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چکیده
مقدمــه :اضطــراب امتحــان نوعــی خــود اشــتغالی ذهنــی اســت ،کــه اغلــب باعــث ارزیابــی منفــی و عــدم تمركــز حــواس و واكنــش هــای جســمانی نامطلــوب ﻣﯽشــود .بــدون
تردیــد تــرس از امتحــان بیــن دانشــجویان رایــج بــوده ومهمتریــن علــت آن ،نتیج ـهای اســت کــه از امتحــان بدســت میآیــد .ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن ارتبــاط روزه
داری بــا اضطــراب امتحانــی و عوامــل مرتبــط آن انجــام شــد.
مــواد و روشــها :پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات توصیفی_تحلیلــی بــوده کــه در آن  272پرسشــنامه بیــن دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی دزفــول ،در آخریــن روز
امتحانــی هــر رشــته و ورودی توزیــع شــد .گــردآوری اطالعــات بــا اســتفاده از پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک و پرسشــنامه اضطــراب امتحانــی  TAIبــود ،کــه اضطــراب،
نگرانــی و افــکار منفــی در مــورد امتحــان را مــورد ارزیابــی قــرار ﻣﯽدهــد .داده هــا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نــرم افــزار  spss21ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮفتنــد.
نتایــج :بــر اســاس یافتــه هــای ایــن مطالعــه اضطــراب امتحــان در بیــن دانشــجویان در  %18مــوارد کــم %۴۱.9 ،متوســط %۳۱.5 ،شــدید و  %۸.5دارای اضطــراب امتحانــی
بســیار شــدید بودنــد .دانشــجویان دختــر از اضطــراب امتحانــی بیشــتری رنــج مــی برنــد( p=0.001و  .)t=4.16همچنیــن شــدت اضطــراب امتحــان در دانشــجویان غیــر
خوابگاهــی( p=0.002و  )t=3.13و کســانی کــه از محــل برگــزاری امتحانــات رضایــت نداشــتند( p=0.001و  )t=3.39بیشــتر بــود .همچنیــن بیــن روزه داری بــا اضطــراب
امتحانــی ارتبــاط آمــاری معنــاداری وجــود نداشــت( p=0.01و .)t=2.814
نتیجــه گیــری :نتایــج نشــان داد کــه روزه داری بــر میــزان اضطــراب امتحانــی دانشــجویان ،مرتبــط مــی باشــد .بنابرایــن ترویــج ایــن فریضــه مــی توانــد باعــث ایجــاد آرامــش
روانــی در بیــن دانشــجویان شــود .شناســایی ســایر عوامــل موثــر در بهبــود عملکــرد دانشــجویان ،در مطالعــات آینــده پیشــنهاد مــی شــود.
کلیدواژگان :اضطراب ،امتحان ،نگرانی ،افکار منفی ،روزه داری
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مقدمه
پدیــده اضطــراب یکــی از شــایعترین حــاالت روحــی اســت در همــه ی
انســان هــا و هــر عصــر و فرهنگــی مشــاهده مــی شــود .یکــی از دغدغــه
هــا و نگرانــی هــای نظــام آموزشــی ،مســأله اضطــراب دانشــجویان در
ایــام امتحانــات اســت ( .)1یكــی از مســائل مهــم در پژوهــش هــای
مربــوط بــه اضطــراب امتحــان ،تأثیــر آن بــر عملكــرد اســت .اضطــراب
امتحــان نوعــی خــود اشــتغالی ذهنــی اســت کــه بــا ضعــف و تردیــد
دربــاره دانایــی و توانایــی هــای فــرد مشــخص مــی شــود و حالتــی از
هــراس و تنــش اســت كــه بــا افــكار نگــران كننــده و فعالیــت سیســتم
عصبــی خــودكار همــراه اســت ( .)2اضطــراب واكنــش طبیعــی و ســالم
انســان اســت .بســیاری از نظریــه پــردازان عقیــده دارنــد كــه اضطــراب
حالــت تكامــل یافتــه ای اســت كــه مــا را از خطــرات قریــب الوقــوع
آگاه مــی ســازد تــا بتوانیــم بــا آن خطــرات بهتــر مقابلــه كنیــم .بــا
وجــود ایــن ،اگــر شــدت یــا مــدت زمــان حالــت اضطرابــی زیــاد باشــد
یــا بــدون علــت خاصــی رخ دهــد ،ممكــن اســت واكنشــی بیمارگونــه و

نابهنجــار باشــد ( .)3در حقیقــت یافتــه هــای تجربــی نشــان میدهنــد
كــه ســطوح بــاالی اضطــراب امتحــان بــا افــت عملكــرد رابطــه قــوی
دارد (2و )3و همچنیــن فیزیولــوژی بــدن میتوانــد نتایــج اضطــراب را
بــه صــورت تحریــک کننــده یــا فلــج کننــده نشــان دهــد ( .)4براســاس
بــرآورد پژوهشــگران ،ســاالنه حــدود  10میلیــون دانــش آمــوز در ســطح
پیــش دانشــگاهی و  %15از دانشــجویان دانشــگاه های آمریــکا ،اضطراب
امتحــان شــدید را تجربــه مــی کننــد ( .)5درحــوزه آســیب شناســی
اضطــراب امتحــان عوامــل بســیارزیادی چــون عــدم آمادگــی کافــی،
تجربیــات منفــی قبلــی ،افــکار منفــی و عوامــل خانوادگی ،آموزشــگاهی،
شــخصیتی بــه چشــم مــی خــورد ( .)6اضطــراب بــه شــکل هــای
گوناگــون در افــراد نمایــان میشــود ولــی بــه طــور کلــی بــا باالرفتــن
ضربــان قلــب  ،ســردی انگشــتان و افــت فشــار خــون  ،ایــن اضطــراب
در امتحــان نمایــان مــی شــود ( .)4دانشــجویی کــه دچــار اضطــراب
امتحانــی اســت بــه منزلــه فــردی توصیــف مــی شــود کــه مــواد درســی
را مــی دانــد ولــی شــدت اضطــراب امتحــان ،مانــع از آن مــی شــود کــه
معلومــات خــود را در امتحــان آشــکار کنــد .در نتیجــه انتظــار مــی رود
بیــن نمــرات امتحــان و نمــرات اضطــراب یــک رابطــه معکــوس برقــرار
باشــد .بــه همیــن دلیــل یکــی از گســترده تریــن قلمروهــای تحقیــق در
چنــد دهــه اخیــر ،اضطــراب و حــوزه هــای وابســته بــه آن اســت (.)7
در ایــران و در حــوزه آمــوزش پزشــکی تاکنــون از برگــزاری آزمــون و
تســت هــا نســبت بــه ســنجش اضطــراب امتحان اســتفاده نشــده اســت.
ضمــن ایــن کــه در بســیاری از مطالعــات تأثیــر عوامــل روانشــناختی
بــر اضطــراب امتحــان ســنجیده شــده اســت ( ،)8امــا کــم تــر بــه تأثیــر
روش هــای آمــوزش و ارزشــیابی پرداختــه شــده اســت .یکــی از فاکتــور
هــای روحــی روانــی و اضطــراب ،روزه و روزه داری اســت ( .)9از جملــه
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عباداتــی کــه خداونــد آن را بــر تمــام ادیــان الهــی پیــش از اســام و
اســام نیــز واجــب کــرد ،روزه اســت( )10از دیــدگاه علــم فیزیولــوژی،
روزۀ مــاه مبــارک رمضــان یــک مــدل منحصــر بــه فــرد اســت کــه
بــا روزه داری تجربــی از برخــی جهــات متفــاوت اســت در روزه داری
اســامی از اذان صبــح تــا اذان غــروب ،آشــامیدنی و غــذا مصــرف نمــی
شــود .در حالــی کــه در روزه داری تجربــی ،فقــط غــذا مصــرف نمــی
شــود ( .)۱۰در مطالعــات بســیاری تاثیــر مثبتــی بیــن ســامت جســم
و روان بــا روزه داری بدســت آمــاده اســت همچنیــن تاثیــر مثبتــی در
پیشــگیری از برخــی بیمــاری هــا ثابــت شــده اســت ( .)9بــا توجــه بــه
تاکیــد بــر روش هــای غیــر دارویــی و غیــر تهاجمــی در کاهــش ســطح
اضطــراب و بــا در نظــر گرفتــن نقــش فرهنــگ و اعتقــادات مذهبــی در
ایجــاد آرامــش روحــی و روانــی افــراد ( )9و بــا توجــه بــه نامشــخص
بــودن میــزان اضطــراب پیــش از امتحــان در بیــن دانشــجویان و تاثیــر
آن بــر کیفیــت وضعیــت تحصیلــی و حتــی افــت تحصیلــی آنــان بــر آن
شــدیم تــا میــزان اضطــراب دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی دزفول
و ارتبــاط آن بــا روزه داری را بررســی کنیــم تــا ضــرورت اجــرای روش
هــای مناســب جهــت کاهــش ایــن نــوع از اضطــراب شناســایی گــردد.

مواد و روش ها
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفی-تحلیلــی اســت کــه
بصــورت مقطعــی در نیمســال دوم ســال تحصیلــی  94-93بــر روی
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی دزفــول انجــام گردیــد .در ایــن
پژوهــش بعــد از تعییــن حجــم نمونــه توســط مشــاور آمــاری300 ،
پرسشــنامه بیــن دانشــجویان رشــته هــا و ورودی هــای مختلــف،
در تیرمــاه ســال  1394توزیــع شــد و پــس از آگاهــی از هــدف
پژوهــش و اطمینــان بــه محرمانــه بــودن اطالعــات شــخصی272 ،
پرسشــنامه بصــورت کامــا پرشــده وارد مطالعــه گردیــد .گــردآوری
اطالعــات بــا اســتفاده از دو پرسشــنامه انجــام شــد .پرسشــنامه اول
پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک کــه شــامل ســن ،جنــس ،رشــته،
معــدل ،نــوع ســکونت و رضایــت از محــل برگــزاری امتحانــات و
همچنیــن روزه داری یــا عــدم روزه داری در ایــام امتحانــات بــود.
پرسشـ�نامه دوم پرسشـ�نامه اضطـ�راب امتحانـ�ی   Test Anx�( TAI
 )iety Inventoryبــود ،کــه اضطــراب امتحانــی ،نگرانــی و افــکار
منفــی در مــورد امتحــان را توســط ده عبــارت و بــا گزینــه هــای
کامــا مخالــف تــا کامــا موافــق مــورد ارزیابــی قــرار ﻣﯽدهــد.
روایــی و پایایــی ایــن پرسشــنامه در مطالعــات متعــددی ســنجیده
شــده و بــا ضریــب آلفــای كرونبــاخ  0.88قابــل قبــول ﻣﯽ باشــد.
معیــار ورود افــراد بــه مطالعــه رضایت شــخصی فــرد و گذرانــدن حداقل
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یــک تــرم تحصیلــی و معیــار خــروج از مطالعــه کامــل پــر نکــردن آیتــم
هــای پرسشــنامه در نظــر گرفتــه شــد .همچنیــن از تمــام شــرکت
کننــدگان در پژوهــش رضایــت نامــه بــه صــورت کتبــی گرفتــه شــد.
داده هــا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نــرم افــزار  spss21و آزمــون  tمســتقل،
همبســتگی پیرســون و اســپیرمن ،آنالیــز واریانــس و پیگیــری
دانکــن توســط همــکار آمــاری ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮفتنــد.

نتایج
در ایــن مطالعــه تعــداد  272دانشــجوی دختــر و پســر در حــال تحصیل
در رشــته هــای مختلــف دانشــگاه علــوم پزشــکی دزفــول شــرکت
داشــتند 119 .نفــر ( 44درصــد) از شــرکت کننــدگان مذکــر و 153
نفــر ( 56درصــد) مونــث بودنــد( .جــدول شــماره  )1میانگیــن ســنی
شــرکت کننــدگان  20.99ســال بــا انحــراف معیــار  2.1و میانگیــن
معــدل کل تحصیلــی آنــان  16.78بــا انحــراف معیــار  1.2بــود 40 .نفــر
رشــته پزشــکی ( 14.7درصــد)  57 ،نفــر رشــته علــوم آزمایشــگاهی
( 21درصــد) 60 ،نفــر رشــته پرســتاری( 22درصــد)  55 ،نفــر رشــته
هوشــبری ( 20درصــد)  31 ،نفــر رشــته اتــاق عمــل( 11.3درصــد) و
 29نفــر رشــته فوریــت پزشــکی ( 10.6درصــد) بودنــد کــه برحســب
پراکندگــی تعــداد کل دانشــجویان در رشــته هــای مختلــف در دانشــگاه
مــی باشــد 199 .نفــر ( 73درصــد) خوابگاهــی و بقیــه غیــر خوابگاهــی
بودنــد 196 .نفــر ( 72درصــد) از محــل برگــزاری امتحانــات در آن تــرم
تحصیلــی رضایــت داشــتند ( .جــدول شــماره  162 )2نفــر ( 59درصــد)

بــه کمتریــن میــزان اضطــراب ،ابتــدا دانشــجویان رشــته پزشــکی و
ســپس دانشــجویان رشــته پرســتاری ،هوشــبری ،اتــاق عمــل ،علــوم
آزمایشــگاهی و فوریــت پزشــکی ،بودنــد کــه مشــخص گردیــد،
دانشــجویان رشــته فوریــت هــای پزشــکی از اضطــراب امتحانــی
کمتــری برخوردارنــد و همچنیــن دانشــجویان رشــته پزشــکی اضطراب
امتحانــی بیشــتری نســبت بــه ســایر دانشــجو هــا داشــتند .همچنیــن
در بررســی هــا مشــخص گردیــد کــه ،کــم خوانــدن درس عامــل اصلــی
اضطــراب امتحانــی بــود بــه طــوری کــه  %75از دانشــجویانی کــه
اضطــراب امتحانــی متوســط و شــدید داشــتند ،کمتــر از دیگــران درس
خوانــده بودنــد و کمتریــن عامــل ایجــاد اضطــراب امتحانــی ،وحشــت
قبــل از امتحــان بــود .نتایــج در ایــن مطالعــه در مــورد ارتبــاط بیــن
روزه داری و اضطــراب امتحانــی معنــادار نبــود ( )p=0.41 , t=0.814و
نشــان داد کــه بیــن دانشــجویانی کــه در ایــام امتحانــات روزه گرفتنــد و
کســانی کــه روزه نگرفتنــد ،اضطــراب امتحانــی متفاوتــی وجــود نــدارد.

بحث

اضطــراب امتحــان باعــث میشــود کــه بخشــی از توانایــی هــای فــرد بــه
حالــت غیــر فعــال در بیایــد .بســیاری از افراد بــه دلیل اضطــراب امتحان
معلومــات خــود را فرامــوش میکننــد یــا نمــی تواننــد آن را بــروز دهنــد
در نتیجــه بخشــی از ارزشــیابی امتحــان بــه ایــن طریــق ،زیــر ســوال
میــرود .بــا توجــه بــه اثــرات بســیار زیــاد عوامــل روانــی در نتیجــه ی
امتحانــات دانشــجویان ،بررســی ایــن عوامــل مــی توانــد بســیار مفیــد و
دانشــجویان در ایــام امتحانــات روزه میگرفتنــد ( .جــدول شــماره  .)3کاربــردی باشــد .در ایــن مطالعــه ســعی بر آن شــد کــه میــزان اضطراب
نتایــج بدســت آمــده از میــزان اضطــراب امتحانــی اینگونــه بــود کــه ناشــی از امتحــان و تاثیــر روزه داری در کنتــرل آن بررســی شــود (.)4
 49نفــر ( 18درصــد) از دانشــجویان اضطــراب امتحــان کــم 114 ،نفــر بــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه ســطوح اضطــراب امتحــان
( 41.9درصــد) اضطــراب امتحانــی متوســط 86 ،نفــر ( 31.5درصــد) در اغلــب دانشــجویان بــه ترتیــب متوســط و شــدید بــود .در مطالعــه
اضطــراب امتحانــی شــدید و  23نفــر (  8.5درصــد) دارای اضطــراب هــای مشــابه كــه توســط معدلــی و همــکارش در دانشــكده پرســتاری
امتحانــی بســیار شــدید بودنــد( .نمــودار  )1مقایســه بیــن اضطــراب و مامایــی شــیراز انجــام گرفــت 90 ،درصــد از دانشــجویان مــورد
امتحانــی و جنســیت اینگونــه نشــان داد کــه دانشــجویان دختــر از پژوهــش اضطــراب امتحــان كــم داشــتند ( .)11در مطالعــه هــروی
اضطــراب امتحانــی بیشــتری برخــوردار هســتند ( .)p=0.001 , t=4.16كریمــوی و همــكاران  62.5درصــد از افــراد مــورد مطالعــه در گــروه
رابطــه بیــن اضطــراب بــا ســن و جنــس اینگونــه بــود کــه هــردو بــا شــاهد و  53.5درصــد از افــراد مــورد مطالعــه در گــروه مــورد ،قبــل
اضطــراب امتحانــی رابطــه معنــادار معکوســی دارنــد ،یعنــی هرچــه از مداخلــه ،اضطــراب امتحــان متوســط داشــتند ( .)12ایــن تفــاوت
ســن ( )p=0.023 , r=-0.138و معــدل ( )p=0.002 , r=-0.220باالتــر در میــزان اضطــراب مــی توانــد ناشــی از تفــاوت هــای شــرایط
باشــد میــزان اضطــراب امتحانــی کمتــر مــی شــود(.جدول شــماره امتحانــی و محــل برگــزاری امتحــان و نــوع دروس امتحانــی باشــد.
 )4همچنیــن اضطــراب امتحانــی بــا نــوع ســکونت ارتبــاط معنــاداری در مطالعــه مــا بیــن اضطــراب امتحانــی و جنســیت رابطه ی معنــا داری
داشــت بطوریکــه دانشــجویان غیــر خوابگاهــی اضطــراب بیشــتری و جــود دارد .بــه طــوری کــه دانشــجویان دختــر از اضطــراب امتحانــی
داشــتند ( .)p=0.002 , t=3.13دانشــجویانی کــه از محــل برگــزاری بیشــتری برخــوردار بودنــد (  .)P=0.001 , t=4.16در مطالعــه کریمــی
امتحانــات رضایــت داشــتند از اضطــراب امتحانــی کمتــری برخوردارنــد و مطالعــه عشــیری بیــن میــزان اضطــراب در امتحــان دانــش آمــوزان
( .)p=0.001 , t=3.39بیــن اضطــراب امتحانــی در رشــته هــای مختلــف بــه تفکیــک جنســیت اختــاف معنــاداری وجــود نــدارد و دختــران و
تفــاوت معنــادار وجــود داشــت ( )p=0.006 , F=3.13کــه بــر اســاس پســران تقریبــا از اضطــراب یکســانی در امتحــان برخــوردار مــی باشــند
آزمــون پیگیــری دانکــن نشــان داده شــد کــه بــه ترتیــب ،از بیشــترین (6و )13ایــن اختــاف جنســیتی در اضطــراب را میتــوان بــه تغییــر
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نقــش جنســیتی دختــران و پســران مربــوط دانســت ،زیــرا دختــران
همــواره بــه پذیــرش اضطــراب و قبــول آن بــه عنــوان یــک ویژگــی
زنانــه تشــویق میشــدند و در مقابــل پســران بــه مقابلــه بــا اضطــراب می Ali I, Iqbal HM. Effect of formative assessment
پردازنــد زیــرا آن را تهدیــدی بــرای حــس مردانگــی خــود میداننــد .این on students’ achievement in science. World Ap-
plied Sciences Journal. 2013;26(5):677-87.
نگــرش درونــی میتوانــد باعــث ایجــاد ایــن اختــاف در اضطــراب گــردد.
بــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه ،رابطــه بیــن اضطــراب با ســن D M. DETERMINING THE PSYCHOMET-
و معــدل بدیــن شــکل اســت کــه هــردو بــا اضطــراب امتحانــی رابطــه RIC PROPERTIES OF THE TEST ANXIETY
معنــادار معکوســی دارنــد ،یعنــی هرچــه ســن و معــدل باالتــر باشــد INVENTORY IN UNIVERSITY STUDENTS.
میــزان اضطــراب امتحانــی کمتــر مــی شــود .در مطالعــات دیگــر ارتباط QUARTERLY TRAINING MEASUREMENT.
2011;5(2):40-27.
ســن و میانگیــن نمــره ســامت روانــی و اضطــراب ارتبــاط معنــی داری
داشــته اســت کــه بــا مطالعــه مــا همخوانــی دارد (14و .)15درمطالعــه MOJTABA A, AHMAD S. THE EFFECTIVE-
حاضــر بیــان شــد کــه بــا افزایــش ســن ،میــزان اضطــراب کمتــر مــی NESS OF CBT ON TEST ANXIETY REDUC-
شــود و ایــن یافتــه را مــی تــوان بــا مطالعــه بهمــن چراغیــان تطابــق TION AMONG UNIVERSITY STUDENTS.
داد کــه عنــوان میکنــد بــا افزایــش تــرم تحصیلــی دانشــجویان ،میــزان QUARTERLY JOURNAL OF BEHAVIORAL
SCIENCES. 2009;1(1):64-53.
اضطــراب آنهــا نیــز كاهــش مــی یافــت ( .)17که دلیــل آن ممکن اســت
بــا بــاال رفتــن تــرم تحصیلــی دانشــجویان منجــر به آشــنایی بیشــتر آنها Moaddeli Z, Ghazanfari Hesamabadi M. A sur-
بــا نحــوه ســؤاالت اســاتید و نیــز بــا نحــوه برگــزاری امتحانــات گــرددvey on the students’ exam anxiety in the Fatemeh .
(P.B.U.H.) College of Nursing and Midwifery,
بــر اســاس ایــن مطالعــه ،دانشــجویانی کــه در ایــام امتحانــات روزه
Spring 2004. Strides in Development of Medical
گرفتنــد بــه طــور معنــاداری ،اضطــراب کمتــری را در برابــر کســانی کــه
Education. 2005;1(2):65-72.
روزه نمــی گرفتنــد ،داشــتند .در مطالعه دیگر مشــخص شــد کــه افرادی
Sobhi Gharamaleki N. Baresiye asar bakhshiکــه فرایــض دینــی از جملــه روزه داری را رعایــت میکننــد اضطــراب
ye shenakhtdarmani va amozesh maharathaye
کمتــری نســبت بــه دیگــران دارنــد (15و .)16ایــن خــود بــه علــت ایــن
motalee dar kaheshe ezterabe emtehan va
اســت کــه عــاوه بــر احســاس آرامشــی کــه بــا انجــام فرایــض ایجــاد
afzayeshe amalkarde tahsili ba tavajoh be moaleمــی شــود ،عــدم انجــام ایــن فرایــض ،باعــث ایجــاد حالــت ناخوشــایند
fehaye shakhsiyati: dissertation]. Tehran: Tarbiشــده کــه ایــن خــود باعــث افزایــش میــزان اضطــراب مــی شــود.
yat modares university. 2006.[Persian].
karami, editor. Determining the relationship beنتیجه گیری
tween achievement motivation and test anxiety
یافتــه هــای پژوهــش بیــان مــی کنــد کــه انجــام فرایــض دینــی مثــل
High School Students. 3rd International Conferروزه داری مــی توانــد تاثیــر بــه ســزایی را در کنتــرل و یــا کاهــش
]ence on Behavioral Sciences; 2014. [Persian
اضطرابــات ناشــی از عوامــل ناهنجــار و اضطــراب زا داشــته باشــد و
Valimohamadi M. [Baresiye jahatgiriye hadafi
همچنیــن روزه داری هیــچ تاثیــر ســوء و منفــی بــر اضطــراب و
ba rahbordhaye yadgiri va ezterabe emtehan dar
امتحــان نــدارد .عــاوه بــر آن مشــخص شــد کــه میــزان اضطــراب در
daneshamozane dokhtar va pesare rahnamaee
دختــران بیشــتر مــی باشــد .لــذا فراهــم نمــودن امكانــات غربالگــری
shahre Tehran] [dissertation]. Tehran: Alzahra
اختــاالت اضطرابــی در دانشــجویان و خصوصــا در دانشــجویان مونــث و
]university .2001 .[Persian
همچنیــن گســترش راهكارهــای ارتقــای ســامت روان ،فراهــم ســازی
Heravi M, JADID MM, Regea N, VALAEI N.
شــرایط آموزشــی مناســب ،بایــد بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد.
The effect of relaxation training on exam driven
anxiety level among nursing students. 2004. [Per]sian
Moghadam Nia M, Maghsoudi S. A Survey of
Effects of Fasting in Ramadan on the Level of

منابع

صفح ـ ـ ـ ـ ـ ــه

52

فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

nnj.mums.ac.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

49-56 1394  تابستان،60  شامره،18 دوره
Stress. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2004;13(49):54-60.
10. Zafari Zangeneh F, Naghizadeh MM, Salman Yazd R, Abedinia N, Madani T. Effect of Ramadan Fasting
on Activity of Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis in Polycystic Ovary Syndrome Patients. The Iranian
Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2013;16(57):7-16.
11. Badalzadeh R, Kohansal-kashki Mh, Yousefi B. Effects of the Islamic fasting on the health. 2. 2014;1(2):2731.
12. Haravi-Karemavi M, Jadid-Milani M. Survey of effect of relaxation practices education on college students test anxiety levels. Journal of Mazandaran University of Medical Science 2004;14(43):86. [Persian]
13. REZA SM and et al. A STUDY OF EXAMINATION ANXIETY AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF
HIGH SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO THEIR SEX AND FIELD OF STUDY . SEMI-ANNUALLY DANESHVAR RAFTAR. 2004;55-62. [Persian]
14. Sadeghian E, Moghadari Kosha M, Gorji S. Determination of mental health and related stressors in student of Hamadan Medical University. Journal of Hamadan University of Medical Sciences. 2010;57:3945.
15. behdani f. Comparison of anxiety levels in rural and urban high school students in Mashhad-Northeastern
part of Iran. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2013;14(56):291-304. [Persian]
16. Cheraghiyan B, Fareydoni MM, Borazpardanjani S, Baversad N. Test Anxiety and its relationship to academic achievement in nursing students . QUARTERLY KNOWLEDGE AND HEALTH. 2008;3(3): 29-5.
17. Meshkani Z. A study on anxiety disorder and related factors among high school students of Ghasem Abad,
Islamshahr. Medical journal of Tehran University. 2000;56:89-94.

53

صفح ـ ـ ـ ـ ـ ــه

فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

nnj.mums.ac.ir

دوره  ،18شامره  ،60تابستان 49-56 1394
جدول  :1مقایسه جنسیت و اضطراب در افراد مورد مطالعه
تعداد
119
153

جنسیت
مونث
مذکر

میانگین
25.۴۰
۲۹.22

St.d
۷.47
۷.56

p
۰.001

T
۴.16

جدول بیانگر تفاوت معناداری بین جنسیت و اضطراب است که افراد مونث ،اضطراب بیشتری دارند.

جدول  :2مقایسه بین محل اقامت ،روزه داری و رضایت از محل امتحان
تعداد
199
73

خوابگاهی
غیر خوابگاهی

میانگین
۲۶.67
۲۹.94

St.d
۷.2
۸.6

T

p

۳.13

۰.002

افرادی که از
76
۳۰.06
196
محل امتحان
رضایت داشتند
۰.001
۳.39
افرادی که از
۷.4
۲۶.58
76
محل امتحان
رضایت نداشتند
جدول نمایانگر ارتباط معنادار بین محل اقامت و رضایت ازمحل امتحان است به طوری که افراد غیر خوابگاهی و افرادی که از محل امتحان رضایت
ندارند ،اضطراب باالتری دارند.

جدول  :3مقایسه بین محل اقامت ،روزه داری و رضایت از محل امتحان
افرادی که روزه بودند
افرادی که روزه
نبودند

تعداد

میانگین

St.d

162

۲۷.87

۷.1

110

۲۷.09

۸.5

T
۰.814

P
۰.41

جدول بیانگر عدم تفاوت معنادار بین روزه داری و اضطراب است.

جدول  :4رابطه اضطراب با سن و معدل
r

St.d
میانگین
۷.7
۲۷.55
اضطراب
۰.023
-۰.138
۲.1
۲۰.99
سن
۰.002
-۰.220
۱.2
۱۶.87
معدل
جدول بیانگر وجود ارتباط معنادار بین اضطراب ،سن و معدل است به طوری که هرچه سن و معدل باالتر باشد میزان اضطراب امتحانی کمتر می
شود
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The effect of fasting on anxiety of exam, concerning and negative thoughts of
students
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Introduction: Anxiety of exam is a kind of self-abuse mentality. It often causes negative evaluation, lack of concentration and undesirable physical reactant. Undoubtedly, anxiety of exam is common among the students and the most
important reason of that, is the final result which is gotten from the exam. The goal of this study, was to determine the
relation between fasting and anxiety of exam and other related.
Material and Methods: recent research was descriptive and analytic kind of researching which was spread 272 answer
sheets among the students of medical sciences university branch of Dezfool on the last day of each field or entrance.
Compiling information was done by informational demographic answer sheet and answer sheet of anxiety of exam TAI
which is examining concerning, anxiety and negative thoughts related to the exam. The data were analyzed by spss21
software.
Results: on the basis of the finds of the study, Anxiety of exam was 18% in few cases, 41.9% in regular, 31.5% in hard
and 8.5% were in very hard anxiety. Female students are more concerned about the exam (t= 4.16 , p= 0.001). And more,
The intensity of anxiety of exam was harder in lack of dormitory students (p= 0.002 , t= 3.13) and those who weren’t
satisfy of the place of the exam. (t= 3.39 ,p= 0.01). And there isn’t a meaningful statistical relation between fasting and
anxiety of exam. (t= 2.814 , p= 0.01).
Conclusion: The results were showed fasting is related to the amount of anxiety of exam in students. Therefore, popularization of this duty can make a calmness mind in the students. Exploring other elements in improving the activity of
the students will commented in next studies.
Keywords: anxiety, exam, concerning, negative thoughts, fasting.
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