
 

4931 تابستان / دوم آموزش پژوهی/ شماره         

 های صبر بینی اضطراب امتحان بر اساس مؤلفهپیش

 های اهداف پیشرفت در دانشجویانگری مؤلفهبا واسطه

 

 1دکتر فرهاد خرمائی

 2بیدیفاطمه آزادی ده

 3مصطفی زابلی

           

 چکیده                      

های گری مؤلفههای صبر و اضطراب امتحان با واسطه ی بین مؤلفههدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه

دوره  (دختر 211و پسر262)دانشجو 182بدین منظور اهداف پیشرفت در دانشجویان دانشگاه شیراز بود.

ای تصادفی گیری خوشهاده از روش نمونههای دانشگاه شیراز با استفکارشناسی ارشد ساکن در خوابگاه

برای  اضطراب امتحان پاسخ دادند.مقیاس و  به  پرسشنامه صبر، پرسشنامه هدف گرایی و  انتخاب شدند

از بین  کهتحلیل داده ها از  تحلیل مسیر در مدل معادالت ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد 

بایی، رضایت و استقامت به گونه منفی و مؤلفه متعالی شدن به گونه مثبت های شکی های صبر، مؤلفه مؤلفه

های  پیش بینی کننده اضطراب امتحان بوده است. عالوه بر این هدف عملکردگریزی در رابطه بین  مؤلفه

شود با  کند. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میای را ایفا میصبر و اضطراب امتحان نقش واسطه

 زش صبر اضطراب امتحان را در یادگیرندگان کاهش داد.آمو

  اضطراب امتحان. ،اهداف پیشرفت صبر، :هاواژهکلید
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 مقدمه

های آموزشی و در میان  نوعی اضطراب موقعیتی است که بیشتر در محیط 2اضطراب امتحان

ها  شود و رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی میلیون یده میآموزان و دانشجویان د دانش

(. اضطراب امتحان به عنوان یک حالت 2081، 1آموز و دانشجو در مراکز آموزشی دارد)هیل دانش

و وضعیت تنش و هراس تعریف شده که با افکار نگران کننده و فعالیت بیش از حد  سیستم عصبی 

شود و این افکار  سطح باالی اضطراب امتحان در افکار منفی غرق می خودکار همراه است. فرد با

روی مقایسه عملکرد فرد با دیگران، نتایج شکست و عدم موفقیت، سطح پایین اطمینان در 

احساس عدم آمادگی برای امتحان و فقدان خود  عملکرد، نگرانی افراطی بیش برآورده شده،

( اضطراب امتحان را حالت خاصی از 2081)0سیبر(. 2000شود)آزادی،  ارزشی متمرکز می

های پدیدارشناختی، فیزیولوژیکی  و رفتاری مرتبط با  داند که شامل پاسخ اضطراب عمومی می

کند. هنگامی که اضطراب  های ارزیابی تجربه می باشد و فرد آن را در موقعیت ترس از شکست می

 کنند.  توجهی با عملکرد مؤثر فرد تداخل می های شناختی و دهد بسیاری از فرایند امتحان رخ می

ها  های اخیر اکثر پژوهش انگیزش از جمله عوامل اثرگذار بر اضطراب امتحان است. در سال

در حوزه انگیزش بر اهداف پیشرفت متمرکز بوده است. هدف گرایی یا جهت گیری هدف نیز از 

تلویحات مهمی در تعلیم و تربیت ترین رویکردها در حیطه انگیزش پیشرفت بوده است و  جدید

ای از باورها  (. هدف گرایی الگوی یکپارچه1111، 5؛ پنتریچ و شانک2000، 1داشته است )الیوت

شود آنان به تکالیف  آموزان را به سوی یک رویکرد هدایت کرده و موجب می است که دانش

( 2001) 6ه اعتقاد ایمز(. ب2001های مختلف پاسخ دهند)دفترچی،  ها به روش پیشرفت و موقعیت

شود افراد به دالیل مختلف به  هدف گرایی بیانگر الگوی منسجمی از باورها است که سبب می

                                                           
1

- Test anxiety 
2

 - Hill 
3

- Sieber 
4
 -Elliot 

5
- Pintrich& Schunk 

6
- Ames 
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های پیشرفت گرایش پیدا کنند و در آن زمینه به فعالیت بپردازند و در نهایت پاسخی را  موقعیت

 ارائه دهند.

هداف تبحری و عملکردی ( در گسترش نظریه هدف گرایی ، ا1112)2گریگور الیوت و مک

و  1، تبحرگریزی 0، عملکردگرایی 1را به دو نوع تقسیم نموده و چهار نوع اهداف تبحرگرایی

شود که تمایل به نشان  هدف عملکردگرایی افرادی را شامل می را مطرح نمودند. 5عملکردگریزی

تگی یا توانایی خود دادن ارزش خود نسبت به دیگران دارند و هدف آنها از یادگیری، تأیید شایس

(. این افراد گرایش 1110، 8، میوسی و ادوارد2088، 7؛ دوویک و لگت2088، 6است )ایمز و آرچر

(. دانش آموزانی 1117، 21، کاپالن و ماهر2000، 0به دریافت قضاوت مثبت دیگران دارند )دوویک

ی  آنها گرایش به مقایسهخواهند در مدرسه بهتر از دیگران عمل کنند.  گیری می با این نوع جهت

(. هدف 1121، 21، کاپالن و فالم1110، 22عملکرد خود با دیگران دارند )گرنت و دوویک

دهد که از ناشایست به نظر رسیدن و عدم توانایی  ای را نشان می عملکردگریزی ، یادگیرنده

ف عمل خواهند در وظایف تحصیلی خود ضعی (. این افراد نمی1111، 20)ولترز کند اجتناب می

کنند، به احتمال شکست خوردن در کالس حساس هستند و این مسأله ممکن است پیشرفت آنها 

( معتقدند که تنها 2006) 21(. الیوت و هاراکویز1110در کالس را محدود کند )گرنت و دوویک، 

اهداف عملکردگریزی پیامدهای منفی به دنبال دارند. یادگیری بیشتر مطالب، غلبه بر چالش و 

؛ دوویک و 2088ایش میزان شایستگی، ویژگی افراد با اهداف تبحرگرایی است )ایمز و آرچر، افز

                                                           
1
-Elliot&Mcgregor  

2
- Mastery- approach   

3
- Performance- approach    

4
- Mastery- avoidance   

5
- Performance- avoidance 

6
-Ames&Archer  

7
 -Dweck&Legget 

8
 - Muis &  Edwards 

9
 -Dweck 

10
 - Kaplan & Maher 

11
- Grant &Dweck 

12
 -Kaplan& Flum 

13
 - Wolters 

14
-Elliot&Harackiewicz  
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کند و منجر به  گیری به یادگیری و شایستگی در تکلیف توجه می (. این نوع جهت2088لگت، 

(. در 1111، 2شود )پنتریچ میزان باالتری از کارآمدی، ارزش تکلیف، عالقه، تالش و پشتکار می

بحرگریزی تمرکز در جهت اجتناب از اثبات ناتوانی و عدم شایستگی خویشتن اهداف ت

(. افراد در این نوع از هدف گرایی برآنند تا از خطا دوری 1،1121و همکاران )سالراست

 (.1111، 0، پیپر و بارونفینیکنند)
مورد  صبر نیز از جمله متغیرهای دیگری است که در این مطالعه رابطه آن با اضطراب امتحان

داری، رضایت و  بررسی قرار گرفت. صبر فضیلیتی اخالقی است و به استقامت، شکیبایی، خویشتن

)خرمائی،فرمانی او دشوار و ناخوشایند است هایی اشاره دارد که برای متعالی شدن فرد در موقعیت

مواجهه با  شود فرد در ای است که موجب می (. در این تعریف، صبر فرایند فعاالنه2000و سلطانی، 

های دشوار و گاه غیر قابل تغییر ناله و شکایت نکرده و بردباری ورزد. همچنین، در انجام  موقعیت

داری نماید و  ها و امیال درونی خویشتن ها پایداری و ثبات داشته و در مقابل خواسته امور و فعالیت

یار و  خرمایی، زارعی، مهدی) ای برای رسیدن به تعالی قرار دهد ها و نامالیمات را وسیله سختی

  (.2000فرمانی، 

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که اهداف پیشرفت در مورد ارتباط میان صبر و اضطراب 

دینی در  -اهمیت و فایده ی این سازه ی روانشناختیبه عنوان مثال، . کندبینی میاضطراب را پیش

همچنین  یید رسیده است.أ( به ت2087)کاهش اضطراب و افسردگی در پژوهش حسین ثابت 

ده، مضطرب و بهنجار از ( نشان داد که میان افراد افسر2001کالنتری ) پژوهش خرمائی، فرمانی و

تواند بر اهداف پیشرفت .از سوی دیگر صبر نیز میهای صبر تفاوت معناداری وجود داردنظر مؤلفه

پوشی از منابع زمان حال به منظور معنای چشم ( صبر را به1117)1اثرگذار باشد. روساتی و همکاران

( 1120)5کنند. همچنین دای و فیش باخهای ارزشمندتر در آینده تعریف میبدست آوردن پاداش

شود که فرد در انتظار آن معتقدند که انتظار مستتر در صبر باعث افزایش ارزشمندی چیزهایی می

                                                           
1
- Pintrich 

2
 - Cellar, Stuhlmacher, young, Fisher, Adair, Haynes, & Riester, 

3
 - Finney, Pieper & Barron 

4
 - Rosati, Stevens, Hare & Hauser 

5
 - Dai & Fishbach 
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ف پیشرفت است. در اهداف پیشرفت نیز فرد به است. این نکته حلقه اتصال مفهوم صبر با اهدا

دنبال کسب احساس شایستگی از طریق جلب قضاوت مثبت دیگران و اجتناب از قضاوت منفی 

آنان است که برای او یک نوع ارزش است و یا تبحر در تکالیف و تسلط بر آن یک ارزش است 

باشد. در خصوص ( می1112گریگور)و ارزش رکن اصلی در نظریه اهداف پیشرفت الیوت و مک

اهداف رابطه بین اهداف پیشرفت و اضطراب امتحان نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که 

ی مثبت ضعیفی با اضطراب امتحان داشتند و یا  این رابطه معنادار نبوده است  تبحرگرایی یا رابطه

ی  گریزی در همه( اما اهداف عملکرد 1111، 1؛ پاجاریس و چیونگ2007، 2)الیوت و چرچ

  و ؛ الیوت2000گریگور،  داد )الیوت و مک ی مثبتی با اضطراب امتحان نشان تحقیقات رابطه

( نیز نشان داده است که اهداف 2000آزادی) (.1121، 0، پوتین و دانیلز1112گریگور ،  مک

کننده بینی بینی کننده اضطراب امتحان است و در این میان هدف تبحرگرایی پیشپیشرفت پیش

 بینی کننده مثبت اضطراب امتحان بوده است.منفی اضطراب امتحان و هدف عملکردگرایی پیش

دهد که صبر با اضطراب  و اهداف پیشرفت رابطه دارد. ها نشان میمجموع نتایج این پژوهش

 های اهداف پیشرفت نیز با اضطراب امتحان رابطه داشته است. لیکن تاکنونهمچنین برخی از مؤلفه

پژوهشی که این مفاهیم را در یک مدل مورد بررسی قرار دهد به انجام نرسیده است. این پژوهش 

 -گویی به این مسئله است که چگونه مفهومی اخالقیبا استناد به پیشینه تحقیقات به دنبال پاسخ

گری اهداف پیشرفت، بر اضطراب امتحان اثرگذار باشد. تواند با واسطهدینی مانند صبر می

 دهد.( مدل مفهومی این پژوهش را نشان می2شکل)
 

 زادرون متغیر  ای                                   تغیر واسطهم                           متغیر برون زا      

 

    
 گراییهای هدفگری مؤلفههای صبربا واسطهاضطراب امتحان بر اساس مؤلفهبینی . طرح کلی مدل پیش2شکل 

                                                           
1
 - Elliot& Church 

2
- Pajares &Cheong 

3
 - Putwain & Daniels 

های صبرمؤلفه   
های هدف مؤلفه

 گرایی

اضطراب 

 امتحان
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 روش

 مسیر تحلیل قالب در متغیرها بین رابطه آن در که بود همبستگی نوع از توصیفی پژوهش این روش

 مطالعه این در ،2زاد برون متغیر. گرفت قرار بررسی مورد ساختاری معادالت مدل  از استفاده با

 این 0زاد درون متغیر امتحان اضطراب متغیر و گرایی هدف 1ای واسطه متغیر های صبر، مؤلفه شامل

 است. بوده پژوهش

 گیری نمونه روش و نمونه جامعه،

 مختلف های رشته کارشناسی ارشد دوره  دانشجویان خوابگاهی پژوهش این آماری جامعه

مشارکت . بودند تحصیل به مشغول 2001-00 تحصیلی سال در که بوده شیراز دانشگاه تحصیلی

-خوشه گیری نمونه  به روشدانشجو بودند که پسر(  262دختر و 211)  182کنندگان در پژوهش 

ای تصادفی انتخاب شدند. بدین صورت که از هر خوابگاه تعدادی اتاق به تصادف انتخاب و کلیه 

 مشارکت کنندگان در پژوهش بودند. ساکنین هر اتاق

 پژوهش ابزارهای

 مقیاس صبر

تهیه صبر های قرآنی و روایتی  استناد به مؤلفه ( با2000)و همکاران  یئخرمامقیاس صبر به وسیله 

( تا 5ای لیکرت از کامال درست)با نمره درجه 5گویه دارد که به شیوه  15 این مقیاس .شده است

تعیین روایی و پایایی این مقیاس، از تحلیل  برایشود. گذاری می( نمره2کامال نادرست)با نمره 

های اصلی همراه با چرخش واریماکس استفاده شده است. نتایج تحلیل  مؤلفهبه روش  عاملی 

 1ها عبارتند از متعالی شدن . این مؤلفهمورد تأیید قرار داد در این مقیاس عامل را 5عاملی وجود 

                                                           
1
 - Exogenous variable 

2
 - Mediator Variable              

3
 - Endogenous variable 

4
- Transcendence 
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به مرتبه باالتری از تعالی، قرب الهی و رشد  ات جهت رسیدنمها، مصایب و نامالی )تحمل سختی

یرش وضع موجود بدون )پذ1ها(، رضایت )بردباری و تحمل مصائب و سختی 2معنوی (، شکیبایی

) پایداری و ثبات در 0گله و شکایت و قبول شرایطی که فرد هم اکنون در آن قرار دارد(، استقامت

ها و  اندازی خواسته داری و به تعویق )خویشتن 1انجام امور و مداومت در کار و فعالیت( و درنگ

 8با های متعالی شدن  که در این میان ضرایب آلفای کرونباخ برای مؤلفهکنترل امیال درونی(، 

، 61/1گویه،  1رضایت با  ی ، برای مؤلفه 67/1گویه،  7شکیبایی با  ی ، برای مؤلفه81/1گویه، 

محاسبه شده  68/1گویه،  0درنگ با  ی برای مؤلفه و 62/1گویه ،  0استقامت با  ی برای مؤلفه

 (.2000بدست آمده است )خرمائی و همکاران  86/1همچنین ضریب آلفای کرونباخ کل  است.
در این پژوهش برای بررسی روایی مقیاس صبر از همبستگی هر زیر مقیاس با نمره کل استفاده شد 

آمد. برای پایایی مقیاس نیز از روش آلفای  به دست 72/1تا  62/1ها از که دامنه این همبستگی

، 50/1، رضایت 61/1، شکیبایی 78/1کرونباخ استفاده شد ضریب پایایی برای بعد متعالی شدن 

  به دست آمده است. 65/1و درنگ  51/1استقامت 

    

 گرایی هدفپرسشنامه 

گویه دارد که  11پرسشنامه ( تهیه شده است. این 2085پرسشنامه هدف گرایی به وسیله خرمایی)

( نمره گذاری 2( تا کامال نادرست)با نمره 7ای لیکرت ازکامال درست)با نمره درجه 7به شیوه 

 است.  5و حداقل نمره اکتسابی در هر عامل  05اند. حداکثر نمره آزمودنی در هرعامل شده

 چرخش همراه با های اصلی عوامل به روش مؤلفه تحلیل از استفاده با( 2085) خرمائی

 این از گرایی ، عملکردگرایی و عملکردگریزی راگرایی ، بالتکلیفعامل یادگیری 1واریماکس،

 .کردند می تبیین را واریانس کل درصد 17/58 که در مجموع.مقیاس مورد تایید قرار داد

های جدید، تبحریابی گرایی)به عنوان گرایش برای رشد خود به وسیله اکتساب مهارتیادگیری

                                                           
1

- Patience 
2

- Consent 
3
 -Persistence 

4
 -Delay 
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شود(، عملکردگرایی)تاکید بر های فردی تعریف میهای جدید و پیشرفت شایستگیدر موقعیت

کسب شایستگی و جلب قضاوت مثبت دیگران دارد(، عملکردگریزی )تاکید بر دوری جویی و 

ک و گرایی)به شاجتناب از عدم شایستگی و اجتناب از قضاوت منفی دیگران دارد( و بالتکلیف

های های فراگیران نسبت به ارزش فعالیت و تکلیف در موقعیتها، ابهامات و دودلیتردید

-بالتکلیف بعد برای کرونباخ، آلفای روش به را پرسشنامه پایایی محقق آموزشی اشاره دارد(. این

 و 82/1گویه  5گرایی با  عملکرد ،78/1گویه  5گرایی با یادگیری ،87/1گویه  5گرایی با 

در این پژوهش نیز برای بررسی پایایی این  .کرده است محاسبه71/1گویه  5گریزی با  ملکردع

، 80/1گرایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی برای بعد بالتکلیف

  به دست آمد. 82/1گرایی و یادگیری77/1، عملکردگریزی62/1عملکردگرایی

 

 امتحان اضطراب سنجش مقیاس

 به. است گویه 11 دارای است، شده ساخته( 2081)احمدی و نجاریان مهرگان، توسط مقیاس این

 "اوقات گاهی" ،"ندرت به" ،"هرگز"گزینه چهار از یک هر برای مقیاس این گذاری نمره منظور

 برای( 2081) همکاران و مهرگان. است شده گرفته نظر در 1،2،1،0 ترتیب به "اوقات بیشتر" و

 داد نتایج نشان. اصلی استفاده کردند های مؤلفه به روش عامل تحلیل روایی این مقیاس از محاسبه

( 2081) همکاران و شوند.  همچنین مهرگان بارگذاری می عامل روی یک مقیاس ماده 11 که

 گزارش05/1پسر و 00/1دختر های آزمودنی و برای 01/1 را کل مقیاس کرونباخ آلفای ضریب

 با اصلی های مؤلفه روش به  عاملی تحلیل از مقیاس روایی تعیین برای پژوهش نیز این در. اند کرده

 مقیاس ماده 11 که داد نشان فوق عوامل تحلیل از حاصل بررسی. شد استفاده واریماکس چرخش

 .کند می تبیین را نمونه گروه واریانس درصد 25/17  کل در شوند و عامل بارگذاری می یک روی

 همچنین .بوده است 85/1و حداکثر بار عاملی برابر  51/1عاملی برای این مقیاس برابر حداقل بار 

 .محاسبه گردید05/1 ضریب که این شد استفاده کرونباخ آلفای روش از پایایی بررسی منظور به

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
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 Spss افزار نرم. است شده استفاده Amos و Spss افزار نرم دو از پژوهش این های داده تحلیل در

 و گرفت قرار استفاده مورد معیار انحراف و میانگین قبیل از توصیفی، های داده تحلیل منظور به

 افزار نرم  ساختاری معادالت مدل در مسیر تحلیل روش از های پژوهش گویی به پرسش پاسخ  برای

(Amos21) شد استفاده. 

 ها یافته

گرایی و اضطراب امتحان شامل میانگین، انحراف معیار،  های صبر، هدف های توصیفی مؤلفه یافته

 آمده است. (2)ها در جدول  حداقل و حداکثر نمره

 
 گرایی و اضطراب امتحانهای صبر، هدف های مؤلفههای دانشجویان در متغیر(.  میانگین و انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمره2جدول)

انحراف  میانگین تغیرم

 معیار

حداکثر  حداقل نمره

 نمره

 

 

 صبر

 

 11 21 77/1 06/18 متعالی شدن

 07 0 12/1 11/12 شکیبایی

 11 5 86/1 11/21 رضایت

 25 5 12/1 75/21 استقامت

 25 0 21/1 21 درنگ

-هدف

 گرایی

 

 01 5 78/5 22/20 عملکردگریزی

 87 6 16/7 18/15 عملکردگرایی

 05 5 51/5 81/11 یادگیری 

 05 5 80/6 11/28 بالتکلیفی

 50 1 82/20 75/12 اضطراب امتحان 

 

های پژوهش نیز از  ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که ی بین متغیربه منظور بررسی رابطه

 شده است.نشان داده  (1)نتایج آن در جدول
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 (. ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش1جدول)                                           

15/1   P* < 

12/1        P**< 

-ای هدفامتحان و بررسی نقش واسطهبینی اضطراب های صبر در پیش به منظور تعیین سهم مؤلفه

های  زاد )مؤلفهگرایی، بر اساس مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی مدلی طراحی شد که از متغیر برون

زاد )اضطراب امتحان( تشکیل شده بود. مدل گرایی( و متغیر درونصبر(، متغیر واسطه )هدف

الت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد شده با استفاده از روش تحلیل مسیر در مدل معاد

 ( ارائه شده است.2مدل نهایی پژوهش در شکل)

 متغیر
اضطراب 

 امتحان
 یادگیری عملکردگرایی بالتکلیفی

عملکرد 

 گریزی

متعالی 

 شدن
 درنگ استقامت رضایت شکیبایی

 اضطراب امتحان
2 

 

         

 بالتکلیفی
**18/1 

 

2         

 عملکردگرایی
**11/1 

 

*21/1 2        

 یادگیری
11/1- 

 

22/1 **17/1 2       

 عملکردگریزی
**11/1 

 

**56/1 **11/1 11/1- 2      

 متعالی شدن
21/1- 

 

**11/1- **28/1- **05/1 **51/1- 2     

    2 10/1** -00/1** -20/1* -20/1* -17/1** -02/1** شکیبایی

   2 52/1** 01/1** -15/1** -11/1 -11/1** -10/1** -10/1** رضایت

  2 17/1** 27/1** 08/1** -17/1** 07/1** 16/1 -10/1** -10/1** استقامت

 2 07/1** 10/1** 10/1** 17/1** -12/1** 17/1** -11/1 -17/1** -25/1** درنگ
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/1 P**< 

 گرایی(های هدفگری مؤلفههای صبر با واسطه (. مدل نهایی پژوهش )پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس مؤلفه2شکل)

نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که مدل نهایی از برازش مطلوبی برخوردار است. جدول 

 دهد.های برازش مدل را نشان می( شاخص0)

 های برازش مدلشاخص (.0)جدول                         

 CMIN/DF NFI IFI GFI AGFI CFI RMSEA شاخص

 1112/1 2 00/1 2 2 2 10/1 مقدار

**20/0-  

 متعالی شدن

 شکیبایی

 رضایت

 استقامت

 اضطراب امتحان عمکرد گریزی
**30/0  

**21/0  

**16/0-  

**37/0-  

**20/0-  

*22/0-  

*11/0-  
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(، اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل به دست 2بر اساس نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش)شکل

 آورده شده است. (1)های پژوهش در جدولآمده برای متغیر

 های پژوهشاثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیر (.1)جدول                                           

سطح معنی  مستقیماثر                                                                                          مسیر                                             

 داری

اثر غیر 

 مستقیم

سطح معنی 

 داری

اثر 

 کل

سطح معنی 

 داری

 متعالی شدن

 اضطراب امتحان

---- ---- 16/1 1112/1 16/1 1112/1 

 1112/1 -15/1 115/1 -15/1 112/1 -11/1 شکیبایی

 1112/1 -22/1 1112/1 -22/1 ---- ----- رضایت

 1112/1 -28/1 1112/1 -17/1 11/1 -22/1 استقامت

 متعالی شدن

 عملکردگریزی

12/1 112/1 ---- ---- 12/1 112/1 

 118/1 -26/1 ---- ---- 118/1 -26/1 شکیبایی

 1112/1 -07/1 ---- ---- 1112/1 -07/1 رضایت

 1112/1 -11/1 ---- ---- 1112/1 -11/1 استقامت

 1112/1 01/1 ----- ---- 1112/1 01/1 اضطراب امتحان عملکردگریزی

 1112/1)کیبایی مؤلفه ش( مالحظه می شود،از بین مؤلفه های صبر، 1در جدول ) همان گونه که

p<،15/1- =β) مؤلفه استقامت و (115/1p< ،28/1-= βپیش ) بینی کننده منفی اضطراب امتحان

-پیش (112/1p<،12/1=βنتایج به دست آمده نشان داد که مؤلفه متعالی شدن )بودند. همچنین 

(، مؤلفه 118/1p<،26/1=-β (گریزی و مؤلفه شکیباییبینی کننده مثبت عملکرد

بینی کننده منفی ( پیش1112/1p<،11/1= -β( و مؤلفه استقامت)1112/1p<،07/1= -βرضایت)

 گریزی بودند.عملکرد

( که هدف 1گرایی بر اضطراب امتحان نیز نشان داد )جدولنتایج در خصوص تأثیر هدف 

بینی (، توانسته اضطراب امتحان را به صورت مثبت پیش1112/1p<،01/1=βگریزی )عملکرد

 نماید. 

های صبر و اضطراب  ی بین مؤلفه ای اهداف پیشرفت در رابطه به دنبال بررسی نقش واسطه

گریزی نقش اهداف پیشرفت تنها هدف عملکرد ( که از بین1امتحان نتایج نشان داد)جدول 
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ایفا نموده است. در این بیان اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل مؤلفه متعالی شدن بر ای را  واسطه

( که مؤلفه متعالی شدن تنها دارای اثر غیر مستقیم 1اضطراب امتحان نشان داد)جدول

گری  هدف عملکردگریزی بر اضطراب امتحان است. ( با واسطه1112/1P<،16/1 =β(مثبت

ای کامل بین مؤلفه متعالی شدن و اضطراب امتحان ش واسطهبنابراین هدف عملکردگریزی نق

 دارد. 

-نتایج درمورد اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل مؤلفه شکیبایی بر اضطراب امتحان نشان می

(  دارای اثر 112/1p<،11/1- =β( که مؤلفه شکیبایی عالوه بر اثر مستقیم منفی)1دهد)جدول

-عملکرد گری هدف( بر اضطراب امتحان با واسطهP< ،15/1-=  β 115/1غیرمستقیم منفی )

عملکردگریزی در ارتباط بین مؤلفه  گری سهمی  هدفگریزی است. این یافته نقش واسطه

 دهد. شکیبایی و اضطراب امتحان را نشان می

نتایج در مورد اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل مؤلفه رضایت بر اضطراب امتحان نشان 

( به 1112/1P< ،22/1- =βکه مؤلفه رضایت تنها دارای اثر غیر مستقیم منفی)( 1داد)جدول

گری کامل گریزی بر اضطراب امتحان است. این یافته نقش واسطهعملکرد گری هدفواسطه

 عملکردگریزی در ارتباط بین مؤلفه رضایت و اضطراب امتحان را نشان داد. هدف

م و کل مؤلفه استقامت بر اضطراب امتحان نشان داد نتایج درمورد اثرات مستقیم، غیر مستقی

( ، دارای اثر غیر 11/1P< ،22/1- =β( که مؤلفه استقامت عالوه بر اثر مستقیم منفی)1)جدول

عملکردگریزی گری هدف ( بر اضطراب امتحان با واسطه1112/1P< ،17/1-= βمستقیم منفی )

گریزی در ارتباط بین مؤلفه استقامت و عملکرد گری سهمی هدفاست. این یافته نقش واسطه

 اضطراب امتحان را نشان داد. 

 گیریبحث و نتیجه

اهداف گری های صبر با واسطه بینی اضطراب امتحان بر اساس مؤلفههدف این پژوهش، پیش

بود. در این راستا بر اساس مبانی نظری و تحقیقات انجام شده مدل مفهومی پژوهش پیشرفت 

به طور کلی و  ها برازش مناسبی داردها نشان داد که مدل پژوهش با دادهتدوین شد. یافته
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عملکردگریزی بر اضطراب امتحان تأثیر  واسطه هدفهای صبر هم به طور مستقیم و هم به  مؤلفه

 داشته است.

های)شکیبایی و  های حاصل از تحلیل مسیر، نشان داد که اضطراب امتحان توسط مؤلفهیافته

حسین  های برخی مطالعات مانندشود. این نتیجه با یافتهبینی میصورت مستقیم پیش استقامت( به

های پژوهش، مؤلفه همسو است. بر اساس یافته( 2001( و خرمائی و همکاران )2087ثابت)

توان گفت بر اساس کننده منفی اضطراب امتحان است. در تبیین این یافته میبینیشکیبایی پیش

ی ( گشادگی در آستانه2000بر هسته مفهومی صبر از نظر خرمائی و همکاران )مدل پنج عاملی ص

ها و  باشد. این مفهوم در مؤلفه شکیبایی به صورت بردباری و تحمل سختیتحمل و سعه صدر می

ها و مشکالت برخوردار هستند  یابد. بنابراین افراد شکیبا از قدرت تحمل سختیمشکالت تجلی می

است، تحمل بیشتری نشان  مانند امتحان که  موقعیتی دشوار و ناخوشایند هایی و در موقعیت

شود یابد. اعتدال حاصل از صبر منجر میها برای مقابله با مشکالت کاهش نمی دهند و توان آن می

کنند. اعتدال از جمله کارکردهای مهم صبر است) که افراد  اضطراب امتحان کمتری را تجربه 

 (.2000 خرمائی و همکاران،

بینی کننده منفی اضطراب امتحان است. نتایج همچنین نشان داد که مؤلفه استقامت پیش

های مهمی است که در پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان پایداری و ثبات در انجام تکلیف از مؤلفه

( و نقش مهمی در استفاده از 2000، 2گریگور و گیبلمورد تاکید بوده است)برای مثال الیوت، مک

(. افراد با ویژگی استقامت از تمام 2085راهبردهای یادگیری توسط فراگیران دارد)خرمائی، 

کنند و در  امکانات مادی و معنوی برای رسیدن به هدف یا برطرف کردن موانع استفاده می

تحان غیر مؤثر باشد به سرعت ها برای غلبه بر موانع و مشکالت ام های اولیه آن صورتی که تالش

دهند. بنابراین ثبات در تصمیم و استقامت در  شوند و پایداری و ثبات بیشتری نشان می تسلیم نمی

شود تا آنان از راهبردهای یادگیری مؤثرتری استفاده نمایند و در نتیجه اضطراب  هدف موجب می

  (.2000کنند)خرمایی و همکاران، کمتری را تجربه 

های  های صبر و هدف گرایی نشان داد که بین مؤلفهژوهش در رابطه بین مؤلفهنتایج پ

در  داری وجود دارد. گریزی رابطه منفی و معنیاستقامت و هدف عملکرد، شکیبایی، رضایت 

                                                           
1
- Elliot, McGregor & Gable 
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اهداف عملکردگریزی فرد در پی اجتناب از قضاوت منفی دیگران نسبت به خود است زیرا در 

طور که قبالً  همان (.2000گیرد)الیوت و چرچ، مورد تردید قرار می صورت عدم تایید شایستگی او

های دشوار مثل امتحان بردباری و تحمل بیشتری از خود نشان  اشاره شد افراد صبور در موقعیت

دهند)شکیبایی( و در انجام کارها پایداری و ثبات بیشتری دارند)استقامت( و از وضع موجود  می

. این عوامل سبب باقی پذیرند)رضایت( با همان شکلی که هست میراضی هستند و شرایط را 

ی مفهومی ها ویژگیشود. های دشوار و ناخوشایند مانند موقعیت امتحان میماندن فرد در موقعیت

نقطه مقابل هدف عملکردگریزی است که در آن  هایی مانند شکیبایی، استقامت و رضایتمؤلفه

های مساله آفرین موقعیتاز رویارویی با  قضاوت منفی دیگران برای گریز از کنند افراد سعی می

. نتایج این تحقیق نشان داد که بین مؤلفه متعالی شدن (1112)الیوت و مک گریگور، اجتناب کنند

داری وجود دارد. افراد در جستجوی تعالی به دنبال  و هدف عملکردگریزی رابطه مثبت و معنی

کنند کارهای خود را به طور کامل و دقیق انجام  ستند و سعی میرسیدن به اهداف واال و معنوی ه

. لیکن این بدان معنی نیست که این افراد نگران کسب قضاوت مطلوب دیگران نسبت به خود دهند

نیستند. این افراد به دنبال کسب معیارهای باال برای جلب رضایت منابع اقتدار مانند خداوند، والدین 

بینی کننده مثبت بنابراین متعالی شدن پیش (.2000رمائی و همکاران )خ است و معلم هستند.

 عملکردگریزی بوده است.

نتایج پژوهش در رابطه بین هدف گرایی و اضطراب امتحان نشان داد که هدف 

-کند. این نتایج هماهنگ با یافتهبینی میعملکردگریزی به صورت مثبت اضطراب امتحان را پیش

(، 1121(، لواسانی،رستگار و موغالی)1112گریگور) (، الیوت و مک2007) 2های اسکالویک

های است. یافته (1115)1( و تاناکا ، تاکاهارا و یاموچی1121، پوتین و دانلیز)(2081مرادی زاده)

این پژوهشگران حاکی از این است که بین هدف عملکردگریزی و اضطراب امتحان رابطه مثبت و 

توان گریزی و اضطراب امتحان می. در مورد رابطه مثبت هدف عملکردداری وجود داردمعنی

گفت، افراد با هدف عملکردگریزی همیشه ترس از شکست و نگریسته شدن به عنوان فردی کند 

رود و ممکن است در  هایشان زیر سؤال میشایستگیها معتقد هستند با شکست،  آموز دارند، آن

                                                           
1
 -Skalvik 

2
 - Tanaka, Takehara & Yamauchi 
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(. امتحان موقعیتی برای 1111ان به نظر آیند)پنتریچ و شانک، نگاه دیگران بی کفایت و یا ناتو

ها است و یادگیرندگان با اهداف عملکردگریزی که نگران قضاوت منفی نمایش شایستگی

 شوند.و نگران می دیگران هستند با قرارگیری در این موقعیت مضطرب

تحان نتایج نشان داد های هدف گرایی بین صبر و اضطراب امای مؤلفهدر بررسی نقش واسطه

که هدف عملکردگریزی رابطه بین مؤلفه متعالی شدن، شکیبایی، رضایت و استقامت با اضطراب 

های پیش گفته نشان داده است که هدف کند. نتایج پژوهشگری میامتحان را واسطه

کند) برای مثال اسکالویک، بینی میعملکردگریزی به صورت مثبت اضطراب امتحان را پیش

(. نتایج این 2081مرادی زاده،  1121، لواسانی و همکاران،1112، الیوت و مک گریگور، 2007

باشد. از سوی دیگر چنان که پیش از این گفته شد های پیشین میپژوهش نیز تاییدی بر یافته

بینی کننده عملکردگریزی بوده است. در این میان اثر کل شکیبایی بر های صبر نیز پیشمؤلفه

گری هدف عملکردگریزی دارای باالترین ضریب منفی در بین ب امتحان با واسطهاضطرا

یابد، هدف عملکردگریزی بوده است. به عبارتی هر چه شکیبایی افزایش می متغیرهای پژوهش

گذارد. افراد شکیبا در یابد و کاهش عملکردگریزی بر اضطراب امتحان اثر معکوس میکاهش می

انه تحمل بیشتری برخوردار هستند و افزایش سعه صدر و گشادگی در از آست مصائب و سختی

شود. نگرانی آستانه تحمل منجر به نگرانی کمتر راجع به کسب قضاوت و تایید منفی دیگران می

ها هسته محوری اضطراب است. نسخه تجدید نظر شده ویرایش چهارم کتابچه در بسیاری از نظریه

ی ( اضطراب را متشکل از دو بخش یا دو مؤلفهDSM-IV-IRنی)تشخیصی و آماری اختالالت روا

داند، مؤلفه اول دربردارنده تهییج پذیری یا اضطراب جسمانی است و مؤلفه دوم کامال مستقل می

های بدنی غلبه دارد) های شناختی بر جنبهنگرانی و اضطراب شناختی است که در آن جنبه

گرانی ناشی از شکیبایی و بردباری منجر به کاهش نگرانی (. در این ارتباط کاهش ن2001ادریسی، 

شود. نتایج از کسب قضاوت منفی دیگران نسبت به شخص و در نتیجه کاهش اضطراب امتحان می

اثر کل استقامت بر اضطراب امتحان نیز نشان داد که استقامت از طریق هدف عملکردگریزی 

این موضوع نیز با توجه به هسته شناختی  بینی کننده منفی اضطراب امتحان بوده است.پیش

شود. اضطراب یعنی نگرانی قابل تبیین است. استقامت به تحمل سختی و مصائب اطالق می

های مهم در موقعیت تحصیلی فراگیران است) الیوت و پایداری و ثبات در انجام تکلیف از مؤلفه
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ها را تحمل نماید و کمتر یشود که فرد سخت(. استقامت سبب می2000مک گریگور و گیبل، 

مشوش و نگران گردد و در نتیجه برای قضاوت منفی دیگران نسبت به خود اهمیت کمتری قائل 

-شود و کاهش عملکردگریزی در نتیجه افزایش استقامت منجر به کاهش اضطراب امتحان میمی

ی منفی بوده گری هدف عملکردگریزشود. همچنین اثر کل رضایت بر اضطراب امتحان با واسطه

( رضایت را پذیرش وضع موجود و عدم گله و شکایت تعریف 2000است. خرمائی و همکاران)

دانند که به زبانی می -( نگرانی را یک پدیده شناختی کالمی1116)2اند. سیبراوا و برکوککرده

ری کند. افرادی که در مؤلفه رضایت نمره بیشتای اجتنابی عمل میعنوان یک کارکرد مقابله

کنند و این نکته سبب زبانی ابراز می -های خود را به شکل کالمیکنند کمتر نگرانیکسب می

شود که نگرانی حاصل از قضاوت نامطلوب دیگران تشدید نشود. بنابراین رضایت از طریق می

یابد. در این های مستتر در هدف عملکردگریزی ارتباط منفی با اضطراب امتحان میکاهش نگرانی

گری اهداف عملکردگریزی نیز مثبت و وهش اثر کل متعالی شدن بر اضطراب امتحان با واسطهپژ

چه  پیش از این در خصوص نگرانی از قضاوت نامطلوب و منفی دار بوده است. با توجه به آنمعنی

افراد در  توان بیان نموددیگران به عنوان هسته محوری در هدف عملکردگریزی گفته شد، می

کنند،  ها و مشکالت را برای رسیدن به یک هدف برتر و معنوی تحمل می تعالی سختی جستجوی

تر با میزانی از نگرانی رابطه دارد.  بنابراین میزان باالی گرایش به تعالی و دست یابی به اهداف عالی

گرایی برخوردار هستند و تنها برای کاهش تنش یا ارضای نیاز تالش  این افراد از ویژگی کمال

برانگیز به منظور نیل به اهداف  کنند، بلکه به دنبال ایجاد تنش در زندگی و تجربیات چالش نمی

و  )خرمائیکنند تمام کارها را به صورت دقیق و کامل انجام دهند واال و معنوی هستند و تالش می

ی کننده نتواند تبییو داشتن معیارهای باال میبنابراین همین احساس نگرانی  (. 2000 همکاران ،

در این میان نگرانی ناشی از عدم تایید مراجع اقتدار و عدم تایید اضطراب امتحان در این افراد باشد.

 شود.ها توسط این مراجع واسطه بین این مؤلفه و اضطراب امتحان میشایستگی آن

 های شکیبایی، استقامت و رضایت اثر منفی برمؤلفههای پژوهش حاضر نشان داد که یافته

شود با برگزاری . بنابراین پیشنهاد میدهندعملکرد گریزی دارند و اضطراب امتحان را کاهش می

                                                           
1
 - Siberava& Borkovec 

 



66 

 4931آموزش پژوهی/ شماره دوم / تابستان 

 

  

کارگاههای آموزش صبر برای فراگیران عالوه بر تقویت این فضیلت اخالقی و دینی که در منابع 

دینی بر آن تاکید بسیار شده است از پیامدهای مثبت آن برای کاهش اضطراب امتحان بهره 

ت. از سوی دیگر نتایج نشان داد متعالی شدن از طریق اهداف عملکردگریزی با اضطراب گرف

ای شود که نقش متغیرهای واسطهامتحان رابطه مثبت داشته است.بدین جهت به محققین پیشنهاد می

 انگیزشی دیگر را نیز مورد مطالعه قرار دهند تا دانش بیشتری از رابطه بین این متغیرها فراهم شود.

های آموزشی از عواملی که منجر به شود که در موقعیتهمچنین با توجه به این نتایج پیشنهاد می

های شود مانند ایجاد فضای رقابتی در کالستقویت اهداف عملکردگریزی در یادگیرندگان می

های آموزشی پرهیز نمود و آموزش و یادگیری را بر مبنای یادگیری مشارکتی درس و در موقعیت

هت داد. در این شیوه فراگیران نگرانی کمتری نسبت به عدم تایید و قضاوت منفی دیگران ج

در خصوص  .خواهند داشت. در نتیجه اضطراب امتحان کمتری را نیز تجربه خواهند کرد

توان به چند نکته اشاره نمود. نخست آنکه، به دلیل ماهیت های پژوهش حاضر میمحدودیت

استنباط علی باید احتیاط نمود. دوم اینکه، نمونه مورد نظر دانشجویان مقطع همبستگی پژوهش، در 

 کارشناسی ارشد بودند و در تعمیم نتایج به مقاطع دیگر باید این نکته مد نظر قرار گیرد.
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