بررسي اضطراب ناشي از امتحان در دانشجويان پرستاري
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ﻣﺠﻠﻪ راهبردهاي توسعﻪ در آﻣوزش پزشكي دوره سوم شماره اول ﺑهار و تاﺑستان  ٩٥صفحات .١.-٩

چكيده
ﻣﻘدﻣﻪ و

هدف :اضطراب امتحان شكل خاصي از اضطراب است و ميتواند با نشانگان جسمي ،شناختي و رفتاري همراه

باشد .اضطراب خفيف سبب افزايش يادگيري شده ،در صورتي كه اضطراب شديد ميتواند با كاهش يادگيري همراه باشد.

با شناخت ميزان اضطراب امتحان در دانشجويان ميتوان راهﺣلهايي را جهت كاهش آن در نﻈر گرفت .هدف تحقيق
ﺣاضر ،تعيين سطﺢ اضطراب امتحان دانشجويان پرستاري بود.

روشها:

اين تحقيق ،يك مطالعه توصيفي از نوع مقطعي و روش نمونهگيري سرشماري بود كه شامل دانشجويان

پرستاري ترمهاي دوم ،چهارم و ششم در دانشكده پرستاري ،مامايي و پيراپزشكي شرق گيﻼن ) ٧٣نفر( شدند .ابزار

تحقيق ،پرسشنامه استانداردشده ساراسون بود كه در دو نوبت بين دانشجويان توزيع گرديده است .از آزمونهاي
توصيفي و همچنين ،استنباطي مناسب تي تست زوجي و مستقل و آناليز واريانس استفاده گرديده است.
يافتﻪها :نتايج نشان داد كه بين نمرات اضطراب كسبشده قبل و ﺣين امتحانات اختﻼف معنيدار آماري ديده نشد  .تنها
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نوع مقاله :پژوهشي
دريافت ﻣقالﻪ٩٥/٣/١٥ :

در مورد ارتباط بين تحصيﻼت مادر و ميزان اضطراب ارتباط معنيدار آماري ديده شد و ارتباط معنيدار آماري بين ساير

متغيرها و ميزان اضطراب دانشجويان ديده نشد.

نتيجﻪگيري :يافتههاي پژوهش بيانگر وجود اضطراب متوسط و كم در اكثريت دانشجويان بود كه وجود چنين
مقاديري از اضطراب جهت فراگيري بهتر مطالب ضروري به نﻈر ميرسد .پيشنهاد ميشود چنين پژوهشي در دانشگاهها و
همچنين دانشجويان ساير رشتهها انجام شود.

كليدواژهها :اضطراب ،امتحان ،دانشجويان پرستاري

اصﻼح نهايي٩٥/٥/٢٠ :

پذيرش ﻣقالﻪ٩٥/٥/٢٠ :

ارجاع :پورقانع پرند .ﺑررسي اضطراب ناشي از اﻣتحان در دانشﺠويان پرستاري .راهبردهاي توسعﻪ در آﻣوزش پزشكي ١٣٩٥؛ .٩-١ :(١)٣

ﻣﻘدﻣﻪ:
اضطراب امتحان كه بيشتر در زمان آمادگي براي آزمون

تعيين ميگردد ،شكل خاصي از اضطراب است كه ميتواند با
نشانگان جسمي ،شناختي و رفتاري همراه باشد ) .(١همچنين،

گفته ميشود اضطراب امتحان ،ميتواند عﻼوه بر قبل از آزمون،
ﺣين و ﺣتي بعد از امتحان تجربهشده و شدت آن در برخي
موارد تغيير نمايد ) (٢و زماني تبديل به يك مشكل ميشود كه
سطﺢ باﻻي اين اضطراب با آماده شدن براي امتحان و انجام

آزمون تداخل پيدا كند ) .(١تحقيقات ،بيانگر بروز مشكﻼت فراوان
اضطرابي در دانشجويان ،از جمله اختﻼل در عملكرد مناسب
آنان در زمان امتحان هست ) .(١،٣اضطراب امتحان ميتواند در

چهار سطﺢ خفيف ،متوسط ،شديد و اضطراب پانيك تجربه

شود .اضطراب خفيف و متوسط سبب ايجاد نيرويي در زندگي
ميگردد كه به نﻈر ميرسد جهت ﺣفظ ﺣيات ضروري باشد .در
واقع ،اين نوع اضطراب به انجام كارها جهت رسيدن به هدف ،
نﻈير داشتن استرس خفيف ،و ﺣداكثر ،اضطراب متوسّط براي

مطالعهَ دروس امتحاني كمك ميكند ) .(٤تعاريف مختلفي از

اضطراب امتحان وجود دارد Bodas .و همكاران ميگويند:

اضطراب امتحان به يك سري پاسخهاي فيزيولوژيك ،شناختي و
رفتاري اشاره دارد ) .(٥برخي از اين موارد شامل :افزايش

ضربان قلب ،لرز ،افزايش تعريق و خشك شدن دهان ميباشند
) .(٦همچنين ،از جمله موارد شناختي نيز ميتوان به كاهش توجه
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 ١استاديار ،آموزش پرستاري )توانبخشي قلبي( ،گروه پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي و پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي گيﻼن ،رشت ،ايران

پرند پورقانع

اضطراب امتحان در دانشجويان

و تمركز ،ﺣواسپرتي ،افزايش خطا و كاهش قدرت سازماندهي

فراگيران كمتر خواهد شد و آنان بهتر قادر به تطابق با مراﺣل

امريكا انجام داد ،به اين نتيجه رسيد كه  %٦٦/٢از نمونهها ﺣتي با

در سطﺢ دانشگاهها ميتواند با داشتن تأثير منفي ،اختﻼل در

اشاره كرد ) Sonsgiry .(٧در تحقيقي كه در سال  ٢٠٠٦در

دستيابي به اهداف آموزشي ايجاد نمايد و يكي از دغدغههاي

دانشجويان ،هنگام امتحان ،عرق ريزش فراوان داشتند%١٧/٢ ،

نﻈام آموزشي ،يافتن اضطراب موجود و برگزيدن راهﺣلهاي

شديد هنگام امتحان شاكي بودند ).(٤

جامعه و سازندگان فرداي هر كشور هستند و توجّه به سﻼمت

دچار دردهاي شديد معده ميشدند و  %٢٢/٣نيز از تپش قلب

مناسب براي آن است .چرا كه دانشجويان از اقشار برگزيده

 Bembenuttyاظهار مينمايد :اضطراب امتحان ﺣالتي

رواني و توانمندي آنان از اهميت ويژهاي برخوردار است .در اين

ميشود ) (٨و دانشجوياني كه اضطراب امتحان در سطﺢ باﻻيي

در ارائه مراقبت ،درمان و ﺣمايتهاي جسمي و رواني از بيماران

است كه سبب كاهش توجه ،تمركز و كسب اطﻼعات در فراگيران
دارند ،هم در زمان مطالعه و هم در زمان امتحان ،مهارتهاي
مطالعه و يادگيري كمتر از توان خود را نشان ميدهند ) (٩و اين

اختﻼل عصبي در بسياري از دانشجويان دانشگاهها گزارش
گرديده است ).(١،١٠،١١

ميان ،دانشجويان گروه پزشكي ،گروهي هستند كه نقش مهمي
دارند .لذا جهت داشتن نيروي انساني سالم و توانمند بايد از هم

اكنون به سﻼمت اين دانشجويان توجّه گردد.

برخي تحقيقات نيز بيانگر استرس زا بودن برنامههاي

دروس پرستاري براي بسياري از دانشجويان اين رشته و

در تحقيق  Evansو همكاران  ،از  ٨٤نمونه دانشجويان،

وجود اضطراب بيشتر در دانشجويان پرستاري نسبت به ساير

سطﺢ اضطراب نسبتاً باﻻ ) (١٢و در تحقيق چراغيان و همكاران،

لذا هدف از اين مطالعه ،تعيين سطﺢ اضطراب امتحان دانشجويان

٢١نفر ) (%٢٥داراي سطﺢ اضطراب باﻻ و ٢١نفر ) (%٢٥نيز داراي
 %٨٦از نمونهها داراي درجاتي از اضطراب امتحان بودند ..

دانشجوياني با اضطراب امتحان باﻻ ،مهارتهاي مطالعه و

يادگيري خود را چه در زمان مطالعه و چه در زمان شركت در

آزمون ،پايينتر از ﺣد توان و دانش خود مورد استفاده قرار مي
دهند ).(١٣

اضطراب ،به منزله بخشي از زندگي هر انسان ،به عنوان

پاسخي مناسب و سازگار تلقي ميشود و عدم وجود آن ممكن
است فرد را با مشكﻼت زيادي مواجه سازد ) .(١٤در دانشجويان

رشتهها ميباشد ).(١٩

پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيﻼن در دو زمان قبل و ﺣين
دوره امتحانات پايانترم و تجزيه و تحليل اضطراب امتحان با

برخي عوامل دموگرافيك بود تا با شناخت ميزان اضطراب
اﺣتمالي ،در صورت نياز ،با گذاشتن كﻼسهاي آموزشي
مناسب ،سعي در كاهش ميزان اين اضطراب در دانشجويان
نمود.

روشها:

نيز ،اضطراب در ﺣد كم ،سازنده بوده و سطﺢ عملكرد و

مطالعه ﺣاضر يك تحقيق توصيفي از نوع مقطعي ميباشد

تأثير زياد اضطراب و پيامدهاي منفي آن ،بايد منابع اضطراب و

قبل و ﺣين دوره امتحانات پايان ترم و بررسي مقايسهاي آن دو

دانشجويان داراي توانايي شناختي خوبي در امتحانات هستند ،اما

و پيراپزشكي شرق گيﻼن ميباشد .در اين تحقيق ،ﺣجم نمونه

تواناييهاي خود نباشند و كنترل اضطراب در دانشجويان مي

ترمهاي دوم ،چهارم و ششم پرستاري مشغول به تحصيل در

ﺣال ،اگر درك صحيحي از اضطراب و همچنين ارتباطي مناسب

 ٢٤نفر ،ترم ششم( بودند .ابزار تحقيق ،پرسشنامه استانداردشده

پيشرفت تحصيلي آنان را ممكن ميسازد ) .(١٥اما ،با توجه به

كه به منﻈور بررسي شناخت اضطراب دانشجويان پرستاري

اثرات آن تعيين و مشخﺺ شود ) .(١٦زيرا بسياري از

صورت گرفته است .محيط پژوهش ،دانشكده پرستاري ،مامائي

ممكن است به دليل سطوح باﻻي اضطراب امتحان قادر به ارايه

منطبق بر كل جامعه پژوهش ميباشد .نمونهها ،كليه دانشجويان

تواند با افزايش موفقيت تحصيلي دانشجويان همراه باشد ).(١٧

دانشكده و  ٧٣نفر بودند ) ٢٤نفر ،ترم دوم ٢٥ ،نفر ،ترم چهارم و

بين فراگير و آموزشدهنده برقرار باشد ،اﺣساس اضطراب در

 Sarasonميباشد كه در سال  ١٩٥٨توسط آي.جي .ساراسون
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فكر كردن به امتحان دچار اضطراب شديد ميشوند %١٣/٧ .از

امتحان و اضطراب مربوط به آن هستند ) .(١٨اضطراب امتحان

پرند پورقانع

اضطراب امتحان در دانشجويان

) (IG Sarasonساخته شده است و در سال  ١٩٨٠مورد

پرسشنامهها در مرﺣله اول از دانشجويان خواسته شده است كه

در فواصل چند هفته ،بيش از  %٨٠بوده است .بيابانگرد بيان

٢رقم عدد( به دلخواه خود بنويسند و آن كد را به خاطر داشته

تجديد نﻈر قرار گرفته است .ضرايب پايايي بازآزمايي پرسشنامه

 %٨٧ ، (١٩٧٦) Cormierگزارش كردهاند ).(٢٠

همچنين ،روايي و پايايي پرسشنامه در مطالعات قبلي نيز با

پايايي بازآزمايي  %٨٨و همساني دروني  %٩٥و روايي معيار
 %٧٢به دست آمده است ).(١١

اين پرسشنامه ،داراي  ٣٧گويه ميباشد و مجموعهاي از

پاسخهاي جسمي ،روانشناختي و رفتاري است كه در هنگام
آماده شدن براي يك امتحان و انجام آزمون مشخﺺ ميشود.

باشند تا در مرﺣله دوم كه پرسشنامهها توزيع گرديدند ،همان كد
را در سربرگ پرسشنامه خود وارد كنند .هدف از اين كار،
مقايسه دو پرسشنامه هر دانشجو در دو زمان مختلف بود.

ميزان اضطراب در دو نوبت با كمك درجهبندي استانداردشده
اضطراب امتحان ساراسون سنجيده شد كه اين درجهبندي به
قرار زير ميباشد:

تجزيه و تحليل دادهها با نرم افزار  SPSSنسخه  ١٦و

آزمونهاي تي زوجي مستقل جهت ارتباط متغيرهاي دو گروه

نمرهگذاري در اين پرسشنامه ،بر اساس پاسخ شركتكنندگان به

)نﻈير تأهل و جنس( و آناليز واريانس جهت ارتباط متغيرهاي

سواﻻت  ،٣٣ ،٢٩– ٢٧ -٢٦ -١٥ -٣امتياز يك ،و براي جواب بله

قبل از اجراي طرح از رياست محترم و معاونت محترم

امتيازات ،،نمره اضطراب امتحان فرد به دست ميآيد و فرد با

پرسشنامهها به دانشجويان گفته شد كه شركت در اين تحقيق

بله و خير ميباشد .در اين پرسشنامه ،به پاسخ خير براي

به ساير سواﻻت نيز ،امتياز يك تعلق ميگيرد .پس از جمع
توجه به نمره كسبشده در يكي از اين سه طبقه قرار ميگيرد.

اضطراب خفيف :نمره  ١٢و پايينتر ،اضطراب متوسط :نمره

 ١٣تا  ،٢٠اضطراب شديد :نمره  ٢١و باﻻتر.

برگ اول پرسشنامه نيز شامل  ١٨سوال ميباشد كه برخي

از سواﻻت در ارتباط با مشخصات دموگرافيك دانشجويان مي

باشد و ده سوال نيز جهت شناخت دانشجوياني ميباشد كه در

سه گروه )نﻈير درآمد( استفاده شد.

آموزشي اين دانشكده كسب اجازه گرديده است .هنگام توزيع

اختياري ميباشد و در صورت تمايل به پاسخگويي ،نيازي به ذكر
نام نميباشد و اطﻼعات كامﻼً محرمانه خواهد بود و بعد از پايان

طرح ،در صورت تمايل ميتوانند از نتايج كلي طرح آگاه شوند.

يافتﻪها:
مشخصات دموگرافيك نمونهها به شرح زير بودند :اكثريت

فاصله  ٢هفتهاي توزيع پرسشنامههاي مرﺣله اول و دوم در

نمونهها ) ،(%٧٨/٣مونث و مجرد ) (%٩٤/٢بودند .درآمد ماهيانه

جسمي يا ازدست دادن يكي از بستگان ،قرارگرفتهاند كه سبب

 ١٠٠٠٠٠٠تومان بود.

افزايش ميزان اضطراب در مرﺣله دوم و در نتيجه بروز تورش

مدرك تحصيلي مادر  %٦٢/٣نمونهها ،زير ديپلم بود%٦٨/١ .

معرض ﺣوادثي نﻈير آگاهي از نمره نامطلوب امتحان ،مشكﻼت

خانواده اكثر نمونههاي تحقيق ) ،( %٧٢/٥بين -١٥٠٠٠٠٠

ايجاد اضطراب در آنها گرديده و اين عامل ميتواند سبب

مدرك تحصيلي پدر  %٨٦/٩نمونهها ،ديپلم و زير ديپلم و

در نتايج گردد.

هدف از شناخت اين گروه ،خارج كردن آنها از مطالعه

است .پرسشنامه در دو نوبت )بار اول ٢هفته قبل از شروع
امتحانات پايان ترم و نوبت دوم در دوره وسط امتحانات پايان
ترم( بين دانشجويان توزيع گرديده است .هنگام توزيع

نمونهها ابراز كردند كه عﻼقه متوسطي به رشته تحصيلي خود
دارند ،محل اقامت  %٥٦/٥نمونهها خوابگاه بود.

 %٨٢/٦بين محدوده سني  ١٩-٢١قرار داشتند و  %٧٩/٧در

خانواده بين  ٢-٥نفره زندگي ميكردند و  %٨٨/٤نمونهها ،فرزند

اول تا چهارم خانواده بودند )جدول .(١
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جدول  -١توزيع فراواني ﻣشخصات دﻣوگرافيك افراد ﻣورد ﻣطالعﻪ
ﻣتغير
ﻣذكر

١٥

٢١/٧

ﻣونﺚ

٥٤

٧٨/٣

٦٥

٩٤/٢

٤

٥/٨

كمتر از  ١٠٠٠٠٠٠توﻣان

١٢

١٧/٤

 ١٠٠٠٠٠٠-١٥٠٠٠٠٠٠توﻣان

٥٠

٧٢/٥

بيشتر از  ١٥٠٠٠٠٠٠توﻣان

٧

١٠/١

٣٣

٤٧/٨

٢٧

٣٩/١

جنسيت

ﻣجرد

وضعت تأهل

ﻣتأهل

درآﻣد ﻣاهيانﻪ خانواده

زير ديپلم
ديپلم

تحصيﻼت پدر

تحصيﻼت ﻣادر

باﻻي ديپلم

٩

١٣/١

زير ديپلم

٤٣

٦٢/٣

٢٣

٣٣/٣

باﻻي ديپلم

٣

٤/ ٣

كم

٤

٥/٨

ﻣتوﺳﻂ

٤٧

٦٨/١

زياد

١٨

٢٦/١

٢٨

٤٠/٦

٢

٢/٩

٣٩

٥٦/٥

ديپلم

عﻼقﻪ بﻪ رشتﻪ تحصيلي

با خانواده

ﻣنزل شخصي

ﻣحل اقاﻣت

خوابگاه

ميزان اضطراب امتحان در دانشجويان پرستاري قبل از

پس از بررسي دادهها با استفاده از آزمون آماري تي تست

) (%٣٦/٢اضطراب خفيف و  ١٥نفر ) ،(%٢١/٧داراي اضطراب زياد

امتحانات و ﺣين امتحانات اختﻼف معنيدار آماري ديده نشد

امتحانات به اين ترتيب بود ٢٩ :نفر ) ،(%٤٢اضطراب كم ٢٥ ،نفر
بودند )جدول .(٢

جدول  -٢توزيع فراواني وضعيت اضطراب در دانشجويان
قبل از آغاز اﻣتحانات
تعداد

درصد

ﻣتوﺳﻂ )(١٣-٢٠

٢٩
٢٥

٤٢

وضعيت اضطراب قبل از آغاز اﻣتحانات

شديد )(٢١-٣٦

١٥

٢١/٧

كم )(٠-١٢

) .(Pvalue=٠/٠٧٤بين متغيرهاي جنسيت ،وضعيت تأهل ،درآمد
ماهيانه خانواده ،تحصيﻼت پدر ،عﻼقه به رشته تحصيلي و محل

بود٢٣ :نفر ) (%٣٣/٣داراي اضطراب كم (%٤٦/٤) ،داراي اضطراب
خفيف و  ١٤نفر ) (%٢٠/٣نيز داراي اضطراب زياد بودند )جدول
جدول  -٣توزيع فراواني وضعيت اضطراب در دانشجويان
وضعيت اضطراب حين اﻣتحانات

كم )(٠-١٢

ﻣتوﺳﻂ )(١٣-٢٠

شديد )(٢١-٣٦

٤

تعداد

درصد

٣٢

٤٦/٤

٢٣
١٤

٣٣/٣
٢٠/٣

همچنين نتايج بررسي دادهها با استفاده از آزمون آماري

ﺣين دوره امتحانات پايان ترم ،اختﻼف معنيدار آماري ديده نشد

٣٦/٢

حين انجام اﻣتحانات

)) (Pvalue=./٤٩٦جدول .(٤

كاي اسكور نشان داد كه بين ميزان اضطراب دانشجويان قبل و

نتايج ميزان اضطراب ﺣين امتحان دانشجويان از اين قرار

.(٣

زوجي ،مشخﺺ گرديد كه بين نمرات كسبشده در قبل از

اقامت دانشجو با ميزان اضطراب آنان ارتباط معنيدار آماري

مشاهده نشد .تنها در مورد ارتباط بين تحصيﻼت مادر و ميزان

اضطراب ،ارتباط معنيدار آماري ديده شد ) (Pvalue<٠/٠٠٦و

ارتباط معنيدار آماري بين ساير متغيرها و ميزان اضطراب
دانشجويان ديده نشد.

پس از بررسي دادهها و با استفاده از آزمون tجفت ) Paired

 (t-Testمشخﺺ گرديد كه بين نمرات كسبشده در قبل از

امتحانات و نمرات كسبشده در ﺣين امتحانات ،اختﻼف آماري
معنيداري ديده نميشود ).(Pvalue= ٠/٤٩٦
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جدول  -٤ﻣﻘايسﻪ ﻣيانگين ﻣجموع نمرات بﻪ دﺳت آﻣده از پاﺳخ بﻪ ﺳؤاﻻت قبل و حين انجام اﻣتحانات
زﻣان بررﺳي
قبل از اﻣتحانات

حين اﻣتحانات

تعداد

ﻣيانگين

S.D

S.E

٦٩

١٤/٩٤

٥/٧٦

٠/٦٩

٦٩

١٤/٤٢

٥/٣٢

٠/٦٤

يافتهها نشان دادند كه اكثريت نمونهها ) ،(%٧٨/٢قبل از

امتحان داراي اضطراب كم و متوسط ،و تنها  %٢١/٧اضطراب

شديد داشتند .همچنين يافتهها بيانگر اين بودند كه اكثريت نمونهها

) ،(%٧٩/٧ﺣين امتحان نيز داراي اضطراب كم و متوسط بودند و
تنها  %٢٠/٣ﺣين امتحان اضطراب شديد داشتند.

در اين راستا ،در مطالعهاي كه توسط معدلي و غضنفري

ﺣسامآبادي در شيراز انجام شد نيز ٩٠/٩ ،درصد دانشجويان

پرستاري و مامايي اضطراب امتحان را در ﺣد كم تجربه كرده

) .(٢١اين موضوع در ﺣالي است كه در تحقيق دارابي و همكاران،

 ٦٦درصد از دانشجويان ،اضطراب متوسط و شديد داشتند
) .(٢٢همچنين ،در تحقيقي كه توسط صاﺣب الزمانيگ و زيرك

در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام گرفت ،اضطراب امتحان

دانشجويان مورد پژوهش در سطﺢ باﻻيي قرار داشت ) .(٢٣اين

تفاوت را ميتوان به تأثيرپذيري افراد از عوامل مختلف نﻈير
سخت بودن يك درس ،طراﺣي مختلف سواﻻت توسط اساتيد

مختلف دانشگاهها و نيز برداشتهاي افراد از اين عوامل ارتباط

داد .همچنين ،پژوهشگر يكي از علل اختﻼف نتيجه اين پژوهش را

با برخي پژوهشهاي ديگر ،عﻼقه و ديدگاه مثبت اكثر
دانشجويان به رشته تحصيلي خود ميداند .ونگ ) (٢٠٠٨نيز در

تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه دانشجوياني با ديدگاه منفي
به رشته خود ،اضطراب امتحان را بيشتر تجربه مينمايند ).(٢٤

در تحقيق ﺣاضر ،بين متغيرهاي دموگرافيك و سطﺢ

اضطراب دانشجويان ارتباط معنيدار آماري ديده نشد .در
مطالعه يزداني و همكاران نيز رابطه اضطراب امتحان با سن،

تعداد افراد خانوار و وضعيت تأهل مورد بررسي قرار گرفت و
اين ارتباط از نﻈر آماري معنيدار نبود ) .(٢٥در تحقيق دارابي
نيز ،بين ميزان اضطراب و جنسيت ارتباط آماري معنيدار ديده

نشد ) .(٢٢همچنين ،در تحقيق موسوي و همكاران نيز اين ارتباط

معنيدار نبود ) ..(٧اما ،مغاير با نتيجه تحقيق ﺣاضر ،ارتباط

آماري معنيدار بين محل سكونت دانشجويان و سطﺢ اضطراب

٠/٦٨٤

Pvalue=٠/٤٩٦

آنان در تحقيق دارابي و همكاران ديده شد و اكثر دانشجويان
غيربومي اضطراب خفيفي را تجربه ميكردند كه علت تفاوت را

ميتوان وجود بومي بودن اكثريت دانشجويان تحقيق ﺣاضر
ذكر نمود ).(٢٢

همراستا با نتيجه تحقيق ﺣاضر ،ارتباط آماري معنيدار بين

وضعيت تأهل دانشجويان با سطﺢ اضطراب آنان در تحقيق

يزداني و همكاران ) (٢٥و همچنين در مطالعه چراغيان و
همكاران ) (١١ديده نشد.

اما در مطالعه ﺣاضر ،بين تحصيﻼت مادر و ميزان

اضطراب ،ارتباط معنيدار آماري مشاهده گرديد .پژوهشگر
وجود ارتباط معنيدار آماري را با سطﺢ سواد مادر ،وجود

ارتباط نزديك فرزندان با مادر و ﺣس الگوپذيري از او ميداند.
همچنين ،در اين تحقيق ،بيشترين تعداد نمونهها را دختران

تشكيل ميدادند و در اكثر جنبههاي زندگي فرزندان ،خصوصاً

دختران ،مادر يك الگوي اصلي محسوب ميشود و در سطﺢ

اضطراب او بسيار تأثيرگذار است.

يافتههاي پژوهش ،بيانگر وجود اضطراب متوسط و كم در

اكثريت دانشجويان بود كه وجود چنين مقاديري از اضطراب

براي فراگيري بهتر مطالب ضروري به نﻈر ميرسد .اين نتيجه

با برخي از نتايج مطالعات ،موافق ) (،١١،٢١و با برخي ديگر از
نتايج ) ،(٢٢ ،٢٣ ،٢٦مغايرت دارد.

با عنايت به اين موضوع كه عوامل مختلفي نﻈير :عﻼقه و

ديدگاه دانشجويان نسبت به رشته خود ) ،(٢٢اطمينان و اعتماد به

خود ،وظيفهشناسي و تفاوتهاي فرهنگي دانشجويان ) (٢٤مي

تواند در سطﺢ اضطراب دانشجويان و در نتيجه ،نتايج تحقيق

تأثيرگذار باشد ،پيشنهاد ميشود چنين پژوهشي در دانشگاههاي
ديگر كشور و همچنين دانشجويان ساير رشتهها نيز انجام گردد

تا در صورت وجود اضطراب باﻻ مربوط به امتحان ،راهكارهايي
جهت كاهش آنها تدوين نمود .يافتههاي پژوهش ،بيانگر

اضطراب كم و متوسط در اكثريت نمونهها بود كه جهت يادگيري

مطالب مورد آزمون ،ﻻزم به نﻈر ميرسد .همچنين ،عدم وجود
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اختﻼف معنيدار آماري بين نمرات كسبشده قبل و ﺣين

تجربه ميزان اضطراب متفاوت در دانشجويان ترمهاي مختلف

اضطراب باﻻ در برخي دانشجويان در ساير رشتهها ،تفاوت در

جهت كاهش اين محدوديت ،تﻼش گرديد تا پرسشنامه

امتحانات ،از ديگر نتايج مطالعه ﺣاضر بود كه با توجه به وجود

اضطراب امتحان و تأثيرپذيري آن از عوامل مختلف دانست.

از نقاط قوت مطالعه ﺣاضر كه براي اولين بار در استان

مرﺣله دوم در ﺣين امتحانات دروس اختصاصي در همه ترمها
بين دانشجويان توزيع گردد .اما از آنجا كه ديدگاه دانشجويان

نسبت به دروس و اساتيد مختلف يكسان نميباشد ،لذا به نﻈر

گيﻼن انجام گرديد ،تعيين سطﺢ اضطراب امتحان دانشجويان

ميرسد اين محدوديت خارج از كنترل پژوهشگر باشد.

ارتباط آن با برخي عوامل دموگرافيك جهت تصميمگيري ﻻزم

/٣/١٣٢/٣٩٨٥پ در دانشگاه علوم پزشكي گيﻼن ميباشد.

پرستاري در دو زمان قبل و ﺣين دوره امتحانات پايانترم و

در اين زمينه بود .همچنين ،از محدوديتهاي اين پژوهش ،مي

اين طرح نتيجه انجام طرح پژوهشي مصوب به شماره نامه

توان به لزوم درك و شناخت مناسب دانشجو از خود و ﺣاﻻت

روﺣي رواني آنان در زمان پاسخگويي اشاره نمود .همچنين ،با

ﺳپاﺳگزاري:

عنايت به اينكه پرسشنامه در مرﺣله دوم در وسط امتحانات در

پژوهشگر بر خود ﻻزم ميداند از معاونت و مديريت محترم

از مواردي كه ميتوانست سبب ايجاد محدوديت در اجراي طرح

دانشجوياني كه مساعدت ﻻزم را جهت انجام اين طرح مبذول

اختيار دانشجويان ترمهاي مختلف قرار گرفته بود بنابراين يكي

پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گيﻼن و همچنين كليه

گردد ،داشتن امتحانات مختلف )سخت يا آسان( و در نتيجه

فرمودند ،كمال تشكر و قدرداني را بنمايد.

٦

مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي ،دوره سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان ١٣٩٥

Downloaded from dsme.hums.ac.ir at 10:55 +0330 on Monday November 19th 2018

نتيجه را ميتوان ناشي از چند عاملي بودن ايجاد و تداوم

بود.
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Introduction: Exam anxiety is a specific form of anxiety which may be accompanied
with physical, cognitive and behavioral signs. Mild anxiety may cause the increase of
learning ability, but sever one learning decline. With the recognition of the
examanxiety in students, some solution can be found to resolve that problem. The aim
of this study was of the placement of examin anxiety before and during final examin
in nursing students and its relationship with some demographic factors, and if
necessary, holding appropriate educational classes, to reduce the anxiety.
Methods: This research is a cross-sectional descriptive study. Sampling conducted by
was census method. The Samples included nursing students of term 2, 4 and 6 (N: 73)
at the college of Nursing, Midwifery and para medicine eastern Gilan. Research Tool
was Sarason standarded questionnaire. Questionnaire handed to students in two time
span (first: two weeks before final exam, second: during final exam). Range of
anxiety scored through 'Sarason anxiety exam anxiety score and then compared with
each other. Descriptive and inferenced test utilized to determining relationship of
anxiety and variables.
Results: With respect to the findings, no significant differences were found between
exam anxiety before and during exam. A significant difference found between exam
anxiety in students and their parent educations and no significant difference found
between student anxiety and other variables.
Conclusion: Results haveindicated little and mild anxiety in majority of students.
This anxiety is useful and necessary for a better learning. Further studies are
suggested to be carried out in other universities and on students of different fields.
Key words: Anxiety, Test, Test Anxiety,, Nursing Students
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