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آخرین اصالح مقاله29/1/55:
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زمینه و هدف :اضطراب ناشی از امتحانات مشکل اساسی دانشجویان است که میتواند منجر به اختالالت شدید روانی و عدم موفقیت در امتحانات گردد.
هدف از انجام این تحقیق ،بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحان در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال  5921بود.
روش کار :مطالعه مقطعی -توصیفی حاضر بر روی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به صورت سرشماری انتخاب شده بودند،
انجام شد .روش جمعآوری اطالعات پرسشنامهای متشکل از اطالعات شخصی ،علت اضطراب و روش کاهش آن ،نوع امتحان و پرسشنامه استاندارد 13
سؤالی سنجش اضطراب امتحان  Spielbergerبود .دادهها پس از جمعآوری توسط نرمافزار آماری  SPSSو آزمونهای  tو رگرسیون خطی در سطح
معنیداری  3/31مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها 16/17 :درصد از شرکت کنندگان مطالعه مرد با میانگین سنی  11/75 ± 1/51سال بودند 97/75 .درصد با والدین خود زندگی میکردند .میانگین
نمره پرسشنامه  37/12 ± 53/17از حداکثر  13به دست آمد .اولین کار در اوقات فراغت  93/93درصد افراد ،ورزش و اولین علت اضطراب امتحان ،ترس
از نیاوردن نمره قبولی بود .امتحانات نظری پایان ترم در  13/23درصد افراد بیشترین نوع امتحان منجر به اضطراب و شایعترین عامل کاهش اضطراب نیز
دیدن دوستان بود .بین میانگین نمره شدت اضطراب امتحان با سال تحصیلی دانشجو ،وضعیت تأهل ،کار دانشجویی ،جنس و سن ارتباط آماری معنیداری
مشاهده نشد ،اما بین مکان زندگی و میانگین نمره پرسشنامه ارتباط آماری معنیداری وجود داشت.
نتیجهگیری :دانشجویان شرکت کننده در تحقیق حاضر دارای درجاتی از اضطراب ناشی از امتحان بودند .بنابراین آموزش روشهای کاهش اضطراب
امتحان در طول ترم تحصیلی توسط افراد صاحبنظر توصیه میشود.
کلید واژهها :اضطراب امتحان ،دانشجویان دندانپزشکی ،کرمان
*نویسنده مسؤول :گروه آسیبشناسی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،خیابان شفا ،کرمان ،ایران
تلفن  3259-5351191:نمابر393-91552315:
Email: drtorabiparizi@yahoo.com

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مقدمه
اختالالت اضطرابی بیماریهای جدی هستند که افراد
زیادی به آن مبتال میباشند .هر کدام از این اختالالت دارای
ویژگیهای بالینی اختصاصی میباشند ،اما تمام آنها درونمایه
مشترکی از استرس شدید و غیر منطقی و هراس دارند .با
وجود این که اضطرابهای به نسبت خفیف به علت وقایع
تنشزا مانند مشکالت ناشی از شغل ایجاد میشود ،ولی

دوره یازدهم شماره چهارم
ایجاد کننده آن را در دانشجویان پزشکی توسط VAS

( )Visual analogue scaleاندازهگیری کردند و نشان دادند
که بیشترین میزان اضطراب ناشی از امتحانات برابر با 63 ± 11
و مهمترین عوامل ایجاد کننده آن حجم زیاد دروس (23/1
درصد) ،فقدان فعالیتهای فیزیکی ( 23/3درصد) و طوالنی
بودن بازه امتحانات ( 77/1درصد) بود (.)2
 Afzalو همکاران نشان دادند که استرس امتحان در

اختالالت اضطرابی مزمن بیرحم بوده ،در صورت عدم معالجه

دانشجویان پزشکی سال چهارم و سال آخر بیشتر از سال دوم

به صورت پیشرونده منجر به اختالل در کارکرد و خواب

و سوم بود .آنها نتیجه گرفتند که در مجموع میزان استرس

میگردد .دو اختالل شایع اضطرابی که با یکدیگر همپوشانی

امتحان در دانشجویان مورد مطالعه آنان باال میباشد (.)53

نیز دارند ،اختالل پانیک ( )Panicو اختالل اضطراب عمومی

 Alzahemو همکاران مروری سیستماتیک را بر روی

است .در اختالل پانیک احساس ترس فوقالعاده و هراس بیش

مطالعات انجام شده در انگلیس در مورد میزان استرس

از حد که بدون علت و دلیل تکرار میشود ،وجود دارد.

دانشجویان دندانپزشکی انجام دادند .مهمترین منشأ استرس

اختالل اضطراب عمومی شیوع بیشتری دارد و افراد مبتال خیلی

گزارش شده در این مقاالت ،امتحانات دانشجویان بود (.)55

بیشتر از سایر افراد جامعه اضطراب را تجربه میکنند .این

 Latasو همکاران اضطراب امتحان در دانشجویان پزشکی

اختالل با نگرانی و تنش مزمن بزرگنمایی شدهای که در برخی

بلگراد را بررسی کردند و نشان دادند که دانشجویان در این

موارد به طور کامل بدون علت است خود را نشان میدهد و در

تحقیق میزان متوسطی از اضطراب امتحان را دارند و

حاالت شدید سبب ناتوانی و اشکال در انجام کارهای روزمره

دانشجویان دختر به طور معنیداری بیشتر از دانشجویان پسر

میشود (.)5-9

دچار اضطراب امتحان میباشند (.)51

اضطراب ناشی از امتحانات مشکلی اساسی در دانشجویان
دانشگاه است که میتواند منجر به مشکالت شدید روانی و
عدم موفقیت در امتحانات گردد ( )3و بسیاری از دانشجویان
دانشگاهها از اضطراب ناشی از امتحان رنج میبرند ( .)1ارتباط

بررسیها بیان میکند که اضطراب امتحان با اهمیت امتحان
ارتباط مستقیمی دارد ( .)59بر اساس پژوهش  Costarelliو
 ،Patsaiاسترس امتحانات دانشگاهی سبب افزایش اختالالت
غذایی دانشجویان دختر در برخی از دانشگاههای یونان شده

مثبتی بین تعداد لنفوسیتهای  CD+و ضربان قلب (،)6

است ( .)53اضطراب امتحان باعث کاهش کارامدی و موفقیت

همچنین بین فشار خون و ضربان قلب با اضطراب ناشی از

تحصیلی میشود .برنامههای مؤثر درمانی جهت کاهش

امتحان مشاهده شده است (.)7

عوارض بد اضطراب امتحان در حال گسترش است و اولویت

 Maimaneeگزارش کرد که اضطراب ناشی از امتحان
سبب افزایش چربیهای خون مانند تریگلیسریدها از طریق

مهمی برای مشاوران ،روانشناسان و آموزش دهندگان میباشد
(.)51

تحریک سیستم عصبی خودکار میشود و نوع امتحان تفاوت

دوره آموزش دانشجویان دندانپزشکی را میتوان به سه

معنیداری در میزان تریگلیسرید خون افراد دارد؛ بدین ترتیب

دوره علوم پایه ،دوره آموزش پریکلینیک و دوره آموزش

که این میزان در امتحانات دورهای بیشتر از امتحانات نهایی

بالینی تقسیمبندی کرد .هر کدام از این دورهها ویژگی خود را

است ( Hashmat .)1و همکاران میزان اضطراب و عوامل

دارند .در دوران علوم پایه تمرکز بیشتری بر روی دروس
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نظری بوده و امتحانات انجام شده تفاوت چندانی با رشته

روایی و پایایی پرسشنامه توسط مهرابیزاده هنرمند و

پزشکی ندارد .امتحانات در دوره آموزش پریکلینیک و

کاظمیان مقدم انجام و ضریب روایی و پایایی آن به ترتیب

کلینیک شامل امتحان نظری و عملی است .فرایند امتحان عملی

 3/26و  3/26گزارش شده است ( .)57در پایان پرسشنامه هم

شامل امتحان از آموختههای نظری و کارهای انجام شده بر

 3سؤال مبنی بر این که چه نوع امتحانی تنش و اضطراب

روی بیمار میباشد که ممکن است میزان اضطراب بیشتری را

بیشتری ایجاد میکند؟ ،دانشجو برای کاهش اضطراب چه

در دانشجو ایجاد کند.

روشی دارد؟ ،کدام بخشها اضطراب بیشتری ایجاد میکند؟ و

جستجو در موتورهای جستجوی در دسترس نشان داد که

علت اضطراب و یک سؤال باز مطرح گردید .دادهها پس از

به این مقوله کمتر پرداخته شده است .بنابراین پژوهش حاضر

جمعآوری با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه 51

با هدف بررسی اضطراب ناشی از امتحان در دانشجویان

( )version 18, SPSS Inc., Chicago, ILو آزمونهای

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارتباط آن با برخی

آماری  tو رگرسیون خطی در سطح معنیداری  3/31مورد

از متغیرهای دموگرافیک و همچنین شناسایی عوامل آن طراحی

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

گردید.

یافتهها
از  113دانشجوی دندانپزشکی 571 ،نفر به این پرسشنامه

روش کار
این پژوهش مقطعی -توصیفی -تحلیلی بر روی کلیه
دانشجویان دانشکده دندانپزشکی در سال  5921انجام شد.
ابتدا پژوهشگر در پایان کالس درس دانشجویان حاضر شد و
هدف از انجام این طرح را برای دانشجویان توضیح داد .سپس

پاسخ دادند (درصد پاسخگویی  72/13درصد) .اطالعات برخی
از متغیرهای دموگرافیک در جدول  5ارایه شده است.
جدول  :5فراوانی نسبی و مطلق افراد بر حسب برخی از متغیرهای دموگرافیک
متغیر

دانشجویان با کسب موافقت کتبی وارد طرح شدند .زمان انجام
طرح در نیمه ترم بود .پرسشنامهها در همان جلسه تکمیل و

جنس

جمعآوری گردید .در تمام مدت پژوهشگر آماده پاسخگویی و
راهنمایی دانشجویان بود .پرسشنامه شامل دو بخش اطالعات
دموگرافیک و پرسشنامه سنجش اضطراب  Spielbergerبود.

وضعیت تأهل

این پرسشنامه شامل  13سؤال است که (بر اساس تقریباً
هرگز ،تا تقریباً همیشه) از  5تا  3نمرهگذاری میشود .نمره 5

کار دانشجویی

کمترین مشکل و نمره  3بیشترین مشکل در سؤال است .بدین
ترتیب که نمرات بیشتر بیانگر شدت اضطراب ناشی از امتحان
است .این پرسشنامه در سال  5213توسط
صورت مقایسهای تفسیر میشود (.)56

مرد

22

16/17

زن

76

39/39

مجرد

539

15/75

متأهل

91

51/12

دارد

93

52/31

ندارد
منزل

Spielberger

معرفی شد .این آزمون نقطه برش تشخیصی ندارد و نتایج به

تعداد

درصد

شخصی
محل سکونت

با والدین
خوابگاه
دانشجویی
منزل
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535

13/11

93

57/53

66

97/75

65

93/16

55

6/12
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استیجاری

قبولی بود .امتحانات نظری پایان ترم در  13/23درصد،

منزل

امتحانات عملی در  15/93درصد و امتحانات OSCE

استیجاری

7

( )Objective structured clinical examinationدر

3/33

با دوستان

سال تحصیلی

 53/73درصد افراد بیشترین نوع امتحانی بود که سبب

اول

2

1/53

دوم

51

53/12

سوم

99

51/16

چهارم

91

15/75

پنجم

39

13/11

دانشجویان در اوقات فراغت انجام میدادند و کارهایی که

ششم

93

52/31

جهت کاهش اضطراب امتحان در بازه امتحانات انجام میشد

اضطراب میشد .امتحانات بخش جراحی در  62/73درصد و
امتحانات بخش پاتولوژی در  7/33درصد افراد اولین بخشی
بودند که منجر به اضطراب میشدند .اولین کاری که

در جدول  1آمده است.

میانگین نمره پرسشنامه  37/12 ± 53/17از حداکثر نمره
 13بود .اولین علت اضطراب امتحان ،ترس از نیاوردن نمره

جدول  :1فراوانی افراد شرکت کننده بر حسب نحوه گذران اوقات فراغت و روشهای کاهش اضطراب امتحان
متغیر

نحوه گذران اوقات فراغت

روش کاهش اضطراب امتحان

تعداد

درصد

ورزش

13

93/16

موسیقی

13

11/17

کار با کامپپوتر

97

15/53

مطالعه کتب غیر درسی

13

59/75

نقاشی

6

9/39

انجام کارهای دستی

9

5/75

غیره

5

3/11

دیدن دوستان

15

12/53

زنگ زدن به دوستان

93

57/53

گوش دادن به موسیقی

12

56/17

قدم زدن

15

51/33

مرور مطالب مهم امتحان

13

55/39

نماز و دعا

59

7/39

حرکات ورزشی سبک و مالیم

53

1/75

تمرینات تن آرامی

5

3/11

میانگین نمره پرسشنامه در دانشجویان پسر 37/11 ± 55/15
و در دانشجویان دختر  36/26 ± 2/99بود ،اما بین دو جنس

اشتغال نداشتند برابر با  36/72 ± 53/55بود .بین این دو گروه
تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت (.)P = 3/517

اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)P = 3/361میانگین نمره

میانگین نمره پرسشنامه افرادی که با خانواده زندگی میکردند

افرادی که کار میکردند برابر با  13/17 ± 51/53و افرادی که

 31/63 ± 2/56و افرادی که ساکن خوابگاه و منازل استیجاری
بودند و یا با دوستان زندگی میکردند  32/92 ± 55/56بود .بین
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میانگین نمره پرسشنامه با سال تحصیلی دانشجو ،وضعیت

عدم اطمینان از موفقیت وجود داشته باشد ،ناراحتی و

تأهل ،کار دانشجویی و سن ارتباط آماری معنیداری مشاهده

افسردگی شدت مییابد و بر عکس در صورت وجود آمادگی

نشد .بین مکان زندگی و میانگین نمره پرسشنامه ارتباط آماری

و ارایه خوب ،احساسات مثبت بیشتری مانند اعتماد به نفس،

معنیداری وجود داشت (( )P = 3/312جدول .)9

غرور و هیجان ایجاد میشود .اضطراب امتحان یک نوع ترس
اجتماعی ( )Social phobiaاست (.)51

جدول  :9ارتباط متغیرهای دموگرافیک با میزان اضطراب امتحان
متغیر

B

سطح معنیداری

جنس

3/792

3/621

سن

3/636

3/955

وضعیت تأهل

9/912

3/192

سال تحصیلی

-5/333

3/511

محل سکونت

1/551

3/311

کار دانشجویی

-9/621

3/517

معدل

3/315

3/317

*

* دارای سطح معنی داری می باشد.

از نظر پاسخدهی به هر کدام از سؤاالت 39/33 ،درصد
افراد به سؤال ( 5وقتی امتحانات را به پایان میبرم ،احساس
آرامش میکنم) 97/73 ،درصد به سؤال ( 51آرزو میکنم
امتحانات زیاد مرا اذیت نکند) و  15/93درصد به سؤال ( 1در
هنگام امتحان احساس آشفتگی و ناراحتی میکنم) پاسخ «تقریباً
همیشه» را داده بودند.
پاسخ  13/13درصد به سؤال ( 1در امتحانات احساس
میکنم هیچ وقت دانشکده را تمام نخواهم کرد) 33/93 ،درصد
به سؤال ( 6هرچه بیشتر برای امتحان تالش میکنم ،آشفتهتر
میشوم) و  91/13درصد به سؤال ( 53به نظرم وقتی در
امتحانات مهم تالش میکنم ،شکست میخورم) «تقریباً هرگز»
بود.

بحث و نتیجهگیری

در تحقیق حاضر میانگین نمره اضطراب امتحان 37/12 ± 53/17
از حداکثر  13به دست آمد .این پرسشنامه نقطه برش ندارد
که بتوان در مورد میانگین نمره اظهارنظر علمی کرد ،اما به نظر
میرسد که دانشجویان شرکت کننده در مجموع درجاتی از
اضطراب امتحان را تجربه میکنند .میانگین نمره اضطراب
امتحان دانشجویان پسر بیشتر از دختران بود ،اگرچه تفاوت
آماری معنیداری بین آنها مشاهده نشد که با پژوهش
 )52( Mwamwendaمطابقت دارد Mwamwenda .نشان
داد که بین دختران و پسران تفاوت آماری معنیداری وجود
ندارد ( )52و با پژوهش  Afzalو همکاران ( ،)53رضازاده و
توکلی ( )51و موسوی و همکاران ( )56که نشان دادند دختران
اضطراب بیشتری دارند ،همخوانی دارد .مشخص شده است
دخترانی که اضطراب امتحان دارند ،تمایل بیشتری به نشان
دادن احساسات خود نسبت به پسران داشته ،ارزیابی خود را در
مورد امتحان منفی ارزیابی میکنند ،در حالی که در واقع
اینگونه نیست ( .)13علت معنیدار نشدن اضطراب در
دانشجویان پسر و دختر شاید آمادگی بیشتر درسی دختران
باشد.
در پژوهش حاضر بین میانگین نمره اضطراب با معدل
دانشجو ارتباط آماری معنیداری مشاهده نشد .یعنی اضطراب
امتحان نتوانسته بود روی کارامدی دانشجویان اثرگذار باشد.
نتایج حاصل شده با مطالعه لشکریپور و همکاران ( )15و
موسوی و همکاران ( )56که نشان دادند اضطراب امتحان به
طور معنیداری روی توانایی درسی اثر میگذارد ،مغایرت و با

واکنشهای احساسی به طور مشخص میتوانند همراه با

مطالعه مهرگان و همکاران ( )19( Mwamwenda ،)11و

موقعیتهایی باشند که انسان در حال ارزیابی و یا برآورد شدن

 Zimerو  )13( Hocevarکه بین اضطراب امتحان با کارامدی

است .در هر مرحله از ارزیابی که احساس عدم آمادگی و یا

تحصیلی ارتباط آماری معنیدار مشاهده نکردند ،مطابقت دارد.
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با توجه به این که گزارش شده است افراد با دانش باال و

عملی در  15/9درصد دانشجویان عامل اضطراب بود

تیزهوش کمتر تحت تأثیر اضطراب امتحان قرار میگیرند ()51

 Mc Donaldنیز نشان داد که شدت اضطراب با اهمیت

و به طور معمول دانشجویان دندانپزشکی از افراد باهوش

امتحان ارتباط دارد ( Baspinar Can .)59و همکاران معتقد

میباشند ،شاید بتوان این مغایرت را توجیه نمود.

هستند که درمانهای رفتاری و شناختی در کاهش شدت

بین سال تحصیلی و اضطراب امتحان ارتباط آماری

اضطراب امتحان مؤثر میباشد ( Brown .)13و همکاران

معنیداری مشاهده نشد که با مطالعه رضازاده و توکلی ()51

گزارش کردند که درمانهای رفتار شناختی و مبتنی بر پذیرش

همخوانی و با مطالعه  Afzalو همکاران که نشان دادند

رفتار ( Acceptance-based behavior therapyیا )ABBT

دانشجویان سال چهارم و آخر اضطراب بیشتری داشتند (،)53

در کاهش اضطراب امتحان موفق عمل میکنند (.)1

مغایرت دارد .البته الزم به ذکر است که مطالعه  Afzalو

مکانیسمهای التهابی در پاتوفیزیولوژی افسردگی و تجربیات

همکاران اضطراب عمومی را بررسی کرده بود ( .)53علت

پراسترس دیده شده است و نشان میدهد که تجویز امگا  9در

اصلی اضطراب امتحان در مطالعه حاضر در  59/53درصد

دانشجویان پزشکی در دوره قبل و بازه امتحان کاهش 53

دانشجویان ،پاس نکردن درس بود Prandeep .و همکاران نیز

درصدی فاکتور پیشالتهابی اینترلوکین  6و کاهش  13درصدی

ترس از پاس نکردن دروس را عامل اضطراب در دانشجویان

عالیم اضطرابی را به همراه دارد ( .)17بنابراین به نظر میرسد

همچنین

بتوان روشهای مختلف دارویی و رفتارشناسی را جهت کاهش

دندانپزشکی

هند

گزارش

کردند

(.)11

 Polychronopoulouو  Divarisاصلیترین عامل استرس در

اضطراب امتحان دانشجویان مدنظر قرار داد.

دانشجویان یونانی را ترس از مردود شدن دروس ذکر کرد

نتیجهگیری

( )16که با مطالعه حاضر مطابقت دارد.

نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که دانشجویان دارای

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،اولین کار جهت کاهش

اضطراب امتحان هستند و امتحانات پایان ترم بیشترین میزان

اضطراب امتحان در  17/33درصد دانشجویان ،دیدن دوستان

اضطراب را در آنها ایجاد میکند .بنابراین پیشنهاد میشود

بود Afzal .و همکاران دعا و افزایش انگیزه درونی را در

امتحانات میان ترم برگزار شود تا دانشجویان بار درسی کمتری

 11/93درصد دانشجویان پزشکی از عوامل کاهش اضطراب

در پایان ترم داشته باشند و همچنین روشهای کاهش استرس و

امتحان گزارش کردند ( .)53در پژوهش حاضر بیشترین

اضطراب امتحان را به روشهای متفاوت و قابل اجرا مانند

اضطراب امتحان در دانشجویان بخش جراحی بود (62/73

بروشور و پیامهای کتبی در اختیار دانشجویان قرار داده تا ضمن

درصد) .شاید علت این موضوع ،حجم زیاد درس جراحی

موفقیت در امتحانات ،سالمت روانی آنان نیز تأمین گردد.

باشد .امتحانات نظری پایان ترم در  13/23درصد و امتحانات
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Background & Objective: Exam anxiety is a significant problem among university students and
can be accompanied by a decline in performance and severe psychological problems. This study
was designed to investigate exam anxiety levels among dental students of Kerman University of
Medical Sciences, Iran, in 2013.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on dental students of Kerman
University of Medical Sciences. The participants were selected using census method. The data
collection tool was a questionnaire consisting of the 20-item standard Exam Anxiety
Questionnaire (Spielberger), demographic characteristics, causes of anxiety, methods of
decreasing exam anxiety, and exam method. Data were analyzed using SPSS software, and linear
regression and Student's t-test.
Results: Of the participants, 56.57% were men, their mean age was 22.7 ± 2.18, and 37.71% lived
with their parents. The mean score of the exam anxiety questionnaire was 47.29 ± 10.57, the
maximum score being 80. The first activity during leisure time was exercising (30%) and fear of
failure was the first cause of exam anxiety. Theoretical final exams were the cause of the exam
anxiety in 54.90% of participants. Seeing friends was the most common method of decreasing
anxiety. There was no significant correlation between mean exam anxiety score and sex, age,
academic year, marriage status, and academic performance. A significant correlation was observed
between area of residence and mean exam anxiety score.
Conclusion: Based on our findings, dental students had varying degrees of exam anxiety. Thus,
we recommend the training of exam anxiety reduction methods during the course of the term by
professionals.
Key Words: Exam anxiety, Dental students, Kerman (Iran)
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