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 مقامه 

که با یک  وقعیتک     آوریاضطراب به احساس رنج

آوتز کنقنی یا با انتظار خطری که به شکتیی نکاویت    ضربه

ی بخشکی ا   نکد ی   شده، به ونزله وابسته اس ، اطالق

آوتکز ووکقد   ی افراد در حدی اعتکدا  هر انسان، در همه

یافته تلقکی  دارد و در ای  حد به عنقان ی  پاسخ سا ش

بکر ایک  باورنکد ککه      ]2[ 1بترنبام و ناصکر . ]1[ رددوی

اضککطراب وشککای شککاید در وککدارس اسکک . یاککی ا   

اضطراب آور در شرایط تحصتلی، های اضطرابوقعیت 

هاس  بکه  های ار شتابی اس  که ودتورتبط با وقعیت 

عنقان یای ا  اوزای انگتزشی وهم درون وحتط ودرسکه  

. لذا، هنگاوی که فکرد نسکب  بکه    ]3[شناسایی شده اس 

کارآودی، عملارد، تقانایی و استیداد خکقد در شکرایط   

هکا وکقرد ار شکتابی    هایی که در آناوتحان و یا وقعیت 

ترد، دچار نگرانکی، تشکقیو و تردیکد شکقد،      عرار وی

سکخ   تک . اضکطراب     2تقان ا  اضطراب اوتحکان وی

انگاری اوتحان نقعی خقداشتغالی ذهنی همراه با خقد کم

و بکه تمکاوی    ]4[های فرد اس تقانائی یو تردید درباره

کند های رفتاری، فتزیقلقژیای و شناختی اشاره ویپاسخ

ی شاس  احتمالی در آ وکقن  که با نگرانی  یاد درباره

ها بکه نقکی   . پژوهو]6[یا هر نقع ار شتابی همراه هستند

اند که اضطراب اوتحان وقوب نشان داده ]6[3فریدو ا  

تری نسب  به عملاکرد  شقد افراد سطح عملارد پایت وی

وقرد انتظارشان ا  خقد نشان دهند. افراد با سطح بکایی  

ی در سا واندهی وقاد اضطراب اوتحان، با وشاالت  یاد

درسککی، حککی وسککیله و عملاککرد در وریککان آ وککقن   

 .]5[اندوقاوه

وقعیت  اوتحکان دو   ]7[ 4وندلر و ساراسقنبه اعتقاد 

                                                           
1 .Birenbaum  & Nasser 
2 .test anxiety 
3 .Freidman 
4.Mandler, G, & Sarason. S. B. 

 6وحکقر تالتف هایخقاند: ابتدا سائقنقع سائق را فرا وی

شقد که وقوب برو  رفتاهایی برای انجکام  برانگتخته وی

طراب آوقختکه  هکای اضک   ردند و سپس سائقتالتف وی

افتند و دو نقع رفتار و پاسخ ناهمسا  به وریان وی 5شده

وربقط به تالتف، و ناوربقط بکه تالتکف را بکه ووکقد     

ها آورند. افراد دارای اضطراب اوتحان بای، به فیالت وی

شقند که ایک   و رفتارهای ناوربقط به اوتحان واداشته وی

ابی وختکی  رفتارها، عملارد فرد را در وقعیتک  ار شکت  

کننکده،، ایک  افکراد  کزارش     کنند)اضطراب نکاتقان وی

ی تالتکف، ا   تر دارای افاار با دارنکده کنند که بتووی

های اوتماعی نادرس  و نتز افاار ناورتبط ومله وقایسه

چقن عدم وقفقتک  در اوتحکان و نکاتقانی در     با تالتف

، در حکالی ککه افکراد دارای    ]8[هسکتند  تقوه و تمرکز

تکری نشکان   تمایکی ککم  7ب کم، به تمرکز بر خقداضطرا

داده، به سهقل  بر رفتارهکای تالتکف وحکقر وتمرککز     

ی پتشکرف  و  کننکده بتنکی رفتارهایی که پکتو  شقند،وی

کننده،، ای  افراد وقفقت  تحصتلی اس )اضطراب تسهتی

های وثبک   های ورتبط با تالتف و ار یابیا  خقدآوق ه

چنکت  تبتتنکی ا    ، ]8[ترنکد  نسب  به وقعیت  بهره وکی 

 ]9[ وایک  8شناختی ک تقوکه    یاضطراب اوتحان با نظریه

صکت   -وطابق اس ، وطابق با الگقی اضطراب وقعیت 

افککراد دارای اضککطراب بککای، در   ]11[ 9بر ککراسککپتی

های اوتحان و ار یابی، به طکقر هتجکانی پاسکخ    وقعیت 

ظکاهر  های وکقعیتتی  ها با آشاارسا یداده و نگرانی آن

سا د. ی خقد خطای تصادفی را فیا  ویشده که به نقبه

ی ویتقد اس  که اضطراب اوتحان در  وتنه ]11[11بندورا

و یککاد تری 11اوتمککاعی  و بککا واانتسککم الگقسککا ی  

                                                           
5 .task− directed drives 
6 .learned – anxiety drives 
7.self − focus 
8.attention – cognitive theory 
9.Burger spell 
10.Bandura, A. 
11.Modeling 
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ای در اوایککی دوران کککقدکی تحکک  لککقای   وشککاهده

یابد. خقدکارآودی بای با کاهو خقدکارآودی تحق  وی

رآوکدی پکایت  بکا افکزایو     اضکطراب اوتحکان و خقدکا  

. ]12[ی ویناداری نشان داده اس اضطراب اوتحان رابطه

اضکطراب اوتحکان بکا      ]13 [همچنت  به  زارش عطاری

 یانتظارات و تقعیات ناویقق  والدی  و ویلمکان رابطکه  

  بسککتار در وککقرد وینککاداری دارد. تیکتککد و حساسککتّ

دی  هکای بنتکا  هکای دیگکران ا  خکقد، ا  وهلتکه    ار یابی

 رایی اسک  ککه بکا رشکد و وانکد اری حکایت       کما 

  ]16[1و کاستر رایس. ]14[اضطرابی در فرد ورتبط اس 

دسکتاوردهای   وینکاداری  طقر به  راییکما  که دریافتند

  قنکه  یک  کنکد. ا وکی  بتنیپتو را در آینده تحصتلی فرد

انتظارات تحمتلی با تاثّر ا  وحتطی که فرد در آن  یسته، 

بکه   ]15[ برای عملاکرد  ن ویتارهای سطح بایتح  عنقا

ی تحصتلی برای یاد ترنده ترستم شکده و  ویژه در حق ه

وی را به تالشی وستمر برای تحقق استانداردهای کاوکی  

ای وجمقعهچنت   .]17[ انگتزاندنتافتنی برویو  اه دس 

ار شکتابی  همکراه بکا    ا  ویتارهای بستار بای در عملارد

ای حقتقی بت  خقد واعیی که فاصله ]18[انتقادی افراطی

تمرککز  وی را وو  ]19[ کندآ  فرد ایجاد ویو خقد ایده

 ،]21 [سکا د خکقد وکی   عملاکرد قاعص ن ها وبر شاس 

افکراد   شکناخته شکده اسک .     2 راییتح  عنقان کما 

، بکه طکقر وکداوم بکه عاعبک  اعمکا  خکقد        3 راکما 

کننکد،  رکز وکی اندیشند و همقاره به بهتری  روش تموی

چنت  افرادی تقعیات بستار بکاییی ا  عملاکرد واعیکی    

خقد دارند و به دلتی تکرس ا  عکدم تحقکق ویتارهکای     

تا وکایی ککه    کنندها اوتناب وی رایانه ا  وقعیت کما 

نتکز  وطالیات ، ]18[کاری شقندوما  اس  دچار اهما 

 را تنها  وانی حاصی نشان دادند که رضای  افراد کما 

                                                           
1.Rice, K. G,. & Castor. J. R.  
2.perfectionism 
3.perfectionist 

عتب  ردد که تالتف وقرد نظر را به طقر کاوی و بیوی

یکابی بکه   و نقص انجام دهند. لذا، با ترس ا  عدم دس 

هکای  اهداف درنظر  رفته شده،  اه ا  پتگتری وسیقلت 

وحقله سربا   ده و یا در صقرت پذیرش وسکیقلت ، آن  

وا ککه بکا تاکالتف تحصکتلی     کاره رها کرده، آنرا نتمه

ضطراب و ناکاوی حاصی ا  انجام نکدادن یکا   اند، اوقاوه

ی کاره رها نمقدن تاالتف، وقوکب ککاهو انگتکزه   نتمه

هکککا فککک  تحصکککتلی درآنتحصکککتلی و در نهایککک  اُ

ی چکقن  هکای بکا وشخصکه   کرا  افراد کما . ]21[ رددوی

، 6، نتا  به کنتکر  خکقد  4تتار همه یا هتچ برخقرداری ا 

بککه  شاسکک  در رسککتدن، 5ار یککابی وسککتمر عملاککرد

، انتقکاد ا  خکقد   ،8، تیلی در انجام تالتکف 7استانداردها

یابی به اسکتانداردها و  پایبندی به بایدها و نبایدها، دس 

 و 17[شکقند شناخته وکی  9آوتزای وقفقت اهداف به  قنه

ی وحققان وختلف، ابیاد وتیددی بکرای ایک  سکا ه    .]19

 رایی با کارکرد سکالم در وقابکی   شخصتتی چقن: کما 

 رایکی سکا  ار در وقابکی     رایی بدکارکرد، کما ما ک

 رایکی بهنجکار در وقابکی     رایی ناسا  ار، کمکا  کما 

نتز  ]21[ اند، هقی  و فل عائی شده  رایی نقرتت کما 

، آن را  رایی در باف  اوتمکاعی ی کما با تیریف سا ه

) تمایی به وضکد  11ودار رایی خقد: کما دارای سه بید

هکا و  بتنانه برای خقد و تمرکز بر نقصرواعدویتارهای غت

هکای   کری ها در عملارد همراه با خقد نظکارت شاس 

، ،و  اه با نتا  ذاتی و درونکی بکرای کاوکی بکقدن     دعتق

 رایانکه  )انتظارات بکای و کمکا   11 رایی دیگر ودارکما 

، ی اشخاصککی کککه ا  نظککر وی اهمتکک  دارنککد،دربککاره

                                                           
4.all or nothing   
5.the need of self-control 
6.evaluation of performance 
7.failure to meet standard 
8.procrastination 
9 .successfully meeting standards  
10.Self -oriented perfectionism 
11.Other- oriented Perfectionism 
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آوتکز و  طی، انتظارات اغکراق )ویتارهای افرا 1ودارواویه

عاوی  دانند.ویی دیگران ا  رفتارهای فرد، بتنانهغترواعد

 رایی، ادراك تقانکایی کنتکر    ی ابیاد کما کنندهوتمایز

وکدار و  د رایکی خق کما  ،اس اعم ا  بترونی و درونی 

 ا  کنتر  درونی برخکقردار بکقده،   ودار  رایی دیگرکما 

یکد  بُبرعاس ها نقو فیا  داشته، فرد در برابر ای  ویتار

ودار ا  ادراك انتظارات تحمتلی افراد  رایی واویهکما 

ونتیکی   شده، فکرد نسکب  بکه آن انتظکارات    دیگر ناشی 

هقرنای بکر ایک  بکاور اسک  ککه افکراد        .]22[باشدوی

 را نتا وند وانمقدکردن یا تظاهر به ای  هستند ککه  کما 

یگکر ایک  افکراد در    اند، به عبکارت د در وستجقی کما 

خقاهنکد کاوکی   خقاهند کاوی شقند، بلاه وکی واعد نمی

آوتکز  ای اغکراق نمایانده شقند، ایک   کرایو بکه انکدا ه    

الشیاع خقد عرار شقد که نتا های واعیی وی را تح وی

نتز ویتارهای عملاردی ککه   ]23[ به باور بندروا دهد.وی

شتابی اعمکا   ای برای ار  زیند، پایهفرد برای خقد بروی

شقد، ووقد ویتارهای سخ  برای ار شتابی آتی وی وی

خقد در اشاا  افراطی و کارکردن بر روی اهداف بستار 

هکای  دور یا بستار دشقار نااوتدکننده بقده و به واککنو 

ار شکی و  افسرد ی، دلسردی درا وکدت، احسکاس بکی   

 انجاود.  هدفی ویبی

 هککای فککردی،نظککر  ککرفت  هککدف بککرای کککنو در

وتی  رعاب  با استانداردهای عالی،وقفقت  در  یوستجق

ی  رایو همکه وانبکه  و  ]24[ بر دیگران   رفتبه پتشی

تکری   فرد به ار یابی عملارد خقد بکا تقوکه بکه عکالی    

همان چتکزی اسک     ]26[ ویتارهای تالش برای وقفقت 

 2 زینی هکدف ی پتشرف  یا وه تح  عنقان انگتزهکه 

بتکانگر الگکقی ونسکجی ا     سکا ه،   ای  . رددتیریف وی

ی باورهای فرد بقده که وقوب  رایو و فیالت  و ارائه

                                                           
1.Socially prescribed perfectionism 
2.goal orientation 

 شکقد ها به طرق وختلف ویپاسخ فرد در برخی وقعیت 

کککه اولککت  بککار بککر روی وتهککقم     ]27[ 3دوك .]25[

وطالیه نمکقد، ایک     1981 ی زینی هدف، طی دههوه 

یطقف  زینی هدف و، وه 1وتهقم را به دو نقع کلی: 

های فرد ا  طریق ی تقاناییبه یاد تری )تمایی به تقسیه

 زینی وه  ،2ها، و یاد تری های ودید و تسلط بر آن

)وتی بکه نمکایو  ذاشکت  و     هدف ویطقف به عملارد

هکای  های فردی ا  طریق وستجقی داوریاثبات تقانایی

هکا،  وطلقب دیگران و اوتناب ا  عضاوت های ونتی آن

 4ایمز و آچربندی دیگری ا  در دسته مقدند.بندی ندسته

)احسکاس  6 زینی هکدف عملاکردی  دو نقع وه  ]28[

تقانایی بهتر عمی کردن نسب  به دیگکران   و خقدار شی

وحکقر، و  -ا  طریق پتو افتکادن در ویتارهکای هنجکار   

)وستجقی چالو و  سکترش  5 زینی هدف تبحریوه 

یو   و افکزا هکای ودیکد، بهبکقد سکطح عابلتّک     وهارت

هکای  بنکدی خقدکارآودی، وشخص  ردید. طکی تقسکتم  

وتیددی که در ستر تحقلی ای  وتهکقم صکقرت  رفتکه    

 ر ریگقاس ، به آخری  ود  آن که تقسط التقت و و 

 ردد، ای  وکد  ککه ا    ارائه شده اس ، استناد وی ]29[

شکناختی هکدف و انگتکزش    -ی اوتمکاعی یهرترکتب نظ

بُیککد وطلککق و پتشککرف  حاصککی آوککده اسکک ، بککر دو 

)عملاکرد، در دو   )تسکلط، و هنجکار   فردی بکقدن درون

اوتناب تاکتد  ردیده اس . بر ایک  وبنکا،   -عطب  رایو

 زینی ، هدف1 زینی هدف عبارتند ا  : چهار نقع وه 

،، ها و افزایو شایستگیتسلط بر چالو رایشی)-تسلط

اوتناب ا  فقدان تسلط یا اوتنابی)- زینی تسلطهدف ،2

  رایشکی - زینکی عملاکرد  هکدف ،3،، ا  شاس  پرهتز

 ،4،، اثبات تقانکایی یکا برتکری شخصکی بکه دیگکران      )

                                                           
3.Dweck, C. S. 
3. Ames, C. & Archer, J. 
5.Performance goal -orientation 
6.Mastery goal -orientation 
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اوتنککاب ا  نککاتقان و اوتنابی) - زینککی عملاککردهککدف

   ، تیریف  ردید.نمقدن نزد دیگرانکتای  ولقهبی

های های وقرد وطالیه، پژوهوی سا هدر تایتد رابطه

ضکطراب   رایکی و ا وتیدد نشان دادند که بت  ابیاد کما 

، بکت   ]21[  رایی و افسرد ی، بت  ابیاد کما ]31 و 31[

، بککت  ]32[ اضککطراب پنهککان رایککی بککا ابیککاد کمککا 

 رایکی  بکت  کمکا    ،]33[  رایی و تیلی تحصکتلی کما 

دهکی،  ودار با نتا  به تایتد دیگکران، بکتو تیمکتم   واویه

بکت   ، ]14 و 36 ،34[شاس  و افسکرد ی و اضکطراب  

 رایی والدی  و ، وتان کما ]35[ ایی و اضطراب رکما 

یکد  ، بکت  هکر سکه بُ   ]34[آوکق ان اضطراب اوتحان دانو

هکای  ، بت  شکناخ  ]37[  رایی و اضطراب اوتحانکما 

های ونتی با اضکطراب  ی تالتف و خقدار یابیبا دارنده

 رایکی و اضکطراب اوتمکاعی    ، بت  کمکا  ]38[ اوتحان

یککی و تککرس ا  وقفقتکک  و  را، بککت  ابیککاد کمککا ]31[

 رایکی و  ، بکت  کمکا   ]39[ انگتزش پتشرف  تحصکتلی 

بت  اضکطراب   ،]41[ آوق ان زینی هدف در دانووه 

 زینی هدف بت  وه ، ]41[ اوتحان و پتشرف  تحصتلی

، بت  اهداف عملاکردی و  ]43 و 42[ با اضطراب اوتحان

 زینی هدف تبحری بکا  ، بت  وه ]44[ اضطراب اوتحان

بکت    ،]49، 48، 47، 29، 45، 46، 44[ راب اوتحکان اضط

عملاکرد  -عملارد و اوتناب- زینی هدف  رایووه 

، بت  ترس ا  سر نو و تحقتر ]61[ با  اضطراب اوتحان

ی پکایت  در اوتحکان، بکا اضکطراب     به دلتی کسب نمره

، بت  باورهکای افکراد در وکقرد شایسکتگی،     ]12[اوتحان

، بککت  ]61[ ف پتشککراهککداف اضککطراب اوتحککان و  

 زینی هدف اوتناب و وه - زینی هدف عملاردوه 

بکت  وثبک  بکرای    ی پتواوتناب به عنقان وقلته-تسلط

- زینی  کرایو بت  هدف، ]43 و 62[ اضطراب اوتحان

 63، 62[ اوتناب با عملارد تحصتلی-عملارد و عملارد

 زینی هدف با راهبردهای یکاد تری و  ، بت  وه ]64و 

ی وینکاداری ووکقد   رابطکه  ]65 و 66[اناضطراب اوتحک 

 دارد.

 ه  تته شکد، هکدف ایک  پکژوهو،    چبا عنای  به آن

 رایککی )خقدوککدار، دیگروککدار و  بررسککی ابیادکمککا 

عملارد اوتنکابی،  ) پتشرف  فاهداودار، و انقاع  واویه

، در تسلط اوتنابی، تسکلط  رایشکی، عملاکرد  کرایو    

ی او  پایهختر آوقا ن داضطراب اوتحان دانوبتنی پتو

   باشد.وی وتقسطه

 

 سزا  هلی یژ هش

)بککا ابیککاد آن، و انککقاع  راییکمککا بککت   آیککا -

ی وینکاداری  رابطه اضطراب اوتحانبا  زینی هدف وه 

 ؟دارد ووقد

 زینکی هکدف در    رایکی و وهک   سهم کما  -

 اس ؟ چقدراوتحان  اضطراببتنی پتو

 

 ر ش یژ هش 

 ای یژ هشر ش اجر نمزنه   ی آملری،جلمعه

، همبسکتگی اسک    روش پژوهو ا  نقع تقصتتی و

 هکای وتغتر عنکقان  بکه   رایکی اهداف پتشرف  و کمکا  

در ای   والك روتغتت عنقان بهاضطراب اوتحان  و بت پتو

پکژوهو  ی آواری واویه پژوهو باار  رفته شده اس .

ی طهوتقسک  او  یپایکه دختکر   آوق انانود یشاوی کلته

ودرسه  37)استان تهران شهراسالم تانشهرس هایدبترستان

 سکا   درباشکند ککه   ، ویی او آوق  پایهدانو 2462 با

روش  .انککدوشککغق  بککه تحصککتی   93-92 تحصککتلی

ای ای تصادفی چند ورحلهخقشه تری  تری، نمقنهنمقنه

ودرسکه و   9ودرسکه،   37اس ، بدی  ترتتب، ا  وجمقع 

هکر ودرسکه،    هایا  هر ودرسه با تقوه به تیداد کالس

یکک  کککالس بککه عنککقان نمقنککه انتخککاب شککد، سککپس 

نتککر ا   21هککا بککه صککقرت تصککادفی بککت   پرسشککناوه
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نتر ا  ککی وکدارس    181و وجمقعاً  آوق ان کالسدانو

به صکقرت انتکرادی تامتکی     تق ید و  تری شده،نمقنه

   . ردید

 

ر ش تحلشل   راینا اجرای یژ هش   سنجش، ابزار

 هلداده

وقتاس خقد زارشکی اضکطراب   وی سنجو شا ابزار

 قیه اس  که آ وقدنی بکه   26با  ]67[ اوتحان ساراسقن

و  ه آن پاسکخ داده ب« درس  یا غلط»هر  قیه به صقرت 

را در  حکایت روانکی و تجربتکات فتزیقلکقژیای خککقد    

کنکد.  وریان اوتحان، عبکی و بیکد ا  آن، تقصکتف وکی    

شدید و  ی اضطرابدهندهنشان 26حداکثر نمره برابر با  

حداعی نمره نتز صتر نمایکانگر عکدم ووکقد اضکطراب     

ضریب پایایی همسکانی درونکی ایک  وقتکاس، ا       اس .

وایی آن و ضریب با آ  91/1سا ی طریق روش دو نتمه

در . ]68[  زارش شده اسک  82/1هتته  5بید ا   ذش  

پژوهو حاضر، پایایی وقتاس بر اساس ضکریب آلتکای   

 بدس  آود. 81/1کرونباخ 

 زینی هدف اصکال  شکده ککه بکرای     وقتاس وه 

ووهکی   ار یابی اهداف پتشرف  وطکابق الگکقی چهکار   

و سکاخته شکد    ]29[، تقسط التقت و و   رو ر 2×2)

 در طتکف    قیکه  12در  ]69[ 1وقرایاوکا  و تقسط التقت

ای، لتارت ا  کاوالً وقافقم تکا ککاوالً وخکالتم    دروه 7)

  زینککی  وهکک 7 و 3، 1هککای قیککه . ردیککداصککال  

  زینککی وهکک  11 و 9، 6 هککای قیککه  ککرایو -تسککلط

 ی زینککوهکک  8و  4، 2 هککای قیککه اوتنککاب -تسککلط

  زینکی وهک   12و  11، 5های  رایو و  قیه-عملارد

در  .دهنکد وکی  عکرار  سکنجو  وقرد را اوتناب-عملارد

پایککایی  ]51[ پککژوهو وشککتاعی، وترهاشککمی و شککریتی

ریب آلتای کرونبکاخ  ی وذکقر با استتاده ا  ضپرسشناوه

                                                           
1 .Murayama 

  زینککی وهکک   ککرایو -تسککلط زینککی بککرای وهکک 

 ککرایو و -عملاککرد زینککی وهکک  اوتنککاب -تسککلط

، 76/1، 79/1بکه ترتتکب،    اوتناب-عملارد زینی وه 

با اسکتتاده  در پژوهو حاضر . بدس  آود 58/1و  76/1

  ی هکدف هاوقتاسضرایب پایایی خردها  آلتای کرونباخ 

،  72/1تسکلط   – اوتنکاب  دف، هک 56/1تسلط  - رایو

عملارد –اوتناب و هدف 57/1عملاردی- رایو هدف

 آود.بدس  49/1

ایک  وقتکاس در    رایی ککه  بُیدی کما  وقتاس چند

ساخته شکده اسک  و   « هقی  و فل »تقسط  1991سا  

 رایکی  باشکد ککه سکه بیکد کمکا      سقا  وی 31دارای 

  رایکی و کمکا   وکدار  رایکی دیگکر  ودار، کما خقیشت 

ای لتارت ا  نمره های پنج دروهودار را در اندا هواویه

 11)کاوالً وقافکق، هکر بیکد بکا      6)کاوالً وخالف، تا  1

دهنده در ی پاسخحداعی و حداکثر نمرهسنجد، سقا  وی

 61و 11ی وقتکاس، بکه ترتتکب    های سه  انه یر وقتاس

در اعتباریکابی وقکدواتی فکرم ایرانکی ایک        خقاهد بقد.

 ی دانشجقیی تقسکط بشکارت  بر روی ی  نمقنهوقتاس 

ها در دو های آ وقدنی، ضرایب همبستگی بت  نمره]51[

 رایکی  ای بکرای کمکا   ی چهکار هتتکه  نقب  با فاصکله 

و  83/1وکدار   رایکی دیگکر  ، کمکا  88/1ودار، خقیشت 

شکده  بخو  زارش، رضای 81/1ودار رایی واویهکما 

پایایی کی وقتکاس   ضرایباس . در پژوهو حاضر نتز، 

و ابیاد آن با استتاده ا  آلتای کرونباخ به ترتتب برابر بکا  

 75/1ودارو واویه 71/1، دیگرودار72/1، خقدودار 85/1

 وحاسبه  ردید.

های یادشکده،  های بدس  آوده ا  اورای آ وقنداده

ضکریب   آوار تقصکتتی، و  21spssنرم افزاربا استتاده ا  

 تحلتککی ر رسککتقن  و تجزیککه و پترسککقن همبسککتگی

 وقرد ار یابی عرار رف . به روش همزوان  چندوتغتری
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 هلیل ته

  زینی هدف و اضطراب اوتحانی، وه  رایحراف استاندارد نمرات کما ان وتانگت  و .1ودو  

 حااکثر حااقل انحرا  استلناارد مشلنگشن خرده مقشلس

 11/46 11/15 21/5 16/31 ماارگرای  خزدکمل 

 11/45 11/11 21/5 79/31 گرای  دیگرماارمل ک

 11/48 11/13 69/5 68/31 ماارگرای  جلمعهکمل 

 11/125 11/42 11/16 62/93 گرای  کلکمل 

 23 1 97/4 52/11 اضطراب امتحل 

 11/21 11/7 66/2 29/19 عملکردی-گرایش

 11/21 11/4 61/4 94/14 تسلط-گرایش

 11/21 11/2 25/3 77/18 تسلط-اجتنلب

 11/21 11/6 35/3 17/17 عملکردی-اجتنلب

N: 181  

 

 

 

 زینی  رایی، وه کما ضرایب همبستگی نمرات  .2 ودو 

 اضطراب اوتحانهدف و 

 P ضریب همبستگ  متغشرهل

 111/1 36/1** گرای  خزدماارکمل 

 111/1 36/1** گرای  دیگرماارکمل 

 111/1 46/1** ماارگرای  جلمعهکمل 

 111/1 48/1** گرای  کلکمل 

 95/1 114/1 تسلط–گرایش

 111/1 39/1** تسلط-اجتنلب

 91/1 11/1 عملکرد-گرایش

 16/1 17/1* عملکرد-اجتنلب

** P ≤ 11/1           * P ≤1/16 

 

خقدوکدار  یکد  بت   بُدهد که نشان وی 2 ودو نتایج 

و ، ، p ،36/1 =r ≤11/1)  رایی با اضطراب اوتحانکما 

  رایکی بکا اضکطراب اوتحکان    بت   بُید  دیگرودار کما 

(11/1≥p  ،36/1 =rرایکی  ودار کما ،، بت   بُید واویه 

، و بکککت  p ،46/1 =r≤11/1) بکککا اضکککطراب اوتحکککان

، p ،48/1 =r ≤11/1)  رایی کی با اضطراب اوتحانکما 

دار ووکقد  همبستگی وثب  وینی 11/1تر ا  در سطح کم

در ابیکاد    رایکی افزایو نمکرات کمکا    دارد. بنابرای  با

اضکطراب   رایکی،  ی ککی کمکا   و نتز نمکره وختلف آن 

یابکد و یکا بکالیاس.    افزایو وی آوق اننودر دا اوتحان

دهکد ککه بکت     نتایج ایک  وکدو  همچنکت  نشکان وکی     

 تسککلط بککا اضککطراب اوتحککان-اوتنککابوقتککاس خککرده

(11/1≥ p ،39/1=r، د عملار-وقتاس اوتنابخرده و نتز

 وثب همبستگی ، p ،17/1=r ≤16/1) با اضطراب اوتحان

بنککابرای  بککا افککزایو نمککرات ووککقد دارد.  یداروینککی

اضطراب اوتحکان در  ، عملارد-تسلط و اوتناب-اوتناب

 یابد و یا بالیاس.  وی افزایو آوق اندانو

، درصکد واریکانس وشکترك    R2ککه با تقوه به ایک  

بتنکی اضکطراب   تودر پ راپتشرف   رایی و اهدافکما 

 آوق ان اس .اوتحان دانو
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 پتو بتنی اضطراب اوتحاننتایج ویناداری ود  ر رستقن برای  .3ودو  

P F R2 R متغشرهل منبع تغششرات مجمزع مربعلت درجه آاادی 

 

111/1 

 

53/14 

 

29/1 

 

64/1 

اهاا  یشرر      رگرسشز  75/1312 6

 بلقشملناه 75/3185 172 گرای کمل 

 جمع 62/4399 177

 

 

 ککر آن اسکک  کککه وجمککقع نشککان 3نتککایج وککدو  

درصکد ا  اضکطراب    8/29بکت  وشکترکاً   های پتووتغتر

کنکد، بکا تقوکه بکه     بتنی ویآوق ان را پتواوتحان دانو

دار اس ، لذا وینی 11/1سطح وحاسبه شده در  Fکه ای 

 رایکی  دار بقده، در نتتجه کما ود  ر رستقن خطی وینا

دار پتشرف  با اضطراب اوتحان رابطه خطی ویناو اهداف

داری دارند. بنابرای  ضرایب ر رسکتقن و آ وکقن وینکی   

 ارائه شده اس .  4ها وحاسبه و نتایج در ودو  آن

هکای  دهد ککه ا  بکت  وتغتکر   نشان وی 4نتایج ودو 

وقتکاس   رایی و اهداف پتشکرف ، خکرده  بت  کما پتو

 رایی عکادر بکه   تسلط و کما  –وتنابتسلط، ا– رایو

و  آوکق ان اسک   بتنی اضکطراب اوتحکان در دانکو   پتو

برای ویناداری ضریب ر رسکتقن آن در سکطح    tآ وقن 

 ضریب استاندارد ر رستقن  وینادار اس . 11/1تر ا  کم

بتنکی   رایکی در پکتو  نشانگر آن اس  که سکهم کمکا   

هم اهداف تر ا  س، بتوBeta= 384/1اضطراب اوتحان )

تسککلط -، و  ککرایو Beta= 271/1) تسککلط –اوتنککاب

(174/1- =Beta    اسکک . ضککرایب ر رسککتقن وثبکک ،

ی وثب  اوتناب تسلط نشانگر رابطه رایی و اهدافکما 

ضطراب اوتحکان  اتسلط با -اوتناب رایی و اهداف کما 

ککه ضکریب ر رسکتقن ونتکی اهکداف      اس  در حکالی 

تسکلط  – رایواهداف تسلط نشانگر رابطه ونتی– رایو

بککا اضککطراب اوتحککان اسکک . ویادلککه ر رسککتقن بککرای 

آوکق ان برحسکب   بتنکی اضکطراب اوتحکان دانکو    پتو

بکر   پتشکرف   رایکی و اهکداف  بت  کمکا  وتغترهای پتو

 عبارت اس  ا : Beta اساس نمرات استاندارد

+ Z271/1تسلط،-)اوتناب-Z 174/1تسلط،-) رایو

 = اضطراب اوتحانZ 384/1)کما   رایی،

 

 

 ضرایب ر رستقن و آ وقن وینی داری برای اضطراب اوتحان .4ودو  

 t Pآملره  Beta خطلی معشلر b متغشر

 98/1 118/1  98/2 166/1 ثلب 

 11/1 37/6 38/1 12/1 12/1 گرای کمل 

 13/1 -12/2 - 17/1 16/1 - 33/1 تسلط -گرایش

 111/1 65/3 27/1 18/1 29/1 تسلط -اجتنلب

 61/1 56/1 16/1 13/1 18/1 عملکردی -گرایش

 94/1 15/1 116/1 11/1 118/1 عملکردی -اجتنلب
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 گشرینتشجه بحث  

ی انسکان  ناپذیر  ند ی رو ورهاضطراب وزء ودایی

چه ا  سکطح ویمکق  فراتکر رود،    رود، چنانبه شمار وی

 کردد. اضکطراب   وقوب اختال  در عملارد انسان وکی 

ی ن به عنقان نقعی ا  اضطراب وکرتبط بکا حکق ه   اوتحا

ی وسکائی آوق شکی بسکتار    ار شتابی تحصتلی، در  وره

ی ونتکی داشکته و   رایج بقده، با عملارد تحصتلی رابطه

ای   رود.یای ا  علی اف  تحصتلی فرا تران به شمار وی

هکای  ککه تمکام حتطکه    بقدهای ناخقشایند تجربه پدیده،

را تح  تیثتر عرار فرد  و عاطتی شناختی، فتزیقلقژیای 

وی در سکالو  روانکی و وسکمی    باری  یاننقو  داده،

هکای وتیکددی در   ی ناوطلقب بکا سکا ه  جربهای  ت دارد.

 رایی به عنکقان یک    کما ارتباط اس  که ا  آن وتان، 

یکا وقاصکد فکرد ا      اهداف پتشرف شخصتتی و  یسا ه

در ایک   ی ی ی  عاوکی شکناخت  ی تحصتی، به وثابهاداوه

ایک  پکژوهو بکا    لذا، . پژوهو وقرد وطالیه عرار  رف 

 رایی و اهکداف پتشکرف  و   ی کما هدف بررسی رابطه

اضطراب اوتحکان و در   یبتنها در پتوسهم هری  ا  آن

های یاد شده، به ای  نتتجه دس  یافک   پاسخ به پرسو

 -تسکلط و اوتنکاب   –های اوتنکاب بت  خرده وقتاسکه 

آوکق ان همبسکتگی   طراب اوتحان در دانوعملارد با اض

داری ووککقد دارد. بککه ایکک  وینککا کککه   وثبکک  وینککی

 )تبحر، نی هدف تسلطی زآوق انی که دارای وه دانو

تکری  ، اضطراب اوتحان بتوهستند ریز   ریز و عملارد

تسکلط،  - زینی هکدف اوتنکاب  وه  کنند.ویرا تجربه 

تیریکف  یابی کاوی به تالتف شایستگی به صقرت دس 

شقد. ای  افکراد ا  عکدم درك وطالکب و فراوقشکی     وی

هکا اوتنکاب ا  هکر    ترسند و تمام تالش آنها ویآوقخته

اصلی و ورکزی هدف  ی قنه خطا و اشتباه اس ، هسته

تسلط، عدم فهم تالتف و  ریز ا  یاد تری بکه  -ابناوت

دلتی عدم احساس شایستگی اس . در چنت  سکاختاری،  

ر شککتابی یککاد تری، دچککار تککنو و فککرد در وقعیتکک  ا

آوکق ان تاکالتف   ا  طرفکی، دانکو   شکقد. اضطراب وی

کتای  ظاهرشکدن،  تحصتلی خقد را به دلتی ترس ا  بی

پرهتز ا  نشکان دادن تقانکایی ککم     داده، هدفشان،انجام 

 66، 12، 42، 43[وطالیات برخی ای  یافته با نتایج اس .

بکت  تمکاوی    نتایج نشان داد ککه همخقان اس .  ] 65و 

 رایکی ککی بکا اضکطراب      رایی و نتز کما کما  ابیاد

داری آوکق ان همبسکتگی وثبک  وینکی    اوتحان در دانو

تری  وتزان همبسکتگی بکت  اضکطراب    . بتوووقد دارد

 وتکزان،  تکری   رایی و کمکما  ودارِبُید واویهاوتحان با 

اضکطراب   با   راییکما  ودارِدیگرو  خقدودار ابیادبت  

چکقن   یهکای بکا وشخصکه   رایی، کما  باشد.ویوتحان ا

 نتکز  و غتکر عابکی وصکق  و    پروا انهداشت  اهداف بلند

تالش افراطی برای رستدن به ای  اهداف، تکالش بکرای   

نقص بقدن و تیتت  ویتارهای افراطی در عملارد، بکا  بی

یک    رایو به ار یابی انتقادی رفتکار عکادر اسک  بکه     

ی رفتکاری  هکا به ناسکا  اری ه، وبد   شتویژ ی ناسالم 

با اعتقاد بکه    راکما  ونجر شقد. فردواختال  عملاردی 

کاوی بقدن و احساس اضطراب و فشکار روانکی بکای و    

انتظکارات خکقد و دیگکران یکا      که ونطبق برترس ا  ای 

کنکد. در ایک    واویه  ند ی ناند،  ند ی را سپری وکی 

قعیکاتی ککه ا    ت-بار انتظارات دیگکران افرادی که  وتان،

تکر بکه دوش   را بکتو -ی کنتر  فرد خکار  بکقده   دایره

در وه  کسب تائتد دیگران و برآورده نمقدن کشند، وی

 ی شکده بترونکی،  تها به عنقان ویتارهایی تحمتقعیات آن

که در صقرت اسکتمرار   نمایند، اوریتری ویتالش بتو

تقانکد بکه   هکای وختلکف  نکد ی وکی    و تیمتم به حق ه

شاس ، اضطراب، خشم، درواند ی، نااوتدی و احساس 

افسرد ی ونجر شقد. ای  دسته ا  افراد ا  ار یابی ونتکی  

تقسط دیگران در هکراس بکقده و ا  عکدم تایتکد آنکان      

پرهتزند و در نتتجه اهمت   یادی به تقوکه دیگکران   وی
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وکدار نسکب  بکه    واویکه   رایکیِ دهند، افراد با کمکا  وی

آ  و پکذیرش دیگکران در   یکده استانداردهای اوتماعی ا

در  آوکق ان دانکو ی کنکقنی ایرانکی،   تردیدند. در واویه

 یکادی ا    برند که انتظارات فرافکردی فضایی به سر وی

و واویه و فرهنک  بکر    سقی والدی ، همساین، ویلمان

شکقد. انتظکارات تحصکتلی و فرهنگکی     ها تحمتی ویآن

، در شکقد تحمتی وکی  بر فرد دیگرانخاصی که ا  سقی 

افک   ناکاوی و اضطراب، نشدن ونجر به صقرت برآورده

 ردیککده،  سککطق  بککایی ایکک  نککقع   هککاعملاککرد آن

خکقانی بکت  رفتکار فکرد و      رایی باعث عکدم هکم  کما 

 ردد. با عنای  به تحلتی ای ناسا  ار ویویتارهای وقابله

 را، نتا  دارند وانمکقد  هقرنای باید  ت  که افراد کما 

اهر کنند که در وسکتجقی کمکا  هسکتند، ا     کنند یا تظ

، و کاوکی ظاهرشکدن   به کاوی بقدن  رایودید هقرنای 

 تمکاوی ابیکاد  شکقد ککه   آوتز وکی ای اغراق اه به اندا ه

الشکیاع خکقد عکرار    فرد را تحک   رفتارهای شخصت  و

ی یکاد تری اوتمکاعی بنکدورا،    دهد. وطابق با نظریکه وی

ی خکقد، خصقصکاً   ویتارهای سخ  برای ار شتاب ووقد

ا ر تقسط دیگران بنا  ذاشته شقند، در اشکاا  افراطکی   

های افسرد ی، دلسردی درا وکدت، احسکاس   به واکنو

نتکایج  ایک  یافتکه بکا    انجاوکد.  هدفی ویار شی و بیبی

 همراستاس .[ 41-31، 21، 14] بستاری ا  وطالیات

بکت  ایک    در تیتت  سهم هری  ا  وتغتترهکای پکتو  

نتز باید  تک  ککه    اضطراب اوتحانبتنی ووطالیه در پت

 ، -174/1بککا وتککزان  تسککلط –وقتککاس  ککرایوخککرده

 رایی بکا وتکزان   و کما ، 27/1با وتزان تسلط  –اوتناب

 آوق انبتنی اضطراب اوتحان در دانوعادر به پتو 38/1

 ]49و  47، 46،29، 44[ نتز وطالیاتبرخی نتایج  هستند.

تسلط، -فراد با رویارد  رایواد ای  یافته اس . نتز وقیّ

ی تقانایی و ویلقوات خقد بکقده،  به دنبا  افزایو داونه

اشتباهات و وقاند پتو روی خقد را به عنقان اور عادی 

ا  خکقد  کنند. ای  دسکته،  در فرایند یاد تری علمداد وی

 ذارنکد،  الگقی پاسخ سا  ارانه و ونطقی به نمایو وکی 

تقاننکد  متنان دارند که وکی برند و اطها لذت ویا  چالو

وسائی یاد تری را حی کرده، ا  راهاارهکای سکا نده و   

آوکق ان  دانو کنند.ابتااری برای حی وسائی استتاده وی

ا   بکر اوتنکاب  تسلط نتز،  –اوتناب   زینیهدفدارای 

یکابی و عکدم وقفقتک  در    عدم فهم یا اوتناب ا  وهارت

سکتی ا   ور نکد و درك در یاد تری دروس تیکتکد وکی  

به همکت  دلتکی    ،های خقد ندارندها و تقاناییشایستگی

ها شایسکتگی را اوتنکاب ا    شقند. آندچار اضطراب وی

و نگراننکد   هراسندویهمتشه ا  شاس   دانسته،شاس  

که ا  وانب دیگران وقرد سر نو عرار  ترند. یکاد تری  

، اس  برای ولق تری ا  شاس  ابزاریبرای ای  افراد، 

به چالو ها با شاس ، تقانایی آن ر ای  باورند کهب یرا 

  شقد.کشتده وی

شقد که تصکقیر  چه  تته شد نتتجه ویا  وجمقع آن

  ا  اندا های خکار نمقدن اهداف بترونی و ترستم چشم

ی ه، ونجر به کاهو انگتزکنتر  و دسترس برای یاد تری

 ردیده، وقوبات  یاد تری  و تضیتف عملارد تحصتلی

نمایکد. لکذا،   فکراهم وکی   هایت اضطرابی را در آناختال

ی نخس  و ویلمان در شقد والدی  در دروهپتشنهاد وی

ی آخر به نتا های  ذاران در وهلهی بید و ستاس وهله

فرا تران برای یکاد تری تقوکه    اشتتاق فطرییاد تری و 

انگتزش تحصتلی فرا تکران،   سا یوه  درونینمقده،  

یاد تری و نه صکرفاً عملاکرد وکقرد     قد خبرای ها را آن

بردن شایستگی ککه ا   . تالش برای بایتشقیق کنندتایتد 

شکقد، تکاثترات وثبتکی بکر     اهداف تسلط وحسکقب وکی  

ها و پتاودهای یاد تری نظتر پتشرف  تحصتلی و فیالت 

تقانکد بکا حتک     داشکته، وکی  عملارد تحصتلی فرا تران 

و ار شمند بکرای  ی رعاب  صحتح ار ش یاد تری  وتنه

 نماید.آوق ان فراهم ویدانو
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