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  مشهد يدانشگاه فردوس يليتكم التيتحص انيدر دانشجو

  

  2فاطمه ارفع بلوچي ،1يابوالفضل غفار
  27/7/1390تاريخ پذيرش:   15/1/1390تاريخ دريافت: 

  

  چكيده

گي است كه با هدف بررسي رابطه انگيزش پيشرفت و خودپنداره تحصيلي با اضطراب اين پژوهش توصيفي و از نوع همبست
  امتحان در دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد صورت گرفته است. بدين منظور با استفاده از روش 

هاي كميلي از تمامي دانشكدهنفر از دانشجويان تحصيالت ت 308اي به حجم  نمونه ،اياي نسبتي و سهميهنمونه گيري طبقه
هاي انگيزش پيشرفت هرمنس، خودپنداره بك و استير، و ها به پرسشنامهدانشگاه فردوسي مشهد انتخاب شدند. آزمودني

فراواني،  - هاي آمار توصيفي ها با استفاده از روشمقياس اضطراب امتحان ابوالقاسمي و همكاران پاسخ دادند. داده
 -تحليل واريانس چند متغيري–و آمار استنباطي  -تاندارد، ضريب همبستگي، رگرسيون چندگانه ميانگين، انحراف اس

تواند به  تحليل شدند. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه تركيب متغيرهاي انگيزش پيشرفت و خودپنداره تحصيلي مي
  ) MANOVA( ييرچند متغل واريانس خوبي اضطراب امتحان را پيش بيني كنند. همچنين نتايج حاصل از اجراي تحلي

داري در خودپنداره تحصيلي، انگيزش پيشرفت و  گروه از دانشجويان دختر و پسر تفاوت آماري معنيو نشان داد كه بين د
  پژوهشي توجه به باورها و ادراكات افراد در مورد خود و  هاي يافتهوجود ندارد. با توجه به  اضطراب امتحان

هاي آموزشي حائز افراد در تمامي موقعيتد همچنين توجه به متغيرهاي انگيزشي اثرگذار بر عملكر هايشان، وتوانمندي
  . باشد يم فراواناهميت و توجه 

  
  انگيزش پيشرفت، خودپنداره تحصيلي، اضطراب امتحان، تحصيالت تكميلي  هاي كليدي : واژه
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  مقدمه

هاي زندگي هستند كه تا اندازه زيادي ههاي مهم در تمامي عرصانگيزش و هيجان از جمله سازه
باشند. چنانچه انگيزش و هيجانات جنبه مستقيماً ريشه در شخصيت دارند و تا حدودي نيز متأثر از محيط مي

هاي نامطلوبي به همراه خواهند داشت و بر  شناختي و افكار و پيامدروانب منفي و مخرب داشته باشند، آسي
شود،  هايي كه منجر به بروز هيجانات منفي مي گذارند. از جمله موقعيتعملكرد افراد اثري سوء مي

گيرد احتمال بروز واكنش هيجاني از مي هنگامي كه عملكرد ما مورد ارزيابي قرار. باشد يمموقعيت امتحان 
يا شك در  اريم،جانب ما وجود دارد. در هر مرحله از ارزيابي اگر احساس كنيم كه آمادگي الزم را ند

در آن زمان  توانيم بهترين عملكرد را ارائه دهيمانايي خود داشته باشيم و يا حتي تصور كنيم كه نميتو
 و برعكس اطمينان به آمادگي و يا تواناييِ كرداحساس ناراحتي، فشار عصبي و يا افسردگي خواهيم 

(موسوي و  استخاطر ط اعتماد به نفس، غرور و انبسا چون يمثبت اتهمراه با هيجان ،عملكرد خوب
  ). 1387 همكاران،

يكي  .باشدمي 1اضطراب ،كندمنفي كه نقش اصلي در زندگي هر كسي بازي مي اتاز جمله هيجان
هاي ترين جنبهكه يكي از مهماست ارزشيابي تحصيلي  يا ادراك هر 2ناضطراب امتحا ،هااز انواع اضطراب

اضطراب امتحان  3السي دانش آموزان دارد. دوسكو اثرات نامطلوبي بر عملكرد ك باشدزش منفي مييانگ
هاي هاي رسمي يا ساير موقعيتداند كه افراد در آزمونرا به عنوان احساس نامطلوب يا حالت هيجاني مي

تفكر درباره با وجود اينكه ). 2009؛ رضا زاده و توكلي، 1984، 4(هيل و ويگفيلد كنند ارزشيابي تجربه مي
شود كه پياپي مورد توجه الهيون و فالسفه بوده است، اغلب گفته مي يها سدهي طمنشاء و معني اضطراب 

ي اضطراب را انجام داده است. از نظر فرويد اضطراب داراي سه بخش ختشنانخستين بررسي روان 5فرويد
باشد. دو نوع اضطراب خصلت نامطبوع ويژه، پديده تخليه يا بيرون ريز، و ادراكي از اين دو حالت مي

  شناسايي شده است. اضطراب حالت به احساس بيم و تشديد فعاليت سيستم عصبي  7صفت و 6تالح
 اضطراب اما شود كه در اوقات گوناگون از نظر شدت تفاوت داشته و در نوسان است خود مختار گفته مي

 هاي يتعموقشود. افراد نسبت به  در مستعد بودن براي اضطراب گفته مي افراد فردي يها تفاوتبه  صفت
بااليي است صفت دهند. شخصي كه داراي اضطراب  تهديد آور سطوح متفاوتي از اضطراب را نشان مي

                                                
1 . anxiety 
2 . test anxiety 
3 . Dusek 
4 . Hill & Wigfield 
5 . Freud 
6 . state anxiety 
7 . trait anxiety 
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پاييني است، حتي  صفتشود و شخصي كه داراي اضطراب  در حد بااليي مضطرب مي ها يتموقعدر بيشتر 
  .)1373(بال، دهد يمدر شرايطي كه نسبتاً تهديد آور است، فقط اندكي اضطراب نشان 

در حوزه آسيب شناسي اضطراب امتحان عوامل بسيار زيادي چون عدم آمادگي كافي، تجربيات 
). 1387معه پور،(ج خورند يممنفي قبلي، افكار منفي و عوامل خانوادگي، آموزشگاهي، شخصيتي به چشم 

هاي دوران  بر اين باورند كه اضطراب امتحاني برخي از دانش آموزان در طي سال)، 1984(د هيل و ويگفيل
بينانه يا انتظارات سطح بااليي براي زماني كه والدين تقاضاهاي غير واقعيعني  ابتدايي و پيش دبستاني

برخورد منفي والدين با شكست ر اين اساس . بآيد يمبه وجود ، گيرند يمعملكرد كودكانشان در نظر 
به هاي ارزشيابي  همواره از موقعيت كه كودكان شود يمكودكانشان كه مغاير با انتظاراتشان است، باعث 

(موسوي و همكاران، ، مضطرب شوند نامناسب والدينشان در مقابل عملكردشان العمل عكسترس از  خاطر
 ،پايين 1چون عزت نفس هايي يژگيوشخصيتي مستعد كننده اضطراب امتحان نيز  هاي ينهزم). در بين 1387

مشخصه افرادي است  A . سنخ شخصيتي خورد يمچشم  نيز به A 3 يشخصيت تيپو  2يمنبع كنترل درون
كه پرخاشگر، اهل رقابت، واجد احساسات خصمانه، تحت احساس فشار زمان و در تالش مداوم براي 

   ).1387معه پور، (ج كسب موفقيت هستند
شخصيتي اثرگذار بر اضطراب  هاي يژگيونيز از ديگر  5و خودپنداره تحصيلي 4انگيزش پيشرفت

است. بر اساس نظريه خودپنداره كه از  يشناسروانخودپنداره يكي از مفاهيم اساسي در . باشند يامتحان م
از عقايد و باورهاي مثبت و منفي در مورد  يا شبكهجمله نظريات مرتبط با خود ارزشيابي است، خودپنداره 

نجام گرفته است، اين هاي مختلفي كه پيرامون خودپنداره ا. در پژوهشباشد يمخود، پذيرش يا رد خود 
و خودتنظيمي  عزت نفساند و برخي نيز آن را مترادف با مفهوم را با اصطالحات متفاوتي تعريف كرده

فرايند شكل گيري ارزشيابي از خودپنداره  نيز خودپنداره تحصيلي ).2006، 6اند (احمد و برواينسمادانسته
) و 2010همكاران،  و 7يج( باشد يمموزشي ثر از تجارب آموزشي دانش آموزان و تفسير محيط آأمت

خودمان در يك حوزه تحصيلي معين و عقايد نقاط قوت و ضعف بيانگر دانش و ادراكات فردي درباره 
تكاليف تحصيلي در سطوح طراحي شده است و يكي از  در انجام موفقيت آميز هايمانيفردي درباره تواناي
و از راي متغيرهاي انگيزشي اثر بخش و غير اثر بخش (اضطراب) ب ها يانجيمو  ها كنندهبهترين پيش بيني 

                                                
1 . self-esteem 
2 . internal locus of control  
3 . type a personality  
4 . achievement motivation 
5  . academic self-concept 
6 . Ahmed & Bruinsma 
7 . Guay  
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خودپنداره  ).2005، 1(اكرم رانا و ضفر اقبال باشد يمجمله عوامل بسيار مهم و اثر گذار در فرايند يادگيري 
و باشد  هاي سايرين مي تحصيلي به شدت بر اطالعات اجتماعي نسبي متكي است و انعكاسي از ارزيابي

شود  اري دارد. به عبارتي خودپنداره تحصيلي هر فرد در نتيجه قياس خود با سايرين حاصل ميماهيتي هنج
  ).2009و همكاران،  2(فرال

 در مقايسه با سايرين دانند يمو توانمندتر  تر مطمئن، تر اثربخشخود را  ،در انجام كارهاافرادي كه 
اي منجر به رشد و پيشرفت بع چنين خودپندارهالطاز خودپنداره تحصيلي بااليي برخوردار خواهند بود و ب

بر اين اساس افرادي كه در آغاز تحصيل  .شود يمو عدم بروز هيجانات منفي در وي تحصيلي آتي فرد 
مثبتي منجر به پيشرفت تحصيلي  چنين تفكرِ ،هاي خود دارندتفكر و برداشت مثبتي از خود و توانمندي

از خود  شانبرداشتو صحت  د مثبتي به خودپندارهرآنان بازخو ،يهمچنين پيشرفت تحصيل .شود يم ها آن
هاي پژوهش بوناسي و  يافته ).2005اقبال،  ؛ اكرم رانا و ضفر3،2002شد (مارشخب شان ميهاي يتوانمندو 
و ادراكشان از  هايشان ييتواناو د باشد كه دانش آموزان ادراك از امتحان، از خو اكي از آن ميح 4ريو

 گانه سهكنند. در ميان اين عوامل  معرفي مي اضطرابشانمكان امتحان را به عنوان منابع اصلي  موقعيت و
معرفي شده از سوي دانش آموزان، ادراك دانش آموزان از خودشان (خودپنداره) به وضوح با سطح 

رابطه  ). در پژوهشي كه به بررسي2010، مرتبط است (كنند يماضطراب امتحاني كه دانش آموزان تجربه 
باشد كه  حاكي از آن مي ها يافته ،خودپنداره تحصيلي و شايستگي تحصيلي پرداخته شد ،اضطراب امتحان

شان است. بر اين  پايين دانشجويان از شايستگي تحصيلي كاضطراب امتحان نتيجه خودپنداره منفي و در
تحصيلي شان  هاي يستگيشاو  ها ييتوانااثر منفي بر ادراك دانش آموزان از  ،اساس اضطراب امتحان باال

و  ها يتصالحخودشان را به عنوان افرادي با  ،دارد و همچنين دانش آموزان با خودپنداره تحصيلي پايين
منجر به بروز هيجانات منفي از  ها يتوانمندمنفي از  كه چنين برداشت كنند يمپايين درك  هاي يتقابل

بر اين اساس خودپنداره . )2007، 5(جينگ شود يمآموزشي  هاي يتموقعجمله اضطراب امتحان در 
باعث ظهور هيجانات مثبت و دوري از هيجاناتي منفي  ها آنتحصيلي مثبت در افراد با ايجاد افكار مثبت در 

در جريان پژوهشي دريافتند كه هيجانات مثبتي چون  )2010( 6. گتز و همكارانشود يمچون اضطراب 
عصبانيت رابطه منفي  و مثبتي با خودپنداره و هيجانات منفي چون اضطرابلذت، افتخار و سربلندي روابط 

                                                
1 . Akram Rana & Zafar Iqbal 
2 . Ferla 
3 . Marsh 
4 . Bonacio & Reeve 
5 . Jing 
6 . Goetz  
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  . دهند يمبا خودپنداره تحصيلي نشان 
كه پيشرفت تحصيلي به طور وسيعي با هوش كلي مرتبط بوده است و  مسألهاين از سوي ديگر، 

اما  باشد يمشده  پذيرفته استدرصد از تغييرات پيشرفت كالسي از طريق هوش قابل پيش بيني  25حدود 
در كنار هوش نقش مهمي در كه آموزشي  هاي ينهزمدر آن و ارزش باالي  1ساير مفاهيم چون انگيزشبه 

). انگيزش عامل 2009، 2(استين ماي و اسپيناس توجه چنداني نشده است ،تبيين پيشرفت تحصيلي دارد
كه افراد  هايي يتفعالنوع  ه خصوصي بركه به طور ب باشد يمعملكرد و رفتارهاي فردي  شناختي اثرگذار بر

 گذارد يم اثرو نتيجه اعمال  ها آندر فعاليت، ميزان پافشاري در انجام  شان يريدرگو سطح  كنند يمانتخاب 
هم هدف و هم وسيله است.  ،انگيزش ،). به لحاظ پرورشي3،2007؛ پاسكووا2002 (ويگفيلد و همكاران،

كه نسبت به موضوعات مختلف علمي و  رود يمموزان انتظار در انگيزش به عنوان هدف از دانش آ
 ها آندرسي كه براي  يها برنامهبه عبارتي داراي انگيزه باشند. بنابراين تمام  و اجتماعي عالقه كسب كنند

. انگيزش هستندانگيزشي  يها هدفعاطفي در نظر گرفته شده است داراي  يها جنبهمربوط به  هاي يتفعال
و تأثير آن بر يادگيري  شود يمنياز يادگيري محسوب ه به صورت آمادگي رواني يك پيشبه عنوان وسيل

كامالً آشكار است. اگر دانش آموزان نسبت به درس بي عالقه باشند و از انگيزش سطح پاييني برخوردار 
اما شد.  باشند تكاليف خود را با جديت انجام نخواهند داد و در نتيجه پيشرفت زيادي نصيب شان نخواهد

د نخواهم آموزان از انگيزش بااليي برخوردار باشند، هم تكاليف درسي خود را با جديت انجا چنانچه دانش
د رفت و پيشرفت زيادي نصيب نداد و هم به دنبال كسب اطالعات بيشتري در زمينه مطلب درسي خواه

كه در اين ميان رويكرد  انگيزش وجود دارددر مورد خواهد شد. رويكردهاي انگيزشي مختلفي  ها آن
  . بر اساس اين رويكرد، رفتارها توسط داند يمفرد را سرچشمه انگيزش فرد  هاي يشهاند 4شناختي
  عاملي كه منجر به برهم خوردن تعادل حياتي فرد شود، ر و هد فر يها دادن، انتظارات و نسبت ها هدف
ه انگيزش پيشرفت يا نياز به پيشرفت است مربوط به انگيزش، نظري هاي يهنظر. از جمله شوند يمايجاد 

  ). 1386سيف،  ؛1380سي،ئي(ر
وضع شده  يها مالكعملكرد فرد طبق  دهد يمپيشرفت يك رفتار مبتني بر وظيفه است كه اجازه 
 فرد با ديگران است، يا به نحو ديگري درقياس دروني يا بيروني مورد ارزيابي قرار گيرد، كه در برگيرنده 

ابت در انگيزش پيشرفت به عنوان يك زمينه نسبتاً ث). 1384عالي است (بناب، يها مالكعي برگيرنده نو

                                                
1   . motivation 
2   . Steinmay & Spinath 
3 . Paskova 
4 . cognitive approach 
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در  1كه براي نخستين بار توسط موري باشد يميا نيازهاي اكتسابي هر فرد  ها يزهانگ ينتر مهمجمله از  ،افراد
يكي از نيازهاي اساسي  نياز و ميل به پيشرفت را به عنوانوي  )1384بيابانگرد، ( مطرح شد 1930 يها سال
ت را فهمكاران نيز نياز و انگيزش پيشر و 2د. مك كللنداند يمسازگار شخصيت انسان  هاي يژگيو و از

و اينكه اميد به  دانند يمنتيجه تعارض هيجاني بين اميد به موفقيت و ميل به دوري و گريز از شكست 
يت وابسته است و از سوي ديگر ترس از شكست موفقيت از سويي به هيجانات و عقايد مثبت پيرامون موفق

مرتبط است (استين  ،باشد يمبه هيجانات منفي و اينكه موقعيت پيشرفت دور از دسترس و خارج از توان او 
  ). 2009ماي و اسپيناس، 

است كه  هايي يتموقعميل يا اشتياق فرد براي كسب موفقيت در  ،اين اساس انگيزش پيشرفت بر
به كوشش و توانايي فرد وابسته است. افراد داراي سطح انگيزش پيشرفت باال براي حل  ها آنموفقيت در 

خورند دست از  مشكالت و رسيدن به موفقيت بسيار كوشا هستند. اين افراد حتي پس از آنكه شكست مي
 به انگيزش پيشرفت). 1386يف،(س دهند يمدارند و تا رسيدن به موفقيت به كوشش ادامه بر نمي تالش
بر  آنشواهد بسياري پيرامون اثر گذاري كه شناخته شده است  در پيشرفت تحصيلي يعامل مهمعنوان 

   .)2007 ،3؛ زيتناكووا1984 هيل و ويگفيلد،؛ 1384عملكرد كالسي وجود دارد (بيابانگرد، 
) حاكي از آن است كه انگيزش پيشرفت با 2011همكاران ( و 4نپژوهشي پك را يها افتهي
و پيشرفت تحصيلي و بروز افكار و هيجانات منفي چون استرس، اضطراب كه منجر به افت يادگيري 
، رابطه دارد كه بر اين اساس افرادي كه از انگيزش و ميل به پيشرفت بااليي برخوردارند، شود يمعملكرد 

اجهه با در زمينه تحصيل، پشتكار و تالش بااليي خواهند داشت و در مو به خصوصو  ها حوزهدر تمامي 
هيجانات و افكار منفي قرار گيرند، راهكارهايي هرچه بهتر  ريتأثمسائل پيش بيني نشده به جاي اينكه تحت 

كه افراد براي رفتارهايشان به كار  ياسناد يها سبكاختالفات جنسيتي در همچنين . بندند يمرا به كار 
ر . بشود يمهاي آموزشي  ضطراب در عرصهمنجر به بروز هيجانات منفي از جمله اوجود دارد؛ كه  برند يم

را به  اي ينانهب خوش اسناد يها سبكاسناد بدبينانه و مردان  يها سبكپژوهشي زنان بيشتر  هاي يافتهاساس 
خودشان را سرزنش  ،دهند. به عبارتي زنان بيشتر به خاطر شكست هايشان نسبت ميموفقيت يا شكست

و با خودپنداره مثبت با  دانند يمني را مسبب شكست شان و مردان ديگران و عوامل بيرو كنند يم
  هيجان آور و  هاي يتموقعتصور  ،چنين اسنادي ةو در نتيج كنند يمشكست برخورد  هاي يتموقع

                                                
1 . Murry 
2 . Mcclelland 
3 . Zitniakova 
4 . Pekrun 
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  ). 1999، 1و كامپبل سرنوشت ساز برايشان اضطراب آور نخواهد بود (هنري
يروني شكست همواره از انگيزش پيشرفت اسناد دروني موفقيت و اسناد ب يها سبكبنابراين افراد با 

جديد ازجمله امتحانات سطح اضطراب پاييني را  هاي يتموقعو در شرايط و  باشند يمبااليي برخوردار 
 و 2ريي(است دهند ينمكنند زيرا شكست در امتحان را به عوامل دروني چون توانايي نسبت تجربه مي
   ).2009همكاران، 

هاي متناقضي را ارائه  يافتهرابطه جنسيت و اضطراب امتحان  ورددر مانجام شده  يها پژوهش
)، 1990( 4ماريا و ناوو )،2005( و همكاران 3كاپل )،2009( رضازاده و توكليدهند، از جمله اينكه  مي

دختران در ) دريافتند كه 2004( 6ا) و برونسم2009 ( 5ريمي و ون كاتسن، ك)1388( اكبري و امين يزدي
ن اما شعيري و همكارا كنند؛ دارتري اضطراب امتحان باالتري را تجربه مياران به طور معنمقايسه با پس

، اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلي با توجه به جنسيت و رشته تحصيليبررسي رابطه  ) در1383(
نگيزش اختالفات جنسيتي پيرامون اضطراب امتحان مشاهده نكردند. در رابطه با اختالفات جنسيتي پيرامون ا

تحصيلي انگيزه پيشرفت بيشتري نسبت به  هاي يهپاحاكي از آن است كه دختران در تمام  ها يافتهپيشرفت 
 ،پسران در رياضياته و اينك باشد يممختلفي  يها حوزهو عالقمندي شان در  )1379پسران دارند (هومن، 

  ). 2006همكاران،  و 7(مي سي ندبين يمعلوم و دختران در شعر و ادبيات خود را توانمندتر و عالقمند 
كه پسران در مقايسه با دختران از  دهد يم، نتايج پژوهشي نشان نيز كلي خودپنداره ةدر رابطه با نمر

و اختالفات اساسي در  )2010؛ ناجي و همكاران، 1989 ،مارش( باشند يمخودپنداره باالتري برخوردار 
تفاوت در ابعاد ر دارند كه بيانگ -باشند يمبراي عملكرد  قوي يبينپيشكه  -شايستگيمبتني بر باورهاي 

رياضيات هميشه ترديد داشته  در شان يستگيشادختران پيرامون  از جمله اينكه باشد يمگوناگون خودپنداره 
خود در زمينه مورد توانايي ر و در مقابل پسران د است شتهگذا ثيرأهمواره ت عملكردشانبر  مسألهو اين 

(ويگفيلد و  شود ترديد دارند كه منجر به عملكرد نامطلوبشان در زمينه خواندن مي خواندن شك و
جنسيت و خودپنداره  يراتتأث) پيرامون 2005اما نتايج پژوهشي اكرم رانا و ضفر اقبال ( )2002همكاران، 

 بر پيشرفت تحصيلي حاكي از آن است كه دختران به طور متوسط از خودپنداره تحصيلي باالتري در
  . باشند يممقايسه با پسران برخوردار 

                                                
1  . Henry & Campbell 
2  . Stiry 
3 . Chapell 
4 . Maria & Nuovo 
5 . Karimi & Venkatesan 
6 . Bruinsma 
7 . Mecce 
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  هاي پژوهشفرضيه

بين انگيزش پيشرفت و خودپنداره تحصيلي با اضطراب امتحان در دانشجويان تحصيالت تكميلي  .1
  وجود دارد. يدانشگاه فردوسي مشهد رابطه معنادار

، خودپنداره بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه فردوسي مشهد به لحاظ متغيرهاي انگيزش پيشرفت .2
 دارد.د تحصيلي و اضطراب امتحان تفاوت معناداري وجو

  
  روش 

اين پژوهش يك مطالعه توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري آن كليه دانشجويان 
. حجم نمونه با استفاده از باشد يم 1389-90تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي 

نفر  71، 1اي نسبينفر برآورد شد كه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه 308 نفرمول حجم نمونه كوكرا
نفر و  140نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در دو جنس (دختر  237از دانشجويان مقطع دكترا و 

و  يفراوان )1(شان انتخاب شدند جدولهاي دانشگاه فردوسي به نسبت سهمنفر) از دانشكده 168پسر 
  .دهد يمنشان  تيو جنس يليمقطع تحص كيبه تفك راصد نمونه در

  

  درصد  فراواني  جنسيت  
  
  
  مقطع
  

  %1/35  108  دختر  ارشد
  %8/41  129  پسر

  %4/10  32  دختر  دكترا
  %7/12  39  پسر

  100  308    جمع           
  : فراواني و درصد نمونه پژوهش به تفكيك مقطع تحصيلي و جنسيت 1ل جدو

  

  هاگردآوري داده ابزار

به ا ه سؤالاي دارد. بعضي از ال چهار گزينهؤس 29اين پرسشنامه  :2پرسشنامه انگيزش پيشرفت هرمنس .1
، 20، 16، 15، 14، 10، 9، 4، 1شماره  ياه سؤالاند. در  صورت مثبت و بعضي به صورت منفي ارائه شده

                                                
1
 . comparative stratified sampling 

2
 . Hermans achievement motivation inventory 
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و در مابقي  شود يمنمره داده  4ه؛ به دال، نمر 3نمره؛ به ج،  2نمره؛ به ب،  1الف، ه ب 29، 28، 27، 23
. هرمنس براي باشد يم 116تا  29رات نمرات از ي. دامنه تغيباشد يمنمره دهي به صورت عكس ا ه سؤال

پيشين درباره  يها پژوهشبرآورد روايي آزمون، روش روايي محتوا را به كار گرفت كه بنيان آن بر 
گرا برآورد ها را با رفتارهاي پيشرفتمبستگي دو تا از پرسشانگيزش پيشرفت بود. او همچنين ضريب ه

) بود. براي برآورد پايايي نيز دو روش آلفاي كرونباخ  r = 88/0دهنده روايي باالي آزمون ( كرد كه نشان
به دست آمد  85/0و  82/0هفته به كار گرفته شد كه پايايي به ترتيب  3و بازآزمايي پس از گذشت 

 61/0، ). پايايي ابزار در پژوهش حاضر از طريق آلفاي كرونباخ1384ه نقل از بيابانگرد، ب 1379ومن، (ه
  .باشد يمنيز از همساني دروني بااليي برخوردار بودند كه بيانگر روايي آزمون ا ه سؤالبرآورد شد و 

ال ؤهر سو در  باشد يم اي ينهگز 5ال ؤس 25داراي : پرسشنامه  1 بك و استير پرسشنامه خودپنداره .2
، 9، 7، 5، 4، 1 ياه سؤال. در دهد يمال مورد نظر پاسخ ؤو به س كند يمآزمودني خود را با ديگران مقايسه 

 2، 3، 4، 5الف، ب، ج، دال و ه نمرات  هاي ينهگزبه ترتيب به  25، 24، 22، 18، 17، 16، 15، 14، 12، 10
؛ به 1نيز به گزينه الف، نمره  23، 21، 20، 19، 13، 11، 8، 6، 3، 2 ياه سؤالو در د شو يمنمره داده  1و 

. شود يمداده  5و در نهايت به گزينه ه نمره  4به گزينه دال، نمره  ؛3؛ به گزينه ج، نمره 2گزينه ب، نمره 
گزارش شده است  55/0و  80/0. روايي و پايايي پرسشنامه به ترتيب باشد يم 125تا  25بين دامنه نمرات 
). ضريب آلفاي كرونباخ نيز در پژوهش حاضر نشان داد كه  1387به نقل از هرمزي،  1383(ديباج نيا، 

از ا ه سؤالآزمون و نمره كل نيز نشان داد كه  ياه سؤالاست. نتايج همبستگي پيرسون  72/0پايايي آزمون 
  . باشد يمهمساني دروني بااليي برخوردارند كه بيانگر روايي مطلوب آزمون 

اي دارد كه گزينه 4ال ؤس 25 : اين مقياس)1375ابوالقاسمي و همكاران (  2حانمقياس اضطراب امت .3
 4و گزينه اغلب اوقات نمره  3، گزينه گاهي اوقات نمره 1گزينه هرگز نمره صفر، گزينه بندرت نمره 

و نمره باال در اين آزمون بيانگر اضطراب  باشد يم 75كنند. دامنه نمرات در اين آزمون، صفر تا دريافت مي
از طريق بازآزمايي، پايايي مقياس اضطراب امتحان را براي كل ن امتحان باال است. ابوالقاسمي و همكارا

مشاهده كردند.  67/0و  88/0و  78/0هاي پسر به ترتيب  هاي دختر و آزمودني ها، آزمودنيآزمودني
استفاده كردند. ضرايب  3از مقياس عزت نفس كوپر اسميت، TAIهمچنين به منظور سنجش روايي 

 TAIپسر در مقياس عزت نفس با  هاي يآزمودندختر و  هاي يآزمودن، ها يآزمودنكل  يها نمرههمبستگي 

                                                
1 . Beck & steer Self-concept test 
2 . Test Anxiety Inventory 
3 . Coppersmith Self-Esteem Inventory 
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باشد. پايايي آزمون در اجراي نهايي با استفاده از آلفاي  مي  p=  001/0و  -43/0 ، -68/0 ،-57/0به ترتيب 
و  45/0 -72/0ال با نمره كل آزمون نيز در دامنه ؤرآورد شد. ضريب همبستگي هر سب 92/0كرونباخ، 

انگيزش  يها پرسشنامه. پس از تهيه باشد يمآزمون  ياه سؤالباشد كه بيانگر تجانس دروني  معني دار مي
گرفتن پيشرفت، خودپنداره تحصيلي و اضطراب امتحان و تعيين حجم نمونه مورد نياز، با توجه به در نظر 

به سهم هر ه مربوطه با توج يها پرسشنامهنسبت دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع ارشد و دكتري، 
  پژوهش گردآوري شد.   يها دادهدانشكده در ميان دانشجويان توزيع گرديد و 

  
  ها يافته

در بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت و خودپنداره تحصيلي با اضطراب امتحان در دانشجويان 
تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد ابتدا ميانگين و انحراف استاندارد و ضرايب همبستگي 

 )2(دول ج. نتايج در برآورد شدن متغيرهاي انگيزش پيشرفت، خودپنداره تحصيلي و اضطراب امتحا
  .شود يممشاهده 

  و ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهشد : ميانگين و انحراف استاندار2جدول 
  3 2  1  انحراف استاندارد  ميانگين  فراواني  رهامتغي

      1  77/6  72/87  308  انگيزش پيشرفت
    1  46/0  42/8  99/83  308  خودپنداره تحصيلي
  1  -279/0  -273/0  32/14  63/23  308  اضطراب امتحان

  
  و  72/87ميانگين و انحراف استاندارد انگيزش پيشرفت  دهد يمنشان  )2(نتايج جدول 

  است.  32/14و  63/23و اضطراب امتحان نيز به ترتيب  42/8و  99/83اره تحصيلي ، خودپند77/6
  ي) و خودپنداره تحصيلp<273/0-  =rxy ,001/0 (ت همبستگي متغيرهاي انگيزش پيشرف

)001/0, p<279/0-  =rxyباشد. همچنين بين متغيرهاي  دار مي )، با اضطراب امتحان منفي، ضعيف و معني
  دخودپنداره تحصيلي نيز رابطه مثبت، متوسط و معني داري وجود دار انگيزش پيشرفت و

)01/0 , p<46/0  =rxy .(  
هاي پيش  وجود دارد قبل از تحليلهاي معني داري  بنابراين چون بين متغيرهاي پژوهش همبستگي

ي . با اجراي تحليل رگرسيون براي پيش بينشود يمهاي پژوهش بررسي  خطي متغيرم بيني، مفروضه ه
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) كمتر  VIFتورم واريانس ( تحمل، رضايت بخش و شاخص ، نتايج نشان داد كه شاخصاضطراب امتحان
كه مجموع  دهد يمنيز نشان ن نتايج تحليل واريانس رگرسيو) 3(دول جدر  .و قابل قبول است 10از 

اشد. ب مي 22/56472و  001/6550به ترتيب  305و  2رگرسيون و خطا با درجات آزادي  يها مجذور
اضطراب امتحان از  درصد تغييرات متغير مالك 10بدين معني كه  باشد يم 10/0) نيز  R2ضريب تعيين (

هاي پيش بين انگيزش پيشرفت و  طريق متغيرهاي پيش بين قابل تبيين است. همچنين تركيب متغير
 p , >٠٠١/٠(بين خوبي براي متغير مالك اضطراب امتحان باشد  پيش تواند يمخودپنداره تحصيلي 

68/17  =)305  ،2( F (.  
  بيني اضطراب امتحان : تحليل واريانس رگرسيون انگيزش پيشرفت و خودپنداره تحصيلي در پيش 3جدول 

  معني داري F  ها مجذورمتوسط  درجه آزادي  ها مجذورمجموع   منبع تغييرات

 001/0  *  68/17  3275  2  001/6550  رگرسيون

      15/185  305 22/56472  خطا
        307  22/63022  لك

  001/0معني دار در سطح *
  ت انگيزش پيشرفن يب شيپهمچنين ضرايب رگرسيون استاندارد شده نشان داد كه متغيرهاي 

)01/0 < p ، 98/2-  =t( ،و خودپنداره تحصيلي )01/0 < p ، 15/3-  =t،(  به تنهايي در پيش بيني هر يك
  به خوبي آن را پيش بيني كنند.  توانند يماضطراب امتحان سهيم هستند و 

جنسيتي در هر يك از متغيرهاي انگيزش پيشرفت، خودپنداره  يها تفاوتبه منظور بررسي 
  ) استفاده شد. MANOVA( ييرچند متغتحصيلي و اضطراب امتحان از تحليل واريانس 

  : ميانگين و انحراف استاندارد متغير هاي پژوهش به تفكيك جنسيت4جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  جنسيت  پژوهشمتغيرهاي 

  92/6  4/88  140  دختر  انگيزش پيشرفت
  61/6  16/87  168  پسر

  15/8  84  140  دختر  خودپنداره تحصيلي
  66/8  98/83  168  پسر

  1/15  37/24  140  دختر  اضطراب امتحان
  66/13  02/23  168  پسر
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ميانگين در متغيرهاي انگيزش پيشرفت،  شود بيشترين مالحظه مي) 4(طور كه در جدول همان
و  84، 4/88ر كه به ترتيب شامل مقادي باشد يمخودپنداره تحصيلي و اضطراب امتحان مربوط به دختران 

هاي نمرات پسران و دختران در متغيرهاي وابسته براي آزمون مقايسه تفاوت ميانگينباشد.  مي 37/24
قبل  از تحليل واريانس چند متغيري استفاده شد.راب امتحان انگيزش پيشرفت، خودپنداره تحصيلي و اضط

بررسي شد. مفروضه همگني واريانس  ،MANOVAآماري  يها مفروضهاز پاسخگويي به سوال پژوهش، 
براي  )p < 05/0(از طريق آزمون لوِن  ها انسيوارو همگني ) p < 05/0(كوواريانس از طريق آزمون باكس 

صورت نگرفته است. پس از  ها مفروضهسته نشان داد كه هيچ گونه تخطي از هر كدام از متغيرهاي واب
يت اساس متغير مستقل جنسر تركيب خطي متغيرهاي وابسته ب يا عدم معناداري معناداريها،  بررسي مفروضه

نشان داد كه بين ميانگين خطي ) Pillai's Trace(مورد بررسي قرار گرفت. نتايج مربوط به پياليي تريس 
متغير انگيزش پيشرفت، خودپنداره تحصيلي و اضطراب امتحان در بين دو گروه جنسيتي دختر و پسر  سه

از متغيرهاي  يك يچهبين دو گروه در ؛ بنابراين )p ، 53/1  =F < 01/0(تفاوت معني داري وجود ندارد 
  مذكور تفاوت معني داري ندارند.

  
  بحث و نتيجه گيري

ه انگيزش پيشرفت و خودپنداره تحصيلي با اضطراب امتحان اين پژوهش با هدف بررسي رابط
صورت گرفت. در مورد رابطه انگيزش پيشرفت و اضطراب امتحان نتايج پژوهش همخوان با پژوهش 

) و پك ران و 2007)؛ زيتناگورا (1984)؛ هيل و ويگفيلد (2007)، پاسكووا (2002ويگفيلد و همكاران (
نگر آن است كه افرادي كه از انگيزش پيشرفت باالتري برخوردار كه بيا باشد يم) 2011همكاران (

امتحاني سطح اضطراب كمتري خواهند داشت. معني داري رابطه خودپنداره  هاي يتموقعباشند، در  مي
)، 2005(ل )، رانا و ظفر اقبا2010پژوهشي گتز و همكاران ( هاي يافتهتحصيلي با اضطراب امتحان نيز با 

افرادي كه  دارند يمكه بيان  باشد يم) همخوان 2007) و جينگ (2010ناسي و ريو ()، بو2002مارش (
 يا سازندهبه ويژه در بعد تحصيلي و آموزشگاهي ادراك و دانش مثبت و  هايشان يتوانمندنسبت به خود و 

ي دارند، چنين ادراك و تفكري خود به عنوان مانعي در برابر بروز افكار و اعمال نامطلوب در تمام
كند. وجود چنين روابط معناداري در ميان  سرنوشت ساز عمل مي هاي يتموقعزندگي و  يها عرصه

ها ناشي از ماهيت ارزشيابي توان يممتغيرهاي انگيزش پيشرفت، خودپنداره تحصيلي با اضطراب امتحان را 
توانند افراد مي بلكه باشد ينمكتبي  يها آزموندر مقطع تحصيالت تكميلي دانست كه صرفاً محدود به 

هايشان را در حوزه عمل نشان دهد كه هم به لحاظ عمق يادگيري، و هم به لحاظ نقش انگيزشي كه توانايي
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كه دانشجويي بتواند دانش نظري خود را در قالب پروژه،  مسألهزيرا اين  باشد يمبر افراد دارد، قابل توجه 
هايش باشد كه چنين باوري از بروز باور فرد به تواناييمعرف توانمندي و  تواند يممقاله و غيره درآورد، 

  كند. باشد، پيشگيري ميت گرفته از انگيزش منفي ميأرفتارهايي چون اضطراب امتحان كه نش
  ، بنابراين باشد يماز سوي ديگر مقطع تحصيالت تكميلي جزء مراتب عالي نظام آموزشي 

ر انگيزشي مطلوبي بر افراد، پيرامون تفكرشان در مورد خود و تواند اثيابي افراد به اين مرتبه خود ميدست
هاي دختر و گروههمچنين بين مختلف داشته باشد.  يها حوزههايشان براي عمل و پيشرفت در توانمندي

نتيجه پژوهش در رابطه با عدم اختالف دو . پسر در هر يك از متغيرهاي پژوهش، هيچ تفاوتي مشاهده نشد
هاي ) همخوان و با يافته1383(ن پژوهش شعيري و همكارا هاي يافتهدر نمره اضطراب با  گروه دختر و پسر

) 1388)، اكبري و امين يزدي (1990)، ماريا و ناوو (2005)، كاپل و همكاران (2009رضازاده و توكلي (
  . باشد يم) ناهمخوان 2004( 1ا) و برونسم2009ون كاتس (

از سويي  توان يمسطح اضطراب بين دختران و پسران را  علت مشاهده عدم اختالف جنسيتي در
ناشي از باز شدن عرصه پيشرفت براي دختران جهت ورود به مراتب باالتر تحصيل دانست و اينكه دختران 

منجر به  مسألهكه عرصه را براي آنان تنگ خواهد كرد كه اين  اند شدهبه عنوان رقيبي براي پسران شناخته 
گراني و اضطراب در ميان پسران در مقايسه با گذشته شده است و از سويي ديگر اين بيشتر شدن ميزان ن

ر نقش جنسيتي دختران و پسران مربوط دانست زيرا يبه تغي توان يمعدم اختالف جنسيتي در اضطراب را 
و در مقابل  شدند يمدختران همواره به پذيرش اضطراب و قبول آن به عنوان يك ويژگي زنانه تشويق 

  . دانند يم شان يمردانگزيرا آن را تهديدي براي حس  پردازند يمسران به مقابله با اضطراب پ
نشد كه اين يافته ه همچنين در اين پژوهش در نمره خودپنداره نيز تفاوتي ميان دو گروه مشاهد

) 2005) و رانا و ضفر اقبال (2010)، ناجي و همكاران (1989هاي پژوهشي مارش ( ناهمخوان با يافته
پژوهشي مي سي  هاي يافته. در رابطه با اختالف جنسيتي در انگيزش پيشرفت نتايج پژوهش مغاير با باشد يم

كه اختالف جنسيتي در دو گروه دختر و پسر را گزارش  باشد يم) 1379) و هومن ( 2006( ن و همكارا
خالف گذشته كه تحصيل در مقاطع اشاره كرد كه بر مسأله ينابه  توان يماند. در توجيه اين يافته  نموده

مختلف محدود به مردان بوده است و به عبارتي غلبه نقش  يها حوزهها و تحصيلي عاليه و اشتغال در حرفه
ورود دختران به مقاطع تحصيلي عاليه چون ارشد و دكترا به ه اما امروزه زمين ؛جنسيتي وجود داشته است

به اين مقاطع تحصيلي دختر ورود دانشجويان  گرديده است. مهياواسطه رشد فرهنگي جامعه بيش از پيش 

                                                
1 . Bruinsma 
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دانشجويان در مورد اين باشند، خود باعث ايجاد افكاري مثبت در  كه جزء مراتب عالي آموزشي مي
بار انگيزشي  هايي يتموفقكه كسب چنين  شود يمتوانمنديشان براي موفقيت در عرصه رقابت با سايرين 

  داشت.  بااليي نيز به همراه خواهد
هايشان، و هاي پژوهشي توجه به باورها و ادراكات افراد در مورد خود و توانمنديبا توجه به يافته

هاي آموزشي حائز اهميت همچنين توجه به متغيرهاي انگيزشي اثرگذار بر عملكرد افراد در تمامي موقعيت
ي امتحاني كه به صورت سنتي و در قالب هااين با توجه به اينكه موقعيت . عالوه برباشد يم فراوانو توجه 
هايي چند براي فراگيران مقاطع تحصيلي هنوز هم با گذشت سال شوند يمهاي مداد و كاغذي اجرا آزمون

 شود يممختلف همواره توأم با استرس و اضطراب بوده است و افت عملكرد را به همراه داشته است توصيه 
  هاي عملكردي و مهارتي باشند.ها در قالب آزمونكترا آزمونارشد و د يژهبه وكه در مقاطع تحصيلي 
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