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چکیده
زمیىٍ ي َدف :اضغزاة اهتحبى ،هؾىل ؽبیعی در هیبى داًؾدَیبى ٍ داًؼآهَساى اعت .ثب تَخِ ثِ اثزات هتفبٍت اضغزاة اهتحبى
ثز عولىزد داًؾدَیبىّ ،ذف اس ایي پضٍّؼ ثزرعی اضغزاة اهتحبى ٍ ارتجبط آى ثب عولىزد ثبلیٌی در داًؾدَیبى هبهبیی ثَد.
ريش تررسی :ایي هغبلعِ تحلیلی ،ثز رٍی ولیِ داًؾدَیبى هبهبیی تزم آخز داًؾگبُ علَم پشؽىی لن ؽبهل ً 30فز وِ ثزای اهتحبى
خبهع هبهبیی حضَر یبفتٌذ ،اًدبم ؽذ .پزعؾٌبهِ ٍیضگیْبی دهَگزافیه ٍ پزعؾٌبهِ اعتبًذارد اضغزاة اهتحبى  ،Spielbergerتَعظ
ّز یه اس داًؾدَیبى تىویل گزدیذ .ثزای ارسیبثی عولىزد ثبلیٌی داًؾدَیبى ،چهلیغت عِ لغوتی هزثَط ثِ عولىزد ثبلیٌی در
ثخؾْبی ثلَن سایوبى ،درهبًگبُ ثیوبریْبی سًبى ٍ درهبًگبُ ثْذاؽت هبدر ٍ وَدن تَعظ هزثیبى تىویل گزدیذ .دادُّب پظ اس ٍرٍد
ثِ ًزمافشار ٍ SPSSیزایؼ  ،18ثب اعتفبدُ اس رٍػّبی آهبر تَصیفی ٍ آسهَىّبی آهبری ّ ،Chi-squareوجغتگی ٍ Pearson
 ،Independent T Testدر عغح هعٌیداری  p≤0/05تدشیِ ٍ تحلیل ؽذًذ.
يافتٍَا :یبفتِ ّبی هغبلعِ ًؾبى داد وِ در حیغِ وبری ثلَن سایوبى ٍ درهبًگبُ سًبىّ ،ز چِ اضغزاة داًؾدَیبى ثیؾتز ثَد ،عولىزد
ثْتزی داؽتٌذ ( ،)p<0/001 ،r;0/48اهب در حیغِ وبری ثْذاؽت هبدر ٍ وَدنّ ،ز چِ اضغزاة داًؾدَیبى ووتز ثَد ،عولىزد آًْب
ًیش ثْتز ثَد (.)p<0/001 ،r ;-0/85
وتیجٍگیري :ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي پضٍّؼ ،هیتَاى احتوبل داد وِ اضغزاة ،خَد هیتَاًذ ثِ عٌَاى یه عبهل اًگیشؽی ،عولىزد فزد
را ثْجَد ثخؾذ ٍ ّویؾِ هخزة ًجبؽذ.
کلید ياژٌَا :اضغزاة اهتحبى -عولىزد ثبلیٌی -داًؾدَیبى هبهبیی
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اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد بالینی در دانشجویان مامایی

مزاقبتَاي وًيه ،فصلىامٍ علميپژيَشي داوشكدٌ پزستاري ي مامايي داوشگاٌ علًم پزشكي بيزجىدديرٌ،10شمارٌ 1332،3


مقدمه

(ّ ،)4-3وچٌیي اضغزاب اهتحاى تِ حالتی اضارُ دارد کِ فزد را
در راتغِ تا تَاًاییّایص در اًدام یک ٍظیفِ دچار تزس هیکٌذ
ٍ پیاهذ آى کاّص تَاى هقاتلِ تا هَقؼیتّایی هثل هَقؼیت
اهتحاى است)2-1(.
تزخی اس هحققیي تز ایي ػقیذُاًذ کِ اضغزاب اهتحاى،
ػاهلی است کِ افزاد را تزای هغالؼِ تیطتز تحزیک هیکٌذ )5(.در
هقاتل تزخی دیگز تز ایي ػقیذُاًذ کِ کاّص اضغزاب هَخة
تْثَد ػولکزد افزاد هیگزدد( ،)6تٌاتزایي هیتَاى فزدی را کِ
دچار اضغزاب اهتحاى است ،تِ هٌشلِ فزدی تَصیف کزد کِ هَاد
درسی را هیداًذ اها ضذت اضغزاب ٍ تزاًگیختگی ٍی هاًغ اس
ظَْر هؼلَهاتص در خلسِ اهتحاى هیگزدد)1(.
تِ ػقیذُ رٍاًطٌاساى تزتیتی ٍ هتخصصیي اهز آهَسش ،هقذار
کن اضغزاب ،تِ ػٌَاى یک ػاهل اًگیشضی هؤثز هیتَاًذ تالش
فزد را افشایص دّذ .در هقاتل ،اضغزاب تیص اس حذ تأثیزات
هتفاٍتی دارد ٍ هیتَاًذ هَخة اس ّنگسیختگی فزایٌذ رٍاًی فزد
ٍ اختالل در ػولکزد تالیٌی آًْا ضَد )7(.ایي ًَع اضغزاب کِ تِ
اضغزاب اهتحاى ًاتَاىکٌٌذُ ضْزت دارد %30-%10 ،کلیِ
داًطدَیاى را هتأثّز هیساسد ٍ ػولکزد آًْا را تزای اهتحاى تِ
ضذت کاّص هیدّذ)8 ،3(.
اغلة هغالؼات ،راتغِ هؼٌیداری تیي سغح اضغزاب اهتحاى
تا ػولکزد ٍ پیطزفت تحصیلی تِ دست آٍردُاًذ( ،)11-8در
صَرتی کِ در تؼضی اس هغالؼات ،راتغِ هؼٌیداری هطاّذُ ًطذُ
است)12(.
اس آًدا کِ ارتثاط تیي اضغزاب اهتحاى ٍ ػولکزد تالیٌی،
کوتز تزرسی ضذُ است ٍ تا تَخِ تِ ایٌکِ رضتِ هاهایی اس
رضتِّایی است کِ در آى اهتحاًات ػولی ،در تالیي تیوار تزگشار
هیگزدد ٍ داًطدَیاى ،اهتحاًات تالیٌی را تسیار تٌصسا هؼزفی

روش بررسی
ایي هغالؼِ تحلیلی تز رٍی کلیِ داًطدَیاى تزم آخز
کارضٌاسی ًاپیَستِ هاهایی در ًیوسال تحصیلی  87-88داًطگاُ
ػلَم پشضکی قن کِ در رٍس اهتحاى حضَر داضتٌذ ،ضاهل ً 30فز
اًدام ضذ .تِ هٌظَر گزدآٍری دادُّا در ایي هغالؼِ اس دٍ
پزسطٌاهِ ٍ یک چکلیست تِ ضزح سیز استفادُ گزدیذ:
الف :پزسطٌاهِ ٍیژگیْای دهَگزافیک کِ تا دُ سؤال عزاحی
ضذُ تَد.
ب :پزسطٌاهِ استاًذارد  20سؤالی اضغزاب اهتحاى
 Spielbergerکِ تز اساس هقیاس لیکزت درخِتٌذی ضذُ تَد .ایي
آسهَى اس ًظز رٍایی قثالً تأییذ ضذُ ٍ در هطْذ تز رٍی ً 600فز
تزای تؼییي پایایی هَرد تزرسی قزار گزفتِ است ٍ ضزیة
 Cronbach Alphaرٍی خاهؼِ ٌّدار  %94تِ دست آهذُ
است ،)13(.هقیاس سٌدص ٍ ًوزُگذاری ایي پزسطٌاهِ تذیي
صَرت تَد کِ تِ تزتیة ًوزُّای یک ،دٍ ،سِ ٍ چْار تزای
گشیٌِّای اضغزاب خیلی کن ،کن ،سیاد ٍ خیلی سیاد در ًظز گزفتِ
ضذ؛ سپس ًوزات کل اضغزاب اهتحاى داًطدَیاى تز اساس رٍش
هؼوَل در آسهَى تِ سِ دستِ اضغزاب در حذ کن (،)40-20
هتَسظ ( ٍ )60 -41سیاد (  )80 -61تقسینتٌذی گزدیذ.
ج :چکلیست سِ قسوتی ،هزتَط تِ ػولکزد تالیٌی در
تخصّای تلَک سایواى (17ػولکزد) ،درهاًگاُ تیواریّای سًاى
( 13ػولکزد) ٍ درهاًگاُ تْذاضت خاًَادُ (11ػولکزد) تَد .ایي
چکلیست تا هطاّذُ هستقین ػولکزد تالیٌی داًطدَیاى هاهایی
در رٍس اهتحاى خاهغ ،تَسظ هزتیاى تزگشارکٌٌذُ آسهَى خاهغ
تکویل ضذ (ّز حیغِ تا تَافق دٍ ًفز اس هزتیاى ّیأت ػلوی گزٍُ
هاهایی تکویل گزدیذ) .اهتیاس ػولکزد تالیٌی تا تَخِ تِ هغالؼِ
ّ ٍ Salimiوکاراى ( )14تِ ضزح سیز تَد:
تسیار هغلَب;( 3اگز  %100-%80اس هَارد ّز رٍیِ تِ
صَرت صحیح اًدام هیضذ)؛
هغلَب;( 2اگز  %79-%60اس هَارد ّز رٍیِ تِ صَرت صحیح
اًدام هیضذ)؛
ًاهغلَب;( 1اگز  %59-%40اس هَارد ّز رٍیِ تِ صَرت
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یکی اس گستزدُتزیي قلوزٍّای تحقیق در چٌذ دِّ اخیز،
اضغزاب ٍ ػَاهل هزتثظ تا آى تَدُ است .تزرسیّای اخیز ًطاى
دادُاًذ کِ ضیَع اختالالت اضغزاتی در خاهؼِ سیاد هیتاضذ کِ
یکی اس اضکال ایي اختالالت ،اضغزاب اهتحاى ()Test anxiety
است ،)2-1(.اضغزاب اهتحاى ،ضاهل تدزتیات ٍ احساسات
ًاخَضایٌذ ػاعفی ٍ ًگزاًی یا تطَیص در هَقؼیتّایی است کِ
فزد احساس هیکٌذ ،ػولکزد ٍی هَرد ارسضیاتی قزار هیگیزد

کزدُ اًذ؛ لذا تز آى ضذین تا ارتثاط اضغزاب اهتحاى ٍ ػولکزد
تالیٌی را در داًطدَیاى هاهایی تزرسی کٌین.

اضطزابامتحانيارتباطآنباعملكزدباليىيدرداوشجًيانماماييعصمتجعفزبگلًيَمكاران 

یافتهها
تا تَخِ تِ ضزایظ پذیزش داًطدَ (داًطدَیاى رضتِ
کارضٌاسی ًاپیَستِ هاهایی)ّ ،وِ ضزکتکٌٌذگاى در ایي
پژٍّص هؤًث تَدًذ .هیاًگیي سٌی ضزکتکٌٌذگاى
27/35±5/57سال تا داهٌِ  48 -23سال تَد %57 .داًطدَیاى
هدزد %43 ،هتأّل ٍ  %18آًْا صاحة فزسًذ تَدًذ%25 .
داًطدَیاى تَهی ٍ  %75غیز تَهی تَدًذ کِ اس تیي آًْا%75 ،
ساکي خَاتگاُ ٍ  %25ساکي هٌشل ضخصی تَدًذ%44 .
داًطدَیاى ساتقِ کار تخصصی ًذاضتٌذ؛  %22ساتقِ کار در تلَک
سایواى ٍ  %33ساتقِ کار در درهاًگاُ تْذاضت را داضتٌذ%85/7 .
داًطدَیاى ضاغل ًثَدُ ٍ  %14/3ضاغل تَدًذ .در راتغِ تا
ػالقِهٌذی داًطدَیاى تِ رضتِ تحصیلی خَد %75 ،آًْا ػالقِ
سیادی تِ رضتِ خَد داضتذ؛  %21/4ػالقِ هتَسظ ٍ  %3/6ػالقِ
کوی داضتٌذ .در هَرد ایٌکِ پس اس فارؽالتحصیلی ،تِ کار در چِ
قسوتی ػالقِ دارًذ ًیش اس داًطدَیاى سؤال ضذ %50 .اس داًطدَیاى
تِ کار در درهاًگاُ تیواریّای سًاى %35/7 ،تِ کار در تلَک سایواى
ٍ  %10/7آًْا تِ کار در درهاًگاُ تْذاضت هادر ٍ کَدک ػالقِهٌذ
تَدًذ ٍ  %3/6آًْا تِ کار در ّیچ قسوتی ػالقِ ًذاضتٌذ .هیاًگیي
هؼذل داًطدَیاى  16/68±1/20تا داهٌِ  18/50-14تَد .هیاًگیي
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صحیح اًدام هیضذ)؛
تسیار ًاهغلَب; صفز (اگز کوتز اس  %40اس هَارد ّز رٍیِ تِ
صَرت صحیح اًدام هیضذ).
اس آًدا کِ داهٌِ اهتیاسات در چکلیست ػولکزد تالیٌی تیي
صفز ٍ 3-ضزیة سؤاالت یکساى هیتاضذ ،پاییيتزیي هیشاى
ػولکزد تز اساس چکلیست ،صفز (سهاًی کِ تواهی حیغِّای
ػولکزد تالیٌی ًاهغلَب تاضذ) ٍ تاالتزیي آى در چکلیست تلَک
سایواى  ،51در چک لیست درهاًگاُ سًاى  ٍ 39در چک لیست
تْذاضت هادر ٍ کَدک  33هحاسثِ گزدیذ .هیاًگیي ًوزُ ػولکزد
افزاد در ّز حیغِ ،اس خوغ ًوزات ّز حیغِ تقسین تز تؼذاد
داًطدَیاى تِ دست آهذ.
دادُّا تَسظ ًزمافشار آهاری ٍ SPSSیزایص  ٍ 18تا استفادُ
اس آهار تَصیفی ٍ آسهَىّای آهاری ّوثستگی ،Pearson
 Chi-square ٍ Independent T Testدر سغح هؼٌیداری
 p<0/05تدشیِ ٍ تحلیل ضذًذ.

ٍ اًحزاف هؼیار ًوزُ اضغزاب اهتحاى داًطدَیاى در ایي پژٍّص
 54/50±9/35کِ حذاقل ًوزُ آى  ٍ 39حذاکثز 74تَد %8/3 .اس
داًطدَیاى اضغزاب کن %58/3 ،تا اضغزاب هتَسظ ٍ  %33/3اس
آًْا اضغزاب سیادی تزای اهتحاى داضتٌذ.
هیاًگیي ًوزُ ػولکزد تالیٌی داًطدَیاى در تلَک سایواى
 41/68±6/54تَدً .اهغلَبتزیي ػولکزد در ایي حیغِ هزتَط تِ
اًدام ایٌذاکطي ٍ کٌتزل اًقثاضات تَد کِ  %19داًطدَیاى
ػولکزد ًاهغلَب داضتٌذ .در ّز یک اس هَارد سوغ (FHRضزتاى
قلة خٌیي) ،کٌتزل ػالئن حیاتی ٍ اخذ صحیح ضزح حال،
 %14/3داًطدَیاى ػولکزد ًاهغلَب داضتٌذ .در هَرد کٌتزل
ػالئن حیاتی ٍ اًدام صحیح ایٌذاکطي ٍ کٌتزل اًقثاضات%4/8 ،
اس داًطدَیاى ػولکزد تسیار ًاهغلَب داضتٌذ( .خذٍل )1
هیاًگیي ًوزُ ػولکزد تالیٌی داًطدَیاى در درهاًگاُ
تیواریّای سًاى  31/30±3/21تَدً .اهغلَبتزیي ػولکزد در
ایي حیغِ هزتَط تِ اًدام هؼایٌِ سیستَسل ٍ رکتَسل تَد کِ
 %34/8داًطدَیاى ،ػولکزد ًاهغلَب ٍ  %8/7ػولکزد تسیار
ًاهغلَب داضتٌذ .در ّز یک اس هَارد ًحَُ گذاضتي ٍ خارج کزدى
اسپکَلَم ،تفسیز پاج اسویز ٍ هؼایٌِ صحیح غذد اسکي ٍ
تارتَلي ًیش  %13افزاد ػولکزد ًاهغلَب داضتٌذ( .خذٍل )2
هیاًگیي ًوزُ ػولکزد تالیٌی داًطدَیاى در تْذاضت هادر ٍ
کَدک  28/25 ±2/59تَدً .اهغلَبتزیي ػولکزد در ایي حیغِ
هزتَط تِ درخَاست آسهایطات حاهلگی ٍ اخذ صحیح ضزح حال
تَد کِ در ّز کذام  %12/5افزاد ،ػولکزد ًاهغلَب داضتٌذ.
(خذٍل  )3عثق خذاٍل ،ػولکزد تالیٌی داًطدَیاى در سایز
هَارد ،هغلَب ٍ تسیار هغلَب تَدُ است.
ارتثاط اضغزاب اهتحاى تا ػولکزد تالیٌی داًطدَیاى تا استفادُ
اس ضزیة ّوثستگی  Pearsonسٌدیذُ ضذ کِ تز اساس آى ،در
حیغِ کاری تلَک سایواى ٍ درهاًگاُ سًاىّ ،ز چِ اضغزاب
داًطدَیاى تیطتز تَد ،ػولکزد آًْا ًیش تْتز تَد (،r;0/48
 ،)p<0/001اها در حیغِ کاری تْذاضت هادر ٍ کَدکّ ،ز چِ
اضغزاب داًطدَیاى کوتز تَد ،ػولکزد تْتزی داضتٌذ (،r;-0/85
 .)p<0/001تز اساس ضزیة ّوثستگی  Pearsonتیي ًوزُ
اضغزاب اهتحاى تا سي ٍ هؼذل راتغِ هؼٌیداری هطاّذُ ًطذ.
()p;0/66 ،p;0/79

مزاقبتَاي وًيه ،فصلىامٍ علميپژيَشي داوشكدٌ پزستاري ي مامايي داوشگاٌ علًم پزشكي بيزجىدديرٌ،10شمارٌ 1332،3

جديل  :1تًزيع فراياوی مطلق ي وسثی افراد مًرد مطالعٍ تر حسة عملکرد تالیىی در تلًک زايمان
عملکرد تالیىی در تلًک زايمان

تعداد ()%

تعداد ()%

تعداد ()%

تعداد ()%

تالیىی±اوحرافمعیار

(8 )%38/1
(10 )47/6
(10 )47/6
(13 )%61/9
(11 )%52/4
(6 )%28/6
(8 )%38/1
(14 )%66/7
(15 )%71/4
(8 )%38/1
(10 )%47/6
(10 )%47/6
(12 )%57/1
(14 )%73/7
(12 )%63/2
(10)%50

(10 )%47/6
(7 )%33/3
(11 )%52/4
(5 )%23/8
(10 )%47/6
(10)%47/6
(11 )%52/4
(5 )%23/8
(6 )%28/6
(12 )%57/1
(10 )%47/6
(10 )%47/6
(9 )%42/9
(4 )%21/1
(6 )%31/6
(9 )%45

(3 )%14/3
(3 )%14/3
(3 )%14/3
(14 )%19
(2 )%9/5
(2 )%9/5
(1 )%4/8
(1 )%4/8
(1 )%4/8
(1 )%5/3
(1 )%5/3
(1 )%5

(1 )%4/8
(1 )%4/8
-

2/23±0/70
2/23±0/88
2/47±0/51
2/47±0/74
2/52±0/51
2±0/83
2/28±0/64
2/57±0/67
2/71±0/46
2/33±0/57
2/42±0/59
2/42±0/59
2/57±0/50
2/68±0/58
2/57±0/60
2/45±0/60

(12 )%60

(7 )%35

(1 )%5

-

2/55±0/60

جديل  :2تًزيع فراياوی مطلق ي وسثی افراد مًرد مطالعٍ تر حسة عملکرد تالیىی در درماوگاٌ تیماريَاي زوان
عملکرد تالیىی در درماوگاٌ تیماريَاي زوان

اخذ صحیح ؽزح حبل
ًحَُ گذاؽتي ٍ خبرجوزدى اعپىَلَم
اًدبم صحیح تغت پبح اعویز
تفغیز آسهبیؼ پبح اعویز
تؾخیص صحیح عزٍیغیت ٍ ٍاصیٌیت
اًدبم صحیح هعبیٌِ دٍدعتی رحن ٍ تخوذاىّب
هعبیٌِ صحیح غذد اعىي ٍ ثبرتَلي
اًدبم صحیح هعبیٌِ عیغتَعل ٍ روتَعل
هعبیٌِ صحیح پغتبى
اعتفبدُ صحیح اس رٍػّبی تؾخیصی ثزای رعیذى ثِ تؾخیص
تفغیز عًََگزافی ٍ آسهبیؾبت هزثَط ثِ رؽتِ تخصصی
رٍػ صحیح ًغخِ ًَیغی
آهَسػ ثِ ثیوبر

تسیار
مطلًب

(11)%47/8
(14)%60/9
(20)%87
(14)%60/9
(19)%82/6
(10)%43/5
(15)%65/2
(10)%43/5
(14)%60/9
(10)%43/5
(9)%39/1
(4)%17/4
(4)%17/4

مطلًب

وامطلًب

(10)%43/5
(6)%26/1
(3)%13
(6)%26/1
(3)%13
(11)%47/8
(5)%21/7
(3)%13
(8)%34/8
(11)%47/8
(13)%65/5
(18)%78/3
(18)%78/3

(2)%8/7
(3)%13
(3)%13
(1)%4/3
(2)%8/7
(3)%13
(8)%34/8
(1 )%4/3
(2)%8/7
(1)%4/3
(1)%4/3
(1)%4/3

تسیار

میاوگیه عملکرد

وامطلًب

تالیىی ±اوحراف معیار

-(2)%8/7
-

2/39±0/65
2/47±0/73
2/86±0/34
2/47±0/73
2/78±0/51
2/34±0/64
2/52±0/73
1/91±1/08
2/34±0/64
2/34±0/64
2/34±0/57
2/13±0/45
2/13±0/45
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اخذ ؽزح حبل صحیح
وٌتزل عالئن حیبتی
اًدبم هعبیٌِ ٍاصیٌبل ٍ لگي
عوع  FHRثِ عَر صحیح
آهَسػ ثِ هبدر در هزاحل هختلف سایوبى
اًدبم صحیح ایٌذاوؾي ٍ وٌتزل اًمجبضبت
تؾخیص سهبى صحیح اًتمبل ثیوبر ثِ اعبق سایوبى
ٍالَا عَاح /اعىزاة ٍ پزح ٍ درح ثزای سایوبى ٍ اپی
آهبدُوزدى ٍعبیل سایوبى
گزفتي سایوبى
سایوبى خفت ٍ هعبیٌِ خفت
هعبیٌِ ًَساد
وٌتزل خًَزیشی پظ اس سایوبى
آهبدُوزدى ٍعبیل اپیسیَتَهی
ًحَُ ثیحغی ٍ ثزػ صحیح اپیسیَتَهی
ًحَُ صحیح ثیحغی ٍ دٍخت اپیسیَتَهی
هزالجتّبی ًفبط :چه هثبًِ /چه خًَزیشی/تَؽِ
ٍاصیٌبل /عالئن حیبتی ٍ آهَسػّب

تسیار مطلًب

مطلًب

وامطلًب

تسیار وامطلًب

میاوگیه عملکرد

اضطزابامتحانيارتباطآنباعملكزدباليىيدرداوشجًيانماماييعصمتجعفزبگلًيَمكاران 

جديل  :3تًزيع فراياوی مطلق ي وسثی افراد مًرد مطالعٍ تر حسة عملکرد تالیىی در درماوگاٌ تُداشت خاوًادٌ
عملکرد تالیىی در درماوگاٌ تُداشت خاوًادٌ

اخذ ؽزح حبل صحیح
اًذاسُگیزی لذٍ ،سى ٍ BMI
اًذاسُگیزی صحیح عالئن حیبتی
تعییي دلیك عي حبهلگی ثب عًََگزافی ٍ ....
اًدبم صحیح هبًَرّبی لئَپَلذ
عوع  FHRثِ عَر صحیح
درخَاعت آسهبیؾبت حبهلگی ٍ تفغیز آى
تدَیش دارٍی هٌبعت
آهَسػ هَارد عجیعی ٍ غیز عجیعی ثِ خبًن ثبردار
تىویل پزًٍذُ
تؾخیص عالئن خغز در خبًن ثبردار

تسیار

مطلًب

وامطلًب

(2 )%12/5
(1 )%6/3
(5 )%31/13
(3 )%18/8
(10 )%62/5
(9 )%56/3
(8 )%50
(4 )%25
(8)%50
(2 )%12/5
(14 )%87/5

(2 )%12/5
(1 )%6/3
(2 )%12/5
-

مطلًب

(12 )%75
(15 )%93/8
(11 )%68/8
(13 )%81/3
(5 )%31/3
(7 )%43/80
(6 )%37/5
(12 )%57
(8 )%50
(14 )%87/5
(2 )%12/5

تسیار

میاوگیه عملکرد

وامطلًب

تالیىی ±اوحرافمعیار

-

2/62±0/71
2/93±0/25
2/68±0/47
2/81±0/40
2/25±0/57
2/43±0/51
2/25±0/68
2/75±0/44
2/50±0/51
2/87±0/34
2/12±0/34

اضغزاب اهتحاى در هیاى داًطدَیاى ضایغ است ٍ اس خولِ
هطکالت خذی آهَسش ٍ ًیش اس خولِ ًگزاًیّا ٍ دغذغِّای ًظام
آهَسش هحسَب هیگزدد کِ هیتَاًذ تز رٍی ػولکزد تالیٌی
داًطدَیاى ،تأثیز هثثت ٍ یا هٌفی داضتِ تاضذ.

آهَسش توزیٌات تيآراهی تز سغح اضغزاب ً 60فز اس داًطدَیاى
پزستاری اًدام ضذ؛  %62/5اس افزاد هَرد هغالؼِ در گزٍُ ضهاّذ ٍ
 %53/5در گزٍُ هَرد قثل اس هذاخلِ ،اضهغزاب اهتحهاى هتَسهظ
داضتٌذ )15(.در هغالؼِ هطهاتِ دیگهزی کهِ تَسهظ ٍ Moadeli
ّوکاراى در سال ّ 1383ه.ش تزاتز تا  2005هیالدی در داًطکذُ
پزستاری ٍ هاهایی ضهیزاس اًدهام ضهذ %90 ،اس داًطهدَیاى ههَرد

در هغالؼِ حاضز ،اضغزاب اکثز داًطدَیاى ( )%58/3در
هَرد اهتحاى خاهغ هاهایی در حذ هتَسظ تَد .در هغالؼِ
ّ ٍ Yazdaniوکاراى ًیش کِ تز رٍی اضغزاب اهتحاى ٍ ػولکزد
تحصیلی داًطدَیاى هاهایی اًدام ضذ ،اضغزاب اغلة داًطدَیاى
در حذّ هتَسظ گشارش ضذ ،)11(.هیاًگیي ػولکزد تالیٌی
داًطدَیاى در سِ حیغِ خذاگاًِ؛ یؼٌی ،تلَک سایواى ،درهاًگاُ
سًاى ٍ درهاًگاُ تْذاضت خاًَادًُ ،وزُای تیي هغلَب تا تسیار
هغلَب اخذ ًوَدُ است.
در هغالؼِای کهِ تَسهظ ّ ٍ Haravi-karemaviوکهاراى در

پژٍّص ،اضغزاب اهتحاى کن داضهتٌذّ ،)9(.وچٌهیي در هغالؼهِ
ّ ٍ Ghorban Dordinejadوکاراى ،اضغزاب اهتحهاى داًطهدَیاى
داًطگاُ ػلَم پشضکی ایزاى در سغح هتَسظ ٍ پاییي گشارش ضذ.
()2
تفاٍت تیي هغالؼات هختلف در هَرد اضغزاب اهتحاى
داًطدَیاى را هیتَاى تِ تأثیزپذیزی اضغزاب اهتحاى اس ػَاهل
هختلف ٍ ًیش تزداضت افزاد اس ایي ػَاهل ًسثت داد؛ تِ عَریکِ
ّ ٍ Moadeliوکاراى هؼتقذًذ ػَاهلی هثل :سختی درس،
چگًَگی عزاحی سؤاالت اهتحاى تَسظ اساتیذ ٍ ٍضؼیت سیستن

سال ّ 1383ه.ش هؼادل  2004هیالدی تها ّهذف تزرسهی تهأثیز

آهَسضی ،هیتَاًٌذ تز هیشاى اضغزاب اهتحاى داًطدَیاى

بحث
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تا اًدام آسهَى  ،Chi-squareتیي ًوزُ اضغزاب اهتحاى تا
تَهی یا غیز تَهیتَدى داًطدَیاى( ،)p;0/56سکًَت در خَاتگاُ
( ،)p;0/63ضاغلتَدى ( ٍ )p;0/19ػالقِ تِ رضتِ تحصیلی
( ،)p;0/24ارتثاط هؼٌیداری هطاّذُ ًطذ .تیي ٍضؼیت تأّل ٍ
ًوزُ اضغزاب داًطدَیاى راتغِ هؼٌیداری ٍخَد داضت
()p;0/007؛ تِ عَریکِ تا اًدام آسهَى ،Independent T Test

اختالف هیاًگیي ًوزُ اضغزاب در داًطدَیاى هدزد ٍ هتأّل ًیش
هؼٌیدار تَد ( .)p;0/006هیاًگیي ًوزُ اضغزاب در داًطدَیاى
هدزد  ٍ 58/71±7/6در داًطدَیاى هتأّل  48/6±8/6تَد؛ ایي
تذاى هؼٌاست کِ هتأّلتَدى ،خَد ػاهلی تزای کاّص اضغزاب
اهتحاى داًطدَیاى است.

مزاقبتَاي وًيه ،فصلىامٍ علميپژيَشي داوشكدٌ پزستاري ي مامايي داوشگاٌ علًم پزشكي بيزجىدديرٌ،10شمارٌ 1332،3


هغلَب فاصلِ دارد )14(.هغالؼِ حاضز ًطاى داد در حیغِ
تْذاضت ،داًطدَیاى تا اضغزاب کوتز ،ػولکزد تالیٌی تْتزی ًیش
داضتٌذ؛ ایي در حالی است کِ در حیغِ درهاًگاُ سًاى ٍ تلَک
سایواى ،داًطدَیاى تا اضغزاب تیطتز ،ػولکزد تالیٌی تْتزی
داضتٌذ .اغلة هغالؼات اًدام ضذًُ ،قص اضغزاب را تز رٍی
پیطزفت تحصیلی ٍ یا ػولکزد تحصیلی داًطدَیاى تزرسی
کزدُاًذ .تٌْا یک هَرد هغالؼِ هزتثظ تا تحقیق حاضز تِ دست
آهذ کِ اثز اضغزاب داًطدَیاى پزستاری را تز رٍی ػولکزد

هطخص ًیست کِ آیا ػولکزد تحصیلی ،ػلت اضغزاب اهتحاى
است یا هؼلَل آى»)19(.
تزخی اس هحققیي تز ایي ػقیذُاًذ کِ اضغزاب اهتحاى ،افزاد
را تزای هغالؼِ تْتز هْیا هیساسد ،)5(.در هقاتل تزخی دیگز تز
ایي ػقیذُاًذ کِ کاّص اضغزاب ،هَخة تْثَد ػولکزد افزاد
هیگزدد)6(.

تالیٌی آًْا سٌدیذُ تَدً .تایح ایي هغالؼِ کِ در ٌّگکٌک اًدام
ضذُ تَدً ،طاى داد اضغزاب در درخات تاال ،هیتَاًذ ػولکزد
تالیٌی داًطدَیاى را تضؼیف ًوایذ )16(.در هغالؼِای کِ تَسظ
ّ ٍ Cheraghianوکاراى در سال ّ 1387ه.ش هؼادل 2008
هیالدی اًدام ضذ ،هیشاى اضغزاب اهتحاى داًطدَیاى تا ػولکزد
تحصیلی آًْا ارتثاط هؼٌیداری ًذاضت ،)12(.هغالؼات هختلفی
ارتثاط تیي اضغزاب اهتحاى تاال ٍ افت تحصیلی را گشارش
کزدُاًذ Ghorban Dordinejad .در سال  2011هیالدی،
 Onyeizugboدر سال  Peleg ،2010در سال Cassady ٍ 2009
در سال  2004در هغالؼِ خَد ًطاى دادًذ کِ افزاد تا اضغزاب
اهتحاى تاالتز ،ػولکزد تحصیلی ضؼیفتزی دارًذ،)19-17 ،2(.

نتیجهگیری
ًتایح ایي تحقیق هیتَاًذ ًطاىدٌّذُ ایي تاضذ کِ احتوا ًال
اضغزاب ،خَد تِ ػٌَاى ػاهل اًگیشضی ،ػولکزد فزد را تْثَد
هیتخطذ ٍ تز خالف ػقیذُ داًطدَیاى کِ اغلة اضغزاب را
هخزب هیداًٌذ ،هیتَاى ایي احتوال را هغزح کزد کِ درخاتی اس
ایي حالت ًاخَضایٌذ ،هیتَاًذ تاػث ػولکزد تْتز در آًاى گزدد.

تشکر و قدردانی
ًَیسٌذگاى هقالِ تز خَد السم هیداًٌذ ،هزاتة تقذیز ٍ تطکز
خَد را اس داًطدَیاى هاهایی ٍ کلیِ افزادی کِ در اًدام ایي
هغالؼِ ّوکاری ٍ ّوزاّی داضتِاًذ ،اتزاس ًوایٌذ.
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تأثیزگذار تاضذ ،)9(.تذیْی است کِ ایي ػَاهل ،در داًطکذُّای
هختلف ّوساى ًیست ٍ لذا تخص ػوذُای اس ایي تفاٍتّا در
هغالؼات هختلف را هیتَاى تِ ایي ػَاهل ًسثت داد.
ًتایح حاصل اس ایي پژٍّص ًطاى هیدّذ کِ هیشاى ػولکزد
تالیٌی داًطدَیاى در حیغِّای هختلف ،تِ عَر کلی هغلَب
تَدُ است؛ در صَرتی کِ  Salimiدر پژٍّص خَد کِ تا ّذف
تؼییي هیشاى هْارت تالیٌی داًطدَیاى پزستاری در تخصّای
هزاقثت ٍیژُ اًدام داد ،گشارش کزد کِ ایي هْارتّا تا ٍضؼیت

ّ ٍ Hongوکاراى ًیش در هغالؼِ خَد تِ ایي ًتیدِ رسیذًذ کِ
افزادی کِ اضغزاب اهتحاى تاالتزی دارًذ ،در هدوَع ػولکزد
تحصیلی ضؼیفتزی دارًذ( ،)20در حالی کِ ٍ Cheraghian
ّوکاراى در سال  2008در هغالؼِ خَد ارتثاط هؼٌیداری تیي
اضغزاب اهتحاى ٍ ػولکزد تالیٌی افزاد گشارش ًکزدًذ،)12(.
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Study of relation between test anxiety and clinical
performances in midwifery students
E. Jafarbegloo1, H. Ahmari Tehran2, M. Raisei2, N. Mehran2
Background and Aim: Test anxiety is a common problem in students. With regard to contradictory effects
of test anxiety on students’ performances, the aim of this study was to determine the test anxiety and it’s
relation with clinical performances of midwifery students
Materials and Methods: This analytic study was conducted on 30 senior midwifery students participated in
graduating final exam. Standard “Spielberger test anxiety” questionnaire was used to gathering the data. In
addition, during evaluation, three checklists of clinical performances in clinic of gynecology, delivering
room and Maternal and Child Health (MCH) clinic were filled by teachers. The data were analyzed in SPSS
(version 18) by chi-square, pearson and independent t test at p≥0.05.
Results: The findings showed that in delivery room and clinic of gynecology, the more test anxiety, the
better performance (p<0.001). But in MCH clinic, the less test anxiety, the better performance (p<0.001).
Conclusion: this study showed that the test anxiety, as motivating factor, can improve one’s performance
and isn’t always destructive.
Key Words: test anxiety, clinical performances, midwifery students
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