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اجرایی
ارتباط میزان س ـ ــاعات تمرین با اضطراب و عملکرد
ِ
امتحانات عملی
سازهای غربی در
دانشجویان نوازندگی
ِ
ِ
ایمان فخر*
عضو هیئت علمی گروه نوازندگی موسیقی جهانی ،دانشکده موسیقی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/12/15 :تاریخ پذیرش نهایی)96/7/12 :

چکیده

ـرب هنگام اجرا و بهبود
اختصــاص زمــان الزم برای تمرین ،عاملی اساســی در رشــد مهارتهای اجرایی ،کاهش
اضطراب مخـ ِ
ِ
عملکــرد تحصیلــی اســت .هــدف از ایــن پژوهــش ،یافتن روابطی معن ـیدار بین ســاعات تمریــن و اضطراب اجرایــی و عملکرد
تحصیلی دانشــجویان رشــته نوازندگی موســیقی جهانی دانشگاه هنر اســت .این مطالعهی همبستگی-پیمایشی ،به صورت
مقطعی در دی ماه سال  1395روی  102نفر از دانشجویان کارشناسی نوازندگی موسیقی جهانی انجام شد .اطالعات مربوط
بــه ســاعات تمرین هفتگــی ،روزانه و اطالعات ِدموگرافیک ،با تکمیل پرس ـشنامهای به صــورت خود-گزارشدهی جمعآوری
شــد .میــزان اضطراب با پرســشنامههای اضطراب صفت-حالت اســپیلبرگر و اضطــراب اجرایی ُ
آزبرنِ -کنــی ارزیابی و عملکرد
تحصیلی بر اســاس معدل کل دروس عملی به دســت آمد .تجزیه و تحلیل دادهها با اســتفاده از ضریب همبســتگی پیرســون،
آزمون -tمســتقل و تحلیل رگرســیون چندگانه ،توســط نرم افزار  SPSSنســخه  22در سطح معنیداری  0/05انجام شد .نتایج
نشــان داد ،بین ســاعات تمرین و اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشــجویان ،ارتباط معنیداری وجود ندارد .همچنین از بین
بین عملکرد تحصیلی در حاشیه معنیداری بود .با توجه به
متغیرهای دموگرافیک ،سالهای نوازندگی به عنوان متغیر پیش ِ
نتایج ،به نظر میآید ســاعات تمرین دانشــجویان اثربخشــی الزم را در بهبود عملکرد تحصیلی و کاهش اضطراب ندارد .لذا در
صحیح تمرین مفید به نظر میرسد.
نظر گرفتن برنامهای آموزشی جهت آشنایی دانشجویان با روشهای
ِ

واژههای کلیدی

ساعات تمرین ،نوازندگی ،اضطراب اجرایی ،عملکرد تحصیلی.

*تلفن ،09125436935 :نمابر.E-mail: i.fakhr@art.ac ،026-32511013 :
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تمرین ،فرآیندی ســازمان یافته اســت که طی آن ،با انجام و تکرار
یگ��ردد (Cayne,
حرکات��ی منظ��م ،یادگیری و کس��ب مه��ارت حاصل م 
 .)1990, 787در بســیاری از رشــتهها که برمبنای آموزشهای مهارتی
پایهریزی شدهاند ،دو واژ ه تمرین و یادگیری با یکدیگر همارز هستند؛
انجام تمرین برای رشد وگسترش مهارتها و در نتیجه یادگیری ،یکی
از باورهای بسیار متداول در این قبیل رشتهها است .در پژوهشهایی
کــه در صد ســال اخیر انجام شــده اســت ،بســیاری از محققــان در پی
کشــف ذات یادگیــری و طبیعــت تمریــن در تبییــن فرآینــد تبدیل یک
نوآموز به فردی ماهر بودهاند (.)Hallam, 1997, 89
یکــی از اساس ـیترین ملزومــات بــه دســت آوردن مهارتهــای
موســیقایی ،تمریــن اســت .نوازنــدگان جهــت کســب مهارتهــای
حفظ
تکنیکــی ،یادگیــری رپرتوارهــای جدیــد ،ارائ ـ ه
صحیح تفســیرِ ،
ِ
قطعــات و آمادگــی بــرای اجــرا ،تمرینــات بســیاری انجــام میدهند.
یادگیــری و تمریــن ،دو عنصــر وابســته بــه یکدیگرنــد کــه بقــای یکــی
مستلزم وجود دیگری است.
به دســت آوردن مهارت ،نیاز به صــرف زمانی کافی برای تمرین
دارد .مــدت زمــان تمرین ،یکی از عوامل مهــم و تأثیرگذار در فرآیند
آموزش نوازندگی است .تا کنون پژوهشهای فراوانی در مورد زمان
مــورد نیــاز تمریــن ،بــرای رســیدن بــه ســطح باالیــی از مهارتهای
نوازندگی ،در خارج از ایران انجام شــده اســت .نتایج نشــان داده،
بــه طــور متوســط  16ســال آمــوزش و تمرین مــورد نیاز اســت تا یک
نوازنـ�ده حرفهای پـ�رورش یابـ�د ()Sosniak,1985, 19-67؛ تمرینات
بــه طــور معمــول از ســنین پاییــن شــروع شــده و میانگیــن ســاعات
هفتگــی تمرین ،حدود  25ســاعت اســت .هرچند که ممکن اســت
بــا افزایــش ســن ،میانگین این زمان به  50ســاعت نیز افزایش یابد
( .)Ericsson et al., 1993, 363; Sloboda et al., 1996, 287البتــه
میــزان ســاعات تمرین هفتگی با توجه به ســاختارهای بیولوژیک و
ذهنــی افراد و همچنین نوع ســاز ،میتواند متفاوت باشــد .الزم به
ذکر اســت که در برخی از پژوهشها ،عالوه بر ارزیابی زمان تمرین،
به اهمیت روزانه بودن و توزیع مناسب آن در هفته نیز اشاره شده
است (.)Bloom, 1974, 682
مدت زمان تمرین ،ارتباط معنیداری با پیشرفت در مهارتهای
نوازندگی دارد .افزایش ســاعات تمرین ،ارتباط مستقیمی با افزایش
چابکــی و مهارتهــای عضالنی ،بهبود هماهنگــی در اجرای حرکات
و همچنیــن ارائ ـ ه اجرایــی با احســاس دارد .هرچه از ســاعات تمرین
کاسـ�ته شـ�ود ،از مهـ�ارت اجرایـ�ی نیز کاسـ�ته خواهـ�د شـ�د (Ericsson
 .)et al., 1993, 363-406شــایان ذ کــر اســت ،پژوهشهایــی کــه در
دورههای آموزشـ ِـی رشته نوازندگی انجام شده است ،نشان میدهد
که بهترین دانشجویان ،از بیشترین ساعات تمرین برخوردار بودهاند
(.)Sloboda et al., 1996, 287-309
دانشجویان رشته نوازندگی ،به دلیل ماهیت عملی دور ه تحصیلی
یادگیری مهارتهای اجرایی الزم
خود ،به طور مداوم در حال تمرین و
ِ
ن گونه مهارتها ،برگزاری امتحانات به صورت
هستند .برای ارزیابی ای 

معمول
اجرای کنسرت و یا اجرا در حضور هیأت داوران ،از فرآیندهای
ِ
دانشــکدههای موســیقی اســت .به این دلیــل ،رویارویی بــا اضطراب
اجرایی ،جزئی جداییناپذیر از تحصیل در این رشــته اســت .با وجود
اینکــه درســطوح بســیار حرفــهای ،اضطــراب میتوانــد یکــی از عوامل
محرک ب��رای ارائ ه اجرایی موفق باش��د ( ،)Hamann,1982, 77- 90اما
مطالعــات فراوانــی ،آثــار مخرب و منفی ســطح باالی میــزان اضطراب
را در عملک��رد اجرای��ی اغل��ب نوازن��دگان نش��ان داده اس��ت (& Fehm
.)Schmidt, 2006, 98-109; Kenny & Osborne, 2006, 103-112
همچنیــن ،اضطــراب به عنــوان یک پدید ه متــداول و مهم آموزشــی،
رابط��های تنگاتن��گ با عملکرد و پیش��رفت تحصیل��ی دارد( (�Mc Don
 .)ald, 2001, 89از ایــنرو ،یافتــن راهکارهایــی بــرای کاهش اضطراب
اجرایی در امتحانات دروس عملی و در نتیجه ،به دست آوردن نتایج
بهتر تحصیلی از دغدغههای همیشگی آموزگاران و دانشجویان رشته
نوازندگی است.
هنگامــی کــه نوازنــدگان بــا پدیــده اضطــراب اجرایــی مواجــه
کســب آمادگی
میشــوند ،ایــن تفکر منطقی به نظرشــان میآید که
ِ
از طریــق انجــام تمرینات کافی ،میتواند عامــل مهمی در ارائه یک
اجرای موفق باشــد .پژوهشها نشــان داده اســت کــه انجام دادن
تمرینات کافی و در نتیجه رســیدن به ســطح مهارتی باال ،از عوامل
بســیار مهــم در کاهش و کنترل اضطراب اجرا اســت .دانشــجویانی
که مهارت اجرایی باالیی را بر اســاس ســاعات زیاد تمرین به دست
آوردهانــد ،میتواننــد بــا کمتریــن خطا ،اضطــراب اجرایی و شــرایط
اج��را را کنت��رل و نتای��ج بهت��ری در ارزیابیه��ا ب��ه دس��ت آورند( (�Ha
.)mann & Sobaje, 1983, 37-50
در این مطالعه ،پژوهشــگر با مشــاهده نگرانی زیاد دانشــجویان
(ســازهای غربــی) دانشــگاه هنر
رشــته نوازندگــی موســیقی جهانــی
ِ
امتحانات عملی و شــنیدن شــکایات آنها پیرامــون عملکرد
در ایــام
ِ
پاییــن اجرایی و تحصیلیشــان نســبت به زمانی که بــرای تمرینات
وقــت صــرف کردهاند ،درصدد برآمد تا میزان و نظم روزانه ســاعات
تمریــن دانشــجویان را ارزیابــی نمایــد و تأثیــر آن را بــر اضطــراب 1و
عملکــرد تحصیلــی ایشــان مــورد بررســی قــرار دهــد .در این راســتا،
پرســش پژوهــش بدین شــرح اســت کــه "چــه رابطهای بیــن میزان
عملکرد تحصیلی دانشجویان
اضطراب اجرایی و
ـاعات تمرین با
ِ
سـ ِ
ِ
وجود دارد؟".
یافتــن روابطــی معنــیدار بیــن میانگین
پــی
در
حاضــر،
مطالع ـ ه
ِ
ساعات تمرین هفتگی با میزان اضطراب اجرایی و عملکرد تحصیلی
دانشــجویان رشــته نوازندگی موســیقی جهانی دانشــگاه هنر اســت.
در ادامــه بــه بررســی تفاوتها میــان دانشــجویانی که روزانــه تمرین
منظم دارند و آنهایی که هر روز تمرین نمیکنند ،پرداخته میشود.
همچنیــن در راســتای مطالعــ ه دقیقتــر ،عــاوه بــر در نظــر گرفتــن
میــزان میانگین ســاعات تمریــن هفتگی ،به بررســی تأثیر متغیرهای
ـک دیگــری ماننــد ســن ،جنســیت و ســالهای آمــوزش
ِدموگرافیـ ِ
نوازندگی نیز برعملکرد تحصیلی میپردازد.
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اجرایی دانش ـ ــجویان
ارتباط میزان ســـــاعات تمرین با اضطراب و عملکرد
ِ
امتحانات عملی
سازهای غربی در
نوازندگی
ِ
ِ

مواد و روشها
پژوهــش حاضــر ،مطالع ـهای همبستگی-پیمایشــی اســت کــه به
صــورت مقطعــی در دی ماه ســال  1395در دانشــگاه هنر انجام شــد.
جامع ه آماری متشکل از  102نفر از دانشجویان رشته نوازندگی موسیقی
جهانی دانشــکده موســیقی دانشــگاه هنر ،مایل به شرکت در تحقیق
اســت .همه آزمودنیها در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل و در
زمــان انجــام پژوهش ،در ترمهــای دوم تا هشــتم دور ه تحصیلی خود
بودنــد .معیارهــای خــروج از پژوهش ،وارد بودن بیماری با تشــخیص
بیمارســتان روان
طبــی و یــا روانپزشــکی ،داشــتن ســابقه بســتری در
ِ
های حرکتی در زمان اجرای پژوهش بود.
پزشکی و داشتن آسیب ِ
ابتــدا با تنظیــم پرس ـشنامهای ،اطالعاتــی نظیر میانگین ســاعات
تمرین هفتگی ،داشتن تمرین روزانه ،سن و جنسیت از دانشجویان به
صورت خود-گزارشدهی دریافت و جمعآوری گردید .سپس به منظور
ـری میــزان اضطراب صفتی و حالتی ،از پرســشنامه اضطراب،
اندازهگیـ ِ
صفت و حالت اســپیلبرگر ( )STAI-Yاســتفاده شــد .این پرسشنامه،
مقیاس
دارای چهل سئوال است كه بیست سئوال اول برای سنجش
ِ
صفت اضطراب
حالت ،و بیســت پرســش دیگر برای ســنجش
مقیاس ِ
ِ
لیکرت
است .در این سیاهه ،پرسشها برحسب مقیاس چهار درجهای ِ
تنظیم شــده است .در پاســخ به سئواالت این پرسشنامه ،در قسمت
اضطراب حالتی یا موقعیتی ،آزمودنیها شدت احساس خود را در زمان
ً
انجام آزمایش در این مقیاس ،به صورت "اصال" تا" خیلی زیاد" و در پاسخ
ً
بــه بخش صفــت اضطراب یا اضطــراب خصیصهای ،به صــورت "تقریبا
ً
هیچ وقت" تا " تقریبا همیشه" بیان میکنند .برای محاسبه نمره فرد در
هر کدام از دو مقیاس (حالت و صفت) ،به هریک از عبارتهای آزمون،
بر اساس پاسخ داده شده آزمودنی ،بین  1تا  4نمره تعلق میگیرد و با این
تفــاوت که به برخی از عبارتها که نشــاندهند ه عــدم وجود اضطراب
هســتند ،به صورت معکوس بین  4تا  1نمره داده میشــود .لذا نمرات
هــر کــدام از دو مقیــاس حالت و صفت اضطــراب میتوانــد در دامنهای
بین  20تا  80قرار گیرد .هرچه نمر ه فرد باالتر باشد ،نشاندهند ه میزان
اضطراب بیشــتری است .نقاط برش تعیین شــده برای مقیاس حالت
اضطــراب ،بدین صورت اســت :اضطراب هیچ یــا کمترین حد (نمره 20
تــا  ،)30اضطــراب خفیف (نمره  31تا  ،)42اضطراب متوســط (نمره 43
تــا  ،)53و اضطــراب شــدید (نمــره  54و بیشــتر) .همچنین نقــاط برش
تعیین شده برای مقیاس صفت اضطراب به این شرح است :اضطراب
هیــچ یــا کمتریــن حــد (نمــره  20تــا  ،)34اضطــراب خفیف (نمــره  35تا
 ،)45اضطراب متوســط (نمره  46تا  ،)56و اضطراب شــدید (نمره 57
و بیشــتر) .این پرســشنامه ،بــا روایــی و پایایی باالیی مقــدار اضطراب
را در دو مقیــاس حالــت و صفــت میســنجد .در پژوهشهــای انجــام
شــده جهــت ارزیابی روایی و پایایــی این پرســشنامه در جامعه ایران،
اعتبــار ایــن آزمــون تأییــد و پایایــی آن از طریق محاســبه ضریــب آلفای
کرونبــاخ در مقیــاس حالت اضطراب  0/91و برای صفــت اضطراب 0/90
گزارش شــده اســت ،که نشــانگر روایی و پایایی باالی این ســیاهه برای
جامع ـ ه ایرانی اســت (پناهی شــهری5-6 ،1372 ،؛ مهــرام.)5 ،1373 ،

همچنیــن بــرای ســنجش اضطــراب اجرایــی نوازنــدگان ،از
اجرایــی موســیقی ُآزبرنِ -کنــی ()MPAI-A
اضطــراب
پرس ـشنامه
ِ
ِ
اســتفاده شد .این سیاهه ،نمون ه کوتاه شدهای از پرسشنامه اولیه
ـراب اجرایی ِکنی اســت .ایــن آزمون ،با پرســشنامه اولیه ِکنی
اضطـ ِ
همبســتگی باالیــی دارد و نتایــج هــر دو آزمون با تقریب باال یکســان
اس��ت ( .)Osborne, Kenny & Holsomback, 2005, 312در ایــن
پژوهش ،چون جامع ه آماری دانشجویان میانگین سنی برابر با 21/6
داشــت ،از پرســشنامه جوانــان اســتفاده شــد .ایــن ســیاهه به طور
کلــی میــزان اضطراب را در دو بعد شــناختی و بیولوژیکی میســنجد.
ارزیابی حاالت بیولوژیک حاصل از اضطراب (مانند احســاس حالت
تهــوع و دل بهــم خوردگــی) ،نوع اجرا در بافت عمومــی (تکنوازی و یا
اجــرا در گــروه) و قضــاوت در مورد اجــرا (قضاوتهای خــود نوازنده و
یــا نگرانــی از قضاوت های تماشــاچیان) ،از جمله مواردی اســت که
در این ســیاهه مورد ســنجش قرار میگیرد .این پرســشنامه ،روایی
پایایی ســازه ایــن آزمون از طریق محاســبه
و پایایــی باالی داشــته و
ِ
ضریب آلفای کرونباخ  0/9گزارش شــده اســت .داشــتن همبســتگی
مثبت با آزمونهــای اضطراب حالتی و همچنین فوبیای اجتماعی،
نشـ�اندهنده روایـ�ی باالی این سـ�یاهه اسـ�ت (& Osborne, Kenny
 .)Holsomback, 2005, 312ایــن پرســشنامه ،شــامل پانــزده مــاده
لیکرت از "همیشــه"
بوده که پاســخ ســئواالت در مقیاس  7درجهای ِ
تــا " هیــچ وقــت" ،نمراتی از  0تا  6بــه خود اختصــاص داده و بنابراین
نتایج عددی این آزمون ،در دامنهای بین  0تا  90قرار میگیرد.
دروس عملی
معدل
جهت ارزیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان،
ِ
ِ
(همنــوازی ،اجــرای صحنــهای ،ســاز تخصصــی و ارکســتر) بــه صــورت
میانگیــن نمرات این دروس در کل ترمهای گذرانده شــده ،از آموزش
دانشکده موسیقی دانشگاه هنر اخذ و میانگین آنها محاسبه شد .الزم
به ذکر اســت که نمرات دانشجویان دانشــکده موسیقی ،در دامنهای
بین صفر تا  20قرار میگیرد .امتحانات این دروس به صورت اجرا در یک
بافت عمومی و یا به صورت اجرا در حضور هیأت داوران برگزار میشود.
ِ
مطالعات انجام شده در
اغلب
شناســی
روش
در
که
ــت
س
ا
ذکر
شــایان
ِ
ِ
ِ
خصــوص عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان ،معــدل نمــرات بــه عنوان
شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شده است (یزدانی.)50،1391،
ِ
پــس از جمــع آوری اطالعات ،برای تحلیــل دادهها ،از روش های
آمــار توصیفــی و همچنیــن روشهــای آمــار تحلیلــی شــامل ضریــب
همبســتگی پیرسون ،آزمون -tمســتقل و تحلیل ِرگرسیون چندگانه
اســتفاده شــد .کلیه محاســبات با اســتفاده از نرم افزار  SPSSنسخه
داری آزمونها برابر  0/05در نظر گرفته شد.
 22انجام و سطح معنی ِ

یافتههای پژوهش
تمامــی پرســشنامههای توزیــع شــده بیــن دانشــجویان ،پــس از
تکمیــل بازگردانــده شــد؛  46نفــر ( )%45/09از شــرکتکنندگان مؤنث
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و  56نفــر ( )%54/9مذکــر بودنــد .میانگیــن و انحــراف معیــار ســن
شــرکتکنندگان بــه ترتیــب  21/6و  4و میانگیــن و انحــراف معیــار
ســالهای نوازندگــی آزمودنیهــا بــه ترتیــب  9/29و  3/9بــود 20 .نفــر
از آزمودنیهــا نوازنــده ســاز گیتــار ( 30 ،)%19/6نفــر نوازنــده ســاز زهی
( 16 ،)%29/4نفــر نوازنــده ســاز بــادی ( )%15/6و  36نفــر ()%35/2
منظم
نوازنــده پیانو بودنــد 66 .نفــر ( )%64/8از آزمودنیها تمرینات
ِ
روزانه داشته و  36نفر ( )%35/2تمرینات روازنه نداشتند .میانگین و
انحراف معیار ساعات تمرین هفتگی آزمودنیها به ترتیب  20/6و 8/6
بــود .همچنیــن میانگین و انحــراف معیار اضطرابهای دانشــجویان
رشته نوازندگی موسیقی جهانی به ترتیب ،اضطراب اجرایی 47/8 :و
 ،15/09اضطــراب حالتــی 44/07 :و  14/4و اضطراب صفتی43/02 :
و  11/8محاسبه شد.
جــدول  ،1فراوانــی و درصــد فروانـ ِـی نســبی میــزان اضطــراب
حالتــی نوازندگان موســیقی جهانی دانشــگاه هنر را نشــان میدهد،
همانگونه که در جدول مشــاهده میشــود16/9 ،درصــد نوازندگان
شــرکتکننده در تحقیــق اضطــراب حالتــی خیلی کــم 32/3 ،درصد
اضطــراب حالتــی خفیــف 25/4 ،درصــد اضطراب حالتی متوســط و
 25/4درصد اضطراب حالتی زیاد داشتند.
جــدول  ،2فراوانــی و درصــد فراوانـ ِـی نســبی میــزان اضطــراب
صفتــی نوازندگان موســیقی جهانی دانشــگاه هنر را نشــان میدهد.
همانگونه که در جدول مشــاهده میشــود 20/5 ،درصد نوازندگان
شــرکتکننده در تحقیــق اضطــراب صفتــی خیلی کــم 34/4 ،درصد
اضطــراب صفتــی خفیــف 35/3 ،درصد اضطراب صفتی متوســط و
فراوانی نسبی اضطراب حالتی.
جدول  -1فراوانی و
ِ

متغیر

اضطراب حالتی

طبقه

فراوانی

فراوانی نسبی

خیلی کم

17

16/9

خفیف

33

32/3

متوسط

26

25/4

زیاد

26

25/4

فراوانی نسبی اضطراب صفتی.
جدول  -2فراوانی و
ِ

متغیر

اضطراب صفتی

طبقه

فراوانی

فراوانی نسبی

خیلی کم

21

20/5

خفیف

35

34/4

متوسط

36

35/3

زیاد

10

9/8

فراوانی نسبی اضطراب اجرایی.
جدول  -3فراوانی و
ِ

اضطراب اجرایی

فراوانی

فراوانی نسبی

پایینتر از میانه

27

47/4

باالتر از میانه

30

52/6

 9/8درصد اضطراب صفتی زیاد داشتند.
فراوانــی نســبی اضطــراب اجرایــی را
جــدول  ،3فراوانــی و درصــد
ِ
نشــان میدهــد .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود 52/6 ،درصــد
نوازنــدگان اضطراب اجرایی باالتر از میانــه (45نمره) و  47/4درصد
اضطراب اجرایی پایینتر از میانه داشتند.
ابتدا جهت یافتن رابطه همبستگی بین میانگین ساعات تمرین
هفتگی و اضطراب و همچنین بین میانگین ساعات تمرین هفتگی و
عملکرد تحصیلی دانشجویان ،از ضریب همبستگی ِپیرسون استفاده
شــد .نتایج ضریب همبســتگی با فواصل اطمینان بوت اســتراپ 2در
جدول  ،2نشان داد که بین مقدار ساعات تمرین هفتگی با اضطراب
اجرایــی دانشــجویان رشــته نوازندگــی موســیقی جهانــی دانشــگاه
هنــر ،رابط ـ ه معنــیداری وجــود نــدارد ([،BCa %95 CI]0/15-0/46
 .)r)102(=-0/17 ،P=0/196همچنیــن ،بیــن مقــدار ســاعات تمریــن
هفتگــی بــا اضطــراب حالتــی دانشــجویان رشــت ه نوازندگی موســیقی
جهانی دانشگاه هنر ،رابط ه معنیداری وجود ندارد ([]0/15،-0/38
 .)r)102(=-0/12 ،P=0/351 ، BCa %95 CIبــه عــاوه ،بیــن مقــدار
ساعات تمرین هفتگی با اضطراب صفتی دانشجویان رشته نوازندگی
موسیقی جهانی دانشگاه هنر ،رابطه معنیداری وجود ندارد ([-0/42
 .)r)102(=-0/19 ، P=0/153 ،BCa%95 CI]0/06،در نهایــت ،بیــن
مقدار ســاعات تمرین هفتگی با عملکرد تحصیلی دانشــجویان رشته
نوازندگــی موســیقی جهانــی دانشــگاه هنــر ،رابطه معنــیداری وجود
ندارد ([.)r)102(=-0/05 ،P=0/696 ،BCa %95 CI]0/32،-0/44
سپس برای یافتن تفاوته ا بین دو گروه از آزمودنیهایی که هر
روز تمریــن میکننــد و هــر روز تمریــن نمیکنند ،از آزمون -tمســتقل
اســتفاده شــد .نتایج آزمون با فواصل اطمینان بوت اســتراپ نشان
داد کــه بیــن میانگین اضطــراب اجرایی نوازندگان موســیقی جهانی
دارای تمرین منظم روزانه ( ،)M=48/7،SD =14/3و بدون تمرین
منظــم روزانــه ( ،)M=46/05 ،SD=16/6تفــاوت معنــیداری وجود
نــدارد ([.)t)55(=-0/643 ،P=0/523 ،BCa %95 CI]5/6،-11/3
همچنین ،بین میانگین اضطراب حالتی نوازندگان موسیقی جهانی
دارای تمرین منظم روزانه ( ،)M=45/08 ،SD=14/7و بدون تمرین
منظم روزانه ( ،)M=42/2 ،SD=13/8تفاوت معنیداری مشــاهده
نشــد ([.)t)55(=-0/717 ،P=0/477 ،BCa %95 CI]4/8،-10/16
پیرسون.
جدول  -4نتایج ضریب همبستگی ِ

تمرین هفتگی (ساعت)

متغیر

M±SD

اضطراب اجرایی

47/8±15/09

-0/17

اضطراب حالتی

44/07±14/4

-0/12

0/351

اضطراب صفتی

43/2±11/8

-0/19

0/153

عملکرد تحصیلی
(معدل)

15/7±1/9

-0/05

102 0/696

تمرین هفتگی
(ساعت)

20/6±8/6

r

Sig.

N

BCa 95% CI

0/196

102

[]0/15،-0/46

102

[]0/15،-0/38

102

[]0/06،-0/42
[]0/32،-0/44

1

-

-

-
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اجرایی دانش ـ ــجویان
ارتباط میزان ســـــاعات تمرین با اضطراب و عملکرد
ِ
امتحانات عملی
سازهای غربی در
نوازندگی
ِ
ِ

به عالوه ،بین میانگین اضطراب صفتی نوازندگان موســیقی جهانی
دارای تمریــن منظم روزانــه ( ،)M=43/2 ،SD=9/7و بدون تمرین
منظــم روزانــه ( ،)M=43/3 ،SD=15/3تفــاوت معن ـیداری وجــود
نــدارد ([ .)t)55(=0/001 ،P=0/999 ،BCa %95 CI ]6/9،-6/9در
نهایــت ،بین میانگین عملکرد تحصیلی نوازندگان موســیقی جهانی
دارای تمریــن منظــم روزانــه ( ،)M=15/6 ،SD=1/9و بــدون تمرین
منظم روزانــه ( ،)M=15/9 ،SD=1/9تفاوت معنیداری وجود ندارد
([.)t)55(=0/511 ،P=0/611 ،BCa %95 CI ]1/2،-0/71
ـک
ـ
ی
موگراف
د
ِ
در خاتمــه جهــت بررســی همزمــان متغیرهــای ِ
جنســیت ،ســالهای نوازندگــی ،ســاعات تمریــن هفتگــی و ســن بــر
عملکرد تحصیلی دانشــجویان ،از ِرگرســیون چندگانه اســتفاده شد.
نتایج تحلیل رگرســیون چندگانه بــرای پیشبینی عملکرد تحصیلی
بین جنســیت ،سالهای نوازندگی ،ساعات
از روی متغیرهای پیش ِ
تمرین هفتگی و سن نشان داد که متغیرهای تحقیق میتوانند با 27
ِ
درصــد واریانس ،متغیر مال ک پیشــرفت تحصیلی را به طور معنیدار
تبیین کنند (.)F)7،49(=2/71 ،P=0/018 ،R2=0/27 ،R=0/52
جدول  ،5ضریبهای رگرسیون و فواصل اطمینان بوت استراپ
را بــه همــراه ســطح معن ـیداری نشــان میدهــد .همانگونــه کــه در
ستون مقادیر  Pمشاهده میشود ،هیچ یک از متغیرهای پیشبین
بین معن ـیداری ،برای عملکرد تحصیلی نیســتند.
بــه تنهایــی پیش ِ
البته در میان متغیرهای در نظر گرفته شــده در رگرســیون چندگانه،
بین
ســالهای نوازندگــی (با مقــدار  )P= 0/06به عنوان متغیــر پیش ِ
داری مثبــت اســت؛ این بدان
عملکــرد تحصیلــی ،در حاشــی ه معن ـی ِ
معنــی اســت که بــه احتمال بســیار زیاد ،بــا باالتر رفتن حجــم نمونه
تأثیر این متغیر معنیدار مثبت خواهد بود.

بحث و بررسی
در ایــن مطالعــه ،ارتبــاط معن ـیداری بیــن ســاعات تمریــن
دانشــجویان رشــته نوازندگی موســیقی جهانی و عملکرد تحصیلی و
همچنین اضطراب اجرایی آنها مشــاهده نشــد .یعنــی با افزایش و یا
کاهــش ســاعات تمرین ،تغییــری در عملکــرد تحصیلی دانشــجویان
و میزان اضطرابهایشــان ،مشــاهده نخواهد شــد .ایــن یافتهها ،بر

خــاف نتایــج مطالعات پیشــین مبنی بر رســیدن به ســطوح باالیی
از مهــارت و افزایــش عملکرد تحصیلی و اجرایــی نوازندگان با افزایش
سـ�اعات تمرین است ( .)Ericsson et al., 1993, 363-406همچنین
یافتهها با مطالعات قبلی پیرامون ارتباط ســاعات تمرین با داشــتن
احســاس آســودگی و عملکــرد بهتــر در حین اجرا نیز همســویی ندارد
(.)Hamann & Sobaje, 1983, 37-50
در ادامــه تحلیــل دادههــا ،اختــاف معنــیداری در میــزان
اضطرابهــا و عملکــرد تحصیلــی دانشــجویانی کــه هــر روز تمریــن
میکننــد و دانشــجویانی که هــر روز تمرین نمیکنند نیز یافت نشــد.
در نتیجه ،در این جامعه آماری ،توزیع روزانه میزان زمان تمرین در
اضطراب مخرب
بهبود عملکــرد تحصیلی و کاهــش
طــول هفتــه ،در
ِ
ِ
دانشجویان تأثیر معنیداری ندارد.
دموگرافیک ســن،
متغیرهای
بین
ارتباط معنــیداری
همچنیــن
ِ
ِ
جنســیت ،ســالهای نوازندگــی و ســاعات تمرین هفتگی بــا عملکرد
تحصیلــی یافت نشــد .بنابرایــن هیچ یک از ایــن متغیرها نمیتوانند
بــه طــور مشــخص ،بیانگــر عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان نوازندگی
موســیقی جهانــی دانشــگاه هنــر باشــند .هرچنــد کــه تأثیــر افزایــش
ســالهای نوازندگی بر بهبود عملکرد تحصیلی ،در حاشــیه معنیدار
شدن قرار داشت .از این رو میتوان نتیجه گرفت که با مشاهده باال
بودن میزان سالهای نوازندگی ،بهبود عملکرد تحصیلی و موفقیت
دانشجویان قابل پیش بینی است.
یافتهها نشــان میدهد که  %50/8دانشجویان ،اضطراب حالتی
متوســط به باال داشــتند و  ،%45/1اضطراب صفتی باالتر از متوسط
و  % 52/6نیــز اضطــراب اجرایــی باالتر از حد متوســط داشــتند .این
نتایج نشاندهندهی باال بودن سطح اضطراب در بین دانشجویان
نوازندگی موســیقی جهانی دانشــگاه هنر است .این مسئله ،عالوه بر
تأثیــرات منفی بر عملکرد تحصیلی ،میتواند برای ســامت جســمی
و روحی دانشــجویان نیز آســیبزا باشــد .از این رو پیشــنهاد میشود
کــه در پژوهشهــای آینده راهکارهایی جهت بهبود و کاهش ســطح
اضطراب دانشــجویان این رشــته ،مورد بررســی قرار گیرد .با توجه به
پاییــن بــودن ســاعات تمریــن ( 20/6ســاعت) و ســالهای نوازندگی
جهانی ذکر شده
دانشــجویان ( 9/29سال) در مقایســه با معیارهای
ِ
در مقدمــه ،میتــوان یکــی از دالیل ســطح بــاالی اضطــراب را ،کافی

جدول  -5مدل خطی پیش بینی متغیر پیشرفت تحصیلی به همراه ضرایب و فواصل اطمینان بوت استراپ.

30
نشریههنرهایزیبا  -هنرهای نمایشی و موسیقی دوره ،۲۴شماره ،۲تابستان ۱۳۹۸

آمادگی دانشــجویان برای ســپری نمودن دور ه تحصیلی خود
نبودن
ِ
دانســت؛ هرچنــد کــه از نقــش عوامــل دیگــری ماننــد عوامــل روانی،
شــخصیتی ،بیولوژیکی ،اجتماعی ،خانوادگی و اقتصادی در توضیح
این مسئله نمیتوان غافل بود.
بــا یک نگاه منطقی بــه مجموع نتایج میتوان دریافت که میزان
زمانی که دانشــجویان رشته نوازندگی موسیقی جهانی دانشگاه هنر
بــه تمریــن اختصاص میدهنــد ،کافی نبــوده و همچنین اثربخشــی
الزم در یادگیــری و بهبــود عملکردهــای تحصیلــی و اجراییشــان را
ندارد .همانگونه که در ابتدا اشــاره شــد ،رشــد در مهارتها و دست
یافتن به ســطوح باال و حرفهای اجرا در نوازندگی ،به انجام تمرینات
فراوانــی نیــاز دارد ،امــا گاهــی طــی نمــودن فرآینــد صحیـ ِـح تمریــن،
مهمتر از میزان زمانی است که برای تمرین صرف میشود .بنابراین
میتوان یکی از دالیل بهینه نبودن زمان تمرین در بین دانشجویان
را ،آشنا نبودن با روشهای تمرین صحیح دانست.

بهینهسازی زمان تمرین
تمریــن کافــی و مؤثر از ارکان رشــد و توســعه مهارتهــای نوازندگی
اســت .بــا وجود اینکه برای دســت یافتن به ســطوح حرفــهای مهارت
در نوازندگــی نیــاز بــه اختصــاص زمان زیــادی بــرای تمرین اســت ،اما
مؤثر بودن این زمان نقشی بنیادی در تکمیل این فرآیند ایفا میکند.
یافتــن عوامل مؤثــر در اثربخش بــودن و بهینه انجامشــدن تمرینات،
از دغدغههــای همیشــگی آمــوزگاران و پژوهشــگران در حــوزه آمــوزش
موســیقی اســت .تا کنون مطالعات بســیاری در مورد اســتفاد ه بهینه
ـان تمریــن انجام شــده اســت .نتایــج پژوهشها نشــان میدهد
از زمـ ِ
کــه عــاوه بــر کافــی بــودن زمــان تمریــن ،عواملــی چــون برنامهریزی،
تعییــن اهــداف ،یافتــن راهکارهای مناســب تمرینی ،انجــام تمرینات
ذهنــی ،ترکیــب تمرینــات عضالنــی و ذهنــی ،بــدن آ گاهــی ،تجزیــه و
تحلیــل قطعــات ،جلوگیــری از تکرارهای بیهوده ،یافتــن راهحلهایی
هوشــمندانه جهت فائق آمدن برچالشها و بســیاری از عوامل دیگر،
در مؤثر بودن تمرینات نقش��ی اساسی دارند (;Barry,1992, 112-123
 .)Parncutt & McPherson, 2002, 151-167البتــه عــاوه بر موارد ذکر
شده ،توجه به خصیصههای روانی و بیولوژیکی هر فرد ،ویژگیهای هر
برگزیدن
ساز و مسائل مورد نیاز رپرتوارهای مختلف ،در برنامهریزی و
ِ
شیوه تمرین ،از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بــا وجــود اینکــه روشهای مناســب و مؤثــر تمرین برای هر ســازی
متفاوت است ،اما با مرور مطالعات انجام شده در این موضوع ،میتوان
اثربخشــی تمرین پیشنهاد نمود:
نکات کلی زیر را در راســتای افزایش
ِ
ِ
 برنامهریزی و سازمانهنرجویانــی کــه تمریناتــی ســازمانیافته و بــا برنامهریــزی دقیــق
انجــام میدهنــد ،توانایــی بیشــتری در تصحیــح اشــتباهات خــود
داشــته و در نتیجــه اجــرای بهتری دارند .همچنیــن ،هنرجویانی که
این برنامهریزی توســط معلم آنها انجام شــود ،بهــرهوری باالتری در
تمرین خواهند داشت (.)Barry,1990, 4

یکــی از مــوارد بســیار مهــم در برنامهریــزی تمریــن مدیریت زمان
ُ
کســنداین )1984( 3نشــان میدهــد
تمریــن اســت .نتایــج مطالعــه ا ِ
کــه تقســیم زمــان تمرین بــه بخشهای کوتــاه و اســتراحت بین این
زمانهــا ،اثربخشــی تمرین را افزایــش میدهد .البته با افزایش ســن
بخش تمرین نیز میتواند افزایش یابد .انجام
هنرجو ،طول زمان هر
ِ
ایــن تقســیمبندی به فرد اجــازه میدهد تا با ذهنی هوشــیار به حل
چالشها بپردازد (.)Mumford et al., 1994, 134-144
تعییــن اهــداف مشــخص بــرای زمــان تمریــن نیــز از اهمیــت
ویــژهای برخــوردار اســت؛ تمریــن هوشــمندانه و ســازمانیافته،
دارای اهدافــی مشــخص اســت .ایــن اهــداف بهتــر اســت بــا توجــه
بــه ســطح و مهارتهــای هــر فــرد بــه شــکلی واقعگرایانــه مشــخص
گردنــد .همچنیــن در فرآینــد تمریــن ،هنرجــو بایــد بــا دریافــت
بازخوردهایــی هوشــمندانه (بــرای نمونــه ،اســتفاده از ضبــط
صوتــی ،تصویــری و یــا آیینــه) و اصــاح اشــتباهات پیــش آمــده بــه
دنبـ�ال تحقـ�ق اهـ�داف تمریـ�ن باشـ�د (.)Ericsson, 2008, 988-994
 تمرینات ذهنیگستر ه وسیعی از تغییرات فیزیولوژیک و ذهنی الزم است تا مهارتی
آموخت��ه ش��ود و ی��ا بهب��ود یاب��د ( .)Ericsson, 2008, 988از ایــن رو ،در
برنامهریــزی فرآیند تمرین ،توجه به رشــد در دو ُبعد حرکتی-عضالنی
و ذهنــی به طور همزمان ،اثربخشــی تمرین را افزایــش میدهد؛ تصور
تمــام حــرکات الزم برای اجرای قطعــه بدون انجام حــرکات به صورت
فیزیکــی را در اصطــاح تمرین ذهنی گویند .البتــه در این تمرین بهتر
اســت کــه ب ه تدریــج تمــام جزئیات اجــرا از قبیــل کیفیت صــدا ،کوک
ُ
نتهــا ،جهـ ِـت صــدا ،دینامیــک ،جملهبنــدی ،تفســیر و بســیاری از
عناصــر دیگر یک اجرا ،نیز تصــور گردد .درهم آمیختن تمرینات ذهنی
با حرکات فیزیکی نیز ،اثربخشی تمرین را افزایش میدهد (Weinberg,
.)1981, 195; Coffman, 1990, 187; Ross, 1985, 221
4

ه قطعات
 مطالع تجزیــه و تحلیــل قطعــه پیــش از نواختــن ،تأثیــر تمریــن را افزایش
میدهد .توجه به ُتنالیته ،متر و پالس ،الگوهای ریتمیک ،تشــخیص
شناخت تمامی عناصر دیگر تشکیلدهنده
جملهبندی ،تحلیل فرم و
ِ
یــک اثــر موســیقی قبــل از نواختــن ،میتوانــد دقــت تمریــن و اجــرا را
افزایش دهد ( .)Barry, 1992, 112همچنین مطالع ه فرمال اثر ،کشف
جملهبنــدی و یافتــن الگوهــای مشــخص ریتــم ،بــه درک و بــه خاطــر
ســپردن آن کمک فراوانی مینماید (آزاد ه فــر .)3 ،1396 ،برنامهریزی
بــرای مواجهــه بــا چالشهــای تکنیکــی اجــرا و بررســی راهکارهــا ،از
مـ�وارد بسـ�یار مهـ�م در تعیین اهـ�داف تمرین و افزایش بهرهوری اسـ�ت
(.)McPherson, 1994, 217-231
 انگیزهانگیــز ه باال برای انجام تمرین ،تأثیر تمرینات را افزایش و عملکرد
اجرایی را بهبود میبخش��د ( .)O’Neill, 1997, 53-70در مقایســه با
افــرادی کــه کمانگیزه هســتند ،افرادی که بــا انگیزه باالتــری تمرین
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اجرایی دانش ـ ــجویان
ارتباط میزان ســـــاعات تمرین با اضطراب و عملکرد
ِ
امتحانات عملی
سازهای غربی در
نوازندگی
ِ
ِ

میکننــد ،در زمــان تمریــن خــود ،تمرکــز بیشــتر و طوالنیتــری دارند
( .)Oxendine, 1984, 344-349در نتیجــه انگیــزه بــاال بــرای تمرین،
مدت تمرین آ گاهانه را افزایش و اثربخشی آن را بیشتر مینماید.
 فراشناختفراشــناخت تأملی اســت که فرد بــر روی فرآیندهای ذهنــی خود دارد
و یــا بــه عبارتی دیگر ،فکر کــردن درباره تفکر اســت .در حوز ه یادگیری،
فراشــناخت به دانــش یادگیرنده در مورد یادگیری اطــاق میگردد و از
عوامل اساســی در بهینهســازی زمان تمرین اســت .نظارت بر درست
اجرا شدن برنامههای تمرینی ،خود-بازخورد از صحت انجام حرکات،
آ گاهی از اشتباهات پیش آمده ،درک پیشرفت و تکامل یادگیری ،آ گاه
بودن از نقاط ضعف و قدرت و درک تکامل فرآیندهای تمرینی جهت
فراشــناختی
رســیدن به اهداف مشــخص شــده ،از زمــره مهارتهای
ِ
5

بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،بیــن میــزان ســاعات تمریــن و
عملکــرد تحصیلــی و اضطــراب اجرایــی دانشــجویان رشــت ه نوازندگی
موســیقی جهانی (سازهای غربی) دانشــگاه هنر ،ارتباط معنیداری
یافــت نشــد .ایــن مهــم میتوانــد نشــاندهنده اثربخــش نبــودن
زمانی باشــد که دانشــجویان برای تمرین صــرف میکنند .همچنین
نتایــج ،نشــاندهنده پاییــن بــودن تجربــه و ســالهای نوازندگــی
اغلب دانشــجویان نســبت بــه دوره تحصیلی ،با توجــه به معیارهای
ِ
گزارش شــده در پژوهشهای بینالمللی بود .از آنجاییکه سالهای
نوازندگــی میتواند عامل تعیینکنندهای در بهبود عملکرد تحصیلی

مورد نیاز در تمرین است (.)Hallam, 2001, 27-39
 گوش دادن به موسیقیگــوش دادن بــه اجراهای خوب میتواند تأثیــر تمرین را افزایش دهد
(آزادهفــر)1 ،1396 ،؛ بــه طــور معمول نوازندگان از دو رویکرد حســی و
تحلیلی برای رشــد و دست یافتن به تفســیری درست بهره میبرند.
در رویکــرد حســی ،نوازنــده در خــال یادگیــری اثر بر اســاس ادرا کات
رشــد تفســیر در اجرا میپردازد.
بیواســطه زیباییشناســانهاش ،به ِ
امــا در رویکــرد تحلیلــی نوازنــده با شــنیدن موســیقی ،درک و تحلیل
تفسیر اثر نزدیک میگردد.
ساختار اثر و مقایس ه اجراهای متفاوت به
ِ
در رویکــرد تحلیلــی ،نوازنده با انجام تمرینات کمتر همراه با ســاز ،به
آورد بزرگی
رشــد و بسـ ِـط تفســیر میپــردازد و در زمانی کوتــاه ،دســت ِ
کسب میکند (.)Hallam, 1995,111-128

دانشجویان باشد ،لذا بهتر است به نقش مهارتهای عملی و تجربه
نوازندگــی در فرآیند جذب دانشــجو در این رشــته ،اهمیت بیشــتری
داده شــود .در خاتمــه پیشــنهاد میشــود کــه دورهای آموزشــی و یــا
واحــدی درســی بــا محتوای آشــنایی بــا روشهــای تمرین درســت،
آموزشــی رشــته نوازندگی موســیقی جهانی افزوده شــود؛
به برنامهی
ِ
صحیح تمرین ،برنامهریزی دقیق و استفاده
ی
هدف ،آموزش شیوه 
ِ
بهینه از زمان تمرین اســت .به نظر میرسد که آشنایی با روشهای
صحیــح تمریــن از ایــن طریق ،میتوانــد در بهبود عملکــرد تحصیلی
دانشجویان رشته نوازندگی موسیقی جهانی مؤثر باشد.

پینوشتها
 1در تبییــن اضطــراب اجرایــی نوازنــدگان ،بهتــر اســت هــر دو بعــد صفتــی و
حالتــی اضطــراب را مدنظر قرار داد .بــه طور کلی اســپیلبرگر ( ،)1983اضطراب
را بــه دو دســته اضطــراب صفتــی (خصیصــهای) و اضطراب حالتــی (موقعیتی)
اضطــراب موقعیتــی ،هیجانــی
حالــت اضطــراب یــا
تقســیم میکنــد .از نظــر او،
ِ
ِ
صفت اضطراب یا
اما
کند.
ی
م
تغییــر
دیگر
موقعیت
به
گذراســت کــه از موقعیتی
ِ
اضطراب خصیصهای ،ویژگیای شــخصیتی اســت که فراوانی و شدت وا کنش
هیجانی فرد را نسبت به فشار نشان میدهد و در تفاوتهای فردی به نسبت
پایــدار فــرد ،در آمادگــی برای مضطرب شــدن نمــود مییابد .پژوهشها نشــان
میدهند که هر دو جنبه صفتی و حالتی اضطراب ،به عنوان دو مؤلفه اساسی
در ایج��اد اضط��راب اجرای��ی نق��ش اساس��ی را ایف��ا میکنن��د (Humara, 1999,
 )1-14نوازنــدگان بــا اضطراب موقعیتی باال ،اضطراب اجرایی باالتر و در نتیجه
کیفیــت اجرایــی پایینتــری را از خود نشــان میدهند .عالوه بر این ،بر اســاس
یافتههــای ایــن پژوهشهــا ،میــان اضطراب خصیصــهای و اضطــراب اجرایی،
ارتباط معنیداری وجود دارد( (�Lehrer et al.,1990, 12-18; Bartel, Thomp
.)son, 1994, 70-78
 2فواصــل اطمینــان بوت اســتراپ مفروضــه را در برابر نقــض مفروضه توزیع
طبیعی مقاوم میکنند.
3 Oxendine.

4 Mental Practice.
5 Metacognition.
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M

usicians practice to gain technical proficiency,
learn new repertoire, develop musical interpretation, memorize music, and prepare for performances. Achieving high levels of musical expertise
requires considerable practice; attainment simply increases with practice and, consequently, the accumulated practice time can directly predict achievement,
increase the chance of success and reduce performance anxiety. The amount of practice is important for
increasing the academic performance of students in
performance program but, the efficiency of practice is
vital in this process. Unfortunately, performance students usually don’t receive specific education for increasing practice efficiency and choosing appropriate
strategies of practice. This study investigates the correlation between hours of practice and performance
anxiety, and academic achievement among Western
classical music performance students of University of
Art. In this correlational-descriptive study, 102 performance students enrolled in second to eighth semesters were selected in December 2016. The sample
includes 46 female and 56 male (mean age = 21.6
years, SD=4) students. They had musical instruction
for mean (SD) time of 9.29 (3.9) years. Demographic
data were collected via self-reported component questionnaires. Furthermore, validated Osborne-Kenny
music performance anxiety inventory questionnaires
(15 questions) were used in order to assess the quantity of student’s performance anxiety. Then, the data
were supported by validated Spielberg state-trait anxiety inventory (40 questions). Calculated Cronbach’s
alpha showed high internal consistency reliability of
both inventories (α= 0.9). Finally, academic achievement calculated by overall means of the performance
scores in ensemble, instrumental lesson, orchestra
and principles of performance in the past semesters.
The data were analyzed by SPSS-22 software, using
Pearson correlation coefficient, independent t- test
*Tel: (+98-912) 5436935, Fax: (+98-26) 32511013, E-mail: i.fakhr@art.ac.ir.

and multiple linear regression with significance level
0.05. The results showed, the mean (SD) of student’s performance anxiety scores were assessed
47.8 (15.09) and state and trait anxiety scores were
calculated in order 44.07 (14.4) and 43.2 (11.8). The
mean (SD) of academic achievement scores was 15.7
(1.9), and students had 20.6 (8.6) hours of practice per
week. Among students, 66 persons had daily practice
and 36 students did not practice every day. There was
no statically significant relationship between amount
of practice time and performance anxiety. In addition,
the statically significant relationship between weekly
hours of practice and state-trait anxiety was not found.
Furthermore, statically significant relationship was not
found between weekly hours of practice and academic performance. The independent t-test revealed that
there were no significant differences between students
who have daily practice and other students in academic performance, performance anxiety and statetrait anxiety scores. Multiple linear regression showed
the demographic characteristics such as age, gender,
years of musical instruction, and hours of practice were
not statically significant variables for predicting academic achievement. However, among these variables,
years of musical instruction was marginally significant
(P=0.06). With a deductive overview, results showed
students’ hours of practice were not considerably effective on increasing academic achievement and decreasing performance anxiety. According to the above
mentioned, learning strategies for deliberate practice
may be beneficial. Hence, adding a course with the
purpose of instructing deliberate practice and learning
true practice strategies in the curriculum of Western
classical music performance was recommended.
Keywords
Practice Time, Performance, Anxiety, Academic
Achievement.

