Journal of Medical Education and Development

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

Vol. 10, No.3, Autumn 2015

دوره دهم ،شماره  ،3پاییز 4331

Pages:227-236

صفحه337-336 :

بررسی سطح اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با ویژگیهای
جمعیتشناختی در سال 3131
*3

محمدمهدی محمدی ،4شیما پرندین

چکیده
مقدمه :یکی از شایعترین مشکالت روانی در بین دانشجویان ،اضطراب امتحان است که میتواند عملکرد فرد را مختل کند و منجر به
عدم موفقیت در امتحان گردد ،لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و
عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روشبررسی :این مطالعه توصیفی– تحلیلی برروی 015نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به روش نمونهگیری آسان
در سال 1131انجام شد .در این پژوهش ،ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه  50سوالی اضطراب امتحان بود .دادههای جمعآوری شده
توسط نرم افزار  SPSSنسخه  11و آزمونهای  ،tآنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :در این پژوهش 131دانشجو(11/1درصد) اضطراب امتحان خفیف 145 ،دانشجو (52/0درصد) اضطراب امتحان متوسط
و 125دانشجو (11/2درصد) اضطراب امتحان شدید داشتند .تفاوت بین میانگین اضطراب امتحان در رشتههای تحصیلی مختلف
معنیدار بود ( )P<5/50و دانشجویان رشته مامایی در مقایسه بـا دانشجویان سایر رشتهها استرس بیشتری را تجربه میکردند .بین
متغیرهای جنس ،محل سکونت ،سن و معدل کل دانشجویان با اضطراب امتحان رابطه معنیداری مشاهده شد ( .)P<5/50اما بین
متغیرهای تاهل ،شغل والدین ،ورودی نیمسال و اشتغال دانشجویان با اضطراب امتحان ارتباط معنیداری مشاهده نشد (.)P>5/50
نتیجهگیری :با توجه به میزان باالی اضطراب امتحان در بین رشتههای مختلف پزشکی ،و با در نظر گرفتن تأثیر منفی این نوع از
اضطراب بر عملکرد تحصیلی دانشجویان ،لزوم بکارگیری خدمات روانشناسی و مشاوره و شناسایی علت بروز ،و برنامهریزی جهت
تعدیل آن پیشنهاد میگردد .بدیهی است که در اینراستا باید به گروههای دارای بیشترین خطر چون دانشجویان زن رشته مامایی
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مقدمه
اضطراب ،یک هیجان عادی بشری میباشد و همهی انسانها

تواناییهای اصلی خود میشود .دانشجویانی که بهطور مکرر

آن را تجربه میکنند و عبارت است از یک احساس ناخوشایند

عدم موفقیت در امتحانات را علیرغم تالش و مطالعه کافی،

ذهنی بیم ،ناراحتی ،تنش و دلواپسی مبهم که با یک یا چند

تجربه میکنند ،بنابر نظر Sarasonو همکارش دچار احساس

عالمت جسمی همراه است ،اضطراب مانند درد یک عالمت

حماقت ،عدم کارآمدی و بیکفایتی میشوند (.)3

هشداردهنده است و خبر از خطری قریبالوقوع میدهد (.)1

از طرفی بسیاری از دانشجویان ممکن است از نظر توانایی و

هر انسانی در هر دوره و با هر فرهنگی اضطراب را تجربه

آمادگی برای امتحان ،آمادگی قابل قبولی داشته باشند اما

خواهدکرد و با آن مواجه است .مطالعات بسیاری حاکی از آن

بهعلت میزان باالی این نوع از اضطراب ،قادر به ارائه تواناییهای

هستند که اختالالت اضطرابی از بیشترین فراوانی در کل

خود بهصورت مطلوب نباشند ( .)15بسیاری از مطالعات نشان

جمعیت برخوردارند (.)5

دادهاند که اضطراب امتحان ،اثرات و نتایجی منفی شامل

فراگیران نظام آموزشی نیز طیف وسیعی از اضطرابها را

احساس ضعف در عملکرد ،کاهش انگیزه و کاهش تمرکز را

تحت عنوان اضطراب امتحان ،تجربه میکنند( .)1یکی از

درپیدارند ،این موضوع فراوانی ترک تحصیل را بهطور

مهمترین تعاریف در رابطه با اضطراب امتحان توسط

Zeidner

چشمگیری در جامعه افزایش میدهد (.)3

در سال 1331ارائه شد ،وی اضطراب امتحان را مجموعهای از

مطالعات نشان از آن دارند که اضطراب با یادگیری در ارتباط

پاسخهای فیزیولوژیکی و رفتاری میداند که منجر به ایجاد

است .اضطراب و فشارهای عصبی ناشی از آن منشا بسیاری از

احساس نگرانی از نتیجهای نامطلوب در خصوص احتمال

ناکامیها و مشکالت جسمی میباشند ،این اختالل ناخواسته بر

شکست در امتحان میگردند (.)4

نتایج کار اثر سو دارد بهطوریکه عامل اصلی عدم موفقیت در

تغییرات شناختی ناشی از اضطراب امتحان با آگاهی فرد از

تحصیالت دانشگاهی تلقی میگردد ( .)11از دیدگاه  Sarasonو

تغییرات فیزیولوژیک ناشی از این اختالل همراه میشود و

همکارش اضطراب اثری منفی در فرایند امتحانات خواهد

اثراتی چون افزایش ضربان قلب و تنفس ،تعریق ،لرزش،

داشت ،و ضرورتا نمیتوان گفت که دانشجویانی که نمرات

خشکی دهان ،احساس هراس و نیاز به دفع ادرار اتفاق میافتد.

کمتری کسب میکنند از بهره هوشی کمتر و یا مطالعه کمتری

( .)0،1اضطراب امتحان زمانی معنی پیدا میکند که موفقیت

برخوردار هستند (.)15

عدم موفقیت در امتحانات امری یکسان تلقیگردد و انگیزه و

تحصیلی دانشجویان ارتباط نزدیکی دارد ( .)11دانشجویان با

عالقهای برای تحصیل احساس نشود ،اضطراب امتحان از جانب

اضطراب امتحان باال در زمان مطالعه و در زمان شرکت در

دانشجو معنایی نخواهد داشت ( .)2از طرفی وجود اضطراب در

آزمون از تمامی ظرفیتها و مهارتهای خود به درستی و

امتحانات در حد متعادل میتواند همچون موتوری محرک برای

بهطور کامل استفاده نمیکنند ( .)14اغلب این دانشجویان

دانشجو عملکند ،اما اگر این اضطراب از حد تعادل فراتر رود

نمرات خوبی را در طول ترم تحصیلی کسب میکنند اما گاهی

باعث اختالل در عملکرد و ایجاد محدودیت خواهد شد (.)1

در امتحانات پایان ترم شدت اضطراب دانشجویان تا حدی است

سیستمها ی آموزشی نوین در سراسر دنیا امتحانات را به

که برعملکرد آنان اثر منفی میگذارد ( Schaefer .)10و

عنوان یک ابزار اصلی و مهم در ارزشیابی و مقایسه فراگیران،

همکاران در مطالعهای بخوبی نشان دادند که دانشجویانی که

بهکارگرفتهاند این موضوع باعث ایجاد اضطراب و تجربهای

اضطراب امتحان باال دارند دوران تحصیلشان بهعلت نقص در

منفی از دادن امتحان در رابطه با امکان عدم دستیابی به

عملکرد ،بیش از سایرین طول میکشد و در مقایسه با سایرین
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در امتحان مهم تلقی شود ،بهعبارت دیگر زمانی که موفقیت و

بهعبارت دیگر این نوع از اضطراب با عملکرد و پیشرفت

نگرانیهای اجتماعی ،اختالالت روانی و روانپریشی در این

سه سطح خفیف ،متوسط و شدید تقسیمبندی شدند به این

گروه بیشتر است ( .)11با درنظر گرفتن تاکید جامعه اجتماعی

ترتیب که نمرات صفر تا  50در سطح اضطراب خفیف ،نمرات

در عصر امروز بردادن امتحان ،اضطراب امتحان میتواند

51تا 05اضطراب متوسط و نمرات 01تا  20در سطح اضطراب

پتانسیل فرصتهای آموزشی و حرفهای را در چنین افرادی

شدید در نظر گرفته شدند.
برای سنجش پایایی مقیاس اضطراب امتحان از روشهای

محدود کند (.)15
بنابراین با توجه به تاثیر منفی سطوح باالی اضطراب امتحان

همسانی درونی و بازآزمایی استفاده شده است ،در سنجش

برعملکرد تحصیلی دانشجویان ،و اینکه تاکنون مطالعهای در

همسانی درونی ،ضریب آلفای کرونباخ بکار گرفته شده بطوریکه

جهت سنجش اضطراب امتحان دانشجویان در دانشگاه علوم

این ضریب برای کل تمونهها ،نمونههای دختر و پسر بهترتیب

پزشکی کرمانشاه انجام نشده است ،ضروریاست سطح اضطراب

5/30 ،5/34و 5/35گزارش شده است .همچنین در روش

امتحان دانشجویان مذکور بررسی شود ،تا ضرورت بکارگیری

بازآزمایی ،آزمون مجددا پس از 4تا 1هفته به آزمودنیهای پسر

شیوههای مناسب جهت کاهش این اضطراب قطعی گردد.

و دختر داده شده و ضرایب همبستگی برای کل نمونهها ،5/22
نمونههای پسر 5/12و دختر 5/11گزارش شده است (.)12

روش بررسی
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است که در

در جهت سنجش اعتبار این ابزار ،از مقیاس عزت نفس

سال 1131در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (شامل

کوپراسمیت استفاده شد بطوریکه ضرایب همبستگی بین

دانشکدههای پزشکی ،پرستاری و مامایی ،پیراپزشکی و

و مقیاس عزت نفس برای کل نمونه ،نمونههای پسر و دختر به

بهداشت) انجام شد .از مجموع 4113دانشجوی درحال تحصیل

ترتیب  5/11 ،5/41 ،5/02گزارش شده است (.)12

TAI

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ابتدا تعداد  011دانشجو

جهت اجرای مطالعه حاضر هدف ،ماهیت و کیفت پژوهش

به روش نمونهگیری آسان وارد مطالعه شدند اما به علت نقص

برای نمونههای مورد مطالعه شرح دادهشد و رضایت آگاهانه

در پرکردن پرسشنامهها (شامل اطالعات غیرمنطقی و

شفاهی آنان بهعنوان بخشی از مطالعه دریافت گردید و

پاسخهای دوگانه) ،تعداد 51نفر از مطالعه خارج شدند ،بدین

پرسشنامهها طی مدت سه هفته (بهعلت برنامه زمانی امتحانات

ترتیب در نهایت بررسیها بر روی 015نفر از دانشجویان صورت

که حداکثر سه هفته طول میکشید) ،در بین شرکتکنندگان،

گرفت.

در امتحانات پایان نیمسال تحصیلی توزیع شد.

در این پژوهش ابزار گرداوری دادهها پرسشنامهای شامل دو

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماری

SPSS

تحصیلی،وضعیت تاهل ،محل سکونت ،شغل پدر ،شغل مادر،

توصیفی شامل فراوانی ،درصد ،میانگین و انحرافمعیار استفاده

(TAI: Test

شد ،همچنین از روشهای آمار تحلیلی شامل ضریب

) Anxiety Inventoryبود ،این پرسشنامه در جهت سنجش

همبستگی پیرسون ،آزمون  tمستقل و آنالیز واریانس در سطح

میزان اضطراب امتحان توسط ابولقاسمی و همکاران ساخته

معنیداری 5/50استفاده شد.

ورودی نیمسال) و پرسشنامه اضطراب امتحان

شده و هنجار گردیده است (.)12

یافتهها

پرسشنامه اضطراب امتحان ،مشتمل بر 50سوال بود که

از مجموع 015نمونه از دانشجویان که در مطالعه شرکت

سواالت براساس یک مقیاس چهارگزینهای (هرگز= صفر ،به

داده شدند ،تعداد 151نفر دختر و 553نفر پسر بودند .میانگین

ندرت= ،1گاهی اوقات= 5و اغلب اوقات= )1امتیازبندی شدند.

و انحرافمعیار سنی شرکتکنندگان به ترتیب 51/10و 1/411و

حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر  20بود و نتایج در

دامنه سنی آنها از  11تا 50سال بود .بیشترین تعداد
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بخش مشخصات جمعیت شناختی (شامل سن ،جنس ،معدل

نسخه 11صورت گرفت به این ترتیب که از روشهای آمار

 515بررسی سطح اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه علومپزشکیکرمانشاه ...

شرکتکنندگان سن 51سال داشتند ( 533نفر و  01/1درصد

 11/10داشت ،میانگین و انحرافمعیار این متغیر برای کل

) .تعداد 451نفر ( )%21/1از دانشجویان مجرد و تعداد  153نفر

دانشجویان  14/12 ±1/00بود .میانگین نمرات اضطراب

( )% 51/4متاهل بودند.

امتحان دانشجویان 11/54 ±11بود بطوریکه باالترین نمره 01و

در ارتباط با محل سکونت دانشجویان 111 ،نفر

پایین ترین نمره 12گزارش شد 150 .دختر ( )%41/2و 41

(11/4درصد) ساکن منزل (زندگی با خانواده) بودند و  132نفر

پسر ()%55مبتال به اضطراب شدید و  11دختر ( )%52و 03

(11/1درصد) ساکن خوابگاه(ساکن خوابگاه یا منزل اقوام یا

پسر ( )%51/5مبتال به اضطراب متوسط و  34دختر ( )%11/1و

دوستان و یا منزل اجارهای) بودند .شغل پدر 511نفر (00/0

 154پسر ( )%43/1مبتال به اضطراب خفیف بودند131 .

درصد) دولتی ،و 552نفر (44/0درصد) آزاد گزارش شد10/0 .

دانشجو ( )%11/1اضطراب امتحان خفیف 145 ،دانشجو

درصد از دانشجویان ورودی نیمسال مهر بودند و 14/0درصد از

( )%52/0اضطراب امتحان متوسط و 125دانشجو ()%11/2

آنها ورودی بهمن بودند .تعداد  11نفر (11/3درصد) از

اضطراب امتحان شدید داشتند ،همچنین سطح اضطراب

دانشجویان شاغل بودند و تعداد 454نفر ( 11/1درصد) شاغل

امتحان دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی ،در جدول 1نشان

نبودند .معدل تحصیلی دانشجویان دامنه تغییراتی از 15/15تا

داده شده است.

جدول :4فراوانی(درصد) سطح اضطراب امتحان دانشجویان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی
رشتهی تحصیلی
پزشکی
پرستاری
مامایی
علوم آزمایشگاهی
بهداشت حرفه ای
بهداشت عمومی
فوریتهای پزشکی

مجموع

41
()45/1
45
()45/1
15
()54/4
11
()50
55
()41/0
51
13
50
()45/4
51
()11/5
131
()11/1

11
()13/1
11
()11/1
15
()53/1
14
()11/1
15
()52/3
3
()10/1
55
()12/1
51
()15/3
145
()52/0

13
()11/1
44
()41/1
13
()41/1
13
()41/5
11
()50/1
52
()40/1
15
()55/1
51
()15/3
125
()11/2

151
%155
30
%155
41
%155
44
%155
41
%155
03
%155
03
%155
11
%155
015
%155

جدول 5ارتباط برخی از ویژگیهای جمعیتشناختی

دیگر دانشجویان رشتـه مـامـایی در مقـایسـه بـا دانشـجـویـان

دانشجویان را با میانگین اضطراب امتحان آنها نشان میدهد.

سـایـر رشتهها استـرس بـیـشتری را تجــربـه میکننـد .بین

تفاوت بین نمرههای دانشجویان رشتههای تحصیلی مختلف در

میانگین نمرات اضطراب دختران و پسران در سطح

پرسشنامة عوامل استرسزا معنیدار بود ( .)P<5/50به عبارت

اختالف معنیداری مشاهده شد ،همچنین در ارتباط با محل
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P<5/50

دوره  ،41شماره  ،3پاییز 4331

] [ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2023-01-07

رادیولوژی

خفیف

متوسط

شدید

جمع کل

سکونت ،بین میانگین اضطراب امتحان دانشجویانی که با خانواده

مشاهده نشد .بین متغیر سن و نمره اضطراب امتحان پاسخگویان

زندگی میکردند در مقایسه با افرادی که ساکن خوابگاه یا منزل

براساس ضریب همبستـگی پیرسون رابطه معنیداری مثبت

اقوام یا دوستان و یا منزل اجارهای بودند ،اختالف معنیداری در

( )5/151در سطح  P<5/50وجود داشـت ،همینطور ضریب

سطح  P=5/51گزارش شد ،این درحالی است که در مقایسه

همبستـگی بین نمره اضطـراب و معدل کل دانشـجویان

میانگین نمره اضطراب امتحان برحسب متغیرهای تاهل ،شغل

رابطـهای معکـوس و معنـیدار را نشـان داد (،r=-5/531

والدین ،ورودی نیمسال ،اشتغال دانشجویان ،ارتباط معنیداری

.)P<5/50

جدول :3ارتباط برخی از متغیرهای جمعیت شناختی با میانگین اضطراب امتحان دانشجویان
متغیرها
جنسیت
وضعیت تاهل
محل سکونت
شغل پدر
شغل مادر
ورودی نیمسال
شاغل
رشته تحصیلی

*5/510
5/112
*5/51
5/215
5/141
5/145
5/010

*5/511

*P<5/50

بحث
در مطالعه حاضر 11/5 ،درصد از دانشجویان اضطراب

درصد از دانشجویان اضطراب متوسط و شدید را تجربه میکردند

امتحا ن متوسط و شدید داشتند که این میزان سطح باالیی از

که با یافتههای مطالعه حاضر همجهت بود ( .)11این در حالی است

اضطراب امتحان را در دانشجویان نشان میداد در مطالعه

که معدلی و حسام آبادی هر کدام در مطالعاتی جداگانه سطح

دارابی و همکاران که در سال 1131در شهر ایالم انجام شد11

اضطراب از جانب دانشجویان را ضعیف ارزیابیکردند که با
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دختر
پسر
مجرد
متاهل
منزل
خوابگاه
دولتی
آزاد
دولتی
خانه دار
مهر
بهمن
بلی
خیر
مامایی
علومآزمایشگاهی
بهداشت عمومی
پرستاری
رادیولوژی
پزشکی
فوریتهایپزشکی
بهداشت حرفهای

تعداد
151
553
451
153
111
132
511
552
111
144
411
24
11
454
41
44
03
30
11
151
03
41

درصد
03
41
21/1
51/4
11/4
11/1
00/0
44/0
15/0
12/0
10/0
14/0
11/3
11/1
1
1/1
11/1
11/1
11/1
13/1
11/1
1/4

میانگین
45/13
14/10
11/1
12/51
12/50
13/11
12/11
11/51
11/5
12/31
11/13
10/33
11/12
12/12
45/12
41/31
13/31
11/14
12/31
10/31
10/14
14/44

انحراف معیار
15/14
15/22
15/30
11/11
11/50
15/21
15/11
11/12
15/31
11/51
15/33
15/35
11/2
15/11
11/10
15/51
11/3
11/32
15/35
15/14
15/25
15/00

p-value
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مطالعه حاضر در تضاد است ( .)13در توجیه این مسئله میتوان

اضطراب امتحان را در مجموع در دختران ،باالتر از پسران

گفت برخی از عوامل بر شدت اضطراب امتحان دانشجویان

ارزیابیکردند (.)55-51

تاثیرگذار هستند تفاوت سطح اضطراب امتحان در مطالعات

در توضیح اختالف اضطـراب امتحـان در دختـران و پسـران

مختلف را میتوان بهعلت تاثیرپذیری این نوع از اضطراب از

میتوانگفت که اضطراب امتحان برپایه درک از موقعیت،

عوامل مختلف و نیز برداشت فردی افراد توجیه کرد بهعنوان

بهعنوان یک تهدید در شرایط ارزشیابی شکل میگیرد،

مثال عواملی چون سخت بودن سواالت امتحان ،ترس از

در سال 1312چنین گزارش میکند که تفاوت جنسیت در

نیاوردن نمره کافی در امتحان و یا برخی از رویههای

خودگزارشدهی از کارآمدی و اعتماد بهنفس ،یک تابع از سطح

سختگیرانه از جانب اساتید و دانشگاهها بهعنوان عواملی موثر بر

ارزیابی عملکرد است .هنگامی که ارزشیابی عملکرد در

این نوع از اضطراب میتوانند عملکنند (.)11

امتحانات مهم تلقی میشود ،دختران در مقایسه با پسران در

Arch

در مطالعه حاضر برخالف مطالعات معدلی و دارابی بین

گزارش از خود ،خود را ناکارآمدتر توصیف میکنند و از

میانگین اضطراب امتحان و رشته تحصیلی دانشجویان اختالف

اطمینانخاطر کمتری در تواناییهای خود برخوردارند ،این

معنیداری وجود داشت ( .)11،13بطوریکه دانشجویان رشتهی

درحا لی است که در شرایطی که ارزشیابی در امتحان مهم تلقی

مامایی از باالترین میزان اضطراب امتحان برخوردار بودند و

نشود ،دختران از احساس مثبتی در رابطه با درک آنچه اتفاق

دانشجویان رشتههای فوریتهایپزشکی و بهداشتحرفهای

خواهد افتاد و تواناییهای خود برخوردار خواهندبود .بنابراین

کمترین اضطراب امتحان را داشتند.

باال بودن سطح اضطراب امتحان در دختران میتواند از تمایل

در خصوص مشخصات جمعیتشناختی ،بین جنسیت و

دختران برای درک موقعیت ارزشیابی بهعنوان یک تهدید،

اضطراب امتحان دانشجویان مورد مطالعه رابطه معنیداری

بهجای یک موقعیت چالش انگیز خبر دهد ،که به نوبه خود

وجود داشت که این نتیجه با مطالعات یوسفی و همکاران

احتمال تفاوت درک شناختی در دختران و پسران مطرح

همخوانی دارد ،وی در بررسی فراوانی اضطراب امتحان در

میشود ( .)54-52از سوی دیگر بهنظر میرسد دختـران،

دانشجویان رشتههای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

اضطراب را بهعنوان یک ویژگی زنانه مورد پذیرش قرارمیدهند

در سال ،1131-35نشان داد که میزان اضطراب امتحان در

و یاد میگیرند که در برابر آن تسلیم شوند اما پسران اضطراب

دختران بیشتر از پسران است (.)5

را تهدیدی برای ویژگی مردانگی خود تلقی میکنند (.)51

مامایی ( )45/12بیشتر از سایر رشتهها ارزیابی شد .باال بودن

دختران در برابر استرسها و نیز وابستگی بیشتر آنها به خانواده

میانگین اضطراب در بین دانشجویان مامایی که همگی دختر

میباشد ( .)53در مطالعه حاضر بین نمره اضطــراب امتحان و

هستند و پایین بودن این میانگین در بین دانشجویان

معدلکل دانشجویان رابطهای معکوس و معنیدار و البته ضعیف

فوریتهای پزشکی ،که در آن تمامی نمونهها پسر بودند ،خود

مشاهدهشد به این معنا که دانشجویانی سطح اضطراب امتحان

شاهد دیگری در باال بودن اضطراب در بین دختران نسبت به

در آنها باالتر است در مقایسه با دانشجویانی که اضطراب

پسران است.

کمتری دارند ،از معدل کمتری برخوردار هستند ،با

بررسی مطالعات خارج از کشور نیز نتایجی همسو با این

درنظرگرفتن معدل کل دانشجویان بهعنوان معیاری از عملکرد

Zeidner ،Hembree

تحصیلی ،میتوان گفت که یافتههای مطالعه حاضر اضطراب

 Volkmerو همکارش و در نهایت  Bandalosو همکاران

امتحان باال را به عنوان یک عامل در جهت عملکرد تحصیلی

مطالعه را نشان میدهد بهطوری که،

ضعیف نشانمیدهد ،بدون شک اضطراب امتحان میتواند
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در مطالعه حاضر نیز میانگین نمره اضطراب دانشجویان

میتوان گفت این امر به علت آسیبپذیر بودن هرچه بیشتر

احتمال بروز اشتباه را در امتحانات از سوی دانشجویان

بسیاری از دانشجویان با وجود مطالعه کافـی به دلیل اضطـراب

افزایشدهد .این یافته ها با مطالعات  Mandleو همکارش

امتحان نمیتوانند از حداکثر تواناییهای خود در امتحانات

هم سو است ،همچنین  winدر تایید این حقیقت دریافت که

بهرهببرند .میزان اضطراب امتحان در بین رشتههای مختلف

دانشجویان با اضطراب امتحان کمتر عملکرد بهتری در

پزشکی بهمیزان قابل توجهی باال است و اکثریت دانشجویان

امتحانات داشتند (.)15،11

دانشگاه علومپزشکیکرمانشاه سطح اضطراب امتحان متوسط و

بین متغیر سن و سطح اضطراب امتحان پاسخگویان ،رابطه

شدیدی را نشان میدادند .این موضوع لزوم بکارگیری خدمات

مثبت معنیداری مشاهده شد؛ بدان معنا که افراد با سن بیشتر

روان شناسی و مشاوره و شناسایی علت بروز این نوع از اضطراب

اضطراب بیشتری را در امتحانات نشان میدادند ،که این یافته با

و برنامهریزی جهت تعدیل آنرا نشان میدهد .از طرفی

مطالعه رضایی و همکاران بر روی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه

دانشجویان رشتهمامایی در مقایسه با سایر رشتهها و دانشجویان

علوم پزشکی هرمزگان همخوانی دارد اما با مطالعه معدلی و

دختر در مقایسه با دانشجویان پسر میزان اضطراب باالتـری را

همکاران در دانشگاه علومپزشکیشیراز در تعارض است (.)13،1

نشـان میدادند که توجه هر چه بیشتـر به این موضوع ضروری

پیشنهاد میشود که اساتید مشاور نسبت به کاهش اضطراب

بهنظرمیرسد.

دانشجویان در ایام امتحانات اقدام نمایند .دراینراستا میتوان

سپاسگزاری

آموزشهای الزم را در مورد تکنیکهای غیردارویی کاهش

از کارکنان محترم اداره آموزش دانشکدهها که در جمعآوری

اضطراب به دانشجویان داد .از جمله محدودیتهای این مطالعه

دادهای پژوهش با نگارندگان همکاری نمودند قدردانی میشود.

میتوان به وضعیت روحی نمونههای مورد مطالعه هنگام پرکردن

همچنین از همة دانشجویان عزیزی که صمیمانه در این طرح

پرسشنامهها اشاره کرد.

شرکت نمودند ،تشکر و قدردانی مینماییم.
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Abstract
Introduction: Test -anxiety is one of the most common mental health problems among the students that can

impair performance and leads to failure of the exam. So, this study aimed to determine the rate of examanxiety among Kermanshah University of Medical Sciences' students .
Methods: This cross sectional-analytic study was conducted on 510 students of Kermanshah University of

Medical Sciences by convenience sampling method in 2014. In this study, data collection tool was TestAnxiety questionnaire includes 25 questions. Data were analyzed with the Pearson correlation and t-test
using SPSS 16 software .
Results: 198 students (38. 8%) had mild exam-anxiety, 140 students (27. 5%) moderate exam-anxiety and

172 students (33. 7%) had severe exam-anxiety. The difference between the mean of anxiety scores was
significant at various fields of study (P <0. 05). Midwifery students experienced more stress in comparison
with the students of other fields. There was a significant relationship between exam anxiety level, and the
variables of gender, location, age and total grades average of students (P<0/05). There was not a significant
relationship between exam anxiety level and marital status, parental occupation, semester entrance and
employment of students.
Conclusion: Due to the high level of exam anxiety among the different fields of medicine as well as the

negative effect of this type of anxiety on academic performance of students, the necessity of the use of
psychological services, counseling, identification of causes of anxiety, and planning for decreasing this
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problem was recommended. Obviously, in this regard, more attention should be paid to the highest-risk
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groups such as female midwifery students.
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