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 Background: Ineffective motivational beliefs refer to the tendency of people to evaluate 
performance according to low criteria and lack of effort and perseverance to succeed in homework. 
Dysfunctional motivational beliefs lead to depression, anxiety, decreased self-esteem, academic self-
efficacy, and other psychological problems. Although identifying and measuring dysfunctional 
motivational beliefs is essential to prevent psychological problems, there is a research gap in the 
construction and validation of the scale of dysfunctional motivational beliefs in the study population. 
Aims: This study aimed to construct and validate the scale of dysfunctional motivational beliefs in 
high school students. 
Methods: The method of the study was a combination of exploratory type and instrument 
development model. For this purpose, the foundation was first established through a qualitative study 
(in the previous study) based on data theorizing, using a semi-structured interview technique that was 
selected and interviewed with a sample of 15 students. The text of the interviews identified 
dysfunctional coding and motivational beliefs in behavioral, motivational, emotional, cognitive, 
personal, school, and family components using 12 methods of exercise, selection, and selectivity 
(Strauss & Corbin, 2015). In the next stage (the present study), based on the codes obtained from the 
qualitative part of the research, it became a tool for measuring the dysfunctional motivational beliefs 
of high school students and validating them. They were studying in 1399. They were selected using 
Purposive sampling and responded to the dysfunctional motivational beliefs scale. 
Results: The results of the confirmatory factor analysis showed that the dysfunctional motivational 
beliefs scale contained 40 questions and consisted of 4 validated factors. Items 1 to 8 related to the 
factor of academic self-efficacy; Items 9 to 18 related to the testing anxiety factor; Items 19 to 31 
related to the factor of academic credentials, and items 32 to 40 were related to the factor of 
homework value. Indicators of model fit in confirmatory factor analysis confirmed the validity of 
this scale. 
Conclusion: In general, the results of the study provided evidence for the validity and reliability of 
the researcher-made questionnaire of ineffective motivational beliefs as a tool for measuring 
defective and inhibiting beliefs in the path of academic success of students, and it can be used as a 
reliable and valid tool for diagnosis used by researchers, therapists, and counselors, teachers should 
be placed. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Academic motivation is among the processes that 

have attracted attention from educational 

perspectives, psychologists, and educational trainers 

in recent years (Loes, 2022). Generally, it is described 

as the motivations, needs, and factors that drive an 

individual to be present in educational environments 

and to achieve an educational degree (Clark & 

Schroth, 2010). Therefore, motivational beliefs are 

one of the motivation-related processes in academic 

situations (Fan, 2011; Wu & Fan, 2016; Wigfield & 

Eccles, 2000; Beyens & Eggermont, 2014; Schunk, 

2001; Steel, 2007). Motivational beliefs are a 

tendency to evaluate one's performance based on the 

highest standards globally, strive for success in 

performance, and enjoy the pleasure associated with 

success in performance (Poondej & Lerdpornkulrat, 

2016). 

Within the negative dimension of motivational 

beliefs, there are ineffective motivational beliefs, 

which we address in this research. These beliefs are 

attitudes that make a person prone to depression or 

mental disorders. These beliefs acquired from 

experience about the self and the world prepare a 

person to interpret certain situations as overly 

negative and ineffective. (Ellis, 1991). According to 

previous research, ineffective motivational beliefs 

have various components such as academic self-

efficacy beliefs (Karaoglan Yilmaz, 2022; Özyeter & 

Kutlu, 2022), exam anxiety (Huntley et al., 2022), 

document style (Lei & Rau, 2021; Wong & Power, 

2021; Peterson & Steen, 2009; Grandchampa et al., 

2021), and task value (Wigfield et al., 2016; Guo et 

al., 2015; Viljaranta et al., 2022). Exam anxiety, 

another dysfunctional motivational belief, is a 

specific type of anxiety associated with worrying 

about possible negative consequences or poor 

performance in an assessment (Fan, 2011). 

Exam anxiety is one of the numerous barriers to using 

prior knowledge, savings, and information, which has 

irreparable consequences, including failure and 

dropping out of education (Huntley et al., 2022). 

Document styles concept as a learned skill involves 

explaining a person's preference for causing events. 

Research has shown that an optimistic and positive 

attitude toward setbacks and failures leads to better 

mental health (Grandchampa et al., 2021), while 

pessimism results in a negative effect. Our thoughts 

increasingly influence our emotional problems 

(Gordeeva & Sychev, 2021). Task values are the 

values assigned to a specific task, defined by 

achievement value (Wigfield & Cambria, 2010), 

intrinsic value/interest (Wigfield et al., 2016; Guo et 

al., 2015), and functional value (Wigfield et al., 

2016). Academic self-efficacy captures people's lack 

of belief in their abilities regarding their performance 

in various activities (Bandura, 1997; Wigfield & 

Eccles, 2000; Skaalvik et al., 2015). Regarding the 

measurement tools related to motivational beliefs, 

Pintrich et al. (1993) developed the motivational 

Learning Strategies Scale. This scale comprises 81 

items divided into two sections: motivation (31 items) 

and learning strategies (50 items) which the former 

includes subscales of internal goal orientation, 

external goal orientation, task value, learning control 

beliefs, self-efficacy, and exam anxiety. 

From the above, the investigation of ineffective 

motivational beliefs requires both field research and 

the existence of standard tools in this area. 

Considering the point that dysfunctional beliefs are 

effective not only in psychiatric disorders but also in 

other acute and chronic psychological problems 

(Beyens & Eggermont, 2014), however, 

comprehensive rating scales in different societies and 

different samples are still not available, and this gap 

leads to limitation of therapists and researchers in this 

field. In addition, all the research in the country is 

conducted with dysfunctional attitude scales, which 

are specific to the symptoms of psychiatric disorders, 

while the current research scales can be used for other 

purposes in other areas, especially in education cases. 

It can also be stated that formulation and revision of 

the psychometric indices of the scales are of great 

importance regarding cultural, social, and linguistic 

differences (Ruiz et al., 2016). On the other hand, it 

can also be mentioned that the scales that measure the 

different effective attitudes in academic performance 

are mainly designed in the student community. 

Therefore, this research gap is noticeable, and it can 

be mentioned that the development and validation of 
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the national culture-based ineffective motivational 

beliefs scale is one of the first steps to resolving this 

research gap. Consequently, in the previous study, the 

components of ineffective motivational beliefs were 

examined as a coherent model and integrated into the 

qualitative research based on the foundation data 

theory; hence, in this research, identifying and 

measuring ineffective motivational beliefs will be 

required according to the results of the first study. As 

a result, the main purpose of this study is to develop 

and validate the psychometric indices of the 

ineffective motivational beliefs scale in high school 

students. Regarding this, the main challenge of the 

present research is to determine whether the 

ineffective motivational belief scale has acceptable 

validity and reliability. 

Method 
This study proposed a hybrid approach of the 

exploratory type and the tool development model. 

First, in a qualitative study (As mentioned in the 

previous study), based on the foundation data 

theorization, 15 high-school students from Ferdows 

city, Iran, were selected during the academic year 

2019-2020 using purposive sampling and based on 

the principle of theoretical saturation. Then, the 

students were interviewed using the semi-structured 

technique. The interview text using three methods of 

open, central, and selective coding was encoded 

(Strauss & Corbin, 2015), and after that, the 

ineffective motivational beliefs in the behavioral, 

motivational, emotional, cognitive, individual, 

academic, and family domains were identified. In the 

next step (present study), 350 middle school students 

studying during the 2020-2021 academic year in 

Ferdows, Iran, were selected using purposive 

sampling. As mentioned before, a semi-structured 

interview was conducted with 15 students to develop 

the questionnaire for the present study. Then, the 

questionnaire items were adjusted based on the 

components and indicators of the results obtained in 

the qualitative stage, in which each item represented 

one of the indicators mentioned for each component 

of ineffective motivational beliefs. 

Next, ten specialists and experts (psychology 

professors) verified the face and content validity of 

the questionnaire. The content validity ratio (CVR) 

and content validity index (CVI) was measured to 

confirm that the most important and correct content 

(item necessity) was selected. The cases with greater 

than 0.80 were approved, while those with less than 

0.80 were examined. After that, the questions of the 

questionnaire were decreased to 65 ones, and it was 

tested on 50 students; after estimating the reliability 

coefficient (reliability) by using the internal 

consistency method and correcting ambiguous 

questions, and also deleting inappropriate questions, 

the final questionnaire, which included 40 questions, 

was prepared and ultimately released among 350 

students. 326 questionnaires were fully answered out 

of the total returned questionnaires. 

The following tools were employed to collect the 

information:  

Ineffective Motivational Belief Scale: Since this 

study aimed to develop and validate the ineffective 

motivational belief questionnaire among high school 

students, a researcher-designed tool was utilized. The 

following steps were taken to develop this tool: 

1. Initial preparation of the ineffective motivational 

beliefs scale using the qualitative results of the 

adolescent focus group interviews. 

2. Initial implementation of the scale on adolescents  

3. Presentation of the initial ethics scale to experts in 

the field and verification of its validity 

4. Statistical and qualitative review of the scale at the 

introductory stage and analysis of the data 

5. Modify the scale based on the results obtained at 

the introductory stag 

6. Implementation of the scale on the statistical 

research sample 

7. Analysis of the data obtained and verification of 

the validity and reliability of the tool 

8. Compilation of the final scale for research 

applications 

The final scale consists of 40 questions with a 5-point 

Likert scale ranging from 1 strongly agree to 5 

strongly disagree, including four general subscales: 

academic self-efficacy, exam anxiety, academic 

documents, and homework value. In addition, this 

questionnaire's content and structural validity were 

confirmed, and the reliability coefficient of the four 

subscales was obtained.  
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Implementation method: when information collection 

tools were prepared and permission to carry outing 

research from the head of security and secondary 

education of the Educational Office in Ferdows, 

which is associated with the Ministry of Education, 

Iran, was obtained, the researcher distributed and 

completed the questionnaires by visiting the schools 

and coordinating with the principals and teachers of 

the respective schools. In the end, SPSS.24 and 

AMOS24 were employed to analyze the data 

achieved in this study statistically. 

Results 
40 items measured the motivational inefficacy belief 

model, and a confirmatory factor analysis was 

performed on the motivational inefficacy belief scale. 

Standardized parameter estimates showed that all 

items were statistically significant, and their factor 

loadings were high. We used the chi-square value, the 

standardized chi-square index (the ratio of chi-square 

to degrees of freedom), the goodness-of-fit index 

(GFI), the comparative fit index (CFI), the 

incremental fit index (IFI), the Tucker-Lewis index 

(TLI), and the root mean square error of 

approximation (RMSEA) to determine the fitness of 

the proposed model in which all fit indicators were in 

a reasonable condition. To summarize, it can be 

concluded that the Ineffective motivational beliefs 

scale has acceptable development validity based on 

the appropriate values of the fit indices of the 

measurement models of the Ineffective motivational 

beliefs Questionnaire using the structural equation 

model. In addition, Cronbach's alpha was employed 

to test the reliability of the Ineffective motivational 

belief questionnaire, and the results showed that all 

components had the appropriate reliability 

coefficients. Table 1 showed initial fit indexes of the 

model. 
 

 

Table 1. Descriptive findings of research variables 

TLI RFI RMSEA CFI NFI IFI X2/df X2 Initial Fit Indexes 

0.93 0.91 0.05 0.95 0.91 0.94 1.34 25.55 Comparing observed values 

Confirm Confirm Confirm Confirm Confirm Confirm Confirm Confirm Fit Status 
 

Conclusion 
The present study was conducted to develop and 

validate the Ineffective Motivational Belief Scale to 

test whether the Ineffective Motivational Belief 

Questionnaire has acceptable development validity. 

To achieve this, confirmatory factor analysis was 

employed. The results showed that all items on the 

Ineffective Motivational Belief Scale yielded 

acceptable standard coefficients and loaded 

significantly on the desired factors. The fit indices 

also revealed an acceptable fit. Cronbach's alpha was 

also utilized to test whether the entire set of items that 

are part of the Ineffective Motivational Beliefs scale 

has adequate reliability. The results demonstrated that 

all the questionnaire components had an alpha 

coefficient greater than 0.70. Therefore, it can be 

claimed that the Ineffective Motivational Beliefs 

Scale among students holds sufficient reliability. 

According to the above explanations, the researcher's 

questionnaire can correctly measure students' 

ineffective motivational beliefs in different 

dimensions and aspects, and the results are aligned 

with the results of Pintrich et al. (1993). They 

designed the Motivation for Learning Scale (MSLQ), 

and their research showed that a questionnaire could 

measure motivational beliefs. Thus, this scale can 

significantly explain the variance of motivational 

beliefs. As a result, the ineffective motivational 

beliefs scale can be considered an appropriate tool to 

measure low academic self-efficacy beliefs, exam 

anxiety, inadequate academic materials, and 

homework value. It can also gain an appropriate 

accuracy of the ineffective motivational beliefs level 

in the above dimensions. Also, from the research 

results, the reliability of the questionnaire is 

favorable, which means that the questionnaire 

performance in different situations in the same group 

is expected to lead to similar results, and the questions 

will be unambiguous to the respondents. There is a 

reasonable internal correlation between the questions, 

as in the present research was so. The finding agrees 
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with the research results of Pintrich et al. (1993); 

(Eckles, 1983); Harter (1981); (Rafiyan, 2019), who 

showed that the Inefficient Motivational Belief Scale 

has a favorable reliability coefficient. Based on the 

above explanations, there are limitations to this 

research. First, the current research samples only 

included high school students in Ferdows, Iran. 

Therefore, the generalization of the research results to 

other age groups and locations requires more studies. 

Despite the limitation mentioned above, the findings 

presented that the researcher's questionnaire can meet 

the requirements of researchers, counselors and 

therapists, teachers, leaders, and parents to measure 

ineffective motivational beliefs with different 

dimensions for students and obtain reliable outcomes. 
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 متوسطه مقطع آموزاندانش در ناکارآمد انگیزشی باورهای مقیاس اعتباریابی و ساخت
 

 2یکارشک نیحس، 2پاکدامن، مجید 1یکیباشرف قلیج

 .ایران قاینات،دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد قائنات،، یروانشناس یدکتر یدانشجو. 1

 .ایران قاینات، اسالمی، آزاد واحد قائنات، دانشگاه، یگروه روانشناس ار،یاستاد .2

 .رانی، مشهد، ای، دانشگاه فردوسیتیترب، مشاوره و علومیگروه روانشناس ار،یدانش .2
 

 چکیده  مشخصات مقاله

 نوع مقاله:
 پژوهشی

 
 تاریخچه مقاله:

 12/32/1031دریافت: 
 11/30/1031بازنگری: 

 23/31/1031پذیرش: 

 31/11/1031انتشار برخط: 
 

 :هادواژهیکل
 ساخت و اعتباریابی،

 باورهای انگیزشی ناکارآمد،
 آموزاندانش

افراد برای ارزیابی عملکرد با توجه به معیارهای پایین و عدم تالش و پشتکار برای  شیگراناکارآمد اشاره به  یزشیانگ یباورهازمینه:  
دی تحصیلی و رآمنفس و خودکاموفقیت در تکالیف تحصیلی دارد. باورهای انگیزشی ناکارآمد منجر به افسردگی، اضطراب، کاهش عزت

ناختی شرآمد جهت جلوگیری از مشکالت روانهای انگیزشی ناکاینکه شناسایی و سنجش باورا باوجودشود. شناختی میدیگر مشکالت روان
 دارد مورد تحقیق شکاف تحقیقاتی وجود ی ساخت و اعتباریابی مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآمد در جامعهینهدرزماهمیت اساسی دارد اما 

 انجام شد. آموزان مقطع متوسطهساخت و اعتباریابی مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآمد در دانش هدف باپژوهش این  هدف:

بر  یمبتن لی(در مطالعه قب) یفیمطالعه ک کی یمنظور ابتدا ط نیرای اببود.  ابزار نیو مدل تدو یاز نوع اکتشاف ختهیآمروش پژوهش  :روش
گیری نمونهبا استفاده از  که شدمصاحبه آموزان نفر از دانش 11ا ب هیافت سـاختیمهاحبه نکارگیری فن مصو با بهبنیاد  پردازی دادهنظریه

س و کوربین، استراو) ینشیه روش کدگذاری باز، محوری و گزس تفاده ازها با اسمتن مصاحبهانتخاب شدند.  ریهدفمند و بر اساس اشباع نظ
ی و خانوادگ رفتاری، انگیزشی، هیجانی، شناختی، فردی، آموزشگاهیی هامؤلفهکدگذاری و باورهای انگیزشی ناکارآمد در  (2311

یزشی سنجش باورهای انگجهت  ابزاریژوهش، پ یفـیش کآمده از بخدست، بر اساس کدهای به)مطالعه حاضر( در مرحله بعدشناسایی شد. 
آموزان مقطع متوسطه شهر فردوس که در سال نفر از دانش 213داد شد و سپس تع یابیاعتبارآموزان مقطع متوسطه ساخت و ناکارآمد دانش

خ پاسآمد باورهای انگیزشی ناکارمقیاس و به  یری هدفمند انتخاب شدندگنمونهمشغول به تحصیل بودند با استفاده از  1211-033ی تحصیل
 .دادند

 هاییهکه گو شده ییدتأعامل  0ؤال و مشتمل بر س 03اوی ح باورهای انگیزشی ناکارآمدتأییدی، نشان داد مقیاس  یعامل یلتحل یجنتا :هایافته
مربوط به عامل  21تا  11 هاییهگو اضطراب امتحان؛مربوط به عامل  18تا  1های گویهخودکارآمدی تحصیلی؛ مربوط به عامل  8تا  1

 نیا ییتأییدی روا یعامل یلهای برازش مدل در تحلشاخصبود.  ارزش تکلیفمربوط به عامل  03تا  22 هاییهو گو اسنادهای تحصیلی
 .رار دادقمقیاس را مورد تأیید 

ابزاری  مثابههبباورهای انگیزشی ناکارآمد ساخته نتایج مطالعه شواهدی را برای روایی و پایایی پرسشنامه محقق مجموع در :یریگجهینت
برای ا زاری معتبر و روعنوان ابتواند بهمیآموزان فراهم کرد و جهت سنجش باورهای معیوب و بازدارنده در مسیر موفقیت تحصیلی دانش

 .قرار گیرد پژوهشگران، درمانگران و مشاوران، معلمان مورد استفادهتشخیص 

 ،یروانشناخت علوم مجله. متوسطه مقطع آموزاندانش در ناکارآمد انگیزشی باورهای مقیاس اعتباریابی و ساخت(. 1031) حسین، کارشکی و؛ مجید، پاکدامن؛ اشرف، بیکیقلیجاستناد: 
 .2222-2212، 111 شماره ویکم،بیست دوره

 .1031( بهمن) زمستان ،111 شماره ویکم،بیست ، دورهروانشناختی علوم مجله

 نویسندگان. © 
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 مقدمه
خود،  یادیبن فیوظا لیبه دل یآموزش ینهادها یدر عصر حاضر، تمام

قدرت جامعه محسوب  یهای اصلاز پایه یکیعنوان به ت،یو ترب میتعل

 یکی .ندینما فایجامعه ا یدر رشد و تعال یتوانند نقش مهمشوند که میمی

قرار دهد،  دینهادها را در معرض تهد نیکه ممکن است ا یاز مشکالت

 هایآموختگان است. بررسدر دانش لیو عالقه به تحص زشیکاهش انگ

م بروز رفتار است و در تما یاز عوامل اصل یکیکه انگیزش  دهندینشان م

 ،یفراموش ،یادآوریعملکرد، ادراک، دقت،  ،یادگیریجمله  رفتارها؛ از

(. محققان، 2321آلماال و آلماری، تفکر، خالقیت و هیجان اثر دارد )

ال، که رفتار را در طول زمان فع اندکردهانگیزش را فرآیندی درونی تعریف 

تقسیم  «بیرونی»و « درونی»و انگیزش را به دو دسته  کندمیهدایت و حفظ 

 وهایینیر به معموالً (. انگیزش2321و همکاران،  )وندر بروک کردند

 در وکند می تعیین را رفتار تداوم و شدت ثبت، انتخاب، که شودیم اطالق

 سویبه هک دارد داللت رفتاری نگهداری و برانگیختن یندفرآ به تعریف

 یک یزشانگ یگرد. در تعریفی (2312 شانگ و آشر،) است متوجه هدفی

مربوط به  ینشود و ااست که عمل را موجب می بخشینیروی انرژ

، چه یچگونگ یرندهشود که دربرگ)هشیار یا ناهشیار( می یماتیتصم

 اختصاص یتعمل یا فعال یکاست که ما به  یتالش ییو چرا یهنگام

 جمله از دیگر سوی از. (1210تهرانی و همکاران، نقاشپور) دهیمیم

 و های تربیتی، روانشناسانیدگاهد توجه اخیر یهاسال در که یندهایآفر

است  1یلیتحص انگیزش است، کرده جلب خود هب را تتربی و یمتعل مربیان

و  هانیاز ها،انگیزه به کلی صورتبه تحصیلی انگیزش. (2322، لویئز)

 یآموزش هاییطمح در فرد یک حضور باعث که شودیمتوصیف  عواملی

 .(2313 شروت، و کالرک) گرددمی تحصیلی درکم کی کسب و

یلی، های تحصیندهای وابسته با انگیزش در موقعیتفرآرو یکی از ازاین

، و اکلز ؛ ویگفیلد2315؛ وو و فان، 2311است )فان،  2باورهای انگیزشی

 (. باورهای2332؛ استیل، 2331؛ شانک، 2310؛ بینس و اگرومنت، 2333

 به وجهت با فرد عملکردجانبه همه ارزیابی برای است گرایشی انگیزشی

 ذتیل از برخورداری و عملکرد در موفقیت برای تالش معیارها، ترینعالی

                                                           
1. Academic motivation 
2. Motivational beliefs 
3. Ineffective motivational beliefs 
4. Academic self-efficacy beliefs 

 (.2315 لردپورنکوالرت، و پوندج) است همراه عملکرد در موفقیت با که

و  یای از معیارهای شخص، شامل دستهیزشیباورهای انگدر تعریفی دیگر 

 عمل به یکاست که افراد برای انجام دادن یا پرهیز کردن از  یاجتماع

تأیید به دنبال تأیید و عدم یزشیمعیارهای انگ ینکنند. ااجعه میها مرآن

ابنی و هاشمی تنکگیرد )شکل می یوسیله اشخاص مهم زندگرفتار فرد به

در بعد منفی باورهای انگیزشی، باورهای انگیزشی (. 1033همکاران، 

، پردازیم. این باورهاقرار دارند که در پژوهش حاضر به آن می 2ناکارآمد

 یشفتگآ یطورکلبه ایو  یهستند که فرد را مستعد افسردگ ییهانگرش

باورها که در اثر تجربه نسبت به خود و جهان کسب  نیکنند. امی یروان

و  یازحد منفهای خاص را بیشسازند تا موقعیتفرد را آماده می شوند،یم

 یهاادیکه بن انگیزشی ناکارآمد باورهایکنند. درواقع  ریناکارآمد تعب

ها  آندارند؛ اوالً یاساس یگیژدهند، دو ومی لیآشفته کننده افراد را تشک

در  دارند که معموالً یو قدرتمند ئیدر درون خود توقعات خشک، جز

های ابموجب انتس اًیثان شوند،یم انیب و ضرورتاً د،یچون با یقالب کلمات

مطابق با  (.1111 س،ی)ال شوندیآمیز ممفرط و فاجعه مینامعقول و تعم اریبس

ی از ی مختلفهامؤلفهی قبلی، باورهای انگیزشی ناکارآمد دارای هاپژوهش

 تریاوز و 2322، لماریی)کاروگالن  0تحصیلی قبیل باورهای خودکارآمدی

(، سبک 2322و همکاران ) ی)هانتل 1اضطراب امتحان ،(2322و کاتلو، 

 2331پیترسون و آستین، ؛ 2321و وانگ و پاور،  2321 و روا، )لی 5اسنادی

 یگفیلد و همکاران،و) 2( و ارزش تکلیف2321و همکاران،  گراندچامپا و

. ( است2322، و همکاران جارانتایو و 2311 ؛ گائو و همکاران،2315

عنوان یکی دیگر از باورهای انگیزشی ناکارآمد، نوع اضطراب امتحان، به

 درباره پیامدهای منفی احتمالیخاصی از اضطراب است که همراه با نگرانی 

اضطراب  (.2311یا عملکرد ضعیف در یک ارزیابی همراه است )فان، 

ها تهها، اندوخگیری از دانستهحاصل از امتحان یکی از موانع متعدد در بهره

 لهازجم ناپذیریجبران پیامدهای و اطالعات قبلی است. اضطراب امتحان

م مفهو(. 2322، و همکاران یهانتلدارد ) را یلتحص رکت و تشکس

رد برای ارجح ف یینبر تب یمهارت آموختن یک مثابهبه های اسنادیسبک

( اسناد را در 2310)و همکاران  وقوع رخدادها داللت دارد. پترسون علل

5. Test anxiety 
6. Attributions style 
7. Task value 
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مجله علوم روانشناختی، دوره 
21

، شماره 
111

، زمستان  )بهمن( 
1031

 

 

کند. می ی، خاص بررسیار و کلناپاید پایدار، یرونی، بیسه بعد درون

ا گرا در مواجهه بو مثبت ینانهباند که نگرش خوشنشان داده قاتیتحق

 و گراندچامپابخشد )روان را بهبود میها، سالمتو شکست هایناکام

طور دارد. افکار ما به یمنف ریتأث ینیکه بدب، درحالی(2321همکاران، 

 (.2321گردوا و سیچو، گذارند )می ریما تأث یجانیبر مشکالت ه اییندهآفز

 ستا خاص تکلیف یک به یافتهاختصاص هایارزش تکلیف یهاارزش

)ویگفیلد  -تکلیف خوب دادن انجام اهمیت- 1دستیابی ارزش وسیلهکه به

و  یگفیلدو) -تکلیف از لذت بردن- عالقه/2ذاتی ارزش (،2313و کامبریا، 

 بودن مفید- 2کاربردی ارزش (2311 ؛ گائو و همکاران،2315 همکاران،

شود. یم( توصیف 2315 و همکاران، )ویگفیلد -آتی اهداف برای تکلیف

ای خود هعدم باور افراد به توانایی کنندهمنعکس خودکارآمدی تحصیلی

ا، )بندور کنندمیهای مختلف خوب عمل یتفعالینکه چقدر در ادرباره 

اسکالویک و ؛ 1033قربانخانی و همکاران، ؛ 2333؛ ویگفیلد و اکلز، 1112

خودکارآمدی پایین، باورهای کارآمدی پایینی (. افراد با 2311همکاران، 

 در که کنندمی احساس (. این افراد،2311دارند )اسکالویک و همکاران، 

 تالشی و هر هستند ناتوان و درمانده تحصیلی، فرآیندهای بر کنترل اعمال

 و بینندمی تهدید را است. این افراد مشکالت بیهوده کنندمی که

(. وو و فان 1211)ترابی،  کنندنمی وجوجست را جدید هایموقعیت

( در پژوهش خود دریافتند که متغیرهای خودکارآمدی و ارزش 2315)

 ذهنی تکلیف رابطه مثبتی با متغیر پیشرفت تحصیلی دارند.

ران باورهای انگیزشی پینتریچ و همکاسنجش مرتبط با  یی ابزارهازمینه در

گیری را طراحی کردند. این دیا ایبر نگیزشیا یهادهبررامقیاس  (1112)

گویه( و راهبردهای  21)گویه در دو بخش انگیزش  81مقیاس دارای 

های یاسمقکه بخش انگیزش از خرده  هستگویه(  13) یادگیری

گیری بیرونی هدف، ارزش تکلیف، گیری درونی هدف، جهتجهت

 یلشکتباورهای کنترل درباره یادگیری، خودکارآمدی و اضطراب امتحان 

 یپرسشنامه باورها( مقیاس 1113ده است. همچنین پینتریچ و دیگروت )ش

ی خودتنظیمی را طراحی کردند. این مقیاس از ریادگی یراهبردها یزشیانگ

باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی تشکیل  دو بخش

گویه(  21) یزشانگگویه است که بخش  02شده است. این مقیاس دارای 

                                                           
1. Attainment value 
2. Intrinsic value 

گذاری گیری هدف، ارزشهای خودکارآمدی، جهتیاسقماز خرده 

 حاضر تمامی عصر درونی و اضطراب امتحان تشکیل شده است. در

 عنوانبه تربیت، و تعلیم خود، بنیادی وظایف دلیل به آموزشی نهادهای

 قشن توانندمی که شوندیم محسوب جامعه قدرت اصلی هایپایه از یکی

در  .(1031نمایند )قربانخانی و همکاران،  ایفا جامعه تعالی و رشد در مهمی

 معرض در را نهادها این است ممکن که مشکالتی از همین راستا یکی

ان آموختگدانش در تحصیل به عالقه و انگیزش کاهش دهد، قرار تهدید

 و رشد یهاشاخص ینترمهم از یکی تحصیلی انگیزش روازاین. است

ی و منجر به پیامدهای مطلوبی از اجامعه هر وپرورشآموزش نظام پیشرفت

ی گذارارزش، خودکارآمدی تحصیلی، نفسعزت، امید به آیندهقبیل 

بهبود  ،افزایش انگیزه پیشرفت، آوریافزایش تاب، کاهش استرس، هدف

شود. ی و درنهایت موفقیت و پیشرفت تحصیلی در بین فراگیران مییادگیر

 ظیرن زشی ناکارآمد باعث بروز مشکالتیاما در بعد منفی آن باورهای انگی

 بخش درشده انجام هایگذاریسرمایه و هاینههز رفتن هدر به

 برای ماهر انسانی نیروی تربیت در توانایی عدم وپرورش،آموزش

 زمانی، عدب از انسانی نیروی اتالف اقتصادی، هاییتفعال مختلف هایبخش

، جامعه و در سطح فردی خودتنظیمی پایدار و متعادل توسعه و پیشرفت عدم

 کاری تحصیلی و دیگرتحصیلی پایین و اهمال رضایت خودکارآمدی و

 شودشناختی میمشکالت روان

با استنباط از مطالب فوق، بررسی باورهای انگیزشی ناکارآمد نیازمند انجام 

تحقیقات میدانی و وجود ابزار استاندارد در این زمینه است. با توجه به این 

در سایر  ی، بلکهپزشکروانتنها در اختالالت نکته که باورهای ناکارآمد نه

نیز مؤثر هستند )اتنی و همکاران،  شناختیروانمشکالت حاد و مزمن 

ی هانمونههای جامع ارزیابی در جوامع مختلف و یاسمق(، امّا هنوز 2310

یست و همین خالء موجود در این حوزه است که نمختلف موجود 

سازد. یمدرمانگران و پژوهشگران این حوزه را با محدودیت مواجه 

ی هانگرشهای یاسمقبا  هاپژوهشهمچنین در داخل کشور نیز تمامی 

، پزشکی استشود که مختص عالئم اختالالت روانیمناکارآمدی انجام 

توان با اهداف هش حاضر را میهای پژواین در حالی است که مقیاس

یژه تحصیلی مورد استفاده داد، همچنین وبههای دیگر دیگری در حوزه

3. Utility value 
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جی سنهای روانگونه بیان کرد که تدوین و بررسی شاخصیناتوان می

اهمیت  شناختی ازهای فرهنگی، اجتماعی و زبانها با توجه به تفاوتیاسمق

(، و از طرف دیگر نیز 2315، زیادی برخوردار است )رویز و همکاران

ی مختلف مؤثر در عملکرد هانگرشهایی که یاسمقتوان گفت که می

ین مه یشتر در جامعه دانشجویی طراحی شده است.ب سنجدیمتحصیلی را 

خت توان ذکر نمود ساوضوح نمایان شده، و میرو این شکاف تحقیقاتی به

اخل د مبتنی بر فرهنگ دو اعتباریابی مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآم

شود. ها در رفع این کمبود پژوهشی محسوب میاولین قدم ازکشور، 

دهنده باورهای یلتشک هایمؤلفهرو در مطالعه قبلی به وارسی ازاین

انگیزشی ناکارآمد در قالب الگویی منسجم و یکپارچه در چهارچوب 

ژوهش با در این پلذا  داده بنیاد پرداخته شد ونظریه  پژوهش کیفی براساس

های مطالعه اول شناسایی و سنجش باورهای انگیزشی ناکارآمد توجه یافته

ساخت و اعتباریابی  پژوهش حاضر هدفامر ضروری خواهد بود. بنابراین 

سنجی مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآمد در ی روانهاشاخص

حاضر  یمقطع متوسطه است. در این راستا مسئله اصلی پژوهش آموزاندانش

از روایی و پایایی  مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآمد این است که آیا

 قبولی برخوردار است؟قابل

 روش
از  هختیآم روش پژوهش حاضر :کنندگانشرکت و پژوهش طرح( الف

مطالعه  کی یطدا منظور ابت نیرای اباست.  ابزار نیو مدل تدو ینوع اکتشاف

نفر از  11بنیاد تعداد  پردازی دادهبر نظریه یمبتن در مطالعه قبلی() یفیک

با استفاده  18-11 یلیتحصآموزان مقطع متوسطه شهر فردوس در سال دانش

با  وانتخاب شدند  ریاشباع نظ اصل اسهدفمند و بر اس گیرینمونهاز 

مصاحبه  آموزاننفر از دانش 11ا ب هیافت اختسیمهاحبه نمصکارگیری فن به

 یسه روش کدگذاری باز، محوری و انتخاب تفاده ازها با اسمصاحبه تنم .شد

کدگذاری و باورهای انگیزشی ناکارآمد در  (2311استراوس و کوربین، )

رفتاری، انگیزشی، هیجانی، شناختی و فردی، آموزشگاهی و  هایمؤلفه

نفر از  213داد تع، )مطالعه حاضر( در مرحله بعدخانوادگی شناسایی شد. 

مشغول  1211-033که در سال تحصیلی  ان مقطع متوسطه شهر فردوسآموز

 مورد گیری هدفمند انتخاب شدند. دربا استفاده از نمونه به تحصیل بودند

                                                           
1. Content validity ratio 

حداقل حجم نمونه براساس  تحلیل عاملی تأییدی برای الزم نمونه حجم

اده یابی معادالت ساختاری استفشود نه متغیرها. اگر از مدلها تعیین میعامل

نمونه برای هر عامل )متغیر پنهان( الزم است )جکسون،  23شود حدود 

 شده پیشنهاد نفر 233و حداقل حجم نمونه در تحلیل عاملی تأییدی ( 2332

ا استنباط از این توضیحات و با توجه . ب(1111همکاران،  و کالممکاست )

نفری  213نمونه ای حجم ی چندمرحلهاخوشهیری تصادفی گنمونهبه روش 

 برآورد شد.

طور که گفته شد در همان در پژوهش حاضر، جهت ساخت پرسشنامه

آموزان نفر از دانش 11مطالعه اول ابتدا یک مصاحبه نیمه ساختاریافته با 

تایج های نو شاخص هامؤلفهی پرسشنامه براساس هاانجام شد. سپس گویه

کی از دهنده یهر گویه نشان کهطوریبهحاصل از مرحله کیفی تنظیم شد. 

پس سباورهای انگیزشی ناکارآمد بود.  مؤلفهبرای هر  ذکرشدههای شاخص

د ش تهاسخونظران )اساتید رشته روانشناسی( و صاحبص متخصاز  نفر از ده

ز جهت اطمینان ا. کنند یبررسنامه را پرسش ییمحتواصوری و  ییتا روا

د، اششده ب ( انتخابیتمرورت آمحتوا )ض ترینیححصو  ینترمهم ینکها

 یریگاندازه (CVI) 2و شاخص روایی محتوا (CVR) 1محتوا ییبت روانس

ت درخواس ینمتخصص، از (CVR)محتوا  ییبت روانس ییند. برای تعش

 یمتقسسه یفاس طابزار بر اس هایاز گویه یکوص هر در خص گردید که

 یرورتض”و ” تیسروری نض یت ولاسمفید ”،”ت اسروری ض یهگو”

 حداقل یینبا کمک جدول تع CVRارزش عددی . ، پاسخ دهند”ندارد 

 ردید.گ یینتع ینصمتخصو بر اساس تعداد ارزیابان  (1121) هارزش الوش

ید گردید و أیبود، ت 83/3مواردی که عدد حاصله بیشتر از  بر این اساس

 که قرار گرفتند یبررسبود، مورد  83/3له کمتر از حاصمواردی که عدد 

 .(1211این مقدار مطلوب در نظر گرفته شده است )قربانخانی و همکاران، 

ت درخواس ینمتخصصاز  (،CVIهمچنین برای تعیین شاخص روایی محتوا )

 چهار یفاس طبر اس های ابزاراز گویه یکوص هر در خص گردید که

ر اسخ دهند. بیرمرتبط پغو  مرتبط اما نیاز به بازبینی، کامالً مرتبط قسمتی

ب، مناساخذ نمودند  83/3باالتر از  CVIکه نمره  یهایگویه این اساس

الح قرار و اص یموردبازنگر 21/3تا  23/3 ینب CVIبا نمره  یهایگویه

کاهش  سؤال 51پرسشنامه به  سؤاالتپس از انجام موارد فوق گرفتند. 

2. Content validity index 
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آموزان اجراء شد نفر از دانش 13آزمایشی بر روی  صورتبهیافت. سپس 

به روش همسانی درونی و اصالح  (و پس از برآورد ضریب اعتبار )پایایی

ل شام نامناسب پرسشنامه نهایی که سؤاالتدارای ابهام و حذف  سؤاالت

آموزان اجرا نفر از دانش 213کامل در بین  صورتبهبود تنظیم و  سؤال 03

کامل  صورتبهپرسشنامه  225های برگشتی شد که از مجموع پرسشنامه

 .بود شده داده پاسخ

 ب( ابزار

 :ی اطالعات از ابزار زیر استفاده شدآورجمعهمچنین جهت 

اضر هدف پژوهش ح کهینتوجه به ابا مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآمد: 

آموزان شداندر باروهای انگیزشی ناکارآمد  پرسشنامه یابیاعتبارو  ساخت

 ینا منظور ساختساخته استفاده شد. به، از ابزار محققمقطع متوسطه بود

باورهای  مقیاس یمقدمات یه. ته1: یرفتهای زیر صورت پذابزار، گام

های هحاصل از مصاحب یفیهای کبا استفاده از یافته انگیزشی ناکارآمد

 .مقیاس بر روی نوجوانان یاجرای مقدمات .2نوجوانان.  یهای کانونگروه

 ییارو یحوزه و بررس یناخالق به متخصصان ا یی مقیاس مقدماتارائه. 2

 .هاادهد یلو تحل یی مقدماتمقیاس در مرحله یفیآماری و ک ی. بررس0 .آن

 .یی مقدماتآمده در مرحلهدستبه یجمقیاس با توجه به نتا شیرای. و1

های داده یل. تحل2ی آماری پژوهش. . اجرای مقیاس بر روی نمونه5

عنوان مقیاس به ین. تدو8ابزار.  یاییو پا ییروا یآمده و بررسدستبه

با  سؤال 03ی. مقیاس نهایی دارای برای کاربردهای پژوهش ییمقیاس نها

 0 کامالً مخالفم است، که 1کامالً موافقم تا  1ای از درجه 1طیف لیکرت 

کلی )خودکارآمدی تحصیلی، اضطراب امتحان، اسنادهای  خرده مقیاس

 همچنین روایی محتوایی و. گیردمی بر در را (تحصیلی و ارزش تکلیف

 ید قرار گرفت و ضریب پایایی هر چهارأیتی این پرسشنامه مورد اسازه

 .خرده مقیاس مطلوب به دست آمد

 یجادا یآوری اطالعات، با هماهنگابزارهای جمع یهروش اجرا: پس از ته

 وپرورش شهرستانل آموزش متوسطه اداره آموزشمسئوبا حراست و  شده

                                                           
1. Chi- square 
2. Nomed X2 index 
3. Goodness- of-fit index 
4. Adjusted goodness -of-fit index 

اطالعات کسب شد. سپس پژوهشگر با حضور  یآور، مجوز جمعفردوس

ها رس مربوطه، پرسشنامهبا مدیر و دبیران مدا یدر مدارس و ضمن هماهنگ

ل عاملی تحلیها وتحلیل آماری دادهمنظور تجزیهبهنمود.  یلو تکم یعرا توز

افزار نرم 20ی و نسخه SPSS افزارنرم 20ی تأییدی با استفاده از نسخه

AMOS انجام شد. 

 هایافته
دختر( در دامنه  نفر 233نفر پسر و  113نفر ) 213در پژوهش حاضر تعداد 

ی باورهای انگیزش اساس، مدل نیر ابسؤال مشارکت داشتند.  11تا  12سنی 

ی ر روتأییدی ب املیع لیگیری و تحلاندازه یهگو 03توسط ناکارآمدی 

 نداردارامتر استاپ یاانجام شد. برآورده مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآمد

لحاظ آماری معنادار  از هامادهه دهد که همن میاشده در شکل زیر نش

 یبررس همچنین قرار دارنـد. ییآن در سطح باال یهستند و بارهای عامل

شکل زیر  از برازش مناسب مدل است. یهای برازش حاکشاخص یجانت

 .است مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآمد ییمربوط به مدل نها

ار کای مقدهای برازندگی جهت تعیین برازش الگوی پیشنهادی، از شاخص

)نسبت مجذور کای بر درجات 2، شاخص هنجار شده مجذور کای دو1دو

 0(، شاخص برازندگی تطبیقیGFI) 2آزادی(، شاخص نیکویی برازش

(CFIشاخص برازندگی افزایشی ،)1 (IFIشاخص توکر ،)-5لویس (TLI )

 ( استفاده شد.RMSEA) 2و جذر میانگین مجذورات خطای تقریب

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Incremental fit index 
6. Tucker-Lewis index 
7. Root- mean- square error of approximation 
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 باورهای انگیزشی ناکارآمد با ضرایب استاندارد مقیاس چهار عاملی تحلیل عاملی تأییدی مدل. 1شکل 

 

 مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآمد گیریاندازههای برازش مدل . شاخص1جدول 

 X2 X2/df IFI NFI CFI RMSEA RFI TLI های برازش اولیهشاخص

 12/3 11/3 31/3 11/3 11/3 10/3 20/1 11/21 شدهمقادیر مشاهده

 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب وضعیت برازش

 

چقدر  مناسب و هر 1تر از مقادیر کوچک df2X/ برای شاخص برازندگی

تر باشد حاکی از برازش خوب الگو است برای شاخص به صفر نزدیک

و  13/3مقدار نزدیک به  NFI و GFI،AGFI ،IFI ،CFI ،TLI برازندگی

دهنده خوب شود که نشانقبول تلقی میعنوان برازش نیکویی قابلباالتر به

یا  31/3مقادیر نزدیک به  RMSEAبودن مدل است. در ارتباط با شاخص 

یا کمتر بیانگر خطای  38/3دهنده برازش خوب الگو و مقدار کمتر نشان

شان از الزام رد کردن الگو است ن 13/3منطقی تقریب است؛ مقدار باالتر از 

توان گفت که با توجه به مقادیر مناسب یمخالصه  طوربه(. 1218)قاسمی، 

یری پرسشنامه باروهای انگیزشی گاندازهی هامدلی برازش هاشاخص

توان گفت مقیاس ناکارآمد با استفاده از مدل معادالت ساختاری می

 .قبولی برخوردار استقابل باورهای انگیزشی ناکارآمد از روایی سازه

ز ا همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه باورهای انگیزشی ناکارآمد

روش آلفای کرونباخ استفاده شد. که نتایج آن در جدول زیر نشان داده 

اضطراب  مؤلفهشود مشاهده می زیرطور که در جدول همان شده است

دارای  20/3 یفتکلارزش  مؤلفهدارای بیشترین ضریب و  21/3امتحان 

 کمترین ضریب است.

 

 ی پرسشنامه باورهای انگیزشی ناکارآمدهامؤلفه. ضریب پایایی 2جدول 

 تعداد سؤاالت ضریب اعتبار متغیر

 8 22/3 خودکارآمدی تحصیلی

 13 21/3 اضطراب امتحان

 12 28/3 اسنادهای تحصیلی

 1 20/3 ارزش تکلیف

 یریگجهینت و بحث
هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس باورهای ناکارآمد  پژوهش حاضر با

انگیزشی انجام شد. برای بررسی اینکه آیا پرسشنامه باورهای ناکارآمد 

یدی أیاست؟ از تحلیل عاملی ت برخوردار قبولیقابل سازه روایی انگیزشی از

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
JP

S.
21

.1
19

.2
31

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sy
ch

ol
og

ic
al

sc
ie

nc
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            11 / 16

http://dx.doi.org/10.52547/JPS.21.119.2317
http://psychologicalscience.ir/article-1-1714-fa.html


 همکاران و بیکیقلیج اشرف                                                             متوسطه مقطع آموزاندانش در ناکارآمد انگیزشی باورهای مقیاس اعتباریابی و ساخت 

 

2228 

مجله علوم روانشناختی، دوره 
21

، شماره 
111

، زمستان  )بهمن( 
1031

 

 

های مقیاس استفاده شد نتایج پژوهش حاضر نشان داد که همه گویه

ند و قبولی بوددارای ضرایب استاندارد قابل ناکارآمدباورهای انگیزشی 

 هایداری بار داشتند. همچنین شاخصطور معنیهای موردنظر بهروی عامل

 قبولی را نشان دادند. همچنین برای بررسی اینکهبرازندگی نیز برازش قابل

هایی که مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآمد را تشکیل آیا مجموع گویه

پایایی مطلوبی دارند از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که دهد، می

 23/3های این پرسشنامه ضریب آلفای باالتر از نتایج نشان داد که کلیه مؤلفه

ر بین د توان گفت مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآمدداشتند. بنابراین می

ه ببا توجه  قبول برخوردار است.آموزان از پایایی کافی و قابلدانش

تواند توان گفت که پرسشنامه محقق ساخته مذکور میتوضیحات باال می

درستی باورهای انگیزشی های گوناگون بهدر ابعاد مختلف و از جنبه

 گیری کند، که این نتایج با یافته پینتریچ ورا اندازه آموزانناکارآمد دانش

( MSLQ)گیری دیا ایبر نگیزشیا یهادهبرراکه مقیاس  (1112) همکاران

در پژوهش خود نشان دادند از طریق  را طراحی کردند همخوانی دارد که

اس که این مقیطوریتوان باورهای انگیزشی را سنجید بهپرسشنامه می

توجهی واریانس باورهای انگیزشی را تبیین کند، طور قابلتواند بهمی

رفیعیان، ؛ 1181؛ هارتر، 1182های )اکلز،همسویی دارد. همچنین با یافته

را طراحی کردند، راهبردهای انگیزش برای یادگیری  که مقیاس( 1221

همخوانی دارد که نشان دادند که این مقیاس یک ابزار مناسب برای سنجش 

آموزان است و مقیاس باورهای راهبردهای انگیزش برای یادگیری دانش

وزان آمانگیزشی ناکارآمد دارای یک ساختار عاملی مناسب در بین دانش

تواند توان گفت مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآمد میاست. بنابراین می

عنوان یک ابزار مناسب جهت سنجش باورهای خودکارآمدی تحصیلی، به

اضطراب امتحان، اسنادهای تحصیلی و ارزش تکلیف محسوب شود و دقت 

د. هرا در ابعاد فوق به دست د مناسبی از میزان باورهای انگیزشی ناکارآمد

کارگیری مقیاس باورهای انگیزشی توان گفت نتایج حاصل از بهلذا می

ناکارآمد جهت سنجش میزان باورهای بازدارنده انگیزشی در مسیر پیشرفت 

ها در شرایط مختلف تحصیلی را نمایان سازد و مقیاس باورهای تحصیلی آن

حصیلی تشده در جهت بهبود عملکرد  خصوصیات ذکر انگیزشی ناکارآمد

های مختلف را مورد ارزیابی قرار دهد. ها و یا مدلآموزان در نظریهدانش

اساس نتایج حاصل از تحقیق میزان پایایی پرسشنامه مطلوب  همچنین بر

های رود که اجرای این پرسشنامه در موقعیتاست، به عبارتی احتمال می

رای االت بدست دهد و سؤ مختلف بر روی گروهی واحد نتایج مشابهی به

ن که همبستگی درونی بیطوریپاسخگویان روشن و بدون ابهام باشد به

صورت بوده که در پژوهش حاضر هم بدینسؤاالت مناسب باشد چنان

(؛ اکلز 1112) های پژوهش پینتریچ و همکاراناست. که این یافته با یافته

قیاس ( همسو که نشان دادند م1221( و رفیعیان )1181(؛ هارتر )1182)

ر این ب باورهای انگیزشی ناکارآمد دارای ضریب پایایی مطلوبی است.

ند یک تواتوان گفت پرسشنامه باورهای انگیزشی ناکارآمد میاساس می

های ابزار قوی و دقیق برای سنجش باورهای انگیزشی با مؤلفه

)خودکارآمدی تحصیلی، اضطراب امتحان، اسنادهای تحصیلی و ارزش 

با اطمینان  توانندکنندگان از این مقیاس میشود و استفاده تکلیف( محسوب

های مختلف بخصوص و برای سنجش باورهای خاطر از آن در موقعیت

ه آموزان استفاده کنند. همچنین بانگیزشی ناکارآمد افراد بخصوص دانش

های آن از یک انسجام و گویایی خاصی برخوردار است رسد گویهنظر می

 های مختلف، باورهایمجموعه متحد و یکپارچه از جنبهصورت یک که به

تواند با دقتی باال بسنجد. با توجه به انگیزشی ناکارآمد افراد را می

 هایی نیز برخوردارهای پژوهش حاضر از محدودیتتوضیحات باال، یافته

آموزان مقطع متوسطه است. اول نمونه پژوهشی حاضر فقط شامل دانش

وهش به های این پژپذیری یافتهبراین ظرفیت تعمیمشهر فردوس بود بنا

های دیگر نیازمند مطالعات بیشتری است. همچنین های سنی و مکانگروه

های مطالعه از دیگر محدودیت مورد موضوع خصوص در منابع محدودیت

شود در ها پیشنهاد میپژوهش حاضر است. با توجه به این محدودیت

سنجی پرسشنامه باورهای انگیزشی وانهای رهای بعدی شاخصپژوهش

گیرد. باوجود  بررسی قرار ناکارآمد در جامعه دانشجویان مورد

های مطالعه حاضر نشان داد که پرسشنامه محقق های فوق، یافتهمحدودیت

اند تومثابه یک ابزار جدید میساخته باورهای انگیزشی ناکارآمد به

انگران، معلمان، مسئولین و پاسخگوی نیاز پژوهشگران، مشاوران و درم

والدین در جهت سنجش باورهای انگیزشی ناکارآمد با ابعاد مختلف برای 

 دست دهد. اعتمادی را بهآموزان باشد و نتایج قابلدانش
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 یاخالق اتظمالح
در  اول نویسنده دکتری سالهر از برگرفته مقاله این :پژوهش اخالق اصول از یرویپ

 .است اتتربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائنرشته روانشناسی 

 .است مالی حمایت بدون و دکتری رساله قالب در پژوهش این :یمال یحام

نویسنده  استاد راهنما نویسنده اصلی این پژوهش است. :سندگانینو از کی هر نقش

 .باشندمی رساله مشاور اول دانشجو و نویسنده سوم استاد

 .نمایندنمی اعالم پژوهش این با رابطه در منافعی تضاد هیچ نویسندگان :منافع تضاد

 یاری تحقیق این انجام در که مشاور و راهنما از اساتید وسیلهبدین :یقدردان و تشکر

 .گرددمی قدردانی و نمودند، تشکر
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