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چکیده
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مقدمــه: اضطــراب امتحــان نوعــی خــود اشــتغالی ذهنــی اســت، كــه اغلــب باعــث ارزیابــی منفــی و عــدم تمركــز حــواس و واكنــش هــای جســمانی نامطلــوب میشــود. بــدون 

تردیــد تــرس از امتحــان بیــن دانشــجویان رایــج بــوده و  مهمتریــن علــت آن، نتیجــه ای اســت كــه از امتحــان بدســت می آیــد. 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 كــه در آن 272 پرسشــنامه 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 TAI بــود، كــه اضطــراب، 

نگرانــی و افــکار منفــی در مــورد امتحــان را مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد. داده هــا با استفاده از نــرم افــزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنــد.

نتایــج: بــر اســاس یافتــه هــای ایــن مطالعــه اضطــراب امتحــان در بیــن دانشــجویان در ۱۸% مــوارد كــم، ۴۱.9% متوســط، ۳۱.5% شــدید و ۸.5% دارای اضطــراب امتحانــی 

ــر  ــراب امتحــان در دانشــجویان غی ــن شــدت اضط ــد)p=0.001 و t=4.16(. همچنی ــی برن ــج م ــی بیشــتری رن ــراب امتحان ــر از اضط ــد. دانشــجویان دخت بســیار شــدید بودن

ــراب  ــا اضط ــن روزه داری ب ــن بی ــود. همچنی ــتند)p=0.001 و t=3.39( بیشــتر ب ــت نداش ــات رضای ــزاری امتحان ــه از محــل برگ ــانی ك ــی)p=0.002 و t=3.13( و كس خوابگاه

.)t=2.814 و p=0.01(ــاداری وجــود نداشــت ــاری معن ــاط آم ــی ارتب امتحان

نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان داد كــه 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.
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مقدمه
ــان الهــی پیــش از اســالم و  ــر تمــام ادی ــد آن را ب ــی كــه خداون عبادات

اســالم نیــز واجــب كــرد، روزه اســت)۱0( از دیــدگاه علــم فیزیولــوژی، 

ــه  ــت ك ــرد اس ــه ف ــر ب ــدل منحص ــک م ــان ی ــارک رمض ــاه مب روزۀ م

ــت در روزه داری  ــاوت اس ــات متف ــی جه ــی از برخ ــا روزه داری تجرب ب

اســالمی از اذان صبــح تــا اذان غــروب، آشــامیدنی و غــذا مصــرف نمــی 

ــذا مصــرف نمــی  ــی، فقــط غ ــی كــه در روزه داری تجرب شــود. در حال

شــود )۱0(. در مطالعــات بســیاری تاثیــر مثبتــی بیــن ســالمت جســم 

ــا روزه داری بدســت آمــاده اســت همچنیــن تاثیــر مثبتــی در  و روان ب

پیشــگیری از برخــی بیمــاری هــا ثابــت شــده اســت )9(. بــا توجــه بــه 

تاكیــد بــر روش هــای غیــر دارویــی و غیــر تهاجمــی در كاهــش ســطح 

اضطــراب و بــا در نظــر گرفتــن نقــش فرهنــگ و اعتقــادات مذهبــی در 

ــه نامشــخص  ــا توجــه ب ــراد )9( و ب ــی اف ایجــاد آرامــش روحــی و روان

بــودن میــزان اضطــراب پیــش از امتحــان در بیــن دانشــجویان و تاثیــر 

آن بــر كیفیــت 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 كنیــم تــا ضــرورت اجــرای روش 

هــای مناســب جهــت كاهــش ایــن نــوع از اضطــراب شناســایی گــردد.

پدیــده اضطــراب یکــی از شــایعترین حــاالت روحــی اســت در همــه ی 

انســان هــا و هــر عصــر و فرهنگــی مشــاهده مــی شــود. یکــی از دغدغــه 

ــی هــای نظــام آموزشــی، مســأله اضطــراب دانشــجویان در  هــا و نگران

ــای  ــش ه ــم در پژوه ــائل مه ــی از مس ــت )۱(. یک ــات اس ــام امتحان ای

مربــوط بــه اضطــراب امتحــان، تأثیــر آن بــر عملکــرد اســت. اضطــراب 

ــد  ــا ضعــف و تردی امتحــان نوعــی خــود اشــتغالی ذهنــی اســت كــه ب

دربــاره دانایــی و توانایــی هــای فــرد مشــخص مــی شــود و  حالتــی از 

هــراس و تنــش اســت كــه بــا افــکار نگــران كننــده و فعالیــت سیســتم 

عصبــی خــودكار همــراه اســت )2(. اضطــراب واكنــش طبیعــی و ســالم 

انســان اســت. بســیاری از نظریــه پــردازان عقیــده دارنــد كــه اضطــراب 

ــوع  ــب الوق ــا را از خطــرات قری ــه م ــه ای اســت ك ــل یافت ــت تکام حال

ــا  ــم. ب ــه كنی ــر مقابل ــرات بهت ــا آن خط ــم ب ــا بتوانی ــازد ت ــی س آگاه م

وجــود ایــن، اگــر شــدت یــا مــدت زمــان حالــت اضطرابــی زیــاد باشــد 

یــا بــدون علــت خاصــی رخ دهــد، ممکــن اســت واكنشــی بیمارگونــه و 

نابهنجــار باشــد )۳(. در حقیقــت یافتــه هــای تجربــی نشــان میدهنــد 

ــا افــت عملکــرد رابطــه قــوی  ــاالی اضطــراب امتحــان ب كــه ســطوح ب

ــج اضطــراب را  ــد نتای ــدن میتوان ــوژی ب ــن فیزیول دارد )2و۳( و همچنی

بــه صــورت تحریــک كننــده یــا فلــج كننــده نشــان دهــد )۴(. براســاس 

بــرآورد پژوهشــگران، ســاالنه حــدود ۱0 میلیــون دانــش آمــوز در ســطح 

پیــش دانشــگاهی و ۱5% از دانشــجویان دانشــگاه های آمریــکا، اضطراب 

ــوزه آســیب شناســی  ــد )5(. درح ــی كنن ــه م ــدید را تجرب امتحــان ش

ــی،  ــی كاف ــدم آمادگ ــل بســیارزیادی چــون ع ــراب امتحــان عوام اضط

تجربیــات منفــی قبلــی، افــکار منفــی و عوامــل خانوادگی، آموزشــگاهی، 

ــای  ــکل ه ــه ش ــراب ب ــورد )6(. اضط ــی خ ــم م ــه چش ــخصیتی ب ش

ــا باالرفتــن  ــه طــور كلــی ب ــی ب ــان میشــود ول ــراد نمای گوناگــون در اف

ضربــان قلــب ، ســردی انگشــتان و افــت فشــار خــون ، ایــن اضطــراب 

ــراب  ــار اضط ــه دچ ــود )۴(. دانشــجویی ك ــی ش ــان م ــان نمای در امتح

امتحانــی اســت بــه منزلــه فــردی توصیــف مــی شــود كــه مــواد درســی 

را مــی دانــد ولــی شــدت اضطــراب امتحــان، مانــع از آن مــی شــود كــه 

معلومــات خــود را در امتحــان آشــکار كنــد. 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(. 

ــران و در حــوزه آمــوزش پزشــکی تاكنــون از برگــزاری آزمــون و  در ای

تســت هــا نســبت بــه ســنجش اضطــراب امتحان اســتفاده نشــده اســت. 

ــر عوامــل روانشــناختی  ــات تأثی ــن كــه در بســیاری از مطالع ضمــن ای

بــر اضطــراب امتحــان ســنجیده شــده اســت )۸(، امــا كــم تــر بــه تأثیــر 

روش هــای آمــوزش و ارزشــیابی پرداختــه شــده اســت. یکــی از فاكتــور 

هــای روحــی روانــی و اضطــراب، روزه و روزه داری اســت )9(. از جملــه 

كــه  اســت  توصیفی-تحلیلــی  مطالعــه  یــک  حاضــر  پژوهــش 

ــر روی  ــی 9۳-9۴ ب ــال تحصیل ــال دوم س ــی در نیمس ــورت مقطع بص

ــن  ــد. در ای ــول انجــام گردی ــوم پزشــکی دزف دانشــجویان دانشــگاه عل

ــاری،  ۳00  ــه توســط مشــاور آم ــن حجــم نمون ــد از تعیی پژوهــش بع

پرسشــنامه بیــن دانشــجویان رشــته هــا و ورودی هــای مختلــف، 

در تیرمــاه ســال ۱۳9۴  توزیــع شــد و پــس از آگاهــی از هــدف 

ــخصی، 272  ــات ش ــودن اطالع ــه ب ــه محرمان ــان ب ــش و اطمین پژوه

ــردآوری  ــد. گ ــه گردی ــده وارد مطالع ــال پرش ــورت كام ــنامه بص پرسش

ــنامه اول  ــد. پرسش ــام ش ــنامه انج ــتفاده از دو پرسش ــا اس ــات ب اطالع

ــه شــامل ســن، جنــس، رشــته،  ــک ك ــات دموگرافی پرسشــنامه اطالع

معــدل، نــوع ســکونت و رضایــت از محــل برگــزاری امتحانــات و 

همچنیــن روزه داری یــا عــدم روزه داری در ایــام امتحانــات بــود.

Test Anx-(  TAI  پرسشــنامه دوم پرسشــنامه اضطــراب امتحانــی 

iety Inventory(  بــود، كــه اضطــراب امتحانــی، نگرانــی و افــکار 

ــای  ــه ه ــا گزین ــارت و ب ــط ده عب ــان را  توس ــورد امتح ــی در م منف

كامــال مخالــف تــا كامــال موافــق مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد. 

ــنجیده  ــددی س ــات متع ــنامه در مطالع ــن پرسش ــی ای ــی و پایای روای

ــد. ــول می باش ــل قب ــاخ 0.۸۸ قاب ــای كرونب ــب آلف ــا ضری ــده و ب ش

معیــار ورود افــراد بــه مطالعــه رضایت شــخصی فــرد و گذرانــدن حداقل 

مواد و روش ها
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یــک تــرم تحصیلــی و معیــار خــروج از مطالعــه كامــل پــر نکــردن آیتــم 

ــركت  ــام ش ــن از تم ــد. همچنی ــه ش ــر گرفت ــنامه در نظ ــای پرسش ه

ــه صــورت كتبــی گرفتــه شــد. كننــدگان در پژوهــش رضایــت نامــه ب

مســتقل،   t آزمــون  و   spss21 افــزار  نــرم  از  استفاده  با  هــا  داده 

پیگیــری  و  واریانــس  آنالیــز  اســپیرمن،  و  پیرســون  همبســتگی 

دانکــن توســط همــکار آمــاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنــد.

در ایــن مطالعــه تعــداد 272 دانشــجوی دختــر و پســر در حــال تحصیل 

ــركت  ــول ش ــکی دزف ــوم پزش ــگاه عل ــف دانش ــای مختل ــته ه در رش

ــر و ۱5۳  ــدگان مذك ــر )۴۴ درصــد( از شــركت كنن داشــتند.  ۱۱9 نف

ــن ســنی  ــد. )جــدول شــماره ۱( میانگی ــث بودن ــر )56 درصــد( مون نف

ــن  ــار 2.۱ و میانگی ــراف معی ــا انح ــال ب ــدگان 20.99 س ــركت كنن ش

معــدل كل تحصیلــی آنــان ۱6.7۸ بــا انحــراف معیــار ۱.2 بــود.  ۴0 نفــر 

ــوم آزمایشــگاهی  ــر رشــته عل رشــته پزشــکی )۱۴.7 درصــد( ، 57  نف

)2۱ درصــد(، 60 نفــر رشــته پرســتاری)22 درصــد( ، 55 نفــر رشــته 

هوشــبری )20 درصــد( ، ۳۱ نفــر رشــته اتــاق عمــل)۱۱.۳ درصــد(  و 

ــد كــه برحســب  ــت پزشــکی )۱0.6 درصــد( بودن ــر رشــته فوری 29 نف

پراكندگــی تعــداد كل دانشــجویان در رشــته هــای مختلــف در دانشــگاه 

مــی باشــد.  ۱99 نفــر )7۳ درصــد( خوابگاهــی و بقیــه غیــر خوابگاهــی 

بودنــد. ۱96 نفــر )72 درصــد( از محــل برگــزاری امتحانــات در آن تــرم 

تحصیلــی رضایــت داشــتند. ) جــدول شــماره 2( ۱62 نفــر )59 درصــد( 

ــماره ۳(.  ــد. ) جــدول ش ــات روزه میگرفتن ــام امتحان دانشــجویان در ای

ــه  ــود ك ــه ب ــی اینگون ــزان اضطــراب امتحان ــده از می ــج بدســت آم نتای

۴9 نفــر )۱۸ درصــد( از دانشــجویان اضطــراب امتحــان كــم، ۱۱۴ نفــر 

ــد(  ــر )۳۱.5 درص ــط، ۸6 نف ــی متوس ــراب امتحان ــد( اضط )۴۱.9 درص

ــراب  ــد( دارای اضط ــر ) ۸.5 درص ــدید و 2۳ نف ــی ش ــراب امتحان اضط

ــراب  ــن اضط ــه بی ــودار ۱( مقایس ــد. )نم ــدید بودن ــیار ش ــی بس امتحان

ــر از  ــجویان دخت ــه دانش ــان داد ك ــه نش ــیت اینگون ــی و جنس امتحان

 .)p=0.001 , t=4.16( اضطــراب امتحانــی بیشــتری برخــوردار هســتند

ــا  ــود كــه هــردو ب ــه ب ــا ســن و جنــس اینگون رابطــه بیــن اضطــراب ب

ــه  ــی هرچ ــد، یعن ــی دارن ــادار معکوس ــه معن ــی رابط ــراب امتحان اضط

ــر  ــدل )p=0.002 , r=-0.220( باالت ــن )p=0.023 , r=-0.138( و مع س

ــماره  ــود.)جدول ش ــی ش ــر م ــی كمت ــراب امتحان ــزان اضط ــد می باش

ــوع ســکونت ارتبــاط معنــاداری  ــا ن ــی ب ۴( همچنیــن اضطــراب امتحان

ــتری  ــراب بیش ــی  اضط ــر خوابگاه ــجویان غی ــه دانش ــت بطوریک داش

ــزاری  ــل برگ ــه از مح ــجویانی ك ــتند )p=0.002 , t=3.13(. دانش داش

امتحانــات رضایــت داشــتند از اضطــراب امتحانــی كمتــری برخوردارنــد 

)p=0.001 , t=3.39(. بیــن اضطــراب امتحانــی در رشــته هــای مختلــف 

ــر اســاس  ــه ب ــادار وجــود داشــت )p=0.006 , F=3.13( ك ــاوت معن تف

آزمــون پیگیــری دانکــن نشــان داده شــد كــه بــه ترتیــب، از بیشــترین 

نتایج

ــکی و  ــته پزش ــجویان رش ــدا دانش ــراب، ابت ــزان اضط ــن می ــه كمتری ب

ــوم  ــل، عل ــاق عم ــبری، ات ــتاری، هوش ــته پرس ســپس دانشــجویان رش

آزمایشــگاهی و فوریــت پزشــکی، بودنــد كــه مشــخص گردیــد، 

دانشــجویان رشــته فوریــت هــای پزشــکی از اضطــراب امتحانــی 

كمتــری برخوردارنــد  و همچنیــن دانشــجویان رشــته پزشــکی اضطراب 

امتحانــی بیشــتری نســبت بــه ســایر دانشــجو هــا داشــتند. همچنیــن 

در بررســی هــا مشــخص گردیــد كــه، كــم خوانــدن درس عامــل اصلــی 

ــه  ــجویانی ك ــه 75% از دانش ــوری ك ــه ط ــود ب ــی ب ــراب امتحان اضط

اضطــراب امتحانــی متوســط و شــدید داشــتند، كمتــر از دیگــران درس 

ــی، وحشــت  ــد و كمتریــن عامــل ایجــاد اضطــراب امتحان ــده بودن خوان

ــن  ــاط بی ــورد ارتب ــه در م ــن مطالع ــج در ای ــود. نتای ــل از امتحــان ب قب

ــود )p=0.41 , t=0.814( و   ــادار نب ــی معن روزه داری و اضطــراب امتحان

نشــان داد كــه بیــن دانشــجویانی كــه در ایــام امتحانــات روزه گرفتنــد و 

كســانی كــه روزه نگرفتنــد، اضطــراب امتحانــی متفاوتــی وجــود نــدارد.

اضطــراب امتحــان باعــث میشــود كــه 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 

ــر ســوال  ــه ایــن طریــق، زی در نتیجــه بخشــی از ارزشــیابی امتحــان ب

میــرود. بــا توجــه بــه اثــرات بســیار زیــاد عوامــل روانــی در نتیجــه ی 

امتحانــات دانشــجویان، بررســی ایــن عوامــل مــی توانــد  بســیار مفیــد و 

كاربــردی باشــد. در ایــن مطالعــه ســعی بر آن شــد كــه میــزان اضطراب 

ناشــی از امتحــان و تاثیــر روزه داری در كنتــرل آن بررســی شــود )۴(.

ــن مطالعــه ســطوح اضطــراب امتحــان  ــج حاصــل از ای ــر اســاس نتای ب

ــود. در مطالعــه  ــه ترتیــب متوســط و شــدید ب ــب دانشــجویان ب در اغل

هــای مشــابه كــه توســط معدلــی و همــکارش در دانشــکده پرســتاری 

و مامایــی شــیراز انجــام گرفــت، 90 درصــد از دانشــجویان مــورد 

ــروی  ــه ه ــتند )۱۱(. در مطالع ــم داش ــان ك ــراب امتح ــش اضط پژوه

ــروه  ــه در گ ــورد مطالع ــراد م ــد از اف ــکاران 62.5 درص ــوی و هم كریم

ــل  ــورد، قب ــروه م ــه در گ ــورد مطالع ــراد م ــاهد و 5۳.5 درصــد از اف ش

ــاوت  ــن تف ــتند )۱2(. ای ــط داش ــان متوس ــراب امتح ــه، اضط از مداخل

در میــزان اضطــراب مــی توانــد ناشــی از تفــاوت هــای شــرایط 

ــد. ــی باش ــوع دروس امتحان ــان و ن ــزاری امتح ــل برگ ــی و مح امتحان

در مطالعــه مــا بیــن اضطــراب امتحانــی و جنســیت رابطه ی معنــا داری 

و جــود دارد. بــه طــوری كــه دانشــجویان دختــر از اضطــراب امتحانــی 

ــد ) P=0.001 , t=4.16(. در مطالعــه كریمــی  بیشــتری برخــوردار بودن

و مطالعــه عشــیری بیــن میــزان اضطــراب در امتحــان دانــش آمــوزان 

ــدارد و دختــران و  ــاداری وجــود ن ــه تفکیــک جنســیت اختــالف معن ب

پســران تقریبــا از اضطــراب یکســانی در امتحــان برخــوردار مــی باشــند 

ــر  ــه تغیی ــوان ب ــراب را میت ــیتی در اضط ــالف جنس ــن اخت )6و۱۳( ای

بحث
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ــران  ــرا دخت ــت، زی ــوط دانس ــران مرب ــران و پس ــش جنســیتی دخت نق

ــی  ــک ویژگ ــوان ی ــه عن ــول آن ب ــراب و قب ــرش اضط ــه پذی ــواره ب هم

زنانــه تشــویق میشــدند و در مقابــل پســران بــه مقابلــه بــا اضطــراب می 

پردازنــد زیــرا آن را تهدیــدی بــرای حــس مردانگــی خــود میداننــد. این 

نگــرش درونــی میتوانــد باعــث ایجــاد ایــن اختــالف در اضطــراب گــردد.

بــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه، رابطــه بیــن اضطــراب با ســن 

و معــدل بدیــن شــکل اســت كــه هــردو بــا اضطــراب امتحانــی رابطــه 

ــر باشــد  ــد، یعنــی هرچــه ســن و معــدل  باالت معنــادار معکوســی دارن

میــزان اضطــراب امتحانــی كمتــر مــی شــود. در مطالعــات دیگــر ارتباط 

ســن و میانگیــن نمــره ســالمت روانــی و اضطــراب  ارتبــاط معنــی داری 

داشــته اســت كــه بــا مطالعــه مــا همخوانــی دارد )۱۴و۱5(. درمطالعــه 

حاضــر بیــان شــد كــه بــا افزایــش ســن، میــزان اضطــراب كمتــر مــی 

ــا مطالعــه بهمــن چراغیــان تطابــق  شــود و ایــن یافتــه را مــی تــوان ب

داد كــه عنــوان میکنــد بــا افزایــش تــرم تحصیلــی دانشــجویان، میــزان 

اضطــراب آنهــا نیــز كاهــش مــی یافــت )۱7(. كه دلیــل آن ممکن اســت 

بــا بــاال رفتــن تــرم تحصیلــی دانشــجویان منجــر به آشــنایی بیشــتر آنها 

بــا نحــوه ســؤاالت اســاتید و نیــز بــا نحــوه برگــزاری امتحانــات گــردد.

ــات روزه  ــام امتحان ــه در ای ــجویانی ك ــه، دانش ــن مطالع ــاس ای ــر اس  ب

گرفتنــد بــه طــور معنــاداری، اضطــراب كمتــری را در برابــر كســانی كــه 

روزه نمــی گرفتنــد، داشــتند. در مطالعه دیگر مشــخص شــد كــه افرادی 

ــد اضطــراب  ــت میکنن ــه روزه داری را رعای ــی از جمل ــض دین ــه فرای ك

كمتــری نســبت بــه دیگــران دارنــد )۱5و۱6(. ایــن خــود بــه علــت ایــن 

اســت كــه عــالوه بــر احســاس آرامشــی كــه بــا انجــام فرایــض ایجــاد 

مــی شــود، عــدم انجــام ایــن فرایــض، باعــث ایجــاد حالــت ناخوشــایند 

ــود. ــی ش ــراب م ــزان اضط ــش می ــث افزای ــود باع ــن خ ــه ای ــده ك ش

یافتــه هــای پژوهــش بیــان مــی كنــد كــه انجــام فرایــض دینــی مثــل 

ــش  ــا كاه ــرل و ی ــزایی را در كنت ــه س ــر ب ــد تاثی ــی توان روزه داری م

ــد و  ــته باش ــراب زا داش ــار و اضط ــل ناهنج ــی از عوام ــات ناش اضطراب

همچنیــن روزه داری هیــچ تاثیــر ســوء و منفــی بــر اضطــراب و 

امتحــان نــدارد. عــالوه بــر آن مشــخص شــد كــه میــزان اضطــراب در 

ــات غربالگــری  ــذا فراهــم نمــودن امکان ــی باشــد. ل ــران بیشــتر م دخت

اختــالالت اضطرابــی در دانشــجویان و خصوصــا در دانشــجویان مونــث و 

همچنیــن گســترش راهکارهــای ارتقــای ســالمت روان، فراهــم ســازی 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــتر م ــد بیش ــب، بای ــی مناس ــرایط آموزش ش
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جدول ۱: مقایسه جنسیت و اضطراب در افراد مورد مطالعه

p T St.d میانگین تعداد جنسیت
0.00۱ ۴.۱6 7.۴7 25.۴0 ۱۱9 مونث

7.56 29.22 ۱5۳ مذكر

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

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

St.dTpمیانگینتعداد
۱9926.677.2خوابگاهی

۳.۱۳0.002 7۳29.9۴۸.6غیر خوابگاهی

افرادی كه از 
محل امتحان 
رضایت داشتند

۱96۳0.0676

۳.۳90.00۱
افرادی كه از 
محل امتحان 
رضایت نداشتند

7626.5۸7.۴

جدول نمایانگر ارتباط معنادار بین محل اقامت و رضایت ازمحل امتحان است به طوری كه افراد غیر خوابگاهی و افرادی كه از محل امتحان رضایت 
ندارند، اضطراب باالتری دارند.

جدول ۳: مقایسه بین محل اقامت، روزه داری و رضایت از محل امتحان

St.dTPمیانگینتعداد

۱6227.۸77.۱افرادی كه روزه بودند
0.۸۱۴0.۴۱ افرادی كه روزه 

نبودند
۱۱027.09۸.5

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

جدول ۴: رابطه اضطراب با سن و معدل

St.drpمیانگین
27.557.7اضطراب

0.۱۳۸0.02۳-20.992.۱سن
0.2200.002-۱6.۸7۱.2معدل

جدول بیانگر وجود ارتباط معنادار بین اضطراب، سن و معدل است به طوری كه هرچه سن و معدل باالتر باشد میزان اضطراب امتحانی كمتر می 
شود
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The effect of fasting on anxiety of exam, concerning and negative thoughts of 
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Introduction: Anxiety of exam is a kind of self-abuse mentality. It often causes negative evaluation, lack of concen-

tration 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, popu-

larization 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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