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  هاي شناختي تفكربر اساس سبك بيني اضطراب آزمونپيش
  در دانشجويان گراييهدف گريبا واسطه
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  دانشگاه شيراز
  چكيده

 .دهدتحت تاثير قرار مي آزمون كه عملكرد دانشجويان را در موقعيتمنفي است  يهيجان ،اضطراب آزمون
پژوهش ان بوده است. لذا پژوهشگرنقش عوامل شناختي و انگيزشي در بروز اين هيجان مورد توجه 

به عنوان عوامل شناختي و  را و اهداف پيشرفت هاي تفكرسبك ي، نقشدر قالب يك مدل علّ حاضر،
مورد بررسي قرار داد. در مدل مذكور اهداف پيشرفت به عنوان يك واسطه  آزمون انگيزشي در اضطراب

ي دانشجو 350بدين منظور در نظر گرفته شد. آزمون اضطراب هاي تفكر و انگيزشي، در رابطه سبك
اي اي چند مرحلهگيري خوشهدختر) دانشگاه شيراز با استفاده از نمونه162پسر و 188(مقطع كارشناسي

 آزمون گرايي و مقياس سنجش اضطرابهدف و سبك تفكر هاي تصادفي انتخاب شدند و به  پرسشنامه
ها به وسيله تحليل عاملي ي ضريب آلفاي كرونباخ و روايي آنلهپاسخ دادند. پايايي اين ابزارها به وسي

نشان مدل پيشنهادي تعيين شد. نتايج حاكي از روايي و پايايي قابل قبول ابزارها بود. نتايج تحليل مسير 
نمايد. ميبيني را پيشآزمون هاي تفكر مستقل و همكاري خواه به صورت مستقيم اضطراب سبك داد كه

به  كنندهطلب و اجتنابتقل، وابسته، رقابتخواه، مسپذير، همكاريمسؤليت هاي تفكرهمچنين سبك
همچنين هدف  ثير دارند.تأزمون آبر اضطراب اهداف تبحرگرايي، تبحرگريزي و عملكردگرايي واسطه 

بيني كننده گرايي به صورت مثبت پيشمنفي و اهداف تبحرگريزي و عملكردتبحرگرايي به صورت 
آزمون بيني كننده اضطراب پيش  هاي تفكركه نه تنها سبك داد بودند. اين نتايج نشان آزمون اضطراب

بنابراين با توجه به  .استاضطراب  اين نوع بيني كنندهنيز پيشاهداف پيشرفت به واسطه است بلكه 
اهداف هاي تفكر و به سبك بيش از پيش نظام تعليم و تربيتكه ، شودپيشنهاد ميهاي پژوهش  يافته

  .نمايد توجهاضطراب آزمون به عنوان  عوامل مؤثر بر  پيشرفت
   اضطراب آزمون گرايي،هدف هاي تفكر،سبكها: واژهكليد
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  مقدمه
است(ني، 1هاي تعليم و تربيت معاصر، اضطراب آزمونهاي  متداول در نظامنيكي از هيجا
) و از مهم ترين علل شكست يا فقدان موفقيت فراگيران در يادگيري و 2010، 2لئو و ليائو

شيوع باالي  ).1984، 3هاي پيشرفت تحصيلي است(براي مثال هيل دستيابي به برنامه
ها و ايجاد اختالل در دستيابي به اهداف آموزشي و ايجاد  اضطراب آزمون در سطح دانشگاه

انشجويان و استادان، ايجاد تأثير منفي در عزت مشكالت گوناگون آموزشي، صرف وقت د
ها، لزوم پژوهش در زمينه اضطراب آزمون  نفس، موفقيت، كارآمدي و عملكرد تحصيلي آن

نمايد. اين مفهوم، به نوعي از را  به منظور درمان و پيشگيري از بروز آن ضروري مي
ها و كاهش در توانايياضطراب يا هراس اجتماعي خاص اشاره دارد كه  پيامد آن ترديد 

هايي نظير؛ آزمون، ارزشيابي و حل مشكل يا مسئله است. به اعتقاد  توان مقابله با موقعيت
) اضطراب آزمون نوعي خود اشتغالي ذهني است كه با خود كم انگاري و 1975( 4ساراسون

عدم  شود و غالباً به ارزيابي شناختي منفي، هاي خود مشخص مي ي تواناييترديد درباره
  شود.  هاي فيزيولوژيكي نامطلوب و افت عملكرد تحصيلي فرد، منجر مي تمركز، واكنش

در مفهوم سازي اضطراب آزمون، مدلهاي اوليه به دو بعد شناختي و هيجاني تاكيد 
) كه بعد شناختي بر عنصر ارزيابي و 2001، 6؛ مك دونالد1967، 5داشتند(ليبرت و موريس
هاي موخرتر بر سه بعد شناختي، يزيولوژيك داللت دارند. اما مدلبعد هيجاني بر تغييرات ف

). ابعاد شناختي و 2010 7هيجاني و رفتاري تاكيد دارند(پوتوين، وود، و وينز،-فيزيولوژيك
 اند و بعد رفتاري به پاسخهاي رفتاري نظير،فيزيولوژيك با كمي تعديل باز تعريف شده

دهي و نظاير آن، اشاره دارد. با توجه به اي آزمونهعادات ضعيف مطالعه، ضعف در مهارت
هاي آموزشي، پژوهشگران توجه بسياري به شناسايي شيوع و اهميت اين هيجان در موقعيت

اند. در اين راستا كنكاش پيرامون نقش عوامل آيندهاي آن داشتهعوامل مرتبط و پيش
، 2005 8ونمن و اسپانز،(ها داشته استشناختي و انگيزشي نمود بيشتري در پژوهش

، غفاري و ارفع بلوچي، 1388، استاديان، سوداني و مهرابي زاده هنرمند،  9،2007پاسكووا
ها در زمينه راهبردهاي ). در خصوص عوامل شناختي بيشترين پژوهش 1390

، 10، كلين1381، ولي محمدي، 1390يادگيري(كارشكي، امين يزدي و اختراعي طوسي، 
، 2004، 12)، خود تنظيمي( اسكاتز، ديستيفانو، بنسون و داويس2008، 11، بمب ناتي2006



  
  
  
  
  

 ٧٣ .....................گرايي در دانشجويانگري هدفهاي شناختي تفكر با واسطهبيني اضطراب آزمون بر اساس سبكپيش

  
، 2009، 15) و سبكهاي تفكر(ژانگ2009، 14اي(بركل)، راهبردهاي مقابله2009، 13كاپاآيدين

  ) بوده است. 1973، 18و ليندن 1976، 17، ميسر1965، 16كاگان
هاي تفكر كمتر از ساير متغيرها هاي انجام شده در زمينه سبكدر اين ميان حجم پژوهش

ها و شواهد بيشتري را بدست است و از اين جهت پژوهش در اين حوزه مي تواند افق
تواند با اضطراب رابطه داشته هاي تفكر ميبه چند دليل فرض شده است كه سبكدهد. 

 ي شناختي قوي هستند.هاي تفكر هر دو داراي مؤلفهباشد: نخست اينكه اضطراب و سبك
ها تأثير دارد. دوم، مشخص شده است كه شناخت افراد از موقعيت بر ميزان اضطراب آن

كنند و رفتارهاي هاي مختلف مشخص ميهاي تفكر نحوه واكنش افراد را در موقعيتسبك
با ثبات افراد در طول زمان است،  ها ويژگيجا كه اين سبكدهند و از آنها را شكل ميآن

هاي ). مدل19،1997تواند اضطراب را به وجود آورد(آيزينگر نامناسب ميبنابراين سبك تفك
هاي شناختي و يادگيري هاي مشابه مانند سبكهاي تفكر و يا واژهنظري متنوعي در سبك

) 1997( 20است. گريگورنكو و استرنبرگمطرح شده 1975و اوايل دهه  1950از اواخر دهه 
ه سه گروه: شناخت محور، شخصيت محور و فعاليت ها را بدر طبقه بندي خود اين سبك

) دوازده مدل متفاوت از 1991( 21محور دسته بندي نمودند. همچنين ريدينگ و چيما
هاي يادگيري مبتني بر فرايند دهي شده را در سه گروه سبكهاي يادگيري سازمانسبك

ترجيحات مانند دان و هاي يادگيري مبتني بر )، سبك 1979( 23) و بيگز1984( 22مانند كلب
هاي هاي يادگيري مبتني بر مهارت) و سبك 1996( 25) و گراشا و ريچمن1978(24 دان

هاي يادگيري در اين پژوهش از مدل سبك ) تقسيم بندي نمودند.1979(26شناختي مانندكيفه
يادگيري  هاي) سبك1996گراشا و ريچمن ( ) استفاده شده است.1996گراشا و ريچمن ( 

كنند كه هاي مختلفي تعريف ميگيرند و آن را نقشي تعامل اجتماعي در نظر ميرا به مثابه
گيرند. از نظر ها، معلمان و محتواي دروس برعهده مييادگيرندگان در تعامل با همكالسي

توان از طريق ابعاد اجتماعي و عاطفي، مثالً نگرش به يادگيري، يادگيري را مي ها سبك آن
ها در در اين تعريف، جنبة ارتباطي و تعاملي سبك. ها شناسايي كردكالسيمعلمان و يا هم

  گيرد.كالس درس مورد تأكيد قرار مي
  



 
 

، رقابت 28، مشاركت طلب27) شش سبك يادگيري اجتناب كننده1996گراشا و ريچمن(
-يادگيري اجتناب اند. افراد با سبك ارائه داده32و مستقل31، وابسته30خواه ، همكاري29طلب

ها به محيطي گرايش دارند كنند. آنرسند و در كارها مشاركت نميعالقه به نظر ميكننده بي
كه بتوانند ناشناس بمانند. افراد با سبك يادگيري مشاركت طلب به مشاركت در امور اشتياق 

ري رقابت دهند. افراد با سبك يادگيدهند و سخنراني همراه با بحث را ترجيح مينشان مي
هاي معلم مدار و توأم با فعاليت را ترجيح كنند و كالسطلب با ساير شاگردان رقابت مي

گذارند و خواه افكار خود را با ديگران در ميان ميدهند. افراد با سبك يادگيري همكاريمي
دهند. افراد با سبك يادگيري وابسته پيرو اشخاص هاي كوچك را ترجيح مي هكار در گرو

هاي واضح و بدون ابهام تمايل دارند و در نهايت تدر هستند و به دريافت دستور العملمق
هاي مستقل افراد با سبك يادگيري مستقل تمايل به استقالل در تفكر دارند و در پروژه

  شوند.حاضر مي

 هاي تفكر و اضطراب آزمون تحقيقات متعددي انجام گرفته است. مثالً در رابطه با سبك
تفكر  هايسبك كه داد نشان چيني آموزاندانش روي بر خود پژوهش در) 2009( ژانگ
 با كار محافظه سبك و دارد منفي رابطه اضطراب با كلي طور به قضاوتي و گذارقانون

 كه داد نشان) 1976( ميسر و) 1965( كاگان تحقيقات همچنين. دارد رابطه مثبت اضطراب
 سبك كه داد نشان نيز)  1973( ليندن. دارد مثبت رابطه اضطراب با تكانشي تفكر سبك
  . دارد منفي رابطه اضطراب زمينه با از مستقل تفكر

ها در زمينه در خصوص عوامل انگيزشي، مرتبط با اضطراب آزمون بيشترين پژوهش
)، انگيزش 1390، غفاري و ارفع بلوچي، 2011، 33انگيزش موفقيت(پكران، و همكاران

) و هدف گرايي(اليوت و 2009، 34ستيري، هارت، استاسون و ماهونيدروني و بيروني( ا
، 1392، درتاج، 37،2012، ديوي و منگانسون2010، 36، پوتوين و دانليز2001، 35گريگورمك

) بوده است. در اين ميان بيشترين 1388اي، وكيلي، غالمعلي لواساني، حجازي و اژه
(پنتريچ و اندتاكيد نموده )،ها به اهميت اهداف پيشرفت(هدف گراييپژوهش
آيند اضطراب . از اين رو در پژوهش حاضر انواع هدف گرايي به عنوان پيش)38،2002شانك

  آزمون مورد نظر قرار گرفت. 



  
  
  
  
  

 ٧۵ .....................گرايي در دانشجويانگري هدفهاي شناختي تفكر با واسطهبيني اضطراب آزمون بر اساس سبكپيش

  
هاي گرايي و تأثير آن در عملكرد افراد، به ويژه در موقعيتبا توجه به اهميت هدف

رسد كه ياددهي، به نظر مي -يادگيريتحصيلي و همچنين نقش اين اهداف در فرايند 
تواند شناسايي چگونگي كنش و واكنش اين اهداف روي متغيرهاي مربوط به يادگيري مي

-هاي فردي يادگيرندگان در محيطگامي در جهت شناسايي و رفع مشكل ناشي از تفاوت

اند كه آمدهگرايي به اين دليل به وجود هاي هدفبه طور كلي نظريه هاي آموزشي باشد. 
گيران هاي آموزشي و در زمينه يادگيري و نيز عملكرد فرارفتار پيشرفت به ويژه در محيط

پردازد گرايي به بررسي اين موضوع ميدر انجام تكاليف تحصيلي را تبيين كنند، نظريه هدف
 هاي مورد نظر نزديك شدهگزينند، چگونه به هدفهاي خاصي را بر ميكه چرا افراد، هدف

  ). 39،1992پردازند (ايمزو به تكليف مرتبط به آن مي
داند، كه فرد بر  ) هدف گرايي را روشي مي1385، به نقل از خرمائي، 1997( 40اليوت 

گريگور  كند، بر همين اساس اليوت و مك ي شايستگي خود قضاوت مي اساس آن درباره
هاي اخير  كنند كه در سال مي) ديدگاه جديدي را در زمينه هدف گرايي معرفي 2001(

ها معتقد هستند كه هسته بنيادي  مهمترين مدل پردازي در انگيزش پيشرفت بوده است. آن
گرايي بر اساس است. در اين نظريه چهارچوب  هدف "شايستگي"در هدف گرايي مفهوم 

ود ش شوند، يكي بر اين اساس كه شايستگي چگونه تعريف مي دو بعد از يكديگر متمايز مي
شود. اين مدل با تركيب دو بعد  و ديگري بر اين اساس كه شايستگي چگونه ارزش داده مي

- ، عملكرد42، تبحرگريزي41تعريف و ارزش در شايستگي، چهار نوع هدف، تبحرگرايي

گرايي فرد بر اهدافي مانند  كند. در هدف تبحر را معرفي مي44و عملكردگريزي43گرايي
ها و افزايش سطح شايستگي تاكيد دارد. در  شدن بر چالش يادگيري در حد امكان، چيره

هدف تبحرگريزي فرد به منظور پرهيز از ندانستن يا شكست در يادگيري تا حد امكان 
ها از نفهميدن مطالب، شكست در يادگيري مواد درسي يا فراموشي  كند. آن تالش مي

خواهند توانايي  رند، ميترسند. افرادي كه هدف عملكردگرايي دا مطالب آموخته شده مي
خود را به ديگران به اثبات برسانند و افراد با هدف عملكردگريزي از بي كفايت يا ناتوان به 
نظر آمدن نزد ديگران هراس دارند و تمام تالش خود را براي اجتناب از شكست به كار 

  ). 1385؛ خرمائي و خير، 2001گريگور،برند (اليوت و مك مي
  



 
 

اند براي مثال گرايي و اضطراب آزمون پرداختهبسياري به بررسي رابطه هدف هاي پژوهش
 بر را اضطراب آزمون و پيشرفت هايهدف چهارگانه مدل) 2001( گريگورمك و اليوت
 با تبحرگرايي هدف آنان، پژوهش در. بردند كار به دانشگاه پسر و دختر دانشجويان روي

 و مثبت آزمون رابطه اضطراب با گريزيتبحر هدف ولي نداشت، آزمون رابطه اضطراب
 رابطه اضطراب آزمون عملكردگرايي نيز باهدف  گريزي وعملكرد هدف. داشت داريمعني
 اهداف با كه يادگيرندگان دادند نشان نيز) 2010( دنيلز و پوتوين. نداشته است داريمعني

 اهداف كه يادگيردگاني مقابل در و دهندمي نشان آزمون بيشتري اضطراب عملكردگريزي
 لواساني،غالمعلي  وكيلي، دهند،مي بروز اضطراب آزمون را از پاييني سطح دارند، تبحري
انواع   و يادگيري هايراهبرد رابطه بررسي به پژوهشي در نيز )1388( اياژه و حجازي
عملكردگريزي  اهداف كه داد نشان پژوهش نتايج. آزمون پرداختند اضطراب گرايي باهدف

 تبحري هدف مقابل، دارد. در داريمعني و مثبت آزمون رابطه اضطراب و عملكردگرايي با
 مطالعه در) 1392( درتاج همچنينداد.  نشان آزمون  اضطراب با داريمعني و منفي رابطه
 در گراييهدف گريواسطه آزمون با اضطراب و تكليف ارزش بين رابطه بررسي به خود
 مستقيم گرايي اثرهدف كه داد نشان نتايج. پرداخت كرمان شهر متوسطه مقطع آموزاندانش

 و مثبت اضطراب آزمون رابطه با عملكردي اهداف كه طوري به. آزمون دارد اضطراب بر
- منگان ديوي و .اضطراب آزمون دارد با دارمعني و منفي رابطه تبحري اهداف و دارمعني

  يادگيري آموزان با هدفدانش رسيدند كه نتيجه اين خود، بهپژوهش  در) 2012( سونگ
 تجربه را آزمون كمتري اضطراب داشتند، عملكردي هدف كه آموزانيدانش به نسبت

  كنند.  مي
هاي انجام شده پژوهش حاضر در پي آن بود كه اثر همزمان عوامل با رويداشت به پژوهش

را بررسي نمايد. اما نگاهي به مباني نظري و پژوهشي  هاي تفكر) و انگيزشيشناختي(سبك
هاي شناختي آيند پژوهش حاضر حكايت از تقدم  سبكموجود در زمينه متغيرهاي پيش

يادگيري بر  انگيزش پيشرفت  داشت، بنابراين در پژوهش حاضر نيز اين تقدم مد نظر قرار 
علّي شدند. در دو دهه گذشته  گرفت و  اهداف پيشرفت به عنوان متغير واسطه وارد مدلي

هاي تفكر و رابطه آن با انگيزش پيشرفت، انجام شده هاي متعددي درباره سبكپژوهش
تواند به عنوان عوامل هاي تفكر ميها نشان داده است كه برخي از سبكاست. پژوهش
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ان بيني كننده  قابل توجهي از پيشرفت تحصيلي، انگيزش پيشرفت و عملكرد  دانشجويپيش

- ) دريافتند سبك1997(46) و استرنبرگ2001). ژانگ (2006، 45به كار گرفته شود ( آلبالي

اي مثبت با پيشرفت كارانه ، اجرايي، سلسله مراتبي و دروني به گونههاي تفكر محافظه
) نيز نشان داده است 1385وند (تحصيلي و به دنبال آن انگيزش پيشرفت رابطه دارد. صفي

داراي سبك يادگيري همگرا نسبت به دانشجويان داراي سبك يادگيري واگرا كه دانشجويان 
) و 1389هاي ساجديان (از انگيزش پيشرفت بيشتري برخوردار بودند. همچنين پژوهش

گذار و هاي تفكر اجرايي، قانون) نيز  نشان داد كه بين سبك1392فرهوش و احمدي(
  دار وجود دارد.يقضاوتي  با انگيزش پيشرفت رابطه مثبت و معن

هاي شناختي تفكر با ها نشان داده است كه سبكهمان گونه كه اشاره شد، پيشينه پژوهش
ها با انگيزش يادگيرندگان نيز مرتبط است( ژانگ، اضطراب آزمون رابطه دارد و اين سبك

وند، ، صفي1392، فرهوش و احمدي، 1973، ليندن، 1976، ميسر، 1965، كاگان، 2009
هاي ذكر شده نشان داده است كه اهداف )، از سوي ديگر پژوهش1389ساجديان، و 1385

، 2010، پوتين و دنليز، 2001گريگورپيشرفت با اضطراب آزمون رابطه دارد(اليوت و مك
)، ليكن پژوهشي كه 1388و وكيلي و همكاران،  2012سونگ، ، ديوي و منگان1392درتاج، 

ها مورد مطالعه قرار دهد به حد بر اساس پيشينه پژوهشرابطه اين متغيرها را در مدلي وا
هاي انجام نرسيده است. بنابراين مسئله اصلي مطرح در اين پژوهش بررسي رابطه سبك

باشد كه در شكل گرايي در دانشجويان ميگري انواع هدفتفكر و اضطراب آزمون با واسطه
   ).1يك آمده است (شكل

 

  زاداي                  متغير درونمتغير واسطه     زاد         متغير برون  
 
 
 
 
 
 

هاي شناختي  تفكر بيني اضطراب آزمون بر اساس سبك): طرح كلي مدل پيش1شكل (
  گراييگري انواع هدفبا واسطه

هاي  سبك
تفكر

اضطراب  گراييهدف
 آزمون



 
 

 پژوهش عبارت بودند از: هاي بر اساس مدل مفروض پژوهش حاضر فرضيه

  
  كنند.بيني ميهاي تفكر، اضطراب آزمون در دانشجويان را پيشسبك -1
  كنند.بيني ميهاي تفكر، اهداف پيشرفت در دانشجويان را پيشسبك -2
  كنند.بيني مياهداف پيشرفت، اضطراب آزمون در دانشجويان را پيش -3
تفكر و اضطراب آزمون در  هاياهداف پيشرفت واسطه ارتباط بين سبك -4

  دانشجويان هستند.
  روش

بود كه در آن رابطه بين متغيرها در قالب  از نوع همبستگي توصيفي پژوهش اين روش
- متغير برونمورد بررسي قرار گرفت. 33معادالت ساختاريمدل  با استفاده از تحليل مسير 

-گرايي و متغير درونهدف35ايهاي شناختي تفكر، متغير واسطه، در اين مطالعه سبك34زاد

  بوده است.اضطراب آزمون  36زاد
  

  شركت كنندگان پژوهش
هاي مختلف هاي كارشناسي رشته دورهآماري اين پژوهش شامل دانشجويان جامعه 

مشاركت كنندگان در پژوهش را  بود. 1392-93تحصيلي دانشگاه شيراز در سال تحصيلي 
 گيريكه به وسيله نمونهدادند  از دانشجويان تشكيل پسر) 188دختر و  162(نفر 350

هاي انتخاب شدند. به اين منظور از بين دانشكده 37تصادفي اي اي چند مرحلهخوشه
ها دانشكده انتخاب گرديد. سپس از هر دانشكده دو بخش و از بخش 6دانشگاه شيراز 

 كالس)، ادبيات و علوم 2هاي حقوق (از دانشكده [كالس 15 متناسب با تعداد دانشجويان
كالس)،  4كالس)، مهندسي( 2كالس)، اقتصاد و مديريت( 3كالس)، علوم پايه ( 2انساني(

در نهايت كليه دانشجويان هر به طور تصادفي انتخاب شدند.  ]كالس) 2هنر و معماري(
  .كالس مورد مطالعه قرار گرفتند
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  ابزارهاي پژوهش

  ريچمنگراشا و يادگيري هاي مقياس سبك
) به منظور 1996ي گراشا و ريچمن (باشد و به وسيلهگويه مي 60شامل  اين مقياس

و شش سبك روشن كردن احساس و نگرش دانشجويان به يادگيري طراحي شده است 
) را  طلبطلب و مشاركتخواه، وابسته، رقابتهمكاري، كنندهيادگيري (مستقل، اجتناب

 "مخالفمكامالً"تا   "موافقمكامالً"اي، ازدرجه 5قياس سنجد. پاسخ هر گويه روي يك ممي
  شود.گذاري مينمره

 از روش همساني دروني استفاده كردمقياس جهت تعيين روايي اين  )2010( 38بايكول
مقياس اين محقق پايايي  است.گزارش كرده 78/0تا  40/0ها را از همساني دروني سبكو 

-اجتناب ،65/0وابسته  ،64/0هاي مستقل ترتيب در سبككرونباخ، به  را به روش آلفاي

  گزارش كرده است. 69/0 خواهو همكاري74/0طلب، رقابت70/0طلب، مشاركت71/0كننده
در اين پژوهش براي تعيين روايي مقياس از تحليل عاملي استفاده شد. مقـدار ضـريب   

KMO ،(شاخص كفايت نمونه گيري)115/5717ارتلت و مقدار خي آزمون كرويت ب 82/0 
-روش مؤلفهنتايج تحليل عاملي به معنادار بوده است. >P 0001/0محاسبه شد كه در سطح 

در . در اين مقياس را مورد تأييد قـرار داد  عامل  6 وجود هاي اصلي با چرخش واريماكس
درصد واريانس كـل   63/8توضيح دهنده 4/ 66با ارزش ويژه مسؤليت پذير اين ميان سبك 

درصد واريانس كل را توضـيح   47/8 مقدار  57/4با ارزش ويژه اجتناب كننده  سبكاست. 
درصـد واريـانس    11/7توضيح دهنده  84/3همكاري خواه با ارزش ويژه سبك . داده است
درصـد واريـانس كـل را     74/5مقـدار   10/3رقابت طلب بـا ارزش ويـژه   سبك كل است. 

درصـد واريـانس كـل را     10/5مقدار  76/2مستقل با ارزش ويژه سبك توضيح داده است. 
 26/4توضـيح دهنـده    30/2بـا ارزش ويـژه   وابسـته    سبك و در نهايت توضيح داده است

درصـد واريـانس    31/39عامل در مجموع حدود شش  اين درصد واريانس كل بوده است.
 از روش آلفـاي  نيـز س مقيـا به منظور بررسي پايـايي ايـن    كل نمونه را توضيح داده است.

-، بـراي عامـل اجتنـاب   82/0طلب كرونباخ استفاده شد و ضرايب آن  براي عامل مشاركت

، بـراي عامـل   74/0طلـب  ، براي عامـل رقابـت  76/0خواه ، براي عامل همكاري80/0كننده 
  به دست آمد. 56/0و براي عامل وابسته  55/0مستقل 



 
 

  
  گراييمقياس هدف

 ارائه دادند.اهداف پيشرفت را  2x2) براي اولين بار مدل 2001(  گريگوراليوت و مك
به  را هر هدفو گويه است  12طراحي نمودند كه شامل  مقياسيسپس بر مبناي اين مدل 

از  اي درجه از نوع ليكرت است كه دريك طيف پنج مقياس اين. سنجد ميگويه  3وسيله 
تدوين  "به هيچ وجه در مورد من صدق نمي كند"تا  "در مورد من صدق مي كند كامالً"

گرايي، تبحرگرايي، عملكردگريزي و گرايي چهار عامل عملكرد مقياس هدف .شده است
  كند.تبحرگريزي را در اهداف پيشرفت ارزيابي مي

جهت تعيين روايي اين مقياس از تحليل عامل به روش  ) 1386خرمائي و خير (
هاي اصلي همراه با چرخش واريماكس استفاده كردند. نتايج نشان دهنده وجود چهار  مؤلفه

كرونباخ براي  آلفاي همچنين اين محققين ضرايبعامل مذكور  در اين پرسشنامه بود. 
، 81/0، 84/0گريزي را به ترتيب گرايي و عملكردگريزي، عملكردگرايي، تبحراهداف تبحر

  ند.  ردگزارش ك66/0و  84/0
مقدار ضريب  .استفاده شدي از تحليل عامل مقياس پژوهش براي تعيين روايي اين در
KMO ،(شاخص كفايت نمونه گيري)1026/442و مقدار خي آزمون كرويت بارتلت  79/0 

- نتايج تحليل عاملي به روش مؤلفهمعنادار بوده است. >P 0001/0محاسبه شد كه در سطح 

گرايي و تبحر سه عامل عملكردگرايي، تبحروجود واريماكس چرخش هاي اصلي با 
گريزي به دليل عدم بارگذاري  عامل عملكرد در اين ميان .را مورد تأييد قرار داد گريزي
گرايي با نشان داد كه عامل عملكرد ها بر عامل مورد نظر حذف گرديد. همچنين نتايج گويه

گرايي با ارزش نس كل است. عامل تبحردرصد واريا 4/11توضيح دهنده 2 /35ارزش ويژه 
درصد واريانس كل را توضيح داده است و در نهايت عامل  03/18مقدار  62/1ويژه 

درصد واريانس كل بوده است. سه  73/24توضيح دهنده  23/2تبحرگريزي با ارزش ويژه 
به منظور  درصد واريانس كل نمونه را توضيح داده است. 91/68عامل در مجموع حدود 

- كرونباخ استفاده شد و ضرايب آن براي عامل عملكرد از روش آلفاي نيز بررسي پايايي

  به دست آمد.51/0گرايي براي عامل تبحرو  81/0، براي عامل تبحرگريزي 82/0گرايي 
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  مقياس سنجش اضطراب آزمون

 22) ساخته شده است، داراي 1380اين مقياس توسط مهرگان، نجاريان و احمدي(
به "، "هرگز"گذاري اين مقياس براي هر يك از چهار گزينهبه منظور نمره .گويه است

در  در نظر گرفته شده است. 0،1،2،3به ترتيب  "بيشتر اوقات"و  "گاهي اوقات"، "ندرت
 پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ )1380مهرگان و همكاران ( پژوهش

از آزمون ضطراب اي مقياس اتعيين روايي سازه همچنين به منظوربه دست آمد.  94/0
هاي اصلي با چرخش واريماكس استفاده شد، بررسي حاصل از روش مؤلفه تحليل عامل به

  .ماده مقياس روي يك عامل قرار دارند 22تحليل عوامل نشان داد كه 
اصلي  هايبه روش مؤلفه  ياز تحليل عامل مقياس پژوهش براي تعيين روايي اين در

(شاخص كفايت نمونه گيري)، KMOمقدار ضريب با چرخش واريماكس استفاده شد. 
 0001/0محاسبه شد كه در سطح  147/4098و مقدار خي آزمون كرويت بارتلت  96/0
P< .ماده مقياس  22بررسي حاصل از تحليل عوامل فوق نشان داد كه معنادار بوده است

كند. درصد واريانس گروه نمونه را تبيين مي 15/47روي يك عامل قرار دارند كه در كل  
 /95ضريب اين كه  كرونباخ استفاده شد همچنين به منظور بررسي پايايي از روش آلفاي

   .محاسبه گرديد0
  

  روش تجزيه و تحليل اطالعات
افزار استفاده شده است. نرم Amosو  Spssافزار هاي اين پژوهش از دو نرمدر تحليل داده

Spss مورد استفاده  از قبيل ميانگين و انحراف معيار هاي توصيفي،به منظور تحليل داده
در مدل معادالت  از روش تحليل مسير هاي پژوهش براي آزمون فرضيهقرار گرفت و 

  استفاده شد.  Amos)افزار نرم ساختاري(
  

  هايافته
شامل  و اضطراب آزمون گرايي تفكر، هدف هاي سبك هاي هاي توصيفي مؤلفه يافته

  آمده است. 1ها در جدول  ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمره
  

  



 
 

هاي هاي سبكهاي دانشجويان در متغير: ميانگين و انحراف معيار و حداقل و حداكثر نمره1جدول 
  اضطراب آزمون گرايي وتفكر، هدف

  نمرهحداكثر   حداقل نمره  انحراف معيار  ميانگين  متغير

  
هاي سبك

  تفكر

  65  22  76/7  33/48  پذيرمسؤليت
  58  16  65/7  11/35  كنندهاجتناب
  59  19  55/6  78/43  خواههمكاري
  35  7  84/4  55/25  طلبرقابت

  30  12  14/3  27/22  مستقل
  20  6  37/2  02/17  وابسته

  
  گراييهدف

  

  15  3  61/2  96/10  گراييعملكرد
  15  3  55/2  98/9  گريزيتبحر
  15  6  93/1  93/11  گراييتبحر

  63  0  12/13  04/22  اضطراب آزمون
  

 ضريب همبستگي پيرسون نيز از  هاي پژوهشي بين متغيربه منظور بررسي رابطه
  شده است. نشان داده 2آن در جدول نتايج استفاده شد كه 

  ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش :2جدول

  متغير
اضطراب 
  آزمون

-مسؤليت

  پذير
همكاري
  خواه

-رقابت

  طلب
  وابسته  مستقل

-اجتناب

  كننده
عملكرد 
  گرايي

تبحر 
  گرايي

تبحر 
  گريزي

اضطراب 
  آزمون

1  
  

                  

-مسؤليت

  پذير
02/0  

  
1                  

-همكاري

  خواه

**16/0 -  
  

**40/0  1                

  طلبرقابت
05/0  

  
**51/0  **41/0  1              

  مستقل
**25/0 -  

  
**23/0  **33/0  **23/0  1            

          1  19/0**  25/0**  28/0**  31/0**  005/0  وابسته



  
  
  
  
  

 ٨٣ .....................گرايي در دانشجويانگري هدفهاي شناختي تفكر با واسطهبيني اضطراب آزمون بر اساس سبكپيش

  
  

-اجتناب

  كننده

*13/0  
  

**21/0 -  *13/0-  03/0  08/0  08/0 -  1        

عملكرد 
  گرايي

**17/0  **46/0  **20/0  **64/0  *11/0  **18/0  06/0 -  1      

    1  23/0**  - 38/0**  27/0**  22/0**  19/0**  31/0**  39/0**  - 14/0**  تبحر گرايي

تبحر 
  گريزي

**29/0  **39/0  **16/0  **29/0  03/0 -  **19/0  04/0  **38/0  **26/0  1  

  
  01/0** P<  05/0* P<                    

- ، همكاريپذيرمسؤليت هاي تفكرشود سبكمالحظه مي 2طور كه در جدول همان

گرايي گريزي و عملكردگرايي، تبحرتبحر طلب و وابسته با سه نوع هدفخواه، رقابت
گرايي گرايي و تبحرداري دارند. سبك تفكر مستقل نيز با هدف عملكردرابطه مثبت و معنا
گرايي رابطه منفي و كننده با هدف تبحراجتناب داري داشت. سبك تفكررابطه مثبت و معنا

خواه و مستقل هم با اضطراب هاي تفكر همكاريداري داشته است. همچنين سبكمعنا
رابطه  كننده با اضطراب آزمونو سبك تفكر اجتنابداشت داري منفي و معنارابطه  آزمون

رابطه  گريزي با اضطراب آزمونيي و تبحرگرا. اهداف عملكردداشته است داريمثبت و معنا
داري رابطه منفي و معنا گرايي با اضطراب آزمونهدف تبحر داري داشته ومثبت و معنا

  دارد.
و بررسي  بيني اضطراب آزموندر پيشهاي شناختي تفكر كبه منظور تعيين سهم سب

گرايي، بر اساس مباني نظري و پيشينه تحقيقاتي مدلي طراحي شد كه اي هدفنقش واسطه
زاد (اضطراب رايي) و متغير درونگهاي تفكر)، متغير واسطه (هدفزاد (سبكاز متغير برون

فاده از روش تحليل مسير در مدل ) تشكيل شده بود. مدل پيشنهاد شده با استآزمون
مدل نهايي پژوهش در مورد بررسي قرار گرفت.  )Amos)معادالت ساختاري(نرم افزار

) بر روي مسيرها βدر اين شكل، ضرائب رگرسيون استاندارد( ) ارائه شده است.1شكل(
  آمده است. 3شاخص هاي برازش مدل نيز در جدول  گزارش شده است.

  



 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

  هايبر اساس سبك يي پژوهش (پيش بيني اضطراب آزمون: مدل نها2شكل
  گرايي)هدف انواعگري تفكر با واسطه 

  هاي برازش مدل: شاخص3جدول 
 X2 df P CMIN/DF NFI IFI GFI AGFI CFI RMSEA  شاخص

  05/0  98/0  94/0  98/0  98/0  96/0  95/1  01/0  16  19/31  مقدار
  

  .دهدگيري اثر مستقيم متغيرها بر يكديگر را نشان ميهاي اندارهشاخص 4جدول 
  
  
  

  

 پذيرمسؤليت

 خواههمكاري

 طلبرقابت

 مستقل

 وابسته

 عملكرد گرايي

تبحرگرايي

 تبحرگريزي

 اضطراب آزمون

**١۴/

**١٧/٠-

**٣٠/٠

**٢٣/٠

**٢٢/٠

*١٢/٠-

**۴۶/٠

**۵۶/٠

*١١/٠

**١۴/٠

**١۴/٠-

**٣٣/٠-

**١۶/٠

**١٢/٠-
*١٠/٠ 

**١٧/٠-

 كنندهاجتناب

  P* < 05/0           P**< ٠۵ /٠  



  
  
  
  
  

 ٨۵ .....................گرايي در دانشجويانگري هدفهاي شناختي تفكر با واسطهبيني اضطراب آزمون بر اساس سبكپيش

  
  : وزن رگرسيوني متغيرهاي پژوهش4جدول 

متغيرها در مدل كلي روابط   
مقدار 
 برآورد

مقدار استاندارد 
 شده

خطاي 
استاندارد

 سطح معناداري tمقدار

پذيري به عملكرد گراييمسؤليت   08/0  23/0  02/0  77/4  0001/0  

05/0 مسؤليت پذيري به تبحرگرايي  22/0  01/0  22/4  0001/0  
گريزيمسؤليت پذيري به تبحر  15/0  46/0 02/0 10/9 0001/0  
گراييهمكاري خواه به عملكرد  05/ -  12/0 - 02/0 82/2 005/0  
گراييهمكاري خواه به تبحر  03/0  10/0 02/0 2 05/0  

گراييطلب به عملكردرقابت  30/0  56/0 03/0 86/11 0001/0  
گراييمستقل به تبحر  09/0  14/0 03/0 94/2 003/0  
گريزيمستقل به تبحر  12/0 -  14/0 - 04/0 91/2 004/0 

گراييوابسته به تبحر  09/0  11/0  04/0  28/2  02/0  
كننده به تبحرگرايياجتناب  08/ -  33/0 - 01/0 12/7 0001/0  
كننده به تبحرگريزياجتناب  05/0  16/0  02/0 30/3 0001/0  
گرايي به اضطرابعملكرد  75/0  14/0 27/0 72/2 007/0  
0001/0  32/3 37/0 - 17/0  - 24/1  گرايي به اضطرابتبحر  

0001/0  72/5  28/0  30/0  62/1  گريزي به اضطرابتبحر  
02/0  28/2  11/0  - 12/0  - 25/0  همكاري خواه به اضطراب  

0001/0  33/3  23/0  - 17/0  - 77/0  به اضطراب مستقل  

  
بر اساس نتايج حاصل از آزمون مدل پژوهش، اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل به دست 

هـاي مـدل   ي فرضـيه ارائـه و در ادامـه نتيجـه    5آمده براي متغيرهاي پـژوهش در جـدول   
  پيشنهادي ذكر شده است.

  
  
  

  



 
 

  هاي پژوهشمتغير: اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل 5جدول

 مسير
اثر 
 مستقيم

 سطح

 معناداري
 اثرغيرمستقيم

 سطح
داريمعنا  

 اثركل
 سطح

داريمعنا  
براضطراب آزمون از: 

13/0--------پذيرمسؤليت   0001/0  13/0  0001/0  
- 02/003/0- 12/0خواههمكاري  001/0  15/0 -  004/0  
08/0--------طلبرقابت  006/0  08/0  006/0  
- 17/0مستقل  0001/0  07/0 -  0001/0  24/0 -  0001/0  
02/0- 02/0--------وابسته  02/ -  02/0  
10/0--------كنندهاجتناب  0001/0  10/0  0001/0  

 :از گراييبر هدف تبحر
22/0پذيرمسؤليت  0001/0  ---- ---- 22/0  0001/0  
10/0خواههمكاري  05/0  ---- ---- 10/0  05/0  
14/0مستقل  003/0  ---- ---- 14/0  003/0  
11/0وابسته  02/0  ---- ---- 11/0  02/0  
- 33/0كنندهاجتناب  0001/0  ---- ---- 33/0 -  0001/0  

    :از گريزيبر هدف تبحر
  0001/0 46/0 ----  ----   0001/0  46/0پذيرمسؤليت
  004/0 - 14/0 ----  ----   004/0  - 14/0مستقل
  0001/0 16/0 ----  ----   0001/0  16/0كنندهاجتناب

    :از گراييبر هدف عملكرد
  0001/0 23/0 ----  ----   0001/0  23/0پذيرمسؤليت
  005/0 - 12/0  ----   ----   005/0  - 12/0خواههمكاري
  0001/0 56/0 ----  ----   0001/0  56/0طلبرقابت

    :براضطراب آزمون از
  0001/0  - 17/0  ----   ----   0001/0  - 17/0  گراييتبحر
  0001/0  30/0  ----   ----   0001/0  30/0  گريزيتبحر

  007/0  14/0  ----   ----   007/0  14/0  گراييعملكرد

  



  
  
  
  
  

 ٨٧ .....................گرايي در دانشجويانگري هدفهاي شناختي تفكر با واسطهبيني اضطراب آزمون بر اساس سبكپيش

  
هـاي  ، توسـط سـبك  بيني اضطراب آزمونش مبني بر پيشدر پاسخ به فرضيه اول پژوه

-گونه كه مالحظه مي). همان5تفكر، اثر كل هر سبك تفكر مورد بررسي قرار گرفت(جدول

 005/0خـواه ( )، سـبك تفكـر همكـاري   0001/0p< ،24/0- =βتفكر مستقل(سبك  شود،

p<،15/0-=β02/0تفكــر وابســته ( ) و ســبكp< ،02/0-= βبينــي كننــده منفــي ) پــيش
-تفكر اجتنـاب )، سبك 0001/0p< ،13/0=β (پذيرتفكر مسؤليتو سبك  اضطراب آزمون

بينـي  ) پـيش p<،08/0=β 006/0( طلبتفكر رقابت ) و سبك0001/0p< ،10/0=β( كننده
  هستند. اضطراب آزمون كننده مثبت 

گرايي نتـايج بـه   هاي تفكر بر هدفدر پاسخ به فرضيه دوم پژوهش مبني بر تأثير سبك
و  )0001/0p<،23/0=βپـذير ( تفكـر مسـؤليت  نشان داد كه سبك )5جدول(دست آمده در 

سبك  گرايي وبيني كننده مثبت عملكرد) پيش0001/0p<،56/0=β( طلبتفكر رقابتسبك
 گرايـي هسـتند.  بيني كننـده منفـي عملكـرد   ) پيش005/0p<،12/-0=βخواه (تفكرهمكاري

 خـــواه)، ســـبك تفكـــر همكـــاري0001/0p<،22/0=βپـــذير(ســـبك تفكـــر مســـؤليت
)05/0p<،10/0=β،( ســبك) ــتقل ــر مس ــته  ) و ســبك003/0p<،14/0=βتفك ــر وابس تفك
)02/0p<،11/0=βكننــده گرايــي و ســبك تفكــر اجتنــاببينــي كننــده مثبــت تبحــر) پــيش
)0001/0p<،33/0- =βهمچنين سبك تفكـر   .بوده است گراييبيني كننده منفي تبحر) پيش

) 0001/0p<،16/0=β( كننـده ) و سـبك تفكـر اجتنـاب   0001/0p<،46/0=βپذير(مسؤليت
-بينـي ) پـيش 004/0p<،14/0- =β( تفكر مستقل گريزي و سبككننده مثبت تبحربينيپيش

  .بود گريزيكننده منفي تبحر
نتايج بـه   بر اضطراب آزمون گراييدر پاسخ به فرضيه سوم پژوهش مبني بر تأثير هدف

)، هـدف  007/0p<،14/0=β( گرايـي نشان داد كه هدف عملكـرد  )5(دست آمده در جدول
-) توانسته0001/0p<،30/0=β( گريزي) و هدف تبحر0001/0p<،17/0- =β( گراييتبحر

گريزي بيشـترين اثـر را بـر    در اين بيان هدف تبحر بيني نمايند.را پيش آزمون اند اضطراب
  داشته است. آزمون اضطراب

 تواند به عنوان واسطهگرايي ميچهارمين فرضيه پژوهش مبني بر آن بود كه هدف
نتايج مندرج در بر اساس  قرار گيرد. هاي تفكر و اضطراب آزمونبين سبكي رابطه
نقش واسطه را ايفا نموده  هاي تفكر و اضطراب آزمونبين سبكگرايي ، هدف)5(جدول



 
 

پذير بر اضطراب در اين بيان اثرات مستقيم، غير مستقيم و كل سبك تفكر مسؤليت است.
پذير تنها داراي اثر غير مستقيم ) كه سبك تفكر مسؤليت5دهد (جدولنشان مي آزمون
-گريزي و عملكردگرايي، تبحرف تبحراهداگري ) با واسطه0001/0P<،13/0 =β(مثبت

گرايي، عملكردگرايي تبحر فارسد اهداست. بنابراين به نظر مي گرايي بر اضطراب آزمون
  دارند.  پذير و اضطراب آزموناي كامل بين سبك تفكر مسؤليتگريزي نقش واسطهو تبحر

خواه بر اضطراب نتايج درمورد اثرات مستقيم، غير مستقيم و كل سبك تفكر همكاري
خواه عالوه بر اثر مستقيم همكاري ) كه سبك تفكر5دهد(جدولنشان مي آزمون
) بر 001/0P< ،03/0- =βمستقيم منفي ( )  داراي اثر غير02/0p<،12/0- =βمنفي(

اين يافته نقش  گرايي است.گرايي و تبحرعملكرد فاهدا گريبا واسطه آزمون اضطراب
- گرايي در ارتباط بين سبك تفكر همكاريعملكردگرايي و تبحر هدفگري سهمي واسطه

  دهد. را نشان مي اب آزمونخواه و اضطر
طلب بر اضطراب نتايج در مورد اثرات مستقيم، غير مستقيم و كل سبك تفكر رقابت

طلب تنها داراي اثر غير مستقيم مثبت ) كه سبك تفكر رقابت5دهد(جدولنشان مي آزمون
)006/0P< ،08/0=βاين  است. گرايي بر اضطراب آزمونعملكرد گري هدف) به واسطه

طلب و عملكردگرايي در ارتباط بين سبك تفكر رقابت گري كامل هدفيافته نقش واسطه
  دهد.را نشان ميآزمون اضطراب 

 سبك تفكر مستقل بر اضطراب آزمون مستقيم، غير مستقيم و كلنتايج درمورد اثرات 
، >0001/0P) كه سبك تفكر مستقل عالوه بر اثر مستقيم منفي(5دهد (جدولنشان مي

17/0- =β) 0001/0)  داراي اثر غير مستقيم منفيP< ،07/0-=βبا  ) بر اضطراب آزمون
 گري سهمياين يافته نقش واسطه گريزي است.تبحرگرايي و تبحر فاهدا گريواسطه

را  مستقل و اضطراب آزمون گريزي در ارتباط بين سبك تفكرتبحرگرايي و تبحر فاهدا
  دهد. نشان مي

 سبك تفكر وابسته بر اضطراب آزموننتايج در مورد اثرات مستقيم، غير مستقيم و كل 
، >02/0P( قيم منفي) كه سبك تفكر وابسته تنها داراي اثر غيرمست5(جدول دهدنشان مي

02/0- =βهدفبنابراين  است.آزمون تبحرگرايي بر اضطراب  هدف گري) به واسطه  -
  دارند.  بسته و اضطراب آزمونگري كامل بين سبك تفكر واتبحرگرايي نقش واسطه



  
  
  
  
  

 ٨٩ .....................گرايي در دانشجويانگري هدفهاي شناختي تفكر با واسطهبيني اضطراب آزمون بر اساس سبكپيش

  
كننده بر اضطراب اجتناب نتايج در مورد اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل سبك تفكر

كننده تنها داراي اثر غير مستقيم مثبت ) كه سبك تفكر اجتناب5(جدول دهدنشان ميآزمون 
)0001/0P< ،10/0=βبر اضطراب گريزي تبحرگرايي و تبحر فاهداگري ) به واسطه

گري گريزي نقش واسطهگرايي و تبحرتبحر اهدافرسد بنابراين به نظر مي است. آزمون
مجموع اين نتايج شواهدي بر  دارند.آزمون كننده و اضطراب اجتناب كامل بين سبك تفكر
 است. طه بين سبك تفكر  و اضطراب آزمونگرايي در رابهدف گريتأييد نقش واسطه

- را تبيين ميآزمون درصد واريانس اضطراب  )=20/0R2در مجموع ( همچنين اين متغيرها

  كنند.
  

  گيريبحث و نتيجه
 انواع گريبا واسطه هاي تفكرتوسط سبك اضطراب آزمونبيني پيشپژوهش،  اين هدف
در اين راستا بر اساس مباني نظري و تحقيقات انجام شده مدل مفهومي  گرايي بود.هدف

كه هاي مدل مورد نظر نشان داد  نتايج تحليل بعد از برازش كامل داده پژوهش تدوين شد.
  اثر مستقيم و غير مستقيم دارد. هاي تفكر بر اضطراب آزمون سبك
 ي  اضطراب آزمونبيني كنندههاي تفكر پيشفرضيه نخست پژوهش اين بود كه سبك 

خواه و مستقل هاي تفكر همكاريهاي حاصل از تحليل مسير نشان داد كه سبكاست. يافته
هاي اين نتيجه با يافته د.نكن بيني ميرا پيش صورت مستقيم و منفي اضطراب آزمونبه 

همسو  )1976ميسر(و ) 1965)، كاگان (1973)، ليندن (2009( برخي مطالعات مانند ژانگ
  است.

ي منفي اضطراب  بيني كننده شخواه پي تفكر همكاري  سبكهاي پژوهش،  بر اساس يافته
خواه از داراي سبك تفكر همكاري ه حاكي از آن است كه يادگيرندگان. اين يافتبود آزمون

هاي كوچك و تمايل به عضويت در گروهبرند و ارتباط با ديگران لذت مي پيوند و
توان گفت حمايت . بنابراين مي)1996(گراشا و ريچمن،  همفكري با ساير افراد دارند

تواند به عنوان سپري در مقابل رويدادهاي فشارآور عمل اجتماعي تقريباً در همه حال مي
واند براي فرد تهاي ناگوار مصون دارد و فقدان آن ميكند و شخص را در مقابل پيامد

دهد نفس و ارزشمندي مي آور باشد، وجود سيستم حمايتي به فرد احساس عزت اضطراب



 
 

  .)1385،ابراهيمي قوام ميرسميعي و(كندكمتري را تجربه مي اضطراب آزمون و در نتيجه
ي منفي  بيني كننده يافته بعدي پژوهش حاضر اين بود كه سبك تفكر مستقل پيش

دهد كه يادگيرندگان با سبك تفكر مستقل ترجيح  است. اين يافته نشان مي اضطراب آزمون
هاي خود را در رابطه با انجام كوشش ،قادر هستندو  مي دهند تنها و مستقل كار كنند

هايشان را خود تعيين كنند. افراد هدف ،ها و حل مسائل سازمان دهند و دوست دارندپروژه
هاي هاي دروني خود هستند تا چارچوبأثير چارچوببا سبك تفكر مستقل بيشتر تحت ت

بيروني و اجتماعي، بنابراين نگراني در مورد قضاوت و ارزشيابي منفي ديگران ندارند و در 
نفس به شوند. همچنين از خالقيت و اعتماد هاي خود دچار شك و ترديد نميمورد توانايي

ها ها به آنري دارند. اين ويژگياحساس خودكارآمدي بيشت و بيشتري برخوردار هستند
قرار  را به خوبي اداره كنند و تحت كنترل خود آزمون كند تا بتوانند موقعيت كمك مي

  كنند.كمتري را تجربه ميآزمون . بنابراين اضطراب )1981، 39(ويتكين و گودينافدهند
د. نكنبيني ميگرايي را  پيشهدف ،هاي تفكرفرضيه دوم پژوهش اين بود كه سبك

وابسته هدف  و هاي تفكر مسؤليت پذير، همكاري خواه، مستقلها نشان داد كه سبكيافته
بيني ده پيشكنند و سبك تفكر اجتناب كننبيني ميگرايي را به صورت مثبت پيشتبحر

يادگيرندگان با سبك تفكر مسؤليت پذير به دليل  گرايي است.كننده منفي هدف تبحر
كنند در كالس درس تكاليف كه در انجام تكاليف دارند، سعي مي اياحساس تعهد و وظيفه

 دانند كه محتواي درس را تا درسي را بهتر از دانشجويان ديگر انجام دهند و وظيفه خود مي
دهند. افراد با سبك بفهمند و هر تالشي براي يادگيري محتواي درس انجام حد امكان 

با  مشاركت ديگران و لذت بردن از يادگيري خواه تمايل به پيشرفت خود  تفكر همكاري
كند بر تكاليف و مطالب تسلط كامل دارند كه مطابق با اين تمايل و گرايش فرد سعي مي

. افراد با سبك تفكر مستقل از آنجايي كه خود را مستعد )1996، ( گراشا و ريچمن پيدا كند
يشتري برخوردار هستند، دانند، همچنين از خالقيت و اعتماد به نفس بانجام كار مي

هاي خود دچار شك و ترديد احساس خودكارآمدي بيشتري دارند. در مورد توانايي
ها عزت نفس خود را حفظ كنند تا با تسلط بر تكاليف و فهم آنشوند و سعي مي نمي

نمايند. ويژگي محوري افراد با سبك تفكر وابسته تبعيت از مراجع قدرت و تمايل به 
اي هاي واضح و بدون ابهام است. بنابراين قضاوت خود را بر پايهالعملدريافت دستور
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شود را به خوبي درك كنند كنند تا مطالبي را كه در كالس از طرف استاد ارائه مي استوار مي

همخوان  هاي است اين ويژگيه. بدي)1981(ويتكين و گوديناف،  و بر مطالب مسلط شوند
كننده افراد با سبك تفكر اجتنابگرايي آمده است. كه در تعريف هدف تبحر است چهبا آن

اي انگيزه ،هاي جديدبه دليل عدم عالقه به مشاركت در انجام كارها و اجتناب از موقعيت
هاي جديد ندارند در حالي كه  هاي جديد و تسلط بر موقعيتبراي كسب دانش، مهارت

هايي است كه به مهارت و تبحر فرد در انجام رآيندگرايي توجه به فمحوريت هدف تبحر
  .)1996،گراشا و ريچمن( شودتكليف و افزايش دانش و تبحر او منجر مي

پذير و هاي تفكر مسؤليتنشان داد كه سبكگرايي نتايج رددر رابطه با هدف عملك
و سبك تفكر كنند ميبيني به صورت مثبت پيش گرايي راهدف عملكرد رقابت طلب

-توان گفت افراد مسؤليتابراين ميبنكند. بيني ميبه صورت منفي پيش آن را خواههمكاري

اين  كه باشندپذير و رقابت طلب به دنبال نشان دادن برتري و نمايش توانمندي خود مي
. اما با توجه به اينكه افراد با همخواني دارد گراييهدف عملكردهاي ها با ويژگيويژگي

ها و همفكري با ساير اعضاي گروه خواه تمايل به شركت در گروههمكاريسبك تفكر 
گراها در پي نشان دادن عملكرد ) معتقدند كه1997( 40اليوت و چرچ دارند و از طرفي

 بنابراين. كنندبرتري و شاخص گشتن در كالس هستند و بيشتر اهداف فردي را دنبال مي
  ست.ااين متغيرها قابل تبيين  رابطه منفي 

پذير و اجتناب كننده هدف يتسبك تفكر مسؤلي پژوهش بيانگر آن بود كه ديگر يافته
بيني كننده قل پيشكنند و سبك تفكر مستبيني ميگريزي را به صورت مثبت پيشتبحر

توان گفت افراد با سبك تفكر مسؤليت پذير به گريزي است. بنابراين ميمنفي هدف تبحر
دليل احساس تعهد و دقت و وظيفه شناسي نگران نفهميدن مطالب درسي هستند. ويژگي 

ي است اين ه. بدي)1996( گراشا و ريچمن، كننده نگراني استاصلي سبك تفكر اجتناب
افراد با د. همخواني دار ،گريزي آمده استا با آن چه كه در تعريف هدف تبحرهويژگي

سبك تفكر مستقل به دليل اعتمادي كه به خود در يادگيري و فهم مطالب دارند، نگران اين 
  .)1981(ويتكين و گوديناف، نيستند كه نتوانند بر مطالب تسلط پيدا كنند

اين يافته با  ،را نشان داد گرايي بر اضطراب آزموننتايج همچنين اثر مستقيم هدف
 )، ديوي و2002پنتريچ و شانك ( )،2001گريگور( اليوت و مك برخي از تحقيقات از جمله



 
 

 )، وكيلي،1392( )، درتاج1997)، اليوت و چرچ(1997( 41)، اسكالويك2012منگانسون(
  ) همسو بود. 1388( ايغالمعلي لواساني، حجازي و اژه

)، اليوت و 1999اليوت ( گراييو به ويژه نظريه هدف پژوهشپيشينه با توجه به 
شود كه در اهداف عملكردي افراد به ارزيابي خويش ) استنباط مي2001گريگور ( مك

تر در كنند. به عبارت دقيقاي منفي با موقعيت برخورد ميشوند و به گونهمشغول مي
 يريگشوند كه اين جهتيهاي خود متمركز مگرايي افراد بر روي توانايياهداف عملكرد

اما در اهداف  ،كندهاي پيشرفت فراخواني ميبه احتمال زياد اضطراب را در موقعيت
توليد اضطراب بعيد به  گرايي شود و بنابراين در اين هدفتكليف متمركز ميبر تبحري فرد 

 توان مي ريزي و اضطراب آزمونهدف تبحرگمثبت در خصوص توجيه رابطه  رسد.نظر مي
افراد با هدف تبحرگريزي به دليل استفاده از استانداردهاي باالي خود و نه رقابت با  ،گفت

 اضطرابها را به سمت  ديگران احساس نگراني از اشتباه كردن را دارند و همين نگراني آن
  )2002شانك،  (پنتريچ ودهد سوق مي بيشتر

هاي تفكر و اي بين سبكواسطهگرايي نقش هدف انواعفرضيه ديگر پژوهش اين بود كه 
گرايي نقش دهند، هدف عملكردمي نتايج نشان همان گونه كه دارد. اضطراب آزمون

با  مسؤليت پذير، همكاري خواه و رقابت طلب تفكر هاي گري در رابطه بين سبكواسطه
. افراد با سبك تفكر مسؤليت پذير و رقابت طلب با توجه به دارد اضطراب آزمون

بهترين عملكرد را نسبت به ساير افراد داشته باشند و تمايل  ،كنند هاي خود سعي مي ويژگي
 كه توسط گرايي استها هماهنگ با هدف عملكرد ن ويژگيبه برجسته بودن دارند كه اي

شود فرد  ها باعث مي در مجموع اين ويژگي. مطرح شده است )1997(اليوت و چرچ 
خواه داراي هدف جمعي  اما افراد با سبك تفكر همكاري اضطراب بيشتري را تجربه كند.

بنابراين به دنبال هدف  .كنند هستند و براي رسيدن به آن با اعضاي گروه همفكري مي
 فردي و كسب شايستگي از طريق رقابت با ديگران نيستند.

هاي تفكر مسؤليت پذير،  گرايي بين سبكگري هدف تبحر در خصوص نقش واسطه
بايد گفت افراد با سبك  با اضطراب آزمون مستقل، وابسته و اجتناب كننده خواه، همكاري

سعي  ،اي كه در انجام تكليف دارند تفكر مسؤليت پذير به دليل احساس تعهد و وظيفه
كنند بر مطالب درسي تسلط كامل پيدا كنند و آن را بفهمند. افراد با سبك تفكر همكاري  مي
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خواه نيز به دنبال تسلط بر تكاليف و رشد خود با كمك ديگر اعضاي گروه هستند و لذا از 

تفكر مستقل چون تحت تاثير همچنين افراد با سبك  .برند يادگيري خود لذت مي
هاي دروني خود هستند بنابراين بدون توجه به فشارهاي بيروني و قضاوت چارچوب

، گراشا و ريچمن(بفهمند و بر آن تسلط پيدا كنند كنند مطالب درسي را ديگران تالش مي
هاي دروني يادگيري و گرايي به شكل تأكيد بر ارزشها در هدف تبحراين ويژگي .)1996

تالش براي فهم امور، سطح رشد شايستگي و و ميزان تالش صرف شده در جهت آن 
 .)2001گريگور، (اليوت و مك  يابددنبال كردن معيارهاي خود و نه ديگران تجلي مي

اي  قضاوت خود را بر پايهبنابراين  .است ويژگي سبك تفكر وابسته تبعيت از مراجع قدرت
 در مجموع اين كنند كه مطالب ارائه شده از سوي استاد را به خوبي درك كنند. استوار مي

فرد اضطراب شوند گرايي همخواني دارند و باعث ميهاي هدف تبحرها با ويژگيويژگي
اما در مورد سبك تفكر اجتناب كننده بايد گفت اين افراد  كمتري را تجربه كند.ون آزم

ها اين ويژگيلذا هاي جديد ندارند.  اي براي كسب دانش، تسلط بر تكاليف و مهارت انگيزه
هاي تبحر در تكليف و تسلط بر موقعيت در هدف تبحرگرايي به شكل عدم تمايل به كسب

 نمايدچالش برانگيز كه نياز به صرف توجه زياد دارند، بروز ميجديد، شكست در تكاليف 
  .)1997( اليوت و چرچ، 

ب كننده و مستقل پذير، اجتناواسطه رابطه بين سبك تفكر مسؤليتگريزي دف تبحره
پذير به اد با سبك تفكر مسوليتراست. در تبيين اين يافته بايد گفت اف با اضطراب آزمون

هستند كه نتوانند عملكرد خوبي داشته  در انجام وظايف، نگران دليل احساس تعهد باال
بر  كامل عدم تسلط ها در هدف تبحرگريزي به شكل نگراني در مورداين ويژگي .باشند

. همچنين در كنندطراب بيشتري را تجربه ميدر نتيجه اين افراد اض .يابدتجلي مي تكاليف
گريزي به ر هدف تبحرد اين ويژگي كه سبك تفكر اجتنابي ويژگي عمده نگراني است

شكل نگراني دائم نسبت به ياد نگرفتن مطالب و منحرف ساختن توجه خود به اين مسائل 
. در چنين ساختاري، )1996(گراشا و ريچمن،  يابدبه جاي تمركز بر يادگيري تجلي مي

گير است، دچار هاي فراها و يادگيريكه نوعي ارزشيابي از آموختهآزمون فرد در هنگام 
هاي  افراد با سبك تفكر مستقل به دليل اعتمادي كه به توانايياما شود. تنش و اضطراب مي

در تقابل با  ها  كه اين ويژگي نگران نفهميدن مطالب و عدم تسلط بر آن نيستند ،خود دارند



 
 

، (ويتكين و گوديناف شونددر نتيجه دچار  اضطراب نميتبحر گريزي قرار مي گيرند و 
1981(.  

بر ارزش ذاتي  معلمان و مربيان ،اساتيد ،شودپژوهش پيشنهاد مي اين هايبا توجه به يافته
گرا تمايل نشان دهند و يادگيري تبحري تأكيد كنند تا فراگيران بيشتر به سمت هدف تبحر

اري خواه هاي تفكري مانند همكاي سازمان دهي كنند كه به سبك گونهساختار كالس را به 
دهند را كاهش ميآزمون گرايي اثر مثبت دارند و اضطراب و مستقل كه بر هدف تبحر

با توجه به اين كه بسياري از معلمان و مشاوران با اين مقوله به و مجال بروز بدهند 
گرايي و چگونگي استفاده از كه بحث هدف شودتوصيه مي صورت كاربردي آشنا نيستند،

هاي ضمن آموزان و تعليم و تربيت به صورت كاربردي در طي دورهنشآن در برخورد با دا
 شودبه پژوهشگران پيشنهاد مي در نهايت .خدمت به معلمان و مشاوران آموزش داده شود

آموزان تكرار گردد تا به تفاوت هاي ديگر از جمله دانشتا مدل پژوهش حاضر با گروه
هاي پژوهش بايد به اين نكته در خصوص محدوديت برده شود.ها پي در اين گروهنتايج 

ي احتياط نمود. دوم در استنباط علّ ،توجه داشت كه به دليل ماهيت همبستگي الزم است
اينكه، نمونه مورد نظر دانشجويان مقطع كارشناسي بودند و در تعميم نتايج به مقاطع ديگر 

  بايد اين موضوع را مد نظر قرار داد.
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 ها يادداشت

  
2-Nie, Lau, Liau 1- Test anxiety
4- Hill 3-  Sarason 
6- Grigorenko& Sternberg 5-  Eysenck 
8- Kolb     7- Riding& Cheema    
10- Dunn     9-  Biggs   
12- Keefe   11- Grasha &Reichman     
14- Participative    13- Avoidant   
16- Collaborative     15- Competitive     
18- Independent    17- Dependent    
20- Kagan   19- Zhang   
22- Linden    21-  Messer   
24- Ames   23- Pintirich &Schunk 
26- Elliot&McGeregor    25- Elliot    
28- Mastery- avoidance       27- Mastery- approach    
30- Performance- avoidance    29- Performance- approach      
32- Dewi&Mangunsong    31- Putwain & Daniels              
34- Exogenous variable    33- Stractural Equation Analysis     
36-  Endogenous variable
38-  Baykul 
40- Elliot&Charch   

35-  Mediator Variable   
37- Multistage random cluster sampling
39-  Witkin & Goodenough 
41-  Skalvik                      

  
  
  منابع

  الف. فارسي
ي  ). اثربخشي مشاوره1388(مهرابي زاده هنرمند، مهناز  و سوداني، منصور ،مريماستاديان، 

رفتاري اليس، بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانش  -عاطفي -عقالني ي گروهي به شيوه
. مجله مطالعات آموزش و ي سوم مقطع راهنمايي شهر بهبهان آموزان دختر پايه

  .1-18، 2، 1يادگيري(مجله علوم اجتماعي و انساني سابق)، 
انگيزشي هاي گيريهاي شخصيتي، جهتبررسي مدل علي ويژگي). 1385( فرهاد ي،خرمائ

  ي. پايان نامه دكتري، دانشگاه شيراز.هاي شناختي يادگيروسبك
  



 
 

  
هاي  ، جهت گيريهاي شخصيتي بررسي مدل علي ويژگي ).1385( خير، محمد و ادفرهخرمائي، 

مطالعات آموزش و يادگيري(مجله علوم اجتماعي انگيزشي و راهبردهاي شناختي يادگيري. 
   .79-97)، 49( 4و انساني سابق)، 

گرايي و رويكرد دانشجويان به ي هدف). بررسي رابطه1386خير، محمد ( و ي، فرهادئخرما
  .124-138، )7( ،2، پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز-. فصلنامه علمييادگيري

- اي جهت). رابطه ارزش تكليف و اضطراب امتحان: بررسي نقش واسطه1392( فريبرزتاج، در

  .98-113،)27( ،9، فصلنامه روانشناسي تربيتي گيري هدف.
. پايان نامه رابطه سبك تفكر و خودتنظيمي با انگيزش پيشرفت ).1389( ساجديان، فاطمه

  كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزي.
پيشرفت در هاي شناختي با انگيزش هاي يادگيري و راهبردرابطه سبك). 1385( وند، فاطمهصفي

د دانشگاه آزاد، واحد پايان نامه كارشناسي ارش دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي.
  .يتهران مركز
). رابطه انگيزش پيشرفت و خود پنداره تحصيلي 1390( ارفع بلوچي، فاطمه و غفاري، ابوالفضل

هاي  پژوهشبا اضطراب امتحان در دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد. 
  .136- 121)، 2(1روانشناسي باليني و مشاوره، 

هاي تفكر و راهبردهاي يادگيري با ). رابطه سبك1392( احمدي، مهرناز و معصومه فرهوش،
  .297 -306، 35، 9، روانشناسي تحوليانگيزش پيشرفت. 

بخشي مقايسه اثر ). 1390( امين يزدي، امير و اختراعي طوسي، غالم حيدر ،كارشكي، حسين
.  آموزانآموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در كاهش اضطراب امتحان دانش

  .105 -118، )2( ،1پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت،
). ساخت و اعتبار يابي مقياس براي 1380( نجاريان، بهمن و احمدي، علي اصغر ،مهرگان، فرزانه

عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه شهيد سنجش اضطراب امتحان و بررسي رابطه آن با 
  .7-24 ،6. فصلنامه مطالعات تربيتي و روانشناسي ،چمران اهواز
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حمايت بررسي رابطه بين خودكارآمدي، ). 1385( ابراهيمي قوام، صغري و ميرسميعي، مرضيه

اجتماعي و اضطراب امتحان با سالمت رواني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه عالمه 
  .74 - 91 )،2(1 ،فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي .اييطباطب

هاي ). راهبرد1389( جواد ،ايحجازي، باقر و اژه ،ي، مسعود لواسان غالمعلي ،وكيلي، رقيه
نا مقطع آموزان نابيهاي هدف و اضطراب امتحان در دانشگيرييادگيري، جهت

  .30-36، )1( ،  10پژوهش در حيطه كودكان استثنايي،متوسطه شهر تهران. 
بررسي رابطه بين جهت گيري هدف با راهبردهاي يادگيري و ). 1381محمدي، مريم (ولي

. پايان آموزان دختر و پسر سال دوم راهنمايي شهر تهراناضطراب امتحان در دانش
  نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهراء(س). 
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