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چکيده
درس آمار در ميان دانشجویان رشتهی روانشناسي جزء اضطرابآورترین درسهای دانشگاهي محسوب
ميشود .این اضطراب اثرات منفي بر عملکرد دانشجویان در درس آمار ميگذارد .هدف از پژوهش حاضر
تعيين رابطهی بين نيازهای اساسي روانشناختي و اضطراب آمار بود .بدین منظور یک نمونهی  9۵۳نفری از
دانشجویان رشتهی روانشناسي دانشگاه بينالملل امام خميني (ره) ،دانشگاه پيام نور و دانشگاه تربيت معلم
استان قزوین به روش نمونهگيری خوشهای مرحلهای انتخاب شدند .ابزارهای تحقيق شامل پرسشنامه
اضطراب آمار مورگان و مقياس ارضای نيازهای اساسي روانشناختي جوهانسون و فيني بود .روایي
پرسشنامهها با استفاده از روش تحليل عامل و پایایي آنها به روش آلفای کرونباخ احراز گردید .یافتههای
بهدستآمده با استفاده از روش تحليل همبستگي بنيادی نشان داد ،ابعاد نيازهای اساسي روانشناختي رابطهی
معناداری با ميزان اضطراب آمار و عملکرد آمار دارند .همچنين نتایج تحليل کانوني یک مجموعهی معنادار
بين نيازهای اساسي روانشناختي و اضطراب آمار را نشان داد .درمجموعهی اول ابعاد نياز به خودمختاری،
شایستگي و پيوندجویي ،رابطهی منفي و معناداری با اضطراب آمار و رابطهی مثبت و معناداری با عملکرد در
آمار داشتند .درمجموع ،با توجه به نتایج بهدستآمده ميتوان گفت ،آن دسته از دانشجویان روانشناسي که
احساس شایستگي ،پيوندجویي و خودمختاری بيشتری دارند ،ميزان اضطراب آمار کمتر و عملکرد بهتری
تجربه ميکنند .در پایان نتایج بهتفصيل مورد تبيين قرار گرفت.
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مقدمه
اضطراب 6واژهای آشنا برای افراد مشغول به تحصيل است ،اضطراب یکي از مهمترین متغيرهای
انگيزشي و شناختي است که پيشرفت تحصيلي ،یادگيری ،عملکرد و نيز توجه ،تمرکز و بازیابي
اطالعات یادگيرندگان را بهطور قابلمالحظهای تحت تأثير قرار ميدهد (شانک ،پنيتریج و ميس،
2۳۳۲؛ بمبنوتي2۳۳۲ ،؛ ویساني ،لواساني و اژهای .)6936 ،ازجمله انواع شناختهشدهی اضطراب در
حيطهی تعليم و تربيت ،ميتوان به اضطراب ریاضي ،اضطراب امتحان و اضطراب آمار 2اشاره کرد
(ویساني ،لواساني و اژهای .)6936 ،از آنجاکه در رشتههای علوم اجتماعي و رفتاری درس آمار
ازجمله درسهای اصلي و دشوار محسوب ميشود ،در پژوهش حاضر تمرکز اصلي بر این نوع از
اضطراب تحصيلي بود .اضطراب آمار بهعنوان ،احساس اضطراب به هنگام اخذ درس آمار و یا موقع
انجام تجزیهوتحليل آماری که شامل جمعآوری ،پردازش و تفسير دادهها است ،تعریف شده است
(کروز ،کاش و بلتون .)63۲۵ ،به اعتقاد اونوگبازی ،داروز و رایان ( )6332اضطراب آمار بهعنوان
یک اضطراب -حالت 9در واکنش ،به هر موقعيتي که در آن یک دانشجو در هر شکلي و در هرزماني
با آمار مواجه ميشود ،تعریف ميگردد .یعني نشانههای اضطرابي در یک زمان خاص و در یک
وضعيت خاص ،بهویژه در زمان یادگيری و یا بهکارگيری و استفاده از آمار ،بروز ميیابد (زیدنر،
6336؛ اونوگبازی و همکاران.)6332 ،
برخي محققان نشان دادهاند که اضطراب آمار ،ساختار چندبعدی دارد (کروز و ویلکينز63۲۳ ،4؛
به نقل از مورگان2۳۳2 ،؛ کروز و همکارانش63۲۵ ،؛ اونوگبازی و همکاران .)6332 ،کروز و
همکاران ( )63۲۵با استفاده از تحليل عاملي شش جزء اضطراب آمار را شناسایي کردند که عبارت
بودند از  .6ارزش آمار .2 ،۵اضطراب تفسير .9 ،1اضطراب امتحان و کالس .4 ،2خودپندارهی
محاسباتي .۵ ،۲ترس از درخواست کمک 3و  .1ترس از استاد آمار .6۳ارزش آمار؛ اشاره به ادراک
دانشجو از ارزش و کاربرد آمار دارد .تفسير آمار؛ با اضطرابي که یک دانشجو با اتخاذ تصميم و یا
تفسير دادههای آماری مواجه است ،ارتباط پيدا ميکند .اضطراب کالس و امتحان به اضطرابي که
دانشجو زماني که کالس آمار یا امتحان آمار دارد ،یا قرار است داشته باشد ،اشاره دارد .خودپندارهی
محاسباتي؛ به اضطرابي اطالق ميشود که دانشجو در هنگام حل مسائل ریاضي تجربه ميکند ،و نيز
ادراک او از توانایياش در انجام مسائل ریاضي را دربر ميگيرد .ترس از استاد آمار؛ اشاره دارد به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. interpretation anxiety
7. test and class anxiety
8. computational self-concept
9. fear of asking for help
10. fear of the statistics Instructor

1. Anxiety
2. Anxiety Statistics
3. state–anxiety
4. Wilkins
5. worth of statistics
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مشکل دانشجو در کمک خواستن از دیگران در هنگام فهم مطالب ارائه شده در کالس .ترس از
استاد آمار با ادراک دانشجویان از استادهای آمارشان ،رابطه دارد.
شواهدی در ادبيات مبني بر اینکه اکثریت دانشجویان سطح باالیي از اضطراب آمار را تجربه
ميکنند ،وجود دارد (اسلوتماکرز2۳64 ،؛ اونوگبازی .)2۳۳4 ،در حقيقت بيش از  ۲۳درصد از
دانشجویان تحصيالت تکميلي سطح ناراحتکنندهای از اضطراب آمار را تجربه کردهاند (اونوگبازی
و ویلسون .)2۳۳9 ،بسياری از دانشجویان هنگامي که با مفاهيم آماری و موضوعهای تحقيقي مواجه
ميشوند ،سطح باالیي از اضطراب آمار را تجربه ميکنند (فينبرگ و هالپرین632۲ ،6؛ زیدنر6336 ،؛
اونوگبازی و دالي6331 ،2؛ به نقل از اونوگبازی .)2۳۳4 ،درواقع اضطراب آمار بهنظر ميرسد ،شامل
یک مجموعهی پيچيده از واکنشهای هيجاني که در شکل خفيف ،ممکن است موجب تنها یک
ناراحتي جزئي شود .در شکل شدید آن ميتواند موجب پيامدهای منفي ،مانند دلهره ،ترس،
عصبانيت ،وحشتزدگي و نگراني گردد (اونوگبازی و همکاران .)6332 ،اضطراب آمار در سطح
فردی موجب کاهش عملکرد فرد در آمار ميگردد و همچنين باعث اجتناب فرد از رفتن به
کالسهای درس آمار ميشود (زیدنر6336،؛ مورگان .)2۳۳2 ،برخي محققان رابطهی اضطراب آمار
با اضطراب امتحان ،اضطراب ریاضي و سابقهی فردی از تجربهی موفقيت و شکست در زمينهی
ریاضي را بهدست آوردهاند (بنسون63۲2 9،؛ بنسون و باندالوس ،63۲3 4،به نقل از مورگان.)2۳۳2 ،
سه عامل بهعنوان دالیل اضطراب آمار شناخته شده است (بالوگلو :)2۳۳9 ،عوامل ذاتي یا
آمادگيهای وراثتي ،۵عوامل موقعيتي ،1عوامل محيطي .2عوامل ذاتي (اونوگبازی و ویلسون2۳۳9 ،؛
پان و تانگ2۳۳4 ،؛ اسلوتماکرز )2۳64 ،به ویژگيهای روانشناختي و هيجاني دانشجویان ،همانند
نگرشها ،ادراکها ،برداشت و خودپندارهی درک ریاضي اشاره دارد .بهطورکلي نمرات منفي در این
عوامل به اضطراب آمار بيشتر منجر ميشود .عوامل موقعيتي را ميتوان به دانش قبلي درس آمار
(اونوگبازی و ویلسون ،)2۳۳9 ،نمرات درسي آمار (پاپاناستازیو و زمبایلس )2۳۳۲ ،و ارزشیابي
استاد اشاره کرد (بالوگلو2۳۳9 ،؛ اونوگبازی و ویلسون2۳۳9 ،؛ پاپاناستازیو و زمبایلس)2۳۳۲ ،؛
بنابراین عوامل موقعيتي از تجربههای قبلي نسبت به آمار تا نمرات اخذ شده از این درس گسترش
ميیابد (اونوگبازی و ویلسون2۳۳9 ،؛ زیدنر .)6336 ،تجارب منفي قبلي منجر به افزایش اضطراب
آمار ميگردد ،بهخصوص هنگاميکه دانشجویان باید به اجبار این واحد را اخذ نمایند .عوامل محيطي
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5 . Dispositional
6 . Situational
7 . Environmental

1. Feinberg & Halperin
2 . Daley
3 . Benson
4 . Bandalos
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اشاره به ویژگيهای اجتماعي و جمعيت شناختي ،مانند جنس (بالوگلو ،دنيز و کسيسي ،)2۳66 ،سن
(بویي و آلفارو )2۳66 ،و سطح تحصيالت دارد.
برخي از پيشآیندهای اضطراب آمار تغييرناپذیرند ،مانند قوميت (اونوگبازی ،)6333 ،اما برخي
از این پيشآیندها تغييرپذیرند .پان و تانگ ( )2۳۳4در مطالعهی خود به این نتيجه رسيدند که اگرچه
آموزش بد و یا مهارتهای ناکافي موجب افزایش اضطراب آمار ميشود ،اما پيشنهاد دادند که
مؤلفههای روانشناختي مثبت مانند نيازهای روانشناختي ميتوانند اضطراب آمار را پيشبيني کنند.
مبنای نظری نيازهای روانشناختي بر اساس نظریه خودتعيينگری 6است .نظریهی خودتعيينگری
یک نظریهی کالن از انگيزش انساني ،رشد شخصيت ،بهزیستي و سالمتي است .نظریهای که بهطور
ویژه بر رفتار ارادی و یا خود تأکيد دارد .نظریهی خودتعيينگری فرض را بر آن نهاده که مجموعهای
از نيازهای اساسي روانشناختي ،برای سالمتي و رشد انسان الزم و ضروری ميباشند (رایان2۳۳3 ،؛
گوستد و همکاران2۳66 ،؛ دسي و رایان .)2۳۳۳ ،در این نظریه فرض بر آن است که افراد بشر فعال،
با تمایالت ذاتي و عميق تکامل یافته و در جهت ترقي و رشد روانشناختي هستند .در حقيقت
موجود انساني از هنگام تولد گرایش آشکاری را برای دنبال کردن چالشها ،تازگيها و فرصتهایي
برای یادگيری که از انگيزهی دروني آنها نشأت ميگيرد را از خود نشان ميدهند (رایان.)2۳۳3 ،
اگرچه گرایش به رشد جزء «سرشت آدمي» بهحساب ميآید ،اما این بدان معنا نيست که آنها تحت
تمام شرایط بهدرستي عمل ميکنند .گرایش ذاتي به رشد ،نياز به حمایتهای ویژه و رشدانگيز محيط
اجتماعي دارند .این عوامل رشدانگيز در نظریهی خودتعيينگری بهعنوان نيازهای اساسي
روانشناختي تعریف شدهاند (رایان .)2۳۳3 ،نيازهای اساسي روانشناختي شامل خودمختاری،2
پيوندجویي 9و شایستگي 4است.
"خودمختاری" ،عبارت است از ،نياز به انتخاب کردن و تنظيم کردن رفتار .آدم خودمختار کسي
است که ميل دارد بهجای اینکه رویدادهای محيط ،اعمال او را تعيين کنند ،خودش حق انتخاب
داشته باشد (دسي و رایان ،63۲۵ ،به نقل از گوستد و همکاران .)2۳66 ،خودمختاری شامل درک
منبع عليّت ،درک انتخاب و اراده ميباشد (ریو .)69۲9 ،شایستگي ،نيازی روانشناختي است که برای
دنبال کردن چالشهای بهينه و به خرج دادن تالش الزم برای تسلط یافتن بر آنها ،انگيزش فطری
تأمين ميکند .چالشهای بهينه ،چالشهای متناسب با رشد هستند ،اما فقط برخي از جنبههای مدرسه،
کار ،یا ورزش ،مهارتهای فرد را در حدی ميآزمایند که با سطح مهارت یا استعداد فعلي او متناسب
باشند (ریو .)69۲9 ،پيوندجویي ،نياز به برقراری روابط و دلبستگيهای عاطفي با دیگران است .این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 . relatedness
4 . competence

1 . Self-determination Theory
2 . autonomy
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نياز بيانگر ميل به مرتبط بودن عاطفي و درگير بودن در روابط صميمانه است .پيوند جویي ،ساختار
انگيزشي مهمي است ،زیرا زماني که روابط ميان فردی افراد از نياز آنها به پيوندجویي حمایت
ميکند ،بهتر انجام وظيفه نموده ،در برابر استرس انعطافپذیرتر ميشوند و از مشکالت روانشناختي
کمتری خبر ميدهند (ریو .)69۲9 ،هنگامي که این سه نياز در یک بافت اجتماعي بهصورت
رضایتبخش حمایت شود ،افراد نشاط بيشتر ،خود-انگيزشي و بهزیستي و سالمتي را تجربه
خواهند کرد .در مقابل ،عقيم کردن یا نااميدی از این نيازهای اساسي منجر به کاهش خود -انگيزشي
و بيماری بيشتر ميشود .درواقع ،خنثيسازی نيازها در بسياری از سببشناسي آسيبشناسي رواني
مورد کاربرد ميباشد (رایان و همکاران.)2۳۳1 ،
در همين راستا پژوهشي در خصوص رابطهی بين نياز به خودمختاری ،شایستگي و پيوند جویي
با سالمت روان با توجه به نظریهی خودتعيينگری توسط اوزمان ( )2۳64صورت گرفت .نتایج
تحقيق وی حاکي از آن بود که رابطهی منفي و معناداری بين نيازهای اساسي روانشناختي و
نشانههای آسيبشناسي رواني وجود دارد .همچنين نتایج تحقيق نشان داد که نيازهای اساسي
روانشناختي موجب سالمت روانشناختي ميشود .نتایج تحقيق نشان داد ،نياز به پيوندجویي بهطور
معناداری اضطراب ،افسردگي ،خود منفي ،شکایت جسماني و پرخاشگری را تبيين ميکند .از سوی
دیگر نياز به شایستگي نيز بهطور معناداری افسردگي ،اضطراب ،شکایت جسماني و پرخاشگری را
تبيين ميکند و باالخره نياز به پيوندجویي ،سهم بسزایي در پيشبيني سالمت روان داشت .یافتهی
مهم پژوهش اوزمان ( )2۳64قدرت تبيين نيازهای روانشناختي برای اضطراب بود .وی در پژوهش
خود چنين نتيجه گرفت که از ميان نيازهای روانشناختي اساسي ،به ترتيب اولویت ،ابتدا نياز به
پيوندجویي و سپس نياز به شایستگي از قدرت پيشبيني باالیي برای تبيين اضطراب برخوردار بودند
(اوزمان .)2۳64 ،همچنين نتایج تحقيق ارسالنوگلو ،تکين ،ارسالنوگلو و اوزماتلو ( )2۳6۳نيز حاکي
از آن بود ،اگرچه تفاوت معناداری بين سطوح اضطراب و نيازهای روانشناختي اساسي
(خودمختاری ،شایستگي ،پيوندجویي) با توجه به سطح تحصيالت وجود نداشت ،اما تفاوت بين
سطوح اضطراب و نياز روانشناختي اساسي (شایستگي) با توجه به جنسيت وجود دارد .همچنين
پژوهش خوارزمي ،کارشکي و مشکي ( )6932در این زمينه نشان داد ،پرداختن به نيازهای
روانشناختي در ارتقای سطح انگيزهی دروني دانشجویان ،برای تالش و گرایش بيشتر برای یادگيری
نقش مؤثری دارد .عالوه بر این نتایج پژوهش کورماس ،کارامالي و انوگنوستوبلوس ( )2۳64نشان
داد ،دانشجویاني که سطح باالیي از اضطراب دلبستگي را تجربه ميکنند ،تمایل دارند سطوح پایيني
از رضایت از نيازهای اساسي روانشناختي را تجربه کنند که این بهنوبهیخود منجر به بروز عالئم
افسردگي در زندگي روزمرهی آنها ميشود .نتایج پژوهش گوستد و همکاران ( )2۳66نيز حاکي از
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آن بود ،ارضای نيازهای اساسي روانشناختي رابطهی منفي معناداری با اضطراب شناختي و اضطراب
جسماني دارد؛ همچنين آنها در ادامهی تحقيقات خود به این نتيجه رسيدند ،ارضای نيازهای اساسي
چون شایستگي ،پيوندجویي و خودمختاری با واسطهی ارزیابي خطر بهطور معناداری بر روی شدت
اضطراب شناختي و جسماني ورزشکاران تأثير ميگذارد .همچنين نتایج پژوهش صالحي ،قمری و
صالحي ( )6932درزمينهی تأثير نيازهای روانشناختي بنيادی بر سالمت عمومي نشان داد ،نيازهای
روانشناختي با سالمت عمومي همبستگي مثبت معناداری دارد ،همچنين در بين نيازهای
روانشناختي به ترتيب ارضای نياز خودمختاری و ارضای نياز شایستگي سالمت عمومي را بهصورت
مثبت پيشبيني ميکند .به عقيدهی رحيمينژاد و پاکنژاد ( )6939نيز بين مقياسهای عملکرد خانواده
مانند کنترل رفتار (خودمختاری) ،پيوندجویي و حل مشکل در ميان خانواده و مقياسهای شکایت
جسماني ،اضطراب ،ناسازگاری اجتماعي و افسردگي در اکثر موارد رابطهی معناداری وجود دارد.
بهطورکلي بر اساس نتایج تحقيقات ذکر شده ارضا شدن نيازهای بنيادی روانشناختي منجر به
افزایش سالمت روان و بهزیستي روانشناختي ميشود و اگر مانعي بر سر راه آنها ایجاد شود،
سالمت و بهزیستي روانشناختي فرد را کاهش ميدهد.
درحقيقت آنچه که مبرهن است ،علت اهميت پژوهش درزمينهی اضطراب آمار به آثار
باقيماندهی منفي از اضطراب آمار باز ميگردد؛ درواقع ،اضطراب آمار در درجهی اول بر توان
دانشجو در درک کامل مقالههای تحقيقي و همچنين تجزیهوتحليل و تفسير دادههای آماری تأثير
ميگذارد .پژوهشهای گوناگوني رابطهی منفي شدیدی بين اضطراب آمار و عملکرد در درس آمار
را گزارش دادهاند (چوو و دیلون2۳64 ،؛ زیدنر6336 ،؛ اللوند و گاردنر6339 ،؛ اونوگبازی و سيمن،
633۵؛ اونوگبازی .)2۳۳4 ،درنتيجه لزوم پژوهش در مورد پيشبينهای مهم اضطراب آمار ضروری
بهنظر ميرسد .بنابراین ،هدف اصلي محقق در پژوهش حاضر تعيين رابطهی بين نيازهای اساسي
روانشناختي (خودمختاری ،شایستگي ،پيوندجویي) با اضطراب آمار است.
با توجه به مطالب بيان شده در این پژوهش فرضيههای زیر آزمون شدهاند:
بين ترکيب خطي مؤلفههای نيازهای روانشناختي با ترکيب خطي مؤلفههای اضطراب آمار
رابطهی معناداری وجود دارد.
مدل مفروض رابطهی بين نيازهای روانشناختي و اضطراب آمار معنادار است.

روش پژوهش
روش اجرای پژوهش حاضر از نوع توصيفي و طرح پژوهشي همبستگي از نوع همبستگي کانوني
است؛ چراکه هدف پژوهش ،پي بردن به تغييرات چندین متغير مالک "اضطراب آمار و ابعاد آن"
بر اساس متغيرهای پيشبين "نيازهای روانشناختي" بود؛ و از آنجایيکه متغير مالک از یک
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مجموعهی چهار متغيری از اضطراب آمار تشکيلشدهاند که از لحاظ نظری با یکدیگر ارتباط دارند؛
و همچنين بهدليل نبودن سابقهی پژوهشي درزمينهی بررسي رابطهی نياز روانشناختي با اضطراب
آمار ،تحليل همبستگي کانوني امکان کشف روابط جالب و پيچيده را بين متغيرهای مالک و پيشبين
را فراهم ميآورد (هومن69۲۵ ،؛ به نقل از قالوندی و همکاران)6936 ،؛ بنابراین برای تحليل دادههای
جمعآوری شده عالوه بر همبستگي کانوني 6بهروش افزونه CANCORR, MANOVA ،در نرمافزار
 SPSSو از روش مدل معادلههای ساختاری از نوع تحليل مسير استفاده شد.
شرکتکنندگان پژوهش
جامعهی آماری این پژوهش کليهی دانشجویان رشتهی روانشناسي عمومي در مقطع کارشناسي
و کارشناسي ارشد دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) قزوین و دانشجویان پسر و دختر رشتهی
علوم تربيتي در مقطع کارشناسي دانشگاه تربيت معلم قزوین و همچنين دانشجویان پسر و دختر
رشتهی روانشناسي عمومي و روانشناسي تربيتي در مقطع کارشناسي دانشگاه پيام نور استان قزوین
در سال تحصيلي  34-39بودند .با توجه به حجم جامعهی آماری از روش نمونهگيری خوشهای،
 9۵۳نفر بهعنوان نمونهی پژوهش انتخاب شدند .به این صورت که از ورودیهای مختلف هر
دانشگاه چند کالس بهعنوان نمونه بهصورت تصادفي انتخاب شدند .تعداد آزمودنيهای زن و مرد
به ترتيب 2۵6 ،و  3۲نفر بودند که به ترتيب  22و  2۲درصد نمونه را شامل ميشدند؛ تعداد
آزمودنيها بر اساس سطح تحصيالت ليسانس و فوق ليسانس به ترتيب 293 ،و  666نفر بودند که
 1۲و  92درصد نمونه را تشکيل ميدادند و تعداد آزمودنيها بر اساس نوع دانشگاه که به ترتيب
دانشگاه تربيت معلم (فرهنگيان شهيد رجایي) ،بينالملل امام خميني (ره) و پيام نور شامل 626 ،29
و  6۳1نفر ميشدند که  43 ،26و  9۳درصد مشارکتکنندگان را دربر ميگرفت.
ابزارهاي پژوهش
-1اندازهگيري اضطراب آمار )SAM( 2مورگان ( :)233۲این پرسشنامه در سال  2۳۳2توسط
مورگان در دانشگاه دنور ساخته شد؛ و برای اولين بار در تحقيق حاضر مورد ترجمه ،اعتبار و پایایي
قرار گرفت .مورگان ( )2۳۳2با هدف بازنگری و ساخت ابزار جدیدی از اضطراب آمار ،پژوهشي
تحت عنوان اعتباریابي اضطراب آمار انجام داد .جامعهی موردبررسي وی شامل تمامي دانشجویان
دانشکدهی هنر ،متشکل از  6۳۲29دانشجو ۵622 ،دانشجو در مقطع کارشناسي و  ۵2۳6دانشجوی
کارشناسي ارشد ميشد .در پژوهش وی برای ساخت یک پرسشنامهی جدید در زمينهی اضطراب
آمار 2 ،بعد در حوزهی اضطراب آمار و نگرش نسبت به آمار شناسایي شد .این  2بعد عبارت بودند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 . Statistics Anxiety Measure

1 . Canonical correlation
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از :اضطراب ،رفتار ترسناک ،6نگرش ،2انتظارات ،9تاریخچه ،4خودپنداره ۵و عملکرد .1این  2بعد تمام
ساختارهای قبلي اضطراب آماری و نگرش نسبت به آمار را دارا است .این ابعاد از طریق مطالعه و
تحقيق دربارهی نظریههای مختلف مرتبط با اضطراب آمار و نگرش نسبت به آمار بهدست آمد
(ایگلي و چاکين6332 ،2؛ سوتارسو6332 ،۲؛ زیدنر6336 ،؛ به نقل از مورگان .)2۳۳2 ،از بين ابعاد
ششگانه ،یکي از ابعاد اضطراب بود ،بعد اضطراب دربرگيرندهی ،اضطراب محتوای آمار ،اضطراب
امتحان ،اضطراب امتحان آمار ،اضطراب کالس ،اضطراب تفسير ،اضطراب ریاضي ،اضطراب امتحان
ریاضي ،اضطراب عددی و فقدان معلومات پایهی ریاضي است .بعد رفتار ترسناک شامل ،ترس از
درخواست کمک ،ترس از استادهای آمار ،نگراني گسترده ،افکار مزاحم ،بههمریختگي (نابساماني)
رواني ،3تنش و پاسخهای رفتاری ميباشد .بعد نگرش آیتمهایي را که شامل نگرش به ریاضي ،ارزش
ادراکشده از آمار ،عاطفه و انگيختگي روانشناختي ميشود .بعد انتظار شامل مواردی است که با
هنجاریهای ذهني ،انگيزه برای ادامه یادگيری ،روند پردازش اطالعات ،شناخت ،انتظارات اجتماعي،
فشار غيرواقعبينانهی باالی والدین برای موفقيت در ریاضي ،انتظارات باال از مجازات برای عدم
برآورده کردن خواستهها در موقعيتهای حل ریاضي ،تجربهی تأسفآور گذشته در درس ریاضي
و سطح پایين توانایي استدالل ریاضي (ساراسون63۲۳ ،؛ زیدنر و سارفير )63۲3 ،مشخص ميشود.
در طي مطالعات صورت گرفته توسط مورگان با استفاده از نظریهی آزمون کالسيک و نظریهی
آیتم عمل متقابل ( )IRTبه انجام تحليل عاملي تأیيدی ( )CFAو تحليل عاملي اکتشافي ()EFA
پرداخت و تعداد سؤالهای پرسشنامهی اوليه و ابعاد آن به ترتيب  49و  ۵بعد کاهش یافت؛ و
بر اساس نتایج حاصل از مطالعهی مقدماتي پرسشنامه  49آیتمي ( 62آیتم متعلق به اضطراب،
 3آیتم متعلق به نگرش نسبت به کالس 4 ،مورد مربوط به رفتار ترس 6۳ ،آیتم متعلق به نگرش
نسبت به ریاضي و  ۲آیتم متعلق به عملکرد) بهدست آمد .در مرحلهی بعد نيز با استفاده از بارهای
عاملي بهدستآمده در تحليل عاملي اکتشافي پرسشنامه اصالحشدهای با  29آیتم و  4بعد اصلي
بهدست آمد .درواقع بعد رفتار ترس با بعد اضطراب تلفيقشده ،چراکه هردو یک مؤلفه را مورد
سنجش قرار ميدادند .مورگان ( )2۳۳2آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در پژوهش خود در ابعاد،
اضطراب ،کالس ،ریاضي و عملکرد به ترتيب ۳/3۵ ،۳/۲2 ،۳/۲1 ،و  ۳/۲۵گزارش داد.
این پرسشنامه برای اولين بار در ایران توسط محققان حاضر مورد ترجمه ،اعتباریابي و پایایي
قرار گرفت .برای اعتباریابي پرسشنامه از تحليل عامل اکتشافي برای استخراج عاملها و از تحليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 . Performance
7 . Eagly & Chakin
8 . Sutarso
9. Mental disorganization

1 . Fearful behavior
2 . Attitude
3 . Expectations
4 . History
5 . Self-concept
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عامل تأیيدی برای تأیيد عاملها استفاده شد .نتایج آزمون  KMO6برابر با ۳/۲3و آزمون کرویت
بارتلت  4211/22بهدست آمد که در سطح  P<۳/۳۳6معنادار است .این یافتهها نشان ميدهند که
دادهها از قابليت الزم برای انجام تحليل عاملي اکتشافي برخوردارند .برای تحليل عاملي مقياس
اضطراب آمار نيز از روش تحليل مؤلفههای اصلي (چرخش متعامد به روش واریماکس )2و مقادیر
بيشتر از یک ،چهار عامل استخراج شد .عامل اول  " %63/3۲نگرش نسبت به ریاضي" باالترین
واریانس را در تبيين مقياس بر عهده دارد (مادههای )62 ،61 ،6۵ ،64 ،69 ،62؛ عامل دوم با واریانس
" %69/2نگرش نسبت به درس آمار" نامگذاری شد؛ و سومين عامل " عملکرد در آمار" با واریانس
 %62/3۵است؛ و عامل چهارم "اضطراب درس آمار" با واریانس  %62/۵2واریانس پرسشها را تبيين
کرد ،ميباشد؛ و رویهمرفته چهار عامل  %19/11واریانس خصيصهای مورد اندازهگيری تبيين
ميکنند .از طرف دیگر از تحليل عامل تأیيدی نيز استفاده شد .بر اساس نتایج اغلب شاخصهای
برازندگي پرسشنامه اضطراب آمار شامل مجذور خي ( ،χ2 = 2۲6/33نسبت مجذور خي به درجه
آزادی ( ،)χ2/df = 9/2شاخص نيکویي برازش (  ،)GFI = ۳/۲6شاخص نيکویي برازش تعدیلیافته
( ،)AGFI = ۳/2۵شاخص برازندگي هنجار شده ( ،)NFI = ۳/۲2شاخص برازندگي تطبيقي
(  ،)CFI = ۳/۲1شاخص تاکر-لویس ( )TLI = ۳/۲9جذر ميانگين مجذور خطای تقریب
( )RMSEA= ۳/۳۲دارای برازش قابلقبول ميباشد .معيارهای برازش بر خوب بودن برازش دادهها
با ساختار عاملي این مقياس داللت دارد .نتایج نشان ميدهند که مادهها روی عاملهای مربوط به
خود بار معنادار داشتهاند و همهی ضرایب مسير الگوهای عاملي از لحاظ آماری معنادارند (.)p≤۳/۵
بهبياندیگر ،قریببهاتفاق بارهای عاملي باالی  ۳/4۳بودند .درمجموع ،نتایج تحليل عامل تأیيدی،
ساختار عاملي آن را تأیيد کرد .سؤالهای  4 ،9 ،2 ،6و  6۲بعد اضطراب درس آمار را نشان ميدهند
و بارهای عاملي آن بين  ۳/9۵تا  ۳/1۵است .سؤالهای  6۳ ،3 ،۲ ،2 ،1 ،۵و  66بعد اضطراب کالس
آمار را نشان ميدهند و بارهای عاملي آن بين  ۳/92تا  ۳/۵است .سؤالهای  61 ،6۵ ،64 ،69 ،62و
 62بعد اضطراب ریاضي را نشان ميدهند و بارهای عاملي آن بين  ۳/22تا  ۳/۲4است .سؤالهای
 22 ،26 ،2۳ ،63و  29بعد عملکرد در درس آمار را نشان ميدهند و بارهای عاملي آن بين  ۳/9۵تا
 ۳/۵6است؛ بنابراین درمجموع ابزار از لحاظ اعتباریابي مناسب ميباشد .همچنين در پژوهش حاضر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 . Varimax

1 . Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy
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پرسشنامهی اندازهگيری اضطراب آمار کلي و در ابعاد ،اضطراب درس آمار ،اضطراب کالس آمار،
اضطراب ریاضي و عملکرد در درس آمار به ترتيب ،با روش آلفای کرونباخ،۳/۲۳ ،۳/2۲ ،۳/۲2 ،
 ۳/34و  ۳/۲6است که نشاندهندهی پایایي قابلقبول و کافي ميباشد .در روش دونيم کردن برای
تحليل پایایي پرسشنامهی اضطراب آمار آلفای کرونباخ برای نيمهی اول سؤالهای برابر با  ۳/۲9و
برای نيمهی دوم سؤالهای برابر با  ۳/12بود و این نشان از پایایي مناسب پرسشنامه برای استفاده
از آن در تحقيق است.
 -2مقياس نيازهاي اساسی روانشناختی (جوهانسون و فينی :)2313 ،این پرسشنامه توسط
جوهانسون و فيني ( )2۳6۳تهيه شده است؛ که برگرفتهشده از پرسشنامهی  26مادهای ارضای
نيازهای اساسي روانشناختي گانيه ( )2۳۳9اقتباسشده از مقياس نيازهای اساسي روانشناختي در
کار دسي و رایان ( )63۲۵است .شرکتکنندگان حاضر در تحقيق جوهانسون و فيني ()2۳6۳
دانشجویان رشتهی روانشناسي بودند و به سؤالها در یک مقياس  2درجهای ليکرتي از کامالً موافقم
تا کامالً مخالفم پاسخ دادند .جوهانسون و فيني ( )2۳6۳برای محاسبهی اعتبار ابزار ،ابتدا همبستگي
ميان سؤالها را محاسبه کرده که همبستگي دروني تمام سؤالها معنادار بودند .همچنين جوهانسون
و فيني ( )2۳6۳از تحليل عامل اکتشافي برای مناسب بودن اعتبار ابزار استفاده کرده است؛ که با
بررسي مدلهای مختلف مدل نهایي تعدیلشده از  26سؤال به  61سؤال کاهش یافت و باتوجه به
شاخصهای مدل RAMSEA =۳/۳4 ،df =31 ، X2 = 4/۳3و  CFI =۳/3۳حکایت از برازنده بودن
مدل دارد .برای محاسبهی اعتبار همزمان ،جوهانسون و فيني ( )2۳6۳همبستگي بين پرسشنامهی
حاضر را با پرسشنامههای خودپيروی ،تسلط بر محيط ،رابطهی مثبت با دیگران ،نگراني از کفایت
اجتماعي ،افکار نگرانآميز ،نشانههای اضطراب منتشر و اجتناب از شکست محاسبه کرده است که
همهی روابط بهدستآمده معنادار بوده است .همچنين جوهانسون و فيني ( )2۳6۳برای محاسبهی
پایایي پرسشنامه ارضای عمومي نيازهای روانشناختي و در ابعاد خودمختاری ،شایستگي و
پيوندجویي به روش آلفای کرونباخ ،به ترتيب  ۳/1۳ ،۳/12و  ۳/۲۳بهدست آورد که نشان ميدهد
پایایي ابزار قابلقبول و مناسب ميباشد.
در پژوهش حاضر نيز اولين بار این پرسشنامه مورد ترجمه ،اعتباریابي و پایاسنجي قرار گرفت.
بهمنظور اعتباریابي مقياس ارضای نيازهای اساسي روانشناختي عمومي در بين دانشجویان ،از روش
آماری تحليل عامل تأیيدی استفاده شد .بر اساس نتایج اغلب شاخصهای برازندگي پرسشنامه
نيازهای اساسي روانشناختي شامل مجذور خي ( ،χ2 = 2۲۳/۲2نسبت مجذور خي به درجه آزادی
( ،)χ2/df = 9/2شاخص نيکویي برازش ( ،)GFI =۳/۲۵شاخص نيکویي برازش تعدیلیافته
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( ،)AGFI =۳/۲۵شاخص برازندگي هنجار شده ( ،)NFI =۳/۲4شاخص برازندگي تطبيقي
( ،)CFI =۳/۲1شاخص تاکر-لویس ( )TLI = ۳/۲2جذر ميانگين مجذور خطای تقریب
( )RMSEA = ۳/۳۲دارای برازش قابلقبول ميباشد .معيارهای برازش جدول بر خوب بودن برازش
دادهها با ساختار عاملي این مقياس داللت دارد .نتایج نشان ميدهند که مادهها روی عاملهای مربوط
به خود ،بار معنيادار داشتهاند و همهی ضرایب مسير الگوهای عاملي از لحاظ آماری معنادارند

( .)p≤۳/۳۵بهبياندیگر ،قریببهاتفاق بارهای عاملي باالی  ۳/4۳بودند .درمجموع ،نتایج تحليل عامل
تأیيدی ،ساختار عاملي آن را تأیيد کرد؛ بنابراین درمجموع ابزار از لحاظ اعتبار و پایایي مناسب
ميباشد .در پژوهش حاضر پایایي پرسشنامه نيازهای روانشناختي کلي و در ابعاد ،خودمختاری،
شایستگي و پيوندجویي به ترتيب ،با روش آلفای کرونباخ ۳/16 ،۳/2۲ ،۳/23 ،و  ۳/12است که
نشاندهندهی پایایي قابلقبول و مناسب ابزار ميباشد.

يافتهها
جهت توصيف متغيرهای پژوهش و تلخيص اطالعات ،از شاخصهای آمار توصيفي مانند
ميانگين و انحراف استاندارد استفاده گردید .برای بررسي فرضيهی تحقيق از روش تحليل همبستگي
بنيادی استفاده شد و در پایان به بررسي مدل ساختاری با استفاده از نرمافزار  AMOSاقدام شد .در
جدول زیر شاخصهای توصيفي اضطراب آمار و نيازهای روانشناختي گزارش شده است.
جدول -1شاخصهاي توصيفی کل آزمودنیها در ابعاد اضطراب آمار
اضطراب درس آمار

اضطراب کالس آمار

اضطراب رياضی

عملکرد در درس آمار

خودمختاري

شايستگی

پيوندجويی

ميانگين

6۳/۵2

6۵/۵2

69/3

6۵/1۵

61/23

9۳/24

9۲/1۲

۲1/22

انحراف استاندارد

9/62

9/۲3

4/24

2/12

4/6

۵/3۲

1/6۵

69/۳2

حداقل

۵

2

1

۵

9

6۳

69

94

حداکثر

2۳

2۲

24

2۳

26

42

43

662

کل

943

9۵۳

9۵۳

9۵۳

9۵۳

9۵۳

9۵۳

9۵۳

قبل از بررسي رابطهی متغيرهای پژوهش ،نتایج بررسي شاخصهای چولگي و کشيدگي نشان
داد که توزیع دادهها بهصورت نرمال است .همچنين برای بررسي بيشتر نرمال بودن دادهها از آزمون
کالموگروف-اسميرنف بر دادهها اجرا شد و معنادار نبودن نتایج آن نشانهی نرمال بودن توزیع دادهها
بود .در جدول شماره  2ماتریس همبستگي متغيرها گزارش شده است.

نياز روانشناختی

 62مجلهی مطالعات آموزش و یادگیری ،دورهی نهم ،شمارهی اول ،بهار و تابستان 6931

جدول  -2ماتريس همبستگی متغيرهاي پژوهش
اضطراب درس آمار

متغيرها

اضطراب کالس آمار

اضطراب درس آمار

6

اضطراب کالس آمار

**۳/4۲

6

اضطراب رياضی

**

**

۳/۵6

۳/۵

اضطراب رياضی

عملکرد در درس آمار خودمختاري

شايستگی

6

عملکرد در درس آمار

**-۳/43

**-۳/46

**-۳/42

6

خودمختاري

**-۳/22

**-۳/2

**-۳/6۲

**۳/63

6

شايستگی

**-۳/94

**-۳/2

**-۳/29

**۳/2۵

**۳/93

6

پيوندجويی

**

**

**

**

**

**

-۳/24

-۳/62

پيوندجويی

-۳/62

۳/22

۳/49

۳/۵2

**P< ۳/۳6

باتوجه به جدول شماره  ،2رابطهی نياز به خودمختاری با اضطراب درس آمار ،اضطراب کالس
آمار ،اضطراب ریاضي منفي و معنادار و با عملکرد در درس آمار ،مثبت و معنادار است و رابطهی
نياز به شایستگي با اضطراب درس آمار ،اضطراب کالس آمار ،اضطراب ریاضي منفي و معنادار و با
عملکرد در درس آمار ،مثبت و معنادار است؛ و رابطهی نياز به پيوندجویي با اضطراب درس آمار،
اضطراب کالس آمار ،اضطراب ریاضي منفي و معنادار و با عملکرد در درس آمار ،مثبت و معنادار
است .برای بررسي رابطهی مجموعه نيازهای روانشناختي (نياز به خودمختاری ،شایستگي و
پيوندجویي) با مجموعه ابعاد اضطراب آمار (اضطراب درس آمار ،اضطراب کالس آمار ،اضطراب
ریاضي و عملکرد در درس آمار) از تحليل همبستگي کانوني استفاده شد .در جدول شماره  9نتایج
تحليل کانوني گزارش شده است.
برای بررسي همبستگي کانوني بين متغيرهای پيشبين و متغيرهای مالک ،از روش آماری تحليلي
همبستگي کانوني استفاده شده است .فرض بر این است که بين ترکيب خطي مؤلفههای نيازهای
روانشناختي با ترکيب خطي مؤلفههای اضطراب آمار رابطهی چندمتغيری وجود دارد .اولين مرحله
در تحليل همبستگي کانوني ارزیابي مدل کانوني ميباشد ،رایجترین آزمون معناداری ،آزمون
معناداری  Fاست .معموالً برای ارزیابي معناداری از آزمونهای لمبدای ویلکز ،هتلينگ ،پيالیي و
بزرگترین ریشهی روی استفاده ميشود .با توجه به  F =۵/63در آزمون پيالیي F =۵/12 ،در آزمون
هتلينگ و  F =۵/42در آزمون ویلکز روابط در سطح  p >۳/۳۳6معنادار است .مقدار ویلکز مساوی
 )F = ۵/42 ،p>۳/۳۳6( ۳/۲9ميباشد .بدین معني که بين دودسته متغير رابطهی معنادار وجود دارد.
لمبدای ویلکز نشاندهندهی واریانسي است که مدل تبيين نميکند ،درنتيجه اندازهی اثر مساوی با

� 6-که نشاندهندهی مقدار واریانس مشترک بين دودستهی متغير است که مدل ميتواند آن را تبيين

کند؛ بهعبارت دیگر مدل بهدست آمده در این پژوهش  62درصد از واریانس خودمختاری ،شایستگي
و پيوندجویي با مجموعه متغيرهای اضطراب درس آمار ،اضطراب کالس آمار ،اضطراب ریاضي،
عملکرد در درس آمار ،اضطراب آمار در دانشجویان را تبيين ميکند.

6
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جدول  -0نتايج تحليل همبستگی کانونی رابطهي مجموعه نيازهاي روانشناختی با
مجموعه اضطراب آمار بر اساس آماره خی دو بارتلت
مجموعه

همبستگی کانونی ()RC

مربع همبستگی ()2r

واريانس تبيين شده

المبداي ويکلز

خی دو بارتلت

درجه آزادي

سطح معناداري

6

۳/9۲

۳/6۵

۳/62

۳/۲9

19/22

62

۳/۳۳6

2

۳/66

۳/۳6

۳/۳6

۳/3۲

1/1۵

1

۳/9۵

9

۳/۳2

۳/۳۳1

۳/۳۳1

۳/33

2/61

2

۳/9۵

باتوجه به جدول شماره  ،9آماره خي دو بارتلت برای مجموعهی اول متغيرهای مستقل و وابسته
 19/22در سطح  ۳/۳۳6معنادار است؛ بنابراین با توجه به این یافته ،ميتوان نتيجه گرفت که تنها یک
مجموعهی معنادار از متغيرهای مستقل و وابسته در دادهها وجود دارد .رابطهی مجموعهی اول
 RC= ۳/9۲است و مجموعهی اول نيازهای روانشناختي  ۳/16درصد از تغييرات مجموعهی اول
اضطراب آمار دانشجویان رشته روانشناسي را تبيين ميکند .همچنين با توجه به جدول شماره 9
مجموعهی دوم و سوم متغيرهای مستقل و وابسته رابطهی معناداری ندارند .حال برای بررسي اینکه
مجموعهی اول متغيرهای مستقل و وابسته از چه متغيرهایي تشکيل شدهاند و نحوهی ارتباط آنها
چگونه است ،در جدول شماره  4نتایج بررسي مجموعهی اول گزارش شده است.
جدول  -9بار کانونی ،ضريب کانونی استاندارد شده ،واريانس تبيين شده مجموعهي اول
متغيرهاي مالک و پيشبين
متغير کانونی

مجموعهي اول

متغيرهاي مورد بررسی
ضريب استاندارد کانونی Coef

بار کانونی ()rs

ضريب بار کانونی () rs

نياز به خودمختاري

-۳/21

-۳/1۵

۳/42

نياز به شايستگی

-۳/11

-۳/32

۳/۲4

-۳/2۲

-۳/24

۳/۵4

نيازهاي روانشناختی

نياز به پيوندجويی
واريانس تبيين شده ()Adequacy

۳/16
۳/۳3

همپوشی ()Redundancy
اضطراب آمار

2

اضطراب درس آمار

۳/16

۳/36

۳/۲2

اضطراب کالس آمار

۳/66

۳/12

۳/9۲

اضطراب رياضی

۳/66

۳/1۵

۳/42

عملکرد در درس آمار

-۳/91

-۳/22

۳/۵3

واريانس استخراجشده

۳/۵1

همپوشی

۳/۳۲

در جدول فوق بار کانوني ،نشانهی همبستگي متغير کانوني است ،ضرایب کانوني استاندارد شده،
همانند ضرایب رگرسيون استاندارد شده در تحليل رگرسيون هستند و نشاندهندهی اهميت متغير
در مجموعه هستند؛ مثالً در مجموعهی اول نيازهای روانشناختي نياز به شایستگي دانشجویان رشته
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روانشناسي  -۳/11دارای بيشترین اهميت و در مجموعهی اول از اضطراب آمار دانشجویان
روانشناسي ،متغير اضطراب درس آمار  ۳/16و پس از آن متغير عملکرد در درس آمار  -۳/91دارای
بيشترین اهميت است .این نکته شایان ذکر است که مجموعهها در تحليل همبستگي کانوني ،همانند
متغيرهای مکنون در مدلیابي معادالت ساختاری یا تحليل عاملي هستند که به آنها متغير کانوني
ميگویند (هومن )69۲۵ ،همچنين در جدول فوق واریانس تبيين شده ،ميزان واریانسي است که هر
مجموعه ،متغير کانوني خودش را تبيين ميکند .همپوشي نيز نشانهی ميزان واریانسي است که
مجموعهی مقابل ،متغير کانوني را تبيين ميکند (تاباچينک و فيدل2۳۳2 ،6؛ به نقل از قالوندی و
همکاران؛ )6936؛ مثالً ميزان واریانس استخراج شده متغير کانوني اول ،مجموعه نياز روانشناختي
 16درصد است .اضطراب آمار نيز  3درصد از واریانس نياز روانشناختي را تبيين ميکند .ميزان
واریانس استخراج شده متغير کانوني اول اضطراب آمار  ۵1درصد و نياز روانشناختي نيز  ۲درصد
از تغييرات اضطراب آمار را تبيين ميکند .با توجه به شاخصهای واریانس تبيين شده و همپوشي
ميتوانيم نتيجه بگيریم که مجموعهی اول متغيرهای پيشبين و مالک ارتباط نسبتاً خوبي با یکدیگر
دارند .برای شناسایي متغيرهای معنادار درمجموعهها یا متغيرهای کانوني ،تاباچنيک و فيدل (2۳۳2؛
به نقل از قالوندی و همکاران )6936 ،پيشنهاد ميکنند که بار کانوني  ۳/9۳و بيشتر هر متغير
نشانهی معنادار بودن آن در مجموعهی خودش است؛ بنابراین ،متغيرهای معنادار در مجموعهی اول
نيازهای روانشناختي ،شامل خودمختاری  ،-۳/1۵شایستگي  ،-۳/32پيوندجویي  -۳/24است .در
مجموعهی اول اضطراب آمار ،متغيرهای معنادار شامل اضطراب درس آمار  ،۳/36اضطراب کالس
آمار  ،۳/12اضطراب ریاضي  ،۳/1۵عملکرد در درس آمار  -۳/22است .با توجه به این یافتهها نتيجه
ميگيریم که هر چقدر نيازهای روانشناختي دانشجویان رشتهی روانشناسي در سطح باالتری قرار
داشته و نيازهای روانشناختي آنها تأمينشده و شرایط مساعدی را برای رشد نيازهای
روانشناختيشان فراهم شود به همان نسبت اضطراب آمار کمتری را تجربه کرده و به دنبال آن
نسبت به درس آمار نگرش مثبتي خواهند داشت.
جهت بررسي دقيقتر نتایج از روش معادالت ساختاری از نوع تحليل مسير استفاده شد که در
شکل  6نتایج گزارش شده است.
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اضطراب درس آمار
اضطراب کالس آمار

3/۲6
3/61

اضطراب آمار

-3/۲5

3/60

اضطراب ریاضي

نيازهاي
روانشناختی

3/03

شايستگی

3/91
3/02

3/6۲

خودمختاري

پيوندجویي

عملکرد در درس آمار

شکل  -1مدل پيشنهادي و ضرايب استاندارد آن
براساس نتایج اغلب شاخصهای برازندگي مدل پيشنهادی ،شامل مجذور خي (،)χ2 = 199/39
نسبت مجذور خي به درجهی آزادی ( ،)χ2/df = 22/14شاخص نيکویي برازش (،)GFI =۳/32
شاخص نيکویي برازش تعدیلیافته ( ،)AGFI =۳/3۲شاخص برازندگي هنجار شده (،)NFI =۳/3۲
شاخص برازندگي تطبيقي ( ،)CFI =۳/33شاخص برازندگي افزایشي ( ،)IFI = 6شاخص
تاکر-لویس ( )TLI =۳/33جذر ميانگين مجذور خطای تقریب ( )RMSEA=۳/۳۳1دارای برازش
قابل قبول ميباشد.

بحث و نتيجهگيري
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي رابطهی بين نيازهای بنيادی روانشناختي و اضطراب آمار
دانشجویان رشتهی روانشناسي بود .با آزمودن فرضيهی اول "بين نيازهای روانشناختي و اضطراب
آمار دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد" نتایج تحليل همبستگي کانوني نشان داد ،بين ارضای
نيازهای اساسي روانشناختي و ابعاد اضطراب در اضطراب آمار دانشجویان رابطهی منفي و معناداری
وجود دارد .یافتهی پژوهش حاضر با نتایج مطالعات لينچ ()2۳6۳؛ هيدر ،ریموند ،امای و سيندیا
()2۳۳2؛ اوزمان ()2۳64؛ وی و همکاران ()2۳۳۵؛ گوستد و همکاران ()2۳66؛ رحيمينژاد و
پاکنژاد ( )6939همخوان است .در تبيين چنين یافتهای ميتوان گفت ،مطابق با نظریهی
خودتعيينگری ،افراد بهطور طبيعي برای رشد و سالمت باانگيزه ميباشند .آنها همچنين ذاتاً نيازهای
روانشناختي اساسي دارند .برآورده ساختن این نيازها به رشد و سالم بودن کمک ميکند .نظریهی
خودتعيينگری همچنين نشان ميدهد ،انسان تالشهایي را برای برآورده ساختن نيازهای
روانشناختي اساسي را بهصورت ذاتي بهعمل ميآورد؛ و چنانچه این تالشها مثمرثمر نباشد ،ممکن
است موقعيتهای تهدیدکنندهی سالمت روان به وجود آید؛ و عواطف ،پاسخهای هيجاني و شناختي
ناسالم (لوکاکس ،واناستنکيست ،گوسنز و دوریيز2۳۳3 ،؛ اوزمان )2۳64 ،همچون اضطراب آمار را
در محيط تحصيلي بهوجود آورد .درواقع نتایج تحقيقات پيشين نشان ميدهد ،عدم ارضای هر یک
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از نيازهای روانشناختي سالمت روان را به خطر مياندازد .در همين راستا ،نتایج پژوهش (رایان و
دسي 2۳۳۳؛ اوزمان )2۳64 ،نشان داد ،رضایت از نيازهای روانشناختي ،از احساس بودن ،حمایت
ميکند؛ و هنگامي که این نيازها سرکوب ميشوند ،فرد منفعل و مریض ميشود .از سوی دیگر نتایج
پژوهش لينچ ( )2۳6۳نشان داد ،ایجاد فرصت برای انتخاب و ارائهی منطق معنادار ،وقتيکه انتخاب
ممکن نيست (حمایت از استقالل) برای دروني و بهزیستي رواني مهم است .همچنين نتایج وی و
همکاران ( )2۳۳۵نشان داد ،افراد با اضطراب دلبستگي ،توانایي محدودی برای اطمينان مجدد دروني
و منبع خودکنترلي دارند .در حقيقت نتایج مطالعات پژوهشهای اخير نيز نشان ميدهد ،مداخلههای
درماني در مورد رضایت از نيازهای اساسي رواني بهمنظور کمک به دانشجویان مضطرب برای مقابله
و کاهش تدریجي سطح پریشاني مؤثر واقع خواهد شد .به بياني دیگر ميتوان گفت ارضای نيازهای
اساسي روانشناختي ،سالمت روانشناختي دانشجویان را تضمين کرده و از ميزان اضطراب آمار آنها
ميکاهد.
همچنين نتایج تحليل همبستگي کانوني پژوهش حاضر نشان داد ،رابطهی ميان ارضای نيازهای
اساسي و عملکرد در آمار دانشجویان مثبت و معنادار است .یافتهی پژوهش حاضر با نتایج پژوهش
خوارزمي ،کارشکي و عبدخدائي ()6936؛ نيميک و رایان ()2۳۳2؛ روکا و گاگني ()2۳۳۲؛ سوریبو،
هالواری ،فالتا و کریستيانسن ( )2۳۳3همراستا است .در تبيين چنين یافتهای ميتوان گفت ،ادراک
دانشجویان از ارضای نيازهای اساسي روانشناختي ميتواند مالک مناسبي برای پيشبيني عالقهی
یادگيرندگان به تداوم یادگيری باشد .عالوه بر این ،زماني شرایط نيازهای حمایتي انگيزشي تضمين
ميشود که افراد فضایي برای انتخاب ،کار کردن بهصورت مستقل ،ابتکار عمل ،نشان دادن توانایيهای
خود بهصورت آزادانه ،بدون انتقاد و بازخورد کنترلي ،به بيان افکار و احساسات بپردازند (گانيه و
همکاران2۳۳9 ،؛ مورو و ماگوو .)2۳62 ،درنتيجه مشخص شده است ،وجود شرایط انگيزشي بهنوبه
خود ميتواند از مکانيسمهای دروني حمایت کرده و منجر به بهبود رضایت از نيازهای اساسي
روانشناختي شود .در حقيقت سطوح باالیي از رضایت و نيازهای دروني روانشناختي به سطوح
باالتر عملکرد روانشناختي منجر ميشود و به دنبال آن ما شاهد کاهش عالئم اضطراب آمار در
دانشجویان خواهيم بود.
همچنين در تبيين چنين یافتهای ميتوان گفت ،افراد با سطوح باالتر خودمختاری دارای
خودتنظيمي ،خودکنترلي ،استقالل ،خالقيت و تفکر انتقادی هستند و افراد با سطوح باالتر شایستگي،
از توانایي باالتر روانشناختي ،حل مسأله و مهارتهای مقابله برخوردارند .همچنين افراد با سطوح
باالتر پيوندجویي ،دارای حمایت اجتماعي ،مهارتهای اجتماعي ،شایستگي برای حفظ روابط
نزدیک ،مهارتهای همدلي ،افزایش همکاری با دیگران باالتر هستند .در حقيقت این ویژگيها به
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دانشجویاني که نيازهای اساسي روانشناختيشان در سطوح باالیي ارضا ميشود ،کمک ميکند تا
باانگيزه ،عالقه و توان بيشتری به یادگيری آمار بپردازند و بهتبع آن عملکرد بهتری نيز در آمار داشته
باشند.
یافتهی دیگر پژوهش حاضر حاکي از آن است ،نيازهای روانشناختي قادر به پيشبيني ابعاد
اضطراب آمار هستند و متغير شایستگي از ميان متغيرهای نيازهای روانشناختي از باالترین توان
پيشبينيکنندگي برای اضطراب آمار برخوردار است .نتایج پژوهش حاضر با نتایج راباز و همکاران،
2۳64؛ گيلت و همکاران 2۳6۳ ،صالحي و همکاران ( )6932اوزمان ( )2۳64هماهنگ است .در
تبيين چنين یافتهای ميتوان گفت ،نياز به شایستگي نيازی برای برآورده ساختن ،استانداردهای خاص
یک وظيفه است .درنتيجه رضایت از این نياز منجر به درک از تسلط ،پيشرفت و کنترل ميشود که
به عملکرد بهتر در آمار ميانجامد.
درواقع نيازهای اساسي روانشناختي از شایستگي ،مستلزم این است که افراد تمایل شدید برای
برهمکنش مؤثر با محيط ،تجربهی احساس شایستگي توسط بهوجود آوردن پيامدهای درخواستي و
جلوگيری از اتفاقات ناخواسته داشته باشند (مایک و همکاران2۳66 ،؛ ادموند ،نتومانيس و دودا،
 .)2۳۳۲درنتيجه شایستگي افراد متأثر از چگونگي عملکرد ،ميزان موفقيت و رسيدن به اهدافشان
است (راباز و همکاران2۳64 ،؛ گيلت و همکاران .)2۳6۳ ،نتایج پژوهش حاضر از نتایج پژوهش
فيرکلوس ( )2۳۳9نيز حمایت ميکند .وی در تحقيق خود به این نتيجه رسيد ،فراواني و گنجایش
مشارکت در فعاليتهای جسماني یک تعيينکنندهی مهم از شایستگي ادراکشده فيزیکي است.
درنهایت چنين ميتوان نتيجه گرفت ،افرادی با سطوح باالیي از ارضای نياز روانشناختي
شایستگي دارای عزتنفس ،عواطف مثبت و سالمت عمومي هستند ،درواقع این افراد ویژگيهای
مثبتي چون دارا بودن سالمت روان ،عواطف مثبت و عزتنفس باال عالوه بر آنکه دارای اضطراب
آمار کمتری هستند ،نسبت به دانشجویاني که احساس شایستگي کمتری دارند عملکرد بهتری نيز در
آمار دارند.
بهطورکلي نتایج مدل معادالت در تحليل مسير نشان داد ،نيازهای روانشناختي اثر کلي و مستقيم
معناداری بر روی اضطراب آمار دارد؛ و نيازهای اساسي روانشناختي بيشترین اثر کلي و غيرمستقيم
معنادار را بر روی بعد اضطراب آمار دارد؛ و ارضای نيازهای اساسي روانشناختي پس از اضطراب
آمار بيشترین تأثير را بر روی عملکرد در آمار دارد .از نتایج همسو با نتایج پژوهش حاضر ميتوان
به پژوهش کورماس ،کارامالي و انوگنوستوبلوس ()2۳64؛ گوستد و همکاران ( )2۳66و اوزمان
( )2۳64اشاره داشت .در تبيين چنين یافتهای ميتوان گفت ،با توجه به سهم قابلتوجهي که نيازهای
روانشناختي در تبيين اضطراب آمار و اجتناب از درس آمار دارد و از سوی دیگر رابطهی ميان
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نيازهای اساسي روانشناختي و اضطراب آمار دوسویه است؛ ميتوان چنين نتيجه گرفت ،دانشجویان
روانشناسي که از اضطراب آمار باالیي رنج ميبرند ،به همان نسبت تمایل پایيني نسبت به ارضای
نيازهای روانشناختي دارند و از سوی دیگر با کاهش ارضای نيازهای اساسي روانشناختي ،این
دانشجویان از اضطراب آمار بيشتری نيز رنج خواهند برد .به سخني دیگر ،درس آمار در ميان دروس
دیگر روانشناسي ازجمله دروس دشوار محسوب ميشود و چنانچه دانشجویان در این رشته
موفقيتها و مهارتهایي هرچند جزئي نيز کسب کنند ،به ارضای نياز اساسي شایستگي پاسخ داده
و با افزایش عملکرد بهتر در آمار عالوه بر آنکه به نياز اساسي روانشناختي پاسخ ميدهد بهسالمت
روان و بهزیستي کمک ميکند (صالحي و همکاران6932 ،؛ رایان2۳۳3 ،؛ اوزمان ( )2۳64و موجب
کاهش ميزان اضطراب و استرس حاصل از دروس دشوار مرتبط با آمار ميشود .عالوه بر این رفع
نياز به خودمختاری (به دليل محدودیت در انتخاب واحد درسي در وقت معين و یا حتي محدودیت
در انتخاب استاد مربوط به آمار) و همچنين ارضای نياز به پيوندجویي (برقراری ارتباط مؤثر با استاد
آمار و سایر دانشجویان به دليل ترس از استاد آمار (کروز و همکاران )63۲۵ ،در دورههای مرتبط به
آمار مشکل بهنظر ميرسد .درنتيجه دانشجویاني که با این شرایط به رفع نيازهای اساسي در محيط
دانشگاهي مخصوصاً در کالسهای مرتبط به آمار ميپردازند قادرند عالوه بر آنکه بر اضطراب آمار
خود فائق آیند ،عملکرد بهتری نيز در آمار داشته باشند.
درنهایت ميتوان گفت با توجه به آنکه نيازهای روانشناختي سهم قابلتوجهي بر ميزان اضطراب
آمار و چگونگي عملکرد در آمار را دارد .الزم است رفع نيازهای اساسي دانشجویان روانشناسي در
کالسهای مرتبط به آمار در برنامهریزیها و مداخالت آموزشي قرارگرفته و استادان با برقراری
ارتباط مؤثر با دانشجویان (نياز به پيوندجویي) ،باال بردن ميزان توانایي و مهارت در حل مسائل
آماری (نياز به ش ایستگي) و تعيين شرایطي که به ارضای نياز به خودمختاری چون خودتنظيمي و
خودکنترلي کمک ميکند (نياز به خودمختاری) به ارضای نيازهای اساسي پرداخته تا دانشجویان بر
اضطراب آماری خود فائق آمده و عملکرد بهتری نيز داشته باشند.
قابلذکر است تعميم نتایج به دليل جامعهی پژوهشي محدود ،باید بااحتياط صورت گيرد درنتيجه،
پيشنهاد ميشود بررسي رابطهی ميان نيازهای روانشناختي با دیگر نظریههای مرتبط به آمار در سایر
دانشگاههای کشور صورت گرفته و عالوه بر این به دليل اهميت مهارتهای کمي و سواد آماری در
رشتههایي چون روانشناسي ،پژوهشگران عالقهمند در این زمينه به بررسي رابطهی بين سایر
متغيرهای پيشبين انگيزشي ،شناختي و شخصيتي با اضطراب آمار دانشجویان روانشناسي تحقيقاتي
را انجام دهند.
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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
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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. KolmogorovSmirnov 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

