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 چکيده

 رد را دانشجو و آموز دانش ميليونها ساالنه آموزشى، مهم مشكل يك عنوان به امتحان اضطراب مقدمه:

هدف پژوهش  .شود مى آنان تحصيلى عملكرد كاهش باعث و دهد مى قرار خود تأثير تحت جهان سراسر

حاضر توصيف رابطه اضطراب امتحان با انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانشجويان مركز جامع 

 علمي و كاربردي بهزيستي شهر شيراز بود

 8931-8931سال در فاصله زماني  كاربردي هدف همبستگي براساس -حاضر مقطعي پژوهش روش:

شيراز است. روش  علمي و كاربردي بهزيستيكليه دانشجويان در مركز  آماري انجام شد. جامعه

تعيين شد.  نفر 903جدول استاندارد كرجسي و مورگان  اساس بر يري تصادفي و حجم نمونهگنمونه

روش گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي اضطراب امتحان ساراسون، انگيزش پيشرفت هرمنس و عملكرد 

و  تجزيه استفاده شد. براي 111/0و  119/0، 118/0خ كرون با تحصيلي فام و تيلور به ترتيب با آلفاي

و با اجراي آزمون هاي توصيفي و تحليلي ازجمله ضريب همبستگي و  SPSSتحليل داده ها از نرم افزار 

 ضريب رگرسيون خطي صورت گرفت.

( و عملكرد تحصيلي =288/0rضريب همبستگي بين اضطراب امتحان با انگيزش پيشرفت)نتایج: 

(938/0-r=( رابطه معكوس و درسطح )معني دار بود. همچنين تحليل رگرسيون خطي بيانگر 00/0 )

آن بود كه اضطراب امتحان قدرت تبيين مولفه هاي انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانشجويان را 

 دارد.  

با توجه به اهميت عملكرد تحصيلي و ارتقاء انگيزه ي پيشرفت دانشجويان در  نتيجه گيری:

آموزش و تاثيرپذيري آنها از اضطراب امتحان، نيازمند ارائه راهكارهاي جهت ارتقاء آنها،  نظام

 .مي تواند متضمن بهبود شرايط تحصيل در يك نظام آموزشي باشد.

اضطراب امتحان، انگيزش پيشرفت، عملكرد تحصيلي، مراكز علمي  واژگان کليدی:
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 3صادق کاظمی ،2علی اصغر واعظ زاده اسدی، 1ساناز سليم
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي  كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي برنامه ريزي درسي، 8

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت، ايران
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي  درسي،كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي برنامه ريزي  8

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت، ايران
 بهداشت، دانشكده باليا، ر د سالمت گروه ها،فوريت و باليا در سالمت تخصصي دكتري دانشجوي 9

 .ايران يزد، صدوقي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه

 

  نام نويسنده مسئول:

 صادق کاظمی

رابطه ی اضطراب امتحان با عملکرد تحصيلی و انگيزه ی پيشرفت تحصيلی 

 1331دانشجویان در مراکز علمی کاربردی بهزیستی شهر شيراز سال 

 3/88/8931 تاريخ دريافت:

 88/8/8933 تاريخ پذيرش:
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 مقدمه
ترين نيازهاي انسان در عصر حاضر است به اين دليل كه وضعيت جامعه پيچيده و روز به آموزش و پرورش يكي از اساسي 

و يكي از وقايع نگران كننده  (8)روز متحول مي گردد و افراد به ويژه دانش آموزان و دانشجويان نياز به آموزش و فنون جديد دارند

 مهم مشكل يك عنوان به امتحان . اضطراب(8)كه امروز باعث اضطراب در دانش آموزان و دانشجويان مي شود امتحان است 

شناختي  جسمي، هاي با نشانه كه دهد مى قرار خود تأثير تحت جهان سراسر در را دانشجو و آموز دانش ميليونها ساالنه آموزشى،

 به حدي مي شود كه مشكل يك به تبديل زماني امتحان مي شود. اضطراب مشخص امتحان شدن براي آماده شرايط در ورفتاري

 هاي جنبه به توجه شود. با مى آنان تحصيلى عملكرد كاهش باعث وكند  پيدا تداخل امتحان براي شدن آماده با كه گردد زياد

 ردد.گ مي كننده ناتوان بسيار شكلي به تحصيلي روند در اشكال ايجاد باعث گاه كه افراد توانمندي بر اضطراب گذار تاثير

زمان  در چه و مطالعه زمان در چه را خود يادگيري و هاي مطالعه مهارت است، بااليي درحد امتحان كه اضطراب دانشجوياني

 موفقيت آيند پس و آيند پيش عوامل . بررسي(9)دهند مي استفاده قرار مورد خود دانش و توان حد از تر پايين آزمون در شركت

 و اهميت تناسب به عوامل اين متعدد مطالعات در و است بوده تربيت و تعليم نظام پژوهشگران هاي دغدغه از همواره تحصيلي

وضعيت عملكرد تحصيلي،  در برخي از مطالعات ارائه راهكارهايي براي بهبود. (3)اند شده بندي طبقه يا و شناسايي خود تأثير

در چندين مطالعه با روش فراتحليل  (0)شناسايي عوامل تاثير گذار بر اضطراب امتحان و كاهش اثرات آن اشاره شده است قهوه چي

رويكردهاي شناختي و رفتاري در كاهش اضطراب امتحان و افزايش عملكرد تحصيلي موثر است همچنين نتايج تاكيد مي كنند كه 

در رابطه با  عملكرد تحصيلي و اضطراب امتحان نشان داد كه اضطراب امتحان باعث افزايش مدت دوره تحصيل  (2)مطالعه شافر

 قدري به اضطراب اين .برند مي رنج امتحان اضطراب ها از دانشگاه دانشجويان از بسياريشده و اختالالت روان پريشي شده است. 

 هاي تالش و عوامل اين تعديل روي بر كار متاسفانه اما .(3)مي شود امتحان اجراي عملكرد در اختالل موجب كه شديد است

يزه در انگ. است بوده آموزشي نظام در برجسته خاليي تحصيلي، پيشرفت بر گذار تأثير منفي عوامل دادن كاهش جهت تجربي

را به دليل ارتباط آن با يادگيري دانش، مهارت و آموزش، يك رخداد سه بعدي است كه روان شناسان اهميت توجه به انگيرش 

 همه رغم . علي(1)رفتار در موسسات آموزشي و دانشگاهي است يكي از مولفه هاي پايه براي ارائه انگيرش، انگيزش تحصيلي است

 هاي دغدغه و ها چالش از يكي عنوان به هنوز مساله اين شود، مي انجام تحصيلي انگيزه و موفقيت مورد در كه هايي پژوهش ي

 كه دانشجوياني به خصوص و دردانشجويان پديده اين براي كاهش زيبرنامه ري لزوم بنابراين .(1)است مطرح ما آموزشي نظام

 مي تواند اضطراب امتحان در مداخله كارشناسان عقيده به زيرا ميباشد، برخوردار فراواني اهميت پديده اين براي بيشتري استعداد

ي بررس به حاضر مطالعه. با عنايت به اهميت موضوع و خالء هاي موجود در نقش اضطراب بر عملكرد و انگيزش، (3)باشد كارساز

  .پرداخته است دانشجويان يادگيري انگيزش و تحصيلي عملكرد با را اضطراب ارتباط
 

 پژوهش روش
كاربردي مي باشد جامعه آماري كليه دانشجويان مركز علمي و  هدف همبستگي براساس -مطالعه حاضر از نوع مقطعي

 903نفر مرد( بودند. نمونه آماري  932نفر زن،  8019نفر) 8383به جمعيت  8931-8931سال كاربردي بهزيستي شهر شيراز در 

دانشجو به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي كه حجم نمونه براساس جدول استاندارد كرجسي و مورگان انتخاب و در اين 

 حانامت اضطراب هاي پرسشنامه از ها داده گردآوري پژوهش شركت نموده اند. پس از شرح اهداف مطالعه و جلب مشاركت، براي

 شد. استفاده تيلور و فام تحصيلي عملكرد و هرمنس پيشرفت انگيزش ساراسون،

به آن ” بلي و خير“دقيقه به صورت  80الي  80گويه است كه بايد در مدت  91داراي پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون 

پاسخ داده شود. با توجه به مشخصات روانسنجي مناسب و وجود نمرات استفاده از آن در سنجش اضطراب امتحان بسيار مناسب 

طراب خفيف: اض)شده در يكي از اين سه طبقه  است. نمره بيشتر نشانگر اضطراب امتحان بيشتر است و فرد با توجه به نمره كسب

. روايي و پايايي اين پرسشنامه گيردقرار مي (و باالتر 88اضطراب شديد: نمره ، 80تا  89اضطراب متوسط: نمره ، ترو پايين 88نمره 

بدست آمده  81/0رابر و روايي معيار ب 30/0و همساني دروني  11/0 شده و با ضريب آلفاي كرونباخ در مطالعات متعددي سنجيده
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 118/0 ميزان آلفاي كرونباخنمود. در اين  استفاده مشابه پژوهش هاي در آن از قابل قبول مي باشد و مي توان مجموع در كه است

 بدست آمد.

گزينه ها به حسب  گويه، چهار گزينه است 83 تهيه شد داراي8310پرسشنامه انگيزش پيشرفت توسط هرمنس در سال 

( اعتبار پرسشنامه را با 8310هرمنس) نگيزه پيشرفت از زياد به كم يا كم به زياد باشد به آنها نمره داده مي شود.اينكه شدت ا

گزارش نمود. در ايران نيز پايايي پرسشنامه  12/0 آلفاي كرونباخ استفاده از اعتبارسازه مناسب گزارش نمود و پايايي آن را با روش

در پژوهش حاضر روايي آزمون توسط اساتيد راهنما و مشاور مورد تاييد قرار  ست آمده است.به د 11/0آلفاي كرونباخ با روش

بدست آمد كه قابل قبول مي باشد و نشان مي دهد كه سواالت  119/0و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ  گرفته است

 آورده شده است. 8ن در جدول شماره نتايج اين آزمو داري دارند ياز نظر دروني با آزمون همبستگي معن

 کرون باخآزمون آلفای  1جدول شماره 

 

 

 

 
 

هيجاني، برنامه ريزي،  حوزه عامل خود كارآمدي، تأثيرات 0گويه در  31پرسشنامه عملكرد تحصيلي فام و تيلور داراي 

 09فقدان كنترل پيامد وانگيزش است و به هر يك از اين عامل ها نمره اي اختصاص يافته است و بر اين اساس نمره ي كمتر از 

بيانگر تأثيرات 81كمتر ازنشان دهنده ي خود كارآمدي قوي مي باشد. نمره  10دهنده ي خودكارآمدي ضعيف و نمره باالتر از نشان

بيانگر برنامه ريزي ضعيف و نمره ي 88به باال بيانگر تأثيرات هيجاني قوي مي باشد. نمره ي كمتر از  09هيجاني ضعيف و نمره ي

قدان بيانگر ف 89بيانگر كنترل پيامد ضعيف و نمره ي باالتر از  2بيانگر برنامه ريزي قوي مي باشد. نمره ي كمتر از  89باالتر از 

بيانگر انگيزش قوي مي باشد. نمره  83ضعيف و نمره ي باالتر از  بيانگر انگيزش 83كنترل پيامد قوي مي باشد. نمره ي كمتر از 

بيانگر  888-813بيانگر عملكرد تحصيلي قوي و نمره ي بين  810بيانگر عملكرد تحصيلي ضعيف نمره ي باالتر از 880ي كمتر از 

انجام داد براي محاسبه روايي آزمون عملكرد تحصيلي از  8939باشد. درمطالعه اي كه تاج درسال تحصيلي متوسط مي عملكرد

دو روش روايي محتوايي و روش سازه استفاد كرد كه محتوا با استفاده از جدول محتوا وهدف و نظر اساتيد مورد تاييد قرار گرفت. 

ي مربوط كه از پژوهش تيلوروفام اقتباس شده بود بررسي و اصالح به اين صورت كه ابتدا كليه سواالت تهيه شده در حوزه ها

گرديد و براي ارزيابي روايي سازه ازروش تحليل عوامل استفاده كرد كه پنج عامل مشخص گرديد و بر اين اساس ميزان روايي 

ان كنترل ، عامل چهارم فقد18/0، عامل سوم برنامه ريزي 39/0، عامل دوم تاثيرات هيجاني  38/0عامل اول يعني خودكارآمدي، 

با دراين تحقيق  آورده شده است. 8نتايج اين آزمون در جدول شماره  محاسبه گرديد 18/0انگيزش و عامل پنجم 23/0پيامد 

ش آلفاي ميزان ضريب اعتبار )پايايي( با رو SPSSافزار آماري ها و به كمك نرمهاي به دست آمده از پرسشنامهاستفاده ازداده

 بدست آمد. 111/0عدد عملكرد تحصيلي كرونباخ محاسبه شد كه براي كل سؤاالت پرسشنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزيابي كرون باخآلفاي  تعداد گويه ابعاد

 تأييد 118/0 91 اضطراب امتحان

 تأييد 119/0 83 انگيزش پيشرفت

 تأييد 111/0 31 عملكرد تحصيلي
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 آلفای کرون باخ تفکيکی مولفه های پرسشنامه عملکرد تحصيلی 2جدول شماره 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

واجراي آزمون هاي آماري توصيفي شامل درصد فراواني، ميانگين، انحراف  SPSSو تحليل داده ها از نرم افزار  تجزيه براي

معيار و آزمون هاي تحليلي از جمله ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون خطي استفاده شد. براي بررسي رابطه بين 

يش بين و براي تعيين متغير پمولفه هاي اضطراب امتحان، ابعاد عملكرد تحصيلي و انگيزه پيشرفت از ضريب همبستگي پيرسون 

اضطراب امتحان با ابعاد عملكرد تحصيلي و انگيزه پيشرفت از آزمون تحليل رگرسيون خطي استفاده گرديد. سطح معني داري 

 در نظر گرفته شد. 00/0

 

 یافته ها
 به دانشگاه است.از بين حجم نمونه  سال ورود مقطع تحصيلي و جنسيت، شامل تحقيق اين در مورد بررسي نتايج توصيفي

 از درصد 9/10 و مردان را نمونه حجم از درصد 1/83 درواقع و است زن نفر 10 و مرد نفر 883 نفرپاسخگو واز نظر جنسيت 903

است كه  شدهتقسيم ليسانس ديپلم وفوق دو دسته به دهنده برحسب مقطع تحصيليپاسخدهند. تشكيل مي زنان نمونه حجم

 31و  32، 30، 33دهنده برحسب سال ورود به دانشگاه به چهاردسته سال است. پاسخ 08/33 و 31/00فراواني به ترتيب  درصد 

سال  ورودي به به دانشگاه متعلق  سال ورود فراواني كه بيشترين 8به چهارگروه تقسيم گرديده است. كه بر اساس نمودار شماره 

 است. 33

 

 ه علمی کاربردی بهزیستی شهر شيرازسال ورود دانشجویان به مراکز دانشگادرصد و فراوانی  1 نمودار

 9همچنين ميانگين و انحراف معيار ابعاد اضطراب امتحاني، عملكرد تحصيلي و انگيرش پيشرفت بر اساس جدول شماره 

 است. 
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سال ورود به دانشگاه 

درصد فراوانی 

 شماره گويه ها ضريب آلفاي كرونباخ تعداد گويه مولفه

 91تا  81و  88تا  3و  3 181/0 80 خودكارآمدي

 80تا  89 301/0 1 هيجاني تأثيرات

 31تا  38و  0و  9تا  8 111/0 88 برنامه ريزي

 93 – 91 – 1 – 1 – 2 182/0 0 فقدان كنترل پيامد

 39تا  30 – 81تا  88 113/0 1 انگيزش
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 يلی ميانگين وانحراف معيارپاسخگویی به ابعاد اضطراب امتحانی، عملکرد تحص  3جدول شماره 

 و انگيرش پيشرفت مراکز دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی شهر شيراز

 عملكرد تحصيلي انگيزش پيشرفت امتحاني اضطراب آزمون

 8232/9 2088/8 05477/ ميانگين

 39018/0 30323/0 021490/ انحراف معيار

 

 است. 3پيشرفت بر اساس جدول شماره ميانگين و انحراف معيار هريك از مولفه هاي ابعاد عملكرد تحصيلي و انگيرش 

 ميانگين وانحراف معيارپاسخگویی به مولفه های  ابعاد عملکرد تحصيلی   4جدول شماره 

 و انگيرش پيشرفت در مراکز دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی شهر شيراز

 انگيزش پيشرفت عملکرد تحصيلی

 متغيرها
 انگيزش

 كنترل فقدان

 پيامد

 برنامه

 ريزي

 تأثيرات

 هيجاني
 سختكوشي خودكارآمدي

 آينده

 نگري
 پشتكار

 اعتماد

 نفس به

 ميانگين 2/65 2/57 2/59 2/60 3/41 2/76 3/49 2/98 3/25

/427 /661 /734 /0534 /0595 /0480 /0503 /0565 /0466 
 انحراف

 معيار

 

متغيرهاي اضطراب امتحان با انگيزش پيشرفت نشان داده شده است مقدار ضريب همبستگي بين   0همانگونه كه در جدول

( 00/0( است كه اين مقادير در سطح )=r -938/0( و)-=01288rدانشجويان و عملكرد تحصيلي دانشجويان به ترتيب برابربا )

عني ممعني دار شده اند. لذا نتيجه مي گيريم كه بين اضطراب امتحان با انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانشجويان رابطه 

دار معكوسي وجود دارد يعني با افزايش اضطراب امتحان، انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانشجويان كاهش مي يابد و فرض 

 فوق تاييد گرديد.

 

  و عملکرد تحصيلیضریب همبستگی بين اضطراب امتحان با انگيزش پيشرفت  5جدول شماره 

 زدر مراکز دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی شهر شيرا

 

ايش يعني با افز  است اضطراب امتحانبا متغير  مولفه هاي عملكرد تحصيليبين  عكوساز وجود رابطه م نشان 2 جدول نتايج

يزش مولفه هاي انگبين  عكوسمميزان اضطراب امتحان منجر به افت عملكرد تحصيلي دانشجويان مي گردد. وهمچنين يك رابطه 

يعني با افزايش ميزان اضطراب در دانشجويان انگيزش پيشرفت تحصيلي آنها كاهش مي  است اضطراب امتحانبا متغير  پيشرفت

 يابد.

 

 

 

 عملكرد تحصيلي انگيزش پيشرفت  متغير ها

 اضطراب امتحان
 -331/0 -212/0 ضريب همبستگي

 008/0 008/0 سطح معني داري
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 ریب همبستگی بين مولفه های انگيزش پيشرفت و عملکرد تحصيلی ض 2جدول شماره 

 در مراکز دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی شهر شيراز با اضطراب امتحان

 اضطراب امتحان دانشجويان مولفه ها ابعاد

 سطح معناداري ضريب همبستگي

 0002/ 0178/ - انگيزش عملکرد تحصيلی

 0001/ 0409/- فقدان كنترل پيامد

 0005/ 0161/- برنامه ريزي

 001 0/ 0607/- تأثيرات هيجاني

 0001/ 0253/- خود كار آمدي

 0001/ 0553/- سخت كوشي انگيزش پيشرفت

 0001/ 0535/- آينده نگري

 0001/ 0570/- پشتكار

 0001/ 0527/- اعتماد به نفس

 

پيش بين اضطراب امتحان و مولفه هاي ابعاد عملكرد تحصيلي به عنوان  بين متغيررابطه تحليل رگرسيون  بررسي جهت

 8متغير مالک در جدول شماره آورده شده است و نشان مي دهد كه تمامي مولفه هاي ابعاد عملكردي تحصيلي با درجات آزادي  

قدان كنترل پيامد، برنامه ريزي (براي مولفه هاي انگيزش، ف  R2معني دار شده است مقدارضريب تعيين) 008/0در سطح  908و 

اضطراب مي توانند  بين پيش است كه متغير 089/0و 083/0، 820/0، 023/0،  923/0، تاثيرات هيجاني و خودكارآمدي به ترتيب 

 ،  3/92را به ترتيب به احتمال %  خودكارآمدي و هيجاني تاثيرات ، ريزي برنامه پيامد، كنترل فقدان متغيرهاي مالک انگيزش،

كند. بنابراين بيشترين و كمترين درصد تغييرات متغير مالک به ترتيب تاثيرات هيجاني  بيني پيش 9/8و%  3/8، %  82%،  %2

 بين رگرسيون تحليل رابطه بررسي وخودكارآمدي است كه به كمك متغير پيش بين اضطراب امتحاني تبيين مي شود. جهت

 و تاس شده آورده شماره جدول در مالک متغير عنوان به انگيزش پيشرفت ابعاد هاي مولفه و امتحان اضطراب بين پيش متغير

 است شده دار معني 008/0 سطح در 908 و 8  آزادي درجات با پيشرفت انگيزش ابعاد هاي مولفه تمامي كه دهد مي نشان

 812/0، 980/0 ، 811/0 ترتيب به واعتماد به نفس پشتكار آينده نگري، سخت كوشي، هاي مولفه براي(R2)تعيين مقدارضريب

 به را فسن به واعتماد پشتكار نگري، آينده كوشي، سخت مالک متغيرهاي توانند مي اضطراب بين پيش متغير كه است 900/0و

 به الکم متغير تغييرات درصد كمترين و بيشترين بنابراين. كند بيني پيش 0/90% و  2/81% ،0/98% ، 1/81% احتمال به ترتيب

 1ماره بر اساس جدول ششود  مي تبيين امتحاني اضطراب بين پيش متغير كمك به كه وسخت كوشي است آينده نگري ترتيب

 است.
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 رابطه بين متغير پيش بين ضریب اضطراب امتحان و مولفه های ابعاد انگيزش پيشرفت  1جدول شماره 

 علمی کاربردی بهزیستی شهر شيرازدر مراکز دانشگاه و عملکرد تحصيلی 

a. Predictors: (Constant), اضطراب 

 

 بحث 

. (80)دارد محصلين تحصيلي پيشرفت و عملكرد با نزديكي رابطه آموزش است و متداول پديده يك به عنوان امتحان اضطراب

با انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي صورت گرفت. در مورد رابطه بين  اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين اضطراب امتحان

، (88)نصري و همكاران (88)اضطراب امتحان با انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي نتايج پژوهش با يافته هاي پژوهش يزداني

همسو بود. كه بيانگر آن است كه افزايش اضطراب امتحان منجر به افت عملكرد تحصيلي و انگيزه هاي آنها  (89)فريدون مقدم 

ضعف هوشي نبوده  يا يادگيري در دانشجويان ناتواني از واقع، دليل افت تحصيلي در بسياري براي پيشرفت را تقليل مي دهد. در

 (83)ى باشد. اما در همين راستا نتيجه تحقيق حاضر با نتايج مطالعه چراغيانم امتحان اضطراب باالي سطح از ناشى بلكه است،

همسو نبود و اين علل اختالف نتيجه عواملي از جمله عالقه و ديدگاه مثبت اكثر دانشجويان با رشته تحصيلي خوشان  (80)و ونگ

، (81)، يزداني(82)با ابعاد عملكرد تحصيلي نيز با يافته هاي پژوهشي شيرازي بوده است. رابطه معني داري بين اضطراب امتحان

همسو بود. كه بيان مي دارند كه رفع اضطراب تحصيلي مي تواند  (83)، خسروي و بيگدلي(81)، خديوي وهمكاران(88)نصري

با ابعاد انگيزه ي پيشرفت نيز با يافته  شجويان گردد. رابطه معني داري بين اضطراب امتحانمنجر به ارتقاء عملكرد تحصيلي دان

، نريماني و (88)، غفاري و همكاران(81)، خديوي و وكيلي مفاخري(88)، نصري و همكاران (80)هاي پژوهشي يزدانيو همكاران

همسو بود. در تبيين اين يافته ها مي توان چنين اظهار داشت كه با توجه به تاييد  (83)ناگورا، زيت (89)، پك ران(88)همكاران

( يسخت كوش، آينده نگري، پشتكار، اعتماد به نفسوجود رابطه منفي و معكوس شاخص اضطراب با ابعاد انگيزش پيشرفت)

جنبه هاي منجر به پيشرفت تحصيلي فرد را به گونه اي ناتوان كننده مختل نمايد به نحوي كه اضطراب امتحان مي تواند تمامي 

فرد با از دست دادن انگيزه پيشرفت در ابعاد ديگر شخصيت همانند اعتماد به نفس، پشت كار، آينده نگري و سخت كوشي نيز 

را مي تواند تنزل دهد بلكه منجر به افت سطوح شخصيتي  دچار سستي خواهد شد و اين نوع از اضطراب نه تنها جنبه هاي تحصيلي

فرد نيز خواهد شد. از طرفي افرادي با انگيزه ي پيشرفت باالتر در موقعيت امتحان سطح اضطراب كمتري دارند. در مورد رابطه 

قدرت پيش  كمترين تحليل رگرسيون متغير پيش بيني كننده اضطراب امتحان با ابعاد عملكرد تحصيلي مشاهده شد كه اضطراب

، (80)، ويتاساري(88)، نصري(81)بيني كنندگي را براي ابعاد انگيزش و برنامه ريزي دارد. كه با يافته هاي پژوهشي يزداني

همسو بود. كه در تبيين اين يافته ها مي توان چنين اظهار داشت كه وجود و يا عدم وجود  (83)، خسروي و بيگدلي(82)كاسدي

متغير 

 پيش بين
 همبستگي متغير مالک

R 

 ضريب

 R2 تعيين
F 

df 
 درجات آزادي

سطح 

 معناداري
sig. 

 معني داري سطح

اضطراب 

 امتحان

 0a607 923/0 176/362/ انگيزش

 00/0 908و  8

001/0 

 0a253 023/0 20/589 001/0/ فقدان كنترل پيامد

 0a409 820/0 60/813 001/0/ برنامه ريزي

 0a178 083/0 9/890 001/0/ تأثيرات هيجاني

 0161a 089/0 8/000 001/0/ خود كار آمدي

اضطراب 

 امتحان

 0a527 811/0 116/346/ سخت كوشي

 00/0 908و  8

001/0 

 0a570 980/0 145/317 001/0/ آينده نگري

 0a535 812/0 120/802 001/0/ پشتكار

 0a553 900/0 132/832 001/0/ اعتماد به نفس
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تاثيرات به سزايي بگذارد. در مورد رابطه تحليل رگرسيون متغير پيش اضطراب امتحان مي تواند در عملكرد تحصيلي دانشجويان 

، (81)سماوي (88)، نصري(81)بيني كننده اضطراب امتحان با ابعاد انگيزه ي پيشرفت مشاهده شد كه با يافته اي پژوهش يزداني

همسو بود. در تبيين اين يافته ها مي توان چنين اظهار داشت كه اضطراب امتحان به نحوي موثر  (89)، پيك ران(81)نريماني

 تبيين كننده انگيزش پيشرفت دانشجويان است. 
 

 نتيجه گيری
با توجه به يافته پژوهشي توجه به اهميت عملكرد تحصيلي و ارتقاء انگيزه ي پيشرفت دانشجويان در نظام آموزش و 

يرپذيري آنها از اضطراب امتحان، نيازمند ارائه راهكارهاي جهت ارتقاء آنها، مي تواند متضمن بهبود شرايط تحصيل در يك نظام تاث

آموزشي باشد. و همچنين توجه به متغيرهاي انگيزشي و عملكردي در تمامي موقعيت هاي آموزش بويژه در شرايط امتحان حائز 

يت هاي اين پژوهش استفاده از ابزار فقط پرسشنامه بود زيرا ممكن است افراد به داليل مختلف اهميت فراوان مي باشد. از محدود

واقعيت ها را در مورد خود منعكس نكنند و بهتر بود از روش هاي تركيبي )كمي و كيفي( در صورت امكان استفاده مي شد كا به 

 دليل مشكالت مالي و زماني اين امكان ميسر نگرديد.
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