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  چکیده

 پیامدهاي کیفیت و شده شناخته عالی آموزش در دانشجویان یادگیري چگونگی دهیشکل در موثر عوامل از یکی عنوانبه ابیارزشی :زمینه و هدف

 منفی تاثیر آزمون در فرد عملکرد بر تواندمی است همراه امتحان اضطراب با ارزشیابی عموما که آنجا از اما. دارد بستگی ارزشیابی کیفیت به یادگیري

  . است انشجویانبر اضطراب امتحان د یتکوین ارزشیابییر تاث یحاضر بررس يمطالعه هدف .باشد داشته

 تجربه،در گروه . شد انجام پرستاري دانشجوي 68 روي برقبل و بعد است که  یتجربی از نوع دو گروهمهین يک مطالعهیپژوهش  ینا :روش بررسی

اضطراب امتحان در دو نوبت قبل و بعد از  میزان. ترم برگزار شد پایان امتحان تنها کنترل، گروه در. گردیدبرگزار تکوینی  امتحان یکهر چهار هفته 

  . شدند تحلیل و یهتجز16نسخه   SPSSافزارنرم با هاداده نهایت در. شد گیرياندازه گروتديو  پنتریچپرسشنامه  بادو گروه  درمداخله 

 96/24±37/2) آزمون پس( مداخله از بعد و 08/18±63/5) آزمون پیش( مداخله از قبل کنترل، گروه در اضطراب معیار انحراف و میانگین :یافته ها

 از قبل به نسبت) 72/13±31/3( مداخله از بعد اضطراب معیار انحراف و میانگین تجربه، گروه در). P=001/0( داشت افزایش داريمعنی طوربه که بود

 آماري اختالف مداخله، از قبل گروه دو امتحان اضطراب ينمره میانگین يمقایسه. )P=001/0( داد نشان داريمعنی کاهش) 08/18±56/5( مداخله

  . )P=001/0( بود دارمعنیبعد از مداخله  اختالف این اما) P =87/0( نداشت داريمعنی

که بر یادگیري دانشجویان کرده و عالوه بر تاثیرات مهمی  کمک دانشجویان امتحان اضطراببه کنترل  تواندیم ینیتکو ارزشیابی انجام :گیرينتیجه

 .کند جلوگیري یانیپا ارزشیابی در آنان واقعی عملکرددارد، از پیامد منفی اضطراب بر 

  .امتحان اضطراب ینی،تکو ارزشیابی ارزشیابی،: واژگان کلیدي

  

  

  :این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود
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 96 زمستان ،28 ي شماره ،10 ي دوره ،پزشکی علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

  

  

  مقدمه

 تم هاي مجموعه زیر از یکی عنوانبه دانشجو ارزشیابی   

 آموزش ارکان ترینمهم از آموزشی، هايفعالیت در ارزشیابی

 ارزشیابی اساسا کهطوريهب. )1( گردد می قلمداد دانشگاهی

 یادگیري چگونگی دهیشکل در موثر عوامل از یکی عنوانبه

 پیامدهاي کیفییت و شده شناخته عالی آموزش در دانشجویان

 اهمیت. )2( دارد بستگی ارزشیابی کیفیت به یادگیري

 واقع در. ستا آن مختلف پیامدهاي از ناشی دانشجو ارزشیابی

 نقش دانشجویان غربالگري در تنها نه دانشجو، موثر ارزشیابی

 آنان در یادگیري يانگیزه افزایش باعث بلکه دارد بسزایی

 کمک خود هايفعالیت ارزیابی در مدرس به نیز و شده

  . )3( کند می

 عملکرد ارزشیابی موضوع آموزشی هاينظام در دیرباز از

 ناشی آنجا از پدیده این اهمیت. است بوده مطرح فراگیران

 هامهارت و دانش فراگیري آموزشی، هاينظام در که شودمی

 طرف از و شودمی پنداشته مراتبی سلسله و تدریجی امري

 فرایند یک طی فراگیران، تحصیلی عملکرد ارزشیابی دیگر

 به کندمی فراهم ایشان براي را بازخوردهایی موازي، و خطی

 تحت را فرد آتی عملکرد) بازخوردها( لعم این که نحوي

  . )4( دهدمی قرار ثیرات

 پیامدها، این به دستیابی مسیر در که داشت توجه باید البته

 از یکی تواندمی امتحان اضطراب که دارد وجود نیز موانعی

 دانشجویان میان شایع ايپدیده امتحان اضطراب. باشد هاآن

 در. )5( شودمی وبمحس آموزشی نظام مشکالت از و است

 با که است اضطراب از خاصی نوع امتحان، اضطراب واقع

 براي شدن آماده هنگامبه رفتاري و شناختی جسمی، هاينشانه

 زمانی و شودمی مشخص هاآزمون و هاتست انجام و امتحان

 با اضطراب این باالي سطح که شودمی مشکل یک به تبدیل

. کنند پیدا تداخل آزمون انجام و امتحان براي شدن آماده

 هاآن که شودمی ظاهر دانشجویان در هنگامی امتحان اضطراب

. )6( است ارزیابی یا سنجش مورد عملکردشان دانندمی

 ثیرات جمله آن از که دارد دنبال به پیامدهایی امتحان اضطراب

 در نمونه عنوانبه. است دانشجویان تحصیلی عملکرد روي

 پاکستان الهور دولتی دانشگاه در 2010 سال در که ايمطالعه

 با تحصیلی عملکرد نمرات بین گردید مشخص شد انجام

  .)7( دارد وجود معکوس يرابطه امتحان اضطراب

 شده دانشجویان توجه انحراف باعث امتحان اضطراب واقع در

 ها،آن در اطالعات پردازش کاهش و فکر شدن مشغول با و

 به عنایت با. )8( شد خواهد هاآن تحصیلی افت باعث نهایتا

 براي راهکارهایی به است نیاز رسدمی نظر به له،امس این

 چرا اندیشید دانشجویان در امتحان اضطراب کاهش و کنترل

 ممکن دانشجویان آموزشی يبرنامه از ارزشیابی حذف که

 را آن بر مترتب احتمالی منفی پیامدهاي باید بلکه نیست

 توسط مختلفی راهکارهاي راستا همین در. نمود کنترل

 در مشاوره دفاتر تقویت مثال. است شده توصیه محققان

 يهیارا ها،آن در متخصص نیروهاي از استفاده و هادانشگاه

 براي تالش دانشجویان، به مشاوره و روانشناختی خدمات

 این در .)9( مشاوران و دانشجویان بین نزدیک يرابطه ایجاد

 است سوال محل و نشده پرداخته آن به که چیزي میان،

از جمله  ،و انواع آن یـارزشیاب خود اهـجایگ و کارکرد

 امتحان اضطراب منفی پیامدهاي کنترل ارزشیابی تکوینی در

  . است

 آموزش در یـمهم ولهـمق یـتکوین یـارزشیاب کلی، طور به

 بیانگر که مفیدي اتـاطالع تواندمی که چرا است فراگیران

 با تا دهد قرار فراگیران اختیار در است کار انجام چگونگی

 اینکه ضمن. کنند بررسی را خود پیشرفت بتوانند آن به توجه

 یادگیري ضعف و قوت نقاط از نیز استاد کندمی کمک

 به عبارت دیگر، ارزشیابی. )10( شود مطلع دانشجویان

 در که ارزشیابی سیستماتیک تکوینی عبارتست از مداخالت

 و شناختی هايحمایت تا شوندمی آموزش اجرا يرهدو طول
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 و کنند ایجاد دانشجویان در را یادگیري براي الزم انگیزشی

 دانشجویان ذهنی هايتوانایی يارتقا به کمک هاآن هدف

 موفقیت پیشبرد نیز و خود ضعف و قوت نقاط شناسایی براي

 فادهاست موارد ترین مهم از یکی اساس، این بر). 11(است  شان

 یادگیري گام به گام پیشرفت به کمک تکوینی، ارزشیابی

 به درسی موضوع یک مطالب آموختن که معنی این به است؛

 قبلی واحدهاي یادگیري و گیرد می صورت اي مرحله صورت

 با. شود می ضروري بعدي واحدهاي کامل یادگیري براي

 سیارب انگیزه و پاداش تکوینی، ارزشیابی نتایج تعبیري، چنین

 احساس و بود خواهند جدید مطالب یادگیري براي موثري

 تقویت اند، رسیده کامل یادگیري به که فراگیرانی موفقیت

 تواندمی تکوینی، ارزشیابی دیگر سوي از. )1( شد خواهد

 باشد داشته دنبال به فراگیران براي نیز دیگري مثبت پیامدهاي

 ادگیريی تقویت و نفس به اعتماد خالقیت، جمله از

  . )11( خودراهبر

 از وی ـی تکوینـاي ارزشیابـت و کاربردهـاهمی به تـعنای با

 همراه زیادي رابـاضط با یـنهای یـارزشیاب اـعموم که آنجا

 آزمون در فرد عملکرد بر دـتوانمی اضطراب نـای و است

 لهامس این بررسی تحقیق این هدف باشد، داشته منفی تاثیر

 فرایند سازي عادي با تواندمی تکوینی یارزشیاب آیا که است

 داشته تاثیر دانشجویان امتحان اضطراب کاهش بر ارزشیابی،

  . باشد

  

  روش بررسی

 یاز نوع دو گروه یمه تجربین يک مطالعهی حاضرپژوهش    

 دانشـگاه  پـژوهش،  ایـن  در مطالعه یطمح .باشدیقبل و بعد م

 يیـه ود از کلپژوهش عبارت ب يجامعه وتهران  پزشکی علوم

 يترم ششـم کـه واحـد تئـور     يپرستار کارشناسی دانشجویان

توجه بـه   با. بودندکرده  اخذرا  )CCU(هاي ویژه قلبی مراقبت

 گیـري نمونـه  بـراي  سرشـماري  روش از جامعه،محدود بودن 

دانشـجو   68(بود  برابر پژوهش ينمونه با وجامعه شد استفاده

 تصـادفی  طور به هاکالس یناز ا یکی. )نفره 34در دو کالس 

به عنوان گروه کنتـرل در نظـر    یگريو د تجربه به عنوان گروه

دانشجوي کارشناسی پرستاري به عنوان معیار ورود . گرفته شد

اخـذ   در نظر گرفته شد و معیارهاي خـروج عبـارت بودنـد از   

هـاي  به علت قبـول نشـدن در تـرم    CCUمجدد واحد درسی 

بـه  . اي نداشـت ، چنـین تجربـه  هـا ه هیچیک از نمونهگذشته ک

ــع ــاي پرسشــنامهداده از  آوريمنظــور جم ــادگیري راهبرده  ی

 خرده دو داراي که شد استفاده گروتدي و پینتریچ خودتنظیم

 باورهاي و خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي: است کلی مقیاس

 پرسشـنامه،  ایـن  انگیزشی باورهاي مقیاس خرده در. انگیزشی

 پـنج  الیکـرت  مقیـاس  در عبارت 7 ککم به امتحان اضطراب

 کـامال  و مخـالفم  نـدارم،  نظري موافقم، موافقم، کامال( قسمتی

 و 5 نمـره  مـوافقم  کـامال  يگزینـه . شـود مـی  بررسی) مخالفم

 و اقلحـد  بنـابراین، . گیـرد مـی  1 نمـره  مخالفم کامال يگزینه

 نمـره  و باشـد مـی  35 و 7 ترتیـب  به بخش این امتیاز حداکثر

و  پنتـریچ  يپرسشـنامه . اسـت  بیشـتر  اضطراب معنی به باالتر

قـرار   یبـرروس مـورد روانسـنج    يقبال در مطالعـه  گروتدي

و محاســبه  یدرونــ یآن بــه روش همبســتگ یــاییگرفتــه و پا

 یبکـه ضـر   ايگونهبه. است شده ییدکرونباخ تا آلفاي یبضر

بدست آمـده   75/0اضطراب امتحان  یاسخرده مق براي یاییپا

 واحديتوسط  نیز ایران در همچنین پرسشنامه این. )12( است

 اسـت  شـده   ییـد آن تا یـایی و پا روایـی  و اسـتفاده  همکاران و

 ).13() 8/0= ضریب آلفاي کرونباخ(

ه یـ دیین صورت بود که بعـد از اخـذ تا  یبد مطالعهروش اجرا 

به عنوان مرجـع   بهشتی یدشه پزشکی علوم دانشگاه ازاخالق 

ــی   ــرح پژوهشـــــــ ــویب طـــــــ ــد (تصـــــــ کـــــــ

IR.SBMU.RETECH.REC.1396.581  ( مجوز کتبـی و اخذ 

از دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان محیط پـژوهش مبنـی   

 CCU، محقـق بـا اسـتاد درس    بر اجـازه بـراي انجـام مطالعـه    

 مطالعـه،  اهـداف  یحرا انجام داده و ضمن توضـ  الزم هماهنگی

 سالنیم در مطالعه این. نمود جلب را یشانا همکاري و رضایت
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دانشگاه علوم  ییو ماما پرستاري يدانشکده در 1395-96 دوم

دو کـالس مسـتقل    سـال نـیم  یندر ا. تهران انجام شد یپزشک

 بـه  هـا کـالس  یـن ا .وجـود داشـت   CCUبراي تدریس واحد 

 ابتدا. شدند تقسیم تجربهبه دو گروه کنترل و  تصادفی صورت

 بـا  ،)ونآزمـ  یشپ(قبل از مداخله  يمربوط به مرحله هايداده

الزم بـه  . شـد  آوريجمـع  دانشـجویان  بین هاپرسشنامه توزیع

 محقـق  اخالقـی،  مالحظـات  رعایـت  جهـت  که است یحتوض

 آنـان  بـه  و داده توضـیح  یاندانشـجو  براي را مطالعه از هدف

محرمانه و گمنـام خواهنـد    هاداده يکلیه که داد خاطر اطمینان

چهار امتحان  ،یلیترم تحص طی در تجربه،سپس در گروه . بود

 یـن بـه ا . شـد  برگـزار  CCU یاز مباحث آموزش ینیتکو یکتب

 توسط امتحان یک تدریس، جلسه چهار هر از بعد که صورت

تـرم   طی در کنترل، گروه در. شدمی گرفته دانشجویان از استاد

 یابیبرگــزار نشــد و ارزشــ تکــوینی امتحــان یچهــ یلیتحصــ

 تـرم  یـان ن پااـامتحـ  برگـزاري  صـورت  به طـفق یانوـدانشج

 لـقب هـهفت کـیو  لیـیرم تحصـت ايـانته در. گرفت صورت

 دانشجویان يکلیه بین هاپرسشنامهترم، مجددا  پایان امتحان از

شـده بـا    آوريجمـع  هـاي داده نهایت در. شد توزیع گروه دو

 و یـه مـورد تجز  16نسـخه    SPSS آمـاري  افزاراستفاده از نرم

توضـیح اسـت ایـن مطالعـه بـه       الزم بـه  .گرفتنـد  قرار تحلیل

صورت یکسو کور بود به این صورت که جمع آوري و آنـالیز  

بندي تجربه و کنترل ها توسط فرد بی اطالع از نحوه گروهداده

  .انجام شد

ـ   یندر ا در نظـر گرفتـه شـد و     05/0 يداریمطالعه سـطح معن

ـ  هاگروهدرون  درقبل و بعد  یجنتا يیسهمقا يبرا  یاز آزمون ت

مستقل  یدو گروه از آزمون ت ینب نتایج يیسهمقا يو برا زوج

پـژوهش از آمـار    يبراي توصیف جامعه همچنین. داستفاده ش

توصــیفی ماننــد توزیــع فراوانــی مطلــق و نســبی، میــانگین و 

  .گردیدانحراف معیار استفاده 

   ینب طوالنی فاصلهحاضر  يمطالعه هايیتاز محدود یکی

قبل از مداخلـه   ياضطراب در مرحلهزمان پر کردن پرسشنامه 

 دادن نشـان  در توانسـت مـی کـه   بودترم  پایانامتحان  زمانتا 

کـه   باشد داشته تاثیر یاناضطراب امتحان دانشجو واقعی سطح

 هـا گـروه  ینبرگزار شد و ب یچون مطالعه به صورت دو گروه

  .گردد کنترل محدودیت ینا گرفت، صورت مقایسه

  

  یافته ها

ها، ابتدا نرمالیتی جامعه با تجزیه و تحلیل داده به منظور   

هاي آزمون شاپییروویک ارزیابی و تایید شد و سپس از آزمون

 و تجزیه از حاصل نتایج. پارامتریک براي آنالیز استفاده گردید

 واحدهاي دموگرافیک مشخصات به مربوط هايداده تحلیل

 وکاي مستقل t آماري هايآزمون کمک به که پژوهش مورد

 197/0( سن نظر از گروه دو بین که داد نشان گرفت؛ انجام دو

P =(، جنس )08/٠ P =(، هلات وضعیت )71/0= P(، محل 

 ،)= P 64/0( تحصیل همراه اشتغال ،)P =62/0( سکونت

 مباحث با آشنایی يسابقه و) P =07/0( مشروطی وضعیت

 اريدمعنی آماري اختالف) P =84/٠( قلبی ویژه هايمراقبت

 همگن هاویژگی این نظر از گروه دو عبارتیهب. نداشت وجود

  ). 1 جدول( بودند

 اضطرابمیزان  معیار انحراف و میانگیننشان داد  هایافته

پس (از اجراي مداخله  بعد يمرحله در کنترل گروه درامتحان 

 آزمون پیش يمرحله به نسبتکه  بود 96/24±37/2) آزمون

در  ).P=001/٠( داشت دارمعنی افزایش) 63/5±08/18(

میزان  معیار انحراف و میانگین تجربه،گروه  در کهیحال

 بعد و 87/17 ± 56/5قبل از اجراي مداخله  امتحان اضطراب

 نظر از اختالف این کهبود  72/13±31/3از اجراي مداخله 

 يکه نمره معنی بدین). P=001/0( بود داریمعن آماري

 یافتهکاهش  ینیتکو یابیانجام ارزشبا  یاندانشجو اضطراب

 اضطراب ازترم  پایان امتحان زمان در دانشجویان و بود

  ).2جدول ( بودندبرخوردار  کمتري
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  دانشجویان دموگرافیک مشخصات یفراوان عیتوز: 1جدول 

 آماري آزمون نتایج

   کنترل تجربه

  گروه                       

 متغییر
  )درصد( فراوانی  )درصد( فراوانی

P =197/0 

)6/17 (6  )5/26 (9  21≤  

  22- 23  20) 8/58(  22) 7/64(  سن

)6/17 (6  )7/14 (5  24 ≥  

P = 080/0  
 زن 22) 7/64( 23) 6/67(

 جنس
 مرد 12) 3/35( 11) 4/32(

P =  713/0  
 مجرد 29) 3/85( 27) 4/79(

 تأهل
 متأهل 5) 7/14( 7) 6/20(

P =  629/0  

 خوابگاه 9) 5/26( 9) 5/26(

 خانواده با 24) 6/70( 25) 5/73( اسکان محل

  به تنهایی  1) 9/2(  0

P =  641/0  

 تحصیل فقط 12) 3/35( 13) 2/38(

 دانشجویی کار 7) 6/20( 7) 6/20( اشتغال

  اشتغال همراه با تحصیل  15) 1/44(  14)2/41(

P =  079/0  

 مشروطی يسابقه عدم 34) 100( 32) 1/94(
مشروط  يبقهسا

 شدن
 مشروطی يسابقه 0 2) 9/5(

 خیر 25) 5/73(  24) 6/70( 

  

  

  

  مداخله ياز اجرا بعدان قبل و یامتحان دانشجو اضطرابزان یم: 2جدول 

  

  گروه
 آماري آزمون نتایج  معیار انحراف  میانگین

 کنترل

08/18 قبل  63/5  459/6-  =t  

001/0  =P 

96/24 بعد    37/2  

 تجربه

87/17 قبل  56/5  
466/3  =t  

001/0  =P 72/13 بعد  31/3  
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قبل  امتحان اضطراب میانگین اختالف شد مشخص همچنین

 و نبوده داریمعن آماري نظر از گروه دواز اجراي مداخله در 

 هايیافته اما). P =87/0(نظر همگن بودند  این از گروه دو

از اجراي  بعد نامتحا اضطراب میانگین بینمستقل  یآزمون ت

کنترل  گروهو ) 72/13±31/3( تجربهگروه  درمداخله 

 داد نشان را داريیمعن ياختالف آمار) 37/2±96/24(

)001/0=P( ) 3جدول.(  

  

  تجربه و کنترل گروه دو در دانشجویان امتحان اضطراب مقایسه: 3 جدول

  گروه

  مرحله
  آماري آزمون نتایج  تجربه  کنترل

  87/17 ± 56/5  08/18 ± 63/5  قبل
153/0  =t  

879/0  =P 

  72/13 ± 31/3  96/24 ± 37/2  بعد
508/9  =t  

001/0  =P  

  

  بحث

ــه    ــایج مطالع ــان داد ينت ــر نش ــان در  حاض ــطراب امتح اض

دانشجویان در آزمون پایان ترم بـه طـور معنـی داري افـزایش     

، %)71(کـه بـیش از نیمـی از دانشـجویان     بـه طـوري  . یابدمی

 در مطالعـه . ر از حد متوسط را تجربه مـی کننـد  اضطراب باالت

 دانشـجوي  220 در را امتحـان  اضـطراب  نیز کـه میـزان   موور

 از%  55 مشـخص شـد   کـرد  بررسـی  ایالتی دانشگاه پرستاري

 در .)14( دارنـد  بـاال  بـه  متوسط امتحانی اضطراب دانشجویان

 ایـالم،  پزشـکی  علـوم  دانشگاه در همکاران و دارابی نیز ایران

 علـوم  مختلـف  هـاي رشـته  دانشـجوي  170 امتحـان  باضطرا

 بررسـی  امتحـان  اضطراب یپرسشنامه از استفاده با را پزشکی

ــد ــد و کردن ــه دریافتن  اضــطراب دانشــجویان درصــد 1/34 ک

 زمان در درصد 1/14 و متوسط اضطراب درصد 8/51 خفیف،

 و اساس همین بر. )9( دارند شدید اضطراب ترم پایان امتحان

ـ  عنایـت  با  تحصـیلی  عملکـرد  بـر  اضـطراب  منفـی  اثـرات  هب

 بــراي مختلــف تــدابیر اتخــاذ مختلــف محققــان دانشــجویان،

نمـوده و بـه    پیشـنهاد  را امتحـان  اضـطراب  کنترل یا پیشگیري

  . اندها بر اضطراب دانشجویان پرداختهبررسی تاثیرات آن

  حاضر تاثیر ارزشیابی تکوینی بر اضطراب امتحان  يدر مطالعه

گردید بین اضطراب امتحان  صان بررسی شد و مشخدانشجوی

ها انجام شده در گروه تجربه که ارزشیابی تکوینی در مورد آن

بود با اضطراب امتحان گروه کنتـرل، اخـتالف آمـاري وجـود     

به این معنی که اضطراب امتحان گـروه تجربـه بـه طـور     . دارد

ــود     ــه ب ــاهش یافت ــرل ک ــروه کنت ــه گ ــبت ب ــی داري نس  معن

)001/0=P( .يحاضـر بـا نتـایج مطالعـه     يهـاي مطالعـه  یافته 

در پـژوهش فـوق کـه بـر     . میرزایی و همکاران همخوان است

روي دانشـجویان کارشناســی تغذیـه در درس پــاتوفیزیولوژي   

تغذیه انجام شده بود، مشخص شد برگزاري ارزشیابی تکوینی 

در طول ترم تحصیلی، سبب کاهش معنی دار اضطراب امتحان 

 ينتایج مطالعـه  ).P ()16=01/0(شود پایان ترم می در آزمون

فرنیا و همکاران نیـز کـه بـر روي دانـش آمـوزان پایـه پـنجم        

ــه انجــام    ــدایی در درس ریاضــی انجــام شــد نشــان داد ک ابت

ضمن اینکه بـر پیشـرفت تحصـیلی دانـش     ، ارزشیابی تکوینی

آموزان تـاثیر مثبـت دارد؛ بـه طـور معنـی داري باعـث بهبـود        

ر پاسخگویی و احساس راحتی در آزمون پایـان تـرم   تسهیل د

)001/=P (   و کاهش اضـطراب امتحـان)001/=P (  در دانـش

جفایی دلویی و همکاران  يالبته مطالعه  ).17(شود آموزان می

نشان داد اجراي ارزشیابی تکوینی اعـالم نشـده بـر اضـطراب     
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وم پایـه پزشـکی تـاثیر نـدارد کـه بـا       ــان علـامتحان دانشجوی

شـاید علـت    ).18(حاضر همخوان نیسـت   يهاي مطالعهافتهی

هـاي تکـوینی و عـدم اطـالع     این یافته، غیرمترقبه بودن آزمون

توانـد بـا   رسانی قبلی به دانشجویان بوده باشـد کـه خـود مـی    

 ي-کـه در مطالعـه  درجاتی از اضطراب همراه باشـد در حـالی  

ان و طبق هاي تکوینی با اطالع قبلی به دانشجویحاضر، آزمون

 . شدنداز پیش تنظیم شده اجرا می يبرنامه

با توجه بـه شـیوع اضـطراب امتحـان در دانشـجویان، برخـی       

مطالعــات راهکارهــاي دیگــري را بــراي کــاهش و کنتــرل آن 

 مـورد  رد طباطبـایی  توسط ايمطالعهاند از جمله بررسی کرده

 پیشـرفت  بـر  خـودتنظیمی  یـادگیري  راهبردهاي آموزش تاثیر

 آزاد دانشـگاه  شناسـی روان دانشـجویان  اضـطراب  و لیتحصی

 دانشجویان یافتن آگاهی داد نشانو  شد انجام بیرجند اسالمی

ــادگیري راهبردهــاي از ــر تســلط و خــودتنظیم ی  چگــونگی ب

. )19( شـود می اضطراب کاهش باعث راهبردها، آن از استفاده

 پزشـکی  يدانشـکده  یککه در  ايمطالعه در نیز جانگو  کیم

 که رسیدند نتیجه ینانجام دادند به ا یواقع در کشور کره جنوب

 یـک  یـادگیري خـود   هـاي اسـتراتژي  و امتحـان  اضطراب بین

که با افزایش اسـتفاده از   به این معنی. وجود دارد منفی ارتباط

هاي یادگیري خودتنظیم توسـط دانشـجویان، میـزان    ياستراتژ

 يدر مطالعـه . )20( یابـد هـا کـاهش مـی   اضطراب امتحـان آن 

 راهکـار  یـک  عنوان به ینی،تکو ارزشیابیاستفاده از نیز حاضر 

 زمـان  در را دانشـجویان  امتحـان  اضـطراب جهت کنترل  مفید

  .شناسایی شد یانیپا ارزشیابی

 بـه  منجر تواندمی امتحان اضطراب که آنجا از واساس  این بر

 اسـاتید  بـه ، )9،7( شـود  یاندانشـجو  تحصـیلی  عملکـرد  افت

 ارزشیابی خود درس طرح در حتما شودمی پیشنهاد هااهدانشگ

 يارتقـا  بـه  کمـک  ضـمن  طریق ینرا بگنجانند و از ا ینیتکو

 منفـی  تـاثیرات از  ،خود یادگیري فرایند در فراگیرانمشارکت 

 ییدر آزمـون نهـا   یاناضطراب امتحـان بـر عملکـرد دانشـجو    

-امهبرن ی،آموزش هايگروه مدیران به ینهمچن. کنند یشگیريپ

 لهامسـ  شـود مـی پیشـنهاد   هـا دانشکدهولین وو سایر مس ریزان

 هايبرنامهو  هایاستدر س یرا به نحو مناسب ینیتکو ارزشیابی

ــاتیعمل ــه  ی ــد و تس ــود بگنجانن ــراي الزم یالتخ ــرا ب  ياج

 مراکـز  ضمنا. شده و ساختارمند آن را فراهم آورند یسازمانده

 راسـتاي  در مطالعه ینا نتایج از توانندمی یزن تحصیلی مشاوره

  .استفاده کنند یاهداف خود به نحو مقتض

 و کارکرد بررسیفقط به  حاضر يمطالعه اینکه به توجه با

 ،پرداخته است امتحان اضطراب در تکوینی ارزشیابی نقش

 مرتبط عواملکه  شودمی یشنهادپ يبعد هايپژوهش براي

 تعداد یامانند نوع آزمون  دانشجویان در امتحان اضطراب با

 پیشنهاد همچنین. گردد بررسی ینیتکو هايآزمون دفعات

 هايسبک بین ارتباطمجزا،  يدر یک مطالعه شودمی

  .گردد بررسی دانشجویان امتحان اضطراب و یادگیري

  

  گیرينتیجه

 به تواندمی تکوینی ارزشیابی اجراي داد نشان حاضر تحقیق   

 کاهش را انشجویاند امتحان اضطراب میزان داريمعنی طور

 تحقیقات بر بنا اوال که آنجا از و یافته این به عنایت با. دهد

 است باال دانشجویان امتحان اضطراب میزان خارجی و داخلی

بنابر مشاهدات و تجربیات طوالنی  که دلیل این به ثانیا و

 فرایندهاي در تکوینی ارزشیابی معموالمدت محققین، 

 ود،ـشمی توجه آن به کمتر و ندهما مغفول دانشگاهی آموزشی

 از شـبی تکوینی ارزشیابی به مختلف تدابیر اتخاذ با است الزم

 ویقـتش تکوینی ارزشیابی اجراي به اساتید و شده توجه پیش

 ايـهمهارت ارتقاء و تحریک ضمن طریق این از و شوند

 در انـایش کردن فعال و دانشجویان در خودتنظیم یادگیري

 عملکرد بر امتحان اضطراب نامطلوب تاثیرات از ري،یادگی فرایند

  .کنند جلوگیري پایانی هايآزمون در دانشجویان واقعی

  

  تقدیر و تشکر

  د آموزش ـاسی ارشـکارشن يهـاین مقاله محصول پایان نام   
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دانشگاه علـوم   پزشکی است که تحت نظارت علمی و اخالقی

 الزم خـود  بر اننویسندگ .پزشکی شهید بهشتی انجام شده است

این  پزشکی آموزش يدانشکده ولینومس تمامی از که دانندمی

 علـوم  دانشـگاه  مامـایی  و پرسـتاري  يدانشـکده  نیـز  و دانشگاه

 کـه  فراگیرانی همچنین وعنوان محیط پژوهش  به تهران پزشکی

  .نمایند قدردانی و تشکر کردند، همکاري هاپرسشنامه تکمیل در
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