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  مقدمه
موفقيت در امتحانات معموال از اهميت زيادي برخوردارند و 

 عنوان بهو ) 1(كننده در زندگي دانشجويان دارند  نقش تعيين
 حيطه خصوصا در مدرن زندگي اساسي يها بخش از يكي

 در اضطراب و استرس موجب كه باشد يم ارتقايي و تحصيلي
ي عمده ها ينگراناز اين رو يكي از  ).2( گردد يمافراد 

متعادل  ها ينگراندر مواردي اين . دانشجويان، امتحانات است
و مفيد است و موجب سطح انگيزش، توان يادگيري و كارايي 

اما گروهي از افراد به . شود يمشخصي در امور تحصيلي 
قدر آشفته و  هاي ديگر آن هنگام امتحانات و ارزشيابي

درت يادگيري كه توان تجزيه و تحليل و ق شوند يممضطرب 
چنين دانشجويان به اضطراب . دهند يمخود را از دست 

 اضطراب). 1(مبتال هستند ) Test Anxiety(امتحان 
 در بازدارنده عمده عامل يك عنوان به ها آزمون و امتحانات

 كه است دانشجويان و آموزان دانش پيشرفت تحصيلي
 و به) 2( كند يم جوامع تحميل بر را هنگفتي يها نهيهز

كه با  باشد يمعنوان يك حالت و وضعيت تنش و هراس 
كننده و فعاليت سيستم عصبي خودكار همراه  افكار نگران

شناختي در دانشجويان نقش  كه در ايجاد اختالل روان شود يم
همچنين باعث ضعف سيستم ايمني  ).1( كند يممهمي ايفا 

مسئله اضطراب . )3(بدن و كاهش كارآمدي تحصيلي است 
ان، پيشرفت تحصيلي و خالقيت دانشجويان يكي از امتح
ي نظام آموزشي و استادان و مدرسين ها دغدغهو  ها ينگران

فردي كه داراي سطح بااليي از اضطراب امتحان ). 4(است 
كه اين افكار روي مقايسه  شود يماست در افكار منفي غرق 

عملكرد خود با ديگران، نتايج شكست و عدم موفقيت، سطح 
ن اطمينان در عملكرد، نگراني افراطي برآورده شده، پايي

ارزشي احساس عدم آمادگي براي امتحان و فقدان خود 
 ي دهيپد يك عنوان به امتحان اضطراب ).5( شود يممتمركز 

 اضطراب عمومي با نزديكي ي رابطه آموزشي، مهم و شايع
 است خاصي يها مشخصه و ها يژگيو داراي حال اين با دارد،
اضطراب ). 6( سازد يم مجزا اضطراب عمومي از را آن كه

: امتحان حالت خاصي از اضطراب عمومي است كه شامل

ي پديدار شناختي، فيزيولوژيكي و رفتاري مرتبط با ها پاسخ
ي ارزيابي ها تيموقعو فرد آن را در  باشد يمترس از شكست 

، دهد يمهنگامي كه اضطراب امتحان رخ . كند يمو تجربه 
ي شناختي و توجهي با عملكرد موثر فرد، ندهايفرآاز  بسياري

اضطراب امتحان عبارت است از نگراني در ). 7(تداخل دارد 
استعداد توانايي خويش به ) انتظار شكست(مورد عملكرد 

هنگام امتحان و موقعيت ارزشيابي كه باعث كاهش كار آمدي 
 را امتحان اضطراب Dusek). 2( شود يمدر قبال امتحان 

 كه ييها تيموقع در پذيري هيجان و نگراني ناخوشايند جربهت
 در). 8( داند يمدارد،  قرار ارزيابي تحت كند يم احساس فرد
 اضطراب امتحان بودن بعدي يك Spilberger 1980 سال
 از امتحان اضطراب كه كرد اين چنين بيان و برد سؤال زير را
 مولفه. است يافته تشكيل  پذيري و هيجان  نگراني عامل دو

 شناختي فعاليت يا نگراني مؤلفه امتحان مهم اضطراب
 زياد شناختي شامل دلواپسي كه است تكليف به نامربوط

به  مربوط افكار امتحان، از ناشي پيامدهاي عملكرد، بارهدر
 در خود توانايي ارزيابي خويشتن، تحقير و امتحان كردن خراب
 بر). 2( شود يم ملكردع از منفي و انتظارات ديگران با مقايسه
 اضطراب شيوع ميزان مختلف، يها پژوهش برآورد اساس
و ) 9( است شده گزارش% 30 تا 10 دانش آموزان در امتحان

 %2/17دبيرستاني  آموزان دانش براي ايران در اين برآورد
 در پراهميت و ويژه مفاهيم از يكي ).10(شده است  گزارش
 Locus of( كنترل بعمن Rotter اجتماعي يادگيري نظريه

control ( است)شد  وي مطرح توسط بار نخستين كه) 11
)12 .(Rotter وضعيت يك در رفتار توان كه دارد عقيده 

 تقويت آن ارزش و تقويت يا عدم و تقويت انتظار تابع خاص،
 و دانند يمخود  كنترل در را تقويت يا مردم راتر نظر از .است

يكي از ). 13( رنديگ يم نظر در خود كنترل از خارج را آن يا
وجوه قابل مطالعه و مهم شخصيت بررسي مكان كنترل در 

منبع كنترل چگونگي جست و جوي اطالعات در . افراد است
محيط و شيوه پردازش اطالعات در رابطه با وقايع يا مسايل 

 بيروني و دروني بعد دو داراي مفهوم اين). 14(زندگي است 
 و موفقيت كه معتقدند بيروني نترلك منبع با افراد. است
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   ميرزايي علويجه و همكاران مهدي                  

 بخت، سرنوشت، مانند بيروني عوامل توسط آنها هاي شكست
 بيني پيش قابل غير محيطي نيروهاي و قدرتمند افراد شانس،
 كه معتقدند دروني كنترل منبع با افراد اما ،شوند يم اداره

 )شخصي و دروني عوامل( آنها يها ييتوانا و اعمال
كنترل ). 11( ستآنها ا هاي شكست و ها تيموفق كننده تعيين

به هر نامي كه خوانده شود چه احساس كارايي، چه منبع 
بيني، به وسيله عوامل اجتماعي و  كنترل دروني و چه خوش

، بنابراين مفهوم كنترل بعد آموخته شود يممحيطي تعيين 
با توجه به اينكه تاكنون پژوهشي ). 15(شده شخصيت است 

ي اين تحقيق بر رو جامعه دانشجويان هاريمتغبا تركيب 
واحد داران و چادگان انجام نگرفته است، لذا دانشگاه پيام نور 

پژوهش حاضر با هدف تعيين و مقايسه اضطراب امتحان و 
دانشگاه پيام نور منابع كنترل دروني و بيروني در دانشجويان 

در سال ) استان اصفهان(هاي داران و چادگان  شهرستان
 .ورت پذيرفتص 1390

  
  ها روش

تحليلي از نوع مقطعي بود و جامعه مورد  -اين مطالعه توصيفي
هاي داران و  شهرستاندانشگاه پيام نور پژوهش را دانشجويان 

با توجه به ميزان . دادند چادگان  استان اصفهان تشكيل مي
 20دانشجويان كه در مطالعات مختلف از ) P(شيوع اضطراب 

متوسط  طور بهده است و در اين مطالعه متنوع ذكر ش% 50تا 
و تعداد كل % 95درنظر گرفته شده است، سطح اطمينان % 40

)n ( نفر بودند، با استفاده از  1400دانشجويان دو دانشگاه كه
و با نظر مشاور آماري  فرمول 
نفري به صورت تصادفي انتخاب و وارد مطالعه  288تعداد 

هاي متعدد به  از رشته نحوه انتخاب دانشجويان. گرديدند
تناسب حجم نمونه تعيين شده و تعداد دانشجويان همان 

انتخاب دانشجويان در لحظه تكميل پرسشنامه به . رشته بوده
پس از خروج . صورت تصادفي ساده انجام گرفت

پرسشنامه نهايي  258هاي ناقص و مخدوش تعداد  پرسشنامه
در سه بخش  عاتابزار گردآوري اطال. مورد بررسي قرار گرفت

ال كه اطالعات ؤس هفت شناختي با جمعيت اطالعات: شامل

جنسيت، نام ، )به سال(در خصوص سن  كنندگان شركت
، وضعيت دانشگاه محل تحصيل، رشته تحصيلي، ترم تحصيلي

را مورد  )شهر، روستا(و محل سكونت  )متاهل -مجرد(تاهل 
ب مزمن پرسشنامه استاندارد اضطرا .داد ارزيابي قرار مي

 اشپيلبرگر و بخش سوم پرسشنامه استاندارد) پنهان يا صفتي(
پرسشنامه استاندارد . راتر بود بيروني – دروني كنترل منبع

سؤال به  20اشپيلبرگر شامل ) پنهان يا صفتي(اضطراب مزمن 
امتيازي  4دهي  هاي ليكرت و با مقياس پاسخ سبك پرسشنامه

هاي  باشد و مالك مي 80و حداكثر  20كه داراي حداقل نمره 
 20-31باشد كه نمره  تفسيري اشپيلبرگر به اين صورت مي

 اضطراب متوسط به پايين، از  32-42اضطراب خفيف، از 
نسبتاً شديد، از  53-62اضطراب متوسط به باال، از  52-43
. باشد به باال اضطراب بسيار شديد مي 73شديد و از  72-63

گر بايد گفت، اين مقياس براي توضيح پرسشنامه اشپيلبر
به عنوان يك ابزار خودسنجي  1983توسط اشپيلبرگر در سال 

به شكل دو فرم جداگانه جهت بررسي اضطراب وضعي و 
آيتم  40سؤال ساخته شد و داراي  20مزمن هر كدام شامل 

دهد، احساسات خود را با  دهنده امكان مي است كه به پاسخ
براي اضطراب باال  4براي عدم اضطراب و نمره  1نمره 
هاي اخير، اين مقياس به عنوان  درطي سال. بندي نمايد رده

هاي  ترين آزمون براي ارزيابي اضطراب در پژوهش متداول
مختلف در داخل و خارج از كشور مورد استفاده قرار گرفته 

) 16(اين پرسشنامه در ايران هنجاريابي شده است . است
در مطالعه  9/0سشنامه ضريب آلفا كرونباخ براي اين پر

در پژوهشي كه توسط رحمتي عالئي ). 17(دهداري تعيين شد 
به نقل از معصومي انجام شد، جهت سنجش روايي مقياس از 
روش روايي محتوايي و براي تعيين پايايي آن از آزمون مجدد 

). 18،19(گزارش شد % 90استفاده شد و ميزان پايايي آن 
 مقياس يك راتر بيروني -دروني كنترل منبع پرسشنامه
الف و (كه هر ماده دو جمله به صورت  اي ماده 29 خودسنجي

ماده آن  23كه  اجتماعي است مهم هاي مورد رويداد در) ب
) 28-24-19- 14-8-1(منبع كنترل را سنجيده و شش ماده 

به صورت خنثي براي استحكام مقياس انتخاب شده تا هدف 
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اي كه جهت نمره  ماده 23در . مقياس را پوشيده نگه دارد
 هاي مادهنمره يك و ) الف( هاي مادهاند  گذاري تعيين شده

و  23باالترين نمره در اين مقياس  ،گيرند نمره صفر مي) ب(
چون كل نمره هر فرد ). 13(باشد  كمترين آن صفر مي

باشد بنابراين  دهنده نوع و درجه منبع كنترل افراد مي نشان
يا بيشتر بگيرند واجد منبع  9مره هايي كه ن تنها آزمودني

بگيرند داراي منبع  9از كنترل بيروني و افرادي كه نمره كمتر 
 در پرسشنامه اين از تاكنون ).12( كنترل دروني خواهند بود

 آن كاربرد جمله آن از كه شده است استفاده پژوهش چندين
 روان بيماران كنترل مقايسه منبع با رابطه در پژوهشي در

 پايايي ضريب كه اشاره كرد سالم افراد و پارانوئيد گسيخته
 يك بر روي دو نيمه كردن روش از استفاده با مقياس اين
 بيماران روان از نفر 40 و سالم افراد از نفر 40(نفره  80 گروه

 46/0 و عادي گروه در 69/0ترتيب  به )پارانوئيد گسيخته
ورانيان پژوهش ك در). 20(آمد  به دست باليني گروه براي
 - آزمون روش از اين پرسشنامه پايايي مجدد محاسبه جهت

 دو نمرات و ضريب همبستگي بين شد گرفته كمك بازآزمون
 همكاران و چالوين مطالعه در). 11(آمد  به دست 87/0آزمون 

 آلفا ضريب كه شد استفاده پرسشنامه اين از 2000 سال در
ها به  مهقابل ذكر است پرسشنا). 21(گرديد  گزارش87/0

دقيقه  30دهي توسط دانشجويان در حدود  صورت خود گزارش

قبل از شروع امتحان به جهت پاسخگويي به آنها، تحويل داده 
هاي پژوهش در زمينه  آزمودني همچنين. شد و تكميل گرديد 

محرمانه بودن اطالعات و همچنين هدف از ، چگونگي انجام
ا تمايل وارد مطالعه و تمامي آنان بشده توجيه  مطالعهانجام 
معيارهاي الزم براي ورود به مطالعه شامل دانشجوي  .شدند

هاي مورد بررسي، عدم برخورداري از  ثابت دانشگاه
نحوه (هاي رواني مربوطه چون اضطراب پس از سانحه  بيماري

و ) كنندگان بود اطمينان از طريق اكتفا به گزارش شركت
رهاي خروج از مطالعه معيا. تمايل به شركت در مطالعه بود

گويي به پرسشنامه و تكميل ناقص  شامل عدم تمايل در پاسخ
افزار  هاي جمع آوري شده وارد نرم در پايان داده. پرسشنامه بود

شده و با كمك آمار توصيفي و  18نسخه  SPSSآماري 
هاي تحليلي نظير تي تست مستقل، آناليز واريانس  آزمون
لواليس و كاي اسكور در طرفه، من ويتني، كروس كا يك

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند 05/0داري  سطح معني
  

  ها يافته
ي حاصل از اين پزوهش نشان داد ميانگين سن ها افتهي

 7/71متاهل و % 3/28سال و  26/22±06/4دانشجويان 
  ). 1جدول ( مجرد بودند

  اه دانشگاهي دمگرافيك بر حسب رهايمتغتوزيع فراواني : 1جدول 
 متغير

  محل سكونت شهر  جنسيت
    زن  مرد

  داران
  

  چادگان
  روستا  شهر

  چادگان  داران  چادگان  داران  چادگان  داران  چادگان  داران
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
41 7/35 44 8/30  74  3/64 99 2/69 115 6/44 143 4/55 78  1/43  103  9/56  37  48  40  52  

  
 26- 74با دامنه نمره  53/45±96/7ميانگين نمره اضطراب 

با  22/10±29/2و ميانگين نمره منبع كنترل ) 2جدول (
ميان سطح . به دست آمد) 3جدول (بود  4- 16دامنه نمره 

به صورت جداگانه در هر دو (اضطراب و منبع كنترل 
دانشجويان . داري وجود نداشت ارتباط آماري معني) اهدانشگ

ساكن شهر اكثرا داراي منبع كنترل بيروني بودند 
)006/0P=(.  دانشجويان مجرد داراي اضطراب بيشتري

با باالتر رفتن سن . )=004/0P(نسبت به متاهلين بودند 
و  =r-123/0*(شد  دانشجويان ميزان اضطراب آنها كاسته مي

048/0P=.( مون آماري رگرسيون نشان داد منبع كنترل و آز
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كننده مناسبي براي ديگري  اضطراب هر كدام پيشگويي
نتايج در هر يك از دانشگاه به تفكيك نشان دادند . نبودند
اكثريت دانشجويان ساكن چادگان شهر دانشگاه  كه؛ در

. )=025/0P(شهري داراي منبع كنترل بيروني بودند 
ه چادگان داراي سطح اضطراب دانشجويان دختر دانشگا

دانشجويان مجرد دانشگاه . )=011/0P(بيشتري بودند 
. )P>001/0(چادگان داراي اضطراب بيشري بودند 

دانشجويان رشته حسابداري دانشگاه چادگان از مكان كنترل 

ها برخوردار بودند  تر نسبت به ساير رشته بيروني
)003/0P=( .ان از مكان دانشجويان ترم هفت دانشگاه چادگ

. )=023/0P(ها برخوردار بودند  تر از ساير ترم كنترل بيروني
داراي اضطراب بيشتري دانشگاه داران ترم سه دانشجويان 

  .)=025/0P( بودند ها ترمنسبت به ديگر 
  

  
   دانشگاهدانشجويان بر حسب  اضطراب سطحتوزيع فراواني : 2جدول 

 سطح اضطراب
  شديد  نسبتا شديد به باالمتوسط متوسط به پايين  خفيف

  چادگان  داران  چادگان  داران  چادگان  داران  چادگان  داران  چادگان  داران
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

6  2/5  5  5/3  39  9/33  40  28  54  47  78  5/54  15  13  18  6/12  1  9/0  2  4/1  
  در دو دانشگاه

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
11  3/4  79  6/30  132  2/51  33  8/12  3  2/1  

  

دانشجويان بر حسب  كنترل منبعتوزيع فراواني نوع : 3جدول 
  دانشگاه

 منبع كنترل
 بيروني  دروني

  چادگان  داران  چادگان  داران
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  دتعدا  درصد  تعداد

24  9/20  32  4/22  91  1/79  111  6/77  
 در دو دانشگاه

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
56  7/21  202  3/78  

  
  بحث

سطح اضطراب  نيمطالعه ب نيحاصل از ا جيبر طبق نتا
وجود  يدار يمعن يو منبع كنترل آنها رابطه آمار انيدانشجو

پور و همكاران  اريبخت يها افتهيموضوع با  نينداشت، كه ا
 گاهينشان دادند جا دار، يارتباط معن نيكه عالوه بر ا) 22(

. تضاد است رد باشد ياضطراب، امتحان م كننده ينيب شيمهار پ
ها در  متفاوت آزمون يبه نحوه برگزار توان يآن م لياز دال

. دانست يحضور يها كالس ينور و عدم برگزار اميدانشگاه پ
) Moor  )23ها همچون پژوهش گريد يها افتهيبا  نيهمچن

Carden )24( ،Deman )25 (زاده  يو مهراب)نيدر ا) 26 
و همكاران  ارپوريدر پژوهش بخت. نداشت يخصوص همخوان

 يمهار و اضطراب امتحان رابطه آمار گاهيجا نيب) 22(
 نيكه در مطالعه حاضر ا يوجود داشته، در حال يمنف دار يمعن

نفر  202مطالعه  نيدر ا. بود دار يرمعنيا غام يرابطه منف
 يرونيكنترل ب يدارا انيدانشجو تياكثر يبه عبارت اي% 3/78

از  يدرجات يدارا يگبودند و از نظر سطح اضطراب هم
و  جهيعلو ييرزاياضطراب امتحان بودند كه با مطالعات م

 نينور بوئ اميدانشگاه پ انيدانشجو يكه بر رو) 19(همكاران 
از اضطراب  يدرجات يدارا% 9/74انجام گرفته بود  اندشتيم

 يدارا انياز دانشجو% 86كه ) 27(و همكاران  انيبودند، چراغ
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اكثر ) Clark  )28بودند و اناز اضطراب امتح يدرجات
بودند مشابهت  ادياضطراب امتحان در حد ز يدارا انيدانشجو
 انيجو، اكثر دانش)29(و همكاران  يدر مطالعه معدل. داشت
بودند كه با مطالعه  ياضطراب كم يدارا ييو ماما يپرستار

مطالعات مختلف در  جينتا نيتفاوت ب. حاضر متفاوت است
 يريپذ ريبه تاث توان يرا م انيدانشجومورد اضطراب امتحان 

عوامل  نيبرداشت افراد از ا زياضطراب از عوامل مختلف و ن
در مطالعه خود ) 29(و همكاران  يمثال معدل يبرا. نسبت داد

طرح سؤاالت امتحان و  يدرس، چگونگ يمثل سخت يعوامل
اضطراب امتحان  زانيرا بر م يآموزش ستميس تيوضع

مجرد  انيدر مطالعه حاضر دانشجو. اند ستهموثر دان انيدانشجو
بودند كه با  نينسبت به متاهل يشترياضطراب ب يدارا

، )29(اران و همك ي، معدل)27(و همكاران  انيپژوهش چراغ
) 30(و همكاران  ايو مدبرن) 19(و همكاران  جهيعلو ييرزايم

 يترم سه دانشگاه داران دارا انيدانشجو. داشت يهمخوان
 نيها بودند كه نشان از ا ترم گرينسبت به د يشترياضطراب ب

 ييآشنا انيدانشجو ،يليكه با باال رفتن ترم تحص باشد يم
كسب نموده و اضطراب  ها آزمون يبا نحوه برگزار يشتريب

و  انيكه در مطالعه چراغ يدر حال. ابدي يآنها كاهش م
وجود نداشت، كه باز هم از  يارتباط نيچن) 27(همكاران 

 سيو تدر يآموزش ستميس نيبه تفاوت ب توان يم نآ ليدال
اشاره كرد، چرا كه اكثر  گريد يها نور و دانشگاه اميدانشگاه پ

بوده و  يرحضوريصورت غ ها به دانشگاه نيدروس در ا
 نيدر ا. باشند يم ريدرگ يآموزش ستميكمتر با س انيدانشجو

سطح  يدختر دانشگاه چادگان دارا انيمطالعه دانشجو
) 29(و همكاران  يبودند و در مطالعه معدل يشتريب باضطرا

كه در  يدر حال. مشابه با مطالعه حاضر به دست آمد جينتا زين
در . حاكم نبود يارتباط نيچن) 31( يو اردالن يمطالعه حاتم

زنانه  يژگيو كياكثر مطالعات انجام شده جنس به عنوان 
وع اضطراب يش زيمطالعه ن نيشده كه در ا يتلق زيانگ اضطراب

 ليو از دال باشد يبرابر پسران م 2امتحان در دختران حدود 
 تيمتفاوت دو جنس نسبت به اهم يطرز تلق توان يآن م

در مطاله حاضر با باالتر رفتن سن . نمودامتحانات اشاره 

كه در  يدر حال شد، ياضطراب آنها كاسته م زانيم انيدانشجو
و اردالن   ياتم، ح)27(و همكاران  انيچراغ يها پژوهش

سن و اضطراب امتحان به  نيب يدار يمعن يرابطه آمار) 31(
 يدار يهر چند در اكثر مطالعات رابطه معن. بود امدهيدست ن

 نيدر ا ياست، ول دهين و اضطراب امتحان ذكر نگردس نيب
اضطراب امتحان  يدارا تر نييپا نيبا سن انيمطالعه دانشجو

بتوان به عدم حضور  ديشا آن لياند كه از دال بوده يشتريب
خصوص  نيو كسب تجربه در ا يدرس يها مداوم در كالس

ز عاملي براي برو تواند ياز آنجا كه اضطراب امتحان م. دانست
ريزي   ساير اختالالت رواني در افراد گردد، بنابراين لزوم برنامه

براي كاهش اين پديده در دانشجويان و به خصوص 
مثل (دانشجوياني كه استعداد بيشتري براي اين پديده دارند 

اهميت فراواني ) دانشجويان جديدالورود و دانشجويان دختر
مداخله در  زيرا به عقيده كارشناسان باشد، يبرخوردار م

  .كارساز باشد تواند ياضطراب امتحان م
  

  گيري نتيجه
از دانشجويان اضطراب با  يمياز ن شيدر اين مطالعه در ب

سطح متوسط به باال وجود داشت، با توجه به اثرات منفي اين 
 يها اضطراب بر عملكرد تحصيلي دانشجويان، اجراي برنامه

انشناختي و پيشگيري از اين اضطراب و ارائه خدمات رو
 نترلبودن منبع ك ارتباط يمشاوره و همچنين با توجه به ب

علل مرتبط  گريبا سطح اضطراب آنها، شناسايي د انيدانشجو
ريزي جهت مرتفع نمودن آنها، پيشنهاد  با آن و سپس برنامه

 .شود يم
  

  ها محدوديت
 يدارا انيامتحانات دانشجو يدر زمان برگزار نكهيبا توجه به ا
اضطراب ممكن است از دقت  نيلذا ا باشند، يماضطراب 
 .ها بكاهد آنها به پرسشنامه ييپاسخگو

  
  تشكر و قدرداني

 ينور شهرستانها اميمربوطه در دانشگاه پ نياز مسؤول لهيوس نيبد
 تهيكم يمعنو تيكننده و حما شركت انيداران و چادگان، دانشجو
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 يداشتو خدمات به يدانشگاه علوم پزشك ييدانشجو قاتيتحق
  .ديآ يو تشكر به عمل م يقدردان تينها زدي يصدوق ديشه يدرمان
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Abstract 
Background: Test anxiety is the cause of weakness of the immune system, reducing the academic efficacy, 
inhibitor of academic achievement and imposes high costs on society. Locus of control is not only how to 
search information in environment but also is  the way of analyzing it in relation to life events.. This study 
is aimed to determine and compare Test Anxiety and locus of control in Payame Noor University students 
Daran and Chadegan cities of Isfahan province 2012. 
Methods: This study was a cross-sectional research among 288 Payame Noor University students Daran 
and Chadegan that have been selected in random sampling method. Data collection was Spilberger Anxiety 
and Rotter Locus of control questionnaire with a demographic section which completed in self report. Data 
were analyzed by SPSS-18 by descriptive and analytical test such as T-test, ANOVA, Mann-Whitney U, 
Kruskal-Wallis H and Chi-Square in α= 0.05. 
Findings: Mean age was 22.26±4.06, 67.1% women, 28.3% marriage, 70.2% in town area. Were 21.7% 
with internal locus of control, 78.3% external and 3.4% mild anxiety, 30.6% low average, 51.2% above 
average, 12.8% moderately severe, 1.2% with severe anxiety. There was no significant relationship 
between level of student’s anxiety and locus of control. The majority of students living in city had external 
locus of control, unmarried had more anxiety than married, anxiety reduced with increasing age 
Conclusion: According to the results we believe the main reason of self- burning in the statistical In this 
survey there were more than half of students who had above average test anxiety, according to the negative 
effect of anxiety on student’s educational performance implementation preventive programs of anxiety and 
presentation of psychological services and consultation and also according to no relationship between locus 
of control and anxiety, propose identify other factors associated with it, and then planned to eliminate them. 
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