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 چکيده

اضطراب  ،اساس سرزندگی تحصيلیهای دانشجویان برحاضر کشف خوشه هدف پژوهش

های آنان بود. تحقيق از نوع کاربردی بوده و طرح آن از امتحان و بررسی عملکرد تحصيلی خوشه

دانشجویان سال دوم کارشناسی دانشگاه  کليةآماری پژوهش حاضر  جامعةنوع همبستگی است. 

نه با نفر به عنوان نمو 360که از ميان آن تعداد  ،بودند 1397-98شهيد مدنی آذربایجان در سال 

در پژوهش حاضر شده استفاده  هایای انتخاب شدند. ابزارگيری تصادفی خوشهروش نمونه

اضطراب امتحان ساراسون و مقياس سرزندگی تحصيلی مارتين و مارش بود. برای تحليل  نامةپرسش

ای سلسله مراتبی )روش وارد( و آزمون تی مستقل استفاده شد. بر اساس ها از تحليل خوشهداده

اول شامل دانشجویانی بود که اضطراب  شد، که خوشةها دو خوشه از دانشجویان شناسایی افتهی

دوم شامل دانشجویانی بود که اضطراب  خوشةو  ،امتحان و سرزندگی تحصيلی متوسط داشتند

دوم به طور  خوشةامتحان پایين و سرزندگی تحصيلی باالیی داشتند. عملکرد تحصيلی دانشجویان 

های اضطراب امتحان و سرزندگی اول بود. دستيابی به خوشه خوشةبهتر از دانشجویان  یدارمعنی

سازد. تحصيلی دانشجویان، بررسی فرایند آموزش و یادگيری را با رویکردی گروه محور ممکن می

های دانشجویانی که اضطراب امتحان کمتری داشته و از سرزندگی تحصيلی به این صورت که گروه
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 مقدمه
 های مهمها و اولویتهای فردی در عملکرد تحصيلی همواره از نگرانیفهم دالیل تفاوت

دانشجویان با دنيایی پویا و محيطی سراسر  امروزه کهاینشناسان تربيتی بوده است. با توجه به روان

برخوردشان با  وةنحها و تواند در عملکرد آنعوامل زیادی می ،اندتغيير و دگرگونی مواجهدر حال 

دهند قرار می تأثيرموضوعات یادگيری مؤثر باشند. شناخت عواملی که موفقيت تحصيلی را تحت 

مند به شناخت همعانی ضمنی مهمی برای یادگيری و آموزش دارد. برای مثال بسياری از مربيان عالق

ای ضعيف عمل های تحصيلی خوب و عدهدر برنامه دانشجویانای از این نکته هستند که چرا عده

 عةتوسحصيلی به منظور های موفقيت تای دیگر از محققان نيز به شناخت تعيين کنندهکنند. عدهمی

، 1مندند تا سطح عملکرد تحصيلی افراد را بهبود بخشند )اوکانر و پاونوننهتحصيلی عالق رةدواهداف 

های مهم بيناند تا پيشطور مداوم تالش کردهشناسان تربيتی بهبه یک قرن روان(. برای نزدیک 2007

؛ به نقل 2000، 3اتو، پرینس، الشوت و هاماکر؛ بوس1920، 2عملکرد تحصيلی افراد را بيابند )ثرندایک

امروزی تأکيدی بيش از حد روی  جامعة(. در همين راستا، 2003، 4پریميوزیک و فارنهام-از چامورو

آورد تا در فشار وارد می دانشجویانجامعه به  ،اهميّت امتحانات و موفقيت تحصيلی دارد. بنابراین

ها را افزایش داده و متعاقباً وضعيت تحصيلی، و استرس آنتحصيالت موفق شوند، در نتيجه اضطراب 

(. یکی 2012، 5دهد )اصغری، عبدل کدیر، الياس، و باباقرار می تأثيرها را تحت شغلی و عاطفی آن

است. اضطراب امتحان به عنوان یک  6بر عملکرد تحصيلی افراد، اضطراب امتحان مؤثراز عوامل 

 ای تنگاتنگ با عملکرد و پيشرفت تحصيلی دانشجویان دارد.بطهمتداول و مهم آموزشی را دةپدی

( است که 2002، 7اضطراب امتحان یکی از هيجانات مبتنی بر ارزیابی )پکران، گوتز، تيتز و پری

( و به 1995، 8ها به عنوان تهدید اشاره دارد )اسپيلبرگر و واگهای افراد در برآورد ارزیابیبه تفاوت

ها )مثالً مدل سه عاملی ورن و شود. در بعضی از مدلچند بعدی در نظر گرفته می زةساعنوان یک 

شناختی یعنی تفکرات )نگرانی و تفکرات  فةمؤلیک  دةبرگيرن( اضطراب امتحان در 2004، 9بنسون

پرتی و رفتاری، یعنی رفتارهای فرار از تکليف )رفتارهای حواس لفةمؤامتحان(، یک  ارةنامربوط درب

شناختی های خودکار )انگيختگی روانشناختی، یعنی واکنشروان -عاطفی مؤلفةوجه( و یک عدم ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. O’Connor & Paunonen 
2. Thorndike 

3. Busato, Prins, Elshout, & Hamaker 

4. Chamorro-Premuzic & Furnham 
5. Asghari, Abdul Kadir, Elias, & Baba 

6. test anxiety 

7. Pekrun, Goetz, Titz, & Perry 
8. Spielberger & Vagg 

9. Wren  & Benson 



 145 ...یليدر عملکرد تحص یليتحص یاضطراب امتحان و سرزندگ یهانقش خوشه

های بدنی اضطراب( است. اضطراب امتحان در واقع شکلی ویژه از اضطراب است که به و نشانه

کند. افراد قبل از امتحان، در حين امتحان و بعد از امتحان اشاره می وسيلةشرایط تجربه شده به 

های ارزیابی تعریف شود که تواند به عنوان یک شکل از پاسخ افراد به موقعيتاب امتحان میاضطر

شود تا نسبت به احتمال شکستی که از اضطراب او ناشی می ،دهدقرار می تأثيریادگيرنده را تحت 

(. تحقيقات راجع به اضطراب 2012، 1احساس نگرانی زیادی داشته باشد )دیوی و مانگونسانگ

 کندمیارزیابی را  دانشجویانهای هوشی و فکری هایی که تواناییحان معموالً در تمام موقعيتامت

ای ای مانند سؤاالت روزانهو تا امور ساده ،کاربرد دارد، این موقعيت از امتحانات رسمی شروع شده

تواند (. اثر اضطراب امتحان می2002، 2گيرد )استيپکشود را در بر میکه توسط مدرس پرسيده می

کنند از شکست ی که اضطراب امتحان را تجربه میدانشجویانبار باشد. زیان دانشجویانبرای موفقيت 

( گزارش 2012؛ به نقل از دیوی و مانگونسانگ، 1966ترسند. اسپيلبرگر )های تحصيلی میدر حوزه

ترک  ،ن باالیی دارند به خاطر شکست تحصيلیی که اضطراب امتحادانشجویاندرصد از 20کرد که 

تا  15ن یک تحقيق بين فرهنگی آشکار کرد که اضطراب امتحان در بي ،کنند. همچنينتحصيل می

(. به لحاظ مفهومی اضطراب امتحان به 2001، 3دونالدرواج دارد )مک دانشجویاندرصد از 20

شود که با پيامدهای منفی همچون میهای پدیدار شناختی، فيزیولوژیکی و رفتاری منجر واکنش

 (. 1998، 4های ارزیابی همراه است )زیدنرداشتن احساس شکست در امتحان یا دیگر موقعيت

با اضطراب امتحان باال  دانشجویانهای پدیدارشناختی به معنای این است که واکنش ،عالوه بر این

شوند هميشه موقعيت ارزیابی روبرو می به این صورت که وقتی که با ،اضطراب پایينی دارند آستانة

گيرند که این وضعيت به خودکارآمدی پایين، تجسم موقعيت را به عنوان یک نوع تهدید در نظر می

(. 1990، 5شود )ساراسون و ساراسونهای بسيار قوی عاطفی منجر میشکست در ذهن، و واکنش

در بدن مانند انقباض قلب، افزایش  هاهای فيزیولوژیکی منجر به بعضی واکنشحال آنکه واکنش

ضربان قلب، فشار خون، دمای بدن، قند خون، اسيد معده، گشادی مردمک چشم، مشکالت تنفسی، 

(. 1979، 6شود )هلندورث، گالزسکی، کرکلند، جونز و وان نورمنتنيدگی عضالنی و تعرق می

رسد که به این باور می آید که شخصهای رفتاری اضطراب امتحان نيز زمانی بوجود میواکنش

در این وضعيت  ،اند، بنابراینهای هوشی، اجتماعی و انگيزش او هنگام امتحان مسدود شدهتوانایی

حداکثری از زمان در کالس درس، سازماندهی و  ادةاستفدر رفتارهایی از قبيل  دانشجویان

بهينه از زمان هنگام امتحان دادن ناتوان  ةاستفادبرداری در کالس، آماده شدن برای امتحان و یادداشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Dewi & Mangunsong 
2. Stipek 

3. McDonald 
4. Zeidner 

5. Sarason & Sarason 

6. Hollandsworth, Glazeski, Kirkland, Jones, & Van Norman 
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اند که اضطراب امتحان باال با عملکرد تحصيلی (. محققان نشان داده1980، 1هستند )کالر و هوالهان

 (.2001دونالد، ؛ مک2007، 2؛ سنا، لو و لی2010همبستگی منفی دارد )بيرجندی و عالمی، 

( برآورد 2005، 4)زیدنر و متيوز 3رجاعیا-مدل اضطراب ارزیابی تابع مدیریت خود مطابق با

های احتمالی به فرایندهایی که خودآگاهی )مثالً اعتقادات شایستگی( را با پاسخ يلةوستهدید به 

شود. کند کنترل میگيری کردن در مقابل تالش کردن( یکپارچه میموقعيت تهدید )مثالً کناره

کننده مانند یادآوری یک امتحان ت تهدیدافکار مربوط به یک موقعي فرایندهای برآورد توسط

سيستم شناختی خود فرد  رةدرباشود. فراشناخت، اعتقادات و خودآگاهی اندازی میالوقوع راهقریب

ممکن است برآورد تهدید را افزایش دهند. برای مثال، اعتقادات نگران کننده که یک راه مؤثر برای 

آموزانی که به ب امتحان را افزایش دهد. مثالً دانشکنار آمدن با تهدید است ممکن است که اضطرا

های توسعه گيری یا دوری از موقعيتکنندگی، مانند کنارهبينیپيش -شکست با راهبردهای خود

یابد شان افزایش میو اعتقادات منفی ،شونددهند، نسبت به تهدید بيشتر نگران میها، پاسخ میمهارت

برآورد تهدید افزایش اضطراب و  جةیابد. نتيها افزایش میو به موجب آن برآورد تهدید آن

 های مزاحم عملکرد است.شناخت

 کهاین ارةپيچيده و تصنعی را درب يوةیک ش ،ارجاعی-مدل اضطراب ارزیابی تابع مدیریت خود

کند. سرزندگی تواند با روندهای اضطراب امتحان ادغام شود، پيشنهاد میمی 5سرزندگی تحصيلی

شناسی های اخير در روانشناختی نسبتاً جدید است که بيشتر با پيشرفتروان ازةتحصيلی یک س

در  دانشجویان(. سرزندگی تحصيلی به ظرفيت 2006، 6نگر مطرح شده است )مارتين و مارشمثبت

عادی تحصيلی  رةدوآوردن در برابر فشارها و پاسخ دادن انطباقی نسبت به موانعی که در طول تاب

پاسخ  ةارائکنند اشاره دارد. در واقع سرزندگی تحصيلی به در مدرسه، دانشکده یا دانشگاه تجربه می

کند ضعيف اشاره می هایهای تحصيلی معمول مانند رقابت، فشار امتحان یا نمرهانطباقی به گرفتاری

آموزشی  -انداز روانی(. سرزندگی تحصيلی عاملی مهم در چشم2009، 2008)مارتين و مارش، 

کنند به آنان یاری شان تجربه میاست که زمانی که دانشجویان گرفتارهایی را در زندگی تحصيلی

دهند )یو و ه رخ میها و خطراتی که تقریباً به طور مکرر و هر روزرساند، مخصوصاً گرفتاریمی

 (.2014، 7 مارتين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Culler & Hollahan 
2. Sena, Lowe, & Lee 
3. self-referent executive function model of evaluation anxiety 
4. Zeidner & Matthews 
5. academic buoyancy 
6. Martin & Marsh 
7. Yu & Martin 
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سرزندگی تحصيلی منجر به افزایش ایمنی  ازةسدهد که رشد های پژوهشگران نشان مییافته

شود که در زندگی تحصيلی روزمره با آن روبرو هایی میدانشجویان در برابر مسائل و گرفتاری

شود و به به پيامدهای مثبتی میشوند. بهبود رشد ظرفيت سرزندگی تحصيلی دانشجویان منجر می

 ،همچنين (.2014کند )رئيسی، دهقانی، جوانمرد، شجاعی و منفرد نعيميان، ها کمک میسالمتی آن

ریزی سرزندگی تحصيلی با پيامدهای آموزشی انطباقی و سازگارانه مانند سطوح باالی اطمينان، برنامه

 ،ای مثبت همبسته است. از سوی دیگره گونهو ایستادگی و سطوح پایين اضطراب و کنترل متزلزل ب

؛ 1ای معکوس و منفی با اضطراب تحصيلی کلی )مارتين، کولمار، دیویسرزندگی تحصيلی به گونه

( 2012، 2آزبورن-( و اضطراب امتحان )پوتوین، سيمز، کانرز، و داگالس2008مارتين و مارش، 

عالوه بر این، (. 2013، 3ند )پوتوین و دالیکبينی میهمبسته است و اضطراب تحصيلی آینده را پيش

ثباتی هيجانی، نگرانی، ای منفی بیاند که سرزندگی تحصيلی به گونهتحقيقات پيشين نشان داده

کند )پوتوین و بينی میتفکرات غلط مربوط به امتحان، تنش و عالئم ناخوشایند بدنی را پيش

يان سرزندگی تحصيلی را به عنوان پشتيبانی برای پيشنهاد شده که مرب ،(. بنابراین2012همکاران، 

در کنار آمدن با مشکالت تحصيلی روزمره در نظر بگيرند )مارتين، جينس،  دانشجویانکمک به 

تواند سپری در برابر احتمال (. از سویی سرزندگی تحصيلی می2013، 4براکت، مالمبرگ، و هال

باالتر  تحصيلی سرزندگی دارای دانشجویانارزیابی، برآورد تهدید باشد. هنگام روبرو شدن با تهدید 

باشند. این  دانشجویانتر از دیگر تری داشته و موفقهای مثبتممکن است خودآگاهی و انگيزه

گيری تحصيلی و ها در مقابل کنارهتری بدهند که از آنممکن است اسنادهای مثبت دانشجویان

ها اضطراب امتحان و اضطراب شود که آنبينی کنندگی محافظت کرده و متعاقباً موجب میخودپيش

 (.2005تحصيلی کمتری را تجربه کنند )زیدنر و متيوز، 

ای بر اساس دو متغير سرزندگی تحليل خوشهدر رابطه با پيشينه پژوهش در داخل کشور تاکنون 

اما در یک پژوهش خارجی که توسط مارتين و  ،تحصيلی و اضطراب امتحان صورت نگرفته است

 دانشجویانسه نوع متفاوت )سه خوشه( از  ،آوری انجام شدسرزندگی و تاب نةزمي( در 2008مارش )

تحصيلی باال با اضطراب پایين و کنترل  دارای سرزندگی دانشجویاناول شامل  شةخومتمایز گردید: 

دارای سرزندگی تحصيلی باال با اضطراب باال و کنترل پایين، و  دانشجویاندوم شامل  خوشةباال، 

دارای سرزندگی تحصيلی پایين با اضطراب باال و کنترل پایين. این  دانشجویانسوم شامل  خوشة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Colmar & Davey 
2. Putwain, Symes, Connors, & Douglas-Osborn 
3. Putwain & Daly 
4. Martin, Ginns, Brackett, Malmberg, & Hall 
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با استفاده از سرزندگی  دانشجویانک بين تحقيق اولویت و توجيه تجربی مناسبی را برای تفکي

 آورد.تحصيلی و اضطراب امتحان فراهم می

توان عنوان کرد که احتمال دارد اضطراب امتحان و سرزندگی با توجه به آنچه در باال ذکر شد می

اضطراب  کهاینبا توجه به  ،های متفاوتی بين فراگيران ترکيب شوند. همچنينتحصيلی به شکل

دارند،  تأثيرامتحان و سرزندگی تحصيلی )بر اساس ادبيات تحقيق( در عملکرد تحصيلی فراگيران 

های مختلف پرداخت. لذا پژوهش توان به بررسی تفاوت در عملکرد تحصيلی فراگيران در خوشهمی

 های زیر است:گویی به پرسشحاضر در صدد پاسخ

د مدنی آذربایجان از لحاظ اضطراب امتحان و سرزندگی بندی دانشجویان دانشگاه شهي. خوشه1

 تحصيلی چگونه است؟

 وجود دارد؟  داریمعنیهای مختلف دانشجویان از لحاظ عملکرد تحصيلی تفاوت . آیا بين خوشه2

 پژوهش روش

 کنندگان پژوهششرکت

آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان سال دوم کارشناسی دانشگاه شهيد مدنی  جامعة

نفر سال دوم دانشگاه  360تشکيل دادند که از ميان آن تعداد  1397-98آذربایجان در سال تحصيلی 

ای انتخاب شدند. به گيری تصادفی خوشهبر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه و با روش نمونه

های مختلف دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان، چند کالس به صورت ه از ميان کالساین صورت ک

ها ابزار پژوهش را تکميل کردند. ميانگين همة دانشجویان حاضر در آنو  ،تصادفی انتخاب شدند

فراوانی و درصد  1 شمارة سال بود. در جدول 79/1و انحراف استاندارد  87/19سنی دانشجویان 

 ها آورده شده است.تحصيلی آن تةرشپژوهش برحسب جنسيت و  کنندگان درشرکت

 
 کنندگان پژوهش برحسب جنسيت و رشته تحصيلیفراوانی و درصد شرکت -1جدول 

 درصد فراوانی گروه متغير                    

 جنسيت

 61/53 193 مرد

 39/46 167 زن

 100 360 کل

        یليرشته تحص

 66/46 168 انسانی

 5/32 117 فنی مهندسی

 84/20 75 علوم پایه

 100 360 کل
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 پژوهش يابزارها

 ها از این ابزارها استفاده شد:آوری دادهدر پژوهش حاضر برای جمع

( ساخته شده 1957توسط ساراسون ) نامهپرسشاین : 1اضطراب امتحان ساراسون نامةپرسش

( 3، اغلب اوقات = 2، گاهی اوقات = 1، به ندرت = 0ای )هرگز = چهار گزینه ةگوی25و حاوی 

به  24، 21، 19، 11، 2های است. گویه 75است. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر آن 

 دةدهنباالتر باشد، نشان نامهپرسشفرد در این  مرةنشوند. هر چه گذاری میصورت معکوس نمره

به عنوان نبود اضطراب، نمرات بين  12بر این اساس نمرات کمتر از  .شتری استميزان اضطراب بي

به عنوان اضطراب  63اضطراب متوسط و نمرات باالتر از  38-62اضطراب کم، نمرات بين  37-13

 نامهپرسش(. روایی و پایایی این 1387شوند )رضایی، سيدفاطمی و حسينی، زیاد در نظر گرفته می

توجه به ضریب آلفای (. با 1396است )بيابانگرد،  شدهیيد أو ت يدهیادی سنجهای زدر پژوهش

(. 1396)بيابانگرد،  کردهای مشابه استفاده مذکور را در پژوهش نامةپرسش توانمی ،88/0کرونباخ 

و روایی  ،دست آمدهب 82/0برابر با  نامهپرسشضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای این 

 .شدشناسی تأیيد نيز بر اساس نظر متخصصان روان نامهپرسشمحتوایی 

برای سنجش سرزندگی تحصيلی دانشجویان از مقياس تک بعدی  :2مقياس سرزندگی تحصيلی

در کنار  دانشجویان( استفاده شد. این مقياس به توانایی 2008سرزندگی تحصيلی مارتين و مارش )

گویه دارد  6و فشارهای تحصيلی اشاره دارد. این مقياس  هاها، گرفتاریبا موانع، چالش مؤثرآمدن 

، موافقم 3، نظری ندارم = 2، مخالفم = 1ها به صورت طيف ليکرتی )کامالً مخالفم = که پاسخ به آن

باالتر به معنای سرزندگی تحصيلی باالتر  مرةنشود که گذاری می( نمره5، و کامالً موافقم = 4= 

 ةنمراست. بدین ترتيب  6و کمترین نمره برابر با  30برابر با  نامهپرسشاست. حداکثر نمره در این 

به عنوان سرزندگی تحصيلی متوسط و  21تا  14 ةنمربه عنوان سرزندگی تحصيلی پایين،  13تا  6

(. 2008شود )مارتين و مارش، ال در نظر گرفته میبه عنوان سرزندگی تحصيلی با 30تا  22 ةنمر

بدست آمد  82/0( برابر با 2010در پژوهش مارتين و همکاران ) نامهپرسشآلفای کرونباخ برای این 

. ضریب آلفای کرونباخ برای مقياس سرزندگی تحصيلی در شدتأیيد  نامهپرسشو روایی صوری 

 دست آمد.هب 80/0پژوهش حاضر 

های مؤلفه يوةای مقياس سرزندگی تحصيلی با روش تحليل عامل به شگویه 6رم ف ازةروایی س

یا باالتر  3/0. بررسی ماتریس همبستگی نشان داد که تمام ضرایب دارای مقدار شدبررسی  3اصلی

( 1974، 4یا باالتر )کایزر 6/0بود که با مقدار پيشنهادی یعنی  82/0برابر با  KMOهستند. مقدار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Sarason's Test Anxiety Questionnaire 
2. academic buoyancy scale 

3. principal component analysis 
4. Kaiser 
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(. با توجه به باال P</001بود ) دارمعنینيز از نظر آماری  1دارد. آزمون کرویت بارتلتخوانی هم

توان شدن آزمون کرویت بارتلت می دارمعنیو  نامهپرسشهای بودن ضرایب همبستگی بين گویه

های اصلی آشکار مؤلفه وةشياست. تحليل عامل به  پذیرنتيجه گرفت که انجام تحليل عاملی توجيه

ها( وجود دارد که راج عاملد که یک مولفه با مقدار باالتر از یک )به عنوان مالک برای استخکر

نيز نشان داد که یک  2کند. بررسی نمودار سنگریزهدرصد از واریانس کل مقياس را تبيين می37/60

وجود یک مؤلفه در  دةدهننشان( که 1ول وجود دارد )نمودار ا فةمؤلشکستگی مشخص بعد از 

 مقياس سرزندگی تحصيلی است. 

 

 
 هاي مقياس سرزندگی تحصيلی نمودار سنگريزه براي بررسی تعداد مؤلفه -1نمودار 

 

دهد که سرزندگی تحصيلی نشان می نامةپرسشهای ماتریس بارهای عاملی گویه 2در جدول 

 اند.یک مؤلفه )عامل( اختصاص یافته هستند و به 60/0گویه دارای بار عاملی باالتر از  6تمامی 

 
 هاي مقياس سرزندگی تحصيلیماتريس بارهاي عاملی گويه-2جدول 

 بار عاملی سؤاالت

 1گويه 

 2گويه 

 3گويه 

 4گويه 

 5گويه 

 6 گويه

64/0 

70/0 

77/0 

77/0 

72/0 

65/0 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Bartletʼs test of sphericity 

2. Scree plot 
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 شدةهای گذرانده برای بررسی عملکرد تحصيلی دانشجویان معدل ترمعملکرد تحصيلی: 

 .شداستفاده  Zاستاندارد  مرةها به ندانشجویان )معدل کل( پس از تبدیل آن

 روش اجراي پژوهش

ی در اختيار سازآمادهاضطراب امتحان ساراسون و سرزندگی تحصيلی پس از  نامةپرسشدو 

)که در باالی هر  نامهپرسشخواسته شد تا طبق دستورالعمل هر  هاآنو از  ،دانشجویان قرار گرفت

منظور جلوگيری از سوگيری احتمالی نوشته شده بود( عمل کنند. در پژوهش حاضر به نامهپرسش

ی شده از راهکار ایجاد موازنه آورجمعو تقویت اعتبار نتایج  هانامهپرسشدر پاسخ به سؤاالت 

به افراد به یک شکل ثابت و یکنواخت  هانامهپرسش ئةارابه این صورت که ترتيب  ،استفاده شد

حفظ تعادل و موازنه در اعتبار  زمينة هانامهپرسش ارائةنبود؛ بلکه در این روش با تغيير در ترتيب 

 پژوهش هدف ،هانامهپرسش یاجرا از پيش فراهم شد. هانامهپرسشی داده شده به سؤاالت هاپاسخ

 در ه شدخواستها آن از و ،هداد حيتوض هایآزمودن یبرا کامل طوربه را اطالعات ماندن محرمانه و

، سؤاالت خود را بپرسند. پس از تکميل هاآن نکردن درک ای االتؤس در ابهام وجود صورت

ی افزارنرم مةبرنادر  هادادهصورت گرفت و  هادادهتوسط دانشجویان، استخراج  هانامهپرسش

SPSS.21 ،شدو نتایج استخراج  الزم انجام، آماری هایتحليل هادادهروی  ثبت گردید. پس از آن. 

با  1ای سلسله مراتبی به روش واردهای دانشجویان از تحليل خوشهبرای دستيابی به خوشه

به  2اقليدسی ای حاضر از مجذور فاصلةحليل خوشهاستفاده شد. در ت .21SPSSافزار استفاده از نرم

دست آمده در عملکرد ههای بعنوان شاخص شباهت استفاده شد. به منظور بررسی تفاوت بين خوشه

 . کار رفتبهتحصيلی آزمون تی مستقل 

 هايافته
ميانگين و انحراف استاندارد نمرات دانشجویان در متغيرهای اضطراب امتحان و  3در جدول 

 است. سرزندگی تحصيلی بر حسب جنسيت نشان داده شده 
 ميانگين و انحراف استاندارد سرزندگی تحصيلی و اضطراب امتحان دانشجويان -3جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين فراوانی گروه متغير

 سرزندگی تحصيلی

 28/5 35/20 193 مرد

 73/4 89/20 167 زن

 07/5 56/20 360 کل

 اضطراب امتحان

 05/11 07/30 193 مرد

 97/10 67/31 167 زن

 03/11 69/30 360 کل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ward method 

2. Squared Euclidean distance 
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دهد که ميانگين سرزندگی تحصيلی و اضطراب امتحان دانشجویان نشان می 3مندرجات جدول 

 زن باالتر از دانشجویان مرد است.

ها از های این آزمون، برای نرمال بودن دادهفرضبندی، جهت رعایت پيشقبل از تحليل خوشه

 ،. همچنينهستندها نرمال ها نشان داد که دادهیافته و ،اسميرنوف استفاده شد -آزمون کالموگروف

بود. لذا ندار نتایج آن معنیها از آزمون لوین استفاده شد، و همگنی واریانس وضةمفربرای بررسی 

  ها برقرار است. یکسانی واریانس ضةمفرو

ای خوشهبندی دانشجویان از لحاظ اضطراب امتحان و سرزندگی تحصيلی از تحليل خوشه برای 

المبدای ویلکز  Fبندی که دارای باالترین مقدار که خوشه ،سلسله مراتبی )روش وارد( استفاده شد

( و به همين دليل از حالت 63/201برابر با  Fبندی دو گروهی بود )نوع خوشه .بود دارمعنیباشد 

 بندی دانشجویان استفاده شد. دو گروهی برای خوشه

انحراف استاندارد سرزندگی تحصيلی و اضطراب امتحان مربوط به هر ميانگين و  4در جدول 

 خوشه ارائه شده است.
 هاي دانشجويان )با استفاده از روش وارد(ميانگين و انحراف معيار خوشه -4جدول 

  

ای سلسله مراتبی که با روش وارد انجام گرفت اولين خوشه تشخيص داده در تحليل خوشه 

شده شامل دانشجویانی بود که دارای سرزندگی تحصيلی پایين و اضطراب امتحان باال بودند. دومين 

 خوشه دانشجویانی را در بر گرفت که دارای سرزندگی تحصيلی باال و اضطراب امتحان پایين بودند.  

های دانشجویان نشان داده های سرزندگی تحصيلی و اضطراب امتحان خوشهنيمرخ 2در نمودار 

ميانگين نمرات سرزندگی تحصيلی و اضطراب امتحان مربوط  سةمقایشده است. این نمودار امکان 

 کند.   را فراهم می 2و  1های به خوشه

 

 اضطراب امتحان سرزندگی تحصيلی شاخص تعداد افراد هر خوشه (Wardبندي وارد )روش خوشه

 208 خوشه يک
 ميانگين

 انحراف استاندارد

65/18 

06/5 

87/38 

81/7 

 152 خوشه دو
 ميانگين

 انحراف استاندارد

19/23 

76/5 

83/20 

04/3 
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 هاي دانشجويانخوشهنيمرخ سرزندگی تحصيلی و اضطراب امتحان  -2نمودار 

 

به منظور بررسی تفاوت عملکرد تحصيلی دانشجویان خوشه یک با دانشجویان خوشه  ،همچنين

 ارائه شده است. 5های مستقل استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول گروه tدو از آزمون 
 هاي دانشجويانهاي توصيفی مربوط به معدل خوشهشاخص -5جدول 

            متغير          
 

 هاخوشه

 ميانگين

 (z)بر حسب 

انحراف 

 استاندارد
t df 

سطح 

 داريمعنی

  عملکرد تحصيلی        

 

 خوشه یک

 خوشه دو

25/1 

63/1 

93/0 

67/0 
44/3 358 01/0 

( نشان داد که بين دانشجویان خوشه یک و دو از لحاظ ميانگين عملکرد 5)جدول  tنتایج آزمون 

بر اساس  کهاین. با توجه به (t( 358= )  44/3 و > p 01/0)وجود دارد داریمعنیتحصيلی تفاوت 

( بيشتر از ميانگين معدل دانشجویان 63/1ميانگين معدل دانشجویان خوشه دو ) 5های جدول داده

توان گفت که دانشجویان خوشه دو عملکرد تحصيلی بهتری از ( است می25/1خوشه یک )

 رند. دانشجویان خوشه یک دا

 گيريبحث و نتيجه
آذربایجان بر اساس های دانشجویان دانشگاه شهيد مدنی هدف از پژوهش حاضر تعيين خوشه

ها در عملکرد تحصيلی آنان بود. سرزندگی تحصيلی و بررسی نقش این خوشهاضطراب امتحان، 

اول شامل  شةخونشان داد که در بين دانشجویان دو خوشه وجود دارد.  شدهای انجام تحليل خوشه

دوم دانشجویانی  ةخوشدانشجویانی بود که سرزندگی تحصيلی و اضطراب امتحان متوسطی داشتند و 

دانشجویان  ،اینبرتحصيلی باالیی داشتند. عالوه را در برگرفت که اضطراب امتحان پایين و سرزندگی
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اول داشتند عملکرد  ةخوشدوم که اضطراب امتحان کمتر و زنده دلی باالتری از دانشجویان  شةخو

 تحصيلی بهتری داشتند.

دو )اضطراب  ةخوشهای پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به عملکرد تحصيلی بهتر یافته

که  زمانییک، برآورد تهدید ادراک شده  ةخوشامتحان پایين و سرزندگی تحصيلی باال( نسبت به 

( 2005های زیدنر و متيوز )و این یافته با نتایج پژوهش ،سرزندگی تحصيلی باالست کمتر خواهد بود

تواند به عنوان سرزندگی تحصيلی می که نشان دادند هاآن .( همسو است2008و مارتين و مارش )

تحصيلی )مانند مدیریت فشار امتحان،  مرةمسائل و مشکالت روز ،سپری در برابر اضطراب امتحان

 ..( باشد.فشار مطالعه، شکست در امتحانات و.

تر افراد خوشه های این پژوهش )با توجه به عملکرد تحصيلی ضعيفدر تبيين یافته ،در مجموع 

اضطراب امتحان باال دارای  باتوان اظهار داشت که نتایج تحقيقات نشان داده است فراگيران یک( می

، فرایندهای فراشناختینوعی کمبود رفتاری در توانایی تحصيلی هستند. این فراگيران در استفاده از 

؛ به نقل از 1981، 1کيچی، لين و هولينجرکنترل و نظارت بر خود نيز مشکل دارند )بنجامين، مک

افراد دارای اضطراب امتحان باال معموالً زمانی که در  ،(. همچنين2012دیوی و مانگونسانگ، 

و در حالی که پاسخ  ،شده گيرند دچار دستپاچگیهای ارزیابی )مانند امتحانات( قرار میموقعيت

های خود به درستی شود که از دانستهدانند شدت اضطراب امتحان مانع از آن میسؤاالت درسی را می

 تأثير های ارزیابیهنگام قرار گرفتن در موقعيت توانداضطراب امتحان می ،استفاده کنند. همچنين

نظمی شناختی در ذهن افراد بگذارد. عملکرد تحصيلی افراد از طریق ایجاد اختالل و بی را برخود 

بين اضطراب امتحان و عملکرد  دارمعنیای معکوس و توان انتظار داشت که رابطهمی ،در نتيجه

روبرو شدن با تهدید ارزیابی )مانند امتحان(  هنگام ،. از طرف دیگرداردتحصيلی افراد وجود 

 ،تری داشته باشندهای مثبتسرزندگی تحصيلی باالتر ممکن است خودآگاهی و انگيزه با ویاندانشج

ممکن است اسنادهای  هاآن باشند. همانگونه که در مقدمه ذکر شد دانشجویانتر از دیگر و موفق

 ،کردهبينی کنندگی محافظت گيری تحصيلی و خود پيشها در مقابل کنارهکه از آن داشته باشند یمثبت

(. 2005ها اضطراب امتحان کمتری را تجربه کنند )زیدنر و متيوز، آن تاو متعاقباً موجب شود 

مانع از اجتناب و تواند سرزندگی تحصيلی و باورهای مثبت نسبت به آگاهی خود می ،همچنين

سرزندگی دانشجویانی که ، . بنابراینشوند تحصيلی امورات از تالش و پشتکار در گيری افرادکناره

تحصيلی باالتر )خوشه دو در پژوهش حاضر( و اضطراب امتحان کمتری دارند، متقابالً عملکرد 

 دارند.  را نيز تحصيلی بهتری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Benjamin, McKeachie, Lin, & Holinger 
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های اضطراب امتحان و سرزندگی تحصيلی دانشجویان، بررسی فرایند آموزش و دستيابی به خوشه

ورت که دانشجویانی که اضطراب سازد. به این صمحور ممکن مییادگيری را با رویکردی گروه

عملکرد تحصيلی بهتری از این رو از سرزندگی تحصيلی باالتری برخوردارند،  دارند،امتحان کمتری 

 مؤثرکه با توجه به نقش  شودمیو معلمان پيشنهاد  استادانبر این اساس به مسئوالن،  خواهند داشت.

تحصيلی، اقدامات  مشکالت گوناگون و حفاظتی سرزندگی تحصيلی در برابر اضطراب امتحان و

ی از عوامل و نه تنها عامل( الزم را در جهت باال بردن سرزندگی تحصيلی )البته به عنوان یک

کنند که ( پيشنهاد می2008آموزان و دانشجویان در کشور فراهم نمایند. مارتين و مارش )دانش

ایجاد  دانشجویانرزندگی تحصيلی را در نيازهای سپيش استادانچندین راه وجود دارد تا معلمان و 

که اعتماد به نفس  ،شودمحقق می دانشجویانکنند. این امر از راه رشد دادن اعتماد به نفس تحصيلی 

مناسبی داده  وظایف و تکاليف تحصيلیشود که به فراگيران از این طریق محقق میتحصيلی نيز 

مبتنی که  هانآبازخوردهای حمایتی و مثبت به  رائة، و اریزی و پشتکاراز طریق برنامههمچنين ، شود

 افتد. اتفاق می نيز بهبود نيستند، در خودتنظيمیبر مقایسه با همساالن 

های پژوهش حاضر دادهی نيز بود. به عنوان مثال، هایمحدودیتعالوه بر این، پژوهش حاضر دارای 

کارشناسی  رةدودانشجویان  طریقاز و فقط  آوریجمع دهی()خود گزارش نامهپرسشاز طریق 

و از شاخص معدل کل برای بررسی عملکرد تحصيلی دانشجویان استفاده شده  ،انددست آمدههب

با توجه به انجام این پژوهش در دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان، عوامل فرهنگی و  ،است. همچنين

شود میپذیری بيشتر پيشنهاد عميم. بنابراین به منظور افزایش تدرنظر گرفته نشده استمحيطی نيز 

در  یترهای مناسبتر )مانند مصاحبه و یا ترکيبی از چند ابزار( و شاخصاز ابزارهای دقيق تا

ها و محيطو در های تحصيلی سایر دوره در شودمی. همچنين پيشنهاد شودتحقيقات آتی استفاده 

 شود.های دیگری نيز این پژوهش اجرا نگفره
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English Abstract 

 

The Role of Test Anxiety Clusters and Academic Buoyancy in 

Students' Academic Performance  

Ramin Habibi-Kaleybar1      Abolfazl Farid 2      Sadeg Sayadi3 

 

The aim of this applied correlational study was primarily to discover 

cluster the clusters of students based on their academic buoyancy and test 

anxiety and further to evaluate the academic performance of theseir 

clusters. The research was applied and its design was correlational. The 

statistical population of the present study was encompassed all second year 

undergraduate students of Azerbaijan Shahid Madani University in the 

academic year 2018-2019; of this population,  in which 360 people learners 

were selected as a sample through cluster random samplingas a sample by 

cluster random sampling. The instruments used tools in the present study 

were included the Sarason’s test anxiety inventory, and the Martin and 

Marsh’s academic buoyancy scale. Hierarchical cluster analysis (Ward 

method) and independent t-test were used to analyze the data. Based on 

the findings, two clusters of students were identified, the first cluster 

included students who hadith moderate test anxiety and academic 

buoyancy and the second cluster includedcomprised students with low test 

anxiety and high academic vitality. The academic performance of the 

second cluster students was significantly better than that of the first cluster 

students. Achieving Clustering students based on their test anxiety clusters 

and students' academic buoyancy makes it possible to examine the 

teaching and learning process with a group-based approach. In this 

wayThus, groups of students who have less test anxiety and higher 

academic buoyancy have better academic performance. 
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