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  دوفصلنامه آموزش پزشکی
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 52-58 ، صفحه1393پاییز و زمستان ، 1، شمارة ومسدوره 

   
 بررسی عوامل موثر بر موفقیت در امتحان جامع دانشجویان مامایی

  
  

، 1(MSc)سلملیان ، هاجر 1 (PhD)دالور ، مولود آقاجانی1(MSc)، هاجر پاشا2* (PhD)بختیاري، افسانه 1 (PhD)محبوبه فرامرزي

 2 (MSc) ، فریده محسن زاده لداري2(MSc)، مریم نیکپور2(PhD)امیري فاطمه نصیري
  

 دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران ،قات باروري و ناباروري فاطمه الزهرامرکز تحقی - 1
 ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایرانگروه مامایی - 2

   

   4/11/93:، پذیرش30/10/93: ، اصالح19/1/93 :دریافت

  

  خالصه
لذا این مطالعه بـه منظـور تعیـین عوامـل     . د توانایی هاي حرفه اي آنان را ارزیابی نمایدامتحان جامع مهمترین آزمون دانشجویان مامایی است که می توان :سابقه و هدف

  .تاثیر گذار بر نتیجه امتحان جامع در این گروه از دانشجویان انجام گردید
دانشجویان بر اساس میانگین . ن جامع انجام شددوره اخیر امتحا 3دانشجوي کارشناسی مامایی شرکت کننده در  69تحلیلی بر روي  -این مطالعه توصیفی :مواد و روشها

. عامل روانشناختی، دموگرافیـک و سـابقه تحصـیلی مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد        3نتیجه امتحان جامع در قالب . نمره امتحان جامع به دو گروه موفق و ناموفق تقسیم شدند
  .جمع آوري گردید TAIه اضطراب اطالعات از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخت و نیز از طریق تکمیل پرسشنام

 مشخصات نظر از گروه دو بین. گردیدند موفق آزمون این در نفر) 43( 3/62 اساس این بر بود 9/13±8/1 میانگین نمره امتحان جامع در دانشجویان مامایی :یافته ها
اضطراب با موفقیت در امتحان جامع ارتباط معنی داري را نشان دادند ین معدل پائین دوره تحصیلی و نمره میانگ اما. نداشت وجود داري معنی تفاوت دموگرافیک

)001/0P< .( آزمون همبستگی نشان داد که وضعیت ارتباط والدین در خانواده نیز در موفقیت دانشجویان در امتحان جامع نقش معنی داري دارد)05/0 < P 516/0 =R(.  
لذا بهتر است برنامه ریزي آینده در جهت بهبود . عوامل روانشناختی بیشترین تاثیر را بر نتیجه امتحان جامع داشند بر اساس این مطالعه، سابقه تحصیلی و :نتیجه گیري

 .وضعیت تحصیلی دانشجویان و نیز استفاده از مشاوره روانی براي کاهش اضطراب آنها بخصوص در زمان امتحان گردد
  .ایی، وضعیت آموزشی، اضطراب امتحان، ویژگیهاي دموگرافیکامتحان جامع، دانشجویان مام  :واژه هاي کلیدي   
  

                                                           
  .می باشد بابلشگاه علوم پزشکی دان 892981طرح تحقیقاتی به شماره مقاله حاصل  ©

  دکتر افسانه بختیاري :مسئول مقالهه نویسند *
  e-mail: afbakhtiari@gmail.com                                                                                    011-32199592:لفنبابل، دانشگاه علوم پزشکی، گروه مامایی، ت: آدرس

  مقدمه 
مامایی به عنوان شاخه اي از پزشکی داراي نقش هاي بسیار گسترده اي 
اعم از نقش مشاوره اي، آموزشی، مراقبتی، حمایتی، درمانگري و تحقیقاتی در 

مت حیطه مادر و کودك است که خدمات آن  موجب حفظ و ارتقاي سطح سال
لذا با توجه به حساسیت این رشته و درصد باالي نیاز به مهارت . جامعه  می گردد

هاي تخصصی و تکنیک هاي بالینی و همچنین فوریت داشتن بسیاري از اقدامات 
در مامایی، اطمینان از دستیابی به اهداف آموزش بالینی در دوره کارشناسی و 

بر  ).1(یالن این رشته ضرورت دارد همچنین تائید مهارت هاي بالینی فارغ التحص
حیطه  4اساس آئین نامه امتحان جامع، عملکرد بالینی دانشجویان مامایی در 

شامل زایمان طبیعی همراه با اپی زیاتومی، مراقبت هاي پرناتال، بیماریهاي زنان و 
بهداشت مادر و کودك و تنظیم خانواده مورد مشاهده توسط سه ارزیاب قرار می 

تایج مشاهده توسط هر یک از ارزیاب ها در چک لیست هاي امتحان جامع ن. گیرد
  بطور جداگانه ثبت می گردد و در انتها میانگین نظر هر سه ارزیاب به عنوان نتیجه 

  
این امتحان بعد از قبولی دانشجو در کلیه دروس نظري و عملی . اعالم می گردد

جهت دریافت دانشنامه کارشناسی، مامایی و تکمیل آمار زایمانی برگزار می شود و 
در هر یک از حیطه ها را  12دانشجو باید در آن شرکت نموده و حداقل نمره 

بخش مهمی از فرایند آموزشی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و  .)2(کسب نماید
مطابق تعریف ارزشیابی پیشرفت . ارزشیابی میزان یادگیري دانشجویان است

رد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با اهداف تحصیلی عبارتند ازسنجش عملک
آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیري در این باره که ایا فعالیت 
هاي آموزشی به نتایج مطلوب رسیده اند؟  آیا هدف هاي مورد نظر تحقق یافته 

عنوان بعالوه ارزشیابی به ). 3(اند؟ و به چه میزانی به این اهداف دست یافته ایم؟ 
عامل تعیین کننده و سودمند براي هرگونه برنامه توسعه اقتصادي، فرهنگی، 

 ).4(اجتماعی و آموزشی مطرح شده و تاکید زیادي بر روند رو به رشد آن می شود 
در نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه وضعیت تحصیلی به رابطه بین پیشرفت 
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جنس، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی با بسیاري از متغیرها از جمله سن، 
اشتغال، سابقه تحصیلی، تحصیالت پدر و مادر، وضعیت اقتصادي خانوار، بعد 

بطور کلی عوامل موثر بر  ).5-7(خانوار و همچنین سالمت روانی اشاره شده است 
، )8(خانوادگی -پیشرفت تحصیلی دانشجو حول سه محور شامل عوامل فردي

، استفاده از وسایل کمک )9- 10( اساتید چون روشهاي تدریسعوامل آموزشی 
و استفاده از منابع ) 12(، روشهاي صحیح ارزشیابی توسط دانشجویان)11(آموزشی

نظیر روانشناختی در انتها عواملی و ) 13(آموزشی هدایت و مشاوره دانشجویان
، )15(، انگیزه و عالقه دانشجویان نسبت به درس رشته تحصیلی)14(داشتن هدف
  . می باشد) 18(و اضظراب ) 16- 17(فی و روانیسالمت عاط

با توجه به اهمیت امتحان جامع مامایی و ضرورت بررسی عوامل تاثیر گذار 
بر نتیجه آن و عدم انجام تحقیقات کافی در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف 
بررسی عوامل موثر بر نتایج امتحان جامع مامایی دانشجویان دانشگاه علوم 

  . ل  انجام گرفتپزشکی باب
  

  
  مواد و روشها

در این پژوهش توصیفی تحلیلی، جامعه پژوهش، دانشجویان مامایی شرکت 
نفر از دانشجویان  69کننده در امتحان جامع مامایی بودند و نمونه پژوهش را 

از سال (که در سه دوره اخیر امتحان جامع  کارشناسی مامایی تشکیل می دادند
دانشجویان بر اساس نمره فینال امتحان جامع . بودند شرکت نموده) 1389- 1391

طبقه بندي ) موفق(و بیشتر یا مساوي آن ) ناموفق(به دو گروه کمتر از میانگین 
عوامل موثر  که  بودمحقق ساخته اي  ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي . شدند

قه تحصیلی مورد بر نتیجه امتحان جامع را در ابعاد روانشناختی، دموگرافیک و ساب
عوامل روانشناختی از طریق طرح سواالتی در پرسشنامه و نیز از . بررسی قرار داد

، قبل  TAI (test anxiety inventory)طریق تکمیل پرسشنامه اضطراب 
بر اساس روایی پرسشنامه به روش روایی محتوي  .از شروع امتحان  بدست آمد

ن مقاالت موجود و نیز مشاوره با برخی از مطالعات کتابخانه اي و استفاده از آخری
و پایایی آن به اعضاي هیات علمی گروه مامایی کلیه متخصصین روانشناسی و 

محاسبه و مورد تایید قرار  =r 75%روش آزمون مجدد با ضریب همبستگی 
ماده اي و چهارگزینه اي است که نمره اضطراب  25یک پرسشنامه  TAI .گرفت

حاسبه گردید و روایی و پایایی آن در ایران مورد تایید قرار امتحان از طریق آن م
. پرسشنامه توسط دانشجویان، قبل از شروع امتحان تکمیل گردید). 19(گرفت 

نشانه عدم وجود  12امتیازات مساوي یا کمتر از . است 0- 75دامنه نمرات 
 63اضطراب متوسط و بیشتر یا مساوي  38-62اضطراب کم،  37-13اضطراب، 

موفقیت تحصیل از طریق معدل کل پایان دوره . ضطراب شدید را نشان می دهدا
و با  20نسخه  SPSSداده ها به کمک نرم افزار آماري . تحصیل ارزیابی گردید

مستقل و ضریب همبستگی  tاستفاده از آمار توصیفی، آزمون مجذور کاي دو، 
  .در نظر گرفته شد معنی دار  P<0.05.پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند

 
  

  یافته ها
امتحان جامع بصورت آسکی و ) نفر 20(آنها % 29دانشجو، براي  69از میان 
میانگین نمره . به صورت روش سنتی برگزار گردید) نفر 49، %71(براي مابقی 

 43% (3/62 اساس این بر که بود 9/13±8/1امتحان جامع در دانشجویان مامایی 
نوع برگزاري امتحان، ارتباط معنی داري با . ق گردیدنددر این آزمون موف) نفر

در روش سنتی در مقابل  3/14میانگین نمره (نتیجه امتحان جامع نشان نداد 
مشخصات دموگرافیک و روانشناختی دانشجویان در ). در امتحان آسکی 8/13

نشان داد که میانگین معدل پایان  tنتیجه آزمون . نشان داده شده است 1جدول 
وره تحصیلی با موفقیت دانشجویان در امتحان جامع ارتباط معنی داري دارد د
)001/0P< .( همچنین دانشجویانی که نمره اضطراب آنها کمتر بود در امتحان

نتایج آزمون همبستگی ارتباط مثبت معنی ). >001/0P. (جامع موفق تر بودند
ه تحصیلی دانشجو داري را بین نمره فینال امتحان جامع و معدل پایانی دور

)001/0 < P 687/0 =R ( و نیز ارتباط منفی معنی داري را با نمره اضطراب آنها
آزمون  کاي دو و اسپیرمن نشان داد که ).  P 776/0-  =R > 001/0( نشان داد 

وضعیت ارتباط پدر و مادر در خانواده در موفقیت دانشجو در امتحان جامع نقش 
  ).2جدول ) (P 516/0 =R > 05/0( معنی داري دارد 

مشخصات دموگرافیک و روانشناختی دانشجویان مامایی . 1جدول 
  . شرکت کننده در امتحان جامع مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
  معیار انحراف±میانگین  متغیرها

   23 ± 78/0  سن دانشجو
  4/53 ± 5/6  سن پدر
  9/47± 3/5  سن مادر
  8/15 ± 1  معدل کل

  8/41± 6/13  امتحاننمره اضطراب 
  9/13 ± 8/1  نمره امتحان جامع

  درصد) تعداد(   متغیرها
  تاهل
  مجرد
  متاهل

  
)26 (3/62  
)43 (7/37  

  محل سکونت
  خوابگاه

  منزل شخصی
  با والدین

  
)25 (2/36  
)15 (7/21  
)29 (42  

  ارتباط والدین با یکدیگر
  تفاهم
  مشاجره
  مرگ یکی از والدین/جدایی

  
)58 (1/84  
)2 (9/2  
)9   (13  

  سابقه استرس*
  بله
  خیر

  
)34 (3/49  
)35 (7/50  

  تحصیالت پدر
  دیپلم و کمتر
  دانشگاهی

  
)48 (6/69  
)21 (4/30  

  تحصیالت مادر
  دیپلم و کمتر
  دانشگاهی

  
)65 (2/94  
)4 (8/5  

اد خانواده، ایجاد یا بیماري یا مرگ یکی از افر( ماه اخیر  3منظور سابقه استرس شدید در *

  .بوده است) قطع ارتباط با جنس مذکر، مشکل اقتصادي، مشکل جسمانی
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؛ محبوبه فرامرزي و همکاران جامع عوامل موثر بر موفقیت در امتحان  

 

   

  مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابلارتباط متغیرهاي  مطالعه شده بر نتیجه امتحان جامع دانشجویان : 2جدول 

  متغیرها
  گروه موفق

  معیار انحراف ±میانگین 
  گروه ناموفق

  یارانحراف مع ±میانگین 
p.value 

  48/0  1/23± 81  9/22 ± 77/0  سن دانشجو
  33/0  3/54± 2/8  8/52 ± 2/5  سن پدر
  74/0  2/48 ± 3/6  7/47± 7/4  سن مادر

  >001/0  3/15 ± 93/0  1/16 ± 9/0  معدل پایان دوره تحصیلی
  >001/0  2/48 ± 3/13  5/40± 2/14  نمره اضطراب امتحان
  >001/0  2/12 ± 91/0  15 ± 2/1  نمره امتحان جامع

  متغیر   
  گروه موفق

  درصد ) تعداد(
  گروه ناموفق

  درصد ) تعداد(
p.value 

  تاهل
  مجرد 
  متاهل

  
  

)24 (8/55  
  

)19(2/44  11/0 
  )19 (1/73  )7 (9/26  

  محل سکونت
  خوابگاه

  منزل شخصی
  با والدین

  
  

)16 (64  
  

)9 (36  
71/0 

  )8 (3/53  )7 (7/46  
  )19 (5/65  )10 (5/34  

  تحصیالت پدر
  دیپلم و کمتر
  دانشگاهی

  
  

)31 (6/64  
  

)17 (4/35  37/0  
  )12 (1/57  )9 (9/42  

  تحصیالت مادر
  دیپلم و کمتر
  دانشگاهی

  
  

)42 (6/64  
  

)23 (4/35  14/0  
  )1 (25  )3 (75  

  ارتباط والدین با یکدیگر
  تفاهم 

  مرگ یکی از والدین/مشاجره یا جدایی

  
  

)39 (2/67  
  

 )19 (8/32  02/0  
  )1 (2/18  )9 (8/81  

  نوع امتحان
  سنتی
  آسکی

  
  

)15 (75  
  

)5 (25  13/0  
  )28 (1/57  )21 (9/42  

  سابقه استرس در سه ماه اخیر
  خیر 
  بلی

  
  

)19 (9/55  
  

)15 (1/44  2/0  
  )24 (6/68  )11 (4/31  

  
در بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به مهمترین عامل اضطراب مشخص 

مترین عامل در گروه ناموفق نوع ماده درسی، دشوار بودن سواالت و شد که مه
شانس و اقبال در مورد نوع سوال و در گروه موفق فضاي امتحان و آمادگی 

  ). P > 05/0(دانشجو بود 
همچنین در هر دو گروه رفتار امتحان گیرنده بعنوان عامل مهم ایجاد 

سایر مشخصات ). 3ول جد(اضطراب در زمان برگزاري امتحان بوده است 
روانشناختی و دموگرافیک ارتباط معنی داري را با نتیجه امتحان جامع نشان 

  .ندادند

  عوامل اضطراب آور در زمان امتحان جامع از دید دانشجو. 3جدول 
  گروه موفق  عوامل اضطراب آور 

  درصد)تعداد(
  گروه ناموفق

 p.value  درصد)تعداد(

  >001/0  6/32) 14(  4/67) 29(  محیط و فضاي امتحان
  >001/0  9/61) 26(  1/38) 16(  نوع ماده درسی

  53/0  8/53) 21(  2/46) 18(  رفتار امتحان گیرنده
  >001/0  1/74) 20(  9/25) 7(  شانس و اقبال در مورد نوع سوال

  >001/0  2/72) 26(  8/27) 10(  دشواري سوال
  46/0  6/55) 15(  4/44) 12(  امکانات نامناسب هنگام امتحان
  >001/0  3/33) 12(  7/66) 24(  آمادگی دانشجو براي پاسخگویی
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  بحث و نتیجه گیري
بر اساس یافته هاي مطالعه حاضر، مهمترین عامل موثر بر نتیجه امتحان 
جامع مامایی، معدل پایان دوره تحصیل دانشجو و وضعیت روحی روانی آنها از نظر 

درحالیکه وضعیت ). >001/0p(میزان اضطراب در زمان امتحان بوده است 
این نتیجه مشابه . دموگرافیک دانشجو تاثیري بر نتیجه امتحان جامع نداشته است

و مغایر با یافته هاي نظري و ) 20-21(با برخی مطالعات انجام شده می باشد 
است که نشان دادند وضعیت تاهل و سطح ) 1386(و خزایی ) 1389(همکاران 

رفت تحصیلی فرزندان دارد و همچنین سکونت سواد والدین نقش مهمی در پیش
  ).7و  22(در خوابگاه موجب عملکرد تحصیلی بهتري از سایرین می شود 

مطالعات متعددي عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و قبولی آنها 
را در امتحانات را مورد بررسی قرار داده اند و در این میان نقش عوامل 

از سوي دیگر عوامل دیگري مانند . ت و متضاد بوده استدموگرافیک بسیار متفاو
وجود مشکالت خانوادگی ، مشکالت ارتباطی با دوستان، ارتباط با جنس مخالف، 
سالمت روان و حتی ویژگی هاي شخصیتی ، همواره بیشترین تاثیر را در اغلب 

  ). 20و 23 -2411(مطالعات بر وضعیت تحصیلی دانشجویان داشته اند 
عملکرد تحصیلی را نشان داده است زیادي رابطه منفی اضطراب و  مطالعات

عنوان می شود که اضطراب امتحان یک ویژگی و خصیصه شخصیتی ). 26-23( 
رابطه اضطراب ) . 27(است که از ساختار شخصیتی و شناختی فرد نشات می گیرد

که  نتایج بیانگر آن است. استشده امتحان با اضطراب عمومی نشان داده 
دانشجویان مضطرب، اضطراب امتحان بیشتري را تجربه می کنند درحالیکه علت 

و کم استعدادي نسبت می  شکست هاي خود را به عوامل درونی همچون ناتوانی
در واقع به نظر می رسد دلیل عدم موفقیت در امتحان در بسیاري از  ).28(دهند 

، بلکه ناشی از سطح دانشجویان، ناتوانی در یادگیري و یا ضعف هوشی نباشد
اضطراب در زمان امتحان نوعی ). 27(باالي اضطراب در زمان امتحان باشد 

هراس اجتماعی است که فرد را درباره توانایی هایش دچار تردید می کند و پیامد 
آن کاهش توان مقابله با موقعیت هایی مانند امتحان است؛ موقعیت هایی که فرد 

لذا دانشجویی . دهند و مستلزم حل مساله اي هستند را در معرض ارزیابی قرار می
که دچار اضطراب است به منزله فردي است که مواد درسی را می داند اما شدت 
اضطراب وي مانع از آن می شود که دانسته هاي خود را هنگام امتحان به ظهور 

  ).29-30(برساند 
رفتار  در بررسی علت اضطراب از دید دانشجو، فضاي فیزیکی امتحان،

امتحان گیرندگان، دشواري سوال و آمادگی دانشجو براي پاسخگویی به سواالت 
بهرحال بدیهی است که شرایط فیزیکی . بعنوان مهمترین علت ذکر شده بودند

برگزاري امتحان، از نظر وضعیت قرار گرفتن دانشجو در جلسه امتحان، تهویه، نور 
محیط آرام و توام با آرامش را فراهم  و صدا باید به گونه اي باشد که براي آنان

از طرف دیگر سطح انتظارات و دشواري سواالت باید متناسب با توانایی ها و . سازد
امکانات آموزشی دانشجویان  باشد در غیر اینصورت توقعات نابجا و غیر منطقی از 

 همچنین تهدید، توبیخ،). 31(آنان می تواند موجب افزایش اضطراب امتجان گردد 
. سرزنش و مقررات غیر منطقی می تواند موجب افزایش اضطراب دانشجویان گردد

در صورت ایجاد محیطی مساعد و آرام و تاکید بر نقاط مثبت و توانمندیهاي 
از سوي دیگر به منظور ). 9(دانشجو ، تاثیر مثبتی بر کاهش اضطراب امتحان دارد 
نا نمودن دانشجویان با فرایند آماده سازي بیشتر دانشجو براي امتحان جامع، آش
  .ارزشیابی و معرفی فرمهاي ارزیابی ضرورت دارد

بررسی پژوهش هاي انجام شده در مورد روشهاي کاهش اضطراب امتحان 
نشاندهنده آن است که استفاده از یکی یا ترکیبی از چند روش مانند تن آرامی، 

وزش مهارتهاي رفتاري، آم -حساسیت زدایی منظم، روشهاي درمانی شناختی
  ).31(مطالعه و حتی داروها، دارونماها می توانند مفید واقع گردند 

در این مطالعه همچنین معدل پایان دوره تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی 
مطالعات قبلی نیز نشان داده اند که . داري را با نمره امتحان جامع آنها نشان داد
متوسطه یا نمرات آنها از دروس  زمینه علمی قبلی  دانشجویان، معدل دوره

اختصاصی رشته، یکی از عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان می باشد 
)33 -32.(  

با توجه به یافته هاي این مطالعه و نقش مشخص اضطراب و نیز معدل 
دوره تحصیلی در نتیجه امتحان جامع دانشجویان مامایی و با در نظر گرفتن اینکه 

جویان عهده دار مسئولیت سنگین سالمت مادر و کودك هستند، این گروه از دانش
بهتر است برنامه ریزي آینده در جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان و نیز 
استفاده از مشاوره روانی براي کاهش اضطراب آنها بخصوص در زمان امتحان 

  .گردد
  
  

  تقدیر و تشکر
پرداخت هزینه طرح  نویسندگان مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه براي

تحقیقاتی، از همکاران گروه مامایی که در تدوین و طراحی ابزار گردآوري داده ها 
و روایی محتوي آن مشارکت داشته اند و در نهایت از کلیه دانشجویانی که با 
شرکت در پژوهش ما را در جهت دستیابی به اهداف این مطالعه یاري نمودند 

    .تشگر و قدردانی می کنند
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: A comprehensive exam that can test midwifery students to evaluate their 
professional ability is the important. Therefore, this study was conducted to determine the factors influencing the 
outcome of comprehensive exam on this group of students. 
METHODS: This descriptive - analytical study was performed on 69 midwifery students who participated in three 
recent comprehensive exams. The students were divided into two groups: the successful and the unsuccessful, based on 
the mean of comprehensive exam scores. The comprehensive exam results were studied in the three factors; 
psychological factors, demographic and educational background. The information was collected through a researcher- 
made questionnaire and also by filling out anxiety TAI questionnaire. 
FINDINGS: The mean score of the comprehensive exam was 13±1/8 based on62/3(43) the midwifery students who 
were successful in this test. Between the two groups there were no significant differences in demographic 
characteristics. But low grade point mean and term time anxiety score showed a significant correlation with success in 
the comprehensive exam (p≤0/001). Correlation test showed that the family status also has a significant role in student 
is success in comprehensive exams(R=0/516, P≤0/05). 
CONCLUSION: According to this study, the educational background and psychological factors had the greatest 
impact on the outcome of comprehensive exam. It is best to plan for the future is program to improve the students' 
academic achievement and psychological counseling for anxiety, especially during the exam. 
 
KEY WORDS: Comprehensive exam, Midwifery students, Educational status, Test anxiety, Demographic Features 
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