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چکیده
به اعتقاد روانشناسان انگیزش پیشرفت ،اشتیاق يا تالش و کوششی است که فرد برای دستتیابی بته
يک هدف و يا تسلط بر روی اشیاء ،امور ،افراد ،انديشهها و رسیدن به يک معیار متعالی از خود ابراز می-
دارد .پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین اضطراب ،خودباوری تحصیلی و انگیتزش پیشترفت تحصتیلی
دانشجويان دانشگاه پیام نور شهرستان بجنورد پرداخته است .جامعه آمتاری ايتن پتژوهش شتامل کلیته
دانشجويان دانشگاه پیتام نتور شهرستتان بجنتورد در ستال تحصتیلی  92 – 93میباشتد ،کته تعتداد
آنها 5500نفر است .از اين تعداد  40دانشجوی دختتر و  40دانشتجوی پستر بته روش نمونته گیتری
تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .برای جمع آوری اطالعات در ايتن پتژوهش از پرسشتنامه
اضطراب کتل ،پرسشنامه سبک های مطالعه انتوايستل و تايتت  ،)1995پرسشتنامه انگیتزش پیشترفت
تحصیلی مک اينرنی و وينکاالير  )1994که در ايران پايايی آن  0/80به دستت آمتده بتود ،استتفاده
شده است.روش پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش همبستگی بوده است .جهت تجزيته و تحلیتل داده-
های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون  Tاستفاده شده است .نتايج به دستت آمتده در ايتن
پژوهش نشان داد که بین اضطراب و انگیتزش پیشترفت تحصتیلی در دانشتجويان رابطته معنتاداری در
سطح  )P<0/01وجود دارد .همچنین بین خودباوری تحصتیلی و انگیتزش پیشترفت تحصتیلی رابطته
معناداری در سطح  )P<0/01وجود دارد .اما بین جنسیت و انگیزش پیشترفت تحصتیلی و همچنتین
جنسیت و اضطراب تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلید واژهها :اضطراب ،انگیزش پیشرفت تحصیلی ،خودباوری تحصیلی ،دانشجويان

 -1دانشیار دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران.
– 2دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبايیMaryam.shojaee61@gmail.com .
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مقدمه
انگیزش ،به حالتهای درونی ارگانیسم که موجب هدايت رفتار به سوی نوعی هتدف متیشتود،
اشاره میکند .به طور کلی ،انگیزش را میتوان نیروی محرک فعالیت هتای انستان و عامتل جهتت
دهنده آن تعريف کرد .درباره تأثیر انگیزش بر پیشرفت تحصیلی پژوهش های زيادی انجتام گرفتته
است .بلوم  ،)1982ضريب همبستگی بین متغیرهای انگیزش و پیشرفت تحصیلی را بررسی کترده
است و ضريب همبستگی موجود را برابر با  0/50گزارش کرده است .وجود اين رابطه نشان دهنتده
آن است که انگیزش بر يادگیری تأثیر مثبت و مستقیم دارد .يعنی انگیزش زياد به يتادگیری زيتاد و
انگیزش کم به يادگیری کم و در نتیجه پیشرفت تحصیلی کم منجتر متیشتود .عابتدی.)1380 ،
يکی از سازههای اولیه ای که روانشناسان برای تبیین اين جنبه از پیشرفت ارائه کرده انتد ،انگیتزش
پیشرفت تحصیلی است .انگیزش پیشرفت تحصیلی بته رفتارهتايی اطتالق میشتود کته منجتر بته
يادگیری و پیشرفت میشود .به عبارت ديگر ،انگیزش پیشرفت تحصیلی تمايل فراگیر استت بته آن
که کاری را در قلمرو خاصی به خوبی انجام میدهد و عملکردش را به طور خودجوش ارزيابی کنتد.
غالباً از رفتارهای پیشرفت گرا به انگیزش پیشرفت تحصیلی پی برده خواهتد شتد ،ماننتد پافشتاری
برای انجام تکلیفی دشوار ،سخت کوشی يتا کوشتش در جهتت يتادگیری در حتد تستلط و انتختاب
تکالیفی که به تالش نیاز دارد همان) .انگیزش پیشرفت تحصیلی بیشتتر بته آن بعتدی از انگیتزش
منحصر شده است که انگیزش درونی فراگیر نامیده میشود.انگیزش درونی يک حالتت روانشتناختی
است و هنگامی حاصل میشود که انسان خود را دارای کفايت الزم و خودمختاری ادراک بداند .ريان
و دسی ،)2000 3انگیزش پیشرفت تحصیلی را يکی از معروف ترين و مهم ترين انگیزههای درونی
معرفی کردند و بیان کردند که « افراد مختلف نیز از لحاظ شدت و میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی
با هم متفاوت هستند و عملکردهای مختلفی از ختود نشتان میدهنتد .بته طتوری کته افتراد دارای
انگیزش پیشرفت باال برای رسیدن به اهداف پیشرفت جويانه ،تالش و پشتکار بیشتری دارند و کمتر
در مقابل شکست ناامید میشوند و فعالیت هايی را انتخاب میکنند که نه خیلی دشتوار و نته خیلتی
آسان است .اين افراد واقع گرايانه تر عمل میکنند و اهدافی را دنبال میکنند که احتمال رسیدن بته
آنها در حد متوسط است ،نه کم و نه زياد».
. Dessy & Riyan3
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فراگیرانی که انگیزش پیشرفت تحصیلی در آنان نیرومند است ،میخواهند کامل شوند و عملکرد
خود را بهبود بخشند .آنان وظیفه شناسند و ترجیح میدهند کارهايی را انجام دهند که چالش برانگیز
باشد و به کاری دست میزنند که ارزيابی پیشرفت آنان در مقايسته بتا ديگتران يتا برحستب نتوعی
مالک های عالی امکان پذير باشد سید محمدی.)1385 ،
در سالهای پس از پژوهش های اولیه مک کللند ،مطالعات زيادی انجام گرفت تا ماهیت و اثرات
انگیزش پیشرفت را بیشتر بررسی کند .برخی از اين گونه مطالعات خصوصیات اشخاصی را بررسی و
کشف کردند که دارای انگیزش پیشرفت بودند .به اين معنی که چنین افترادی از راه هتای ختاص و
معین عمل میکنند .افرادی که انگیزش پیشرفت در آنها باالست به برتری به خاطر خود آن عالقه
مند هستند نه به خاطر پاداشی که به دنبال دارد .عالقه پیشرفت در آنها از کار کردن با گروه متتأثر
نمیشود بلکه از کار کردن برای خود اثر میگیرند .آنها ترجیح میدهنتد بته جتای دوستتان ،افتراد
متخصص را برای دستیاری برگزينند .آنها موقعیت هايی را ترجیح میدهند که بتوانند بترای نتتايج
کوشش های خود مسئولیت شخصی بپذيرند .به اعتقاد بال کسانی که انگیتزش پیشترفت در آنهتا
زياد است ،بیشتر نگران آينده میان مدت هستند تا دراز مدت ،آنها چشم انداز طوالنیتری از زمتان
آينده دارند و پاداش های بزرگ آينده را بر پاداش های کوچکتر ترجیح میدهند .شايد به سبب ايتن
آگاهی دقیق از گذشت زمان است که به نظر اين افراد ،زمان به سرعت میگذرد و احساس میکننتد
که زمان بسنده برای انجام هر چیزی را ندارند بال ،1890 ،ترجمه مسدود و ديگران.)1373 ،
موری 4به نقل از فرجی  ) 1375نیاز به پیشرفت را تحت عنوان میل يا گرايش به از میان برداشتتن
يا غلبه بر موانع ،به کار گرفتن نیرو و تالش برای انجام خوب و سريع کار مشکل تعريف کرده است.
هدف اولیه شناسايی و درک آثار انگیزش جهت دهی افراد ،توان و سماجت آنها در يک رفتار متثثر
است اتکینسون ،1964،5به نقل از ايرز.)2010،6
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النگلی 7و همکاران  )2004به نقل از زيمرمن)1990 8بیان میکنند ،يک تئوری بته نتام «هتدف
پیشرفت» در توضیح انگیزش پیشرفت تحصیلی وجتود دارد .ايتن تئتوری بیتان میکنتد کته تعبیتر
اشخاص از اهداف پیشرفتی شان به جای تمايالت انگیزشی ،تالش های شخصی از طريق تأثیر بتر
خودتنطیمی شناختی است .خودتنظیمی شناختی به دانشجويانی برمی گردد که بته طتور فعاالنته در
يادگیری خود درگیر هستند .اين دانشجويان برای اينکه مسئولیت ختود را در قبتال يتادگیری شتان
قبول کنند ،بايستی برانگیخته شوند تا مهارتها و توانايی های خود را در استراتژی هتای يتادگیری
خودتنظیمی صحیح به کار گیرند .دانشجويان خودتنظیم ،هدفی بترای انجتام دادن برمتی گزيننتد و
رفتارها ،انگیزهها و شناخت های خود را در جهت رسیدن به آن هدف کنترل میکنند.
از سوی ديگر ،اضطراب بر بسیاری از جنبه های عملکرد آدمتی از توانتايی ادراکتی ،يتادگیری و
حافظه گرفته تا اشتها ،عملکرد جنسی و خواب تأثیر میگذارد .اضطراب مشکل آفترين میتوانتد بتر
دامنه گسترده ای از توانايی های آدمی تأثیرات نامطلوبی بگذارد و خود را به اشکالی متفتاوت نشتان
دهد مبینی .)1384 ،همچنین بنا بر نظر هاگرتی 9و همکاران )2008يکی از نگرانیها و دغدغته
های نظام آموزشی اضطراب دانشجويان است و تحمل آن برای اکثر دانشجويان مشکل است.پديده
اضطراب امر جديدی نیست و انسانها در همه اعصار و با هر فرهنگی آن را تجربه کردهاند

هنکر10

و همکاران  .) 2002اضطراب خود را به صورت يک پديده پیچیده با درجتات مختلتف از خفیتف تتا
شديد نشان میدهد که فراگیری را دچار آسیب میستازد هتاگرتی و همکتاران .)2008 ،اضتطراب
منجر به افت تحصیلی و در برخی موارد ترک تحصیل میشود کینگری.)2009،11
تجربه اضطراب از بدو تولد آغاز شده در طول زندگی ادامه میيابد و با تمام تجربه هتای جديتد
فرد نظیر ورود به مدرسه ،شروع به کار در يک شغل جديد يا قرار گیری در يک موقعیتت ختاص ر
میدهد اسملتزر 12و همکاران .) 2004،اغلب اضطراب با تغییر زياد در روابط اجتماعی و انسانی بته
ويژه در زندگی نیروهای فعال و جوان در مقطع زمانی ورود به دانشگاه همراه میشود و تأثیر سوء بر
عملکرد فردی و نحوه برقراری ارتباط با ساير افراد را نیز بته دنبتال دارد استفندياری .)2001اکثتر
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صاحب نظران وجود اضطراب را در کاهش انگیزه پیشرفت مثثر میداننتد.نتايج پتژوهش کوشتکی و
همکاران  )1387حاکی از آن است که ويژگی هتای شخصتیتی بتا وجدان بودن و برونگرايتی بتا
انگیزش پیشرفت دانش آموزان رابطته معنتادار دارد و انگیتزش پیشترفت را بتته میتتزان 43/16
پتتیش بینتتی متتی کند.اضتتطراب امتحتتان دانتتش آمتتوزان بتتا انگیتتزش پیشتترفت در آنتتتان رابطتتته
معنتادار  )F=10/06دارد و اضطراب امتحان به میزان 27/21انگیزش پیشترفت را پتتیش بینتتی
متی کنتد .همچنتین اضتطراب امتحتان بتا ويژگیهای شخصیتی بازبودن ،با وجدان بودن و عصبیت
رابطه معنادار دارد و سته مقیتاس متتذکور بتته میتزان  76/38اضتطراب امتحتان را پتیش بینتی
میکند.اضطراب از نگاه روانشناسی نیرويی است که وقتی بر يک سیستم وارد میشود ،موجتب تغییتر
شکل و بر هم زدن تعادل آن میشود؛ تغییری که معموالً با نوعی بر هم زدن ساختار و اذيت کتردن
همراه است ربر .)1995 ،13بر اين مبنا اضطراب نوعی تشويش ،نگرانی ،بحران و عدم تعادل روحی
است که بازتاب هايی را در قلمرو ذهنی و رفتار بیرونی به دنبال میآورد.
شناخت ويژگی های خود و پذيرش آنها به معنای خودباوری است .اينکه انسان چه اندازه ختود
را میشناسد و خود را میپذيرد ،در رفتار و عمل او منعکس میشود .رفتارهايی کته فترد از ختود در
زمینه های مختلف نشان میدهد ،نشانگر درجات خودباوری اوست .خودباوری تحصیلی ،بته معنتای
نگرش درست و صحیح درباره قابلیت های تحصیلی و آموزشتگاهی استت .بتديهی استت کته پايته
خودباوری را هويت فرد تشتکیل میدهتد .لتذا استاس و ريشته خودبتاوری تحصتیلی نیتز «هويتت
تحصیلی» وی است .يکی از شايسته ترين کوشش های آموزشتی تعیتین کننتده بترای خودبتاوری
تحصیلی دانشجو ،برنامه «غنی سازی» است .منظور از غنی سازی ،تعمیق محتويات و متواد درستی
موجود ،بر اساس بهره گیری از امکانتات کمتک آموزشتی متنتوع و گستترده کارگتاه ،آزمايشتگاه،
کتابخانه ،رايانه و غیره) است .کاظمی حقیقی.)1378،
با توجه به مطالب فوق محققین در صدد شناسايی اين مسأله هستتند کته آيتا بتین اضتطراب و
خودباوری تحصیلی دانشجويان و انگیزش پیشرفت تحصیلی آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
براين اساس چهار فرضیه پژوهش حاضر به شرح ذيل طراحی و بررسی شده اند:
 -1بین اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد.
Reber
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 -2بین خودباوری تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد.
 -3میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجويان دختر و پسر متفاوت است.
 -4میزان اضطراب دانشجويان دختر و پسر متفاوت است.
 -5بین اضطراب وخودباوری تحصیلی با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
روش:
در پژوهش حاضر از روش همبستتگی استتفاده شتده استت .جامعته آمتاری ايتن پتژوهش را کلیته
دانشجويان دانشگاه پیام نور شهرستان بجنورد تشتکیل میدهنتد کته در ستال تحصتیلی 92-93
مشغول به تحصیل بودند .به اين ترتیب که آمار دانشجويان از دفتر اطالعات و آمتار حتوزه معاونتت
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نتور بجنتورد دريافتت و نستبت بته تعتداد دانشتجويان،
جنسیت ،رشتهها و مقاطع تحصیلیآگاهی حاصل شد که تعداد آنها  5500نفر میباشد .ستپس بتا
استفاده از روش نمونه گیری تصادفی حجم نمونه  80نفر  40دانشتجوی پستر و  40دانشتجوی
دختر) انتخاب گرديد .با توجه به مسأله افت آزمودنی ها ،پرسشنامهها در بین  100نفر از دانشجويان
دانشگاه پیام نور بجنورد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودنتد ،توزيتع شتد و بعتد از
حذف پرسشنامه های ناقص ،تعداد  80پرسشنامه مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
در اين پژوهش به منظور جمع آوری اطالعات مورد نیاز از سه پرسشنامه استفاده شده است:
الف) پرسشنامه اضطراب کتل
ب) پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی
ج) پرسشنامه سبک های مطالعه
پرسشنامه اضطراب کتل:اين پرسشنامه شامل  40سثال است که در ايران به عنوان يک آزمون
استاندارد جهت بررسی اضطراب مورد استفاده قرار میگیرد .در نمره گذاری بايستی مجموع نمترات
 20پرسش نخست  )20-1و  20پرسش بعدی  )40-21را به طور جداگانته مشتخص کنتیم و
سپس جمع کل نمرات را به دست آوريم .نمره خامی که به دست میآيد به نمرات طراز شده تبتديل
گرديده و وضعیت آزمودنی نسبت به اضطراب مشخص میشود.
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پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی :در اين پژوهش برای ستنجش انگیتزش پیشترفت از مقیتاس
انگیزش پیشرفت تحصیلی استفاده گرديد .اين مقیاس دارای  49گويه است که بتر مبنتای مقیتاس
لیکرت کامالً موافقم،موافقم ،مطمئن نیستم ،مخالفم ،کامالً مخالفم) درجه بندی شده است .اعتبتار
و روايی اين پرسشنامه در استرالیا توسط مک اينرنی و وينکتاالير در ستال  1994متورد بررستی و
تأيید قرار گرفته است .آنان پايايی پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی را  ./80گزارش کترده انتد.
اين ابزار در ايران نیز توسط بحرانی  )1372و يزدچتی و شاهستونی  )1379متورد بررستی قترار
گرفته است .نتايج نشان داد که اين پرسشنامه از پايايی و روايی مناسبی برخوردار استت .ايتن ابتزار
دارای  11عامل برای سنجش و اندازه گیری انگیزش پیشرفت تحصیلی میباشد که عبارتند از-1 :
هدف مداری  -2رقابت جويی  -3گرايش به کار و تکلیف  -4گرايش بته پیشترفت  -5وابستتگی
اجتماعی  -6همیاری اجتماعی  -7شهرت طلبی  -8پاداش های مالی  -9قدرت طلبی  -10عزت
نفس  -11اتکاء به نفس میباشد و هر عامل به وسیله  3الی  6گويه اندازه گیری میشتود .امتا در
اين پژوهش پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی ،يک عامل در نظر گرفتته شتده استت و پايتايی
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرانبا  75صدم محاسبه گرديد.
پرسشنامه سبک های مطالعه :برای سنجش و اندازه گیری خودباوری تحصیلی از پرسشتنامه ستبک
های مطالعه که توسط انتوايستل و تايت که در سال  1995ساخته و استاندارد شده استت ،استتفاده
به عمل آمد .اين پرسشتنامه دارای  30گويته میباشتد و بترای اولتین بتار در پتژوهش مستائلی و
همکاران  )1387ترجمه و با استفاده از دو شیوه همسانی درونی آلفای کرانبا ) و ضتريب تنصتیف
گاتمن و اسپیرمن – براون) اعتبار يابی شده است .ضريب آلفای کرانبا اين پرسشتنامه  70صتدم
محاسبه گرديد که نشان دهنده اعتبار الزم در پرسشنامه مذکور میباشد.پس از جمع آوری دادهها بتا
استفاده از سه پرسشنامه مذکور ،نتايج تحقیق با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد بررسی قرار گرفتت
و در بخش تحلیلی با استفاده از ضريب همبستگی پیرسون و آزمون Tبه آزمون فرضیات پرداخته شد.
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یافتهها:
فرضیه اول :بین اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  :)1همبستگی بین اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی

شاخصهای آماری
اضطراب

انگیزش پیشرفت تحصیلی
ضريب همبستگی

سطح معناداری )P

0/355

0/028

جدول فوق همبستگی بین متغیرهای اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی را نشتان میدهتد.
همبستگی محاسبه شده بین متغیر اضتطراب و انگیتزش پیشترفت تحصتیلی مستتقیم وبته میتزان
 )0/355میباشد که در سطح  )P<0/05معنادار میباشد .بنابراين فرضیه پژوهش تأيید میشتود.
يعنی بین اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجويان رابطه معناداری وجود دارد .به عبارت
ديگر اضطراب میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی را افزايش میدهد.
فرضیه دوم :بین خودباوری تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  :)2همبستگی بین خودباوری تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی

شاخص های آماری
خودباوری تحصیلی

انگیزش پیشرفت تحصیلی
ضريب همبستگی

سطح معناداری )P

0/359

0/000
P< (0/01

يافتههای جدول فوق حاکی از آن است که رابطه بین خودباوری تحصیلی و انگیتزش پیشترفت
تحصیلی در سطح  P< (0/01معنادار است و با افزايش خودباوری تحصیلی به عنوان يک ويژگی
شخصیتی) میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجويان افزايش میيابد.
فرضیه سوم:میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجويان دختر و پسر متفاوت است.
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در مورد فرضیه فوق آزمون  tنشان داد که در سطح  0/05با درجه آزادی  ،78چون  tمحاستبه
شده  )0/755کوچکتر از  tجدول میباشد ،بنابراين فرض صفر تأيید میشود و فرضیه پژوهش رد
می شود .يعنی بین میزان انگیزش پیشرفت دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرضیه چهارم :میزان اضطراب دانشجويان دختر و پسر متفاوت است.
در مورد اين فرضیه نیز آزمون  tدر سطح معنی داری 0/05با درجته آزادی  78نشتان داد کته
tمحاسبه شده  )-1/164کوچکتر از  tجدول میباشد ،بنابراين فرض صفر تأيید میشود و فرضیه
پژوهش رد می شود .يعنی بین میزان اضطراب دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرضیه پنجم :بین اضطراب وخودباوری تحصیلی با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
برای بررسی فرضیه فوق از رگرسیون چند گانه استفاده شده است:
جدول  :)3همبستگی بین اضطراب و خودباوری تحصیلی با انگیزش پیشرفت تحصیلی

مدل

ضريب همبستگی

ضريب تعیین

ضريب تعیین تعديل شده

.342

.117

.099

همان گونه که در جدول باال مشاهده میشود ،در مدل بدست آمده از تحلیل رگرسیونی رابطه بتین
اضطراب وخودباوری تحصتیلی بتا انگیتزش پیشترفت تحصتیلی) ضتريب تعیتین  ).117وضتريب
همبستگی  ).342میباشد.
مقدار  ℜ2ضريب تعیین) نشان می دهد که 0.11درصد تغییترات انگیتزش پیشترفت تحصتیلی بته
وسیله متغیرهای مستقل وارد شده در تحلیل قابل تبیین میباشد و متا بقتی بته ستاير عوامتل مربتوط
میشود.
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رگرسيون چند گانه براي شناسايي عوامل موثر بر انگيزش پيشرفت تحصيلی

ضراب استاندارد شده

سطح
معناداري
.000
.000
.013

t

4.033
2.494

Beta

.295
.201

ضرايب غير استاندارد
خطاي
B
استاندارد
3.351
.243
.052
.053

Model
)(Constant

.208
.133

خود باوری
اضطراب

در جدول فوق سطح معناداری نشان می دهد که در مدل رگرسیونی با توجه به مقدار  tو مقدار Beta
و Bمتغیرهای عنوان شده 2 ،متغیر مستقلمعنادار هستند که اين متغیرها عبارتند از:

متغیرهای خود باوری در جهت مستقیم) و اضطراب در جهت مستتقیم) کته معنتی دار شتده انتد
 .) p<.05بر اين اساس می توان ضمن تعیین میزان ، Betaمیزان اثر هر يک از متغیرهای مذکور
را شناسايی کرد ونتیجه گرفت متغیر خود باوری و اضطراب به ترتیب وارد مدل شتدهاند  ،مقايسته
میزان  Betaها نشان میدهد که سهم نستبی متغیتر خودبتاوری بتر انگیتزش 0295استت کته از
اضطراب بیشتر است .
بحث و نتیجه گیری
بر اساس يافته های بدست آمده و بر مبنای نتايج فرضیه اول:
بین اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد .بدين معنتی کته بتا افتزايش
اضطراب دانشجويان ،انگیتزش پیشترفت آنتان بیشتتر میشتود.نتیجه حاصتل بتا نتیجته پتژوهش
بلوم ،)1982 14عابدی  )1380و کوشکی و همکاران  )1388همسو است .نتايج تحقیق کوشتکی
و همکاران نشان داد اضطراب امتحان دانتش آمتوزان بتا انگیتزه پیشترفت در آنتان رابطته معنتادار
 )F=10/06دارد و اضطراب امتحان به میزان  85/83انگیزش پیشرفت را پیش بینی میکند .امتا
Bloom
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اين نتیجه با نتیجه حاصل از تحقیق همبری  )1988مغايرت دارد .او در پژوهشی فترا تحلیتل بته
اين نتیجه رسید که اضطراب آزمون با انگیزش پیشترفت رابطته منفتی دارد و اضتطراب آزمتون باعت
عملکرد ضعیف شده و با عزت نفس رابطه منفی و با ترس از ارزيابی در دانتش آمتوزان رابطته مستتقیم
دارد.

بر اساس نتایج فرضیه دوم:
بین خودباوری تحصیلی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجويان رابطه ای مستقیم دارد و اين بدان
معنا است که با افزايش خودباوری تحصتیلی ،انگیتزش پیشترفت تحصتیلی دانشتجويان نیتز ارتقتاء
میيابد .نتیجه تحقیق حاضر با نتیجته تحقیتق مستائلی و همکتاران  )1387و تحقیتق رامستدن و
انتوايستل )1981 15مبنی بر تتأثیر خودبتاوری تحصتیلی بتر انگیتزش پیشترفت تحصتیلی همستو
میباشد برادفورد .)2001 ،16از نظر آنان دانشجويان بايد صرف نظر از تفاوت های فردی که دارنتد،
از صالحیت هايی چون ابتکا ر عمل ،اتکا به خود ،باور به فعال بودن نته منفعتل بتودن در يتادگیری،
لذت در يادگیری و رشد عقالنی برخوردار باشتند و نتیجته گیتری کردنتد کته خودبتاوری و هويتت
تحصیلی نقش و تأثیر بسزايی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی آنان دارد .عالوه بر ويژگی های فتردی
و هويت تحصیلی که بر خود باوری تحصیلی مثثر است ،ويژگیها و خصوصیات دانشگاهها و مراکتز
آموزش عالی نیز در خود باوری تحصیلی دانشجويان نقش مهمی را ايفا میکنتد و دانشتگاهها بايتد
آنقدر مجهز باشند که بتوانند هر نوع استعدادی را در ختود پترورش دهنتد .النگلتی وهمکتاران نیتز
درتحقیقات خود به اين نتیجه رسیدند که خودتنظیمی شناختی به دانشجويانی برمی گردد که به طور
فعاالنه در يادگیری خود درگیر هستتند .ايتن دانشتجويان بترای اينکته مستئولیت ختود را در قبتال
يادگیری شان قبول کنند ،بايستی برانگیخته شوند تا مهارتها و توانايی هتای ختود را در استتراتژی
های يادگیری خودتنظیمی صحیح به کار گیرند .دانشجويان ختودتنظیم ،هتدفی بترای انجتام دادن
برمی گزينند و رفتارها ،انگیزهها و شناخت های خود را در جهت رسیدن به آن هدف کنترل میکنند.
بنابراين میتوان اين طور بیان کرد که برای داشتن دانشجويانی با انگیزش پیشترفت تحصتیلی
باال بايد به هر دو مثلفه اصلی خودباوری يعنی هم ويژگی های فردی و هم آموزشگاهی توجه کترد.
Ramseden & Entooistele
Bradfoord
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با در نظر گرفتن اين نکات پیشنهاد میشتود کته در دانشتگاهها بتر روی آگتاهیهتای فراشتناختی
دانشجويان تمرکز شتده و بتا استتفاده از برنامته ريتزی هتای آموزشتی هدفمنتد ستطوح شتناختی
دانشجويان ارتقاء يابد .چرا که يافتتهها حتاکی از بتاالترين ضتريب همبستتگی بتین آگتاهی هتای
فراشناختی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجويان بوده است .همچنین بلیچ و اسمیت  )1998به
نقل از بیابانگرد  .) 1389در تحقیق خود به بررسی عوامل مثثر بر انگیزش و پیشرفت تحصتیلی در
عملکرد دانشآموزان پسر انگلستان ،مشخص نمودند استفاده از سبک آموزشی ترجیحی – از جملته،
نقش بازی کردن ،انجام بررسیها يا تحقیقات عملی و استفاده از فناوری اطالعتات ،بترای افتزايش
انگیزش اين دانش آموزان مفید است و برای باال بردن انتظارات فرد از موفقیت های بعتدی ختود و
افزايش عزت نفس ،استف اده از تحسین و تمجید توصیه شد.تجزيه و تحلیل يافتته هتای مربتوط بته
فرضیه سوم پژوهش گويای آن است که بین میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشتجويان دختتر و
پسر تفاوت معناداری وجود ندارد .نتايج حاصل با نتیجه پژوهش شیردل و همکاران  )1392همستو
است .نتايج حاصل از پژوهش او نشان داد کته بتین دو گتروه از دانتش آمتوزان انگیتزش پیشترفت
تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد.
همچنین تجزيه و تحلیل يافته های مربوط به فرضیه چهارم پژوهش گويای آن است کته بتین
میزان اضطراب دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد .نتايج حاصل با نتیجه پتژوهش
غفاری  )1390همسو است .نتايج حاصل از پژوهش او نشان داد که بتین دو گتروه از دانشتجويان
دختر و پسر تفاوت آماری معنا داری در خودپنداره تحصیلی ،انگیزش پیشترفت و اضتطراب امتحتان
وجود ندارد .اما اين نتیجه با نتیجه تحقیق ارسالن  )1374مغتايرت دارد .تحقیتق او تحتت عنتوان
«مقايسه اضطراب در بین دختران و پسران نوجوان  14ساله شهر رفسنجان» مشتخص نمتود بتین
دخترانو پسران تفاوت معناداری وجود دارد و دختتران نستبت بته پستران دارای اضتطراب بتاالتری
هستند .با توجه به يافته های پژوهشی توجه به باورها و ادراکتات افتراد در متورد ختود و توانمنتدی
هايشان ،و همچنین توجه به متغیرهای انگیزشی اثرگذار بر عملکرد افراد در تمتامی موقعیتت هتای
آموزشی حائز اهمیت و توجه فراوان میباشد.در هر پژوهشی محدوديت هايی وجود دارد کته تعمتیم
نتايج را با مشکل روبه رو میکند .اين پژوهش نیز از اين امر مستثنی نبوده و دارای محدوديت های
زير بود:
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 -1همکاری ضعیف دانشجويان در پاسخ دهی به پرسشنامهها و نتاقص بتودن برختی از آنهتا کته
منجر به حذف برخی از پرسشنامهها شد.
 - 2تداخل برنامه های امتحانی پايان ترم منجر به محدوديت زمانی برای اجرای پژوهش شد.
افزون بر آن از آنجا که الزمه هر پژوهشی پیشنهادهايی است که راه حل را برای پژوهشهای آتتی
هموار سازد ،پیشنهاد میشود:
 -1پژوهش هايی با موضوع انگیزش پیشرفت و ارتباط آن با ساير متغیرها از جمله هوش هیجتانی،
انگیزه تأيید ،طبقه اجتماعی و  ...انجام شود.
 -2دانشجويان و مشاوران تحصیلی میتوانند از يافتته هتای حاصتل از پتژوهش هتای مترتبط بتا
انگیزش پیشرفت با جنبه هايی که سبب عالقه و عدم عالقه دانشجويان به کارهای تحصیلی و غیر
تحصیلی میشود ،به صورت کاربردی استفاده نمايند.
 -3آموزش روش های کاهش اضطراب به معلمان در طی آموزش های ضمن خدمت جهت کاهش
اضطراب دانش آموزان در کالس درس
 -4آموزش مهارت های زندگی از جمله مهارت خودآگاهی و کاهش اضطراب به دانش آمتوزان بته
صورت جلسات منظم و متوالی ،توسط مشاوران خبره

رابطه بین اضطراب ،خودباوری تحصیلی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجويان...
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