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 چکیده

 روشبه منظوربررسی رابطه ي انگیزش پیشرفت بااضطراب امتحـان در دانـش آمـوزان دوره متوسـطه اول انجـام شـد.        حاضر پژوهش

 ســال در آمــوزان دوره متوســطه اول دانــش را پـــژوهش ایـــن آمـــاري جامعـــه. بــود همبســتگی نــوع از و توصــیفی پــژوهش حاضــر،

اي  مرحلــه  چنــد  تصــادفی  روش بــه  کـه  اسـت  آمـوزان  دانش از نفر 120پژوهش شامل این آماري نمونه. دادند تشکیل1392تحصیلی

 اضـطراب امتحـان از  و هرمنس انگیزش پیشرفت  ازدو پرسشنامه استاندارد، آماري جامعه ازاعضاي داده ها منظورگردآوري بهشدند انتخاب

 انگیزش پیشرفتآزمون، مقدارضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه  کاران) استفاده شد.( ابوالقاسمی وهمTAIپرسشنامه اضطراب امتحان 

آوري شـده و   در این پژوهش از آمار توصیفی جهت بررسی و مقایسه اطالعات جمعبدست آمد./. 92اضطراب امتحانوبراي پرسشنامه  /.61

نتـایج پـژوهش   .و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شـد  یرمناسپ همبستگی  آزموندهاي آماري مانناز آمار استنباطی براي آزمون

رابطه مثبت و معناداري وجود داردهمچنین بین دوره متوسطه اول  ن در دانش آموزان متحااب اضطراپیشرفت با ش نگیزابین نشان دادکه 

معناداري وجود ندارد و دختران و پسران تقریبا دانش آموزان  به تفکیک جنسیت اختالف  نمتحااب در اضطرواپیشرفت ش به نگیزامیزان 

برخـوردار   نمتحادر ایکسـانی  اب ضطراباشـند همچنـین دختـران و پسـران تقریبـا از       از انگیزش یکسانی بـراي پیشـرفت برخـوردار مـی    

 باشند.بنابراین،به نظرمی رسدباافزایش انگیزش پیشرفت،اضطراب امتحان دردانش آموزان کاهش یابد. می
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 . مقدمه1

انگیزش وهیجان ازجمله سازه هاي مهم درتمامی عرصه هایی زندگی هستندکه تا اندازه  زیادي مستقیما ریشه در 

وان شخصیت دارندوتاحدودي نیزمتاثرازمحیط می باشند.چناچه انگیزش وهیجانات جنبه منفی ومخرب داشته باشند،آسیب ر

شناختی وافکاروپیامدهاي نامطلوبی به همراه خواهندداشت وبرعملکردافراداثري سوءمی گذارند.ازجمله موقعیت هایی که 

منجربه بروز هیجانات منفی می شود،موقعیت امتحان می باشد.هنگامی که عملکردما موردارزیابی قرارمی گیرداحتمال بروز 

حله ازارزیابی اگراحساس کنیم که آمادگی نداریم،یاشک درتوانایی خوداشته باشیم واکنش هیجانی ازجانب ما وجوددارد.درهرمر

ویاحتی فرض کنیم که نمی توانیم بهترین عملکردراارائه دهیم درآن زمان احساس ناراحتی،فشارعصبی ویا افسردگی خواهیم 

 ].1نفس،غروروانبساط خاطراست [ کردوبرعکس اطمینان ویا توانایی عملکردخوب،همراه باهیجانات مثبتی چون اعتمادبه

 تقویت و پرورش لذا است، خالق و کارآمد آگاه، وجود افراد اي جامعه هر شکوفایی و رشد براي مهم شرط که آنجایی از

می  معین و ارزشمند اهداف راستاي افراد در نیازهاي و عالیق رفتار، مناسب دهی جهت و انرژي ایجاد پیشرفت سبب انگیزه

 معیارهاي ترین عالی به با توجه خود عملکرد ارزیابی به جانبه همه گرایشی از است عبارت تحصیلی پیشرفت یزشانگ .]2شود[

 مهم از یکی انگیزه پیشرفت .]3است[ همراه عملکرد در موفقیت با که لذتی از و برخورداري عملکرد در موفقیت براي تالش
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 از گرایش است عبارت پیشرفت انگیزه.شد مطرح موري توسط بار ینبراي نخست که است فرد هر اکتسابی انگیزه هاي ترین

باال  پیشرفت انگیزه که باال.کسانی سطح معیارهاي حفظ و گونه اي برتري به یابی دست براي تالش سدها، از گذر براي فرد

 دهند انجام کارهایی هندد می ترجیح و اند شناس وظیفه آنان .بخشند بهبود را خود کارکرد و شوند کامل خواهند می دارند،

 خواه یا دیگران پیشرفت با مقایسه در خواه(اي گونه به شان پیشرفت ارزیابی که زنند دست کاري به و باشد برانگیز چالش که

 دارند دوست و دهند می ترجیح را فردي برخوردارند مسئولیت نفس عزت از افراد این .باشد شدنی )،دیگر هاي مالك پایه بر

 اجتماعی و کالسی هاي فعالیت در است، خوب آنها درسی نمره هاي .شوند آگاه خود کار نتایج از ملموس  اي گونه به که

 دهندودر می خود ترجیح دوستان با همکاري به را نظران صاحب و کارشناسان با کارها، همکاري انجام در کنند، می شرکت

 .]4[.دهند نشان می مقاومت بیرونی اجتماعی فشارهاي برابر

ازجمله هیجانات منفی که نقش اصلی درزندگی هرکسی بازي می کند،اضطراب می باشد.یکی ازانواع اضطرابها،اضطراب 

امتحان است که یکی از مهمترین جنبه هاي انگیزش منفی می باشدواثرات نامطلوبی برعملکردکالسی دانش آموزان 

آموزان است ودربین دانش آموزان به عملکردامتحان،درجه ي ].اضطراب امتحان مشکلی جدي براي شمارزیادي ازدانش 5دارد[

].اضطراب امتحان به عنوان مشکلی مهم آموزشی،ساالنه میلیون هادانش آموزرادرسراسرجهان تحت 6پیشرفت مربوط می شود[

بتال به ازآنجاکه اضطراب کیفیتی ناخوشاینداست،فردم. ]7تاثیرقرارمی دهد وباعث کاهش عملکرد تحصیلی آنان می شود[

وسایل دفاعی وواکنش هایی متوسل می شودکه کاربردآنهاکامال ناخوداگاه است واستفاده بیش از حدازآن نامطلوب است وبه 

]. درحوزه آسیب شناسی اضطراب امتحان عوامل بسیارزیادي چون عدم آمادگی 8رفتاري عمیقی می انجامد[-اختالالت روانی

.دربین زمینه هاي ]9وعوامل خانوادگی،آموزشگاهی،شخصیتی به چشم می خورد[کافی،تجربیات منفی قبلی،افکار منفی 

شخصیتی مستعدکننده اضطراب امتحان نیز ویژگی هایی چون عزت نفس پایین،منبع کنترل درونی،انگیزش پیشرفت به چشم 

 .]1[می خورد که اثرگذاربراضطراب امتحان می باشند

اد فرا که هایی فعالیت عنو بر خصوصی به رطو به که میباشد ديفر يهارفتار و دعملکر بر ارثرگذا عامل شناختی شنگیزا

].به لحاظ 10،11ارد[میگذ ثرا لعماا نتیجه و هان آ منجاا در ريپافشا انمیز ،فعالیت یشان در گیردر سطح و میکنند بنتخاا

 تموضوعا به نسبت که رودمی رنتظاا زانموآ نشدا از فهد انعنو به شنگیزا در ست.ا سیلهو هم و فهد هم،  شنگیزپرورشی،ا

 ايبر که سیدر يبرنامهها متما ینابنابر. باشند هنگیزا داراي تیرعبا به و کنند کسب عالقه جتماعیوا علمی مختلف

 انعنو بهش نگیزا.هستند نگیزشیا يها فهد داراي ستا هشد گرفته نظر در عاطفی يجنبهها به طمربو يها هافعالیتآن

 نشدا گرا. ستا رشکاآ کامالًي گیردیا بر آن تأثیر و دمیشو بمحسو يگیردیا زپیشنیا یک نیروا گیدماآ رتصو به سیلهو

 و داد هندانخو منجاا جدیت با را دخو تکالیف باشندرداربرخو پایینی سطح شنگیزا از و باشند عالقه بی درس به نسبت زانموآ

 سیدر تکالیف هم ،باشند رداربرخو باالیی شنگیزا از زانموآشندا ماچنانچها. شد هدانخو نشا نصیب ديیاز پیشرفت نتیجه در

 پیشرفت و فتر هنداخو سیدر مطلب مینهز در يبیشتر تطالعاا کسب لنباد به هم و دادهنداخو منجاا جدیت با را دخو

ناختی دشیکررو نمیا ینا در که دارد دجوو شنگیزا ردمو در مختلفی نگیزشیا يهادیکررو. شد هداخو هان آنصیب  ديیاز

 يهان داد نسبت و راتنتظاا ،ها فتوسط هد هارفتار د،یکررو ینا سساا بر. نددامی دفر شنگیزا سرچشمه را دفر يندیشههاا

 نظریه ش،نگیزا به طمربو ينظریهها جمله از. میشوند دیجاد،اشو دفر حیاتی دلتعا ردنخو برهم به منجر که عاملی هر و دفر

 ].12ست[ا تپیشرف به زنیا یا پیشرفت شنگیزا

 ردمو نیوبیر یا نیه دروشد ضعو يها كمال طبق دفر دعملکر هددمی زهجاا که ستا ظیفهو بر مبتنی رفتار یک پیشرفت

]. 13مالك عالی است[نوعی  هبرگیرنددر يیگرد نحو به یا ،ستا انیگرد با دفر سقیا هبرگیرند در که د،گیر ارقر یابیارز

درافراد،ازمهمترین انگیزه هایانیازهاي اکتسابی هرفردمی باشدکه براي  ثابت بتاًنس مینهز یک انعنو به پیشرفت شنگیزا

 از و ساسی ا يهازنیا از یکی انعنو به را پیشرفت به میل و زنیا ].وي14مطرح شد[1970نخستین بارتوسط موري درسال هاي

 به میدا بین هیجانی رضتعا نتیجهرا رفتپیش شنگیزا و زنیا نیز رانهمکا دمک کللندوندامی ننساا شخصیت رگازسا يیژگیهاو

 نمواپیر مثبت عقاید و تهیجانا به سویی از به موفقیت میدا ینکها و ننددامی شکست از گریز و دوري به میل و موفقیت

 از رجخا و سسترد از دور پیشرفت موقعیت ینکها و منفی تهیجانا شکست به از ستر یگرد يسو از و ستا بستهوا موفقیت

 ].15ست[ا مرتبطمی باشداو انتو
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 به هان آ در که موفقیت ستا هایی موقعیت در موفقیت کسب ايبر دفر قشتیاا یا یلبراین اساس انگیزش پیشرفت،

 کوشا ربسیا موفقیت به نسیدر و تحل مشکال ايبر باال پیشرفت شنگیزا سطح داراي ادفرا. ستا بستهوا دفر ناییاتو و کوشش

دست ازتالش برنمی دارندوتارسیدن به موفقیت به کوشش ادامه می ندرخو می شکست نکهآ از پس حتی ادفرا ینا. هستند

 ثرا نمواپیر ريبسیا هداشو که ستا هشد شناخته تحصیلی پیشرفت در مهمی عامل انبه عنو پیشرفت شنگیز]. ا12دهند[

 ].16دارد[ دجوو کالسی دبرعملکر آن اريگذ

 وزبر و تحصیلی پیشرفت و يگیردبایا پیشرفت شنگیزا که ستا آن از اکی) ح2011یافته هاي پژوهش پک ران وهمکاران(

 از که اديفرا سساا ینا بر که دارد بطهرا د،میشو دفت عملکرا به منجر که ابضطرا س،سترا نچو منفی تهیجانا و رفکاا

 هنداخو باالیی شتال و رتکاپش ،تحصیل مینهز در صخصو به و ها زهحو تمامی ،درندرداربرخو باالیی پیشرفت به میل و شنگیزا

 رکا به رابهتر هرچه هاییرهکارا ،گیرند ارقر منفی رفکاا و تهیجانا تأثیر تحت ینکها يجا به هنشد بینی پیش مسائل شتدا

 ].17میبندند[

مروري برنتایج پژوهش هاي اخیرنشان می دهدکه برخی عوامل مربوط به ویژگیهایی روانی دانش آموزان ازجمله انگیزش 

باپیشرفت دانش آموزان رابطه دارندوهرکدام به نوبه ي خودمی توانندیکی از عوامل  ]واضطراب امتحان18،19،20فت[پیشر

 ].21،22،23،24پیش بینی کننده براي موفقیت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان باشد[

 ینکها جمله از ،هنددمی ئهارا را متناقضی يیافتهها نمتحاا ابضطرا و جنسیت بطهرا ردمو در هشد منجاا يها هشوپژ

]؛اما شعیري 25،26،27کنند[ می تجربه را يباالتر نمتحاا ابضطرا يتردارمعنا رطو به انپسر با مقایسهدر انخترد

)دربررسی رابطه اضطراب امتحان وپیشرفت نحصیلی باتوجه به جنسیت ورشته تحصیلی، اختالفات جذسی 1383وهمکاران(

 آن از حاکی یافتهها پیشرفتش نگیزا نمواپیر جنسیتی تختالفاا با بطه].دررا28ردند[پیرامون اضطراب امتحان مشاهده نک

 ].29ند[دار انبهپسر نسبت يبیشتر پیشرفت هنگیزا تحصیلی يها پایه متما در انخترد که ستا

 سه رويآموزشـی   پژوهشـگران و اندرکاران دست که است الزم کند، رشد آموزان دانش در پیشرفت انگیزش که آن براي

 :کنند تمرکز دارند، آموزشی محیطهاي در اي ویژه کاربرد که کلی متغیر

  دسـتاورد کـه عاملهـاي و دارنـد تواناییهایشـان و خودشـان مـورد در آمـوزان دانـش کـه باورهاي و نگرش -1

 .دهند می شرح را پیشرفتشان

 کنند. می ریزي پی مدرسه و پیشرفت در شانجایگاه اصلی آوردن دست به براي آنها که ي برنامه یا طرح -2

   کـار دالیـل عامـل سـه ایـن. گیرند می کار به برنامه دستاورد آوردن بدست براي که آوریهاي فن و راهبردها-3

 باورها  بـه بایـد آموزشـگاهی محـیط در پیشـرفت براي دهند می نشان که کنند می فراهم را بیشتري جزئیات و) پیشرفت(

 و مهارت دو ویژگی بـه بایـد پیشـرفت انگیـزش دستاورد به رسیدن براي و شود توجه دارند، پیشرفت برانگیزش مهمی ثرا که

 معتقد )1992اسکروبن( و پینتـریچ. شـود توجـه کنـد، نمـی حاصـل را پیشرفتی و موفقیت دیگري بدون یکی که خواستن

 و ها چالش بزرگترین از. است ومفید مهـم آنـان در انگیزش خود اندازه هب آموزان دانش براي پیشرفت دستاورد ارزش هستند

 دانش پیشرفت انگیزش پژوهشگران، و والدین معلمـان، مهـم هاي نگرانی از و سطوح همه در مدارس براي  21قرن فرصتهاي

 ایجاد و مدارس در موفقیت آوردن دست به براي آنـان  کمک و آموزشی نظام به وارد تازه آموزان دانش ویژه به آموزان

 مدیریت جمله از کننده نظارت خود و مطالعه مهارتهاي وسـیع، سـطح در بتواننـد تـا اسـت کیفیت با آموزشی ساختارهاي

 ].30بگیرند[ فرا را زمان

 شانخود ن از بیشتري کوشش یادگیري فرایند در آموزان دانش از برخی چرا بدانند که است مهم مدارس مسئولین براي

 انگیزشی عاملی حوزه چه و  نیستند چنین این برخی اما. شوند می ظاهر خود شایستگی و استعداد توانایی، حد در و دهند می

 دهند. ارائه هاي ارزشیابی موقعیت در را درسی مطالب توانند نمی که نحوي به کند می رشد عدم یا نارسایی دچار را آنان

 . فرضیه هاي پژوهش2

 .دارد دجوو ي دارمعنا بطهدانش آموزان  دوره متوسطه اول را در نمتحاا ابضطرا با پیشرفت شنگیزا بین -2-1  

 ابضطرا با به تفکیک جنسیتت پیشرف شنگیزا يمتغیرها ظلحا به دوره متوسطه اولختر ود پسردانش آموزان  بین 2-2  

 .دارد دجوو داريمعنا بطهن رامتحاا
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 دجوو داريمعنا بطهرا به تفکیک جنسیت نمتحااب در اضطرا ظلحا به دوره متوسطه اول دانش آموزان پسرودختر بین -2-3 

 . دارد

 روش-3

به منظوربررسی رابطه ي انگیزش پیشرفت بااضطراب امتحان در دانش آموزان دوره متوسطه اول انجام شد.  حاضر پژوهش    

 در آموزان دوره متوسطه اول دانش را پـژوهش ایـن يآمـار جامعـه. اسـت همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش حاضر، روش

 بـه که است آموزان دانش از نفر 120شامل مورگان جدول پژوهش براساس این آماري نمونه. دادند تشکیل1392تحصیلی سال

پرسشنامه 98پرسشنامه مخدوش بودوکنارگذاشته شدوفقط 22ازاین تعداد .شدند اي انتخاب مرحلـه چنـد تصـادفی روش

 آزمـون. بـه الف)انگیزش پیشرفت ب) اضـطراب .گرفـت قـرار سنجش مورد متغیر دو پژوهش روند وردتحلیل قرارگرفت.درم

 پیشـرفت انگیـزش پاسخ بسته سوال 29پرسشنامه  از متغیر انگیزش پیشرفت سنجش و اطالعات آوري جمـع منظـور

 به را امحتو ییروا روش ن،موآز ییروا آوردبراي بر هرمنسشد. د،استفاده  ج، ب، الف، ي گزینه چهار ) باطیف1970هـرمنس(

 را پرسشها از تا دو همبستگی ضریب همچنین او. دبو پیشرفت شنگیزره ابادر پیشین يها هشوپژ بر آن نبنیا که گرفت رکا

 يلفاآ روش دو نیز یاییپا آوردبر ايبر. دبو =r)/.88ن(موآز يباال ییروا ههندن دنشا که دکرآورد بر اپیشرفتگر يهارفتار با

 پایایی ).1379هومن،مد(آ ستد به /.85/.و82ترتیب به پایایی که شد گرفته رکا به هفته 3گذشت از پس ماییزآزبا خ ونباوکر

 بیانگر که نددبو رداربرخو باالیی نیدرو همسانی از نیز ها السؤ و شد آوردبر /.61خنباوکر يلفاآ طریق از حاضر هشوپژ در اربزا

( TAIپرسشنامه اضطراب امتحان  اضطراب امتحان ازمتغیر سنجش و اطالعات آوري جمـعهمچنین براي میباشد. نموآز ییروا

، گاهی  1، به ندرت= 0اي داردکه گزینه هرگز=سوال چهار گزینه 25) استفاده شد. این مقیاس 1375ابوالقاسمی همکاران، 

 بیانگر نموآز ینا در باال هنمر و میباشد75 تا صفر ن،موآز ینا در اتنمر منهدا. میکنند یافتدر 3و اغلب اوقات= 2اوقات=

 ،ها نیدموآزکل  ايبر را نمتحاا ابضطرا سمقیا پایایی ،ماییزآزبا طریق از رانهمکا و لقاسمیابوا. ستا باال نمتحاا ابضطرا

 سمقیا از TAIییروا سنجش رمنظو به همچنین. نددکر ه/.مشاهد67/.،88/.،78هاي پسربه ترتیب نیدموآز و خترد ينیهادموآز

 در پسر ينیهادموآز و خترد يهادنیموآز ،نیهادموآز کل يها هنمر همبستگی یباضر. نددکر دهستفااسمیت ا کوپر نفس تعز

باشد.پایایی آزمون دراجراي نهایی ) میr  )001/0 =P= -43/0و  r  ،68/0-  =r=  -57/0به ترتیب  TAI با نفس تعز سمقیا

/.ومعنی دارمی باشدکه 45-/.72/.برآوردشد.ضریب همبستگی هرسوال بانمره کل آزمون نیزدردامنه92ازآلفاي کرونباخ،بااستفاده 

 تعیین و نمتحاا ابضطرا وپیشرفتش نگیزا يپرسشنامهها تهیه از پس. میباشد نموآز يهاالسؤ نیدرو تجانس بیانگر که

 تجزیه و و. شد دآوريگر هشوپژ يهاه داد و یددگر یعزتوش آموزانناد نمیا در مربوطه يپرسشنامهها ز،نیا ردمو نمونه حجم

ول توزیع فراوانی، درصد، ددر این پژوهش از آمار توصیفی نظیر ج .شد SPSS 20افزار نرم از استفاده ها با داده تحلیل

  آزموندمختلف مانن هاي آماريآوري شده و از آمار استنباطی براي آزمون جهت بررسی و مقایسه اطالعات جمع،میانگین

 .و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شد اسپیرمن همبستگی

 یافته هاي پژوهش -4

نفر زن توزیع گردیده است.  62نفر مرد و  36شود پرسشنامه حاضر در بین مالحظه می 1چنانچه در جدول شماره 

باشند. برطبق  سال را دارا می 15نفر  11سال، 14نفر  33سال،  13نفر  32سال،  12نفر  22دهندگان،  همچنین در بین پاسخ

 باشند.  درصد افراد در سطح هفتم می 36,7درصد افراد پاسخ دهنده در سطح راهنمایی،  63,3هاي بدست آمده،  داده

 

 : نتایج آمار توصیفی1جدول

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت

 پسر

 دختر

 

36 

62 

 

7/36 

3/63 
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دوره متوسـطه اول   ن در دانـش آمـوزان   متحااب اضطراپیشرفت با ش نگیزابین  بطهرا فرضیه اول تحقیق به بررسـی         

باشد می 0,000با توجه به سطح معناداري برآورد شده که برابر  شود، مشاهده می 2پردازد. همانطور که در جدول شماره  می

پذیرفتـه   گردد، یعنـی فـرض   توان ادعا کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید میدرصد می 0,95و در سطح اطمینان 

رابطـه مثبـت و معنـاداري    دوره متوسـطه اول   ن در دانش آموزان متحااب اضطراپیشرفت با ش نگیزابین شود. درنتیجه می

 0,521برابـر بـا    دوره متوسـطه اول   ن در دانـش آمـوزان   متحااب اضطراپیشرفت با ش نگیزابین وجود دارد و همبسـتگی  

 باشد.   می

 

همبستگی اسپیرمن براي فرضیات پژوهش : نتایج حاصل از آزمون2جدول   

 آزمون همبستگی اسپپرمن

پیشرفتش نگیزا متغیر  

عناداريسطح م همبستگی   حجم نمونه 

ابضطرا  
***

0,521  
0,00 98 

 

 دوره متوسـطه اول  در دانـش آمـوزان    بـه تفکیـک جنسـیت   پیشرفت ش نگیزاتفـاوت بـین    فرضیه دوم تحقیق به بررسـی 

 0,05سطح معناداري آزمون بـا فـرض تسـاوي واریـانس بیشـتر از      شود،  مشاهده می 3همانطور که در جدول شماره  پردازد. می

بـه تفکیـک جنسـیت اخـتالف      دانـش آمـوزان   پیشرفت ش به نگیزامیزان شود در نتیجه بین  پذیرفته می  تیجه است، درن

 باشند.   معناداري وجود ندارد و دختران و پسران تقریبا از انگیزش یکسانی براي پیشرفت برخوردار می

 دوره متوسـطه اول  در دانـش آمـوزان    کیـک جنسـیت  بـه تف  نمتحااب در اضطراتفاوت بین  فرضیه سوم تحقیق به بررسی

سطح معناداري آزمون بـا فـرض عـدم تسـاوي واریـانس بیشـتر از       شود،  مشاهده می 3همانطور که در جدول شماره  پردازد. می

سیت اختالف به تفکیک جن دانش آموزان  نمتحااب در اضطرامیزان شود در نتیجه بین  پذیرفته می  است، درنتیجه  0,05

 .باشند برخوردار می نمتحادر ایکسانی اب ضطرامعناداري وجود ندارد و دختران و پسران تقریبا از 

 

اب در ضطرو اپیشرفت  ش به نگیز: نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه براي مقایسه میزان ا3جدول 

ن به تفکیک جنسیتمتحاا  

طح س t df میانگین تعداد جنسیت متغیر

 معناداري

-1,239 2,6782 36 پسرش به نگیزا  59,753 0,220 

 رده سنی

 سال12

 سال13

 سال14

 سال15

 

22 

32 

33 

11 

 

4/22 

6/32 

7/33 

2/11 

 کالس

 سوم راهنمایی

 هفتم

 

 

61 

37 

 

2/62 

7/37 
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   2,7403 62 دختر پیشرفت

اب در ضطرا

نمتحاا  

-0,064 2,6613 36 پسر  96 0,949 

 2,6655 62 دختر

 نتایج و بحث روي نتایج -5

 بین که داد نشان پژوهش این نتایج .گرفت رتصون متحاا ابضطرا با پیشرفت شنگیزا بطهرا سیربر فهد با هشوپژ ینا

 بطهرا ردمو رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.دردوره متوسطه اول  ن در دانش آموزان متحااب اضطراپیشرفت با ش نگیزابین 

)، 2007وا(پاسکو)، 2002ران(همکا و یگفیلدوهش وپژ با انهمخو هشوپژ نتایج نمتحاا ابضطرا و پیشرفت شنگیزا

 از که اديفرا که ستا آن بیانگر که ) میباشد1390وگندمی( تمناییفر)،2011ران(همکاو  ران پک )، و2007را(یتناگوز

 هنداخو يکمتر ابضطرا سطح متحانیا يها موقعیت در ،میباشندردار برخو يباالتر پیشرفت شنگیزا

 ].10،11،16،17،31شت[دا

به تفکیک جنسیت اختالف معناداري وجود  ن دانش آموزا نمتحااب در اضطرو اپیشرفت ش به نگیزامیزان همچنین بین 

باشندکه به بایافته هاي پژوهشی شعیري  ندارد و دختران و پسران تقریبا از انگیزش یکسانی براي پیشرفت برخوردار می

 نمتحادر ا ابضطرا وپیشرفتش به نگیزا سطح در جنسیتی فختالا معد همشاهد ]. علت28ان است[همخو )1383وهمکاران(

 تحصیل باالتر تبامر به ورود جهت انخترد ايبر پیشرفت عرصه نشد زبا از سویی ناشی از انمیتو را انپسر و ناخترد بین

 مسأله ینا که دکر هداخو تنگ نناآ ايبر را عرصه که ندا هشد شناخته انپسر ايبر قیبیر انعنو بهان خترد ینکهوانستدا

 فختالا مین عدا یگرد سویی از و ستا هشد گذشته با مقایسه در انرپس نمیا در ابضطرا و نیانگر انمیز نشد به بیشتر منجر

 شپذیر به ارههمو انخترادیرز نستدا طمربو انپسر و انخترد جنسیتی نقش تغییر به انمیتو را ابضطرا در جنسیتی

 را آن ایرز نددازمیپر ابضطرا با مقابله به انمقابل پسر در و میشدند تشویق نانهز یژگیو یک انعنو به آن لقبو و ابضطرا

باعث ایجادافکارمثبت درمورد تحصیلی مختلف  مقاطع به خترش آموزان دندا ورود .ننددامی نشا نگیدامر حس ايبر يتهدید

 اههمر به نیز نگیزشی باالییا ربا هایی موفقیت چنین کسب که دمیشو سایرین با قابتر عرصه در موفقیت ايبر ننمندیشااتو

 .  شتدا هداخو

 گیرينتیجه -6

 يمتغیرها به توجه همچنینو  ن،هایشاينمنداتو و دخو ردمو در ادفرا تکاادرا و هاوربا به توجهشهوپژ يیافتهها به توجه با

 به توجه با ینا بر وهعال. میباشد اوانفر توجه وهمیت ا حائز شیزموآ يموقعیتها تمامی در ادفرا دعملکر بر ارثرگذا نگیزشیا

 گذشت با هم زهنو میشوند اجرا يکاغذ و ادمد يهانموآزقالب  در و سنتی رتصو به هک متحانیا يموقعیتها ینکها

 توصیه ستا شتهدا اههمر به را دعملکر فتا و ستا دهبو ابضطرا و سسترا با أمتو ارههمو دانش آموزان ايبر چند هاییلسا

 . باشند تیرمها و ديعملکر يهانموآز قالب در هانموآز کهد میشو
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