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Abstract

Introduction: Academic life is one of the components of psychological well-being in many 
research systems. This study compares academic vitality, academic achievement, and test 
anxiety in gifted and normal first-grade students in Khodabandeh city, Iran.
Methods:In order to carry out the present research, the required coordination was made with 
the Khodabandeh Education Department and at the appropriate time, questionnaires were 
distributed among the students. The statistical population of the present study included all 
gifted and ordinary first-grade high school students in Khodabandeh city who were studying 
in the academic year 2018. Using Morgan's table, 358 students were selected using multistage 
cluster random sampling, and 6 schools were randomly selected from the list of public schools. 
From these schools, 14 classes were selected and all students of the selected classes took 
the test, from two gifted school in the region, four classes were randomly selected from each 
school and 152 students took the test using Morgan's table. Questionnaires for academic 
achievement, academic vitality and test anxiety of Sarason were provided to them. After 
collecting the questionnaires, in order to analyze the research findings using descriptive 
statistics, the mean and standard deviation were used for descriptive comparisons. 
Results: The present study showed that acceptance of academic help in students with sharp 
intelligence is more than normal students.
Conclusions: This study showed that regular school students are needed to be trained in order 
to receive and benefit from this skill. Therefore, it is recommended to provide them with the 
necessary education.
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مقدمه
سرزندگى تحصيلى به عنوان يكى از مؤلفه هاى بهزيستى روانى در 
بسيارى از نظام هاى پژوهشى مطرح مى باشد. وقتى فردى كارى را به 
صورت خودجوش انجام مى دهد نه تنها احساس خستگى و نااميدى 
به او دست نمى دهد، بلكه احساس مى كند انرژى و نيروى او افزايش 
يافته است. به طور كلى حس درونى سرزندگى شاخص معنى دار سالمت 
روانى است. سرزندگى تحصيلى به پاسخ مثبت سازنده و انطباقى 
به انواع چالش ها و موانعى كه در عرصة مداوم و جارى تحصيلى، 
تجربه مى شوند اشاره دارد [1]. بى عالقگى، خستگى و فرسودگى 

مقايسه  سرزندگى تحصيلى، كمك طلبى تحصيلى و اضطراب امتحان دانش آموزان عادى 
و تيزهوش مدارس دورة اول متوسطه شهرستان خدابنده
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چكيد   ه
 مقدمه: سرزندگى تحصيلى به عنوان يكى از مؤلفه هاى بهزيستى روانى در بسيارى از نظام هاى پژوهشى مطرح 
مى باشد. پژوهش حاضر به مقايسه سرزندگى تحصيلى، كمك طلبى تحصيلى و اضطراب امتحان در دانش آموزان 

تيزهوش و عادى دوره اول متوسطه شهرستان خدابنده مى پردازد.
خدابنده  شهرستان  پرورش  و  آموزش  اداره  با  نياز  مورد  حاضر هماهنگى هاى  پژوهش  انجام  منظور  به  روش: 
به عمل آمد و در زمان هاى مناسب، پرسش نامه ها بين دانش آموزان توزيع گرديد. جامعة آمارى پژوهش حاضر 
شامل كلية دانش آموزان تيزهوش و عادى دوره اول متوسطه شهرستان خدابنده مى باشد كه در سال تحصيلى 
97-96 مشغول به تحصيل بودند. با استفاده از جدول مورگان 358 نفر دانش آموز  به روش نمونه گيرى تصادفى 
به صورت  مدرسه  شش  عادى  مدارس  فهرست  ميان  از  كه  ترتيب  بدين  شد،  انتخاب  چندمرحله اى  خوشه اى 
انتخاب  كالس هاى  دانش آموزان  تمامى  و  انتخاب  كالس  مدارس چهارده  اين  از ميان  انتخاب گرديد.  تصادفى 
شده در آزمون شركت داده شدند، از ميان دو آموزشگاه تيزهوشان موجود در منطقه، از هر مدرسه به صورت 
تصادفى چهار كالس انتخاب و با استفاده از جدول مورگان 152 نفر دانش آموز در آزمون شركت داده شدند و 
پرسش نامه هاي كمك طلبى تحصيلى، سرزندگى تحصيلى و اضطراب امتحان ساراسون در اختيار آن ها قرار گرفت. 
پس از جمع آورى پرسش نامه ها، به منظور تحليل يافته هاى تحقيق با بهره گيرى از آمار توصيفى، براى مقايسة 
توصيفى از ميانگين و انحراف استاندارد استفاده شد. براى تجزيه و تحليل فرضيه ها نيز از آزمون تحليل واريانس 

چند متغيرى (MANOVA) به وسيله نرم افزار SPSS18 مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: پژوهش حاضر نشان داد كه پذيرش كمك طلبى تحصيلى در دانش آموزان تيزهوش بيشتر از دانش آموزان 

عادى است.
نتيجه گيرى: اين پژوهش نشان داد، دانش آموزان مدارس عادى براى پذيرش كمك طلبى نياز به آموزش دارند 

تا اين مهارت را آموخته و از آن بهره مند شوند. لذا پيشنهاد مى گردد آموزش هاى الزم به آنان داده شود.

تاريخ د      ريافت: 1397/09/13
تاريخ  پذيرش: 1397/12/18

كليدواژهها: 
سرزندگى، كمك طلبى، اضطراب 
و  عادى  دانش آموزان  امتحان، 

تيزهوش.

تمامى حقوق نشر براى د  انشگاه
علوم پزشكى بقيه اهللا (عج)

محفوظ است.

مقاله پژوهشى         

تحصيلى (به عنوان نقطة مقابل سرزندگى تحصيلى) رابطة معكوسى 
با عملكرد تحصيلى دانش آموزان دارد [2] [3]. در پژوهشى تحت 
دانش آموزان  در  تحصيلى  سرزندگى  و  مدرسه  جّو  مقايسة  عنوان 
تيزهوش و عادى، به اين نتيجه رسيدند كه دانش آموزان عادى و 
تيزهوش به لحاظ سرزندگى تحصيلى تفاوت معنادارى با يكديگر 
ندارند [4]. در پژوهشى ديگر، دانش آموزان سرآمد و دانش آموزان 
عادى در سرزندگى تحصيلى و عملكرد تحصيلى رابطه معنادار و 
مستقيم نشان دادند [5]. ضمن پژوهشى اين نتيجه حاصل شد كه 
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هولمز٢ (2001) بر اين عقيده است كه اضطراب امتحان افراد 
را براى امتحان بهتر، مهيا و آماده مى كند. در مقابل كوروساوا و  
هاراكيوز٣ (2000) بر اين عقيده است كه كاهش اضطراب موجب 
بهبود عملكرد افراد مى شود و مى توان فردى را كه دچار اضطراب 
امتحان است به منزلة فردى توصيف كرد كه مواد درسى را مى داند، 
اما به شدت اضطراب و برانگيختگى وى مانع از ظهور معلوماتش 

در جلسه امتحان مى گردد [10].
در پژوهشى با مطالعة دانش آموزان متوسطه، عوامل خودكارآمدى، 
كنترل، برنامه ريزى، اضطراب پايين و پشتكار و تالش به عنوان 
پيش بينى كننده هاى مهم سرزندگى تحصيلى دانش آموزان، هم چنين 
لذت از مدرسه، مشاركت در كالس و عزت نفس به عنوان پيش بينى 

كننده هاى موفقيت تحصيلى دانش آموزان معرفى شدند [11].
كه  دانش آموزانى  دريافت  تحقيقى  طى   (1993) فلك  ول 
اضطرابشان شديد است، عملكردشان خوب نيست و حتى اسمشان 
را هم باالى صفحات امتحان ننوشته بودند. در ضمن احتمال شكست 
احساس  هميشه  و  بود  افزايش  به  رو  مضطرب  دانش آموزان  در 
مى كردند براى انجام كارشان، يك فشار وجود دارد. دانش آموزان 
داراى اضطراب امتحان، در مورد مسائل مربوط به ناكامى و شكست 
و همين طور بر اثر رقابت شديد يا متوسط و يا مقايسه آن ها با ساير 
همكالسى هايشان دچار اضطراب مى شوند. هم چنين، بال (1985) 
در مطالعه خود رابطه بين اضطراب و نوع تكليف را مورد بررسى 
قرار داد يافته هاى او با نتايج مطالعات انجام شده در مورد رابطه 
در  دريافت  او  بود.  هم خوان  تحصيلى  پيشرفت  و  اضطراب  بين 
تكاليفى كه داراى پيچيدگى اندك هستند و يا تكاليفى كه فرد قبًال 
در آن ها مهارتى كسب كرده است، اضطراب مى تواند عملكرد را 
بهبود بخشيده، در تكاليف پيچيده و يا تكاليفى كه در آن ها افراد 
تمرين زيادى ندارند، اضطراب مى تواند ميزان عملكرد را كاهش 

دهد [12].
تحقيقى توسط گيج و برالنير (1983) در زمينة ارتباط اضطراب 
با متغيرهاى توانايى ذهنى كلى، پيشرفت تحصيلى، عزت نفس و 
نگرش مطلوب نسبت به مدرسه روى 634 نفر از دانش آموزان 
كالس سوم اجرا شد، نتايج نشان داد اضطراب با توانايى ذهنى كلى 
2. Holms
3. Kurosawa & Horackiwicz

هر چه دانش آموزان از ديگران بيشتر درخواست كمك مى كنند از 
پيشرفت تحصيلى باالترى بهره مند و بالعكس هر قدر از ديگران 
كمتر درخواست كمك مى كنند از پيشرفت تحصيلى پايين ترى 

برخوردار مى شوند [3].
بر اساس نظرية ويگوتسكى١ (1978) كمك طلبى و پرس وجو 
از فرد توانمند تر به دانش آموز كمك مى كند تا در حوزة تقريبى رشد 
پيشرفت كند [6]. در تحقيقى تحت عنوان رابطة تنيدگى تحصيلى و 
كمك طلبى آموزشى با پيشرفت تحصيلى دانش آموزان، اين نتيجه 
حاصل شد كه كمك طلبى آموزشى با پيشرفت تحصيلى رابطه مثبت 

و معنى دار دارد [7].
در پژوهشى با عنوان پيشامدهاى اجتناب از كمك طلبى در 
كالس درس و رابطه آن با عملكرد تحصيلى، اين نتيجه به دست آمد 
كه بين اجتناب از كمك طلبى و عملكرد تحصيلى رابطه معنى دار 
وجود دارد؛ يعنى هر چه قدر افراد به ميزان بيشترى از دريافت كمك 
اجتناب كنند، از عملكرد تحصيلى پايين ترى برخوردار هستند و 
بالعكس هر چقدر افراد به ميزان كمترى از دريافت كمك اجتناب 

كنند از عملكرد تحصيلى باالترى برخوردار هستند [8].
اهداف  رابطه  ساختاري  «الگوي  عنوان  تحت  كه  پژوهشى 
رويكردي- عملكردي- درگيري تحصيلى و پيشرفت تحصيلى» 
انجام گرفت، نشان داد كه اثر علمى اهداف رويكردي- عملكردي 
پردازش تكليف، پايداري در تكليف، راهبردهاي پردازشى سطحى 
و عميق كمك طلبى از همساالن مثبت بوده و هم چنين مشاهده شد 
كه اثر كمك طلبى از همساالن، بر پيشرفت تحصيلى منفى است؛ 
هم چنين مشخص شد كه سطح توانايى دانش آموزان بر ماهيت كمك 
طلبى تأثير مى گذارد اما بر ميزان كمك طلبى تأثير معناداري ندارد؛ 
به عالوه دانش آموزانى كه بيشتر به طلب كمك اقدام مى كنند در انجام 
مسائل بعدي به صورت انفرادي و مستقل به موفقيت بيشتري نائل 
مى شوند [9]. با توجه به پژوهش هاى انجام شده تغيير در فشارخون، 
ميزان ضربان قلب، ضعف و سرگيجه، به هم خوردن ساعات خواب 
و آرامش، تغيير در ميل به غذا، تعريق و ترشح هورمون آدرنالين و 
نورآدرنالين در ايام امتحانات به ويژه در كودكان داراى اضطراب 

امتحان افزايش مى يابد [8].

1. Vigotusky
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(r=٪26) پيشرفت تحصيلى (r=٪25) عزت نفس (r=٪36 ) و 
نگرش مطلوب نسبت به مدرسه (r=٪15 ) هم بستگى منفى دارد [13].

دى مان و همكاران (1991) تحقيقى در رابطه بين اضطراب 
كنترل،  منبع  عزت نفس،  حالت،  اضطراب  متغيرهاى  و  امتحان 
دانشجوى  آن 103  در  كه  دادند  انجام  جنسيت  و  ذهنى  توانايى 
دورة ليسانس شركت داشتند. نتايج تحقيق نشان داد افرادى كه 
موقعيت ها را تهديدآميز ارزيابى و احساس بى كفايتى مى نمودند 
كنترل  دربارة  كه  كسانى  و  بودند  برخوردار  پايين  عزت نفس  از 
شخصى شان شك داشتند به طور عمومى از اضطراب امتحان رنج 
مى بردند. تحليل هاى بيشتر روابط مستقل بين مؤلفه هاى اضطراب 
امتحان و متغيرهاى اضطراب حالت، منبع كنترل و توانايى ذهنى 

را آشكار كرد [14].
در مطالعه اى: الف. رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلى 
در دانشجويان؛ ب. تفاوت در رفتارهاى مرتبط با نحوة مطالعه براى 
هر دو گروه، مورد بررسى قرار گرفت. آزمودنى هاى اين تحقيق 95 
دانشجوى سال اول مبتال به اضطراب امتحان باال و 31 نفر دانشجوى 
سال اول داراى اضطراب امتحان پايين بودند. نتايج نشان داد كه 
كاهش معنادارى بين نمرات درسى با اضطراب امتحان وجود دارد. 
هم چنين آن ها دريافتند كه دانشجويان داراى اضطراب امتحان باال، 

مهارت هاى مطالعه ضعيف ترى دارند [15].
 محققى كاركرد دانش آموزان را تحت شرايط اضطراب بررسى 
كرد. شرايط اضطراب، حاصل دستور العمل هاى شخصى و محيط 
عاطفى بود. مثًال به دانش آموزان گفته مى شد وقت خيلى كم است، 
عجله كنيد و از اين قبيل، يا مراقبين مرتب باالى سر دانش آموزان 
حاضر مى شدند و صحبت از مشكل بودن امتحان مى كردند. آن ها به 
اين نتيجه رسيدند كه دستور العمل هاى فوق در كاركرد آزمودنى هاى 
كم اضطراب اثر مثبت و در كاركرد آزمودنى هاى داراى اضطراب باال 
اثر زيان بخشى داشته است [16]. در محيط هاي آموزشي دانش آموزان 
گاهي با موقعيت هايي مواجه مي شوند كه در آن موقعيت ها نمي توانند 
به تنهايي به خواسته هاي تحصيلي و آموزشي خود دست يابند. در 
اين موقعيت ها غالبًا دانش آموزان به ويژه دانش آموزان نوجوان از 
درخواست كمك اجتناب مى كنند با توجه به اين كه نوجوانان به مرحلة 
انتزاعي رسيده اند و نياز خود را براي درخواست كمك درك مى كنند، 

اما پژوهش ها نشان دادند كه بسياري از آن ها تصميم به جستجوي 
كمك نمى گيرند. پژوهش هايى كه دربارة كمك طلبى تحصيلى، 
اضطراب امتحان و سرزندگى تحصيلى دانش آموزان تيزهوش و 
عادى صورت گرفته، نشان مى دهد مقايسة اين متغيرها در محيط هاى 
آموزشى مختلف بسيار كم است و انجام چنين پژوهش هايى در 
نظام آموزشى كشور ما براى رسيدن به نتيجه مطلوب ضرورى به 
گروه  دو  در  طلبى  كمك  رفتار  حاضر  پژوهش  در  مى رسد.  نظر 
دانش آموزان تيزهوش و عادى بررسى شده است. هدف پژوهشگر 
از انجام اين پژوهش، شناخت و اهميت كمك طلبى در پيشرفت 

تحصيلى دانش آموزان مى باشد [18]. 
فرضيه ها: بين پذيرش كمك طلبى تحصيلى دانش آموزان مدارس 
عادى با مدارس تيزهوش دوره اول متوسطه شهرستان خدابنده تفاوت 
وجود دارد. بين اجتناب از كمك طلبى تحصيلى دانش آموزان مدارس 
عادى با مدارس تيزهوش دوره اول متوسطه شهرستان خدابنده تفاوت 
وجود دارد. بين سرزندگى تحصيلى دانش آموزان مدارس عادى با 
مدارس تيزهوش دوره اول متوسطه شهرستان خدابنده تفاوت وجود 
مدارس  و  مدارس عادى  دانش آموزان  امتحان،  اضطراب  بين  دارد. 

تيزهوش دوره اول متوسطه تفاوت وجود دارد.

روش
پژوهش حاضر، توصيفى و از نوع عّلى-مقايسه اى مى باشد. جامعة 
آمارى اين پژوهش عبارت است از كلية دانش آموزان دوره اول متوسطه 
(دوره راهنمايى) شهر خدابنده كه در سال 1397-1396 مشغول به 
تحصيل مى باشند. قابل ذكر است كه تعداد اين دانش آموزان طبق 
آمار ادارة آموزش و پرورش خدابنده برابر با 4556 نفر است. از اين 
تحصيل  به  درخشان  استعداد  مدارس  در  آن ها  از  تعداد 256 نفر 

اشتغال دارند.
روش نمونه گيرى: با استفاده از جدول مورگان 358 نفر دانش آموز، 
در مدارس عادى به روش نمونه گيرى تصادفى خوشه اى چندمرحله اى 
انتخاب شد بدين ترتيب كه از ميان فهرست مدارس عادى شش مدرسه 
به صورت تصادفى انتخاب گشتند و از ميان اين مدارس، چهارده كالس 
به صورت تصادفى انتخاب و تمامى دانش آموزان كالس هاى انتخاب 
شده در آزمون شركت داده شدند. از ميان دو مدرسة تيزهوش موجود 
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در منطقه، از هر مدرسه به صورت تصادفى چهار كالس انتخاب و 
در آزمون 152 نفر شركت داده شدند و پرسش نامه هاي كمك طلبى 
تحصيلى (ريان و پينتريچ)، سرزندگى تحصيلى (حسين چارى و 
دهقانى زاده) و اضطراب امتحان ساراسون در اختيار آن ها قرار گرفت. 
پس از جمع آورى پرسش نامه ها، به علت خوانا نبودن و عدم دقت 
در پاسخ دادن به سؤاالت در نهايت هفت پرسش نامه كنار گذاشته 

شد لذا تعداد نمونه در مدارس عادى 351 نفر گرديد.
آن ها  شرح  كه  مى شود  استفاده  ابزار  سه  از  پژوهش  اين  در  ابزار: 

بدين صورت مى باشد:
الف) پرسش نامه رفتار كمك طلبى ريان و پينتريچ  (QBC)ا١: 
اين پرسش نامه توسط ريان و پينتريچ (1997) طراحى شده است. 
كه  طلبى  كمك  پذيرش  بعد  دو  داراى  طلبى  كمك  پرسش نامه 
سؤاالت 1-3-5-7-11-13-14 آن را مى سنجند (آيتم نمونه: اگر 
نتوانم مسئله اى را حل كنم، از ديگران كمك مى گيرم). اجتناب از 
كمك طلبى كه سؤاالت 2-4-6-8-9-10-12 آن را مى سنجند 
(آيتم نمونه: اگر تكاليف درسى دشوار باشد، از كسى كمك نمى گيرم 
و خودم تالش مى كنم آن را حل كنم) است. هر بعد داراى هفت 
گويه است كه با استفاده از مقياس درجه اى ليكرت از يك تا پنج 

(1=كامًال مخالفم تا 5=كامًال موافقم) نمره گذارى مى شود.
ريان و پينتريچ (1997) با روش آلفاى كرونباخ، اعتبار مقياس 
اجتناب از كمك طلبى را 89 صدم گزارش كرد. روايى بعد اجتناب 
از كمك طلبى به روش چرخشى واريماكس انجام و نشان داد عامل 
اجتناب از كمك 27 درصد واريانس كل را تبيين مى كند. در نسخة 
فارسى قدم پور (1382) اعتبار مقياس اجتناب از كمك طلبى را 
68 صدم اعالم كرد و روايى اين بعد به روش چرخشى واريماكس٢ 
(روش واريماكس، رايج ترين روش چرخش متعامد در تحليل عاملى 
است كه توسط كيزر توسعه يافته است. هدف اين چرخش، رسيدن 
به ساختار  ساده با متعامد نگه داشتن محورهاى عاملى است. روش 
واريماكس، پيچيدگى مؤلفه ها را از طريق بزرگترسازى بارهاى 
بزرگ و كوچكترسازى بارهاى كوچك در داخل هر مؤلفه به حداقل 
مى رساند) انجام داد، نتيجه نشان داد عامل اجتناب از كمك 29/4 

1. Ryan and Pintrich help seeking behaviors questionnaire 
(questionnaire behavioral conflicts)

2. varimax

درصد واريانس كل را تبيين مى كند [13].
و  زاده  دهقانى  (ABQ)ا٣:  تحصيلى  سرزندگى  پرسش نامه  ب) 
حسين چارى در سال (1391) پرسش نامة سرزندگى تحصيلى را با 
نُه گويه با الگو گيرى از مقياس سرزندگى درست كردند. براى اجراى 
اين مقياس در فرهنگ ايرانى ابتدا يك متخصص رشته روانشناسى 
و يك متخصص زبان انگليسى متن سؤال هاى مقياس را به فارسى 
ترجمه كردند؛ بعد از ترجمة گويه هاى مقياس مارتين و مارش، تعدادى 
گويه بر اساس فرم اصلى مقياس بازنويسى شدند و در مورد گويه ها 
از اساتيد روانشناسى تربيتى نظرخواهى شد. براى اجراى مقدماتى و 
رفع نواقص، اين گويه ها بر روى گروهى از دانش آموزان دبيرستانى 
شهر مهريز اجرا شد و مورد بازنويسى قرار گرفت و نهايتًا نُه گويه به 
مرحله نهايى رسيدند. نمره گذارى پرسش نامه بر اساس طيف ليكرت 

5 درجه اى و از خيلى موافقم تا خيلى مخالفم مى باشد.
نتايج حاصل از بررسى دهقانى زاده و حسين چارى (1391) 
نشان داد كه ضرايب آلفاى كرونباخ به دست آمده با حذف يك گويه 
برابر با 80 درصد و ضريب بازآزمايى برابر 73 درصد، هم چنين 
دامنه هم بستگى گويه ها با نمره كل بين 51 درصد تا 68 درصد 
مى باشد. اين نتايج بيانگر اين است كه گويه ها از هم سانى درونى و 
ثبات رضايت بخشى برخوردارند. به منظور بررسى ساختار عاملى 
(روايى سازه) پرسش نامه، از تحليل مؤلفه اصلى با چرخش متعامد 
واريماكس در سطح گويه استفاده شد، نتايج به طوركلى نشان داد 
كه حذف يك سؤال (8) افزايشى در ضريب پايايى آزمون 75 

درصد تغيير ايجاد مى كند.
ج) پرسش نامه اضطراب امتحان ساراسون (TAQS)ا۴: اضطراب 
امتحان مجموعه اى از پاسخ هاى جسمى، روانشناختى و رفتارى است كه 
در هنگام آماده شدن براى يك امتحان و انجام آزمون مشخص مى شود. 
به دليل عواقب منفى اين نوع از اضطراب به خصوص در دانش آموزان 
و دانشجويان، روانشناسان همواره در پى ارزيابى صحيح و درمان آن 
بوده اند. از جمله ابزارهايى كه براى ارزيابى و تشخيص اضطراب 
امتحان به كار مى رود، پرسش نامه اضطراب امتحان ساراسون است.

اين پرسش نامه داراى 37 گويه است كه بايد در مدت ده الى 
پانزده دقيقه به صورت «بلى و خير» به آن پاسخ داده شود. هرچه نمرة 
3. Academic Buoyancy Questionnaire (ABQ)
4. Test Anxiety Questionnaire. By Sarason
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فرد در اين پرسش نامه باالتر باشد نشان دهندة اضطراب امتحان بيشتر 
است. با توجه به مشخصات روانسنجى مناسب و وجود نمرات برش 
استاندارد براى اين پرسش نامه، استفاده از آن در سنجش اضطراب 
امتحان بسيار مناسب است. براى نمره گذارى پرسش نامه اضطراب 
امتحان ساراسون بايد به جواب خير براى سؤاالت 3- 15- 26- 27 
-29- 33 نمرة يك داد. هم چنين براى هر جواب بلى به ساير سؤاالت 
بايد نمرة يك داد. پس از جمع كردن نمرات، نمرة اضطراب امتحان 
بيشتر  امتحان  اضطراب  نشانگر  بيشتر  نمرة  مى آيد.  به دست  فرد 
است. روايي و پايايي اين پرسش نامه در مطالعات متعددي سنجيده 
شده و با ضريب آلفاى كرونباخ 0/88 و هم ساني دروني 0/95 
و روايي معيار برابر 0/72 به دست آمده است كه در مجموع قابل 

قبول مي باشد (بيابانگرد، 1388). در پژوهش حاضر ضريب آلفاى 
كرونباخ براى كل پرسش نامه ها (كه با نرم افزار Spss١٨ محاسبه 
شد) بيشتر از 61 صدم بود كه نشان دهندة پايايى آزمون مى باشد.

براى انجام اين پژوهش ابتدا با مديران مدارس هماهنگى هاى الزم 
انجام، پرسش نامه ها بعد از دادن توضيحات الزم در بين دانش آموزان 
توزيع گرديد و بعد از اتمام پاسخگويى، جمع آورى شد. براى تجزيه 
و تحليل داده ها از روش هاى آمار توصيفى (نظير فراوانى، درصد، 
ميانگين و انحراف استاندارد) و از روش هاى آمار استنباطى (نظير 
آزمون مانوا براى دو گروه مستقل) استفاده شد. تمامى اين داده ها 
به وسيله نرم افزار تحليل آمارى spss-18 مورد تجزيه و تحليل 

قرار گرفت.

تجزيه و تحليل داده ها
جدول 1. شاخص هاى توصيفى اضطراب امتحان، كمك طلبى تحصيلى و سرزندگى تحصيلى در دو گروه دانش آموزان تيزهوش و عادى

تعدادانحراف استانداردميانگينمتغيرهاگروه ها

تيزهوش
اضطراب امتحان
سرزندگى تحصيلى

پذيرش كمك طلبى تحصيلى
اجتناب از كمك طلبى تحصيلى

57/809
29/940
28/111
17/09

0/803
0/831
0/810
0/901

152
152
152
152

عادى
اضطراب امتحان
سرزندگى تحصيلى

پذيرش كمك طلبى تحصيلى
اجتناب از كمك طلبى تحصيلى

54/886
27/039
27/803
17/30

0/830
0/837
0/806
0/938

351
351
351
351

گروه  در  استاندارد  انحراف  و  ميانگين  جدول  اين  اساس  بر 
دانش آموزان تيزهوش در متغير هاى اضطراب امتحان، سرزندگى 
تحصيلى، پذيرش كمك طلبى تحصيلى، اجتناب از كمك طلبى؛ 
هم چنين ميانگين و انحراف استاندارد در گروه دانش آموزان عادى 
در متغير هاى اضطراب امتحان، سرزندگى تحصيلى، كمك طلبى 

تحصيلى، اجتناب از كمك طلبى تحصيلى نشان مى دهد.
به منظور آزمون فرضيه هاى پژوهش از روش تحليل واريانس 
چند متغيره (MANOVA) با استفاده از نرم افزار Spss18 به كار 
گرفته شده است؛ اما ابتدا به منظور بررسى نرمال بودن متغير ها از 
آزمون كولموگوف-اسميرنوف (k-s)، استفاده شد، يافته نشان داد 
سطح معنى دارى به دست آمده در آزمون كولموگوف-اسميرنوف 
(k-s)، در تمام متغير هاى پژوهش بيشتر از 0/05 مى باشد، درنتيجه 

مى توان گفت كه توزيع متغير هاى مورد بررسى در نمونة آمارى 
داراى توزيع نرمال مى باشد و مى توانيم فرضيه هاى پژوهش را از 
طريق آزمون هاى پارامتريك مورد آزمون قرار دهيم. مفروضه هاى 
پيش فرض  بررسى  جهت  باكس١  ام  آزمون  وسيلة  به  آزمون  اين 
همگنى ماتريس واريانس-كواريانس در متغير هاى اضطراب امتحان، 
از  اجتناب  و  تحصيلى  طلبى  كمك  پذيرش  تحصيلى،  سرزندگى 

كمك طلبى تحصيلى مورد بررسى قرار گرفت.
جدول 2. نتايج آزمون ام باكس جهت بررسى پيش فرض همگنى 

ماتريس واريانس-كواريانس در متغير هاى موجود

(BOXES M) ام باكسF(p-value) معنى دارى
8/0460/7960/633

1. BOXES-M
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در اين جدول مقدار سطح معنادارى (0/05) گوياى آن است 
شرط همگنى ماتريس واريانس- كوواريانس به خوبى رعايت شده 
در  متغير ها  واريانس هاى  برابرى  پيش فرض  بررسى  براى  است. 
گروه هاى مورد پژوهش نيز از آزمون لون استفاده شد. نتايج نشان 
داد كه سطح معنا دارى به دست آمده براى متغير هاى مورد بررسى 
بيشتر از (p=0/05 )مى باشد و با توجه به اين نتايج پيش فرض 
همگنى واريانس ها در متغير هاى فوق در دو گروه تأييد مى شود و 

استفاده از آناليز واريانس چند متغيره بالمانع است. 
آزمون هاى اثر پياليى١، المبداى ويلكز٢، اثر  هاتلينگ٣ و بزرگترين 
ريشه روى۴ براى بررسى معنى دارى تحليل واريانس چند متغيره 
استفاده مى شوند كه پركاربردترين آن ها المبداى ويلكز و قوى ترين 
اثر پياليى است. در مواقعى كه تمامى شرايط برقرار و حجم نمونه ها 

1. pillai’s Trace
2. wilk’s lambda
3. Hotelling,s Trace
4. Roy’s largest root

نيز برابرند، نتايج هر چهار آزمون شبيه هم است.
نتايج نشان داد بين دو گروه دانش آموزان تيزهوش و عادى در 
اضطراب امتحان، سرزندگى تحصيلى، پذيرش كمك طلبى تحصيلى و 
اجتناب از كمك طلبى تحصيلى در سطح (p 0/01) تفاوت معنادار 
وجود دارد. بر اين اساس مى توان نتيجه گرفت كه بين گروه هاى 
مورد مطالعه تفاوت معنى دار وجود دارد. در نتيجه آزمون هاى فوق، 
مجاز  را  (مانوا)  متغيره  چند  واريانس  تحليل  از  استفاده  قابليت 
مى شمارد. اين نتايج نشان مى دهد حداقل بين يكى از متغير هاى 
مورد بررسى در بين دو گروه تفاوت معنادارى وجود دارد و ميزان 
اين تفاوت 84/7 درصد است؛ يعنى 84/7 در واريانس مربوط به 
اختالف بين دو گروه ناشى از تأثير متقابل متغيرهاى وابسته است.

جدول 3. نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيره، در دانش آموزان تيزهوش و عادى

مجموع متغيرهاى وابستهمنبع
ميانگين درجه آزادىمربعات

سطح مقدار Fمجذورات
مجذور اتامعنادارى

گروه

906/3401906/3401339/8190/0000/728اضطراب امتحان
892/5841892/5841278/0040/0000/718سرزندگى تحصيلى

10/090110/09015/4810/0000/030پذيرش كمك طلبى تحصيلى
4/67314/6735/4350/0200/011اجتناب از كمك طلبى تحصيلى

نتايج تحليل در جدول شماره (3) نشان مى دهد بين دو گروه 
دانش آموزان تيزهوش و عادى در متغير پذيرش كمك طلبى تحصيلى 
(p=0/0000/05) تفاوت معنى دارى وجود دارد، لذا با توجه به 
ميانگين هاى اين دو گروه در جدول شماره (1) چنين نتيجه مى گيريم 
كه دانش آموزان تيزهوش در پذيرش كمك طلبى نمرات باالترى 
در  تحصيلى  طلبى  كمك  پذيرش  كه  معنى  بدين  كردند،  كسب 
دانش آموزان تيزهوش بيشتر از دانش آموزان عادى است. با توجه 
به اين پژوهش با اين موضوع تاكنون صورت نگرفته در مقايسه با 
نتايج مشابه با اين پژوهش از ابزارى براى سنجش پذيرش كمك 
با  يافته  اين  نمود.  استفاده  بودند  كرده  موقعيت ها  ساير  در  طلبى 
مدارس  در  كه  است  آن  مؤيد  بوده  هم خوان  زيادى  پژوهش هاى 

تيزهوش پرداختن به آموزش هاى تحصيلى، برگزارى كالس هاى 
فوق برنامه و جبرانى اهميت بيشترى دارد لذا آموزش و پرورش بايد 
با ايجاد شرايط مناسب در مدارس، زمينة مساعدى براى ترغيب 

دانش آموزان به پرس وجو و كمك طلبى فراهم كنند [16 ].
نتايج تحليلى جدول (3) نشان مى دهد بين دو گروه دانش آموزان 
تحصيلى  طلبى  كمك  از  اجتناب  متغير  در  عادى  و  تيزهوش 
(p=0/0020/05) تفاوت معنى دارى وجود دارد. لذا با توجه به 
ميانگين هاى اين دو گروه چنين نتيجه مى گيريم كه دانش آموزان عادى 
در اجتناب از كمك طلبى تحصيلى نمرات باالترى كسب كردند، 
بدين معنى كه اجتناب از كمك طلبى تحصيلى در دانش آموزان 
عادى بيشتر از دانش آموزان تيزهوش است. اين يافته با بعضى از 

پژوهش ها هم خوان است [8 ]. 
نتايج تحليل در جدول (3) نشان مى دهد بين دو گروه دانش آموزان 
 (p=0/0000/05) تيزهوش و عادى در متغير سرزندگى تحصيلى
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تفاوت معنى دارى وجود دارد. لذا با توجه به ميانگين هاى اين دو 
گروه در جدول شماره (1) چنين نتيجه مى گيريم كه دانش آموزان 
تيزهوش در سرزندگى تحصيلى نمرات باالترى كسب كردند، بدين 
معنى كه سرزندگى تحصيلى در دانش آموزان تيزهوش بيشتر از 
دانش آموزان عادى است. اين يافته با پژوهش هاى [11] و [9] و 

[4] هم خوان و با پژوهش [3] ناهم خوان مى باشد. 
هم سو با پژوهش هاى پيشين [9] و [8]نتايج جدول (3) نشان 
مى دهد بين دو گروه دانش آموزان تيزهوش و عادى در متغير اضطراب 
امتحان (p=0/000 0/05) تفاوت معنى دارى وجود دارد. لذا با 
توجه به ميانگين هاى اين دو گروه در جدول شماره (1) چنين نتيجه 
مى گيريم كه دانش آموزان تيزهوش در اضطراب امتحان نمرات باالترى 
بدين معنى كه اضطراب امتحان در دانش آموزان  كردند،  كسب 

تيزهوش بيشتر از دانش آموزان عادى است.

بحث
بى شك دانش آموزانى كه داراى سرزندگى تحصيلى هستند، توانمندى 
بيشترى در شكوفايى استعدادها، خالقيت، پيشرفت تحصيلى، كارايى 
و سالمتى دارند. هم چنين براى رسيدن به اهداف خود سرسختانه تالش 
مى كنند، برعكس دانش آموزانى كه از سرزندگى پايينى برخوردار 
و  درماندگى  خستگى،  اندوه،  افسردگى،  احساس  معموالً  هستند 
عاجز  و  ناتوان  تحصيلى،  مشكالت  برابر  در  و  مى كنند  نااميدى 
هستند و الزمة تحقق و ايجاد سرزندگى در بين دانش آموزان كمك 
به آن ها براى افزايش خودكارآمدى است. عالوه بر اين روانشناسان 
تربيتى معتقدند كه معلمان بايد همة تالش خود را براى به حداقل 
رساندن احساس اضطراب و شكست و به حداكثر رساندن حس ابداع 
و خالقيت و ايجاد مفهومى مثبت از خود به كار گيرند. از هدف ها و 
حقايقى كه نيازمند تالش، اما قابل دسترسى هستند، بهره بگيرند، 
ميل به پيشرفت را در دانش آموزانى كه به آن نياز دارند و يادگيرى 
براى يادگيرى را تشويق كنند. معلمان مى توانند با ايجاد جّو تعامل 
مشاركتى، تكاليف جذاب و تأكيد بر معنادارى و با اهميت بودن 
تكاليف و مسائل مربوط به محيط تحصيلى بپردازند و از اين طريق 
بر سرزندگى دانش آموزان بيفزايند [17 ]. مديران مدارس نيز با ايجاد 
روحية مشاركت پذيرى در دانش آموزان، معلمان و اولياى دانش آموزان 

در ادارة مدرسه مى تواند جّو عاطفى و شادى ايجاد كند و با ايجاد 
جّو احترام متقابل ميان معلمان و دانش آموزان زمينة ارتقاى كيفيت 
آموزشى و برنامه ريزى آموزشى ثمربخش و احساس رضايت مندى را 
در مدرسه به وجود مى آورد [12]. با توجه به اين كه پژوهش حاضر 
در دورة متوسطه اول صورت گرفته است، بهتر است در جامعه هاى 
آمارى بزرگتر و متفاوت از جمله دانش آموزان مقاطع تحصيلى ديگر 

و مدارس غيرانتفاعى و شاهد، نيز انجام شود.
هم چنين، تفاوت بين مطالعات مختلف در مورد اضطراب امتحان 
دانش آموزان را مي توان به تأثيرپذيري اضطراب امتحان از عوامل 
مختلف و نيز برداشت افراد از اين عوامل نسبت داد به طورى كه 
ابوالقاسمى و كرمعلى سبحانى، عواملي مثل سختي درس، چگونگي 
طراحي سؤاالت امتحان توسط معلمان و وضعيت سيستم آموزشي را 
بر ميزان اضطراب امتحان دانش آموزان تأثيرگذار دانسته اند. اگرچه 
بخش عمده اي از تفاوت در ميزان هاي گزارش شده در مطالعات 
مختلف را مي توان به اين عوامل نسبت داد اما از آن جا كه نمرة 
اضطراب امتحان فرد با استفاده از خوداظهاري دانش آموز سنجيده 
مى شود و از آن جا كه افراد، تفاوت نتايج اين مطالعه با مطالعات 
ديگر را مى توان بيشتر به تفاوت در برداشت از احساسات خود به 
دليل تفاوت هاى فردي منسوب دانست، استفاده از ابزارهاي متفاوت 
جهت سنجش ميزان اضطراب نيز در اين تفاوت ها بي تأثير نيست.

در مورد محدوديت هاى پژوهش بايد گفت: كمبود ادبيات پژوهشى 
و نظرى به زبان فارسى در زمينة كمك طلبى تحصيلى و سرزندگى 
تحصيلى در كنار دست يابى به منابع معتبر، يكى از محدوديت هاى 
جدى در اين زمينه بود. يك دست نبودن آزمودنى ها از نظر پاية 
تحصيلى و جنس و فرهنگ، تعداد زياد پرسش نامه ها به طوالنى شدن 
زمان اجراى آن انجاميد كه بر مقدار دقت پاسخ هاى شركت كنندگان 
بى تأثير نبوده است. مورد ديگر، محدود شدن جامعة پژوهش به مقطع 
دوره اول متوسطه شهرستان خدابنده بود. محدوديت ديگر مطالعة 
حاضر استفاده از ابزارهاى خود گزارش دهى است. بسيارى از اين 
پرسش نامه ها ممكن است پاسخ هايى را جمع كنند كه ديگران فكر 
مى كنند بايد درست باشند و مسئوالنه به پرسش نامه ها پاسخ ندهند.

در مورد پيشنهاد ها نيز بايد گفت: پژوهش در مقاطع تحصيلى 
ديگر و ساير شهرستان ها مى تواند زمينة جديدى براى مطالعه باشد. 
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اكبر جليلى و همكاران

شيوة اساسى جمع آورى اطالعات در اين پژوهش مبتنى بر پرسش نامه 
ولى  است،  غالب  پژوهش ها  بيشتر  در  شيوه اى  چنين  گرچه  بود، 
پيشنهاد مى شود اطالعات هر متغير با استفاده از چند روش مختلف 
جمع آورى گردد تا نتايج به دست آمده با اطمينان بيشتر مورد استفاده 
و تعميم دهى قرار گيرد. برگزارى كارگاه هاى آموزشى درباره كمك 
طلبى و ارائه راهكارهاى عملى براى افزايش كمك طلبى پيشنهاد 
كاربردى مناسبى مى باشد. پيشنهاد مى شود مسئوالن محيط مدرسه 
را به محيطى شاد و دوستانه تبديل نمايند تا دانش آموزان در كمال 
آرامش و بدون هيچ گونه استرس بتوانند مسائلى را كه متوجه نشدند 

از معلم يا همساالن برتر بپرسند (افزايش كمك طلبى).
نتيجه گيرى

در  تحصيلى  طلبى  كمك  پذيرش  كه  داد  نشان  حاضر  پژوهش 
دانش آموزان تيزهوش بيشتر از دانش آموزان عادى است. بر اساس 
نظرية ويگوتسگى، كمك طلبى و پرس وجو از فرد توانمندتر به 
دانش آموز كمك مى كند تا در حوزة تقريبى رشد پيشرفت كند. 
(حوزة تقريبى رشد فاصله اى است ميان سطح فعلى رشد كه از طريق 
توانايى حل مسئله مستقل كودك تعيين مى شود با پتانسيل رشد 
كه از طريق حل مسئله را با راهنمايى و همكارى يك بزرگسال يا 
مى گردد)(ويگوتسكى،1978).  مشخص  خود  از  توانمندتر  كودك 

بنابر نتيجة اين پژوهش، دانش آموزان مدارس عادى براى پذيرش 
كمك طلبى نياز به آموزش دارند تا اين مهارت را ياد بگيرد و از 

آن بهره مند شوند.
سپاس گزارى

از كلية عزيزانى كه در به سرانجام رسيدن اين مقاله مشاركت داشتند 
صميمانه تقدير مى گردد.

تأييديه اخالقى
در اين پژوهش رضايت آگاهانه مشاركت كنندگان، اخالق در استفاده 
از پرسش نامه و رعايت حقوق انسانى مشاركت كنندگان در تمام طول 
تحقيق مورد احترام بود ه است و كد مصوبه پايان نامه 13820705962035 

و تاريخ 1397/04/11 است.
در  و  جمع آورى  را  اطالعات  اول  نويسنده  نويسنده:  هر  سهم 
قسمت نگارش و تدوين مقاله فعاليت نمود و نويسنده دوم و سوم 

كارهاى آمارى مقاله را انجام دادند.
در  آموزش  راهبردهاى  مجله  و  نويسندگان  بين  منافع:  تعارض 

علوم پزشكى هيچ گونه تعارض منافعى وجود ندارد.
اعتبارات  اساس  بر  پژوهش  اين  هزينه هاى  همة  مالى:  منابع 
شركت  يا  ارگان  يا  دانشگاه  از  و  انجام  پژوهشگران  شخصى 

ديگرى چه خصوصى و چه دولتى هزينه اى دريافت نشده است.
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