace( نیزنشان داد که بین میانگین خطی متغیرهاي خودپنداره تحصیلی و

داري وجود ندارد اضطراب امتحان در بین دو گروه جنسیتی دختر و پسر تفاوت معنی
)01/0p>،58/0=F(. ن دو گروه جنسیتی دختر دهد که بییمهمچنین نتایج نشان

. )<05/0p(داري وجود ندارد و پسر در هیچ یک از متغیرها تفاوت معنی

بحث
ي خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان در این پژوهش با هدف بررسی رابطه

هاي این دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. یافته
دو متغیر خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان پژوهش حاکی از آن است که بین 

در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی رابطه منفی و معنا داري وجود 
)، رانا و ظفر 2010هاي پژوهشی گتز و همکاران (دارد. این یافته همخوان با یافته

. ) است2007) و جینگ (2010)، بوناسی و ریو (2002)، مارش (2005(ل اقبا
هایشان به ویژه در يتوانمندین یافته بیانگر آن است که افرادي که نسبت به خود و ا

ي دارند، چنین ادراك و اسازندهبعد تحصیلی و آموزشگاهی ادراك و دانش مثبت و 
تفکري خود به عنوان مانعی در برابر بروز افکار و اعمال نامطلوب در تمامی 

کند. وجود چنین رابطه از عمل میهاي سرنوشت سیتموقعي زندگی و هاعرصه
توان ناشی از ماهیت یمداري بین خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان را معنی

ي کتبی هاآزمونها در مقطع تحصیالت تکمیلی دانست که صرفاً محدود به ارزشیابی
هایشان را در حوزه عمل نشان دهد که هم به توانند تواناییباشد بلکه افراد مینمی

حاظ عمق یادگیري، و هم به لحاظ نقش انگیزشی که بر افراد دارد، قابل توجه ل
که دانشجویی بتواند دانش نظري خود را در قالب پروژه، مسئلهیناباشد زیرا یم

هایش باشد که تواند معرف توانمندي و باور فرد به توانایییممقاله و غیره در آورد، 
گرفته از انگیزش نشئتاضطراب امتحان که چنین باوري از بروز رفتارهایی چون

کند. از سوي دیگر مقطع تحصیالت تکمیلی جزء مراتب باشد، پیشگیري میمنفی می
تواند اثر یابی افراد به این مرتبه خود میباشد، بنابراین دستیمیمان آموزشعالی نظام 

هایشان براي انگیزشی مطلوبی بر افراد پیرامون تفکرشان در مورد خود و توانمندي
ي مختلف داشته باشد. در این پژوهش در بررسی تفاوت هاحوزهعمل و پیشرفت در 

. هاي دختر و پسر در هر یک از متغیرهاي پژوهش نیز تفاوتی مشاهده نشدگروه
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نتیجه پژوهش در رابطه با عدم اختالف دو گروه دختر و پسر در نمره اضطراب با 
هاي رضازاده و ) همخوان و با یافته1383(ن هاي پژوهش شعیري و همکارایافته

)، اکبري و امین 1990)، ماریا و ناوو (2005)، کاپل و همکاران (2009توکلی (
) ناهمخوان است. علت 2004ا () و برونسم2009) ون کاتس (1388یزدي (

توان به تغیر نقش جنسیتی یممشاهده عدم اختالف جنسیتی در سطح اضطراب را 
ن مربوط دانست زیرا دختران همواره به پذیرش اضطراب و قبول آن دختران و پسرا

شدند و در مقابل پسران به مقابله با اضطراب یمبه عنوان یک ویژگی زنانه تشویق 
دانند. شان مییمردانگپردازند زیرا آن را تهدیدي براي حس یم

ه مشاهدهمچنین در این پژوهش در نمره خودپنداره نیز تفاوتی میان دو گروه 
)، ناجی و همکاران 1989هاي پژوهشی مارش (نشد که این یافته ناهمخوان با یافته

یناتوان به یمباشد. در توجیه این یافته یم) 2005) و رانا و ضفر اقبال (2010(
اشاره کرد که برخالف گذشته که تحصیل در مقاطع تحصیلی عالیه و اشتغال مسئله

ود به مردان بوده است و به عبارتی غلبه نقش ي مختلف محدهاحوزهدر حرف و 
ورود دختران به مقاطع تحصیلی عالیه ه جنسیتی وجود داشته است اما امروزه زمین

ورود ه باشد کیمچون ارشد و دکترا به واسطه رشد فرهنگی جامعه بیش از پیش 
عث باشند، خود بادانشجویان به این مقاطع تحصیلی که جزء مراتب عالی آموزشی می

ایجاد افکاري مثبت در دانشجویان در مورد توانمندیشان براي موفقیت در عرصه 
هایی بار انگیزشی باالیی نیز به یتموفقشود که کسب چنین یمرقابت با سایرین 

همراه خواهد داشت. 
هاي پژوهشی توجه به باورها و ادراکات افراد در مورد خود و با توجه به یافته

و همچنین توجه به متغیرهاي انگیزشی اثرگذار بر عملکرد افراد در هایشان، توانمندي
ین با توجه بر اباشد. عالوه یفراوانمهاي آموزشی حائز اهمیت و توجه تمامی موقعیت

هاي مداد و هاي امتحانی که به صورت سنتی و در قالب آزمونبه اینکه موقعیت
د براي فراگیران مقاطع هایی چنشوند هنوز هم با گذشت سالیمکاغذي اجرا 

تحصیلی مختلف همواره توأم با استرس و اضطراب بوده است و افت عملکرد را به 
یژه ارشد و دکترا به وشود که در مقاطع تحصیلی یمهمراه داشته است توصیه 

هاي عملکردي و مهارتی باشند.ها در قالب آزمونآزمون
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