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ـدت آن بـه          مقدمه: اضطراب امتحـان مسـئله   ـا عملکـرد تحصـیلی ارتبـاط دارد و ش ت کـه ب اي اـس

ـه عنـوان یـک عامـل       شـود  میعملکرد فرد آسیب زده و منجر به افت تحصیلی  و ارزش تکلیـف ب

ـان اثـر داشـته باشـد.      تواند به واسطه جهت میمهم در رشد تحصیلی  گیري هدفی بر اضطراب امتح

ـر مسـتقیم ارزش تکلیـف از طریـق جهـت گیـري            ـتقیم و غی این پژوهش با هـدف ارزیـابی اثـر مس

ــام شــد.      ــان انجـ ـر اضــطراب امتح نفـــر از  350روي  91روش: ایــن مطالعــه در ســال     هــدفی ـب

وزان مقطـع متوسـطه شـهر     دانـش  ري خوشـه   کرمـان کـه بـا اسـتفاده از روش نمونـه      آـم اي چنـد   گـی

ـا  اي انتخاب شدند انجام شد. واحدهاي پژوهش به پرسشـنامه  مرحله ي ارزش تکلیـف پینتـریچ و   ه

خ دادنـد.        گروت، جهت دي گیري هدفی الیوت و مک گریگـور و اضـطراب امتحـان فریـدبن پاـس

ري شـده در مـدل پیشـنهادي، از مـدل       یابی روابط بین متغیرهاي مکنـون و انـدازه  به منظور ارز گـی

: مـدل  هـا  یافتـه  تحلیـل شـد.   8,7بـا نـرم افـزار لیـزرل     ها یابی معادالت ساختاري استفاده شد و داده
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ي برازندگی خوبی برخوردار بود. متغیر مکنـون ارزش تکلیـف بـه طـور     ها ارزیابی شده از شاخص

ت     م مستقیم و غیر گیـري   ستقیم از طریق جهت گیري هدفی بر اضـطراب امتحـان اثرگـذار بـود. جـه

ي رگرسـیونی  هـا  هدفی نیز بر اضطراب امتحان اثر مستقیم داشت. همچنین در این الگـو، تمـام وزن  

ـر اضـطراب امتحـان        دار هستند. معنی 0,05از نظر آماري در سطح  نتیجـه گیـري:ارزش تکلیـف ب

ـر اضـطراب امتحـان     اثر مستقیم و غیر مستقیم  دارد. نتایج همچنین اثر مستقیم جهت گیري هـدفی ب

 .دهد میرا نشان 

ت   :واژگان کلیدي دل      ارزش تکلیـف، جـه یـابی معـادالت    گیـري هـدفی، اضـطراب امتحـان، ـم

  .ساختاري

  مقدمه

ــه  1940و  1930آغـاز و در دهـه    1900تحقیقـات در حـوزه اضـطراب امتحـان در اوایــل دهـه       جنب

ـن تحقیقـات در سـال      تر و تج میرس  2و منـدلر  1بـا مطالعـه ساراسـون    1952ربی به خـود گرفـت. ای

ا  شکل جدي به خود گرفت و در دهـه  ـود رسـید و تـاکنون بـه عنـوان        1970و  1960ي ـه ه اوج خ ـب

ظ کـرده اسـت. در        یک زمینه تحقیقی مهم در حوزه آموزش و روان ود را حـف شناسـی جایگـاه ـخ

تمرکـز صـرف     80رهاي شناختی و عاطفی بوده اسـت و در دهـه   تمرکز تحقیقا ت بر متغی  70دهه 

  ي دیگر  نیز مورد توجه قرار گرفت.ها بر موضوعات شناختی کاهش و توجه به زمینه

ر بعـد از هـوش و توانـایی بـه         میمطالعات در زمینه اضطراب امتحان نشان  ـه ایـن متغـی دهد ک

 ده اسـت کـه بـا آن رابطـه منفـی دارد     شـناخته شـ  صیلی ترین عامل مؤثر در عملکرد تح عنوان مهم

ـن زمینـه نشـان     2001، 3(مک دونالد دهـد کـه اضـطراب     مـی ). گزارش تحقیقات انجام شـده در ای

پیشرفت در  میامتحان  و نیـز  دانش آمـوزان راهنمـایی، دبیرسـتان    تواند منجر به کاهش عملکرد و 
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ـن  2004، 1در دانشجویان شود(کسـیدي  ی   ) ایـن امـر بـه دل   2008، 2، پـوت وی مـی  نظ یـل اخـتالل و ـب

ــد مــیشـناختی حاصــل از اضــطراب اتفــاق     ــوت ویــن و کونــورس  افت ). در 2010، 4و ســیمس 3(پ

ـه بـین اضـطراب امتحـان و عملکـرد  اسـت(چپل و             تجربـی شـواهدي وجـود دارد کـه بیـانگر رابط

کـه بـر    )1998، به نقل از زیـدنر، 1991(6توسط سیپ 5). در یک مطالعه فراتحلیلی2005همکاران، 

ـر اضـطرا         1988تا  1975مطالعه از سال  126روي  ـد مشـخص شـد کـه انـدازه اث ب امتحـان  انجـام ش

که یک جامعه رقـابتی اسـت بـین اضـطراب      7است. در هونگ کونگ -0,21بر عملکرد تحصیلی 

ــه          0,51امتحـان و افسـردگی رابطـه     ن جامع ـده اســت و نیـز گـزارش شـده کـه در اـی بـه دسـت آم

  ).2006و همکاران،  8(لی خودکشی رابطه دارداضطراب امتحان با 

ـه نزدیـک         مـی نتایج تحقیقات عوامل متعددي را نشـان   دهنـد کـه بـا اضـطراب امتحـان رابط

ش    ها دارند. در تمام مدل آمـوز   ي اضطراب امتحان به غیر از مدل یادگیري اجتمـاعی بـر نقـش داـن

ق بـه بررسـی       مـی در اضطراب امتحان توجه  کـه   مییـک مـدل مفهـو    شـود. در ایـن پـژوهش محـق

ـه پرداختـه اسـت. ارزش تکلیـف        بر ت  9اساس ادبیـات تحقیـق شـکل گرفت  10گیـري هـدفی   و جـه

  پژوهش به آنها توجه شده است.   میمتغیرهایی هستند که در مدل مفهو

ودن یـک تکلیـف      تکلیف به عنوان اهمیت ادراك شده ارزش تکلیف توسط فرد و مفیـد ـب

ـاران،   11(ایکلـس  یت و مفید بودن استاست که شامل سه مؤلفه عالقه، اهم ؛ بـه نقـل   1983و همک

ی و دو بعـد دیگـر        2011از لی، الئو و لیائو،  ـه عنـوان مؤلفـه دروـن ). در تحقیقات جدید بعد توجـه ب
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ـیمپکینز 2006و ایکلـس،   2، ویـدا 1به عنـوان مؤلفـه بیرونـی نـام گـذاري شـده انـد( دارلیـک         ، 3؛ س

ـوان سـائقی بـراي تعامـل در        مـی یـف را  ). ارزش تکل2006و ایکلـس،   4کـین -دیویس تـوان بـه عن

توانـد   مـی دهند که ارزش تکلیف  میي تحصیلی تعریف کرد. مطالعات انجام شده نشان ها فعالیت

ــزایش دهــد  ــدنر اضــطراب امتحــان را اف ــوز 5(زی ــائو،  2005، 6و متی ــی، الئــو و لی ــتین2011، ن -، س

ــان ــطراب و    مــی) گــزارش 1988( 9) . واتســون2011، 8و جیب ــف و اض ــین ارزش تکلی ــد کــه ب کن

ده مهـم از اضـطراب امتحـان      نگرانی رابطه منفی وجود دارد  و ارزش تکلیف یک پیشگویی کنـن

هرچـه ارزش تکلیـف بـاالتر    توان چنـین پنداشـت کـه     میدر مجموع است. با مرور ادبیات تحقیق 

ـن پـژوهش    از جمله متغیرهـاي دیگـر مـ    یابد. میرود اضطراب امتحان نیز افزایش  ورد توجـه در ای

ري مهـم در حـوزه        جهت گیري هدفی است.  ـوان یـک جهـت گـی نظریه جهت گیري هدفی بـه عن

الش   ـا بـه دسـت      مـی تحقیقات انگیزشی، بیانگر بازنمایی شناختی است از آنچه که افراد ـت کننـد ت

پی 10لینن برینـک ت کننده رفتار پیشرفت آنان باشـد( تواند راهنما و هدای میآورند که   ،11نتـریچ و 

ــی ذکــر   1992( 12). ایمــز2000 ــري هــدفی را اهــداف، مقاصــد و دالیل ــی) جهــت گی ــه  م کنــد ک

ـخص بـراي     میخویش آن را بکار  میآموزان در تالش عل دانش گیرند. اهداف تسلطی به تمایـل ش

  کند. میکسب فهم، بینش و مهارت در یادگیري اشاره 

-، اهـداف عملکـرد  1اباجتنـ -، تسـلط 13گـرایش -گیري هـدفی شـامل اهـداف تسـلط     جهت

ـر تکلیـف       مـی است. اهداف تسلطی کمـک   3اجتناب-و اهداف عملکرد 2گرایش ا افـراد ب کننـد ـت
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ـرایش بـه عملکـرد و دوري از          متمرکز شوند و به تسلط برسـند یـا از آن اجتنـاب کننـد. اهـداف گ

ـه دیگـران          میعملکرد باعث  ـه کنـد ک ه ایـن مسـئله توج ـز شـود و ـب  شوند تا فرد بر خودش متمرک

ـد     ـاوتی دارن ــه قض ــه  2001، 4(الیــوت و مـک گریگـور   دربـاره عملکـرد او چ ). اهــداف گـرایش ب

ی دارنـد         ی بـراي افـراد در ـپ پیامـدهاي منـف داف دوري از عملکـرد   عملکرد پیامدهاي مثبت و اـه

  ).1997، 6، الیوت و چرچ1997، 5(اسکالویک

ـوت و مــک گریگــور(  ــطراب  اي جهــت ) در مطالعـه 1999الی ــري هـدفی و اض امتحــان را  گی

ان دادنـد       -بررسی کردند، آنها پرسشنامه اضطراب صفتی حالتی اشپیلبرگر را بـه کـار بردنـد و نـش

ـر تکلیـف      -که اضطراب حالتی، مسئول اثرات مضر عملکرد اجتناب بود. در اهداف تسـلطی فـرد ب

نـابراین در ایـ    مـی ي خـود متمرکـز   هـا  و در اهداف گرایش بـه عملکـرد بـر روي توانـایی     ـود. ب ن ش

  رسد. میهدف گزینی تولید اضطراب بعید به نظر 

یلـز  9)، پوت ویـن 2011( 8و رایس 7تحقیقات تجربی از جمله اوم   11)، لیندسـی 2010( 10و دن

ــوت و چــرچ 2006( 12شــن-)، شــو2010( ــوت و1997( )، الی ــوت و 1996( 13راکویزهــا )، الی )، الی

) 1387) و غالمـی( 1387یقـی ( ن و حق)، قلـی زاده، شـکرک  1381( )، ولی محمدي1995( گریگور

ان نقـش دارد.         نشان داده بـه طـور کلـی    اند که جهت گیـري هـدفی افـراد در اضـطراب امتحـان آـن

تایج اکثر پژوهش حاکی از رابطه مثبت اهـداف عملکـردي و رابطـه منفـی اهـداف تسـلطی بـا         ها ن

ـه ارزش تکلیـف و   میگیري هدفی  اضطراب امتحان است. همچنین جهت اضـطراب   تواند در رابط
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ي هـا  رسـد ارزش  مـی ارزش بـه نظـر    -با توجه به نظریـه انتظـار  گري ایفا کند.  امتحان نقش میانجی

 2و بـریکمن  1). میلـر 2008(لیم، الئو و نـی،   رابطه داشته باشدآموزان با اهداف پیشرفت آنان  دانش

ـر اهــداف          2004( ت کـه ب ــردي اـس پیگیـري اهـداف ف  ) معتقدنـد تکلیـف تحصـیلی ابــزاري بـراي 

ی ) اظهار 2004گذارد. میلر و بریکمن( میآموزان تأثیر  پیشرفت تحصیلی دانش کننـد کـه یکـی     ـم

پـیش    ـل مهـم  وزان ارزیـابی شـان از اهـداف اســت و      کننـده هـدف گزینـی دانـش     بینـی  از عوام آـم

تکلیف براي اهداف آینده مفید تشخیص داده شـود بـه    که یک موضوع خاص مثل ارزش میهنگا

کننـد   مـی ) بیـان  2000شود. ویگ فیلد و ایکلـس(  میاي رسیدن به هدف قلمداد اي بر عنوان وسیله

(ارزش تکلیـف) در اهـداف پیشـرفت آنـان نقـش       میزانی که به ارزش یک تکلیف معتقد باشـند 

دارد. اهمیت تکلیف محرکی قوي است تا فـرد را بـراي انجـام کـاري برانگیزانـد بـراي مثـال اگـر         

گیرند مهم و سودمند است بـا انگیـزه بیشـتري     میکه آنچه آنها یاد آموزان باور داشته باشند  دانش

ــادگیري   ــالش و پافشـاري   مـی بـه ی ــد و ت ــیپردازن ، 2006و ایکلــس،  4، ویــدا3(دوریـک  کننــد م

  ).  2006کین و ایکلس،  -سیمپکینز، دیویس

ران  ــان 1984( 5پیـک ــی) بی ــرد در       م ــن امـري واضــح اســت کـه نظــام باورهــاي ف ــه ای کنـد ک

در اي دارند و هرچه کـه اهمیـت یـا ارزش یـک موضـوع       ضطراب  نقش تعیین کنندهگیري ا شکل

پتانسیل بیشتري براي تولید اضـطراب برخـوردار اسـت    این نظام بیشتر باشد آن موضوع (بـه نقـل    از 

ــرد را در     2011از نـی، الئــو و لیـائو،    ــت نظـام باورهــاي ف ــات اضـطراب امتحــان اهمی ــرور ادبی ). م

نـابراین در تکـالیفی کـه از اهمیـت       مـی ش اضطراب امتحـان یـادآور   گیري و یا افزای شکل ـود. ب ش

شود و بسـته بـه درجـه     میکند مضطرب  میبینی  باالیی برخوردارند و فرد شکست در آنها را پیش

شود یعنی تکالیف با اهمیـت تـر اضـطراب بیشـتري را      میبندي  اهمیت تکلیف اضطراب نیز درجه

آمـوزان در دروس   دهـد کـه چـرا دانـش     مـی مطلـب در واقـع نشـان    کنند و بالعکس. این  میتولید 

                                                 
1. Miller 
2. Brickman 
3. Durik 
4. Vida 
5. Pekrun 
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کـه در ایـن    مـی برند. با توجه به تحقیقات ک میچون ریاضی و آمار از اضطراب بیشتري رنج  میمه

حوزه انجام شده است. در این پژوهش محقق در نظـر دارد در قالـب یـک مـدل علـی روابـط بـین        

  متغیرهاي مذکور را مورد بررسی قرار دهد.

  

  

  

  

  گیري هدفی و اضطراب امتحان الگوي پیشنهادي براي ارتباط بین ارزش تکلیف، جهت. 1شکل 

  روش

ن جامعـه      جامعه آماري این پژوهش را دانش آموز مقطع متوسطه شهر کرمان تشـکیل دادنـد. از اـی

ـدند. دامنـه      دانـش  350اي  اي چنـد مرحلـه   گیـري خوشـه   با استفاده از روش نمونه آمـوز انتخـاب ش

ـا   14بـین   هـا  ی آزمـودنی سن سـال بـود. بعـد از تشـریح اهـداف پـژوهش و جلـب همکـاري و          19ت

  ي مورد نظر پاسخ گفتند.  ها آموزان به پرسشنامه مشارکت، دانش

ت   ها پرسشنامه گیـري هـدفی و اضـطراب     ي پژوهش عبارت از مقیـاس ارزش تکلیـف، جـه

  امتحان بود.  

ري ارزش تکلیـف    ): بـراي انـدازه  1991( مقیاس ارزش تکلیف پینتریچ و دي گروت -1 گـی

ـه دارد کـه ارزش و    6) استفاده شـد. ایـن مقیـاس    1991گروت( از خرده مقیاس پینتریچ و دي گوی

ن خـرده مقیـاس در مطالعـه پینتـریچ و        میسودمندي تکلیف را  سنجد. ضریب همسانی درونـی اـی

ـی لواسـانی و همکـار      0,90) 1991( همکاران )ضـریب  1390ان( گزارش شـد. در پـژوهش غالمعل

ریب همسـانی درونـی بـه دسـت     به دست آمد. در پژوهش حاضر نیز ضـ  0,88همسانی این مقیاس 

ل عـاملی تأییـدي    هـا  شـاخص اسـت.   0,79 این خـرده مقیـاس   آمده از ، 2 ،df /2 ،CFI ي تحلـی

 جهت گیري هدفی

 اضطراب امتحان ارزش تکلیف
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GFI ،AGFI ،SRMR  وRMSEA      ــاس بــه ترتیــب ، 0,99، 1,99، 3,98در ایــن خــرده مقی

  ست.ها به دست آمد که نشانگر برازش مناسب الگو با داده 0,06و  0,01، 0,93، 0,99

وت و مـک گریگـور     -2 پیشـرفت الـی ): ایـن پرسشـنامه چهـار نـوع     2001(1پرسشنامه اهداف 

اب، عملکـرد   -گرایش،تسـلط -گیري هدفی تسـلط  جهت اجتنـاب را   -گـرایش و عملکـرد   -اجتـن

ـوط بــه عملکـرد   3و  2، 1ســؤاالت سـنجد.   مـی  ــرایش،  -مرب ــاب،  -تسـلط  6و  5 ،4گ  9و  8، 7اجتن

نجند. دالورپـور و جوکـار (    مـی اجتنـاب را   -عملکـرد  12و  11، 10گرایش و  -تسلط ) در 1386ـس

ــرایش  -، عملکــرد0,86اجتنـاب   -، تســلط0,61گـرایش   -تســلط پایـایی  تحقیـق خــود  و  0,77گ

ــاب  -عملکــرد ــوده  0,54اجتن ــلط   را گــزارش نم ــایی تس پای ــرا -انــد. در پــژوهش حاضــر  یش گ

ــرد0,69اجتنــاب  -تسـلط 0,79 ــرد 0,76گـرایش   -عملک ــد.  0,59اجتنــاب  -و عملک بـه دســت آم

 ي تحلیل عاملی تأییـدي ها شاخص
2،df /

2 ،CFI ،GFI ،AGFI ،SRMR  وRMSEA   بـه

به دست آمد کـه نشـانگر بـرازش مناسـب      0,06و  0,03،  0,92، 0,97، 0,99، 1,82، 51,16ترتیب 

  ست.ها الگو با داده

 2توسـط فریـد مـن    1997): این آزمون در سـال  1997( نامه اضطراب امتحان فریدبنپرسش -3

ــاعی       23سـاخته و داراي   3جـاکوب -و بنـداس   ســؤال اسـت کـه از سـه خــرده مقیـاس تحقیـر اجتم

ـا   9 هـاي  )، خطاي شناختی( سؤال8تا  1هاي  (سؤال ـا   18هـاي   ) و تنیدگی(سـؤال 17ت ) تشـکیل  23ت

ي فـوق  هـا  نفري براي هر یـک از خـرده مقیـاس    3700در نمونه  شده است. ضریب آلفاي کرونباخ

پایـایی  1391( به دست آمده است. در پژوهش بـاعزت و همکـاران   0,81و  0,85، 0,91به ترتیب  (

و  0,83و  0,85، 0,90بـه ترتیـب    هـا  پرسشنامه با استفاه از روش آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاس

ه ترتیـب    هـا  در پژوهش حاضر نیز  پایایی خـرده مقیـاس   به دست آمد. 0,91براي کل پرسشنامه  ـب

ـاخص  به دست آمد. 0,94و پایایی کل نیز  0,87و 0,87، 0,82 ي تحلیـل عـاملی تأییـدي    هـا  ش
2، 

                                                 
1. Elliot & McGregor 
2. Friedman 
3. Bendas-Jacob 
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)
2/df ،CFI ،GFI ،AGFI ،SRMR  وRMSEA   ــب ــه ترتی ــنامه ب ، 1,75، 385بــراي پرسش

  . ستها رازش مناسب الگو با دادهبه دست آمد که نشانگر ب 0,06و  0,03،  0,92، 0,95، 0,98

  

  ها یافته

اي پـژوهش شـامل       میانگین و انحراف اسـتاندارد دانـش   1جدول  وزان را در هریـک از متغیرـه آـم

  دهد. میگیري هدفی و اضطراب امتحان نشان  ارزش تکلیف، جهت

  راب امتحاني و اضطها ي توصیفی میانگین و انحراف استاندارد دانش آموزان در عاملها شاخص. 1جدول 

  متغیرها

  ها شاخص
  اضطراب امتحان  جهت گیري هدفی  ارزش تکلیف

  58,98  65,33  30,23  میانگین

رد   16,89  12,26  7,41  انحراف استاندا

ـدول   ــش   2ج ــی و درصـد وضــعیت دان ــر حســب اضـطراب امتحــان نشــان     فراوان آمـوزان را ب

  دهد.   می

  آموزان بر حسب اضطراب امتحان ي توصیفی فراوانی و درصد وضعیت دانشها شاخص. 2جدول 

  متغیرها

  ها شاخص
  اضطراب زیاد  اضطراب متوسط  اضطراب خفیف

  25  222  103  فراوانی

  7,2  63,4  29,4  درصد

ـتفاده از روش مـدل     میبه منظور پیش بینی اضطراب امتحان، الگوي مفهو پیشنهاد شده بـا اس

ـن دلیـل انتخـاب شـد     یابی معادالت س یابی معادالت ساختاري بررسی شد. روش مدل اختاري به ای

ـر بـوده و   ها که این رویکرد از تکنیک توانـد بـه منظـور ارزیـابی      مـی ي ترتیبی حداقل مجذور برت

اي الگـو در بـین گـروه        ـین بـرآورد پارامترـه ـا و همچن هـاي   کفایت الگوهاي نظري، مقایسه الگوه

  گیرد. میمختلف، مورد استفاده قرار 
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( اي برآورد الگـو و از شـاخص مجـذور کـاي    از روش روش حداکثر احتمال بر
2

، شـاخص  )

ــه آزادي  ــر درج ( مجـذورکاي ب
2
/df( ــه )، شــاخص نیکــویی CFI( اي ، شــاخص بـرازش مقایس

ـرازش انطبــاقی    )GFI( بــرازش  ــانگین  )AGFI( ، شــاخص نیکــویی ـب  ، باقیمانــده مجــذور میـ

)SRMR( و خطاي ریشه مجذور میانگین تقریب )SMREA( اده شد.براي برازش الگو استف  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الگوي پیشنهادي بعد از برازش براي ارزش تکلیف، جهت گیري هدفی و اضطراب امتحان. 2شکل 

ــق جهــت     ــف و اضــطراب امتحـان از طری ــه ارزش تکلی ــدفی  در الگـوي فــوق رابط ــري ه گی

ا  گیري هدفی و اضطراب امتحان سازه گري شد. ارزش تکلیف، جهت میانجی ـون الگـوي   ـه ي مکن

سـؤال از پرسشـنامه پینتـریچ و     6نشـانگر(  6ادي پژوهش حاضر بودند. ارزش تکلیف شـامل  پیشنه

اجتنـاب،  -گـرایش، عملکـرد  -(اهـداف عملکـرد   نشانگر 4گیري هدفی شامل  دي گروت)، جهت

ـر اجتمـاعی، خطـاي     نشـانگر  3اجتناب) و اضـطراب امتحـان شـامل    -گرایش و تسلط-تسلط (تحقی

ي مکنـون در الگـو،   هـا  نشان داد تمام نشانگرهاي مربوط بـه سـازه   شناختی و تنیدگی) بودند. نتایج

اجتناب-عملکرد  

 تنیدگی

 تحقیر اجتماعی

 خطاي شناختی

0,86 

0,85 

0,8

0,53 

 جهت گیري هدفی
 گرایش-عملکرد

 اجتناب-تسلط

 

 گرایش-تسلط

0,99 

0,74 
0,5

0,81 

0,81 

0,78 

 1سؤال 

 6سؤال 
 5سؤال 

 4سؤال 

 3سؤال 

 2سؤال 
0,57 

0,56 

0,69 

0,67 
0,63 

0,64 

 ارزش تکلیف

 اضطراب امتحان
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ــاالیی دارنــد. ترتیــب ضـرایب در الگــو بــراي ارزش تکلیــف از      ، 0,69تــا  0,56ضـرایب مســیر ب

  به دست آمد. 0,89تا  0,85و اضطراب امتحان  0,81تا  0,51گیري هدفی از  جهت

ــه شــاخص  ــامل  هــا مقــادیر مربــوط ب ــرازش ش (ي نیکــویی ب
2

( ،)
2
/df(، )CFI( ،)GFI( ،

)AGFI( ،)SRMR(  و)SMREA(   ــه ترتیــب بــه   0,02و  0,03، 0,95، 0,98، 1، 1,21، 57,31ب

ا     ها دهند الگو با داده میدست آمد که نشلن  ضـرایب مسـیر    میبـرازش مناسـبی دارد. همچنـین تـم

ــکل   ــد. ش ــی دار بودن ـرایب  2معن ــت و  اثرات(ضـ ــدفی روي   ) ارزش تکلیــف و جه ــري ه گی

  دهد. میضطراب امتحان را نشان ا

  بحث و نتیجه گیري

تـایج تحلیـل بعـد از بـرازش کامـل داده      ــر      هـا  ن ـه ارزش تکلیـف ب ـان داد ک ـوردنظر نش ي الگـوي م

ي برخی مطالعـات ماننـد لـیم و    ها اضطراب امتحان اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد. این نتیجه با یافته

ــاران ــدنر) و 2011( )، نــی و همکــاران  2008( همک ارزش همســو اســت.    )2005( 2و متیــوز  1زی

ـب بـودن یـک تکلیـف اسـت و        تکلیف شامل اهداف و باورهاي دانش ـم و جال آموزان در باره مه

دهد که یک موضوع درسی تا چه اندازه براي دانش آمـوزان مفیـد اسـت و اهمیـت دارد.      مینشان 

داشـتنی باشـد، بـه همـان      آموز مهم، جالب و دوسـت  هر چه یک موضوع  درسی بیشتر براي دانش

ـد داشـت.      اندازه نیز براي یادگیري آن و انجام تکالیف مربوط به آن درس تـالش و پشـتکار خواه

گذاري درونی نسبت بـه موضـوعات مختلـف درسـی و      گذاري تکالیف منجر به ارزش بعد ارزش

درسـی  نسبت به یـک موضـوع    آموز شود که هرچه دانش مییا انجام تکالیف درسی شده و باعث 

ـادگیري و انجـام تکـالیف آن     اهمیت بیشتري قائل شده و به آن دلبستگی و عالقه داشته باشد در ی

رض   -براسـاس نظریـه انتظـار    .درس بسیار کوشا و جدي عمل خواهد نمود شـود کـه    مـی ارزش ـف

آموزان براي مشارکت در یک فعالیت بـه دو مؤلفـه وابسـته اسـت: انتظـارات بـراي        انگیزش دانش

                                                 
1. Zeidner 
2. Matthews 
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و ارزشی که براي تکلیف قائلند که به صـورت مسـتقیم بـر پیشـرفت، عملکـرد، تـالش و        موفقیت

ـاره توانـایی بـراي انجـام دادن            میپایداري اثر  گذارد. انتظـارات بـراي موفقیـت بـه بـاور افـراد درب

بـه عنـوان مشـوقی بـراي درگیـري در       موفقیـت آمیـز یـک تکلیـف اشـاره دارد و ارزش تکلیـف      

ارزش بر ایـن اسـاس هرچـه    ). 2000، 2و اکلس 1(ویگفیلد عریف شده استي تحصیلی تها فعالیت

آموز بیشتر باشد و از پرداختن به آن تکلیف و متمرکـز شـدن    براي دانشموفقیت در یک تکلیف 

دچـار  تشـخیص دهـد    بر حسـب اهـداف آینـده آن تکلیـف را سـودمند و مهـم      و بر آن لذت ببرد 

  به خوبی از عهده انجام امتحان مربوط به آن برآید.شود و نگران است که نتواند  میاضطراب 

تـه           نتایج همچنین اثر مستقیم جهـت گیـري هـدفی بـر اضـطراب امتحـان را نشـان داد. ایـن یاف

ـز (   2011اوم و رایـس (  منطبق با برخی از تحقیقـات از جملـه   یل )، لیندسـی  2010)، پـوت ویـن و دن

)، الیـوت و مـک   1996( 4راکویزهـا  و )، الیـوت 1997( الیـوت و چـرچ   )،2006(3شـن -)، شـو 2010(

ی (   1381( )، ولی محمدي1995( گریگور ) 1387( ) و غالمـی 1387)، قلـی زاده، شـکرکن و حقیـق

ــه بحـث پیرامــون رویکـرد هــدف      هـا  همـه نظریــه  میهسـته مفهــو همسـو بــود.   و الگوهــایی کـه ب

ـن رویکـرد   اند بر قصد و نیت فعالیت و رفتارهاي مرتبط با پیشرفت متمرکـز هسـتن   پرداخته د. در ای

ـد، ادراك    مـی به جاي پرداختن به این کـه فراگیـر در موقعیـت پیشـرفت بـه چـه چیـز         خواهـد برس

(الیـوت و مـک گریگـور،     گیـرد  میفراگیر از چرایی تالش در موقعیت پیشرفت محور بحث قرار 

). در مبحـث انگیـزش و بـه ویـژه اهـداف پیشـرفت رسـیدن و میـل بـه شایسـتگی و کفایــت           2001

گـذاري اسـت. در    شـود. شایسـتگی داراي دو بعـد تعریـف هـدف و ارزش      مینهایی قلمداد  هدف

گیرد که ایـن اسـتانداردها مطلـق، درون فـردي      میبعد هدف فرد استانداردهایی براي خود در نظر 

ـا مهـارت یـابی در کـار، اسـتاندارد       و هنجاري هستند. استاندارد مطلق بر مبناي تسلط و فهم بهتر ی

هتـر        هـا  بر مبناي رشد مهـارت  درون فردي ـاري بـر مبنـاي عملکـرد ب ي شخصـی و اسـتاندارد هنج

                                                 
1. Wigfield 
2. Eccles 
3. Shu-Shen 
4. Harachkiewics 
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ـه سـمت پیشـرفت    شود. در بعد ارزش مینسبت به دیگران ساخته  (بـه دسـت    گذاري جهت هدف ب

  ).  2004، 1(سیفرت آوردن نتایج مثبت) یا اجتناب از شکست است

وت(   با توجه به ادبیات تحقیق و به ویژه نظریه جهت گیري هـدفی  )، الیـوت و مـک   1999الـی

ـابی شود که  می) چنین استنباط 2001( گریگور خـویش مشـغول    در اهداف عملکردي افراد به ارزی

-تـر در اهـداف عملکـرد    کنند. به عبـارت دقیـق   میاي منفی با موقعیت برخورد  شوند و به گونه می

ی بـه احتمـال زیـاد     شـوند کـه ایـن جهـت گز     میي خود متمرکز ها گرایش افراد بر روي توانایی یـن

ی ي پیشرفت فراخـوانی  ها اضطراب را در موقعیت ـر تکلیـف         ـم ـداف تسـلطی فـرد ب ـا در اه کنـد ام

نابراین در این هدف گزینی تولید اضطراب بعید به نظر  میمتمرکز    رسد. میشود و ب

تـه       ي پژوهش اثر مستقیم ارزش تکلیف بر جهـت ها از دیگر یافته ـدفی بـود. ایـن یاف گیـري ه

ـر و بـریکمن  با نتایج مطالعـات   منطبق ارزش بـه نظـر    -بـا توجـه بـه نظریـه انتظـار     بـود.   )2004( میل

ـرفت آنـان    ي دانشها رسد ارزش می  3و بـریکمن  2رابطـه داشـته باشـد. میلـر    آموزان با اهداف پیش

ـر اهــداف           2004( ت کـه ب ــردي اـس پیگیـري اهـداف ف ) معتقدنـد تکلیـف تحصـیلی ابــزاري بـراي 

  گذارد. میآموزان تأثیر  پیشرفت تحصیلی دانش

ش آمـوزان اضـطراب خفیـف،     29,4همچنین نتایج پژوهش نشان داد  % اضـطراب  63,4% داـن

% درصد اضطراب شدید داشتند که با توجه به تحقیقـات قبلـی صـورت گرفتـه رقـم      7,2متوسط و 

  شود.   میباالیی محسوب 

ـی حاضـر   ها در سطح نظري یافته پژوهش ـد پـژوهش   مـی ي  ر  هـا  توانن مربـوط بـه ارزش   ي اخـی

ي هـا  هـا و فرضـیه   امتحان را تأیید کنند و دیگر اینکه سؤال تکلیف، جهت گیري هدفی و اضطراب

ـراي مثـال آیـا مـدل       جدید در مورد متغیرهاي پژوهش و روابط آنها با یکدیگر را مطرح سـازند. ب

ــیتی، اجتمــاعی و     ــران و پســران یکســان اسـت؟ نقــش متغیرهــاي شخص  پیشـنهادي در نمونــه دخت

 هـا  گذارنـد چیسـت؟ کـه پاسـخ بـه ایـن پرسـش        مـی محیطی که بر هر یک از متغیرهاي مزبور اثر 

                                                 
1. Seifret 
2. Miller 
3. Brickman 
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ـه آمـوزش پیشـنهاد        ها نیازمند انجام پژوهش ي مستقلی است کـه بـه عالقمنـدان پـژوهش در حیط

  شود. می

یی نیـز داشـته اسـت. اول، پـژوهش بـه نقـش عوامـل محیطـی و         هـا  این پـژوهش محـدودیت  

جهـت گیـري هـدفی و اضـطراب     هم و اثر گذار بـر ارزش تکلیـف،   عامل مفرهنگی به عنوان یک 

تایج به دلیل ماهیت جامعه، قابل تعمیم بـه شـهرهاي دیگـر     امتحان توجه نداشته است. دوم، تعمیم ن

سوم، نمونه پژوهش بیشتر از دختران تشـکیل شـده اسـت کـه ایـن امـر تعمـیم پـذیري         ایران نیست. 

  کند. میشکل مواجه نتایج به جامعه مردان را با م

  

  

  فارسیمنابع 

؛ و جوکار، ب. ي هـا  اندیشـه ). رابطه تعلل ورزي آموزشی با اهداف پیشـرفت.  1386( دالور پور، م. آ

  .80-61، 1386یتی، پاییز و زمستان نوین ترب

ـادگیري و اضـطراب        1381ولی محمدي، م.( ري هـدفی بـا راهبردهـاي ی ). بررسی رابطه جهـت گـی

هنمایی شهر تهران.امتحان در دانش آمو ، پایان نامه کارشناسی ارشـد  زان دختر و پسر سال دوم را

  دانشگاه الزهرا.

ي هـا  . بررسی روابط ساده و چندگانه هـدف )1387( و حقیقی مبارکه، ج.قلی زاده، م؛ شکر کن، ح؛ 

آمـوزان پسـر سـال اول     چهارگانه پیشرفت با اضـطراب امتحـان و عملکـرد تحصـیلی در دانـش     

ـهید چمـران اهـواز      . مجله علوم تربیتی و روانهاي شهرستان ایذه دبیرستان ، شناسـی دانشـگاه ش

  .166 -149))، 2و  1(14(3

در  هبردهـاي یـادگیري و اضـطراب امتحـان    رابطه جهـت گیـري هـدفی بـا را    ). 1387( غالمی، ش.

ی ارشـد     آموزان پسر سال سوم متوسطه شهرستان اسالم آبـاد غـرب.   دانش  ،پایـان نامـه کارشناـس

  ی.ئدانشگاه عالمه طباطبا
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). اعتبار یـابی و رواسـازي آزمـون    1391( باعزت، ف؛ صادقی، م. ن؛ ایزدي فرد، ر؛ و روبن زاده، ش.

ــرم فارســی.    ــدبن: ف ــوم تربیتــی و   مطالعـات روان اضـطراب امتحــان فری شــناختی دانشــکده عل

  .66-51)، 1(8شناسی دانشگاه الزهرا،  روان
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