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Abstract: Anxiety is a phenomenon that is intensified nowadays along with the high
emphasis of educational systems on tests. Hence, it can disrupt the correct
performance of the learner in the test position. The purpose of this study was to
determine the test anxiety and its effect on the performance of students in the clinical
competency test of the end of the general medical course at Tehran Islamic Azad
University in the academic year 2017-2018. The research method was a descriptivecorrelational design. In addition, a total of 270 graduate students were selected by
available sampling method. For data collection, demographic questionnaire, test
anxiety Sarason (1977) and the results of clinical competency test were used. Using
the logistic regression and software 22SPSS, the status of relationships between the
variables of research was examined from respondents' point of view. Accordingly, the
results showed that test anxiety (mild, moderate and severe) had a significant effect on
students' performance in the clinical competency test of the end of the general medical
course in Tehran Islamic Azad University during the academic year 2017-2018 (p
<0.05). Considering the fact that examination may cause anxiety among students,
planning for effective management of test anxiety in students is necessary and should
be noticed.
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وجود آورند (احقم  .)2014تأثیم مثبت و سهازنده انهدکی

مقدمه
آزمون صالحیت بالینی آزمونی است که طی سالهای

اضطماب آزمون در انواا امتحانات بم کسی پوشیده نیست،

گذشته به توصیه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

اما گاهی این سطح بیش از اندازه بوده و اثمات منیهی بهم

قبل از فارغ التحصیلی بهه صهورت آسهکی ) (OSCEیها

توانایی های تحصیلی و عملکمد فماگیهمان مهیگهذارد کهه

آزمههون عینههی سههافتاریافته بمگههزار مههیشههود (عالمههی و

ممکهن اسهت اثمبخشهی ،اسهتعداد ،شخصهیت و هویهت

همکاران  .)2014هدف از این آزمهون ،ارزیهابی صهالحیت

اجتماعی و بمفی جوانب زندگی فمد را نیهز متهأثم سهازد

حمفهای دانشجویان رشته پزشکی جههت ورود بهه عمصهه

(عبادی و همکار  .)2014در مطالعه  Shaferو همکهاران

حمفه ای بالینی و ارائه فدمت و بمطمف نمهودن نیازههای

( ،)2017نتایج نشان داد که دانشهجویان بها سهطح بهایی

پزشکی جامعه است (دریازاده و همکهاران  .)2017آزمهون

اضطماب امتحان ،دوره تحصیلشان طهوینی مهدت شهده و

آسکی اولین بار توسط پموفسور ههاردن در سهال  1975و

نسبت به دیگمان بیشتم دچار افتالیت روانهی مهی شهوند

در اسکاتلند طماحی شد و بهه مهمور زمهان در بسهیاری از

(اسمیماماردی و همکاران  .)2015به عقیده هیل ،اضطماب

دانشگاهها فماگیم شد (ابماهیمی فخار و همکهاران .)1398

از جنهب -ههای مههم انگیهزش منیهی اسهت کهه اثهمات

شمایط بمگزاری بدین صورت است که موقعیتی مشهابه بها

نامطلوبی بم عملکمد فماگیمان فواهد داشت .همچنین این

شمایط واقعی بهمای دانشهجویان در ایسهتگاهههای متعهدد

ناراحتی و احساس بهی کیهایتی مهی توانهد بهه مشهکلی

فماهم می آید و آنها از نظم بالینی در زمینهه ههای متعهدد

پیچیده تبدیل شهود کهه بهم عملکهمد آینهده فماگیهم در

ماننههد تیسههیم یافتههه ه های الکتموکههاردیوگمافی ،معاینههات

موقعیت های دیگم زندگی نیز تأثیمگهذار باشهد (عبهادی و

فیزیکی ،ارتباط با بیمار و  ...ارزیابی مهی شهوند (عالمهی و

همکاران  . )2014ارتباط بین اضطماب وکیییت زندگی در

همکههار  .)2014بههمای ایههن نههوا روش ارزیههابی ،مزایههای

دانشجویان علوم پزشکی بمرسی شده و نتایج آن نشان

بسیاری از جمله تحقق اهداف در سطوح بهایی شهنافتی،

داده که با افزایش اضطماب آزمون ،بیشتم ابعاد کیییت

عاطیی و روانی -حمکتی ،یکسان بودن شمایط بهمای همهه

زندگی دانشجویان تحت تأثیم قمار میگیههمد و از آنجهها کههه

آزمون شهوندگان بمشهممدهانهد .امها عهالوه بهم دارا بهودن

تههالشهههای چنههدین سههاله دانشههجویان پزشههکی در گههمو

محاسن و مزایای متعدد ،مطالعات بسیاری نشان داده کهه

موفقیت در این آزمونهاست ،عدم موفقیت در نممات ایهن

این آزمون با استمس و اضطماب بهاییی نیهز همهماه اسهت

آزمونها منجم به مشکالتی در زندگی فهمدی و اجتمهاعی

(ادیب حاج بهاقمی و همکهار  .)1398در ایهن رابطهه بایهد

آنها میشود .بنابماین ،نبهود توجهه کهافی بهه ایهن مسه له

فاطم نشان کمد که اضطماب آزمون در زندگی امموزه کهه

میتوانههد منجههم بههه ایجههاد مشههکالتی ب همای آنههان شههود

با آزمونهای متعدد عجین شده ،میهومی نا آشنا نیسهت.

(ابماهیمی فخار و همکاران  .)1398با این حال ،در بمفی

از عالئم اضطماب آزمون می توان بهه دلشهوره ،فماموشهی

مطالعات عنوان شده که به دلیل وجود ارزیاب بهمای رفه

شهدن که دسهت و

اشکال و یادگیمی بهتم ،آزمون صالحیت بالینی نسبت بهه

وحشت از امتحان اشاره کمد (ابماهیمهی و همکهار .)2014

آزمونهای سنتی رضایت بیشتمی را بهمای دانشهجویان بهه

عدم آشنایی با مهارتهای امتحانی ،تنبلهی و شهیوه-ههای

همماه داشته است (ادیب حاج باقمی و همکار  .)1398بها

نامناسب مطالعه از علل اضطماب آزمون میباشند که می-

توجه به وجود نتایج بعضاً متناقض در مورد ارتباط سهطح

تواند بمجنبه های شنافتی و عاطیی و رفتهاری فماگیمنهده

اضطماب امتحانی و عملکهمد تحصهیلی و نظهم بهه اینکهه

تأثیمگذارده و مشهکالتی ماننهدا اشهکال در بهه یهاد آوری

مطالعات محدودی ،تأثیم اضطماب امتحان را بهم عملکهمد

مطالب ،بی حوصهلگی ،نهاآرامی و نهاتوانی در گیتهار را بهه

تحصیلی دانشجویان گموه های مختل در مقاط مختل ،

گذرا ،افزایش ضهمبان قلهب ،فهی
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موردبمرسی قمار داده اند ،مطالعه حاضم بها ههدف بمرسهی

 .)2015در مطالعه حاضم نیز اعتبار علمی پمسشنامه ،با

شدت اضطماب امتحان و تدثیم آن بم عملکمد دانشهجویان

استیاده از روش اعتبار محتوا سنجیده شد .بدین صورت

در آزمون صالحیت بالینی پایان دوره پزشهکی عمهومی در

که پمسشنامه توسهط  10نیهم از اعضهای هی هت علمهی

دانشگاه آزاد اسالمی تهمان سهال تحصهیلی  96-97انجهام

دانشههگاه آزاد اسههالمی علههوم پزشههکی تهههمان بمرسههی و

شده است.

ارزیابی شد و پ

مواد و روشها

مورد استیاده قمار گمفهت .جههت پایهایی آزمهون نیهز از

از اعمال نظمات آنان پمسشنامه نهایی

مطالعه حاضم یک مطالعه توصییی همبستگی است.

ضمیب آلیای کمونبا اسهتیاده شهد .ایهن ضهمیب بهمای

جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پایهان دوره رشهته

متویم اضطماب امتحان  0/857به دست آمد؛ پ

مهی-

پزشکی عمهومی در دانشهگاه آزاد اسهالمی تههمان سهال

توان گیت ابزار پژوهش از پایایی مناسبی بمفوردار بهود.

تحصیلی  96-97بودند که تعداد کل آنها  912نیم بود،

دومین متویم مطالعه عملکمد است کهه از نتهایج آزمهون

با بمآورد حجم نمونه ،تعداد  270نیهم از آنهها از طمیهق

صالحیت بالینی بمای حصول آن اسهتیاده شهد .نمهمات

نمونهگیمی در دستمس به عنوان نمونه انتخهاب شهدند.

این آزمون به صورت دو طبقهای قبول /ممدود است کهه

بمای معیار ورود شمکت کنندگان ،دانشجویان پزشکی از

پ

شهدن نتهایج از اداره

مقط انتمنی در نظم گمفته شدند که شهش مهاه از دوره

آموزش دانشهکده پزشهکی دانشهگاه علهوم پزشهکی آزاد

کارورزی آنها گذشته و حائز شمکت در آزمون صالحیت

اسالمی تهمان افذ شد و بهه منظهور رعایهت مالحظهات

بالینی می باشند و جهت شمکت در پژوهش نیز تمایهل

افالقی و همچنین جهت جمه -آوری دادههها پهیش از

داشته باشند .بمای معیار فهموج ،انصهماف از مطالعهه بها

بمگزاری آزمون صالحیت بالینی پژوهشهگمان بهه محهل

میل شخصی فود مد نظم قمار گمفتهه شهد .بهه منظهور

قمنطینه دانشجویان پزشهکی مماجعهه نمهوده و په

از

جم آوری دادهها از پمسشنامه های جمعیهت شهنافتی

تشمیح اهداف و مزایای مطالعه و جلب رضهایت نمونهه-

(شامل جهن  ،سهن ،وضهعیت اشهتوال و تأههل و  )...و

های مورد مطالعه ،پمسشنامهها را در افتیهار آنهها قهمار

پمسشههنامه اضههطماب امتحههان ساراسههون ( )1977بههمای

دادنههد .قبههل از تکمیههل پمسشههنامه ،توضههیحات یزم در

متویههم اضههطماب امتحههان ،اسههتیاده شههد .پمسشههنامه

فصوص نحوه پاسخ دههی و آزادی در تکمیهل یها عهدم

اضطماب امتحان ساراسون دارای  37گویه است که بایهد

تکمیل آنها به افهماد مهورد مطالعهه داده شهد .بهه افهماد

در مدت  10الی  15دقیقه به صورت “بلهی و فیهم” بهه

شمکت کننده اطمینهان داده شهد کهه اطالعهات کسهب

آن پاسخ داده شود .هم چه نممه فمد در این پمسشهنامه

شده آنها از سوی پژوهشگمان محممانه بوده و استیاده از

بایتم باشد نشان دهنده اضطماب امتحهان بیشهتم اسهت.

آن صمفاً جهت پژوهش است .سپ

تمامی پمسشنامهها

بدین صهورت کهه نمهمه  12و پهایین تهم نشهان دهنهده

توسط نمونههای پژوهش تکمیل شد و هیچکدام نهاق

از بمگزاری آزمون و مشهخ

اضهطماب فییه  ،نمهمه بهین  13تها  20نشهان دهنهده

یا مخدوش نبودند .سپ

اضطماب متوسط و نممه  21و بهایتم نمایهانگم اضهطماب

دادههای جم آوری شده ،تحلیل شدند و دو نهوا آمهار

شدید است .روایی و پایایی این پمسشهنامه در مطالعهات

توصییی و استنباطی استیاده شد .در سطح توصهییی از

متعددی سنجیده شده و با ضمیب آلیای کمونبها 0/88

مشخصه های آماری نظیم فماوانهی ،درصهد و نمهودار و

با استیاده نهمم افهزار Spss

و همسانی درونی  0/95و روایی معیهار  0/72بهه دسهت
آمده است که در مجموا قابهل قبهول اسهت (بیابهانگمد
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در سطح استنباطی بهمای تجزیهه و تحلیهل یافتهههها از

کنید؟ بیشتم افماد نمونه ( 17/8درصد) گزینه پوسهت و

رگمسیون لجستیک استیاده شد.

کمتمین افماد نمونه ( 1/9درصد) گزینه رشتههای علهوم

یافتهها

پایه را انتخاب نموده بودند .در مورد سؤال علت انتخهاب

از میان  270نیم شمکت کننده در مطالعهه حاضهم،

رشهته تخصصهی نیههز پاسهخ  62/6درصههد افهماد ،عالقههه

 191نیم زن و بقیه ممد بودند .گموه سنی  59/3درصهد

شخصی بهود .از دیگهم یافتههههای توصهییی پمسشهنامه

از افماد نمونه بین  26تا  30سال بهود 74/8 .درصهد از

دموگمافیک ،چگونگی توزی افماد بم مبنهای فهدمت در

افماد نمونه بیکهار و  71/5درصهد نیهز مجهمد بودنهد .در

مناطق محموم و دور افتاده است که  62/2درصد حاضهم

 88/9درصد نمونهها ،پدر سمپمست فانوار و شهول پهدر

به فدمت در مناطق محموم و دور افتاده نبودند و نهایتاً

 32/2درصد از افهماد نمونهه بهاز نشسهته بهود .از لحها

در پاسخ به سؤال تمایل به مهاجمت به فهارج از کشهور
په

وضعیت تحصیلی پدران و مادران 29/6 ،درصد پهدران و

از فههارغ التحصههیلی تنههها  19/3درصههد مشههارکت

داشههتند73/3.

کنندگان به این مورد جواب مثبت داده بودند .در رابطه

درصد افماد شمکت کننهده درآمهد بهیش از یهک و نهیم

با متویم اضطماب امتحان یافتهها نشان داد که میهانگین

میلیون تومان داشتند و در پاسخ به این سهؤال کهه اگهم

و انحماف معیار نممات پاسخگویان در اضهطماب امتحهان

مجددا می-توانستید انتخهاب رشهته کنیهد کهدامیک از

فییه  ،متوسههط و شههدید بههه تمتیههب ،8/124±2/976

رشههتهههها را انتخههاب مههیکمدیههد  50/7درصههد شههمکت

15/1±811/627و  25/769±3/676میباشد .میهانگین

کننههدگان مجههدداً رشههته پزشههکی را مههدنظم داشههتند.

و انحماف معیهار نمهمات حاصهل از پمسشهنامه اضهطماب

همچنین در پاسخ به سمال در صورت تمایهل بهه ادامهه

امتحههان ساراسههون بههه تیکیههک جنسههیت در جههدول 1

تحصیل در رشته دستیاری کدام رشته را انتخهاب مهی-

نمایش داده شده است.

 30/3درصههد مههادران مههدرک لیسههان

جدول .1توزیع پراکندگی در ارتباط با اضطراب امتحان به تفکیک جنسیت

Table 1. Dispersal distribution associated with test anxiety by gender
مولفههای

شاخص

اضطراب

خفیف

متوسط

شدید

میانگین

انحراف معیار

مرد

8/600

2/159

زن

7/933

3/240

کل

8/124

2/976

مرد

15/692

1/668

زن

15/875

1/619

کل

15/811

1/627

مرد

25/441

4/059

زن

26/739

4/509

کل

25/769

3/676

با استیاده از مقدار آماره کهای دو ( )49/816و مقهدار p

میزان اضطماب فیی در بین ممدان به طهور معنهاداری

به دست آمده( )0/023میتوان نتیجه گمفت که مؤلیه-

بیشتم از زنان و میزان اضطماب متوسط و قهوی در بهین

های اضطماب بین دو گموه زن و ممد تیهاوت معنهاداری

زنان به طور معناداری بیشتم از ممدان است.

دارد ( .)p<0/05به عبارتی میتوان نتیجهه گمفهت کهه
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بمای عملکمد دانشهجویان در آزمهون صهالحیت بهالینی

قبل از بمرسی روابط متویمههای پهژوهش ابتهدا از روش

پایان دوره میهانگین نمهمات  0/918±0/274بهه دسهت

کلموگموف اسمیمنوف استیاده شد تا نممال بودن توزی

آمد .این نممه بمای زنان  0/927±0/261و بمای مهمدان

متویمهای اصلی تحقیهق مشهخ

 0/0±899/304بود که با توجه به مقدار آماره کهای دو

کلموگموف اسمیمنوف نشان داد که نممات تمام متویمها

( )0/584و مقدار  )0/445( pبه دست آمهده مهیتهوان

بیشتم از  0/05میباشد ،بنابماین نتیجه گمفته مهیشهود

نتیجه گمفت که عملکمد دانشجویان در آزمون صالحیت

که توزی تمام متویمها نممال است .سپ

بمای تحلیهل

بالینی پایان دوره پزشهکی عمهومی بهین دو گهموه زن و

داده های آزمون صالحیت بالینی ،نمم افزار کهد صهیم را

ممد تیاوت معناداری ندارد (.)p>0/05

به رد و کد یک را بهه قبهولی در آزمهون افتصهاص داد.

شهود .نتهایج آزمهون

از تجزیههه و تحلیههل داده ههها مههدل رگمسههیونی

در این پژوهش متویهم وابسهته عملکهمد دانشهجویان در

پهه

آزمون صالحیت بالینی دارای دو طبقه رد و قبول اسهت

لجستیک به صورتی کهه در جهدول  2نشهان داده شهده

که زمینه استیاده از رگمسیون لجستیک را فماهم کهمد.

است به دست آمد.

جدول  .2نتایج نقش هر متغیر در مدل رگرسیونی

Table 2. Results of each variable’s role in regression model
نتیجه آزمون

رتبه تاثیر

نسبت بخت ها

سطح
معناداری

آماره والد

خطای استاندارد

ضرایب غیر
استاندارد

متغیرها

تایید شد

1

0/149

0/0

31/26

2/6

-2/67

اضطراب قوی

تایید شد

2

0/692

0/0

44/331

5/7

-4/14

اضطراب متوسط

تایید شد

3

1/221

0/0

17/45

0/722

8/13

اضطراب ضعیف

تایید شد

4

0/446

0/0

22/27

0/87

5/43

جنسیت

تایید شد

-

4/27

0/006

7/6

9/7

27/78

مقدار ثابت

همانطور که در جدول  2آمده اسهت ،تهدثیم متویمههای

کاهش رتبه اضطماب قهوی ،احتمهال قبهولی در آزمهون

اضههطماب قههوی ،اضههطماب متوسههط ،اضههطماب ضههعی ،

صالحیت بالینی به اندازه  0/149افزایش می یابد .یعنی

جنسیت و مقدار ثابت بم متویم وابسته معنادار اسهت .از

همچه اضطماب قویتم باشد ،احتمال قبولی در آزمون نیز

طمفی در میان مجموعه متویمهای معناداری در معادله،

کمتم میشود .همچنین بمای اضطماب متوسط و فیی

متویم اضطماب قوی بیشتمین توانایی را در پهیش بینهی

نیز می-توان گیت که با کاهش رتبه اضطماب متوسط و

وضههعیت رد /قبههول آزمههون اصههالحیت بههالینی دارد و

فیی  ،احتمال قبولی در آزمهون اصهالحیت بهالینی بهه

کمتمین توانایی ممبوط به متویم اضطماب فییه اسهت.

اندازه  0/692و  1.22افزایش می یابد و اضطماب فیی

با توجه به اینکه نسبت بخت ها بهمای متویهم اضهطماب

تدثیم کمتمی در رد آزمهون صهالحیت بهالینی دارد .در

قوی بمابم  0/149می باشد ،این مقدار نشهان مهی دههد

نهایت مدل رگمسیون لجستیکی که نمهایش داده شهده

که تدثیم اضطماب قوی بم قبولی ،منیهی اسهت په

بها

است به وجود آمدا
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(داوود  .)2016همسویی نتیجه به دست آمده از مطالعه
مموری سیستماتیک انجهام شهده بهه روش متاآنهالیز در

بحث

رابطههه بهها اضههطماب آزمههون بهها نتههایج مطالعههه حاضههم و

یافتههههههای آزمههون پههژوهش حاضههم نشههان داد کههه
اضههطماب امتحههان بههم عملکههمد دانشههجویان در آزمههون

مطالعات فوق الذکم به یافتهها قوت بیشتمی می بخشهد.
در مطالعهه  von der Embseو همکهاران ()2018

صالحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در دانشهگاه

که بها عنهوان" اثهمات اضهطماب آزمهون ،پهیشبهینههاو

آزاد اسههالمی تهههمان سههال تحصههیلی  96-97تههدثیم

وابستگی ها ،بمرسهی  30سهاله متاآنهالیز" انجهام شهده

معناداری دارد .به طور فالصه ،احتمال قبولی در آزمون
صالحیت بالینی بیشتم مهی شهود اگهم ا -1اضهطماب در
طبقات پایین باشد -2 .اضطماب قوی نداشته باشند-3 .
اضطماب متوسهط نداشهته باشهند .یافتهه-ههای مطالعهه
حاضم بها نتهایج بهه دسهت آمهده از مطالعهات دافلهی و
فههارجی زیههادی همسوسههت .بههه عنههوان مثههال طههاهمی
( )1396در مطالعهای کهه در میهان دانشهجویان سهاکن
فوابگههاه دانشههگاه بیمجنههد انجههام داده بههود ،نشههان داد
اضطماب امتحهان بهه طهور مسهتقیم و غیهم مسهتقیم از
طمیق حافظه کهاری بهم عملکهمد تحصهیلی دانشهجویان
تهههدثیم دارد (طهههاهمی  .)2015همچنهههین علیهههزاده و
همکهههاران ( )2014در مطالعهههه-ای کهههه در میهههان
دانشجویان پمستاری و مامایی در تبمیهز و مماغهه انجهام
دادند ،نشان دادند که بین عملکمد تحصیلی و اضهطماب
امتحان ارتباط آمهاری معنهادار و معکوسهی وجهود دارد.
نتایج مطالعه قمبان درودی نژاد و همکاران ( )2011بهم
دانشجویان پزشکی دانشهگاه ایهمان در سهال  1390نیهز
رابطه مشابه منیی معنی داری را نشهان داد .در همهین
رابطه مطالعهه صهاحب الزمهانی و همکهاران ( )1390در
میان دانشجویان دانشهگاه علهوم پزشهکی اصهیهان نیهز
نشان داد که اضطماب امتحان بها راهبمدههای مطالعهه و
یادگیمی رابطه معکوس دارد .در مطالعه مشهابه دیگهمی
که  Aman Dawoodو همکاران ( )2016در میهان
دانشجویان پمسهتاری دانشهگاه عبهدالعزیز در عمبسهتان
سعودی انجام دادند ،نتایج بیهانگم وجهود رابطهه آمهاری

نتایج  238تحقیق از سال  1988تها سهال  2018مهورد
تجزیه و تحلیل قهمار گمفهت و نتهایج آن نشهان داد کهه
اضطماب امتحان به صورت گستمدهای با نتهایج عملکهمد
آموزشههی ارتبههاط منیههی و معنهاداری دارد .شبسههتمی و
همکاران ( )2014نیز در مطالعه-ای با ههدف سهنجش
مهارتهههای بههالینی و نگههمش دانشههجویان دندانپزشههکی
قههزوین در روش ارزشههیابی آسههکی و سههنتی بهها نتههایج
مشابهی رو به رو شدند و دریافتند که از نظم دانشجویان
آزمون آسکی نسبت به آزمون سنتی استمس زاتم بوده و
نممات ارزشیابی در حیطه روان حمکتی به روش آسهکی
به صورت معناداری کمتم از نممات این حیطه به صورت
کتبی اسهت .در رابطهه بها نتهایج فهوق بایهد گیهت کهه
اضطماب امتحان نوعی فوداشتوالی ذهنی است که فهمد
را نسبت به توانایی هایش دچار تمدید کهمده و غالبهاً بهه
ارزیابی شنافتی منیی ،عدم تممکز حواس ،واکنشههای
جسمانی نامطلوب و افت عملکمد تحصهیلی فهمد منجهم
می–شود (شیدایی اقدم و همکهاران  .)1396بهم اسهاس
مدل شنافتی ه توجهی ،افهماد دارای اضهطماب امتحهان
توجه فود را به فعالیتهای ناممبوط به تکلی  ،انتقهاد از
فود و نگمانیهای جسمانی معطوف نموده په  ،توجهه
کمتهمی بههم تکهالی دارنههد و ایهن امههم موجهب کههاهش
عملکمد در آنان میشهود ( اقدسهی و همکهاران .)1391
همچنههین اضههطماب شههدید فههمد را از لحهها جسههمی و
فیزیولوژیکی ناتوان می کند و بهدین تمتیهب عملکهمد را
تحت تدثیم قمار می دهد .از آنجا کهه آزمهون صهالحیت

معنادار بین اضطماب امتحان و موفقیهت تحصهیلی بهود
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نیست که کدام یک دیگمی را باعهث مهیشهود

بالینی نیز امتحانی عملهی اسهت تحهت تهأثیم اضهطماب

مشخ

آزمون قمار میگیمد .اگمچهه نتهایج مطالعهه بیهانگم ایهن

(چماغیان و همکاران .)1387

است کهه میهزان اضهطماب دانشهجو مهیتوانهد کیییهت

نتیجه گیمی

عملکمد او را در آزمهون صهالحیت بهالینی پهیش بینهی

با وجود تمام نتایج مختلیی که از تحقیقات متیهاوت

نماید ،اما بمفی از مطالعات با این دید بهه ایهن موضهوا

به دست آمده است ،روشن است کهه اضهطماب امتحهان

نمی نگمند و نتایج دیگمی را بیان میکنند که بها نتهایج

مقوله جدیدی نیست و همواره بمای نظامهای آموزشهی

به دست آمهده در مطالعهه حاضهم همخهوانی نهدارد .بهه

جزو مشکالت مههم و جهدی بهه حسهاب آمهده اسهت و

عنوان مثال از جمله این مطالعهات ،مطالعهه چماغیهان و

مانعی است بمای رسیدن به اهداف آموزشی .از آنجا کهه

همکاران( ،)1387با عنوان اضطماب امتحان و ارتباط آن

این میهوم در ارتباط با عوامل مختلیهی اسهت ،بنهابماین

بم عملکمد تحصیلی بم دانشجویان دانشکده بین-المللهی

یزم است که بمای مقابله با آن بمنامه ریزی نموده و بهه

پمستاری آبادان است ،نتایج ایهن مطالعهه نشهان داد بها

این موضوا اهمیت داده شود .بها توجهه بهه اینکهه ایهن

وجود اضطماب در دانشجویان پمستاری ،ارتبهاط آمهاری

دانشجویان پ

از آزمهون صهالحیت بهالینی بهه عنهوان

معناداری بین اضطماب آزمون وعملکمد تحصیلی وجهود

پزشک در مماکز درمانی بهه طبابهت فواهنهد پمدافهت،

ندارد اما با این وجود عملکمد تحصیلی افماد بها افهزایش

مس وین محتمم آموزشهی و مماکهز مشهاوره ،اقهدام بهه

اضطماب امتحان دچار افت میشد .نتایج مطالعه مموری

بمگزاری کالس های آموزشی در فصوص یاددهی شیوه

دیگههمی کههه بههه وضههعیت آزمههون آسههکی در ارزشههیابی

های کنتمل اضطماب ماننهد روش فهود آمهوزش دههی،

دانشههجویان پمسههتاری مامههایی پمدافتههه اسههت ،بیههانگم

روش تنش زدایی ،آموزش ایمنسازی در مقابل استمس

رضههایت دانشههجویان از ایههن آزمههون اسههت (صههالحی و

و روش پسههخوراند زیسههتی بههه دانشههجویان نماینههد.

همکاران  .)1396همچنین در مطالعه ای کهه در میهان

راهکارهای درمهانی کنتهمل اضهطماب ماننهد روشههای

دانشههجویان کایموپماکتیههک در سههال  2014انجههام شههد

تحلیههل ،درمههانهههای شههنافتی رفتههاری و درمههانهههای

نتههایج آنههالیز رگمسههیون چندگانههه نشههان داد کههه بههین

دارویی بماساس تشخی

پزشهک بهمای دانشهجویان بها

اضطماب آزمون و نممات آزمون آسکی رابطهه معنهاداری

اضطماب امتحان بای تجویز شود .در رابطه با نقاط قهوت

وجود ندارد (ژانگ و همکار  .)2014هان و همکاران نیهز

و ضع

مطالعه می توان گیت که مشارکت همه شمکت

در سههال  2017طبههق یافتههه هههایی کههه از مطالعههه بههم

کنندگان و ناق

دانشجویان رشته پزشکی در دانشگاه روستاک به دسهت

مطالعه است .از محدودیت ها و نقاط ضع این پژوهش

آوردند ،اظهار داشتند که اضهطماب امتحهان بها عملکهمد

نیز مهیتهوان بهه تیهاوتههای فهمدی و فمهنگهی ،عهدم

تحصیلی ارتباطی ندارد اما شدیداً بها عهدم تعهادل درک

صداقت و صمف وقهت مناسهب در تکمیهل پمسشهنامه و

شده بین تالشی که انجام دادهانهد و نتیجهه ای کهه بهه

اجمای این مطالعه تنها در دانشهگاه آزاد اسهالمی اشهاره

دست آورده اند ،ممتبط است (هان و همکهاران .)2017

نمود .همچنین در این مطالعه به رابطه اضطماب با دیگم

در رابطههه بهها نتههایج ناهمسههو تعههدادی از صههاحبنظمان

متویمهای دموگمافیک چون سن و وضهعیت تهدهل و ...

معتقدند که اضطماب امتحان در نتیجه عملکمد پایین به

پمدافتههه نشههده و تیههاوتهههای فههمدی و فمهنگههی و

وجود می آیهد نهه اینکهه علهت آن باشهد و بهه روشهنی

متویمهههای دموگمافیههک مههی توانههد بههه عنههوان عامههل

نبودن پمسشنامهها جهزو نقهاط قهوت
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تأثیمگذار یا مخدوش گم باشد و بم نتهایج مطالعهه تهأثیم
بگذارد و چون این مطالعه بها رویکهمد طبیعهی و بهدون
مدافله و کنتمل بم متویمها و مشارکت کنندگان انجهام
شد لذا کنتمل عوامل تدثیمگذار دموگمفیک تها حهدودی
امکان پذیم نبود و پیشنهاد میشود در مطالعات آتی بهه
.این امم مهم توجه شود

قدردانی
مقاله حاضم منهتج از پایهان نامهه کارشناسهی ارشهد
رشته مدیمیت آموزشی در دانشکده تحصیالت تکمیلهی
و علوم انسانی گموه مدیمیت دانشگاه آزاد اسالمی واحهد
 پژوهشگمان بم فود یزم میداننهد تها.تهمان ممکزی بود
مماتب سپاس و قدردانی را از تمامی دانشجویان شهمکت
کننده در این مطالعه و اداره آموزش دانشکده پزشکی و
 تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشهکی،معاونت علوم
.آزاد اسالمی تهمان اعالم کنند
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اضطماب امتحان و تاثیم آن بم...

مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی ممکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال یلزدهم ،شماره  ،3پاییز 99

اضطراب امتحان و تأثیر آن بر عملکرد دانشجویان در آزمون صالحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی
در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

فمهاد ادهمی مقدما عضو هیات علمی ،گموه چشم ،دانشکده پزشکی ،علوم پزشکی تههمان دانشهگاه آزاد اسهالمی ،تههمان،
ایمان.
فاطمه ممآتیا دانشجوی دکتمی پمستاری ،گموه پمستاری ،دانشکده پمستاری و مامایی ،علوم پزشکی تهمان دانشهگاه آزاد
اسالمی ،تهمان ،ایمان.
سمیه قمیهاا دانشجوی کارشناسی ارشد مدیمیت آموزشی ،گموه علوم تمبیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهمان ممکزی ،تهمان ،ایمان.
مهماندفت نکاوندا عضو هیات علمی ،گموه مامایی ،دانشکده پمستاری و مامایی ،علوم پزشکی تهمان دانشگاه آزاد اسالمی،
تهمان ،ایمان.
محمد صاحب الزمانی*ا عضو هیات علمی ،گموه مدیمیت ،دانشکده بهداشت ،علوم پزشهکی تههمان دانشهگاه آزاد اسهالمی،
تهمان ،ایمان.

چکیده :اضطماب پدیدهای است که در دنیای امموز با تأکید بیش از حدی که نظامهای آموزشی بم آزمون ها دارند،
روز به روز تشدید فواهد شد و این موضوا می تواند عملکمد صحیح فماگیم را در موقعیت آزمون مختل نماید .هدف
این مطالعه بمرسی میزان اضطماب امتحان و تأثیم آن بم عملکمد دانشجویان در آزمون صهالحیت بهالینی پایهان دوره
پزشکی عمومی در دانشگاه آزاد اسالمی تهمان سال تحصیلی  96-97بود .روش تحقیق از نهوا توصهییی همبسهتگی
بود .تعداد  270نیم از دانشجویان پایان دوره رشته پزشکی عمومی با روش نمونه گیمی در دستمس به عنوان نمونهه
انتخاب شدند .به منظور جم آوری دادهها ،از پمسشنامه جمعیت شنافتی ،اضهطماب امتحهان ساراسهون ( )1977و
نتایج آزمون صالحیت بالینی استیاده شد .با استیاده از رگمسیون لجستیک و نممافزار  SPSS22به بمرسی وضهعیت
روابط متویمهای پژوهش از دیدگاه پاسخدهندگان پمدافته شد .نتایج نشان داد اضطماب امتحان (فیی  ،متوسهط و
شدید) بم عم لکمد دانشجویان در آزمون صالحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در دانشگاه آزاد اسهالمی تههمان
سال تحصیلی  96-97تأثیم معناداری دارد ( .)p<0/05با توجه به این امم که بمگزاری امتحان در دانشهجویان ایجهاد
اضطماب میکند ،بمنامه ریزی جهت مدیمیت مؤثم اضطماب امتحان در دانشجویان ضمورت دارد.

واژگان کلیدیا اضطماب امتحان ،عملکمد تحصیلی ،آزمون صالحیت بالینی ،دوره پزشکی عمومی.

*نویسندهی مسؤولا عضو هیات علمی ،گموه مدیمیت ،دانشکده بهداشهت ،علهوم پزشهکی تههمان دانشهگاه آزاد اسهالمی،
تهمان ،ایمان.
Email: m_szamani@yahoo.com
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