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 چكيده

ا این پژوهش ب هدف:. شودمحسوب میآموزش و پرورش  که مهمترین هدفمدارس است  یاصل یهاتیاز اولوی لیتحص پیشرفتزمينه: 

 روش روش: نجام شد.اگری نقش انگیزش پیشرفت ساختاری اضطراب امتحان و منبع کنترل با پیشرفت با واسطه ساختاری روابط یابیهدف مد

های شهر بابل نفر از دانشجویان دانشگاه 92111ی آماری جامعه بود.  ساختاری معادالت یابیمدل خاص طور همبستگی، به -توصیفی پژوهش

ی آماری و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از پسر، به عنوان نمونه 211دختر و  219نفر،  118بودند که تعداد 

و معدل کل نمرات آنها به عنوان ( 5966راتر ) ( و منبع کنترل5911) اضطراب امتحان ساراسون ،(2114انگیزش پیشرفت هرمنس )های پرسشنامه

 مستقیم یرابطه تحصیلی شرفتپی با کنترل منبع و پیشرفت انگیزش بین ها نشان داد،یافتهها: يافته .گرفته شدمالک پیشرفت تحصیلی در نظر 

 21/1 و دش ت یید و بوده برازش دارای پژوهش مدل. دارد وجود معناداری معکوس یرابطه تحصیلی پیشرفت با امتحان اضطراب بین و معنادار

-توان نتیجهلذا می  گيری:هنتيج گرفت. قرار تبیین مورد کنترل منبع و امتحان اضطراب پیشرفت، انگیزشتوسط  تحصیلی پیشرفت واریانس از

ا ارتقا توان انگیزش پیشرفت را در دانشجویان باال برد و پیشرفت تحصیلی آنها رگیری کرد، با کاهش اضطراب امتحان و افزایش منبع کنترل می

 پیشرفت، اضطراب امتحان، منبع کنترل، پیشرفت تحصیلی انگیزش  واژه كليدها: بخشید.

 
Background:  Academic progress is one of the main priorities of schools, which is the main goal of education. 

Aims:  This study investigated Achievement Motivation as a mediator of the relationship between Test Anxiety 

and Locus of Control with Academic Achievement between Test Anxiety and Locus of Control. Method: 
Correlation studies based on structural equation modeling technique, in particular regression equations 

(combining path analysis and factor analysis second). A total of 508 students (255 boys and 253 girls) were 

selected by simple random sampling. Hermans achievement motivation inventory, Test Anxiety Questionnaire 

and Rotter·s Locus of Control Scale were used to collect data. GPA was as academic achievement. Results:  The 

results showed that the research model was confirmed and in general, 27% of academic achievement can be 

explained by achievement motivation, test anxiety and locus of control. Conclusions: So with decrease of Test 

Anxiety and increase locus of control can increase achievement motivation in students and improve academic 

achievement. Key words:  Achievement Motivation, Test Anxiety, Locus of Control, Academic Achievement 
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 مقدمه

ه کمدارس است.  یاصل یهاتیاز اولو یکی یلیتحص پیشرفت

دانش  كبه آن چه که یو  شود.محسوب میآموزش و پرورش  هدف

ابد، ی دستباید خود  یسسه به اهداف آموزشؤم كی ایآموز، معلم، و 

یعنی وجود دارد.  یلیعملکرد تحص یدو شاخص سنت .اشاره دارد

شاخص  دو نیمسلما ا ی.لیتحص شرفتیسطو از پ نینمرات و باالتر

ه ک ی، و کسانوالدینآموزان، معلمان، دانش برایمسئله  نیمهمتر

ی را لیتحص شرفتیپ (.2159ی، است)سپهریان، اسیس انریگمیتصم

 ینظریه. توضیو داد( 5986 نر،ای)و اسناد ینظریهتوان با استفاده از یم

 یاورهاب نیبی است که رابطه زهیاز انگ یشناخت یتئور كیاسناد 

-اهو رکند را بیان میشکست  ای تیآموز در مورد علت موفقدانش

 تیموفق ردانش آموز، انتظا یلیتحص شرفتیپ بر باورها نیا هایی که

گذارد را مطرح می کند)یوسفی، ابوترابی، اثر می و خودپنداره

 ی انگیزشدرباره شده انجام مطالعات (.2151جوهری، و ردزوان،

 آموزاندانش در پیشرفت به نیاز وقتی که اندنکته این مبین پیشرفت،

شود )تمنایی فر، بشری، و دشتبان بهتر می آنها عملکرد است، بیشتر

 (.5992زاده، 

(، معتقدند، انگیزش پیشرفت بر پیشرفت 2152احمد و رانا)

، گذارد. این واژه با انگیزش برای یادگیریتحصیلی دانشجویان اثر می

 ییزهنگابسیار به هم نزدیك هستند که مشخصا جزئی از آن است. 

 فرد مربوط به یو انگیزه موقعیتی متغیرهای بین تعامل یك پیشرفت،

 بینیپیش در مستقیم طور به دو است. این موفقیت به رسیدن برای

 هایهستند. انگیزه صریو و ی ضمنیانگیزه نوع دو درگیر رفتار،

 نام برده نیز وظیفه انجام به آن از و کنندمی عمل خود به خود ضمنی،

شوند. می تحریك کار انجام برای ذاتی هایمشوق طریو از و شودمی

 دالیل برای اغلب و عمدی انتخاب طریو، از صریو هایانگیزه اما

 (.2111مایر،  و شوند )برونزتیمی تحریك بیرونی

انگیزش پیشرفت، گرایشی چند بعدی برای ارزیابی رفتار فرد طبو 

. موفقیت و لذت بردن از آن استیابی به بهترین ها، رسیدن به دست

دهد که افراد از لحاظ نیازها، متفاوت مطالعات در این زمینه نشان می

ند تا کناست. برخی از آنها انگیزش باالیی دارند و سخت تالش می

از طریو رقابت با دیگران در کارهای خود موفو شوند. برخی دیگر 

رس از و به دلیل تی کافی برای پیشرفت و موفقیت ندارند. انگیزه

ام، کنند )البهان،  نیکشکست برای رسیدن به موفقیت تالش نمی

 (.2151پراوین، و باویسکر،  

 مثبت )عواطف(هیجانی  هایسازه با یادگیری و پیشرفت انگیزش

 جلوگیری سبب منفی که هیجانات این از دارند. یکی ارتباط منفی و

آزمون  اضطراب شود،می آموزانی دانشبهینه یادگیری و عملکرد از

از جمله هیجانات منفی که نقش  (.2112،شانك و پینتریچ(است 

کند، اضطراب است. یکی از انواع اصلی در زندگی هر کسی بازی می

ها، اضطراب امتحان یا اداراک هر ارزشیابی تحصیلی است اضطراب

های انگیزش منفی است و اثرات نامطلوبی که یکی از مهمترین جنبه

آموزان دارد. اضطراب امتحان احساس عملکرد کالسی دانش بر

 های رسمی یا سایرنامطلوب یا حالت هیجانی است که افراد در آزمون

(. 2119کنند )رضازاده و توکلی، های ارزشیابی تجربه میموقعیت

ه آموزان است کاضطراب ناشی از امتحانات مشکلی اساسی در دانش

 روانی و عدم موفقیت تحصیلیر سالمتتواند منجر به مشکالت دمی

  بو دیدگاه سنسجیری و سیلط (.5996خانزاده، د)حسینآنان شو

(، اضطراب امتحان بر عملکرد عوامل مؤثر بر پیشرفت 2116)

ضطراب ا کند.تحصیلی مانند توجه، تمرکز و حافظه اختالل ایجاد می

دانند می آنها که شودمی ظاهر دانشجویان در هنگامی امتحان

ی منزله به اضطراب است. این ارزیابی یا سنجش ان موردشعملکرد

سچیفر، متهس،  (.2114استرس است )پاول،  آن به واکنش یك

 ۶51 حدود ی خود دریافتند که(، در مطالعه2111پفیتزر، کوهل) 

 جستجوی که برندمی رنج امتحان از اضطراب حدی به دانشجویان

ی هرابطپژوهشتی کته بته بررسی ی نتیجه .می کند توجیه را درمان

 یدورهبین اضطراب آمار و عملکرد دانشجویان لیسانس در طتول 

دهتد اضطراب آمار در طول نیمسال درس آمتار پرداختته نشتان متی

یابتد و بتا عملکترد دانشتجویان ارتبتاط قتوی درس آمار کاهش متی

 (.2118 ، زایاسك، و کوریا،کیلی) و منفتی دارنتد

یکی دیگر از متغیرهایی که یا پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد، منبع 

رض تواند به عنوان یك متغیر علی پیش فمنبع کنترل می کنترل است.

تلقی شود. بدین صورت که افزایش حس کنترل فردی، پیشرفت 

بر اساس اطالعات موجود در سال  تحصیلی بهتری را به همراه دارد.

بار این سازه در تحقیقات مختلف به کار رفته 4111بیشتر از  5991

 نظامی شامل منبع کنترل (.5911، به نقل از فراهانی، 5966است)راتر 

 رویدادهای و هاها، شکستموفقیت افراد که است فرد اعتقادات از

جنبه  راتر دو .دانندمی آن منسوب به و وابسته را خود زندگی مهم

 علت فرد بیرونی، کنترل کند. درمی را معرفی بیرونی و درونی کنترل
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-نسبت می دیگران قدرت یا بیرونی عوامل به زندگی را رویدادهای

 را زندگی حوادث و پیشامدها درونی، کنترل در حالی که در دهد،

 مقیاس می داند. در آنها مسئول را خود و دیده کنترل خود در

 و دیگران قدرت درونی، کنترل بعد سه کنترل، منبع لوینسون برای

افراد با منبع  .(2114است)کالرک،  شده گرفته نظر در عامل شانس

کنترل درونی در افکار خود مستقل ترند، ولی در عین حال از 

اکم کنند. خودشان را حپیشنهادها و اطالعات دیگران نیز استقبال می

ند و معتقدند شانس بر زندگی آنها ت ثیری دانبر زندگی خویش می

از  رو باشند.ندارد. مستعد آن هستند که ناهمرنگ، غیرمعمول و تك

های اجتماعی که به نظرشان قابل قبول نیست معیارها، رسوم و ارزش

کی های شخصی خود متکنند. و بیشتر به قضاوتکمتر پیروی می

پایدارند و اعتماد به هستند. در دنبال کردن اهداف و مقاصد خود 

 خودشان، از بیرون کنترل واسطه منبع ها بهبیرونی نفس باالتری دارند.

دارند. افرادی  کمتری کنترل برسرنوشت شان که کنندمی احساس

 مستعد و شده روحی تنش دچار بیشتر دارند، بیرونی کنترل منبع که

انگیزش به   (. 2111، 9مکااسکیل هستند )مالتبی و افسردگی به ابتال

تنهایی به صورت مستقیم بر پیشرفت تحصیلی اثر می گذارد و سایر 

ذارند که در گمتغیرها از طریو انگیزش بر پیشرفت تحصیلی اثر می

ای انگیزش های مختلف به بررسی جداگانه اثر واسطهپژوهش

پرداخته است، لذا با توجه به نقش روانی متغیرهای پژوهش بر 

ن پژوهش بنابراینبود پژوهشی مشابه در ایران، پیشرفت تحصیلی و 

ا یابی روابط ساختاری و بحاضر در پی آن است که با استفاده از مدل

استفاده از مدل نظری، روابط متغیرهای اضطراب امتحان و منبع کنترل 

 گری نقش انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی را تعیینبا واسطه

 کند.

 

 

 

 
 

 

 . مدل مفهومی پژوهش5شکل 

 روش

 پژوهش حاضر، از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و روش پژوهش

 به( SEM)ساختاری  معادالت یابیاز نوع مدل همبستگی -توصیفی

 یرمس تحلیل از ایآمیخته) ساختاری رگرسیون معادالت خاص طور

 کواریانس بر مبتنی رویکرد روش این بود.( عاملی تحلیل و

(CBSEM )29 افزارنرم براساسAmos به رویکرد این و باشدمی 

 ساندنر حداقل به از استفاده با عاملی بارهای، مسیرها ضرایب تخمین

 واریانسک ماتریس و نمونه بر مبتنی کواریانس ماتریس بین تفاوت

ی آماری شامل تمامی دانشجویان جامعهپردازد. می مدل بر مبتنی

 5996-91( است که در سال تحصیلی92111های شهر بابل)دانشگاه

نفر به صورت تصادفی  118مشغول به تحصیل بودند که از این تعداد 

 ساده انتخاب شدند. 

 ابزار

به منظور سنجش (: HAMIی انگیزش پیشرفت )پرسشنامه

 انگیزش پیشرفت یپرسشنامهاز  ،دانشجویانپیشرفت  انگیزش

جمله ی  29شامل موردنظر ی پرسشنامه(، استفاده شد. 2114)هرمنس

، 54، 51، 9، 4، 5های شماره در سؤال ای است.ناقص چهار گزینه

 9نمره، به ج 2نمره ، به ب  5به الف  29، 28، 21، 29، 21، 56، 51

، 55، 8، 1، 6، 1، 9، 2شود و در سؤاالت نمره، داده می 4نمره و به د 

 معکوس نمره صورت به 26، 21، 24، 22، 25، 59، 58، 51، 59، 52

است. هرمنس برای  556تا  29ی تغییرات نمرات از شود. دامنهمی داده

برآورد روایی آزمون، روش روایی محتوایی را به کار گرفت. 

-فتها را با رفتارهای پیشرهمچنین ضریب همبستگی دو تا از پرسش

( بود. =88/1rی روایی باالی آزمون)آرود کرد که نشان دهندهگرا بر

برای برآورد پایایی نیز دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی پس از 

به  81/1و   82/1هفته به کار گرفته شد که پایایی به ترتیب  9گذشت 

ی غفاری و (. پایایی در مطالعه5992دست آمد)فرهوش و احمدی، 

برآورد شد و سؤاالت نیز  65/1آلفای کرونباخ  ( از طریو5991ارفع)

ی روایی همسانی درونی باالیی برخووردار بودند که نشان دهنده

، به 1/1آزمون است. در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفاکرونباخ 

 دست آمده است.

اضطراب  یپرسشنامه(: TAQ) اضطراب امتحان یهپرسشنام

توسط ساراسون ساخته شد و دارای  5911 سال در امتحان ساراسون

بله و “دقیقه به صورت  51الی  51که باید در مدت  .گویه است 91

اب اضطر یپرسشنامهگذاری به آن پاسخ داده شود. برای نمره” خیر

 -29- 21 -26 -51 -9به جواب خیر برای سؤاالت ، امتحان ساراسون

ت ب بلی به سایر سؤاال. همچنین برای هر جواگیردتعلو می 5نمره  99

اضطراب  ی. پس از جمع کردن نمرات، نمرهدادنیز باید یك نمره 

 اضطراب امتحان

 

 منبع کنترل

 

 پیشرفت انگیزش

 

 پیشرفت تحصیلی
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بیشتر نشانگر اضطراب امتحان ی آید. نمرهمی به دستامتحان فرد 

ه کسب شده در یکی از این س یبیشتر است و فرد با توجه به نمره

 اضطراب، ترو پایین 52نمره : خفیف اضطراب :گیردطبقه قرار می

 و روایی .رو باالت 25نمره  :شدید اضطراب، 21تا  59نمره   :متوسط

 ضریب با و شده متعددی سنجیده مطالعات در پرسشنامه این پایایی

 12/1 برابر معیار روایی و % 91 درونی همسانی و 88/1کرونباخ  آلفا

قابل قبول است و می توان از آن  مجموع در که است آمده دست به

( همچنین در 5986مشابه استفاده کرد)بیابانگرد، های در پژوهش

 گزارش شده است. 88/1(، 5991ی صاحب الزمانی و زیرک)مطالعه

، به دست آمده 16/1در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفاکرونباخ 

 است.

این پرسشنامه توسط راتر  :(RLCS) ی منبع کنترل راترپرسشنامه

افراد در منبع کنترل تدوین برای سنجش انتظارات ،  5966در سال 

ال ؤماده که هر ماده دارای یك جفت س 29شده است، که دارای 

، 51، 1، 4، 9های ماده« ب»اگر آزمودنی قسمت  است.)الف و ب( 

« الف»را پاسخ داده باشد و قسمت  28و  26، 22، 51، 59، 52، 55

خص را مش 29و  21، 29، 25، 21، 58، 51، 56، 9، 1، 6، 2ماده های 

گیرد . مجموع نمرات کرده باشد برای هر مورد یك نمره تعلو می

بیشتر  ی فردنمره چه هری منبع کنترل فرد خواهد بود. نشان دهنده

 بیرونی خواهد کنترل منبع سمت به آزمودنی گرایش بیانگر شود،

 نمرات و کنترل بیرونی منبع معنای به میانگین از باالتر نمرات لذا  بود.

 نظر در هادرونی آزمودنی کنترل منبع معنای به میانگین از ترپایین

ترین آن صفر و پایین 29. باالترین نمره در این مقیاس  شودمی گرفته

االت ؤاند سگذاری تعیین شدهای که جهت نمرهماده 29در است. 

 یگیرند چون کل نمرهاالت )ب( صفر نمره میؤ)الف( یك نمره و س

راین بناب است.منبع کنترل افراد ی نوع و درجهی هدهندهر فرد نشان 

یا بیشتر بگیرند واجد منبع کنترل  9ی هایی که نمرهتنها آزمودنی

کمتر بگیرند دارای منبع کنترل درونی ی بیرونی و افرادی که نمره

این مقیاس دارای ثبات درونی و پایایی بازآزمایی مناسبی  خواهند بود.

تا  49/1این آزمون را از طریو روش بازآزمایی بین است. راتر، اعتبار 

ریچاردسون  -(. پایایی کودر5966گزارش کرده است) راتر،  89/1

بدست  11/1ها در حدود و دو نیمه کردن کل خوشه نمره

و 18/1(.آلفای کرونباخ برای این مقیاس بین 5991، 5آمد)آناستازی

                                                           
1. Anastasi 

مقدم و (. صبوری 5989گزارش شده است )اصغرزاده،  11/1

به  85/1( با روش دو نیمه کردن پایایی این مقیاس را 5916براهنی)

دست آورده است. در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفاکرونباخ 

 ، به دست آمده است.16/1

پیشرفت تحصیلی: برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، 

 معدل کل آنها به عنوان مالک، استفاده شده است.

 هافتهها و ياداده

 ،با استفاده از آزمون های آماری هایفرضدر ابتدا با بررسی پیش

اسمیرنوف داده های -ای، کولموگروفچولگی، جعبه و کشیدگی

پرت شناسایی، سپس با استفاده از آزمون ماهاالنوبیس داده های پرت 

ی گیرها مدل اندازهحذف گردید، همچنین پس از بررسی نرمالی داده

 انگینمی پژوهش بررسی و ت یید گردید، همچنین نتایجسه متغیر 

ها مقیاس خرده تمامی دهدمی ( نشانAVEاستخراجی ) هایواریانس

 1/1 معیار حد از آن یآمده بدست مقادیر گیریاندازه مدل در

 ینهمچن است، همگرا نوع از روایی دهنده نشان که باشدمی تربزرگ

 دستب مقادیر که است آن دهنده نشان( سازه پایایی) مرکب پایایی

 وعموض بنابراین و باشدمی بیشتر11/1 معیار حد از هامؤلفه از آمده

AVE و CR گرددمی ت یید ها پرسشنامه. 
 

ا پیشرفت ب امتحان اضطراب و پیشرفت انگیزش بین همبستگی پیرسون .  ماتریس5 جدول

 تحصیلی

 M SD 5 2 متغير

  5 62/5 61/56 پیشرفت تحصیلی

 5 -.21** 61/1 18/56 اضطراب امتحان

 -.21** .26** 94/1 29/81 انگیزش پیشرفت

 

 

   = N  494است.  داری معنی 15/1 سطو در* *

 یشرفتپ معناداری بین، انگیزش همبستگی فوق جدول در مندرج نتایج

هد. به طور دمی نشان را هاآزمودنی تحصیلی در پیشرفت با امتحان اضطراب و

مستقیم معناداری  یرابطه تحصیلی پیشرفت با پیشرفت بین انگیزشجزیی 

 یطهراب تحصیلی پیشرفت با امتحان اضطراب ( وجود دارد و بین15/1)

 گردد.مشاهده می (15/1معناداری ) معکوس
 همبستگی بین منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی  .  ماتریس2 جدول

 M SD 5 2 متغير

  5 62/5 61/56 پیشرفت تحصیلی

 5 .51** 11/9 91/52 منبع کنترل
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 ها و متغیرها های برازش حاصل از تجزیه و تحلیل داده. شاخص9جدول

 توضیحات نام آزمون
مقادیر 

 قابل قبول

مقدار به 

 دست آمده

χ2/df 112/2 <9 نسبی اسکوئر کای 

RMSEA 149/1 <5/1 ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

GFI  911/1 >9/1 برازندگی تعدیل یافتهشاخص 

NFI 916/1 >9/1 شاخص برازش نرم 

CFI 949/1 >9/1 ایشاخص برازش مقایسه 

DF 29   
 

 

 = N  494است.  داریمعنی 15/1 سطو در* *

 نترلک مستقیم معناداری بین منبع همبستگی فوق جدول در مندرج نتایج

 دهد. می نشان را هاآزمودنی ( در15/1تحصیلی در سطو ) پیشرفت با
 

 (5ML) نمایی درست حداکثر روش با مدل مستقیم . برآورد4جدول

 B β 2R متغیر

 189/1 -261/1 -952/1 امتحان بر پیشرفت تحصیلی اضطراب

 111/1 598/1 219/1 منبع کنترل بر پیشرفت تحصیلی

 112/1 568/1 95/1 لیانگیزش پیشرفت بر پیشرفت تحصی
 

 

 و ترلکن امتحان، منبع اضطراب، جدول فوق مسیرهایبا توجه به 

صیلی دارا تح اثر مستقیم معناداری بر پیشرفت پیشرفت انگیزش

 هستند.

باشد لذا این مقدار کمتر از می 141/1برابر با  RMSEAمقدار 

است که نشان دهنده این است که میانگین مجذور خطاهای مدل  5/1

باشد. همچنین مقدار کای دو به مناسب است و مدل قابل قبول می

و GFI، CFIباشد و میزان شاخص می 9و  5( بین 112/2درجه آزادی)

NFI   باشد که نشان می دهند مدل می 9/1نیز تقریبا برابر و بزرگتراز

 گیری متغیرهای پژوهش، مدلی، مناسب است.اندازه

 نظر در مستقیم غیر دو مسیر گردد،می مشاهده که گونههمان

پ در به روش بوت استر آمده، دست به مقادیر به توجه با شده گرفته

 .گردید واقع ت یید مورد ( معنادار و15/1سطو )
 بوت استرپ روش با مدل مستقیم . برآورد1جدول

 معناداری حد باال حد پایین مقادیر متغیر

گری با میانجی امتحان اضطراب

 حصیلیت پیشرفت بر پیشرفت انگیزش
546/1 146/1 591/1 111/1 

 شگری انگیزبا میانجی کنترل منبع

 تحصیلی پیشرفت بر پیشرفت
525/1 129/1 519/1 111/1 

 
 

                                                           
1. maximum likelihood 

 
 بینی استاندارد شدههای پیش. مدل نهایی آزمون شده به همراه آماره2شکل

 گيریبحث و نتيجه

  ساختاری ساختاری روابط یابیاین پژوهش با هدف بررسی مدل

قش انگیزش گری نامتحان و منبع کنترل با پیشرفت با واسطهاضطراب 

 پیشرفت با لکنتر منبع و پیشرفت انگیزش بین پیشرفت  انجام شد.

 پیشرفت با امتحان اضطراب بین و معنادار مستقیم یرابطه تحصیلی

 دارای پژوهش مدل. دارد وجود معناداری معکوس یرابطه تحصیلی

سط تو تحصیلی پیشرفت واریانس از 21/1 و شد ت یید و بوده برازش

 قرار یینتب مورد کنترل منبع و امتحان اضطراب پیشرفت، انگیزش

؛ 2159؛ آهنگی و شرف، 2156های داکانای، گرفت. این نتایج با یافته

؛ 2151؛ رانا و محمود، 2155؛ شیخی و یوسف زاده، 2155ارجن، 

کاظمی، ؛ فیاض، 2112و همکاران،  ؛ ویگفیلد2119اوالتوی، 

؛ 5999؛ مهدوی، خسروی، و نجفی، 5991رئیسون، و محمدی، 

؛  سعدی پور و 5999زاده، گنجی، و الفتی، یعقوبی، محققی، یوسف

همخوان  5992؛ تمنایی فر، بشری، و دشتبان زاده،5999شجاعی،

 است.

انگیزش به تنهایی به صورت مستقیم بر پیشرفت تحصیلی اثر می 

 طریو انگیزش بر پیشرفت تحصیلی اثر می گذارد و سایر متغیرها از

رتالش توانند پگذارند. واضو است که دانشجویان بدون انگیزش نمی

 (.2112توکر، زایکو، و هرمن، (باشند

بر پایه نظریه ساراسون، اضطراب امتحان نوعی خوداشغتالی ذهنی 

های خود و ارزیابی شناختی منفی است که با تردید دربار توانایی

-ست که به حواسپرتی و افت عملکرد تحصیصلی در دانشهمراه ا

(، استوار 5998آموز منجر می شود. همچنین بر پایه نظریه زیدنر )

-است که با سطوح اضطراب امتحان و ت ثیر آن در عملکرد دانش

آموزان اشاره دارد. سطو باالی اضطراب امتحان با افکار نامرتبط با 
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ای هکم انگاری در خالل فعالیتتکلیف، نگرانی، افکار منفی و خود

زا مرتبط است و بالطبع این عوامل به ایجاد تداخل در عملکرد استرس

فرد و پایین آمدن بازده عملکرد او منجر می شود. در واقع اضطراب 

شود که فرد همواره به عواقب و امتحان در سطو باال سبب می

ی در لب علمپیامدهای پس از امتحان فکرکند و در نتیجه سرنخ مطا

آموز پنهان شود. فرد دچار اضطراب امتحان، مواد درسی حافظه دانش

شود که معلومات خود داند، اما شدت اضطراب او مانع از آن میرا می

ای مختلف هرا هنگام امتحان به یاد آورد. ت ثیر نتایج امتحانات در جنبه

وزشی آمهای زندگی و افزایش انتظارات و فشارهای والدین و سیستم

آموزان نیز موجب افزایش در خصوص عملکرد تحصیلی دانش

تواند بر عملکرد تحصیلی آنها اضطراب امتحان آنها می شود و می

(. 5999ت ثیر معکوس داشته باشد)مهدوی، خسروی، و نجفی، 

 زمان در چه دارند، باالیی در سطو امتحان اضطراب که دانشجویانی

 و مطالعه هایمهارت آزمون،در  شرکت زمان در چه و مطالعه

 قرار استفاده مورد خود دانش توان و حد از ترپایین را خود یادگیری

 تهدید کننده، شرایط (. در2155دهند )تریفونی و شاهینی، می

 از اضطراب بیش حال، این دارند. با عمومیت اضطراب هایواکنش

 تداخلوی  مؤثر عملکرد با و کرده ناتوان را فرد است ممکن حد

 . (2111نماید)ایدلمان و فیکورلی،  

 زیاد احتمال به گیرند،می قرار امتحان شرایط در وقتی دانشجویان

-می ناامیدی احساس و کرده ت کید بالقوه منفی نتایج بر حد بیش از

 نیاز به امتحان در که کنند احساس است ممکن از آنها برخی .کنند

 اتفاق نمی افتد این که هنگامی است؛ سؤال هر به صحیو پاسخگویی

 به کنند، بنابراین فکر خود جانب از کفایتی بی به است ممکن آنها

 را فرصت بهترین دانشجویان که زنند. برای اینمی دامن منفی افکار

 کنترل و کاسته باید منفی افکار داشته باشند، تحصیلی موفقیت برای

 ممکن نباشند، خود احساسات کنترل قادر به دانشجویان وقتی شود.

 تمرکز در ترتیب این به و تجربه کرده را از تنش باالتری سطوح است

 (. 5998کنند)زیدنر،  بیشتری پیدا مشکل

 کم مقدار امر آموزش، متخصصین و تربیتی روانشناسان عقیده به

 را عملکرد فرد تواندمی مؤثر انگیزشی عامل یك به عنوان اضطراب

 حد از بیش اضطراب مقابل، دهد. در افزایش بیشتر تالش برای

 فرآیند گسیختگی هم از موجب تواندمی و دارد ت ثیرات متفاوتی

 باشد،می ضروری فرد صحیو برای عملکرد که فرد، روانی

 .(5999گردند)واچلکا و کاتز، 

 بینی و تعیین انگیزشاضطراب امتحان عامل خوبی برای پیش

 باوجود داشتن .استبرخی افراد مضطرب ممکن پیشرفت است. 

دلیل این ویژگی برای انجام کار خود  توانایی برای انجام کار، به

 دارند، به پیشرفت باالیی ه یدانشجویانی که انگیز .تالش الزم نکنند

دلیل داشتن انتظارات زیاد از خود و همچنین تالش بسیار برای تحقو 

. دکنن یجمله اضطراب، غلبه م اهداف، بر مشکالت فراروی خود، از

-با کاهش اضطراب امتحان، انگیزش پیشرفت دانش آموزان باالتر می

(. دانشجویان با انگیزش پایین، 5994رود)فارسیان، رضایی، و پناهنده، 

اضطراب امتحان باالیی را تجربه می کنند و در مقابل دانشجویان با 

نند. لذا کانگیزش پیشرفت باال اضطراب امتحان کمتری را تجربه می

کی از دالیل وجود اضطراب امتحان در افراد، کمبود انگیزش ی

-باشد. معلمان و مشاوران مدارس باید دانشپیشرفت در آنان می

آموزان را برای امتحان برانگیزانند، تکنیك هایی را برای امتحان دادن 

به آنها آموزش دهند، حتی بعد از کالس درس به آنها مشاوره دهند، 

هم را به آنها گوشزد کنند. که این عوامل موضوعات و سؤاالت م

موجب افزایش اعتماد به نفس، کاهش اضطراب و افزایش انگیزش 

 (.2119شود)اوالتای، در آنها می

یف شوند تا تکالدانشجویان از طریو انگیزش، برانگیخته می

تحصیلی خود را برای رسیدن به اهداف و سطو مشخصی از تخصص، 

، پر ی باالند. رفتارهای افراد با انگیزهمهارت و موفقیت کامل کن

انرژی، هدفمند، جهت دارد و با ثبات است. چنین فراگیرانی خود را 

های تحصیلی سخت و و دشوار کرده و برای یادگیری درگیر فعالیت

کنند )امرایی، الهی مطلو، عزیزی، و پاهون، در حد تسلط تالش می

-دارند و سخت تالش می (. برخی از فراگیران انگیزش باالیی2155

کنند تا از طریو رقابت با دیگران در کارهای خود موفو شوند. برخی 

 ی کافی برای پیشرفت و موفقیت ندارند. و به دلیل ترسدیگر انگیزه

کام، کنند )البهان، نیاز شکست برای رسیدن به موفقیت تالش نمی

نس درصد از واریا 21(. اگرچه هوش 2151پراوین، و باویسکر، 

ز دهد اما انگیزه یکی اعملکرد تحصیلی یادگیرندگان را نشان می

و  مقدمعوامل اصلی در عملکرد تحصیلی است )اشرف زاده، خضری

 (.5996توکلی، منظری

توان با با طراحی مداخالتی در مدارس به جای ایجاد فشار می

آموزان از صالحیت در مدرسه، انگیزش پیشرفت افزایش درک دانش

آنان باال برد تا به موفقیت و پیشرفت بیشتری دست یابند. این  را در

ن، آموزاتواند از طریو همسانی ظرفیت و توانایی دانشمداخالت می
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ارائه بازخورد منظم نسبت به شایستگی آنها و نشان دادن حمایت و 

ها و ظرفیت مدارس را باال برد)گوآی، راتل، عالقه به آنها، توانایی

 (.2155ین، روی، و لیتال

منظور از منبع کنترل داشتن احساس کنترل بر وقایع، پیشامدها و 

پیامدهای رفتاری است، که دارای دو بعد منبع کنترل درونی و منبع 

کنترل بیرونی است. چنان چه فردی احساس کند که رویدادهای 

زندگی و پیامدهای رفتاری او تحت کنترل خودش است و نسبت به 

کند دارای منبع کنترل درونی است، و در لیت میآنها احساس مسئو

صورتی که احساس کند رویدادهای زندگی و پیامدهای رفتاری او 

ت شود، دارای منبع کنترل بیرونی استوسط عوامل بیرونی کنترل می

(. از آنجا که انگیزه 5981، رشیدی و شهرآرای، 5985)لوینسون، 

است  فوق است، بدیهیپیشرفت به عنوان تمایلی در جهت برتری  ت

که فرد برخوردار از این انگیزه بیشتر در جهت موفقیت و پیشرفت 

تحصیلی حرکت کند. منبع کنترل و انگیزش با یکدیگر رابطه معنادار 

دارند. از آنجایی که افراد با منبع کنترل درونی عوامل فردی، توانایی 

با انگیزش دانند و افراد های خود مؤثر  میو تالش را در موفقیت

گرا و پیشرفت طلب هستند و چنین عواملی را درونی، افراد موفقیت

بل دانند چنین رابطه ای مثبت قاگیری موفقیت خود مؤثر میدر شکل

-(. زمانی که منبع کنترل افزایش می5985انتظار است )حسن زاده، 

ی نشانه ایابد. منبع کنترل تا اندازهیابد، پیشرفت تحصیلی کاهش می

رش و رفتارهای افراد است. افراد با منبع کنترل بیرونی منفعل و بی نگ

های شان در حال یا آینده با شکست اراده هستند و از این که تالش

ترسند. آنها معتقدند که نیروهای بیرونی مانند شانس، روبرو شود می

کنند. و موفقیت و شکست سرنوشت و یا دیگران آنها را هدایت می

ع دهند. در مقابل افراد با منبرا به این عوامل نسبت میتحصیلی خود 

لذا  بینند وای میکنترل درونی بین تالش خود و نتیجه آن رابطه

(. افراد با منبع 2159انتظاری خارج از آن ندارند)آهنگی و شرفی، 

-کنترل درونی، پیشرفت تحصیلی و نمره خود را به تالش و برنامه

د. در واقع اتفاقات مثبت و منفی زندگی دهنهای خود نسبت میریزی

دانند. آنها مسئولیت، رفتارها و عملکرد خود خود را بخشی از آن می

پذیرند. این افراد انگیزش پیشرفت باالیی دارند و در نتیجه را می

پیشرفت تحصیلی باالیی دارند. و این نشانه یادگیری خوب در مدرسه 

ه بیرونی علل رفتارهای خود را ب است. در مقابل افراد با منبع کنترل

رها دهند. در نتیجه مسئولیت رفتاشانس و تقدیر و دیگران نسبت می

پذیرند. انگیزش پیشرفت در آنها پایین است و و اعمال خود را نمی

-در نتیجه پیشرفت تحصیلی کمی دارند و نمرات ضعیفی کسب می

 (.2155زاده، کنند)شیخی و یوسف

های شان خشنود هستند، راه و توانایی فراگیرانی که از خود

ن دسته رسد آموفقیت را در پیش خواهند گرفت. بر عکس به نظر می

از فراگیرانی که درباره خود و توانایی خودشان با نوعی نگرش منفی 

مانند. همچنین به نظر یابی به مدارج عالی باز میاند، از دستمواجه

ی ز عمو تصورات فردرسد که موفقیت و پیشرفت تحصیلی امی

(. لذا منبع کنترل در 5991گیرد)خدیوی و مفاخری، شخص ریشه می

پیشرفت تحصیلی نقش به سزایی دارد. یعنی این که فرد در برخورد 

های آموزشی، خود را مسئول بداند و پیشرفت تحصیلی پایین با فعالیت

 گیری استاد، و تکلیف سخت نسبترا به عواملی مثل شانس، سخت

هد. منبع کنترل تحت ت ثیر انباشتی از تجارب یادگیری است. فرد ند

در طی زمان به تدریج به این درک می رسد که در یك تکلیف 

-خاص تا چه اندازه توانمند است و در چالش با آن تا چه اندازه می

 (.5994تواند موفو باشد)فیاض، کاظمی، رئیسون، محمدی، 

 است از جمله آن که گروههای بوده این پژوهش دارای محدویت

 افتدری متوجه کار ضمن ولی بود شده انتخاب شهری منطقه از نمونه

 نتایج هتوانست می روستایی مناطو یگستره به توجه با که نمودیم

 در .دهد قرار ت ثیر تحت جغرافیایی یمنطقه این از را تریهمگن

 سنجش برای پرسشنامه و گزارشی خود روش از حاضر پژوهش

این احتمال وجود دارد که این مقادیر شد و  استفاده پژوهش متغیرهای

ن بنابراین صرفا قابلیت تعمیم به ای بیش از حد گزارش شده باشند.

باشد. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد جامعه هدف را دارا می

ای هشود، مراکز آموزشی به جای ت کید بر نمره به تالش و فعالیتمی

ن ت کید کنند و این که اشتباهات آنها در یادگیری قابل دانشجویا

باشد تا از این طریو از میزان اضطراب آن ها کاسته شود، اصالح می

همچنین سعی بر ایجاد و افزایش انگیزش پیشرفت داشته باشند و لزوم 

آموزش در خصوص داشتن استقالل، قبول مسئولیت موفقیت و 

 رسد. به نظر می شکست برای پیشرفت تحصیلی ضروری

 منابع
مقدم، نوشیروان و منظری توکلی، وحید اشرف زاده، شایسته، خضری

اثربخشی آموزش مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی  (.5996)

مجله علوم ، آموزان دختر متوسطهحل مس له دانش تحصیلی و
 .428-459(، 69)، 56، روانشناختی
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باورهای خودکارآمدی، مسند بررسی رابطه (. 5989) اصغرزاده. طاهره
، پایان نامه کارشناسی ارشد مهارگذاری با موفقیت تحصیلی

 .دانشگاه شهید بهشتی تهران

اضطراب امتحان: ماهیت، عل، درمان، همراه با (. 5986بیابانگرد، اسماعیل)
 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.آزمون های مربوطه، 

(. رابطه 5992تمنایی فر، محمدرضا، بشری، مژگان، و دشتبان زاده، سمیه)

صلنامه علوم فسبك اسناد و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی، 
 . 45-21 (،4)1 رفتاری،

بیرونی(، منبع  -(. رابطه بین انگیزش)درونی5985حسن زاده، رمضان)

بیرونی( و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،  -کنترل)درونی

 .558-، 51(.5)2، نوآوری های آموزشی

آموزش مدیریت زمان بر کاهش  (. ت ثیر5996خانزاده، عباسعلی )حسین

مجله علوم نارساخوان،  آموزانتنیدگی و اضطراب امتحان دانش
 .46-95 (،64)، 56، روانشناختی

 انگیزه بین رابطه (.5991افسانه ) مفاخری، وکیلی ، خدیوی، اسداله

دانش  تحصیلی پیشرفت و خودپنداره کنترل، منبع پیشرفت،

مجله علوم تبریز،  پنجگانه نواحی متوسطه اول سال آموزان
 .66-41 (،59)4تربیتی،

(. بررسی رابطه منبع کنترل با 5981رشیدی، اسماعیل، شهرآرای، مهرناز )

 .99-89(،9)9 فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی،خالقیت، 

(. رابطه بین اضطراب، 5999سعدی پور، اسماعیل و شجاعی، زهرا)

خودباوری تحصیلی، انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان، 

 .94-19، 98، فصلنامه پژوهشنامه تربیتی

 و مطالعه راهبردهای (.5991)زیرک، آیدا  محمد،  الزمانی، صاحب

 آن و ارتباط اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان یادگیری

 پزشکی، علوم در آموزش ایرانی مجله امتحان، اضطراب سطو با

55(5)، 18-68 

(. ت ثیر منبع کنترل و 5916صبوری مقدم، حسن و براهنی، محمد تقی.)

مجله پژوهش های امکان مهار استرس بر عملکرد یادگیری فرد، 
 .19-15 (،4)4روانشناختی،

(. رابطه انگیزش پیشرفت و 5991غفاری، ابوالفضل، ارفع بلوچی، فاطمه)

خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان  در دانشجویان تحصیالت 

و  پژوهش های روانشناسی بالینیتکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد، 
 .596-525 (،2)5 مشاوره،

(. رابطه ی بین 5994فارسیان، محمدرضا، رضایی، ناهید، و پناهنده، سامیه)

انگیزه ی پیشرفت، هوش هیجانی و اضطراب کالس زبان خارجی 

دو ماهنامه دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد، 
 .211-589 (،4)6 جستارهای زبانی،

زه ، تبیینی بر سا(. نظریه یادگیری اجتماعی راتر5911فراهانی، محمدنقی)

 (.2و5)1 پژوهش های تربیتی،مکان کنترل، 

 و تفکر های سبك رابطه(. 5992)مهرناز ، احمدی ؛ معصومه فرهوش،

 ،9 تحولی، روانشناسی پیشرفت، انگیزش یادگیری با راهبردهای

(91 ،)291-916. 

 ، و محمدی،محمدرضا، رئیسون، کاظمی، سیما ،فیاض، ایراندخت

ارتباط باورهای انگیزشی یادگیری و ابعاد منبع (. 5991یحیی)

لوم پژوهش در آموزش ع، کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 .16-69 (،8)2،پزشکی

(. رابطه 5995مهدوی غروی، مریم، خسروی، معصومه، نجفی، محمود)

اضطراب امتحان، کمال گرایی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت 

 .11-95 (،9)8تربیتی، مجله اندیشه های نوین تحصیلی، 

الدن، و اسفندیاری،  امیری، حسین، ابوالقاسم، محققی، یعقوبی،

 با مواد سوءمصرف به نسبت نگرش بین (.رابطه5994)کیوان

 اعتیاد فصلنامه تحصیلی، اهمال کاری غیرمنطقی و باورهای

 .58-9 (، 96)9 مواد، سوءمصرف پژوهی
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