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علوم  انیاعالم نشده بر اضطراب امتحان دانشجو ینیتکو يها آزمونتأثیر

یي پزشک هیپا

  

زادهیعل هیسم، ریحق نیحس، یمونق یمیکر نیحس، ییدلو ییرضا جفا
*

  

  

  چکیده

 زیو ن دیاتت اسسؤاالبا نحوه  دانشجو ییمانند آشنا یرسد عوامل می به نظر ،است شیاضطراب امتحان در حال افزا وعیش زانیم: مقدمه

بر سطح اضطراب  اعالم نشده ینیتکو يها آزمون تأثیرن پژوهش یدر ا. باشد گذارتأثیرتواند براضطراب امتحان  می آزمون ينحوه برگزار

  . شد یبررسدر درس آناتومی اعصاب  یپزشک هیعلوم پا انیدانشجو

مشهد در ترم اول  یدانشکده پزشک یپزشک هیلوم پاع يدانشجو120تمامی ، با گروه کنترل یتجرب مهیمطالعه ن نیدر ا: ها روش

گروه  يبرا. شدند میتقس ينفر 60به دو گروه  یتصادف به صورت گذراندند یاعصاب را م یکه درس آناتوم 1391- 92 یلیسال تحص

از  یتجرب هد وگروه شا2اضطراب امتحان در  زانیم یبررس يترم برا انیپا ونپس از آزم. آزمون برگزارشد 8، در طول ترم تجربی

  . شدتحلیل تست مستقل  یتدو و يوآزمون کا یفیتوص يها از شاخصبا استفاده  ها داده .استفاده شداي  هیگو 25پرسشنامه اضطراب 

نمره  نیانگیم ونمره  100از مجموع  100نمره کسب شده  نیتر بیش، 25نمره اضطراب کسب شده  نیتر کمدر گروه شاهد : نتایج

 60±16/0نمره اضطراب  نیانگیم و 100نمره اضطراب  نیشتر، بی30نمره اضطراب  نیتر کم یگروه تجرب در. بود 62±19/0اضطراب 

 يبرگزار نیب يدو ارتباط معنادار ياما  آزمون کا. بود یجرباز ت تر بیشنمره اضطراب در گروه شاهد  نیانگیکه م نیبا وجود ا. بود

  . )=2/3p(نشان نداد  انیاب امتحان دانشجواعالم نشده و سطح اضطر ینیتکو يها آزمون

 انیبر سطح اضطراب امتحان دانشجو يتأثیراعالم نشده  ینیتکو يها آزمون يمطالعه حاضر نشان داد که برگزار جینتا: گیري نتیجه

ضطراب امتحان تواند بر کاهش ا ینم ییبه تنها یابیآموزش و ارزش يها روش رییرسد که تغ می به نظر. ندارد یپزشک هیعلوم پا

کنترل  زیبر اضطراب ن مؤثر یعوامل روانشناخت یعالوه بر مداخالت آموزش ندهیآ يها پژوهششود در  می شنهادیپ، باشند گذارتأثیر

  . شود
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دانشگاه علوم ، آموزش پزشکی دانشکده پزشکی گروه ،مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد

، )استاد( یرحق نی؛ دکتر حس)karimiH@mums.ac.ir. (ایران، مشهد، پزشکی مشهد
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  مقدمه

مسأله ، آموزشی ي نظامها ونگرانی ها دغدغه یکی از

امتحانات  دانشجویان در )Test anxiety( اضطراب

 تشویش و ناآرامی نوعی متحانا اضطراب .)1(است

 ازبعد و  قبل، حین در ترس وکه به علت نگرانی است 

 تجربه ار اضطراب همهمعموالً . میشود تجربه امتحان

 که درمییابند دانشجویان از برخی ولی میکنند

                                                                             
  26/5/94: تاریخ پذیرش ،18/12/93: تاریخ اصالحیه، 17/7/93: تاریخ دریافت مقاله
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 دخالت آنها امتحانات و یادگیري در حدي به اضطراب

. )2(میدهد قرار تأثیر تحت را نمراتشان که میکند

میلیون  10ساالنه حدود ، براساس برآورد پژوهشگران

درصد از  15در سطح پیش دانشگاهی و  آموز دانش

اضطراب امتحان را ، آمریکاي ها دانشگاهدانشجویان 

که دچار اضطراب امتحان  یدانشجوی. )3(کنند می تجربه

 شود که مواد درسی را است به منزله فردي توصیف می

شود که  می مانع از آن، داند ولی شدت اضطراب می

 در نتیجه انتظار. معلومات خود را در امتحان آشکار کند

یک رابطه  رود بین نمرات امتحان و نمرات اضطراب می

ترین  یکی از گسترده لیدل نیبه هم. معکوس برقرار باشد

اضطراب و ، قلمروهاي تحقیق در چند دهه اخیر

. )4(است ي وابسته به آنها حوزه

اضطراب امتحان را نوعی اشتغال ) Sarason( ساراسون

داند که  می )Self-Preoccupation( در مورد خود یذهن

ي خود ها باره توانایی انگاري و تردید در با خود کم

عدم ، شود و غالباً به ارزیابی شناختی منفی می مشخص

ي فیزیولوژیک نامطلوب و افت ها واکنش، تمرکزحواس

 گردد در نتیجه انتظار می عملکرد تحصیلی فرد منجر

رود که یک رابطه معکوس معنادار بین نمرات  می

 .)5(اضطرابی و نمرات امتحانی وجود داشته باشد

 تأثیراند که اضطراب امتحان  ات مختلف نشان دادهمطالع

. اساسی و مهمی روي عملکرد تحصیلی افراد دارد

و همکارش ) Hong( هونگ نیهمچن) Cassady( يسادکا

در مطالعه خود نشان داد که افراد با اضطراب امتحان 

  .)7و6(تري دارند عملکرد تحصیلی ضعیف، باالتر

ضطراب امتحان و به کاهش ا يکه برا یداتیاز تمه یکی

مورد استفاده قرار  رانیفراگ یلیتحص شرفتیدنبال آن پ

در طول برنامه  یابیارزش ای ینیتکو یابیارزش ردیگ یم

از ، ارزشیابی تکوینیاین که با توجه به . است یآموزش

، دهد می بازخورد ارائه، یادگیري دانشجو در طول ترم

وت و ابزار مناسبی براي تشخیص نقاط ق دتوان می

  .ضعف دانشجو و محتواي ارائه شده در کالس باشد

است که براي اي  آزمون تکوینی اعالم نشده پاپ کوییز 

 آموزش و ارزشیابی دانشجویان مورد استفاده قرار

ي کوتاهی هستند که ها آزمون، در واقع آنها. گیرد می

زمانی نامنظم  صلبدون اطالع قبلی دانشجویان و در فوا

مدت زمانی کوتاه ابتداي کالس طی در طول ترم و 

تواند به  ها می آزموناین  ؛)9و8(شوند می برگزار

، کوتاه پاسخ اي، هاي مختلف مانند چندگزینه شکل

جورکردنی و جاي خالی و یا به صورت انشایی برگزار 

را  ها پس از برگزاري آزمون بالفاصله استاد پاسخ. شود

این بر. )8(هدد می به دانشجویان ارائه کتبیبه صورت 

اعالم نشده بیانگر آن است که  ینیتکو يها آزمونمبنا 

دانشجو از محتواي تدریس شده چه چیزي فراگرفته 

به  ها آزموناین  يرسد برگزار به نظر می. )10(است

براضطراب  تواند یم ینیارزشیابی تکو یعنوان نوع

گذار باشد و باعث کاهش اضطراب تأثیرامتحان پایانی 

 یو در حوزه آموزش پزشک رانیاما در ا. )11و10(گردد

به صورت پاپ  ینیآزمون تکو يتاکنون تأثیر برگزار

 نیضمن ا. نشده است یبر اضطراب امتحان بررس زییکو

بر  یاز مطالعات تأثیر عوامل روانشناخت ياریکه در بس

 به تأثیر تر کمو ) 12و2(شده دهیاضطراب امتحان سنج

لذا . پرداخته شده است یابیآموزش و ارزش يها روش

اعالم نشده  ینیتکو يها آزمونپژوهش تأثیر  نیدر ا

هیعلوم پا انیاضطراب دانشجو زانیبر م، )زییپاپ کو(

 نیدرا نیمحقق. قرار گرفت یمورد بررس یپزشک

اعالم نشده  ینیتکو يها آزمون يپژوهش با برگزار

نقش  هیبر اضطراب امتحان را از زاو گذارعوامل تأثیر

 لییابی به عنوان یکی از عوامل مرتبط با مساارزش

  . قرار دادند یسرمورد بر یآموزش

  

  ها روش

دانشکده نیمه تجربی در  به صورت، مطالعه حاضر

جامعه . انجام شدپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 .آماري پژوهش دانشجویان علوم پایه پزشکی بودند
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امکان انجام ابتدا با هماهنگی با استاد مربوطه و بررسی 

. انتخاب شد) آناتومی اعصاب( یک واحد درسی، پژوهش

سپس تمام دانشجویان علوم پایه که در ترم اول 

نفر از دانشجویان علوم  120( 1391-1392تحصیلی 

 د به عنواننگذران درس آناتومی اعصاب را می) پایه

با استفاده از. ي پژوهش وارد مطالعه شدندها نمونه

به دو  ساده تصادفی به صورت دلیست انتخاب واح

به  ها گروه بندي تقسیم .شدند نفري تقسیم 60 کالس

به طوري که در سیستم ؛ صورت تصادفی انجام شد

انتخاب واحد براي این درس دو روز متفاوت در نظر 

گرفته شده بود و دانشجویان هنگام انتخاب واحد یکی از 

کالس  دوهرتدریس در . این دو روز را انتخاب کردند

 به. توسط یک استاد و با محتواي مشابه انجام شد

در اولین جلسه اطالع  تجربیگروه دانشجویان کالس 

بدون اطالع قبلی و  ییها آزمونداده شد که در طول ترم 

با توجه به . شود در فواصل زمانی مختلف برگزار می

به ماهیت  نظرو  تعداد کل جلسات در طول ترم

فواصل داشتن (فرمت پاپ کوییز ي تکوینی با ها آزمون

براي گروه آزمون 8، )ها آزمونبین  زمانی نامنظم

ي تکوینی مانند ها آزمون. گرفته شدتجربی در نظر 

ت چهار سؤاالآزمون پایان ترم به صورت ترکیبی از 

 8در گروه تجربی در ابتداي . و کوتاه پاسخ بوداي  گزینه

 ها زمونآ ،جلسه از محتواي تدریس شده جلسات قبل

ي ها جوابجلسه بعد از پایان آزمون  هر. برگزار شد

جلسات . درست توسط استاد با دانشجویان مرور شد

آزمون طبق روال گذشته و بدون  شاهد کالسی گروه

در انتهاي ترم ها  کالسپس از اتمام . برگزار شد تکوینی

 از، گروه 2براي بررسی میزان اضطراب امتحان 

) Test anxiety inventory(ون پرسشنامه اضطراب آزم

ی به نقل از سؤال 25این پرسشنامه . گردیداستفاده 

چراغیان و همکاران توسط ابوالقاسمی و همکاران 

ي قبلی پایایی بازآزمایی ها پژوهشساخته شده و در 

به ) 72/0( اریمع ییو روا) 95/0( یدرونهمسانی ) 88/0(

 انیمون پاها در روز آز پرسشنامه). 13(دست آمده است

گروه شاهد و  دو هر اریآزمون در اخت ترم پس از اتمام

گذاري این  و نمره یده پاسخ. قرار گرفت یتجرب

به دانشجویان که پرسشنامه به این صورت است 

 به ندرت، )1امتیاز ( ي هرگزها ت با یکی از گزینهسؤاال

 )4امتیاز( اغلب اوقات و)3امتیاز( گاهی اوقات، )2امتیاز(

 و نمره ینتر کم 25بنابراین نمره اضطراب . دادندپاسخ 

پس از . ترین سطح اضطراب در نظر گرفته شد بیش 100

در  25نمرات بین صفر تا ، تعیین نمرات پرسشنامه

، اضطراب متوسط 50تا  25بین ، محدوده اضطراب کم

اضطراب بسیار  75تر از  اضطراب زیاد و بیش 75تا  50

در روز آزمون  ها سشنامهپر. زیاد در نظر گرفته شد

دوگروه  در اختیار هر آزمون اتمامپس از پایان ترم 

 آوري جمعپس از . قرار گرفت شاهد و تجربی

با . شد SPSS-16افزار وارد نرم ها داده ها پرسشنامه

و انحراف میانگین ، توصیفیي ها شاخصاستفاده از 

از  .تعیین شد دو گروه هرنمره اضطراب امتحان معیار 

ف اسمیرنف جهت تعیین نرمالیتی ولموگروزمون کآ

براي بررسی ارتباط بین برگزاري . استفاده شد

اضطراب ي تکوینی اعالم نشده بر میزان ها آزمون

از آزمون آماري کاي دو استفاده ، امتحان دانشجویان

مبنی  ها پژوهشبه دلیل وجود شواهد در سایر . گردید

تفاوت میانگین نمره ، بر تأثیر جنسیت بر میزان اضطراب

و پسر بر اساس آزمون  اضطراب در دو گروه دختر

در نظر ) >05/0p(سطح معناداري . مقایسه شد تست تی

. گرفته شد

  

  نتایج

به   پرسشنامه 106شده  عیتوز پرسشنامه 120 نیب از

 نیاز ا. )%3/88میزان پاسخ دهی(دیگرد لیطور کامل تکم

 55ه گروه شاهد و مربوط ب%) 48( پرسشنامه 51، تعداد

 نفر60. بود یمربوط به گروه تجرب%) 52( پرسشنامه

در پژوهش دختر و  کننده شرکت انیدانشجو )57%(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 7

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3455-fa.html


  یپزشک انیاعالم نشده بر اضطراب امتحان دانشجو ینیتکو يها آزمون ریثأت  یی و همکاراندلو ییرضا جفا

http://ijme. mui. ac. ir   289/  )38( 15: 1394/مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

 استفادهبا توجه به . پسر بودند يدانشجو )%47(نفر 41

 تعداد نیانگیبر اساس م، مجاز بتیاز غ انیدانشجو

در  یگروه تجرب انیکه دانشجو یکالس يها آزمون

گروه  انیدانشجو، خص کرده بودندپرسشنامه مش

برگزار شده به طور متوسط  ینیآزمون تکو 8از  یتجرب

 يآزمون آمار جهینت .اند آزمون حضور داشته 5در 

گروه شاهد  دو هر رنشان داد د رنفیف اسمولموگروک

در . )=2/0p(نمره اضطراب نرمال بود عیتوز یو تجرب

 و 25نمره اضطراب کسب شده  نیتر کمگروه شاهد 

نمره  نیانگیم. بود 100نمره کسب شده نیتر بیش

. بود 62±19/0گروه شاهد  انیاضطراب در دانشجو

 نیتر بیش و 30نمره اضطراب  نیتر کم یدرگروه تجرب

نمره اضطراب  نیانگیم .بود 100نمره اضطراب 

گرچه نمره . بود 60±16/0 یگروه تجرب انیدانشجو

تر از  بیششاهد  انینمره اضطراب دانشجو نیانگیم

تست مستقل نشان داد  یت يبود اما آزمون آمار یتجرب

 .)=4/0p( مشاهده شده معنادار نبود نیانگیکه اختالف م

وح مختلف اضطراب در هر دو گروه طس یدرصد فراوان

که در یانیدانشجو نیباز. شد یبررس یشاهد و تجرب

اضطراب  )نفر18( %7/32، داشتند قرار یگروه تجرب

- 50( ادیاضطراب ز) نفر25% (5/45و ) 25-50(متوسط 

را ) 75-100( ادیز یلیاضطراب خ) نفر12% (8/21و ) 75

اضطراب ) نفر11% (5/21گروه شاهد  در .ندتجربه کرد

- 75( ادیاضطراب ز )نفر21% (2/41و ) 25-50(متوسط 

را ) 75-100( ادیز یلیاضطراب خ) نفر19% (3/37و ) 50

نمره اضطراب در  نیانگیماین که با وجود  .ندتجربه کرد

آزمون  يها افتهی، است از گروه شاهد تر کم یگروه تجرب

و سطح  ها آزمون يبرگزار نیب يدو ارتباط معنادار يکا

 مرهن نیانگیم. )=2/3p( نشان نداد انیاضطراب دانشجو

دختر و پسر در هر دو گروه  انیاضطراب در دانشجو

بین  يو تفاوت معنادار شد یبررس) یشاهد و تجرب(

  . )1جدول ( آنها مشاهده نشد

  

نمره بیشینه ، کمینهو انحراف معیار و میانگین  :1جدول 

اضطراب در دانشجویان دختر و پسر به تفکیک گروه شاهد و 

  تجربی

میانگین  بیشینهکمینهجنسیتها گروه

3/4+368528/59دانشجویان دخترتجربی

1/2+3010078/60دانشجویان پسر

3/1+3910062دانشجویان دخترشاهد

1/1+259345/58دانشجویان پسر

  بحث

اعالم  ینیتکو يها آزمونتأثیر یمطالعه به بررس نیدر ا

اضطراب  زانیمبر) یبه عنوان مداخله آموزش(نشده 

پژوهش نشان داد اگر  نیا جینتا. دپرداخته ش انیدانشجو

ه شاهد از گرو تر کم یچه سطح اضطراب در گروه تجرب

 يبرگزار نیب يارتباط معنادار يآمار يها آزموناما ، بود

اضطراب آزمون  زانیاعالم نشده و م ینیتکو يها آزمون

 یست که برخا یدر حال نیا. نشان نداد انیدانشجو

بر کاهش  نشده عالما ینیتکو يها آزمونتأثیرمطالعات 

  . )11و8(اند را نشان داده انیاضطراب آزمون دانشجو

که گروه هدف آن را  یدر پژوهش) Kamuche( کاماچ

علوم اقتصاد و تجارت در  انینفر از دانشجو 3000

دادند نشان داد که  می لیتشک Morehouseدانشگاه 

بر اضطراب  یمثبت تأثیراعالم نشده  ینیتکو يها آزمون

 داشته و باعث کاهش آن انیدانشجو یانیامتحان پا

 جیپژوهش بر خالف نتا نیحاصل از ا جینتا. )8(شود می

گروه هدف ما این که با توجه به . است مطالعه حاضر

تواند به  می جیتفاوت در نتا نیا، بودند یپزشک انیدانشجو

 یآموزش يمحتوا نوع درس و ،تفاوت در رشته لیدل

 یو همکاران معتقدند عوامل یکه معدل يبه طور. باشد

 یآموزش ستمیت و سسؤاال یطراح, درس یچون سخت

. )14(است گذارتأثیر انیاضطراب دانشجو زانیبر م

که در آن پاپ  گریدر مطالعه د )Padilla( الیپد نیهمچن

، در نظر گرفته شده بود یبه عنوان نمره اضاف زییکو

اضطراب امتحان پایانی  بر ها آزموننشان داد که این 
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. )11(گردند بوده و باعث کاهش اضطراب می تأثیرگذار

دادند برگزاري آزمون  ننشا زیان نمیرزایی و همکار

 به صورتدرصد از جلسات آن هم  75تکوینی در پایان 

 تصادفی میزان اضطراب امتحان پایانی را کاهش

در  يآمار يها آزمونحاصل از  گرید افتهی. )15(دهد می

 ریاضطراب آزمون و متغ نیعدم ارتباط ب، پژوهش حاضر

 یجینتا زین ها پژوهش یدر برخ. است تیجنساي  نهیزم

به  ،آمده است به دستبر عدم ارتباط  یمبن مشابه

دختر  انیدانشجو نیکه از نظر اضطراب امتحان باي  گونه

 در نیا ؛)17و16(وجود نداشت يو پسر تفاوت معنادار

و  یحاصل از مطالعه صاحب زمان جیاست که نتا یحال

اضطراب امتحان در  زانیهمکاران نشان داد که م

رسد  می به نظر. است ناز پسرا تر بیشر دخت انیدانشجو

تواند  می اضطراب امتحان در دختران تر بیش یفراوان

سازه . )18(باشد یطیو مح یکیعوامل ژنت تأثیرتحت 

عوامل مختلف است که  تأثیرتحت  ها انساناضطراب در 

با  یواقع طیدر شرا تأثیرگذارالبته کنترل تمام عوامل 

  . شد مواجهه خواهد ییاجرا تیمحدو

سطح . روبه رو بود ییها تیبا محدود زیحاضر ن پژوهش

 يدر زمان برگزار دیبا، اضطراب از نوع اضطراب امتحان

 یو آسان یکه سخت نیا لیبه دل. شود یامتحان بررس

زمان امتحان ممکن است  یدرس و حت يمحتوا، تسؤاال

 يپژوهش برا نیدر ا، باشد تأثیرگذاردر سطح اضطراب 

مشترك و  يدرس و محتوا کیاز ، عوامل نیا تأثیرکاهش 

 یدر هر دو گروه شاهد و تجرب زمان هم یانیآزمون پا

 شیپ يکه امکان برگزار نیا لیبه دل نیهمچن. استفاده شد

وجود نداشت  سطح اضطراب امتحان نییتع يآزمون برا

در گروه شاهد و آزمون  یبه صورت تصادف انیدانشجو

  . قرار گرفتند

  

  گیري نتیجه

 يها آزمون يمطالعه حاضر نشان داد که برگزار جیتان

 یابیبه عنوان ارزش) زییپاپ کو(اعالم نشده  ینیتکو

 هیعلوم پا انیبر کاهش اضطراب امتحان دانشجو ینیتکو

با توجه به روند . نداشته استدردرس آناتومی  یپزشک

مطالب در  يادآوریآن بر  تأثیراضطراب و  شیرو به افزا

 یبررس، انیدانشجو یلیصتح شرفتیپ نیامتحان و همچن

 يبر اضطراب امتحان امر تأثیرگذارعوامل مختلف 

که عوامل  ییاز آنجا. رسد یبه نظر م يضرور

توانند  می یابیآموزش و ارزش يها روش و یروانشناخت

در  شود یم شنهادیپ، باشند تأثیرگذاربر اضطراب امتحان 

 یخله آموزشعالوه بر بررسی این مدا ندهیآ يها پژوهش

  . کنترل شود زیبر اضطراب ن مؤثر یروانشناخت واملع
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Effects of Pop quiz on Test Anxiety in Students of Basic Medical 
Sciences

Reza Jafaei Dalouei1, Hossein Karimi Moonaghi2, Hossein Haghir3, Somayeh Alizadeh4

Abstract

Introduction: Prevalence of test anxiety is continuously increasing. It seems that factors such as students’ 
familiarization with questions and how tests are given may affect test anxiety. Accordingly, this study 
examined the effects of pop quizzes (unannounced formative tests) on the test anxiety in students of basic 
medical sciences in neuroanatomy course.
Methods: This quasi-experimental study was performed in first semester of the academic year 2012-2013
and all of 120 students of basic medical sciences taking neuroanatomy course were divided randomly into 
two groups of 60. During  the semester, eight tests were given to the experiment group. After the final exam, a 
25 item anxiety questionnaire was used to explore test anxiety in both of experimental and control groups. 
Data were analyzed by means of descriptive statistics, chi-square and t- tests. 
Results: The lowest and highest anxiety scores were 25 and 100 respectively out of 100 in the control group 
and the mean anxiety score was 62±0.19. In the experimental group the lowest and highest scores were 30
and 100, and the mean anxiety score was 60±0.16. Despite higher mean anxiety score in the experimental 
group than the control group, Chi-square test did not show a significant relationship between unannounced 
formative tests and test anxiety scores (P=3.2).
Conclusion: The results showed that unannounced formative tests had no impact on test anxiety in students 
of basic medical sciences. It seems that changes in teaching and evaluation methods alone may not reduce 
test anxiety; it is therefore suggested that besides educational interventions, future researches control for 
psychological factors affecting anxiety.

Keywords: Unannounced formative tests, pop quiz, test anxiety, students of basic medical sciences.
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