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 مقدمه
رهای متغي ترینمهمیکي از  اضطرابی آشنا برای افراد مشغول به تحصيل است، اواژه 6اضطراب

بازیابي  ز وتمرک ،عملکرد و نيز توجه یادگيری، انگيزشي و شناختي است که پيشرفت تحصيلي،

 يس،م پنيتریج و ،)شانک دهدقرار مي تأثيرتحت  ایمالحظهقابل طوربهاطالعات یادگيرندگان را 

اضطراب در  یشدهشناختهانواع  ازجمله(. 6936 ای،ویساني، لواساني و اژه ؛2۳۳۲ بمبنوتي، ؛2۳۳۲

 اشاره کرد 2آمارو اضطراب  اضطراب امتحان به اضطراب ریاضي، توانمي ،تربيت وتعليم  یحيطه

 آمارهای علوم اجتماعي و رفتاری درس در رشته آنجاکه از (.6936 ،ایاژه وویساني، لواساني )

، در پژوهش حاضر تمرکز اصلي بر این نوع از شودمياصلي و دشوار محسوب  هایدرس ازجمله

قع مو یا و آماراضطراب به هنگام اخذ درس  احساس عنوان،به آمار اضطراب تحصيلي بود. اضطراب

 شده است تعریف ها است،داده فسيرت و پردازش آوری،جمع که شامل آماری وتحليلتجزیه انجام

 عنوانبه آمار اضطراب( 6332(. به اعتقاد اونوگبازی، داروز و رایان )63۲۵کروز، کاش و بلتون، )

در واکنش، به هر موقعيتي که در آن یک دانشجو در هر شکلي و در هرزماني  9حالت -یک اضطراب

زمان خاص و در یک  های اضطرابي در یکگردد. یعني نشانه، تعریف ميشودميمواجه  آماربا 

)زیدنر،  یابد، بروز ميآمارکارگيری و استفاده از ویژه در زمان یادگيری و یا بهوضعيت خاص، به

 (.6332؛ اونوگبازی و همکاران، 6336

؛ 63۲۳، 4کروز و ویلکينز، ساختار چندبعدی دارد )آمارکه اضطراب  انددادهبرخي محققان نشان 

(. کروز و 6332اونوگبازی و همکاران، ؛ 63۲۵کروز و همکارانش، ؛ 2۳۳2به نقل از مورگان، 

را شناسایي کردند که عبارت  آمار( با استفاده از تحليل عاملي شش جزء اضطراب 63۲۵همکاران )

ی پنداره. خود4، 2. اضطراب امتحان و کالس9، 1. اضطراب تفسير2، ۵آمار. ارزش 6 بودند از

؛ اشاره به ادراک آمارارزش  .6۳آمارترس از استاد  .1و  3ترس از درخواست کمک .۵، ۲محاسباتي

؛ با اضطرابي که یک دانشجو با اتخاذ تصميم و یا آماردارد. تفسير  آماردانشجو از ارزش و کاربرد 

ه اضطرابي ک. اضطراب کالس و امتحان به کندميهای آماری مواجه است، ارتباط پيدا تفسير داده

ی دارد، یا قرار است داشته باشد، اشاره دارد. خودپنداره آماریا امتحان  آمارزماني که کالس  دانشجو

، و نيز ندکميکه دانشجو در هنگام حل مسائل ریاضي تجربه  شودميمحاسباتي؛ به اضطرابي اطالق 

؛ اشاره دارد به آمارترس از استاد . گيرديم دربردر انجام مسائل ریاضي را  اشتوانایيادراک او از 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Anxiety  

2. Anxiety Statistics  

3. state–anxiety 
4. Wilkins 

5. worth of statistics 

6. interpretation anxiety 

7. test and class anxiety 

8. computational self-concept 
9. fear of asking for help 

10. fear of the statistics Instructor 
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در کالس. ترس از  شده ارائهمشکل دانشجو در کمک خواستن از دیگران در هنگام فهم مطالب 

 با ادراک دانشجویان از استادهای آمارشان، رابطه دارد. آماراستاد 

جربه را ت آمارکه اکثریت دانشجویان سطح باالیي از اضطراب مبني بر این ادبيات شواهدی در

درصد از  ۲۳(. در حقيقت بيش از 2۳۳4؛ اونوگبازی، 2۳64اسلوتماکرز، )کنند، وجود دارد مي

)اونوگبازی  اندرا تجربه کرده آمارای از اضطراب کنندهدانشجویان تحصيالت تکميلي سطح ناراحت

تحقيقي مواجه  هایو موضوع بسياری از دانشجویان هنگامي که با مفاهيم آماری (.2۳۳9و ویلسون، 

؛ 6336؛ زیدنر، 632۲، 6فينبرگ و هالپرین) کنندرا تجربه مي آمارشوند، سطح باالیي از اضطراب مي

رسد، شامل نظر ميبه آمار(. درواقع اضطراب 2۳۳4؛ به نقل از اونوگبازی، 6331، 2اونوگبازی و دالي

است موجب تنها یک  های هيجاني که در شکل خفيف، ممکنپيچيده از واکنش ییک مجموعه

های منفي، مانند دلهره، ترس، تواند موجب پيامدناراحتي جزئي شود. در شکل شدید آن مي

 در سطح آمار (. اضطراب6332زدگي و نگراني گردد )اونوگبازی و همکاران، عصبانيت، وحشت

 رفتن به  فرد از چنين باعث اجتنابگردد و هممي آمارفرد در  موجب کاهش عملکرد فردی

 آماراضطراب  یبرخي محققان رابطه (.2۳۳2؛ مورگان، 6336زیدنر،) شودمي آماردرس  هایکالس

 ینهزمي در شکست و ی موفقيتاز تجربه فردی یسابقه و ریاضي اضطراب امتحان، اضطراب با

 .(2۳۳2به نقل از مورگان، ، 63۲3 4و باندالوس، بنسون ؛3۲26 9بنسون،) اندآورده دستبهریاضي را 

عوامل ذاتي یا  :(2۳۳9بالوگلو، )شناخته شده است  آماراضطراب  دالیل عنوانبهسه عامل 

؛ 2۳۳9)اونوگبازی و ویلسون،  عوامل ذاتي .2محيطي ، عوامل1، عوامل موقعيتي۵های وراثتيآمادگي

 هيجاني دانشجویان، همانند و شناختيروان هایویژگي ( به2۳64؛ اسلوتماکرز، 2۳۳4پان و تانگ، 

 این در منفي نمرات طورکليبه. ریاضي اشاره دارد درک یخودپنداره و ها، برداشتادراک ها،نگرش

 مارآبه دانش قبلي درس  توانميموقعيتي را  . عواملشودميتر منجر بيش آمار اضطراب به عوامل

 یابيارزش و (2۳۳۲)پاپاناستازیو و زمبایلس،  آماردرسي  نمرات ،(2۳۳9 ویلسون، اونوگبازی و)

 (؛2۳۳۲؛ پاپاناستازیو و زمبایلس، 2۳۳9؛ اونوگبازی و ویلسون، 2۳۳9بالوگلو، ) استاد اشاره کرد

رش شده از این درس گست تا نمرات اخذ آمارنسبت به  های قبليموقعيتي از تجربه بنابراین عوامل

 اضطراب قبلي منجر به افزایش منفي تجارب (.6336؛ زیدنر، 2۳۳9 ویلسون، اونوگبازی و)یابد مي

ي عوامل محيط دانشجویان باید به اجبار این واحد را اخذ نمایند. کههنگامي خصوصبه گردد،مي آمار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Feinberg & Halperin 

2 . Daley 
3 . Benson 

4 . Bandalos 

5 . Dispositional 

6 . Situational 
7 . Environmental 
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 سن (،2۳66بالوگلو، دنيز و کسيسي، ) جنس مانند شناختي، جمعيت و اجتماعي هایبه ویژگي اشاره

  .تحصيالت دارد سطح و( 2۳66 بویي و آلفارو،)

اما برخي  ،(6333 اونوگبازی،) تغييرناپذیرند، مانند قوميت آمار آیندهای اضطراببرخي از پيش

 اگرچهخود به این نتيجه رسيدند که  یدر مطالعه (2۳۳4. پان و تانگ )تغييرپذیرند آیندهاپيشاز این 

، اما پيشنهاد دادند که شودمي آمارناکافي موجب افزایش اضطراب  هایمهارت یا بد و آموزش

ني کنند. بيرا پيش آماراضطراب  توانندمي شناختيروانمثبت مانند نيازهای  شناختيروان هایمؤلفه

گری خودتعيين ی. نظریهاست 6گرینظریه خودتعيينبر اساس  شناختيروانمبنای نظری نيازهای 

 طوربهکه  ایکالن از انگيزش انساني، رشد شخصيت، بهزیستي و سالمتي است. نظریه ییک نظریه

ی اگری فرض را بر آن نهاده که مجموعهخودتعيين یدارد. نظریه تأکيد خود یا و ارادی ویژه بر رفتار

؛ 2۳۳3)رایان،  باشندمي، برای سالمتي و رشد انسان الزم و ضروری شناختيروانهای اساسي نياز از

 بشر فعال، آن است که افراددر این نظریه فرض بر  .(2۳۳۳؛ دسي و رایان، 2۳66گوستد و همکاران، 

قت در حقي. هستند شناختيروان ترقي و رشد جهت و در یافته تکامل عميق و ذاتي تمایالت با

 ایيهفرصت و هايتازگ ها،کردن چالش موجود انساني از هنگام تولد گرایش آشکاری را برای دنبال

(. 2۳۳3دهند )رایان، را از خود نشان مي گيردت ميأها نشدروني آن یکه از انگيزه یادگيری برای

 تتح هاآن که نيست معنا بدان این آید، امامي حساببه «سرشت آدمي»جزء  به رشد گرایش اگرچه

يز محيط رشدانگ ویژه و هایحمایت به نياز ذاتي به رشد، گرایش .کنندعمل مي درستيبه شرایط تمام

اساسي  نيازهای عنوانبه گریخودتعيين ینظریه عوامل رشدانگيز در این اجتماعي دارند.

 ،2خودمختاریشامل  شناختيرواننيازهای اساسي  .(2۳۳3اند )رایان، شده تعریف شناختيروان

 .است 4شایستگي و 9پيوندجویي

ي مختار کساست از، نياز به انتخاب کردن و تنظيم کردن رفتار. آدم خود ، عبارت"مختاریخود"

اعمال او را تعيين کنند، خودش حق انتخاب  ،های محيطکه رویداداین جایبهاست که ميل دارد 

(. خودمختاری شامل درک 2۳66به نقل از گوستد و همکاران،  ،63۲۵دسي و رایان، ) داشته باشد

است که برای  شناختيروان(. شایستگي، نيازی 69۲9)ریو،  باشدميو اراده  انتخابت، درک منبع عليّ

طری ها، انگيزش فهای بهينه و به خرج دادن تالش الزم برای تسلط یافتن بر آندنبال کردن چالش

مدرسه،  هایهای متناسب با رشد هستند، اما فقط برخي از جنبههای بهينه، چالش. چالشکندميتأمين 

آزمایند که با سطح مهارت یا استعداد فعلي او متناسب های فرد را در حدی ميار، یا ورزش، مهارتک

ین های عاطفي با دیگران است. اجویي،  نياز به برقراری روابط و دلبستگي(. پيوند69۲9باشند )ریو، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . Self-determination Theory 

2 . autonomy 

3 . relatedness 

4 . competence 
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یي، ساختار پيوند جوگر ميل به مرتبط بودن عاطفي و درگير بودن در روابط صميمانه است. نياز بيان

جویي حمایت ها به پيونددی افراد از نياز آنانگيزشي مهمي است، زیرا زماني که روابط ميان فر

 شناختيوانرو از مشکالت  شوندميپذیرتر فه نموده، در برابر استرس انعطاف، بهتر انجام وظيکندمي

 صورتبهک بافت اجتماعي نياز در ی سه این که هنگامي (.69۲9)ریو،  دهندميکمتری خبر 

انگيزشي و بهزیستي و سالمتي را تجربه -تر، خودحمایت شود، افراد نشاط بيش بخشرضایت

 يانگيزش -خود کاهش به منجر اساسي نيازهای این از نااميدییا  کردن عقيم مقابل، خواهند کرد. در

ناسي رواني شآسيب شناسيسببها در بسياری از نياز سازیخنثي ،درواقع .شودميتر بيماری بيش و

 (.2۳۳1باشد )رایان و همکاران، مورد کاربرد مي

ویي شایستگي و پيوند ج ی بين نياز به خودمختاری،در همين راستا پژوهشي در خصوص رابطه

( صورت گرفت. نتایج 2۳64توسط اوزمان ) گریخودتعيين ینظریه به توجه با سالمت روان با

  و شناختيروانهای اساسي ی منفي و معناداری بين نيازکه رابطه بودتحقيق وی حاکي از آن 

های اساسي که نياز چنين نتایج تحقيق نشان دادجود دارد. همرواني و شناسيآسيب هایهنشان

 طوربهویي جپيوند نياز به داد، . نتایج تحقيق نشانشودمي شناختيروانموجب سالمت  شناختيروان

 سوی از .کندميپرخاشگری را تبيين  شکایت جسماني و منفي، خود افسردگي، معناداری اضطراب،

اشگری را پرخ و جسماني شکایت معناداری افسردگي، اضطراب، طوربهدیگر نياز به شایستگي نيز 

 ییافته .اشتروان د سالمت بينيپيشسزایي در ب سهم جویي،پيوند به نياز باالخره و کندميتبيين 

برای اضطراب بود. وی در پژوهش  شناختيروانهای ( قدرت تبيين نياز2۳64مهم پژوهش اوزمان )

ا نياز به ، ابتداساسي، به ترتيب اولویت شناختيروانهای خود چنين نتيجه گرفت که از ميان نياز

برخوردار بودند  ببيني باالیي برای تبيين اضطراجویي و سپس نياز به شایستگي از قدرت پيشپيوند

نيز حاکي  (2۳6۳) چنين نتایج تحقيق ارسالنوگلو، تکين، ارسالنوگلو و اوزماتلو(. هم2۳64)اوزمان، 

 اساسي شناختيروان نيازهای و اضطراب سطوح بين تفاوت معناداری از آن بود، اگرچه

 بين اوتتفاما  نداشت، تحصيالت وجود سطح به توجه با( جویيخودمختاری، شایستگي، پيوند)

نين چدارد. هم وجود جنسيت به توجه با( شایستگي) اساسي شناختيروان نياز و اضطراب سطوح

( در این زمينه نشان داد، پرداختن به نيازهای 6932پژوهش خوارزمي، کارشکي و مشکي )

ای یادگيری تر بردروني دانشجویان، برای تالش و گرایش بيش یسطح انگيزه یدر ارتقا شناختيروان

( نشان 2۳64دارد. عالوه بر این نتایج پژوهش کورماس، کارامالي و انوگنوستوبلوس ) مؤثرینقش 

پایيني  ، تمایل دارند سطوحکنندميبستگي را تجربه داد، دانشجویاني که سطح باالیي از اضطراب دل

ئم خود منجر به بروز عالیوبهنبهکه این  را تجربه کنند شناختيرواناز رضایت از نيازهای اساسي 

( نيز حاکي از 2۳66. نتایج پژوهش گوستد و همکاران )شودمي هاآن یافسردگي در زندگي روزمره
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منفي معناداری با اضطراب شناختي و اضطراب  یرابطه شناختيرواناساسي  نيازهایآن بود، ارضای 

 يازهای اساسيتحقيقات خود به این نتيجه رسيدند، ارضای ن یها در ادامهچنين آنجسماني دارد؛ هم

دت معناداری بر روی ش طوربهارزیابي خطر  یواسطه باجویي و خودمختاری چون شایستگي، پيوند

چنين نتایج پژوهش صالحي، قمری و . همگذاردمي تأثيراضطراب شناختي و جسماني ورزشکاران 

ای هبنيادی بر سالمت عمومي نشان داد، نياز شناختيروانهای نياز تأثير یدرزمينه( 6932صالحي )

های چنين در بين نيازبستگي مثبت معناداری دارد، همبا سالمت عمومي هم شناختيروان

 صورتهببه ترتيب ارضای نياز خودمختاری و ارضای نياز شایستگي سالمت عمومي را  شناختيروان

های عملکرد خانواده ( نيز بين مقياس6939نژاد )نژاد و پاکرحيميی به عقيده .کندميبيني مثبت پيش

 های شکایتجویي و حل مشکل در ميان خانواده و مقياسخودمختاری(، پيوند) مانند کنترل رفتار

 معناداری وجود دارد. یجسماني، اضطراب، ناسازگاری اجتماعي و افسردگي در اکثر موارد رابطه

نجر به م شناختيروانهای بنيادی تحقيقات ذکر شده ارضا شدن نياز طورکلي بر اساس نتایجبه

ها ایجاد شود، و اگر مانعي بر سر راه آن شودمي شناختيروانافزایش سالمت روان و بهزیستي 

  دهد.فرد را کاهش مي شناختيروانسالمت و بهزیستي 

 به آثار  آماراضطراب  یدرزمينهچه که مبرهن است، علت اهميت پژوهش حقيقت آندر

 توان بر اول یدرجه در آمار گردد؛ درواقع، اضطرابباز مي آماری منفي از اضطراب ماندهباقي

 يرتأثآماری  هایداده تفسير و تحليلوتجزیه چنينهم و تحقيقي هایکامل مقاله درک در دانشجو

 آمارعملکرد در درس  و آمار اضطراب منفي شدیدی بين یگوناگوني رابطه هایپژوهش .گذاردمي

 سيمن، و ؛ اونوگبازی6339 گاردنر، و اللوند ؛6336 ؛ زیدنر،2۳64چوو و دیلون، ) اندرا گزارش داده

ضروری  آمارمهم اضطراب  هایبينپيشلزوم پژوهش در مورد  درنتيجه. (2۳۳4؛ اونوگبازی، 633۵

ي بين نيازهای اساس یپژوهش حاضر تعيين رابطهرسد. بنابراین، هدف اصلي محقق در نظر ميبه

 است. آمارجویي( با اضطراب )خودمختاری، شایستگي، پيوند شناختيروان

 اند:زیر آزمون شده هایفرضيهبا توجه به مطالب بيان شده در این پژوهش 

 مارآهای اضطراب با ترکيب خطي مؤلفه شناختيروانهای های نيازبين ترکيب خطي مؤلفه

 داری وجود دارد. معنا یرابطه

 معنادار است. آمارو اضطراب  شناختيروانبين نيازهای  یمدل مفروض رابطه

 پژوهش روش
انوني بستگي کبستگي از نوع همروش اجرای پژوهش حاضر از نوع توصيفي و طرح پژوهشي هم

  "و ابعاد آن آماراضطراب "مالک هدف پژوهش، پي بردن به تغييرات چندین متغير  چراکهاست؛ 

 متغير مالک از یک  کهیيجاآن از ؛ وبود "شناختيروانهای نياز"بين های پيشبر اساس متغير
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 ؛که از لحاظ نظری با یکدیگر ارتباط دارند اندشدهيلتشک آماری چهار متغيری از اضطراب مجموعه

ا اضطراب ب شناختيروانی نياز بررسي رابطه یدرزمينهی پژوهشي دليل نبودن سابقهچنين بههم و

بين پيش های مالک وبستگي کانوني امکان کشف روابط جالب و پيچيده را بين متغير، تحليل همآمار

های بنابراین برای تحليل داده؛ (6936؛ به نقل از قالوندی و همکاران، 69۲۵آورد )هومن، را فراهم مي

 افزاردر نرم CANCORR, MANOVAروش افزونه، به 6بستگي کانونيهم آوری شده عالوه برجمع

SPSS شد. استفاده ساختاری از نوع تحليل مسير هایاز روش مدل معادله و 

 پژوهش کنندگانشرکت

شناسي عمومي در مقطع کارشناسي ی رواندانشجویان رشته یآماری این پژوهش کليه یجامعه

 یپسر و دختر رشته امام خميني )ره( قزوین و دانشجویان يالمللو کارشناسي ارشد دانشگاه بين

تر چنين دانشجویان پسر و دخقزوین و هم علوم تربيتي در مقطع کارشناسي دانشگاه تربيت معلم

تان قزوین نور اس شناسي تربيتي در مقطع کارشناسي دانشگاه پيامشناسي عمومي و روانی روانرشته

ای، گيری خوشهآماری از روش نمونه یبا توجه به حجم جامعه بودند. 34-39در سال تحصيلي 

هر  های مختلفی پژوهش انتخاب شدند. به این صورت که از ورودینمونه عنوانبهنفر  9۵۳

رد و م های زنتصادفي انتخاب شدند. تعداد آزمودني صورتبهنمونه  عنوانبهچند کالس  دانشگاه

؛ تعداد شدندميشامل  د نمونه رادرص 2۲و  22ترتيب  بهنفر بودند که  3۲و  2۵6به ترتيب، 

نفر بودند که  666و  293ليسانس و فوق ليسانس به ترتيب،  ها بر اساس سطح تحصيالتآزمودني

ها بر اساس نوع دانشگاه که به ترتيب و تعداد آزمودني دادندميدرصد نمونه را تشکيل  92و  1۲

 626، 29نور شامل  الملل امام خميني )ره( و پيامشهيد رجایي(، بينمعلم )فرهنگيان دانشگاه تربيت 

 .گرفتميرا دربر  کنندگانمشارکتدرصد  9۳و  43، 26که  شدندمينفر  6۳1و 

 پژوهش هايابزار

توسط  2۳۳2نامه در سال این پرسش(: 233۲مورگان ) (SAM) 2آمار اضطراب گيرياندازه-1

و برای اولين بار در تحقيق حاضر مورد ترجمه، اعتبار و پایایي  مورگان در دانشگاه دنور ساخته شد؛

، پژوهشي آمار جدیدی از اضطراب ساخت ابزار بازنگری و هدف با (2۳۳2قرار گرفت. مورگان )

موردبررسي وی شامل تمامي دانشجویان  یانجام داد. جامعه آمار اضطراب اعتباریابي تحت عنوان

دانشجوی  ۵2۳6دانشجو در مقطع کارشناسي و  ۵622دانشجو،  6۳۲29ی هنر، متشکل از دانشکده

اضطراب  یزمينه دری جدید نامهشد. در پژوهش وی برای ساخت یک پرسشکارشناسي ارشد مي

 ندبعد عبارت بود 2این  .ایي شدشناس آمار به نسبت و نگرش آمار اضطراب یبعد در حوزه 2، آمار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . Canonical correlation 2 . Statistics Anxiety Measure 
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 بعد تمام 2این . 1عملکرد و ۵خودپنداره ،4تاریخچه ،9، انتظارات2نگرش ،6ترسناک رفتار ،اضطراب: از

و  مطالعه طریق از این ابعاد. دارا است را آمار به نسبت نگرش و آماری قبلي اضطراب ساختارهای

مد آ دستبه آمار نگرش نسبت به و آمار اضطراب مرتبط با مختلف هاینظریه یدرباره تحقيق

از بين ابعاد  (.2۳۳2به نقل از مورگان،  ؛6336 زیدنر، ؛6332، ۲سوتارسو ؛6332، 2و چاکين ایگلي)

 اضطراب ،آمارمحتوای  اضطراب ی،یکي از ابعاد اضطراب بود، بعد اضطراب دربرگيرنده ،گانهشش

تحان ام اضطراب ریاضي، تفسير، اضطراب اضطراب کالس، اضطراب ،آمار امتحان امتحان، اضطراب

 زا ترسناک شامل، ترس بعد رفتار .ریاضي است یفقدان معلومات پایه و عددی اضطراب ریاضي،

 ي()نابسامان ریختگيهمبه مزاحم، افکار نگراني گسترده، ،آمار هایاستاد از ترس کمک، درخواست

 ارزش ي،ریاض نگرش به هایي را که شاملنگرش آیتمباشد. بعد مي رفتاری هایو پاسخ تنش ،3رواني

شامل مواردی است که با  بعد انتظار .شودمي شناختيروان انگيختگي عاطفه و ،آمار از شدهادراک

 اجتماعي، انتظارات شناخت، اطالعات، روند پردازش یادگيری، ادامه برای انگيزه های ذهني،هنجاری

عدم  یبرا مجازات از باال انتظارات ریاضي، موفقيت در والدین برای باالی یبينانهغيرواقع فشار

 ریاضي گذشته در درس آورتأسف یتجربه ریاضي، حل هایدر موقعيت هاخواسته برآورده کردن

 .شودمي( مشخص 63۲3؛ زیدنر و سارفير، 63۲۳ساراسون، ) ریاضي استدالل توانایي پایين سطح و

ی ظریهن و کالسيک آزمون یتوسط مورگان با استفاده از نظریهدر طي مطالعات صورت گرفته 

 (EFAتحليل عاملي اکتشافي )و  (CFA) تأیيدی عاملي به انجام تحليل (IRT)عمل متقابل  آیتم

 و  بعد کاهش یافت؛ ۵و  49ترتيب  اوليه و ابعاد آن به ینامهپرسش هایپرداخت و تعداد سؤال

 آیتم متعلق به اضطراب،  62) آیتمي 49نامه پرسشمقدماتي  یمطالعه بر اساس نتایج حاصل از

متعلق به نگرش  آیتم 6۳مورد مربوط به رفتار ترس،  4متعلق به نگرش نسبت به کالس،  آیتم 3

ای هبعد نيز با استفاده از بار یدر مرحله .دست آمدبه آیتم متعلق به عملکرد( ۲نسبت به ریاضي و 

بعد اصلي  4آیتم و  29ای با شدهنامه اصالحدر تحليل عاملي اکتشافي پرسش آمدهدستبهعاملي 

 دو یک مؤلفه را موردهر چراکه ،شدهدست آمد. درواقع بعد رفتار ترس با بعد اضطراب تلفيقبه

نامه را در پژوهش خود در ابعاد، ( آلفای کرونباخ این پرسش2۳۳2دادند. مورگان )سنجش قرار مي

 گزارش داد.  ۲۵/۳و  3۵/۳، ۲2/۳، ۲1/۳س، ریاضي و عملکرد به ترتيب، اضطراب، کال

ایایي یابي و پمحققان حاضر مورد ترجمه، اعتبار نامه برای اولين بار در ایران توسطاین پرسش

از تحليل  و هاعاملنامه از تحليل عامل اکتشافي برای استخراج قرار گرفت. برای اعتباریابي پرسش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . Fearful behavior 

2 . Attitude 

3 . Expectations 
4 . History 

5 . Self-concept 

6 . Performance 

7 . Eagly & Chakin 

8 . Sutarso 
9. Mental disorganization 
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و آزمون کرویت ۲3/۳برابر با  6KMO استفاده شد. نتایج آزمون هاعامل تأیيدبرای  تأیيدیعامل 

دهند که ها نشان ميدار است. این یافتهمعنا >۳۳6/۳Pدست آمد که در سطح به 22/4211بارتلت 

ها از قابليت الزم برای انجام تحليل عاملي اکتشافي برخوردارند. برای تحليل عاملي مقياس داده

( و مقادیر 2اصلي )چرخش متعامد به روش واریماکس هایمؤلفهنيز از روش تحليل  آماراب اضطر

باالترین  "نگرش نسبت به ریاضي " %3۲/63تر از یک، چهار عامل استخراج شد. عامل اول بيش

 (؛ عامل دوم با واریانس62، 61، 6۵، 64، 69، 62های واریانس را در تبيين مقياس بر عهده دارد )ماده

با واریانس  "آمارعملکرد در  "و سومين عامل  گذاری شد؛نام "آمارنگرش نسبت به درس " 2/69%

ها را تبيين واریانس پرسش %۵2/62با واریانس  "آماراضطراب درس "و عامل چهارم  است؛ 3۵/62%

 گيری تبيين ای مورد اندازهواریانس خصيصه %11/19چهار عامل  رفتههمرویو  باشد؛کرد، مي

 هایصشاخاغلب بر اساس نتایج نيز استفاده شد.  تأیيدیکنند. از طرف دیگر از تحليل عامل مي

، نسبت مجذور خي به درجه 2χ=  33/2۲6) شامل مجذور خي آمارنامه اضطراب پرسشبرازندگي 

 یافتهتعدیل(، شاخص نيکویي برازش GFI=  ۲6/۳ )(، شاخص نيکویي برازش df2χ/=  2/9آزادی )

(2۵/۳  =AGFI( شاخص برازندگي هنجار شده ،)۲2/۳  =NFI شاخص برازندگي تطبيقي ،) 

( ۲1/۳  =CFIشاخص تاکر ،)-( ۲9/۳لویس  =TLI جذر ميانگين )تقریب  یمجذور خطا 

(۳۲/۳ =RMSEA دارای برازش )ا همعيارهای برازش بر خوب بودن برازش داده .باشدمي قبولقابل

های مربوط به ها روی عاملدهند که مادهعاملي این مقياس داللت دارد. نتایج نشان ميبا ساختار 

(. p≤۵/۳دارند )الگوهای عاملي از لحاظ آماری معناضرایب مسير  یاند و همهدار داشتهخود بار معنا

، تأیيدی، نتایج تحليل عامل درمجموعبودند.  4۳/۳بارهای عاملي باالی  اتفاقبهدیگر، قریببيانبه

 دهندميرا نشان  آماربعد اضطراب درس  6۲و  4، 9، 2، 6 هایسؤالکرد.  يدأیتساختار عاملي آن را 

بعد اضطراب کالس  66و  6۳ ،3 ،۲، 2، 1 ،۵ هایسؤالاست.  1۵/۳تا  9۵/۳و بارهای عاملي آن بين 

 و 61 ،6۵، 64، 69 ،62 هایسؤالاست.  ۵/۳تا  92/۳و بارهای عاملي آن بين  دهندمينشان  را آمار

 هایسؤالاست.  ۲4/۳تا  22/۳و بارهای عاملي آن بين  دهندميبعد اضطراب ریاضي را نشان  62

تا  9۵/۳و بارهای عاملي آن بين  دهندميرا نشان  آمارعملکرد در درس بعد  29و  22 ،26، 2۳، 63

چنين در پژوهش حاضر هم .باشدميیابي مناسب ابزار از لحاظ اعتبار درمجموعبنابراین  است؛ ۵6/۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy 

2 . Varimax 
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، آمار، اضطراب کالس آمارکلي و در ابعاد، اضطراب درس  آمارگيری اضطراب اندازه ینامهپرسش

، ۲۳/۳، 2۲/۳، ۲2/۳ترتيب، با روش آلفای کرونباخ،  به آماراضطراب ریاضي و عملکرد در درس 

ای کردن بر يمدونباشد. در روش قبول و کافي ميپایایي قابل یدهندهاست که نشان ۲6/۳و  34/۳

و  ۲9/۳ا برابر ب هایسؤالاول  یآلفای کرونباخ برای نيمه آماری اضطراب نامهتحليل پایایي پرسش

نامه برای استفاده بود و این نشان از پایایي مناسب پرسش 12/۳برابر با  هایسؤالدوم  یبرای نيمه

  از آن در تحقيق است.

نامه توسط این پرسش (:2313)جوهانسون و فينی،  شناختیروانمقياس نيازهاي اساسی  -2

ای ارضای ماده 26 ینامهاز پرسش شدهبرگرفته ؛ که( تهيه شده است2۳6۳جوهانسون و فيني )

در  شناختيرواناز مقياس نيازهای اساسي  شدهاقتباس( 2۳۳9گانيه ) شناختيروانهای اساسي نياز

( 2۳6۳کنندگان حاضر در تحقيق جوهانسون و فيني )( است. شرکت63۲۵کار دسي و رایان )

موافقم  کامالًای ليکرتي از درجه 2در یک مقياس  هاسؤالشناسي بودند و به روان یدانشجویان رشته

 بستگياعتبار ابزار، ابتدا هم ی( برای محاسبه2۳6۳جوهانسون و فيني ) مخالفم پاسخ دادند. کامالًتا 

چنين جوهانسون دار بودند. هممعناها سؤالبستگي دروني تمام را محاسبه کرده که هم هاسؤالميان 

با  که ؛ابزار استفاده کرده است( از تحليل عامل اکتشافي برای مناسب بودن اعتبار 2۳6۳و فيني )

توجه به کاهش یافت و با سؤال 61به  سؤال 26شده از های مختلف مدل نهایي تعدیلبررسي مدل

حکایت از برازنده بودن  CFI= 3۳/۳و  2X  ،31 =df ،۳4/۳ =RAMSEA=  ۳3/4های مدلشاخص

 ینامهبستگي بين پرسشهم (2۳6۳، جوهانسون و فيني )زمانهماعتبار  یمدل دارد. برای محاسبه

ت مثبت با دیگران، نگراني از کفای یپيروی، تسلط بر محيط، رابطههای خودنامهحاضر را با پرسش

اضطراب منتشر و اجتناب از شکست محاسبه کرده است که  هایهآميز، نشاناجتماعي، افکار نگران

 ی( برای محاسبه2۳6۳جوهانسون و فيني )چنين هم دار بوده است.معنا آمدهدستبهروابط  یهمه

د خودمختاری، شایستگي و و در ابعا شناختيرواننامه ارضای عمومي نيازهای پایایي پرسش

 دهدميآورد که نشان  دستبه ۲۳/۳و  1۳/۳، 12/۳جویي به روش آلفای کرونباخ، به ترتيب پيوند

 . باشدميو مناسب  قبولقابلپایایي ابزار 

نامه مورد ترجمه، اعتباریابي و پایاسنجي قرار گرفت. حاضر نيز اولين بار این پرسشدر پژوهش 

 عمومي در بين دانشجویان، از روش شناختيروانهای اساسي اعتباریابي مقياس ارضای نياز منظوربه

نامه پرسشبرازندگي  هایشاخصاغلب استفاده شد. بر اساس نتایج  تأیيدیآماری تحليل عامل 

، نسبت مجذور خي به درجه آزادی 2χ=  ۲2/2۲۳شامل مجذور خي ) شناختيرواننيازهای اساسي 

(2/9  =/df2χ شاخص نيکویي برازش ،)(۲۵/۳ =GFI شاخص نيکویي برازش ،)یافتهتعدیل  
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(۲۵/۳ =AGFI( شاخص برازندگي هنجار شده ،)۲4/۳ =NFI شاخص برازندگي تطبيقي ،) 

(۲1/۳ =CFI شاخص ،)تاکر-( ۲2/۳لویس  =TLI جذر ميانگين )تقریب  مجذور خطای 

(۳۲/۳ = RMSEA دارای برازش )بر خوب بودن برازش  معيارهای برازش جدول .باشدمي قبولقابل

های مربوط ها روی عاملدهند که مادهها با ساختار عاملي این مقياس داللت دارد. نتایج نشان ميداده

دارند لگوهای عاملي از لحاظ آماری معناضرایب مسير ا یاند و همهداشتهدار بار معنيا ،به خود

(۳۵/۳≥pبه .)نتایج تحليل عامل درمجموعبودند.  4۳/۳بارهای عاملي باالی  اتفاقبهدیگر، قریببيان ،

ابزار از لحاظ اعتبار و پایایي مناسب  درمجموعبنابراین ؛ کرد يدأیت، ساختار عاملي آن را تأیيدی

، عاد، خودمختاریکلي و در اب شناختيرواننامه نيازهای باشد. در پژوهش حاضر پایایي پرسشمي

است که  12/۳و  16/۳، 2۲/۳، 23/۳جویي به ترتيب، با روش آلفای کرونباخ، شایستگي و پيوند

 .شدباميو مناسب ابزار  قبولقابلپایایي  یدهندهنشان

 هايافته
توصيفي مانند  آمار هایشاخص از ،اطالعات تلخيص و پژوهش متغيرهای جهت توصيف

بستگي تحقيق از روش تحليل هم یگردید. برای بررسي فرضيه استفاده استاندارد انحراف و ميانگين

اقدام شد. در  AMOS افزارنرمبنيادی استفاده شد و در پایان به بررسي مدل ساختاری با استفاده از 

 گزارش شده است. شناختيروانو نيازهای  آمارتوصيفي اضطراب  هایشاخصجدول زیر 

 آمارها در ابعاد اضطراب هاي توصيفی کل آزمودنیشاخص -1جدول
 شناختیرواننياز  جويیپيوند شايستگی مختاريخود آماردرس در عملکرد  اضطراب رياضی آمارکالس اضطراب  آماراضطراب درس  

 22/۲1 1۲/9۲ 24/9۳ 23/61 1۵/6۵ 3/69 ۵2/6۵ ۵2/6۳ ميانگين

 ۳2/69 6۵/1 3۲/۵ 6/4 12/2 24/4 ۲3/9 62/9 استاندارد انحراف

 94 69 6۳ 9 ۵  1 2 ۵ حداقل

 662 43 42 26 2۳ 24 2۲ 2۳ حداکثر

 9۵۳ 9۵۳ 9۵۳ 9۵۳ 9۵۳ 9۵۳ 9۵۳ 943 کل

 
ن های چولگي و کشيدگي نشاپژوهش، نتایج بررسي شاخصهای ی متغيرقبل از بررسي رابطه

مون ها از آزتر نرمال بودن دادهچنين برای بررسي بيشنرمال است. هم صورتبهها داد که توزیع داده

ها ادهتوزیع د نی نرمال بودها اجرا شد و معنادار نبودن نتایج آن نشانهاسميرنف بر داده-کالموگروف

 ها گزارش شده است.بستگي متغيرماتریس هم 2بود. در جدول شماره 
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 هاي پژوهشبستگی متغيرماتريس هم -2جدول 

 پيوندجويی شايستگی خودمختاري عملکرد در درس آمار اضطراب رياضی اضطراب کالس آمار اضطراب درس آمار هامتغير

       6 اضطراب درس آمار

      6 4۲/۳** اضطراب کالس آمار

     6 ۵/۳** ۵6/۳** رياضی اضطراب

    6 -42/۳** -46/۳** -43/۳** عملکرد در درس آمار

   6 63/۳** -6۲/۳** -2/۳** -22/۳** خودمختاري

  6 93/۳** 2۵/۳** -29/۳** -2/۳** -94/۳** شايستگی

 6 ۵2/۳** 49/۳** 22/۳** -62/۳** -62/۳** -24/۳** پيوندجويی

۳6/۳  **P< 

، اضطراب کالس آمارمختاری با اضطراب درس ی نياز به خودرابطه ،2توجه به جدول شماره با

 یو رابطه ر است، مثبت و معناداآمارو با عملکرد در درس  ، اضطراب ریاضي منفي و معنادارآمار

با  و ، اضطراب ریاضي منفي و معنادارآمار، اضطراب کالس آمارنياز به شایستگي با اضطراب درس 

، ارآمجویي با اضطراب درس ی نياز به پيوندو رابطه مثبت و معنادار است؛، آمارعملکرد در درس 

، مثبت و معنادار آمارو با عملکرد در درس  ، اضطراب ریاضي منفي و معنادارآماراضطراب کالس 

مختاری، شایستگي و به خود )نياز شناختيروانهای ی مجموعه نيازاست. برای بررسي رابطه

، اضطراب آمار، اضطراب کالس آمار)اضطراب درس  آماره ابعاد اضطراب جویي( با مجموعپيوند

نتایج  9بستگي کانوني استفاده شد. در جدول شماره ( از تحليل همآمارو عملکرد در درس  ریاضي

 تحليل کانوني گزارش شده است.

حليلي تبين و متغيرهای مالک، از روش آماری بستگي کانوني بين متغيرهای پيشبرای بررسي هم

های ی نيازهابستگي کانوني استفاده شده است. فرض بر این است که بين ترکيب خطي مؤلفههم

متغيری وجود دارد. اولين مرحله ی چندرابطه آمارهای اضطراب با ترکيب خطي مؤلفه شناختيروان

ی، آزمون دارترین آزمون معناباشد، رایجبستگي کانوني ارزیابي مدل کانوني ميدر تحليل هم

های لمبدای ویلکز، هتلينگ، پيالیي و داری از آزموناست. معموالً برای ارزیابي معنا Fداری معنا

در آزمون  F= 12/۵در آزمون پيالیي،  F= 63/۵. با توجه به شودميی روی استفاده ریشه ترینبزرگ

دار است. مقدار ویلکز مساوی معنا  p<۳۳6/۳در آزمون ویلکز روابط در سطح  F= 42/۵هتلينگ و 

۲9/۳ (۳۳6/۳>p ،42/۵  =F) دار وجود داردی معنامتغير رابطه دودستهباشد. بدین معني که بين مي .

اوی با ی اثر مساندازه درنتيجهکند، ی واریانسي است که مدل تبيين نميدهندهلمبدای ویلکز نشان

ʎ-6 بيين تواند آن را تمتغير است که مدل مي یدودستهی مقدار واریانس مشترک بين دهندهکه نشان

درصد از واریانس خودمختاری، شایستگي  62در این پژوهش  آمده دستبهمدل  دیگر عبارتبه کند؛

، اضطراب ریاضي، آمار، اضطراب کالس آماره متغيرهای اضطراب درس مجموع جویي باو پيوند

 .کندميیان را تبيين در دانشجو آمار ، اضطرابآمارعملکرد در درس 
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 با شناختیروانهاي مجموعه نياز يبستگی کانونی رابطهنتايج تحليل هم -0جدول 

 بر اساس آماره خی دو بارتلت آمارمجموعه اضطراب 

 سطح معناداري درجه آزادي خی دو بارتلت المبداي ويکلز واريانس تبيين شده (r2)مربع همبستگی  (CR) همبستگی کانونی مجموعه

6 9۲/۳ 6۵/۳ 62/۳ ۲9/۳ 22/19 62 ۳۳6/۳ 

2 66/۳ ۳6/۳ ۳6/۳ 3۲/۳ 1۵/1 1 9۵/۳ 

9 ۳2/۳ ۳۳1/۳ ۳۳1/۳ 33/۳ 61/2 2 9۵/۳ 

 
های مستقل و وابسته اول متغير ی، آماره خي دو بارتلت برای مجموعه9توجه به جدول شماره با

نها یک نتيجه گرفت که ت توانميبنابراین با توجه به این یافته،  معنادار است؛ ۳۳6/۳در سطح  22/19

 اول  یمجموعه یها وجود دارد. رابطههای مستقل و وابسته در دادهمعنادار از متغير یمجموعه

9۲/۳ =CR اول  یدرصد از تغييرات مجموعه 16/۳ شناختيروانهای اول نياز یاست و مجموعه

 9چنين با توجه به جدول شماره . همکندميشناسي را تبيين دانشجویان رشته روان آماراضطراب 

ه کمعناداری ندارند. حال برای بررسي این یهای مستقل و وابسته رابطهدوم و سوم متغير یمجموعه

ا هنی ارتباط آاند و نحوههایي تشکيل شدههای مستقل و وابسته از چه متغيراول متغير یمجموعه

 ی اول گزارش شده است.نتایج بررسي مجموعه 4چگونه است، در جدول شماره 

اول  يبار کانونی، ضريب کانونی استاندارد شده، واريانس تبيين شده مجموعه -9جدول 

 بينهاي مالک و پيشمتغير
 ي اولمجموعه  هاي مورد بررسیمتغير متغير کانونی

 (sr2بار کانونی ) ضريب (sr) بار کانونی Coef استاندارد کانونیضريب   شناختیهاي رواننياز

 42/۳ -1۵/۳ -21/۳ نياز به خودمختاري 

 ۲4/۳ -32/۳ -11/۳ نياز به شايستگی

 ۵4/۳ -24/۳ -2۲/۳ نياز به پيوندجويی

 16/۳            (Adequacy) واريانس تبيين شده

 (Redundancyپوشی )هم ۳3/۳            

 ۲2/۳ 36/۳ 16/۳ اضطراب درس آمار اضطراب آمار

 9۲/۳ 12/۳ 66/۳ اضطراب کالس آمار

 42/۳ 1۵/۳ 66/۳ اضطراب رياضی

 ۵3/۳ -22/۳ -91/۳ عملکرد در درس آمار

 ۵1/۳            شدهواريانس استخراج

 پوشیهم ۳۲/۳           

 
متغير کانوني است، ضرایب کانوني استاندارد شده، بستگي هم یدر جدول فوق بار کانوني، نشانه

ير ی اهميت متغدهندههمانند ضرایب رگرسيون استاندارد شده در تحليل رگرسيون هستند و نشان

نياز به شایستگي دانشجویان رشته  شناختيروانهای اول نياز یهمجموع درمثالً  ه هستند؛مجموع در
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 دانشجویان  آماراول از اضطراب  یهمجموع درترین اهميت و دارای بيش -11/۳شناسي روان

دارای  -91/۳ آماراز آن متغير عملکرد در درس  و پس 16/۳ آماراضطراب درس شناسي، متغير روان

همانند  بستگي کانوني،ها در تحليل همکه مجموعه ترین اهميت است. این نکته شایان ذکر استبيش

وني ها متغير کانیابي معادالت ساختاری یا تحليل عاملي هستند که به آنهای مکنون در مدلغيرمت

چنين در جدول فوق واریانس تبيين شده، ميزان واریانسي است که هر ( هم69۲۵گویند )هومن، مي

ميزان واریانسي است که  یپوشي نيز نشانه. همکندميمجموعه، متغير کانوني خودش را تبيين 

؛ به نقل از قالوندی و 2۳۳2، 6)تاباچينک و فيدل کندميمقابل، متغير کانوني را تبيين  یمجموعه

 شناختيروانمجموعه نياز  ،مثالً ميزان واریانس استخراج شده متغير کانوني اول (؛6936همکاران؛ 

. ميزان کندميرا تبيين  شناختيوانردرصد از واریانس نياز  3نيز  آماردرصد است. اضطراب  16

درصد  ۲نيز  شناختيرواندرصد و نياز  ۵1 آمارواریانس استخراج شده متغير کانوني اول اضطراب 

وشي پهای واریانس تبيين شده و هم. با توجه به شاخصکندميرا تبيين  آماراز تغييرات اضطراب 

کدیگر بين و مالک ارتباط نسبتاً خوبي با یهای پيشاول متغير یتوانيم نتيجه بگيریم که مجموعهمي

؛ 2۳۳2های کانوني، تاباچنيک و فيدل )ها یا متغيرهدرمجموعهای معنادار دارند. برای شناسایي متغير

تر هر متغير و بيش 9۳/۳کنند که بار کانوني ( پيشنهاد مي6936به نقل از قالوندی و همکاران، 

اول  یهمجموع درهای معنادار بنابراین، متغير خودش است؛ یهمجموع درمعنادار بودن آن  ینشانه

 دراست.  -24/۳جویي ، پيوند-32/۳، شایستگي -1۵/۳اری ، شامل خودمختشناختيروانهای نياز

، اضطراب کالس 36/۳ آمارهای معنادار شامل اضطراب درس ، متغيرآماراول اضطراب  یهمجموع

ها نتيجه است. با توجه به این یافته -22/۳ آمار، عملکرد در درس 1۵/۳، اضطراب ریاضي 12/۳ آمار

شناسي در سطح باالتری قرار ی رواندانشجویان رشته شناختيروانهای گيریم که هر چقدر نيازمي

های شده و شرایط مساعدی را برای رشد نيازها تأمينآن شناختيروانهای داشته و نياز

کمتری را تجربه کرده و به دنبال آن  آمارشان فراهم شود به همان نسبت اضطراب شناختيروان

 نگرش مثبتي خواهند داشت. آمارنسبت به درس 

نتایج از روش معادالت ساختاری از نوع تحليل مسير استفاده شد که در  تردقيقجهت بررسي 

 نتایج گزارش شده است. 6شکل 
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1 . Tabachnik & Fidell 



 65 شناسیی روانشناختی و اضطراب آمار دانشجویان رشتههای اساسی روانی بین نیازبررسی رابطه     

 

 

 

 

 

 

 مدل پيشنهادي و ضرايب استاندارد آن  -1شکل 

، (2χ=  39/199شامل مجذور خي ) ،پيشنهادیبرازندگي مدل  هایشاخصاغلب اساس نتایج بر 

(، GFI= 32/۳)(، شاخص نيکویي برازش df2χ/=  14/22آزادی ) ینسبت مجذور خي به درجه

(، NFI= 3۲/۳(، شاخص برازندگي هنجار شده )AGFI= 3۲/۳) یافتهتعدیلشاخص نيکویي برازش 

 (، شاخص IFI=  6(، شاخص برازندگي افزایشي )CFI= 33/۳شاخص برازندگي تطبيقي )

( دارای برازش RMSEA=۳۳1/۳تقریب ) مجذور خطای( جذر ميانگين TLI= 33/۳لویس )-تاکر

 .باشدمي قبول قابل

 گيريبحث و نتيجه
 آمارو اضطراب  شناختيروانهای بنيادی ی بين نيازبررسي رابطه ،هدف از پژوهش حاضر

طراب و اض شناختيروانبين نيازهای "اول  یشناسي بود. با آزمودن فرضيهی رواندانشجویان رشته

بستگي کانوني نشان داد، بين ارضای نتایج تحليل هم "دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد آمار

ی منفي و معنادار یدانشجویان رابطه آمار و ابعاد اضطراب در اضطراب شناختيرواننيازهای اساسي 

 هيدر، ریموند، امای و سيندیا (؛2۳6۳پژوهش حاضر با نتایج مطالعات لينچ ) ی. یافتهوجود دارد

 نژاد و (؛ رحيمي2۳66(؛ گوستد و همکاران )2۳۳۵(؛ وی و همکاران )2۳64(؛ اوزمان )2۳۳2)

  یگفت، مطابق با نظریه توانمي اییافتهخوان است. در تبيين چنين هم (6939نژاد )پاک

 نيازهای اتاًذ چنينهم هاآن. باشندمي باانگيزه سالمت و رشد برای طبيعي طوربه افراد گری،خودتعيين

ی یهنظر .کندميبودن کمک  سالم و رشد به نيازها این ساختن دارند. برآورده اساسي شناختيروان

های هایي را برای برآورده ساختن نيازدهد، انسان تالشچنين نشان ميگری همتعيينخود

مکن مثمر نباشد، ها مثمرچه این تالشو چنان آورد؛عمل ميذاتي به صورتبهاساسي را  شناختيروان

ي و شناخت های هيجانيو عواطف، پاسخ سالمت روان به وجود آید؛ یکنندههای تهدیداست موقعيت

را  آمارچون اضطراب ( هم2۳64؛ اوزمان، 2۳۳3و دوریيز،  ناسالم )لوکاکس، واناستنکيست، گوسنز

ک ، عدم ارضای هر یدهدمينتایج تحقيقات پيشين نشان  درواقعوجود آورد. در محيط تحصيلي به

 خودمختاري

 شايستگی

درس آماراضطراب   

جویيپيوند  

در درس آمار لکردعم  

 اضطراب ریاضي

 اضطراب کالس آمار
نيازهاي 

شناختیروان  

 اضطراب آمار
03/3  

91/3  

02/3  

۲6/3  

6۲/3

60/3  

61/3  ۲5/3-  
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پژوهش )رایان و  نتایج . در همين راستا،اندازدميسالمت روان را به خطر  شناختيرواناز نيازهای 

 حمایت ، از احساس بودن،يشناختروان نيازهایاز  ( نشان داد، رضایت2۳64؛ اوزمان، 2۳۳۳دسي 

یج . از سوی دیگر نتاشودمي مریض و منفعل شوند، فردسرکوب مي نيازها این که و هنگامي ؛کندمي

 بانتخا کهوقتي دار،معنا منطق یارائه و انتخاب برای فرصت ایجاد ( نشان داد،2۳6۳پژوهش لينچ )

 چنين نتایج وی واست. هم مهم روانيبهزیستي  و دروني برای( استقالل از حمایت) نيست ممکن

 ونيمجدد در برای اطمينان یتوانایي محدود ،بستگيافراد با اضطراب دل( نشان داد، 2۳۳۵همکاران )

 هایهلمداخ، دهدمياخير نيز نشان  هایپژوهشنتایج مطالعات دارند. در حقيقت  خودکنترليو منبع 

قابله مبرای  مضطربکمک به دانشجویان  منظوربهنيازهای اساسي رواني از درماني در مورد رضایت 

يازهای گفت ارضای ن توانميواقع خواهد شد. به بياني دیگر  مؤثر سطح پریشانيو کاهش تدریجي 

ها آن ارآمو از ميزان اضطراب  دانشجویان را تضمين کرده شناختيروان، سالمت شناختيرواناساسي 

 .کاهدمي

زهای ميان ارضای نيا یبستگي کانوني پژوهش حاضر نشان داد، رابطهنتایج تحليل هم چنينهم

پژوهش حاضر با نتایج پژوهش  یدانشجویان مثبت و معنادار است. یافته آماراساسي و عملکرد در 

(؛ سوریبو، 2۳۳۲) گاگني و روکا(؛ 2۳۳2نيميک و رایان )(؛ 6936خوارزمي، کارشکي و عبدخدائي )

 کادرا گفت، توانمي اییافتهراستا است. در تبيين چنين هم( 2۳۳3) و کریستيانسن هالواری، فالتا

 یالقهع بينيپيش برای مالک مناسبي تواندمي شناختيروان اساسي هاینياز یارضا از دانشجویان

 ، زماني شرایط نيازهای حمایتي انگيزشي تضمينباشد. عالوه بر این یادگيری تداوم به یادگيرندگان

 هایوانایيتمستقل، ابتکار عمل، نشان دادن  صورتبهکه افراد فضایي برای انتخاب، کار کردن  شودمي

گانيه و )به بيان افکار و احساسات بپردازند  ،بدون انتقاد و بازخورد کنترلي ،آزادانه صورتبه خود

 هنوببهمشخص شده است، وجود شرایط انگيزشي  درنتيجه(. 2۳62؛ مورو و ماگوو، 2۳۳9همکاران، 

اساسي  نيازهایبه بهبود رضایت از  دروني حمایت کرده و منجر هایمکانيسمد از توانميخود 

وح به سط شناختيروانشود. در حقيقت سطوح باالیي از رضایت و نيازهای دروني  شناختيروان

در  آمارو به دنبال آن ما شاهد کاهش عالئم اضطراب  شودميمنجر  شناختينرواباالتر عملکرد 

 دانشجویان خواهيم بود.

گفت، افراد با سطوح باالتر خودمختاری دارای  توانمي اییافتهچنين در تبيين چنين هم

 ،ایستگيهستند و افراد با سطوح باالتر ش و تفکر انتقادی يت، خالقاستقالل ،خودکنترلي، خودتنظيمي

 چنين افراد با سطوحمقابله برخوردارند. هم هایمهارتله و أ، حل مسشناختيرواناز توانایي باالتر 

اجتماعي، شایستگي برای حفظ روابط  هایمهارتجویي، دارای حمایت اجتماعي، باالتر پيوند

ه ب هاویژگيهمدلي، افزایش همکاری با دیگران باالتر هستند. در حقيقت این  هایمهارتنزدیک، 
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تا  دکنمي، کمک شودميدر سطوح باالیي ارضا  شانشناختيرواندانشجویاني که نيازهای اساسي 

داشته  آمارر آن عملکرد بهتری نيز د تبعبهبپردازند و  آمارتری به یادگيری ، عالقه و توان بيشباانگيزه

 باشند.

عاد بيني ابقادر به پيش شناختيروانهای دیگر پژوهش حاضر حاکي از آن است، نياز ییافته

وان از باالترین ت شناختيروانهستند و متغير شایستگي از ميان متغيرهای نيازهای  آماراضطراب 

، نتایج پژوهش حاضر با نتایج راباز و همکاران برخوردار است. آمارکنندگي برای اضطراب بينيپيش

( هماهنگ است. در 2۳64( اوزمان )6932صالحي و همکاران ) 2۳6۳؛ گيلت و همکاران، 2۳64

 خاص ستانداردهایا برآورده ساختن، برای نيازی شایستگي به گفت، نياز توانمي اییافتهتبيين چنين 

که  شوديمکنترل  و پيشرفت تسلط، از درک به منجر رضایت از این نياز درنتيجه .یک وظيفه است

 .انجامدمي آماربه عملکرد بهتر در 

رای که افراد تمایل شدید ب مستلزم این است ،از شایستگي شناختيرواننيازهای اساسي  درواقع

 و وجود آوردن پيامدهای درخواستيی احساس شایستگي توسط بهکنش مؤثر با محيط، تجربهبرهم

؛ ادموند، نتومانيس و دودا، 2۳66و همکاران،  از اتفاقات ناخواسته داشته باشند )مایک جلوگيری

از چگونگي عملکرد، ميزان موفقيت و رسيدن به اهدافشان  متأثرشایستگي افراد  درنتيجه(. 2۳۳۲

(. نتایج پژوهش حاضر از نتایج پژوهش 2۳6۳؛ گيلت و همکاران، 2۳64است )راباز و همکاران، 

. وی در تحقيق خود به این نتيجه رسيد، فراواني و گنجایش کندمي( نيز حمایت 2۳۳9س )فيرکلو

 ت.فيزیکي اس شدهادراکمهم از شایستگي  یکنندهتعيينجسماني یک  هایفعاليتمشارکت در 

 يشناخترواننتيجه گرفت، افرادی با سطوح باالیي از ارضای نياز  توانميچنين  درنهایت

ی هاویژگياین افراد  درواقع، عواطف مثبت و سالمت عمومي هستند، نفسعزتشایستگي دارای 

 که دارای اضطرابباال عالوه بر آن نفسعزتمثبتي چون دارا بودن سالمت روان، عواطف مثبت و 

ری نيز در عملکرد بهت اني که احساس شایستگي کمتری دارندکمتری هستند، نسبت به دانشجوی آمار

 دارند. آمار

مستقيم  اثر کلي و شناختيرواننتایج مدل معادالت در تحليل مسير نشان داد، نيازهای  ورکليطبه

 مستقيمغيراثر کلي و  ترینبيش شناختيروانو نيازهای اساسي  دارد؛ آمارمعناداری بر روی اضطراب 

پس از اضطراب  شناختيروانو ارضای نيازهای اساسي  دارد؛ آماربر روی بعد اضطراب  معنادار را

 توانيمدارد. از نتایج همسو با نتایج پژوهش حاضر  آماررا بر روی عملکرد در  تأثيرترین بيش آمار

( و اوزمان 2۳66(؛ گوستد و همکاران )2۳64به پژوهش کورماس، کارامالي و انوگنوستوبلوس )

ه نيازهای ک توجهيقابلهم گفت، با توجه به س توانمي اییافته( اشاره داشت. در تبيين چنين 2۳64)

ميان  یدارد و از سوی دیگر رابطه آمارو اجتناب از درس  آماردر تبيين اضطراب  شناختيروان
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 چنين نتيجه گرفت، دانشجویان توانمياست؛  دوسویه آمارو اضطراب  شناختيرواننيازهای اساسي 

، به همان نسبت تمایل پایيني نسبت به ارضای برندميباالیي رنج  آمارشناسي که از اضطراب روان

، این شناختيروانو از سوی دیگر با کاهش ارضای نيازهای اساسي  دارند شناختيرواننيازهای 

وس در ميان در آماردرس  ،تری نيز رنج خواهند برد. به سخني دیگربيش آماردانشجویان از اضطراب 

چه دانشجویان در این رشته و چنان شودميدروس دشوار محسوب  ازجملهشناسي دیگر روان

نيز کسب کنند، به ارضای نياز اساسي شایستگي پاسخ داده  جزئيي هرچند هایمهارتو  هاموفقيت

 سالمتهب دهدميپاسخ  شناختيروانکه به نياز اساسي عالوه بر آن آمارو با افزایش عملکرد بهتر در 

( و موجب 2۳64؛ اوزمان )2۳۳3؛ رایان، 6932)صالحي و همکاران،  کندميروان و بهزیستي کمک 

. عالوه بر این رفع شودمي آمارکاهش ميزان اضطراب و استرس حاصل از دروس دشوار مرتبط با 

و یا حتي محدودیت  نياز به خودمختاری )به دليل محدودیت در انتخاب واحد درسي در وقت معين

با استاد  ثرمؤبرقراری ارتباط )جویي چنين ارضای نياز به پيوند( و همآماردر انتخاب استاد مربوط به 

مرتبط به  هایدورهدر ( 63۲۵کروز و همکاران، ) آماربه دليل ترس از استاد  و سایر دانشجویان آمار

دانشجویاني که با این شرایط به رفع نيازهای اساسي در محيط  درنتيجه .رسدمينظر مشکل به آمار

 مارآکه بر اضطراب قادرند عالوه بر آن پردازندمي آمارمرتبط به  هایکالسدر  مخصوصاًدانشگاهي 

 داشته باشند. آمارخود فائق آیند، عملکرد بهتری نيز در 

ضطراب بر ميزان ا توجهيقابلسهم  شناختيروانکه نيازهای گفت با توجه به آن توانمي درنهایت

شناسي در را دارد. الزم است رفع نيازهای اساسي دانشجویان روان آمارو چگونگي عملکرد در  آمار

با برقراری  ستادانو ا قرارگرفتهو مداخالت آموزشي  هاریزیبرنامهدر  آمارمرتبط به  هایکالس

جویي(، باال بردن ميزان توانایي و مهارت در حل مسائل دانشجویان )نياز به پيوندبا  مؤثرارتباط 

ایستگي( و تعيين شرایطي که به ارضای نياز به خودمختاری چون خودتنظيمي و آماری )نياز به ش

یان بر تا دانشجو )نياز به خودمختاری( به ارضای نيازهای اساسي پرداخته کندميکمک  خودکنترلي

 اضطراب آماری خود فائق آمده و عملکرد بهتری نيز داشته باشند.

 ،درنتيجهد صورت گير بااحتياطباید  ،پژوهشي محدود یاست تعميم نتایج به دليل جامعه ذکرقابل

در سایر  مارآمرتبط به  هاینظریهبا دیگر  شناختيروانميان نيازهای  یبررسي رابطه شودميپيشنهاد 

و سواد آماری در  کمي هایمهارتدليل اهميت  کشور صورت گرفته و عالوه بر این به هایدانشگاه

 بين سایر یدر این زمينه به بررسي رابطه مندعالقهشناسي، پژوهشگران چون روان هایيرشته

تحقيقاتي  اسيشنرواندانشجویان  آمارانگيزشي، شناختي و شخصيتي با اضطراب  بينپيشمتغيرهای 

 را انجام دهند.
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 منابع

 فارسی الف.

انگيزش دروني در رابطه  ایواسطه(. نقش 6939. )وادج ،اماني و هسام ،صالح نجفي لهه،ا ،حجازی

 .۲۲-22 ،(2)3 ،شناسي معاصرروان .و رضایت از زندگي شناختيروانبين نيازهای بنيادین 

 (. نقش نيازهای 6936. )حمدسعيدو عبدخدائي، م سين، کارشکي، حکرمخوارزمي، ا

ادگيری یجویي( در عالقه یادگيرندگان به تداوم )خودمختاری، شایستگي و پيوند یگرخودتعيين

 .4-6، شناسي تربيتياولين همایش ملي روان .الکترونيکي

(. نقش ارضای نيازهای اساسي 6932. )هدیم ،مشکي و سينح ،کارشکي کرم،ا ،خوارزمي

 .یادگيری الکترونيکي هایدورهو باورهای شناختي در انگيزه دروني دانشجویان  شناختيروان

 .62-3 ،(4)4 ،دانشگاهي یادگيری الکترونيکي یمجله

با  شناختيروان(. رابطه عملکرد خانواده و نيازهای 6939. )حسن، منژادرحيميو  باسنژاد، عرحيمي

 .666-33، خانواده پژوهي .سالمت رواني نوجوانان

 ترجمه: سيد محمدی، تهران: ویرایش. .انگيزش و هيجان(. 69۲9ریو، جان مارشال. )

و سالمت  شناختيروان(. رابطه نيازهای بنيادی 6932. )هراو صالحي، ز مير، قمراني، ااجرصالحي، ه

  ،پژوهشي طب جانباز-علمي یمجله .روان جانبازان بيمارستان حضرت اميرالمؤمنين اصفهان

6-3. 

ی (. تحليل کانوني رابطه6936. )حسنو بابایي سنگلجي، م واداماني ساری بگلو، ج سن،قالوندی، ح

، های نوین تربيتياندیشه .آموزاناساسي در ميان دانش شناختيروانفرهنگ مدرسه با نيازهای 

3-2۲. 

(. حمایت اجتماعي، 6939. )عظما ،چراغي و ژدهم ،احمدزاده اضيه،ر ،االسالميشيخ رتضي،م ،مرادی

 .ي در زنان شاغل: وارسي یک مدل علّشناختيروانو بهزیستي  شناختيرواننيازهای اساسي 

 .9۳3-232 ،(93)6۳ ،شناسان ایرانيشناسي تحولي: روانروان

(. نقش اهداف پيشرفت، انگيزش تحصيلي 6936. )واد، جایاژهو  سعودلواساني، م ختار،ویساني، م

 (،2) 61شناسي، ی روانمجله .ي: آزمون مدلي علّآمارو راهبردهای یادگيری بر اضطراب 

642-61۳. 
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Introduction  

Anxiety is one of the most important motivational and cognitive variables which 

significantly affects academic achievement, learning, performance as well as attention, 

concentration and information retrieval of learners (Schunk, Pintrich and Meece, 2008). 

Among the known types of anxiety in the area of education, one can point to test anxiety and 

statistics anxiety (Visany, Lavasanai and Ajehei, 2012). Cruise, Cash and Bolton (1985) 

found that statistics course anxiety is a multidimensional structure (Morgan, 2007). There is 

evidence in the literature that most students experience a high level of anxiety for statistics 

course (Slootmaeckers, 2014). Several studies reported a strong negative relationship 

between anxiety and performance in the statistics course (Chew and Dillon, 2014; 

Onwuegbuzie, 2004). Pan and Tang (2004) concluded that positive psychological 

components, such as psychological needs, can predict statistics course anxiety. The study of 

Uzman (2014) showed that psychological needs can explain the anxiety. The need for 

communication followed by the need for competence has a high predictive power to explain 

anxiety (Uzman, 2014). Arsalanogulu, Takin, Arsalanogulu and Auzmatlu (2010) found that 

there was a difference between anxiety levels and basic psychological needs (competence) 

by gender. In addition, the study of Kormas, Karamali and Anagnostopoulos, (2014) showed 

that students who experience high levels of attachment anxiety tend to experience low levels 

of satisfaction of basic psychological needs, which in turn, leads to symptoms of depression 

in their everyday life. The results of Quested et al. (2011) showed that satisfaction of basic 

psychological needs has a significant negative relationship with cognitive anxiety and 

physical anxiety. Moreover, satisfaction of psychological needs with the mediation of risk 

assessment significantly affects cognitive and physical anxiety of athletes. Therefore, the 

main research objective of this study was to determine the relationship of basic psychological 

needs (autonomy, competence, relatedness) with statistics course anxiety and its dimensions.  

Research question 

Does the linear combination of basic psychological needs (autonomy, competence, 

relatedness) have predictive power of statistics course anxiety and its dimensions for students 

of psychology?  

Method  

This research was descriptive and correlational. The statistics population included all 

psychology students in the International University of Imam Khomeini (RA), Tarbiat 
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Moallem University and PNU in Qazvin city. Finally, a sample of 350 university students of 

Qazvin city (250 female and 100 male) were selected via multistage cluster sampling method. 

The research instruments including were Statistics Anxiety Measure (SAM) of Morgan (2007) 

and Basic Psychological Needs Satisfaction Scale (BNSG-S) (Johnston and Finney, 2010). 

The validity and reliability of all these the instruments were confirmed. The data were 

analyzed by the canonical correlation analysis and the path analysis. 

Results  

Before examining the relationship among the research variables, it was confirmed that 

the data were distributed normally through the skewness and kurtosis indices. Kolmogorov-

Smirnov test results also showed that the data were normally distributed. The Pearson 

correlation coefficient showed that the relationship of basic psychological needs (autonomy, 

competence and relatedness) with statistics course anxiety and its dimensions was 

significant. The canonical correlation was used to examine the relationship between the 

linear combination of psychological needs components and the linear combination of 

statistics course anxiety components. The F and Wilk's lambda values showed that there was 

a significant relationship between the two variables. In this research, psychological needs 

explained 0.61 percent of statistics course anxiety variations of psychology students, and the 

need for competence has maximum beta coefficient. The path analysis results showed that 

model fit indices have an acceptable fit. Moreover, the relationship between the direct path 

coefficient of basic psychological needs and statistics course anxiety was significant. 

Moreover, the indirect effect of basic psychological needs (autonomy, competence and 

relatedness) on statistics course anxiety and its dimensions was significant. 

Discussion 

Results showed that there was a significant negative relationship between the satisfaction 

of basic psychological needs and statistics anxiety of students. In explaining such findings, it 

can be said that, according to the Self-Determination Theory (SDT), people are naturally 

motivated for growth and health. They also inherently have basic psychological needs. 

Satisfaction of these needs contributes to growth and health. Failure to satisfy any of the 

psychological needs will put mental health at risk. In this regard, the study of (Ryan & Deci, 

2000; Uzman, 2014) showed that satisfaction of psychological needs supports the feeling of 

being and when these needs are suppressed, the individual gets sick and passive. On the other 

hand, the study of Lynch (2010) showed that creating opportunities to opt-out has an 

important role in supporting autonomy and is associated with psychological well-being. 

People with higher levels of autonomy have higher self-regulation, self-control and critical 

thinking. People with higher levels of competence have higher problem-solving ability and 

coping skills, and people with higher levels of relatedness have higher social protection, 

social skills and empathy skills. In fact, these characteristics help students whose basic 

psychological needs are satisfied at higher levels learn statistics with higher motivation, 

interest and ability, and consequently, they will have better performance in this course.  

Key words: Basic psychological needs, Statistics course anxiety and its dimensions, 

Psychology students 
 




