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Abstract: 

Attribution styles is considered one of the most important factors affecting the psychological and 

educatioal performance of students. The purpose of this study was to determine the mediating role of 

achievement goals in predicting test anxiety on the basis of attribution styles. Therefore 259 

undergraduate students at Ferdowsi University of Mashhad were randomly selected and asked to 

answer the item of Attribution Style, Achievement Goals, and Test Anxiety Qustionnaires. The data 

obtained were analyzed by software SPSS20 and LISREL8.53. The results of path analysis showed 

that achievement goals had a direct effect on test anxiety and also mediated the effect of positive 

attributional biases on test anxiety indirectly. It was concluded that achievement goals is an important 

variable that directly and indirectly affect test anxiety in students. This has important implications for 

educators and students.   
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 چكیده

گذاربرعملکردهاوفرآیندهایروانیوتربیتیدانشجویانمحسوبریتأثعواملنیترمهمهایاسنادیازسبک

اهدافپیشرفتاست.هاآنگیردکهیکیازشود.توجیهایننقشازطریقفرآیندهایروانیمختلفیصورتمیمی

تواندبهعنوانمیانجیدررابطهباسبکاسنادواضطرابامتحاننقشایفاکند.ازاینروهدفاهدافپیشرفتمی

 امتحان اضطراب برای مدلی ارائه میبراساسپژوهشحاضر، پیشرفت اهداف و اسناد سبک باشد.متغیرهای

توصیفی نوع -پژوهشاز روشتحلیلهمبستگی آزمودنیبه است. پژوهشمعادالتساختاری این 259های

هایهابااستفادهازپرسشنامهاینسبتیانتخابشدند.دادهگیریطبقهدانشجویکارشناسیبودندکهازطریقنمونه

هایآماریهمبستگیوالگویمعادالتآوریشدند.ازآزمونسبکاسناد،اضطرابامتحانواهدافپیشرفتجمع

دادهتاریبرایتحلیلدادهساخ شد. استفاده طریقنرمها از SPSS20افزارهایبدستآمده تحلیلLISREL8.53و

(و001/0p <،20/13(=254،3)Fبیناضطرابامتحان)هایپژوهش،اهدافپیشرفتپیشیافتهبراساسشدند.

سوگیری بین است.جهتمیانجی امتحان اضطراب مثبتو اسنادی برگیرهای نیز پیشرفت اهداف یا اهداف ی

ریرتأثیمتغهایبهدستآمده،توجهبهنقشاهدافپیشرفتبهعنوانیکاضطرابامتحاناثرمستقیمداشت.یافته

نماید.گذارومیانجیبراضطرابدانشجویانودرنتیجهعملکردبهتردانشجویانراضروریمی

.اد،اضطرابامتحاناهدافپیشرفت،سبکاسنکلیدی: های واژه
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 مقدمه

1امتحاناضطراب مهمکیصورتبه مشکل

دردانشهاونیلیم،یآموزش را دانشجو و آموز

جهان مریتأثدرسراسر قرار باعثدهدیخود و

،ی)خسروشودیمآنهادریلیکاهشعملکردتحص

سیک؛2011همکاران،ودنژا؛دردی1387،یگدلیب

اضطرابامتحان2،2003همکارانو کنمونۀی،(.

ژهیو گرفته نظر در اضطراب درشودیماز که

یابیارزیهابافتایهاتیموقع افتدیماتفاق

3،2010ی)کاساد 4،2007دنریزاو8: و166: )

ویکیولوژیزیف-یعاطف،یشناختیهامؤلفهشامل

)زایرفتار ماتدنریاست 5،2005وزیو ورن،

6،2004نسونیب افکاریشناختۀمؤلف(. به

نگراننگران و شکستبارۀدریکننده عواقب

احساسات،یکیولوژیزیف-یعاطفۀمؤلف؛گرددبرمی

کهکندرابیانمی(رهی)لرزشوسردردوغیکیزیف

 است همراه اضطراب رفتاربهبا کهیجز

ماننددهد؛رانشانمیدرطولامتحاننداشتنتمرکز

نگاهیباز مداد، غبا کالسو اطراف به رهیکردن

همکارانکانرسازشدهنقل؛2009ن،یپاتو) ،7و

(.2010کاساد،ازشدهنقل؛2004،یکاسادو2009

ازیامجموعهصورتبهامتحاناضطرابرونیااز

یرفتارویکیولوژیزیفدارشناسانه،یپدیهاپاسخ

یامدهایپربارۀدینگرانباهمراهکهشودمیفیتعر

ممکنیمنف طیشراایامتحاندرشکستهنگام

دنریزا)استمشابهیابیارز براساس17:1998، .)

                                                           
1test anxity 
2 Keith etal 
3Cassady 
4 Zeidner 
5 Zeidner& Matthews 
6 Wren & Benson 
7Connorsetal 

دانشجواین ایانی، دارندصهیخصنیکه بارا ،

منفغرق افکار در دۀسیمقا،یشدن با گران،یخود

آمادگ یبرانداشتنیاحساس و نبودامتحان

شدتبرعواملبهنیهمراههستندکهایخودارزش

تحص )کیمنفریتأث،یلیعملکرد وسیدارد

(.8،2003همکاران

نیادریپژوهشیندهایافرودادها برونیبررس

ارتباطامتحاناضطرابکهدهدیمنشاننهیزم

ونفسبهاعتمادنداشتناینموارددارد:بایکینزد

)مهدویشرفتیپۀزیانگ(،1975)ساراسون،پشتکار

حلیبرای(،ناتوان1391غروی،خسرویونجفی،

عمومئمس اضطراب )ساراسون،،یله، نفس عزت

همکارانخودپنداره،(1975 و (،9،1994)بنسون

سازمانیگذاررمز )ایدهو وسنکیاطالعات

10،2007همکاران همکارانی)لیافسردگ( ،11و

آموختهیدرماندگ،(2006 و )شورازر رسالم،یشده

البرزنقل1992 از 1390،یشده یخودکارآمد(،

مجیدی)ییالق،هوش(،12،2009همکارانو)فرال

1391مبارکه،حقیقیو تحصیلوعملکرد(،

(و2011ژادوهمکاران،نودردی13،2006ننامیی)ا

زادهی،قل1388وهمکاران،یلی)وکشرفتیاهدافپ

 همکاران، (1386و اهمنیبنابرا؛ به توجه وتیبا

یشناختروانیهااضطراببرسازهریتأثیگستردگ

تحص عملکرد مطالعیبررسانیدانشجویلیو ۀو

برآنرگذاریوعواملتأثانیدردانشجویژگیونیا

م نظر به مطالعاترسدیمهم اشدهانجام. نیدر

منهیزم هستدهدینشان اضطرابیمرکزۀکه

                                                           
8 Keithetal 
9 Benesonetal 
10 Eysencketal 
11 Leeetal 
12 Ferlaetal 
13Innami 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0346251X06000571
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)پریمنفیابیارز،امتحان خودش از ونزیفرد

1،1997هانوالد و وای( )مندلر کنترل منبع

 نقل1952ساراسون، ابوالقاسم، از ؛1381،یشده

نی)آرکاستآنهای(وسبکاسناد1384،یاریخدا

.(1381،یابوالقاسمازشدهنقل،1982همکاران،و

یزشیانگـیشناختیآوردیرو،یاسنادۀینظر

عل ادراک روند که بررستیاست فرد در یرا

ینیی.درواقع،مفهومسبکاسنادبهسبکتبکندیم

م کندیاشاره افراد ینیمعدادیرویبرامعموالًکه

م دهندیارائه برا2010)2نریوا. را بعد سه ی(

دوتیخاص،کیهرکهردیگیاسناددادندرنظرم

دریقطبدروندو.بعدمکانکنترلکهداردیقطب

ب منیادارد؛یرونیبرابر مطرح آیبعد که ایکند

عواملبهاسنادها شخص مرتبطدرون ایاست

ایکهکندیتوجهمنیبعدثباتبهاشخص.رونیب

طولایماندیعلتثابتم زماندر کندیمرییتغ

سل نیبهنقلازمکالکل،1978کمن،ی)آبرامسون،

یمانیبثباتیب-ثباتبابعد.(3،2010وهمکاران

آ که تیموفقایشکستموجبکهیعواملایکند

پایم داریناپاایاستیمیداوداریشود یطرفاز.

بعد،ثباتبعدباارتباطدرکهکردخاطرنشاندیبا

یدرماندگپژوهشگرانکهشودیممطرحزینتیکل

شدهآموخته را :1390چ،ی)پنتراندکردهفیتعرآن

ا(213 ننی. یدوقطبتیخاصزیبعد ـیکل

داردیاختصاص ،اسنادنیاایآکندمشخصمیکه

دهدیمقرارریثأتدرهاراتیموفقازیعیوسۀگستر

نر،ی)واگذاردمیریتأثخاصتیموقعکیبرفقطای

آخر2010 کنترلنی(. اموریریپذبعد، یاستکه

بهکنترلآنهستند ازخارجامورایکهافرادقادر

                                                           
1 Prins&Hanewald 
2 Weiner 
3 McLaughlin etal 

میافرادکنترل نشان تیفعالخلق،مثلدهد؛را

1390چ،ی)پنتررهیغوشانسگران،ید :214 در(.

کنترلیمیزانازفردانتظاربیانگربعداینواقع،

.درداعلتیکرویآیندهدرکهاست

یهاسبکشدهدرارتباطبابرابعادمطرحافزون

 ۀشدهدرنظریهایمطرحازبحثگریدیکیاسناد،

آموختهدیدگاه،اسناد است.درماندگی شده

رابیانسبکاسنادیبدبینی،شدهدرماندگیآموخته

باثباتوکندمی عواملدرونی، وقایعمنفی، به که

بییکل بیرونی، عوامل مقابل خاصدر و ثبات

م سلشودینسبتداده تکمنی)آبرامسون، زدال،یو

1978 نقل (.2010همکاران،والینمکازبه

این،شدههستندافرادیکهدچاردرماندگیآموخته

 کهراموضوع ندارند باباور کوشش و تالش

فکرمی آنها کنندکههرکاریموفقیترابطهدارد.

موفقنخواهندشد.اینافرادمعموالًبه،انجامدهند

ومنبع )کاوینگتون درونیکنترلشکستمعتقدند

نقلازگ1979چ،یمل به برالجی؛ در1374نر،یو .)

؛وجودداردینیبسبکاسنادخوش،اسنادنیمقابلا

تیافرادباوردارندکهتالشوکوششباموفقنیا

کنترل مرکز و هسته را خود معموالً و دارد رابطه

بهطورکلدانندیحوادثم عق1986)رنیوای. دهی(

اگر که درونتیموفق،افراددارد عوامل به یرا

دهند بهراحساسغرو،نسبت را شکست اگر و

ب دهندیرونیعوامل شرمسار،نسبت یاحساس

.کنندیم

مضطربافراد،شدهانجاممطالعاتاساسبر

راهاشکستویرونیبعواملبهشتریبراهاتیموفق

یافرادیول؛دهندیمنسبتیدرونعواملبهشتریب

عواملبهشتریبراهاتیموفق،ندارنداضطرابکه

نسبتیرونیبعواملبهراهاشکستویدرون
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بر(.1381،یدیتوحازنقلبه1985،)بکدهندیم

بهراخودشکستعلتافراداگر،ایناساس

،بدهندنسبتییتوانانداشتنمثلیدرونعوامل

رسندیمباورنیابهودارندشکستانتظارهمواره

اغلبنیبنابرا؛ندارندراتیموفقکسبییتواناکه

شدهیریگجهتهدفیسوبهکهییهاتیفعالاز

سختیهاتیفعالدرایوکنندمیاجتناب،است

بهکهیفیتکالۀنیزمدر تعیینهدفبرایرسیدن

،زیمانزوی)فآورندینمدستبهیتیموفقاند،شده

(.1376دودانگه،ازنقلبه،1980

دانشجونیابا یهاتیفعالانیحالدردانشگاه،

اهدافخاصیریادگی به که آموزشرا منجریو

م،شودیم ادهندیانجام کهنی. معناست بدان

فعالانیدانشجو یهاتیدر و ،یریادگیآموزش

رفتارهایهدف واقع در و بازتابیدارند ازیآنها

(2000)دووکاست.اهدافشانیاهیریگجهت

یاهدافبرایهایریگکهجهتاستدادهصیتشخ

.حالبادرنظرگرفتنکاربرددارددرکرفتارافراد

که نیا ب اضطرابواسنادیهاسبکنیارتباط

وشودمیهیتوجیروانیندهایفراقیطرازامتحان

اضطرابویهدفیهایریگجهتنیبارتباط

ی)دوندشویممحسوبیعاطفیهاجنبهازامتحان

منگسون نقشم1،2012و یهاهدفگرانۀیانجی(،

برجستهاست.،مربوطیهایریگجهتایشرفتیپ

یکلیدرباورهاشهیشدهخودرادییهایریگجهت

 دیاسنادیهاسبکچون طرف از و گریدارند

یلیتحصیهاجانیه را امتحان اضطراب درچون

ریتأث )پمیقرار چینریدهند شانک، بر2000و .)

نقشسبکاین،اساس با ارتباط بریهادر اسناد

 امتحان، یمختلفیگرهایانجیمجایگاهاضطراب

                                                           
1 Dewi&Mangunsong 

پ اهداف تیاهمدارد.تیاهماریبسشرفتیچون

اگریانجیمریمتغاین استکهیمبتندگاهیدنیبر

هادرانسانیخودارجاعیهاتیقابلتینقشواهم

ازکهجداشودیباعثمیازطرف.شودیترمپررنگ

براضطرابامتحانمیکهخودبهطورمستقیریتأث

بهانیدانشجو اهرمایویانجیمکیصورتدارد،

سبکاسنادعملریمتغریتأثکاهشایشیافزابرای

(.1کند)شکل

کهاستییمعناوهدفشاملشرفتیپاهداف

ونی)راردیگیمنظردرخودرفتاریبراشخص

طبقه2،1997چیپنتر در پیبند(. شرفت،یاهداف

پژوهشگرانفقطبردوجهت ویتبحریریگابتدا

یهاهینظرشواهدویول،کردندیمدیکأتیعملکرد

،یعملکردیهدفیریگجهتسهبهدتریجد

(3،1998همکارانویدگلی)میاجتنابویتبحر

دارندیادیزیامدهایپ،شرفتیاشارهدارد.اهدافپ

فرآ و عملکردها یمتعددیلیتحصیندهایو دررا

مریتأث اهدافتبحردندهیقرار دادننشانیبرای.

شا یستگیبهبود تکالیریادگی، بر تسلط وفیو

عملکرد شاآشکارکریبرایاهداف ویستگیدن

(.4،1999وهمکارانوتیاست)الگرانیرقابتباد

رویآموزاندانش اهداف بریکردیکه نندیگزیمرا

دسهیدرمقا برعملکردشانتوجهدارندوگرانیبا

به،نندیگزیمبررایاجتناباهدافکهییآنها

هیتنبازیریجلوگیبراخوددادنجلوهباهوش

(.1997چ،یپنترونی)رادارندتمایل

وشرفتیپاهدافیگریانجیمنقشتیاهمدر

شایانامتحاناضطرابواسنادسبکباآنارتباط

                                                           
2 Ryan &Pintrich 
3 Midgleyetal 
4 Elliotetal 
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عللبهراخودشکستعلتکهیافرادذکراست

همواره،دهندیمنسبتییتوانانداشتنمثلیدرون

کهرسندیمباورنیابهودارندشکستانتظار

ندارندراتیموفقکسبییتوانا ازییهاپژوهش.

2005،تیالولیقب ،1،2003دووکوگرانت؛

یاسنادیهاسبکنیبۀرابط2،1988لگتودووک

سویدیگراز.اندرابررسیکردهشرفتیپاهدافو

ازامتحاناضطرابواهدافیریگجهتنیبارتباط

یعاطفیهاجنبه وی)دواستشدهمشاهده

اهدافۀرابط،یادیزیهاپژوهش؛(2012منگسون،

اضطرابشرفتیپ و کردهامتحان مطالعه ازرا اند؛

 2011)3سیراواومجمله، (،2006)4ژنیهو(،

2008)5همکارانوچانگ وویل(،2006)6یش(،

2006)7همکاران نقلاز1997)کیاسکالو(، یقل؛
ویلیوک(1386)زادهیقل،(1386)وهمکارانزاده

( 1389همکاران ) نیبنابرا؛(1381)یمحمدیولو

توض به توجه پژوهشحاتیبا شدهاشارهیهاو

انیادراکدانشجونیبیانجیمف،اهدایریگجهت

یها)سبکشانیهاشکستایهاتیموفقبارۀدر

درامتحاناست.آنهااسناد(واضطراب

شدهانجامیهاپژوهشمرور کهدهدیمنشان

رابررسیرهایمتغنیایارتباطدوبهدوآنهاشتریب

؛اوم2003ک،ی؛گرانتودو2005ت،ی)الواندکرده

را هو2011سیو همکاران2006ژنی؛ چانگو ؛

ش2008 ل2006ی؛ وی؛ همکاران، به.(2006و

گونرهایمتغنیاریتأث،دیگرعبارت به هم ۀبر

                                                           
1 Grant &Dweck 
2 Dweck& Leggett 
3 Eum, & Rice 
4 Huijun 
5 CHONG etal 
6 SHIH 
7 LIU etal 

دوسومیمستق ه،یو بررس؛استنشدهمطالعه یاما

متغ پیانجیمیرهاینقش اهداف درشرفتیمانند

برگریدیرهایکهاثراتمتغکنندهمیتنظکیجایگاه

شایاندهدیخودقرارمریتأثنیزدرراوابستهریمتغ

ا بر افزون است. دهنیتوجه بعد1980ۀاز به

براازپژوهشیاریبس استکهنیها متمرکزشده

تیبرموفقیزشیوانگیچگونهتعاملعواملشناخت

آموزاناثرگذاراستودانشانیدانشجویریادگیو

درتع2002چ،یوپنترنکیبرننی)ل یچگونگنیی(.

پیوشناختیزشیعواملانگانیارتباطم شرفتیبا

یلیتحص دنبالو عنوانبه به اضطرابامتحان آن

روریتأثیعامل یاجتماعـیشناختیکردهایگذار،

بس توجه مرکز پژوهشیاریدر قرااز گرفتهها ر

نظر که پۀیاست اهداف اسناد، وشرفتیسبک

ا در هچنیاضطرابامتحان .گیردمیارچوبقرار

انیبنابرا اییگوپاسخ،پژوهشنیهدف نیبه

یهاسبکنیبیساختارۀرابطیکاستکههیفرض

اهدافپ واضطرابامتحانبا وجودشرفتیاسناد

ا؛دارد بنیبه اهدافنیصورتکه و سبکاسناد

بۀرابط،شرفتیپ و پنیمثبت وشرفتیاهداف

امتحان ا.هستیمنفۀرابط،اضطراب رو،نیاز

مستقنیایکلیالگو روابط و ومیروابط

.درواقعدشویآزمونمرهایمتغنیانیبمیرمستقیغ

ا اق،یتحقنیدر به پاسخ دنبال به نیپژوهشگر

دییأت،یشنهادیپیمدلساختارایکهآاستسؤاالت

عوامل)سبکریخایشودمی کدام ویهاو اسناد

براضطرابامتحانیمؤثرتر(نقششرفتیاهدافپ

؟دارندانیدانشجو
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 سبک نیب ارتباط یبرا یشنهادیپ یالگو: 1 شكل

 اساس بر امتحان اضطراب و شرفتیپ اهداف اسناد،

 یاجتماع -یشناخت یها مدل

 روش پژوهش

پژوهشنوعازهدفلحاظبهپژوهشروش

ازهادادهیآورجمعۀویشنظرازویکاربردیها

معادالتلیتحلروشبهیفیتوصیهاپژوهشنوع

یشیرآزمایغیعلروابطکهاستیساختار ازرا

کند.بررسیمیهایبستگ همقیطر

ۀجامع:گیری نمونه روش و نمونه  جامعه،

ایآمار کارشناس،پژوهشنیدر یدانشجویان

فردوس بودیدانشگاه ندمشهد کل تعداد آنهاکه

 11101حدود شدنفر جامعمحاسبه از شدهادیۀ.

یتصادفیاروشطبقهبهنفر300بهحجمیانمونه

ا به شد. نظرنیاستفاده در با که گرفتنصورت

بایاآناننمونهتیافرادهردانشکدهوجنستعداد

کل به دانشکده هر افراد تعداد نسبت به توجه

شدن انتخاب جامعه هایگروهنسبترعایتد.

کهگرفتصورتدلیلاینبهتیجنسوآموزشی

وخاصیهارگروهیزتابدهدامکانمحققبه

حضورنمونهدریکافصورتبهجامعهمتفاوت

باشندداشته 300مسئلهنیاگرفتننظردربا.

ناپرسش توزیع نمون،شدمه ۀاما 259نهاییشامل

 تکمبنابراینبود؛نفر بااستدرصد86،لینرخ .

تحق نوع به وقتقیتوجه اجراریگو یبودن

چنینبادرهممهمقدارنمونهمناسباست.ناپرسش

تعدادافرادزن،یآمارۀدرجامعکهنظرگرفتناین

 تشک70حدود را دادیملیدرصدجامعه عالوهو

آن نمونهبر از کردهیاطبقهیریگمحقق استفاده

)75یآمارۀجامعمیاناز،است مرد و29نفر )%

یآورجمعی%(انتخابشدند.برا71نفرزن)184

داده سه از اهدافۀمناپرسشها اسناد، سبک

استفادهشد.واضطرابامتحانشرفتیپ

ۀمناپرسش:شرفتیپ اهداف ۀنام پرسش

1998)همکارانویدگلیمیهدفیریگجهت به(

اسیمقاساسربهاسؤالبهیدهپاسخ.شدکاربرده

نیبدکیانتخابپاسخ.بودیادرجههفتکرتیل

 موضوع آن که بود ایمعنا وجهچیهبهسؤالآن

وانتخابپاسخهفتبهکندیصدقنمآنهابارۀدر

صادقیمعنا موضوع آن ایبودن بارۀدرسؤالآن

بودنهاآ ادشدهیۀمناپرسش،یکارشکپژوهشدر.

راآنییرواتاشدیابیارزویبررس،ترجمهازپس

دکنندییأتکارشناسان یآلفااساسبرابزارییایپا.

تحل پاشداثبات،یدییتأیعامللیکرانباخو ییای.

نیبیهدفیریگجهتۀمناپرسشیهاآزمونخرده

70/0 پا84/0تا است. شده یکلییایگزارش

اجراناپرسش در پا87/0زینیینهایمه ییایو

اجتنابیکردیرو،یتبحریهاآزمونخرده یو

87/0بیترتبه ،84/0 است76/0و دستآمده به

یآلفابی(.درپژوهشحاضرضر1387،ی)کارشک

ناپرسشیکل برابود81/0مه ۀمؤلفخردهیو

یکردیروۀمؤلفخرده،88/0یتبحر یبراو88/0،

.حاصلشد58/0یاجتنابۀمؤلفخرده

سبکۀمناپرسش:اسناد سبک ۀمنا پرسش

ASQ)یاسناد 1984)گمنیسل( 12ۀرندیدربرگ(

ششوخوبدادیروششکهاستیفرضدادیرو

 سبک

 اسناد

 اهداف

 پیشرفت

 اضطراب

 امتحان
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دریمشاملرابددادیرو روبارۀشود. 4دادیهر

یپرسشطرحشدهاستکههموارهدرجهتخاص

 یبرانمرات سپسهستند. بعدازکیهر سه

 (.1387،یروزیف)شودیمحاسبهم

مطالعه )تیاسمیادر همکاران ،2000و

رجبنقل از شهنیشده ضرا1384الق،یییو بی(

یدادهایرویبراییایپا را برا64/0مثبت یو

دستآور76/0یمنفیدادهایرو نیچنهم.ددنبه

تحق برا1375)یاالسالمخیشیقیدر ابعادی(

بیترتمثبتبهیدادهایروتیثباتوعموم،یدرون

62/0 ،50/0 برا42/0و درونیو ثباتو،یابعاد

79/0بیترتبهیمنفیدادهایروتیعموم و50/0،

روز15ۀرابهفاصلیید.اوبازآزماکرگزارش44/0

درونیبرا عموم،یابعاد و یدادهایروتیثبات

42/0بیترتمثبتبه ،51/0 برا68/0و ابعادیو

بیترتبهیمنفیدادهایروتیثباتوعموم،یدرون

یرجبنیچنبهدستآورد.هم58/0و47/0،58/0

یکرانباخبرایآلفابی(ضرا1384)القیییوشهن

و55/0،64/0بیترتبهرایثباتوکل،یابعاددرون

درپژوهشحاضربرا45/0 بهیبهدستآوردند.

آوردن ضرناپرسشییایپادست از یآلفابیمه

نتا که شد استفاده براجیکرانباخ مقیآن اسیکل

ثباتمثبت،یدرونیهاسبکاسنادومؤلفه مثبت،

،78/0برابربیترتبهنانهیبمثبتواسنادخوشیکل

بود.79/0و60/0،80/0،72/0

ۀمناپرسش:امتحان اضطراب ۀمنا پرسش

 امتحان 25دربردارندۀ،ساراسونTAQاضطراب

به0)هرگز=یانهیگز4ۀیگو گاه1ندرت=، ی،

 اوقات=2اوقات= اغلب (3و و حداقل ۀنمرآن

فردۀهرچهنمراست.75ۀصفروحداکثرآننمر

باشد بزانیمۀدهندنشان،باالتر یشتریاضطراب

بیترتنیبد؛است از کمتر ننبود،12نمرات

نمرات؛اضطرابکم،13-37نینمراتب؛اضطراب

از،38-62نیب باالتر نمرات و متوسط اضطراب

ویی.رواشوندیدرنظرگرفتهمادیاضطرابز،63

دهیسنجینامهدرمطالعاتمتعددپرسشنیاییایپا

ضر با و یآلفابیشده روا88/0کرونباخ ییو

یمالک با دست72/0برابر دربه که است آمده

 قبول قابل پژوهشاستمجموع در مشابهیهاو

ذکرانیشا(.1378:183ابانگرد،ید)بشومیاستفاده

ا در امتحان اضطراب آزمون پژوهشنیاستکه

ندرارتباطباآزموچنیناهمیتخاصیداشت.هم

تحل امتحان انجامیمتعددیعاملیهالیاضطراب

است. یهاپژوهششده پوریمعنومختلف

(1390 )یابوالقاسم(، همکاران 1385و و استوبر(

(2004  نیز( متفاوتو برایاچندگانهعوامل یرا

گزارشکرده امتحان د.انداضطراب طرف ،گریاز

برا محقق پیهدف و مدل یهافرضشیآزمون

دیهرسازهحداقلباکه نیبرایمبنراآزمونمدل

 دو باشد،مؤلفهاز داشت.برخوردار نظر در باید

این بر زمانعالوه اشتندمؤلفه،ریمتغکییاگر

یبرا دادیاکتشافیعامللیتحلکیآن هصورت

عوامل،شود.می این همۀ به توجه اینبا در

کههاستانجامشدیاکتشافیعامللیتحلپژوهش،

عامل،KMO=93شاخص بار عاملبا 49/0یسه

کرد استخراج را بهبا.درصد یهانهیشیپنگاهی

پژوهشینظر ویو متن به یمحتواایتوجه

نیاسؤاالت قالب در افکار»،«ینگران»عوامل

«مزاحم نفسنبود»و به شد.یگذارنام«اعتماد

کرانباخیآلفابیضرحاضرپژوهشدرنیچن هم

 .آمددستبه84/0برابر
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 هایافته

هایدادهتوصیفیتحلیلازحاصلهاییافته

ازهایشاخصدربردارندۀپژوهش توصیفی آمار

انحرافمعیار میانگین، بستگیپیرسونهموجمله

.استشدهمطالعهیرهایمتغیبرا

نفر بود  259 انیپژوهش تعداد کل دانشجو نیا در

حاصل  بیترت این  به انه که میانگین و انحراف معیار آ

 در ؛29/1، 24/5 ،مثبت یدرون اسناد اسیمق در شد:

 اسیمق در ؛08/1 ،33/5، مثبت ثبات با اسناد مقیاس

، نانهیب در اسناد خوش ؛10/1 ،95/4 ،مثبت یکل

 ،50/34،بیترت به یدر اهداف اجتناب ؛05/3 ،21/15

در اهداف  ؛31/7، 64/26 ،یدر اهداف تبحر ؛48/10

و انحراف  میانگینچنین  هم .02/6، 55/32 ،یکردیرو

، 92/69 ،در اضطراب امتحان ها یمعیار کل آزمودن

 افکار ؛71/6، 03/26 ،ینگران یها مؤلفه ؛17/15

 ،نفس به اعتماد نداشتن در و 09/6، 12/24 ،مزاحم

 بیمربوط به ضرا جی. نتااست  64/5، 77/19

مثبت و  یبستگ که هم دهد ینشان م یبستگ هم

مثبت و اهداف  یاسناد یها سبک نیب یدار یمعن

 یها مؤلفه خرده نیب .وجود دارد یکردیو رو یتبحر

 نیز یکردیرو و یاجتناب اهداف و امتحان اضطراب

 .هست یدار یمعن و یمنف ۀرابط

 هایمفروضه ابتدا ،مدل آزمون از قبل

. شد بررسی خطاها استقالل و متغیرها بودن خطی هم

 یرهایمتغ یبرا تحمل شاخص که داد نشان نتایج

، 97/0 برابر شرفتیپ اهداف و اسناد سبک نیب شیپ

 مقدار چنین همو  03/1 واریانس تورم شاخص

 ۀمفروض بررسی رایب که واتسون دوربین شاخص

 شاخص اگر. بود 79/1 برابر ،شد اجرا خطا استقالل

(، collainearity<1> 0) کی از تر کوچک تحمل

 مقدار و( >10VIF) 10 از تر کوچک تورم شاخص

 باشد 4 از تر کوچک واتسون نیدورب آزمون

(4Durbin- Watson <)، هایمفروضه از 

 با بنابراین ؛است نگرفته صورت تخطی ،رگرسیون

 جهینت توانیم آمده، دست به هایشاخص به توجه

شده  تیانجام آزمون رعا طیکه شرا شود گرفته می

های برازش تحلیل  نشان داد که شاخص ها یافتهاست. 

برازش کلی مدل مورد  گویایمعادالت ساختاری، 

های  (. برای بررسی برازش مدل1نظر بود )شکل 

 ۀهای نسبت مجذور کای به درج عاملی از شاخص

 یا ویزل -تاکر و( NFIبونت ) -شاخص بنتلر ،آزادی

 ۀریش شاخص(، NNFI) برازندگی ۀنشد نرم شاخص

( و معیارهای RMSEA) تقریب مجذورات میانگین

 استفاده شده است.GFI ،AGFI، CFIدیگر 

 نیكویی برازش مدل هایشاخص: 1 جدول

 χ مدل
2

 Df χ
2
/df RMSEA GFI AGFI NFICFINNFI

94/0 96/0 90/093/0 45/2076/094/0 08/8133عاملیسه

طورهمان جدول در حاصل1که است، آمده

 درجکامجذور ،آزادیۀبر از که2کمتر است

.داردبرازشخوبیبهمدلکهاستاینۀدهندنشان

GFI=96/0معیارهایچنین هم AGFI=92/0و

ایناستکهمدلازبرازشۀدهندنشانشده،حاصل

بوده برخوردار مدلیمعننیبداست؛خوبی که

ییدمیأت RMSEAشود.  با 060/0مدلبرابر و

NFIنیچنهم بهNNFIو با و93/0ترتیببرابر

می95/0 نشان که مدلاست یبرازشخوب،دهد

ینمودار،2(.شکل01/0درسطحمعنادار**)دارد

ضرا رارهایمسیقدرتنسبوریمسبیاستکه

دهد.ینشانم
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شرفتیپاهدافیگریانجیمباامتحاناضطرابویاسنادیهاسبکۀرابطیشنهادیپیالگویابیارزجینتا:2شکل

ساختاریمعادالتالگویتولیدیهایشاخص

محدودالگوکلیبرازشهایشاخصبهفقط

tومقادیروβاستانداردپارامترهایبلکهنیست،

 هر برای آن با ازکیمتناظر علی مسیرهای از

برون سبکمتغیرهای یهازاد متغیرهایبهاسناد

امتحاناضطرابوشرفتیپاهدافزاد درون

اهدافمیانجیۀنهفتمتغیرهایازو(گاما)ضرایب

امتحاناضطرابزاد درونۀنهفتمتغیربهشرفتیپ

 بتا)ضرایب داردوجودنیز( وضرایباین.

نیزنشانها،شاخص -میقدرتنسبیهرمسیررا

رگرسیوناستانداردوβضرایبقدرمطلق.دهد

آنهااندشده مقدار یکو و صفر بین باید حتماً

باشد.
 یدار یمعن و ریمس بیضرا: 2 جدول

AS>AGAG>TAβ ریمس نام

-1822ریمسبیضرا

**-t 08/2*38/3یداریمعنآزمون

AS=،سبکاسنادAG=شرفتیاهدافپ،TA=اضطراب

(01/0معنادار)=**و(05/0)رامعناد=*،امتحان

 

برایشودمشاهدهمی2دولجکهدرطورهمان

 کیهر اضطرابواسنادیهاسبکمتغیرهایاز

یبضر،شرفتیپاهدافیگریانجیمبهامتحان

یزمتناظرباآننtیرومقاد(β)بتا و()گامایرمس

ضر دارد. اسنادیهاسبک ()یرگامامسیبوجود

یداریآزمونمعن.ت(اس18/0)شرفتیپاهدافبه

tا که داد دارمعنی آماری لحاظ به مسیر یننشان

کهوهشژاولپۀی(.فرض>t =05/0p ,08/2)است

می اسنادکند،بیان اهدافۀکنندینیب شیپ،یسبک

از   βمسیریبضر.شودیمدییأت،استشرفتیپ

 است(-22/0بهاضطرابامتحان)شرفتیپاهداف

داریمعنی وآزموناستیومتوسطیمنف ضریب که

tمعنادار،یمقداربهلحاظآماریننشاندادکهایزن

t=-38/3)است ،01/0p< پژوهشدومۀیفرض(.

این بر نیبۀرابطیانجیمشرفتیپاهدافکهمبنی

دییأتزین،استامتحاناضطرابواسنادسبک

شودیم اضطرابواسنادسبکنیبتینهادر.

کهیمعننیابه؛نشدمشاهدهیارابطهزینامتحان

.نیستامتحاناضطرابۀکنندینیبشیپ،اسنادسبک





1396بهاروتابستان(،12پیاپی)،اول،شمارههفتمسالهایعلومشناختیورفتاری،/پژوهش10

 

وبرازشکلیهایشاخصبررسیکناردر

نیزY)المبداضرایببررسیبتا،وگاماضرایب )

هماندارداهمیت تمامشد،مشاهدهکهطور.

هستندباالییمقدار( Y)المبداضرایب آزمون.

ضرایبهمۀکهدهدمینشانtمعناداری

معنادارندآمدهدستبه بهیتبحراهدافمتغیر.

شباهتبیشترینواستشدهشناختهمقیاسعنوان

داردشرفتیپاهدافبهرانظری yباالترین.

.استیکردیرواهدافسمتبهشرفتیپاهداف

اماخوبضرایبازیتبحرویاجتناباهداف

.برخوردارندیکردیرواهدافبهنسبتتریپایین

ۀمؤلفدیتولسمتبهامتحاناضطراب yباالترین

شدهشناختهنیزمقیاسعنوانبهکهاستینگران

اضطراببهرانظریشباهتبیشترینواست

داردامتحان بهاعتمادنبودومزاحمافکارۀمؤلف.

ایناما،برخوردارندییباالبیضرااززیننفس

.استینگرانۀمؤلفدیتولازترپایین،مقدار

باالییمقدار (X)المبداضرایبتمامچنین هم

همۀکهدهدمینشانtمعناداریآزمون.هستند

معنادارندآمده،دستبهضرایب  xباالترین.

.استنانهیبخوشاسنادسمتبهاسنادیهاسبک

بهنسبتتریپاییناماباال،ضرایبهامؤلفهریسا

.دارندنانهیبخوشاسناد

م،یرمستقیغاثراتبامیمستقاثراتۀسیمقایبرا

شدمحاسبهزینمیمستقاثربامدل دادنشانجینتا.

برابرمیرمستقیغاثراتو 19/0م،یمستقاثراتکه

است( -22/0*18/0= 04/0) -04/0 گرچه.

امتحاناضطراببهیاسنادیباورهامیمستقاثرات

اضطرابانسیوارازیبخشاثراتاست،تریقو

یگریانجیمباومیرمستقیغقیطرازامتحان

 شود. مینییتبیهدفیهایریگجهت

 گیرینتیجه و بحث

اهم به وتینظر عملکرد بر امتحان اضطراب

فرایندهایانیدانشجوبردشیپ امورتحصیلیو در

هم و آنها اهدافیریمتغریتأثنیچنروانی مانند

 که امتحان اضطراب بر ازمتأثرخودپیشرفت

سبک مانند دیگری استمتغیرهای اسنادی ،های

پژوهشحاضر نقشاهد،هدفاصلی افبررسی

مشرفتیپ یهاسوگیریۀرابطیگریانجیدر

مقطعانیمثبتواضطرابامتحاندانشجویاسناد

یکارشناس در بود. از،پژوهشاین یادشده روابط

نتایج شد. الگویمعادالتساختاریآزمون طریق

 شکل به توجه داد2با پیشنهادینشان الگوی

است،مبانینظریوتجربیقویدارایپژوهشکه

دادهب داردبرازشهاا اهداف،پژوهشایندر.

بهۀگرانمیانجینقشپیشرفت را نشانخود خوبی

هایاسنادبینسبکۀرابطزانیکهمیمعننیبها؛داد

خرده مقیاسو آن اهدافدرهای مقدار تأثیر

اضطراب دیگر طرف از گرفت. قرار پیشرفت

دانشجو اهدافباماًیمستقانیامتحان عامل

یهامؤلفهبین،بینیشد.عالوهبراینپیش،پیشرفت

سبک و پیشرفت اهداف امتحان، هایاضطراب

روابطخوبوآنهاهایاسنادیباجمعکلمقیاس

داریمشاهدهشد.معنی

ضرنتایج داد )یرگامامسیبنشان سوگیری(

ینکهابود(18/0)پیشرفتاهدافبهمثبتاسنادی

نیازاهافتاینی.بوددارمعنیآماریلحاظهبمسیر

سوگنظر اهدافیاسنادیهایریکه با مثبت

و(1992)مزیایهاباپژوهش،رابطهداردشرفتیپ

نظرنیاماازااست؛سوهم(1988)لگتودووک

ه متغکیچیکه مثبتیرهایاز درونی سبکاسناد

متغییتنهابه با،شرفتیاهدافپریبا ندارند رابطه
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و2005)تیالویهاپژوهش کیدووگرانت(

ناهم2003) تباستسو( در ،افتهینیانییکه

بریمبن،کنندگاندرپژوهشمشارکتیاظهارنظرها

ذکرهاسؤالازیبودنبرخهیسوچندایبودنومبهم

.شودمی

اضطرابشرفتیپازاهداف βمسیرضریب به

بود-22/0امتحان) بهلحاظآماریناکه( یمقدار

هرسهمتغیراهدافنیچنهم.نشاندادهشدمعنادار

ریمتغباتبحری،اهدافرویکردیواهدافاجتنابی

اضطرابامتحانرابطهداشتند.

کلهایافتهاین طور پژوهشیبه واومیهابا

2011)سیرا (،2008)وانگوهوانگچانگ،(،

1386)زادهیقل و مبن1392)درتاج( رابطی( ۀبر

پنیب همشرفتیاهداف امتحان اضطراب سوو

امااست ؛ خاص طور یافتهترییجزایبه هایبا

(2012)منگسونویدو و2011)سیراواوم، )

نیبیبرارتباطمنفیمبن(2008)وهمکارانچانگ

تبحریریگجهت امتحانیاهداف اضطراب و

کهنیحالبادرنظرگرفتنانی.درعاستسوناهم

تبحر ی،اهداف اهداف وکیدویریادگیهمان

گرفت1988)لگت نظر در می( باافتهینیاشوند،ه

نقل2002)یالوچو،یلیسالنتایج از، شده

یلواسان،یجهرم رستگار، هم1388و در( و سو

تبکی در است. بیانگونهنیا،افتهینیانییراستا

یطیمحطیازشراشرفتیاهدافپریغمتکهشودمی

مح و فرهنگ جمله طیاز کالس از.استمتأثر

محخاصخانوادهطیشراگریطرفد و یهاطیها

ایمبنیآموزش باکهاستنیبر هردیدانشجو به

.عملکردرادردانشگاهبهدستآوردنیبهترشکلی

انیدانشجویحتممکناستباتوجهبهاینعوامل

ویریادگییبراشانیدرونۀزیبرخالفانگیتبحر

موقعیستگیشابهدستآوردن یابیارزیهاتیدر

ازتمرکزخودرایبخش،خاصامتحانطیشراایو

راجهینتایعملکردنیدکهبهترنمعطوفکننیبها

کهیطیرودرشرانیازا؛دندرامتحانبهدستآور

تجربهکنند.رایشتریاضطرابب،ندشویمیابیارز

دانسوننیچنهم 2001)ینرنمکو به از، نقل

کهافرادندباورنیبرازی(ن2012ومنگسون،یدو

راینییاضطرابپازینیاهدافاجتنابیریگباجهت

د؛بهایندلیلکهچونامتحاناتدارنایفیدرتکال

نیا و عملکرد به جشانینتاافراد ویریادگیدر

توجه ایمطالعه از امتحاناتننیندارند، در زیرو

 گرفتنبدون نظر امتحان،یامدهایپایجینتادر

نتادارندیترنییاضطرابپا دادنیچنهمجی. نشان

ۀرابط،واضطرابامتحانیاهدافعملکردنیکهب

یمنف با که دارد همکارانژنیهوۀافتیوجود و

هم(2006) پژوهشاست؛سو با ویدویهااما

همکارانیلیوکو(2012)گسونمن که1388)و )

یمثبتۀرابط ویعملکردیکردیاهدافرونیبرا

.استسوناهم،انداضطرابامتحانبهدستآورده

تب بیانمتفاوتلیدالسو،ناهمنتیجۀنیانییدر ی

عملکردگرایریگافرادباجهتکهنیااولشود؛می

یستگیبهدنبالکسبنمرهواثباتشاشتریبچون

د به دستیبرانیبنابراهستند،گرانیخود به

.کنندیشدتتالشمبهی،وبرترازیامتنیآوردنا

دانشجودهد،یمجهیجاکهتالشوکوششنتازآن

میهاکسبنمرهدر موفق اضطرابشودیباال و

نم دست او به .دهدیامتحان تبدوم تضادنییدر

دشومیاستداللهچنینشدمطرحجینتانیموجودب

متغ شرایرهایکه زمان، به وابسته طیذکرشده

.است(دی)مانندنقشاساتیطیوعواملمحیفرهنگ
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محدودبودنقیتحقنیایهاتیمحدوداز به

یآمارۀجامع اشاره نظر بنابراینمیمورد درشود؛

احتدیابرانیادیگریبهشهرهاجینتامیتعم اطیبا

یطینقشعواملمح،پژوهشنیچنبرخوردکرد.هم

یهابرسبکرگذاریتأثبهعنوانعواملرایوفرهنگ

امتحانیریگجهت،یاسناد اضطراب و هدف

نکریبررس شودیمشنهادیپعالوهبراین،دهاست.

استفادهیهامشابهدرگروهیهاپژوهش مختلفبا

؛انجامشودنیگزیجایهاروشایروشونیازهم

مثال آکردیبررسبرای پایکه دریشنهادیمدل

نقشیاست؟ازطرفکسانیدخترانوپسرانۀنمون

هریرویتیوشخصیاجتماع،یفرهنگیرهایمتغ

شدهادییالگوبهعالوهد.شویبررسرهایازمتغکی

یگریدیهانمونهایهاآندردانشگاهۀافتیلیتعدای

برجستگانعلمیکارشناسانیهمچوندانشجو یو

انجامشود.یقیوتحق

ی:ریگجهینت اساس پژوهشنیایهاافتهیبر

مثبتبریاسنادیرهایسوگریمشخصشدکهمتغ

براساسریتأثشرفتیپاهداف است. اگراینگذار

اساتیآموزشیهاطیمح فراهمیطیشرادیو را

رافیمثبتدرانجامتکالطیآورندکهدانشجوشرا

درمحوریهابهتالش خودنسبتدهدوخودرا

بهایندیثروتواناببؤمیودرسیکالسیهاتیفعال

تکالنیا در شکست که برسد معنفیباور یبه

ننداشتنییتوانا عبارتایستیاو یرهایسوگی،به

،باشدداشتهیمثبتیاسناد آنبه اهدافزیندنبال

ادارد.یمطلوبشرفتیپ به توجه ریمتغکهنیبا

یانجیم اضطرابییباالریتأثشرفتیپاهداف بر

شرفتیاهدافپریمتغدهدیامتحانداردونشانم

یانجیمکیسبکاسنادواضطراببهعنوانیبرا

استیخوببه بنابراینعملکرده شودیمشنهادیپ،

اضطرابامتحانبهۀدرمطالعناومتخصصدیاسات

شرفتیاهدافپ وریتأثریمتغکیصورتبه گذار

توجهداشتهباشند.انیبراضطرابدانشجویانجیم



 منابع

ــم ــ،(1381.)ع،یابوالقاســـ ــمیبررســـ زانیـــ

دویاثربخشـوامتحاناضطرابیرشناسیگهمه

ــانروش ــاهشدریدرم ــطرابک ــاناض امتح

رشـتهیدکتـرهنامـانیپارستان،یدبآموزاندانش

ـیتربعلومدانشکدهشده،نچاپشناسی،روان یت

.اهوازچمراندیشهدانشگاهشناسیروانو

یجانیهاستروپتوانیبررس،(1390.)س،یالبرز

دریاآســـتانهفــوقویارآســتانهیزیبــیترک

ویاجتمــاعاضــطرابتوجــهتــورشســنجش

ـپاامتحان،اضطراب ارشـدیکارشناسـهنامـانی

دانشکدهنشده،چاپ،یعمومشناسیروانهرشت

یفردوسـدانشـگاهشناسـیروانویتیتربعلوم

.مشهد

میتعلدرزشیانگ،(1390.)دشانک،و.پچ،یپنتر

ترجمه،(کاربردهاوقاتیتحقه،ینظر)تیتربو

 .علم،تهران،یشهرآرامهرناز

ــتوح یهــاســبکۀرابطــۀمطالعــ،(1381.)م،یدی

شـرفتیپباشرفتیپۀزیانگواضطراب،یاسناد

اولسـالپسـرآمـوزاندانشانیمدریلیتحص

ـپاتهـران،شـهریدولتـیهـارستانیدب نامـهانی

،یتــیتربشناســیروانرشــتهارشــدیکارشناســ

ــاپ ــده،چـ ــکدهنشـ ــومدانشـ ــیتربعلـ ویتـ

.معلمتیتربدانشگاهشناسی،روان

وم،یلواسـانیغالمعلق؛.ر،یجهرم .ارسـتگار،.

بـرانـهیرااضـطرابیبـرایمدلئۀارا،(1388)

ــاس ــااس ــتیباوره ــناختمعرف ــدافویش اه
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سال،یتیتربعلوموشناسیروانمجله،شرفتیپ

101-121(:2)2،39شمارهنه،ویس صـص،

101-121.

وامتحـاناضـطرابۀسیمقا،(1384.)ر،یاریخدا

کنتـرلمنبـعباانیدانشجودریلیتحصتیموفق

ـپای،رونیبویدرون ارشـدیکارشناسـنامـهانی

دانشـکدهشـده،چاپی،تیتربشناسیروانرشته

دیشــهدانشــگاهشناســی،روانویتــیتربعلــوم

.تهرانیبهشت

ــرو ــدلیب.وم،یخســ ــ،(1387.)ا،یگــ ۀرابطــ

درامتحـاناضـطراببـایتیشخصیهایژگیو

ــه،انیدانشــجو ــوممجل ــارعل دوم،دوره،یرفت

.13-24صص،1شماره

منبعواضطرابۀرابطیبررس،(1376.)مدودانگه،

پسرآموزاندانشدریلیتحصشرفتیپوکنترل

نامهانیپا،76-75یلیتحصسالدرنیقزوشهر

،یتــیتربشناســیروانرشــتهارشــدیکارشناســ

ــیرواندانشــکدهنشــده،چــاپ ــوموشناس عل

.ییطباطباعالمهدانشگاه،یتیترب

ــ ــهن.وغ،یرجب ــییش اثــرات،(1384).مالق،ی

یاسـنادیهاسبکبریلیتحصۀرشتوتیجنس

یهـاافتـهیواهوازشهریرستانیدبآموزاندانش

ویاجتمــاععلــوممجلــهاس،یــمقیســنجروان

ــان ــگاهیانس ــدانش ــتیبدورهراز،یش دوم،وس

.15-32صص،4شماره

ور،مجیدی؛.مییالق،شهنی .جمبارکـه،حقیقـی.

ــ،(1391) ــیۀرابط ــوشکل ــیه ــوشوکل ه
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