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Background and Aims: The test anxiety is one of the wide spreading 

phenomenon and main worries in educational systems worldwide that influence on 

students’ performance. This study examined the relationship between test anxiety and 

academic performance in nursing and EMT students of Nursing and Midwifery 

College. 

Methods: This study was a cross-sectional descriptive study carried out on a 

sample of 98 nursing and EMT students on first semester of 2012- 2013 educational 

years. Data collecting tool was Sarason Test Anxiety Scale (25 items), Distributed and 

collected in one day (before exam). Data analysis was carried out using independent t-

test, chi-square, ANOVA and Pearson correlation coefficient with Spss 

Results: In this study, the mean score of students' test anxiety was 10.10±4.99 

and the average GPA of their end semester was 15.56±1.58, respectively. Test anxiety 

in 37 students (37.8%) was mild, in 26 students (26.5%) was moderate and in 35 

students (35.7%) was severe. Severe anxiety test scores and academic performance had 

no significant correlation (p=0.385, r=-0.152), respectively. The anxiety level in 

female students was significantly more than male students (p=0.012, t=-2.563). 

Conclusion: Exam anxiety is moderate to severe in most students. Based on the 

high percentage of students with severe test anxiety in nursing and EMT courses, it 

seems to be necessary to take an effective action for management of anxiety in this 

group of students. 
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EDCBMJ 2017; 9(5): 392-399 

ترین پدیده ها و نگرانی های عمده نظام های آموزشی اضطراب امتحان از رایج زمینه و اهداف:

این مطالعه به بررسی ارتباط اضطراب فراگیران را متأثر می سازد.  که عملکرد تحصیلی باشد میدنیا 

پرداخته  دانشجویان پرستاری و فوریت پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی امتحان و عملکرد تحصیلی 

 است.

 89که بر روی  تحلیلی بود -توصیفی صورت بهمطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی و : بررسیروش 

 2982-2981طع کارشناسی پرستاری و کاردانی فوریت پزشکی در نیمسال اول سال دانشجویان مقنفر از 

 آوری جمعالی بود. توزیع و ؤس 12، مقیاس اضطراب امتحان ساراسون ها دادهابزار گردآوری انجام شد. 

تقل، مس tبا استفاده از آزمون  ها دادهانجام شد. تجزیه و تحلیل  )قبل از امتحان( در یک روز ها پرسشنامه

 .صورت گرفت Spss افزار نرمبا استفاده از خی دو، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون 

 و میانگین معدل 21/21± 88/4 دانشجویاندر این پژوهش، میانگین نمره اضطراب امتحان : ها یافته

(  %9/93) جویاننشنفر از دا 93بود. اضطراب امتحان در  25/22 ± 29/2 ها آننمرات پایان نیمسال تحصیلی 

امتحان  شدید (  شدید بود. بین نمره اضطراب%3/92نفر ) 92( متوسط و در %2/15نفر )15در حد خفیف، در 

سطح  .مشاهده نشد (= r ،992/1 P = -221/1)آماری  دارارتباط معنی دانشجویان،و عملکرد تحصیلی 

 t ،121/1 = -259/1)یان پسر بیشتر بود از دانشجو داری معنی طور بهاضطراب امتحان دانشجویان دختر  

P =) 

. با شود میبرگزاری امتحان موجب اضطراب متوسط تا شدید در اکثر دانشجویان  :: گیری یجهنت

، ضرورت دانشجویان پرستاری و فوریت پزشکی شدید امتحان در بین اضطراب توجه به درصد باالی

 . باشد مین کامالً محسوس و اثربخش اضطراب امتحان در دانشجویاثر ؤمدیریت م
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 مهمقد

تجربه دلشوره، فراموشی گذرا، افزایش ضربان قلب، خیس 

رایج در بین دانش  ای پدیدهشدن کف دست و وحشت از امتحان، 

ن اضطراب امتحان آموزان و دانشجویان است که تحت عنوا

این اضطراب ریشه در رویکردهای شناختی و  .[1] شود میشناخته 

خود کنترلی دارد، چون افراد ناگزیر در موقعیت هایی قرار می 

گیرند که یا کنترلی بر آن ندارند یا کنترل ناکافی دارند و بایستی 

(، Spielbergerاین وضعیت را اشپیلبرگر). [3] واکنش نشان دهند

 Situation-specificصفت شخصیتی خاص ) وضعیت

personality traitبا تجربه ترس و ناتوانی در غلبه  .[2] ( می نامد

بر مشکالت، انگیزه ها تضعیف و دید منفی نسبت به دوره 

از سوی دیگر کنترل صحیح عواطف و  .[4]دهد میتحصیلی شکل 

لیت احساسات مربوط به زمان امتحان به فراگیر کمک می کند قاب

 .[5]های واقعی خود را بروز دهد 
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نتایج عملکردی در آزمون  تأثیرامروزه زندگی اغلب ما تحت 

، محقق صاحب نام در [6]ها قرار گرفته است و به گفته ساراسون

حوزه اضطراب امتحان، در جامعه ای آزمون محور زندگی می 

طبیعی وقتی که آزمون دادن جزئی از زندگی ما  طور بهکنیم؛ 

ظرفیت یادگیرنده،  .[7،6]باشد، نگران نتایج نیز خواهیم بود شده

دشواری آزمون و  ترس از کسب نمرات بد از عوامل مؤثر بر 

 مهارت های مطالعه و یادگیری .[8]باشند مینگرانی از امتحان 

چه در  فراگیرانی که اضطراب بیش از حد را تجربه می کنند،

از حد توان و دانش  تر نپاییزمان مطالعه و چه در زمان آزمون 

های امتحان دادن، آشنا نبودن با مهارت .[9]خواهد بود ها آنواقعی 

تنبلی و شیوه های ناکارآمد مطالعه از علل اضطراب امتحانی 

جسمی، شناختی و  های پاسخشامل اضطراب امتحان  .باشند می

است که در ارتباط با نگرانی از کسب نتایج منفی همراه با رفتاری 

ملکرد ضعیف یا نامناسب در موقعیت های ارزیابی بوجود می ع

 را مختلفی های جنبه دتوان می امتحانی اضطراب .[11-13] آید

 شناختی جنبه بر اضطراب تأثیر به مربوط نگرانی و سازد درگیر

 مراحل در شونده آزمون نگرانی و کننده تضعیف افکار در که است

جزء عاطفی یا تنش  .یابد می انعکاس آزمون، از بعد و حین قبل،

به تظاهر عالئم فیزیولوژیک ثانوی به تحریک سیستم عصبی 

خودکار اشاره دارد. احقر عالئم و نشانه های اضطراب امتحانی را 

جنبه شناختی  -1در چهار طبقه تقسیم بندی ذکر نموده است: 

مانند: نگرانی، حواس پرتی، اشکال در به یاد آوردن مطالب و 

جنبه عاطفی نیز مانند بی حوصلگی،  -3ر واقعی احساس غی

 -2ناآرامی، تنش، زودرنجی، مضطرب بودن و وحشت زدگی 

جنبه رفتاری مانند سعی در اجتناب از موقعیت، ناتوانی در گفتار، 

جنبه فیزیولوژیک مانند تنش  -4ناهماهنگی حرکتی و بی قراری 

ن، دل عضالنی، افزایش ضربان قلب، فشار خون، خشک شدن دها

 تحقیقات اخیر سالیان در .[12]باشد میبه هم خوردن و اسهال 

 صورت دنیا مختلف نقاط در امتحانی اضطراب حیطه در وسیعی

 افزایش با و شده شروع کودکی دوران از پدیده این است، گرفته

 عملکرد با مواجهه امکان افزایش) امتحانی های تجربه موارد

 های سیستم که حدی از بیش تأکید با گیرد، می شدت ،(ضعیف

  شد خواهد تشدید امتحانی اضطراب دارند، ها آزمون بر آموزشی

د عملکرد صحیح فراگیر را در موقعیت توان میو این موضوع 

شیوع اضطراب امتحانی را محدوده  .[13،14،15]امتحانی مختل نماید

 ازنظر. بیشتر دانشجویان [16]باشد میدرصد  21تا  11ای از 

امتحانی در سطح متوسط و باالتر از متوسط قرار دارند. اضطراب 

 11دانش آموز )حدود  2یا  3معمول در هر کالس درس،  طور به

درصد دانشجویان کالس( از اضطراب امتحانی سطح باال که 

، رنج می برند. شود میموجب اختالل عملکردی فراگیر در آزمون 

ش منفی است به عقیده هیل، اضطراب از جنبه های مهم انگیز

. [17]که اثرات نامطلوبی بر عملکرد فراگیران خواهد داشت

د تبدیل به توان میهمچنین این ناراحتی و احساس بی کفایتی 

مشکلی پیچیده شود که بر عملکرد آینده فراگیر و در موقعیت 

در شرایطی که توانایی  .[18]باشد  تأثیرگذارهای دیگر زندگی نیز 

، ارزیابی و نمره گذاری موردبررسیق افراد ها، قابلیت ها یا عالئ

قرار گیرد، ممکن است اضطرابی ایجاد شود که اثرات ناخوشایند 

 .[19]آن بر همه جوانب زندگی فرد در هر گروه سنی ملموس باشد

د اثربخشی، استعداد، توان میاین واکنش ناخواسته عاطفی 

 زنظرا .[31]شخصیت و هویت اجتماعی فرد را نیز متأثر سازد 

 دو به توان می امتحانی اضطراب پدیده منفی و مثبت های جنبه

.  [31]نمود اشاره آن کننده ناتوان و کننده تسهیل اثرات دسته

 های پاسخو در مقابل  دهد میگروه اول سطح کارآمدی را افزایش 

نامرتبط به آزمون موجب فعال سازی حالت های درماندگی، 

ژیک، کاهش اعتماد به نفس و افزایش سطح واکنش های فیزیولو

 .[33] شروع تالش ها برای رهایی از موقعیت امتحانی می گردد

 امتحانات طول در امتحانی اضطراب اندکی سازنده و مثبت تأثیر

اما گاهی این سطح بیش از اندازه بوده و نیست،  پوشیده کسی بر

اثرات منفی بر توانایی های تحصیلی و عملکرد دانش آموز می 

 .[32-35]دگذار

اضطراب امتحان بر عملکرد  تأثیرمطالعات چندی به بررسی 

اشاره  ها آنتحصیلی دانشجویان پرداخته اند که به تعدادی از 

 :شود می

در یک مطالعه که به بررسی اضطراب امتحان و ارتباط آن 

با عملکرد تحصیلی دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

مطالعه نشان داد که اضطراب  های یافتهپرداختند.  آباد نجف

درصد(، در حد متوسط در  9/38نفر ) 22امتحانی در حد کم در 

درصد(  2/36نفر ) 21درصد( و در حد شدید در  7/44نفر ) 51

 18/17وجود دارد. میانگین نمره اضطراب امتحان دانشجویان 

بود. بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان مامایی 

وجود داشت  (= r ،144/1 P = -189/1)دار آماری رتباط معنیا
ای دیگر که به بررسی اضطراب امتحان و عملکرد در مطالعه. [36]

میانگین نمره  ،تحصیلی دانشجویان دختر پرستاری پرداخت

بود، نتایج  52/14و میانگین معدل تحصیلی  16/18اضطراب 

ین اضطراب امتحان و و معکوس ب دار یمعنحاکی از ارتباط آماری 

 (p=117/1=1 r, -1/ 312عملکرد تحصیلی دانشجویان بود )

بررسی شیوع اضطراب امتحان  باهدفدیگر که  یا مطالعه.در [37]

 های یافتهدر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایالم انجام شد. 

درصد، اضطراب  1/24مطالعه شیوع اضطراب خفیف را در 
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درصد  1/14نوع شدید را در درصد و  8/51متوسط در 

دانشجویان نشان داد. همچنین رابطه آماری میان متغیرهای سن، 

با وضعیت اضطراب به  تأهلجنس، رشته تحصیلی و وضعیت 

. در یک مطالعه در اصفهان که به بررسی ارتباط [38]دست نیامد

راهبردهای مطالعه و یادگیری با اضطراب امتحان پرداختند. 

درصد از دانشجویان در سطح خفیف، در  27در اضطراب امتحان 

درصد در سطح شدید قرار  5/34درصد متوسط و در  5/28

داشت. همچنین رابطه معکوس معناداری بین اضطراب امتحان با 

راهبردهای مطالعه و یادگیری وجود  های یطهحتمامی 

ای در علوم پزشکی هرمزگان، میانگین نمره در مطالعه[39]داشت

درصد دانشجویان در  85/47بود،  12 ±16/6تحان اضطراب ام

درصد در سطح اضطراب متوسط و  2/41سطح اضطراب خفیف، 

درصد نیز در سطح اضطراب شدید قرار گرفتند. سطح  95/11

نشان داد ولی رابطه  دار یمعناضطراب با سن و جنس ارتباط 

 . با [21]و سطح آموزش نشان نداد تأهلبا وضعیت  دار یمعنآماری 

که اضطراب امتحانی در  شود یممروری بر مطالعات مشخص 

 غالباًسطوح متوسط و شدید در بین دانشجویان وجود دارد و 

منفی بر عملکرد تحصیلی داشته است؛ همچنین عوامل  تأثیر

 ازجملهباشد  تأثیرگذاربر اضطراب امتحانی  تواند یمدیگری 

 بعضاًج ، با توجه به وجود نتایتأهلجنسیت، سن و وضعیت 

متناقض در مورد ارتباط سطح اضطراب امتحانی و عملکرد 

اضطراب  تأثیرتحصیلی و نظر به اینکه مطالعات محدودی، 

مختلف علوم  های گروهامتحان را بر عملکرد تحصیلی دانشجویان 

، این مطالعه اند دادهقرار  موردبررسیپزشکی در مقاطع مختلف، 

 تحصیلی عملکرد با آن ارتباط و امتحان به بررسی اضطراب

دانشجویان پرستاری و فوریت پزشکی دانشکده پرستاری و 

  مامایی  بجنورد پرداخته است.

 بررسی روش

 باشد و می یشیمایروش، پروش تحقیق در این پژوهش 

مطالعه  است شده ارائهتحلیلی  -صورت توصیفی نتایج حاصل به

که بر  دتحلیلی بو -توصیفی صورت بهحاضر یک مطالعه مقطعی 

نیمسال اول سال مبتنی بر هدف در  گیری نمونهاساس 

در  ها پرسشنامه آوری جمعانجام شد. توزیع و 1291-93تحصیلی

دقیقه قبل از شروع یکی از امتحانات  15یک روز و یک ساعت، 

واحدهای نمونه پژوهش را تحصیلی انجام شد.  ترم پایان

نفر(، ترم  49کی) کاردانی فوریت پزش 2دانشجویان دو کالس ترم 

نفر( دانشکده  26پرستاری ) 6نفر( و ترم  43پرستاری) 4

.پس از کسب اجازه و دادند میپرستاری و مامایی، تشکیل 

هماهنگی با مسئولین برگزاری امتحانات، در روز امتحان که 

دانشجویان هر چهار کالس، آماده شرکت در آزمون پایان نیمسال 

دقیقه قبل از برگزاری  15دند، اول تحصیلی مربوط به خود بو

هدف از مطالعه و کیفیت و شفاهی و کتبی  صورت بهآزمون، 

ماهیت آن، برای واحدهای پژوهش بیان شد و رضایت آگاهانه 

بخشی از مطالعه دریافت گردید. به واحدهای  عنوان بهشفاهی 

نامه پژوهش اطمینان داده شد که اطالعات و مندرجات پرسش

ه نزد پژوهشگران محفوظ خواهد ماند. از مجموع محرمان صورت به

، نداشتندنامه نفر که تمایل به تکمیل پرسش 39 دانشجو، 137

 98توسط  پرشدهی ها پرسشنامهبر روی  مطالعهو شدند حذف 

 3/77میزان بازگشت پاسخ  صورت گرفت. نفر دانشجوی باقیمانده

 یقه بود.دق 11برای تکمیل پرسشنامه  شده اعالم زمان مدتبود. 

میزان اضطراب امتحان در این مطالعه با  گیری اندازه

 شده انجام Sarasonسؤالی  35استفاده از مقیاس اضطراب امتحان 

عبارت این مقیاس، نمره  35بلی و خیر به  های پاسخاست. با 

افزایش اضطراب  دهنده نشان، افزایش نمرات شود میدهی انجام 

اضطراب شدید و نمره صفر  هدهند نشان 35امتحان است، نمره 

 تر پایین. نمرات باشد میعدم وجود اضطراب امتحان  دهنده نشان

در سطح شدید  13در سطح خفیف و نمرات باالتر از  8از 

، نمرات حد واسط این دو، اضطراب باشند میاضطراب امتحان 

 . [21]سطح متوسط دارند

 دونیمهضریب پایایی همسانی درونی این مقیاس با روش 

هفته،  6آن بعد از  باز آزماییبوده است و ضریب  91/1سازی 

(. ضریب اعتبار مقیاس اضطراب 22است )  شده گزارش 83/1

 87/1و ضریب آلفا نیز  88/1کردن  دونیمهساراسون با روش 

همان نیمسال تحصیلی  معدلپس از اخذ . [23]است  شده محاسبه

 آموزش دانشکده،شاخص عملکرد تحصیلی از  عنوان بهدانشجویان 

 ذکرشدهنقطه برش  2نمره اضطراب امتحان در  آن باارتباط 

آمار توصیفی و  های روشاز  ها دادهبررسی شد. برای تحلیل 

مستقل، خی دو،  t  آمار تحلیلی شامل آزمون  های روشهمچنین 

همچنین آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. 

اضطراب  نمرات بودن نرمال وفاسمیرن کولموگروف آزمون

 افزار نرمآنالیز آماری با استفاده از  نشان داد. دانشجویان امتحانی

  Version 22.0. Armonk, NY, IBM, Corp) ) Spssآماری

 .است شده گرفتهدر نظر  15/1 داری معنیصورت گرفت و سطح 

  ها یافته

 میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب دانشجویان در این

بود. میانگین و  3-31و دامنه تغییرات  11/11± 99/4مطالعه 

 ± 58/1 دانشجویانتحصیلی  نیمسال پایان انحراف معیار معدل

بود. نتایج این پژوهش  81/18تا  25/11با دامنه تغییرات  56/15
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 36درصد( دارای اضطراب خفیف،  8/27نفر ) 27نشان داد که 

 7/25نفر ) 25ط و درصد( دارای اضطراب متوس 5/36نفر )

آنالیز واریانس نشان داد که  درصد( دارای اضطراب شدید بودند.

معدل پایان نیمسال تحصیلی و نمره اضطراب  ازنظر ها کالس

توزیع  1 جدول (.=19/1p= ، 66/1p)همگن بودند ) به ترتیب: 

 . دهد میسطوح اضطراب نشان  ازنظردانشجویان را 

 صد دانشجویان پرستاری وتوزیع فراوانی و در. 1جدول 

 سطوح اضطراب ازنظرفوریت پزشکی  

 اضطراب خفیف سطوح اضطراب  

 (8)کمتر از

 اضطراب متوسط

(13-8) 

 اضطراب شدید

 ها کالس (13)بیشتر از 

 15%(6/52) 4%(2/14) 9%(1/23) 89پرستاری ورودی 

 11%(6/21) 13%(2/22) 12%(1/26) 91پرستاری ورودی 

 4%(8/21) 2%(1/31) 6%(3/46) 91-1فوریت ورودی 

 5%(8/32) 7%(2/22) 9%(9/43) 91-3فوریت ورودی 

 

(.بر =p 23/1سطوح اضطراب همگن بودند ) ازنظر ها کالس

، توزیع دانشجویان ها معدلصورت گرفته برای  بندی طبقهاساس 

معدل پایان نیمسال تحصیلی و سطوح اضطراب  برحسبرا 

( که افراد با سطح اضطراب 3 )جدولدهد میامتحان نشان 

ی مختلف ها معدلمتوسط بیشترین تعداد دانشجویان را با 

تشکیل دادند و در این سطح اضطراب، دانشجویان باالترین معدل 

؛ گرچه افراد با اند دادهنیمسال تحصیلی را نیز به خود اختصاص 

میانگین  ها گروهدر مقایسه با سایر  17معدل تحصیلی بیشتر از 

تفاوت آماری  وجود باایناضطراب بیشتری داشتند،  نمره

بین معدل نیمسال تحصیلی دانشجویان و نمره  داری معنی

در بررسی عوامل مؤثر (.=29/1p)اضطراب امتحان وجود نداشت 

بر سطح اضطراب امتحان دانشجویان، مشخص شد که میانگین 

از  داری معنی طور بهنمره اضطراب امتحان دانشجویان دختر 

دانشجویان  (=t= ، 113/1p -562/3)انشجویان پسر بیشتر بود د

 باهمتوزیع در سطوح اضطراب امتحان نیز  ازنظردختر و پسر 

به این  (=t=، 114/1p -97/3)داشتند داری معنیتفاوت آماری 

صورت که بیشترین تعداد دانشجویان دختر در سطح اضطراب 

در سطح  امتحان شدید و بیشترین تعداد دانشجویان پسر

توزیع دانشجویان  2اضطراب خفیف قرار داشتند. جدول شماره 

در این  .دهد میدختر و پسر در سطوح اضطراب امتحان را نشان 

 طور بهمطالعه معدل نیمسال تحصیلی دانشجویان دختر 

 به ترتیب)، (=111/1p)از دانشجویان پسر بیشتر بود  داری معنی

، تأهلبین وضعیت همچنین  (86/14 38/1±، 38/1±77/16

 دار معنیاشتغال و سن با سطح اضطراب امتحان ارتباط آماری 

 )  =39/1p=  ،26/1p= ،73/1p) به ترتیب.مشاهده نشد 

 

  معدل پایان نیمسال تحصیلی و سطوح اضطراب برحسبتوزیع فراوانی و درصد دانشجویان : 2جدول شماره 

  اضطراب خفیف سطوح اضطراب

 (8)کمتر از

 متوسطاضطراب 

 (13-8) 

 اضطراب شدید

 (13)بیشتر از 

 نمره اضطراب

 معدل پایان نیمسال انحراف معیار ±میانگین 

 78/11 ±71/4 12%(1/25) 18%(6/48) 6%(3/16) 17بیشتر از 

17-15 (4/15)%4 (7/57)%15 (9/36)%7 86/4± 98/9 

 91/9 ±44/5 13%(2/24) 15%(9/43) 8%(9/33) 15کمتر از 

  58/15 ±76/1 72/15 ±49/1 43/15 ±48/1 معیار انحراف ±میانگین نیمسال تحصیلیمعدل 

 

 

 دانشجویان برحسب جنس . توزیع فروانی و درصد سطح اضطراب امتحان 3جدول 

 اضطراب سطح
 دانشجویان دختر دانشجویان پسر

 جنسیت

 7%(9/18) 21%(1/81) اضطراب خفیف

 11%(2/43) 15%(7/57) اضطراب متوسط

 18%(4/51) 17%(6/48) اضطراب شدید

 75/11 ±49/4 15/9 ±14/5 انحراف معیار ±میانگین
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 بحث

بین نمره اضطراب  داری معنی در این مطالعه ارتباط آماری

امتحان و معدل پایان نیمسال تحصیلی دانشجویان به دست نیامد 

، در باشد می سازگار و همکاران Cheraghianبا نتایج مطالعهکه 

ارتباط آماری بین اضطراب امتحان و عملکرد  ها آنطالعه م

(. بیشترین تعداد =p 12/1) تحصیلی )معدل کل( به دست نیامد

دانشجویان در آن مطالعه نیز در سطح اضطراب خفیف قرار 

درصد اضطراب شدید متفاوت  ازنظردرصد( ولی  7/48داشتند)

نتایج مطالعه با  Yazdaniنتایج مطالعه  .[22]درصد(  2/2بودند)

دانشجوی  161حاضر همخوانی ندارد، میانگین نمره اضطراب در 

بود و حدود  16/18در آن مطالعه،  6تا  3 یها ترمپرستاری 

درصد( در وضعیت اضطراب شدید  5/23دانشجویان ) سوم یک

و معکوس بین  دار معنیقرار داشتند)مشابه این مطالعه(، ارتباط 

کرد تحصیلی دانشجویان نمره اضطراب امتحانی و عمل

فراوانی اضطراب  .[37] (=t= ،117/1p -31/1)بود  آمده دست به

و همکاران، )به   Darabiو همکاران و Miriشدید در مطالعه 

درصد( کمترین درصد اضطراب امتحان  1/14و  95/11ترتیب 

درصد در  7/25دانشجویان را به خود اختصاص داده است که با 

ستفاده از مقیاس اضطراب ا .[38،21]استاین مطالعه متفاوت 

 یها تفاوتدر آن مطالعات، وجود Sarasonسؤالی  27امتحان 

آکادمیک، و معدل کل تحصیلی، از علل  های یطمحدموگرافیک، 

. در این مطالعه جنسیت باشند میتفاوت نتایج  یجادکنندها

بر اضطراب امتحان مطرح شد و  مؤثریک عامل  عنوان به

ختر سطح اضطراب امتحان بیشتری نسبت به دانشجویان د

و همکاران،  Miriدانشجویان پسر داشتند، که با نتایج مطالعات 

Devin   و همکاران  وDortaj[21،24،25]و همکاران همخوانی دارد.  

Dortdj تحلیلی از نوع  -و همکاران در یک مطالعه توصیفی

 211مقطعی، به بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب امتحان 

پرداختند؛ میانگین نمره اضطراب امتحان  یدالورودجددانشجوی 

درصد دانشجویان در سطح اضطراب  8/47بود و 56/12 16/6±

خفیف قرار داشتند؛ بین جنس و سطح اضطراب امتحان رابطه 

به این صورت که  (.> =15/1p)آماری مشاهده شد  دار معنی

سران نشان دختران سطح باالتری از اضطراب امتحان نسبت به پ

دادند. حساسیت کمتر مردان نسبت به تحصیل و رقابت تحصیلی، 

از عوامل  توان یمجنسیتی را  یها نقشو  یشناخت روان یها تفاوت

،  Shahmoradiو  AmiriMajd.  برشمردمؤثر بر وجود این تفاوت 

. با دانند یمعوامل ژنتیکی و محیطی را در ایجاد این تفاوت مؤثر 

 توان یمصحیح مطالعه و یادگیری به دانشجویان آموزش الگوهای 

ضمن افزایش آمادگی شرکت در امتحانات و افزایش 

در کنترل صحیح اضطراب امتحانی کمک  ها آن، به نفس اعتمادبه

مشاورین تحصیلی دانشگاه  های یهتوصنمود. همچنین استفاده از 

ه برای آن دسته از دانشجویانی که سطوح باالی اضطرابی را تجرب

 .[.37]، مثمر ثمر خواهد بودکنند یم

و رشته تحصیلی با  تأهلدر این مطالعه بین سن، وضعیت 

به دست نیامد که  دار معنیاضطراب امتحان ارتباط آماری 

همچنین در  .[.38]و همکاران  همخوانی دارد Darabi   بامطالعه

بین رشته  داری معنیو همکاران نیز ارتباط آماری Dortaj مطالعه 

 .[.25]با اضطراب امتحان به دست نیامد تأهلتحصیلی و وضعیت 

، سن از عوامل ها آن، برخالف مطالعه حاضر در مطالعه وجود بااین

. در این (>=p 15/1) است  ذکرشدهمؤثر بر اضطراب امتحان 

مطالعه بین وضعیت اشتغال دانشجویان با سطح اضطراب ارتباط 

 در دسترس نبود. یا عهمطالآماری دیده نشد، در این خصوص 

 -به حاالت روحی توان یماین پژوهش،  های یتمحدوداز 

در زمان تکمیل پرسشنامه، صرف وقت و دانشجویان روانی 

صداقت در پاسخگویی و درک و شناخت مناسب از خود اشاره 

و  باشد میط اساسی صحت و سالمت تحقیق ینمود که از شرا

خدوش نموده باشد. از را م مسئلهممکن است برخی عوامل این 

به کمبود منابع و تحقیقات  توان میدیگر مطالعه  های محدودیت

گروه در بین دانشجویان  خصوص بهعلمی در مورد موضوع تحقیق 

 علوم پزشکی اشاره نمود.

 گیری نتیجه

درصد دانشجویان اضطراب متوسط تا  3/63در این مطالعه 

دختر بیشتر از  شدید داشتند و شدت این مشکل در دانشجویان

 ای پدیدهاضطراب امتحان دانشجویان پسر بود. با توجه به اینکه 

 تأثیرتداوم آن  عوامل مختلفی بر ایجاد و است و چندعاملی

با جلب مشارکت دانشجویان و  رسد می، ضروری به نظر گذارند می

همکاری مشاوران دانشگاه و معاونت آموزشی، به درک صحیحی 

ضطراب امتحان و منابع اضطراب زا از دید از عوامل مؤثر بر ا

دانشجویان برسیم و تصمیمات و اقدامات مقتضی را اجرا نمائیم. 

در مطالعات آتی عالوه بر جنبه شناختی،  شود میپیشنهاد 

عاطفی، فیزیولوژیک و رفتاری اضطراب امتحانی نیز  یها جنبه

 و بررسی قرار گیرد. موردتوجه

 تقدیر و تشکر

، کارشناسان مسئول ز معاونت محترم آموزشیا وسیله ینبد

جویان پرستاری و فوریت دانش همچنین وبرگزاری امتحانات 

ه ما را در انجام این پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد ک

 .گردد یمپژوهش یاری نمودند، قدردانی 
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 اخالقی هیدییتأ

ی بدون نام و با ها پرسشنامهمطالعه حاضر با استفاده از 

 است. شده انجامپژوهش  یها نمونهضایت آگاهانه ر

 تعارض منافع

بین نویسندگان مقاله و مجله راهبردهای آموزش در علوم 

 تعارض منافع وجود ندارد. گونه یچهپزشکی 

 یمنابع مال

 گردیده است. منابعتوسط محققین تأمین 
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