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  مقطع  دانش آموزان دختر با عملكرد تحصیلیچشم انداز آینده  وباورهای انگیزشی  یرابطه

                                        شهر اهواز متوسطهسوم                                     

 1ناهید باب المرادی

 2ریگپرویز عس
 

 

 چكیده

چشم  ( وخودکارآمدی، اضطراب امتحان، ارزش گذاری درونی)ای انگیزشی باوره یرابطههدف از پژوهش حاضر بررسی 

دانش شامل کلیه  این پژوهش جامعه آماری .بود شهر اهواز متوسطهمقطع سوم  دانش آموزان دختر با عملكرد تحصیلیانداز آینده 

به  خوشه ای چند مرحله ای از مدارس رتصو نفر به 072شهر اهواز بود که از این جامعه  1ناحیه  آموزان دختر مقطع سوم متوسطه

ی چشم  پرسشنامهو  (MBLQ)باورهای انگیزشی برای یادگیری پرسشنامه  برای گردآوری داده ها از انتخاب شد. عنوان نمونه

همچنین برای سنجش عملكرد تحصیلی دانش آموزان از معدل نیمسال اول تحصیلی استفاده  استفاده شد (FTPI)انداز آینده 

همبستگی نتایج  شد. همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده ضریب ها ازداده و تحلیل به منظور تجزیه .دگردی

از میان باورهای انگیزشی، بین خودکارآمدی و ارزش گذاری درونی با عملكرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و  نشان دادپیرسون 

رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین چشم انداز آینده و عملكرد تحصیلی رابطه بین اضطراب امتحان و عملكرد تحصیلی 

که متغیرهای پیش بین این پژوهش به طور معناداری توانایی  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد مثبت و معنادار وجود دارد. به عالوه

در دانش  راعملكرد تحصیلی درصد از واریانس  8/08رفته روی هم  پیش بینی عملكرد تحصیلی را در دانش آموزان دارند و 

 .کنندتبیین می آموزان

 

 .عملكرد تحصیلی چشم انداز آینده، ،باورهای انگیزشی ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

                                                           
 سالمی ، کیش ، ایرانا دانشگاه آزاد واحد بین الملل کیش ،  ، وان شناسی عمومیکارشناس ارشد ر .1
 )نویسنده مسئول( گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه ازاد اسالمی، اهواز، ایراندانشیار.  2
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 مقدمه    

  و  کارآمد   سالم،  هایانسانتربیت   و  فرد   جانبه   همه  رشد  برای  زمینه  ایجاد    پرورش  و  آموزش  مهم  ظایف و    اهداف  از  یكی
  عنوان  به  آموزاندانش  آنجایی که  از (.1932)خواجه و حسینجاری،  است اجتماعی  و  فردی  زندگی  در نقش  ایفای  برای  مسئول

 از  جامعه  از  قشر  این  به  دارند، توجه ایویژه  جایگاه  و  آموزشی نقش  نظام  اهداف  به  دستیابی  در  کشور،  آموزشی  نظام  اساسی  رکن

، 0کایا 1)گارسس، گرددمی  موجب  را  جامعه  تربیتی  و  آموزشی  نظام  بیشتر  چه  هر  و شكوفایی  باروری  تربیتی،  و  آموزشی  لحاظ 

دغه های اصلی ل مربوط به آن یكی از دغئو مسا عملكرد تحصیلی  (.1939، به نقل از ممبینی، 0212، 5و یالكو 4، گانس9دوگار

 ،دنیا چرا که مسئولین و تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سراسر ،ستا کشورهاهای آموزشی  نظام

تحصیلی  عملكردرا در توسعه و پیشرفت نظام آموزشی می دانند و این توسعه و پیشرفت از طریق  انشتوسعه و پیشرفت جامعه

موضوعی است  عملكرد تحصیلی و پیشرفت آن(. 0210، 6)آبشا دشوکالس درس عملیاتی می در و  اهو دانشگ در مدرسه فراگیران

و هر سال مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف  که به خصوص در حال حاضر نیز مورد توجه تمامی کشورهای جهان بوده است

 .(1983آبادی، )تمنایی فر، صدیقی ارفعی و سالمی محمد تحصیل کودکان و نوجوانان می شود

آموزان آشكار می سازد که متغیرهای متعددی بر های انجام گرفته درباره عملكرد تحصیلی و یادگیری دانشمروری بر پژوهش

، به 1334) که یكی از مهمترین این عوامل، باورهای انگیزشی می باشد. پنتریچ و همكاران باشند.عملكرد تحصیلی تأثیرگذار می

نشان داده اند که فقط داشتن دانش راهبردهای یادگیری برای بهبود عملكرد تحصیلی در سطح عالی  (0212 8ی،لن و 7یانگنقل از 

کافی نیست، بلكه دانش آموزان بایستی برای استفاده از این راهبردها برانگیخته شوند. این مسئله باعث توجه بیشتر به عوامل 

یک  3در نظریه های آموزشی، انگیزش گیری و عملكرد تحصیلی شده است.انگیزشی و نقش آن در استفاده از راهبردهای یاد

مفهوم اساسی به شمار می رود که به تعبیرهای مختلفی، از جمله انگیزش دانش آموز، انگیزش یادگیری و انگیزش تحصیلی، به کار 

نمودن این اصطالحات تالش نموده متخصصان همواره در متمایز  .(0211 19مكولی، و 10هیلمن ، 11فكس پنت ،12)تمانسن رفته است

 14اند، از جمله اینكه انگیزش یادگیری را، معنی دار و ارزشمند بودن تكالیف آموزشی برای یادگیرنده تعریف نموده اند )اِکسی،

امل ( انگیزش را عامل فعال ساز رفتار انسان می دانند و انگیزش را ع0219، 16، به نقل از آرگو1336) 15(. پنتریچ و شانک0219
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نیرودهنده، نگهدارنده و هدایت کننده ی رفتار به سوی هدف تعریف نموده اند. به عالوه، فرض بر این است که رفتارهای انگیزشی 

، به نقل از رضایی و 1339) 0و بویل 1با باورهایی که دانش آموزان درباره خودشان و تكلیف دارند در ارتباط است. پنتریچ، مارکس

دربرگیرنده معیارهایی در مورد استدالل افراد به منظور انتخاب روش های انجام دادن  که باورهای انگیزشی ( معتقدند1980سیف، 

تكلیف هستند. معیارهای شخصی به هر صورت که شكل بگیرند، زیربنایی برای انگیزش شخصی به شمار می روند. از این رو، 

هستند که افراد برای انجام دادن یا پرهیز از یک عمل به آن ها مراجعه باورهای انگیزشی دسته ای از معیارهای شخصی و اجتماعی 

( از 1332) 5در میان تحقیقات انجام شده در این زمینه، تحقیقات پنتریچ و دی گروت (.0223 4و اردوگن، 9)کسیكی می کنند

امل شناختی و عاطفی مورد بررسی جامعیت و کلیت بیشتری برخوردار است. در مدل ارائه شده توسط این دو پژوهشگر تأثیر عو

 نظرگرفتند. در انگیزشی باورهای عنوان به را 8امتحان اضطراب و  7ارزش گذاری درونی ،6خودکارآمدی آن ها .قرار گرفته اند

بینی پیش بهترین امتحان اضطراب و خودکارآمدی که ارزش گذاری درونی، داد نشان (1332) گروت دی و پنتریچ پژوهش نتایج

 بود. بیشتر داری معنی طور به دخترها در امتحان اضطراب و در پسرها خودکارآمدی همچنین، هستند. تحصیلی عملكرد هایهکنند

یافته های پژوهشی، این گونه به نظر می رسد که باورهای انگیزشی نقش مهمی در عملكرد تحصیلی دانش آموزان دارند با توجه به 

 د.ن، واکنش نشان دهخود شرایط تحصیلی همشخص ببه شكلی آن ها تا  و باعث می شوند

از دیگر متغیرهایی که احتمال می رود با عملكرد دانش آموزان رابطه داشته باشد، چشم انداز آینده است. چشم انداز آینده به  

انداز (. چشم0224، مفید و مرتبط با پیامدهای تربیتی و آموزشی است )فالت و همكاران، عنوان یک ساختار روان شناختی مثبت

های آینده  آینده بازنمایی نگرشی است که طبق آن افراد برای رسیدن به اهداف و امتیازهایی، راهبردهایی برای رسیدن به هدف

ای است که نگاه به آینده در مرکز آن قرار دارد. افراد (. همچنین چشم انداز آینده سازه0227، 3لنز و سوزوکی) کنند طراحی می

های تحصیلی و شغلی موفقیت بیشتر های حال و گذشته، در حوزهین چشم انداز در مقایسه با افراد برخوردار از چشم اندازدارای ا

(. پژوهشگران حوزه روان شناسی تربیتی بر اهمیت چشم انداز 0224، 10، لنز و الکانته11کیست، وانستین12کنند )سیمونزکسب می

؛ فالت و همكاران، 0228كرد تحصیلی و موضوعی مرتبط با دوره ی نوجوانی )هاسمن و شل، آینده به عنوان یک عامل مؤثر بر عمل

نحوی گسترده بر پیشرفت تحصیلی، ارتقای یادگیری و دستیابی به اهداف مؤثرند، تأکید دارند. مثالً در  هایی که به ( و بر سازه0224

 به که است مهم راهبرد ( که یک0224، 14و کارابنیک 19اتیتحقیقات مختلف، چشم انداز آینده با تأخیر در تقویت )بمبی ن

، همچنین (0222 زیمرمن،)کنند  تبدیل خودتنظیمی رفتار به را آینده از باورهایشان و انتظارات تا کند می کمک یادگیرندگان
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 اندازهای چشم که ردندک گزارش و داده قرار بررسی مورد دانشجویان در را زمان ی چندگانه ابعاد( 0228) 0بوید و 1زیمباردو

 می بینی پیش را هفته در مطالعه هایساعت تعداد و تحصیلی پیشرفت های نمره میانگین نفس، عزت آینده، و حال گذشته، زمانی،

 ،5باربر ؛0211 ، 4وندروین و 9پتسما) همچنین شواهد پژوهشی گزارش می کنند که بین چشم انداز آینده و پیشرفت تحصیلی .کنند

داری وجود دارد، اما در داخل کشور پژوهشی به طور جامع و گسترده در این  ( روابط مثبت معنی0223 ، 8گراویچ و 7بگزبی ،6مونز

 باره صورت نگرفته است. 

به طور کلی در صورت تعیین پیشانیدها و عوامل تأثیرگذار بر عملكرد تحصیلی دانش آموزان می توان امیدوار بود که با 

پژوهشی نشان می دهد که بیشتر ویانه به بهبود عملكرد تحصیلی آنها مباردت ورزید. از سوی دیگر سوابق جاقدامات مداخله

مطالعات مربوط به باورهای انگیزشی و چشم انداز آینده و تأثیر آنها بر عملكرد تحصیلی دانش آموزان به صورت پراکنده و در 

ت جامع و گسترده به بررسی رابطه باورهای انگیزشی و چشم انداز خالل پژوهش های دیگر می باشد و کمتر پژوهشی به صور

است، از این رو خالء پژوهشی بزرگی در این زمینه احساس می شود. با توجه به  آینده با عملكرد تحصیلی دانش آموزان پرداخته

از آینده با عملكرد تحصیلی در بین باورهای انگیزشی و چشم اند این پژوهش در صدد است تا به بررسی رابطهآنچه گفته شد، 

 متوسطه شهر اهواز بپردازد.دانش آموزان دختر مقطع سوم 

 

 پژوهشروش 

 ی آماری، نمونه و روش نمونه گیری جامعه

دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه  ی آماری این پژوهش را تمامجامعه  از نوع همبستگی است. پژوهش حاضر توصیفی

و  3نفر بر اساس جدول کرجسی 072تشكیل می دهند که از این جامعه آماری تعداد  34-35سال تحصیلی در  شهر اهواز 1منطقه 

 . به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد نفر( 352با توجه به حجم جامعه ) و 12مورگان

 

 ابزار پژوهش

 (MBLQ)ی باورهای انگیزشی برای یادگیریپرسشنامه -1

ماده ای برای ارزیابی باورهای انگیزشی  02یک ابزار خودگزارشی  (MSLQ)ای انگیزشی برای یادگیری پرسشنامه راهبرده

( پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری را طراحی 1988، به نقل از سهرابی و همكاران، 1331است. پنتریچ و همكاران )

ی مطالعه، مهارت های انگیزش و یادگیری دانش آموزان برای کردند. هدف پرسشنامه این است که اطالعاتی درباره عادت ها

خرده مقیاس ارزش گذاری درونی، خودکارآمدی و اضطراب امتحان  9 تكالیف مدرسه جمع آوری کند. این پرسشنامه شامل
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)کامالً موافقم(  1از  1درجه ای از نوع لیكرت 5است. آزمودنی ها بر اساس راهنمای پرسشنامه، پاسخ های خود را روی یک مقیاس 

( به منظور تعیین روایی سازه ای این مقیاس از روش تحلیل عاملی با 1989)کامالً مخالفم( درجه بندی می کنند. فوالد چنگ ) 5تا 

استفاده کرد که به نتایج معنی داری  0استفاده از مؤلفه های اصلی و همچنین برای ساختار عاملی آن نیز از روش چرخه واریماکس

( ضرایب پایایی کل پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری با استفاده از 1988در پژوهش سهرابی و همكاران ) افت.دست ی

بودند. همچنین، این ضرایب برای  خرده آزمون های  85/2و  35/2روش های آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد که به ترتیب 

که از پایایی خوبی  به دست آمدند 88/2تا  63/2و به روش تنصیف بین  31/2تا  71/2بین  9آن، به روش آلفای کرونباخ

 روشاز  یادگیری برای انگیزشی راهبردهای پرسشنامه پایایی آوردن دست به برای (1981) سیف و البرزی همچنین،برخوردارند. 

پایایی این همچنین   .به دست آمد 86/2 تا 72/2ضرایب بین  برای تمام خرده مقیاس های این پرسشنامه که کردند استفاده بازآزمایی

ارزش گذاری درونی، و برای هر یک از مولفه های   74/2پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای کل مقیاس 

ه مقیاس به دست آمده که نشان دهنده پایایی باالی هر یک از خرد 81/2، و 77، 79/2خودکارآمدی و اضطراب امتحان به ترتیب 

 .باشدهای این پرسشنامه می

 پرسشنامه چشم انداز آینده  -2
 (FTPI) 

ماده تشكیل شده است که بر  19( ساخته شده است. این پرسشنامه از 1333پرسشنامه چشم انداز آینده توسط زیمباردو و بوید )

( رتبه 5( و کامالً موافقم )4(، موافقم )9) (، نظری ندارم0(، مخالفم )1درجه ای به صورت کامالً مخالفم ) 5اساس یک مقیاس 

ی چشم انداز  ی باالتر در این مقیاس نشان دهنده باشد. نمره می 65و حداکثر نمره  19بندی شده است. حداقل نمره در این پرسشنامه 

 این ساختار عاملی، تحلیل روش از استفاده با ( در پژوهشی بر روی دانش آموزان1333بوید ) و آینده باالتر است. زیمباردو

بوید  و زیمباردو. کردند و نشان دادند که تمام گویه های این پرسشنامه از بار عاملی باالیی برخوردار هستند تأیید را پرسشنامه

 77/2روز(  14( ضریب پایایی این مقیاس در پژوهش خود به روش بازآزمایی و به فاصله دو هفته )1931، به نقل از سماوی، 1333)

 این پایایی ضریب ای مطالعه در نیز( 0227) ملو و ورل عالوه، ش کرده اند که ضریب پایایی باالیی محسوب می شود  بهگزار

( پایایی این پرسشنامه 1989در ایران نیز تاج، مكری و فتوحی ) .کردند گزارش 74/2 با به روش آلفای کرونباخ برابر  را پرسشنامه

ش کرده اند. همچنین پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش های آلفای کرونباخ، تصنیف گزار 75/2را به روش بازآزمایی  

در پژوهش حاضر نیز برای تعیین پایایی این پرسشنامه از  گزارش کرده اند. 77/2و  73/2، 32/2براون و گاتمن به ترتیب-اسپیرمن

 دال بر پایایی باالی این پرسشنامه می باشد. به دست آمد که 76/2  روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب

 

 های پژوهشیافته

  داده شده استهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش نشان شاخص 1جدول در 

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهشیافته :1جدول

                                                           
1
.  Likert 

2
. Varimax cycle  

3
. Cronbach's alpha 
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  های آماریشاخص        

 نمره حداکثر نمره حداقل معیار انحراف میانگین متغیر

 13 19 79/1 12/16 رد تحصیلیعملك

 93 02 02/9 45/03 خودکارآمدی

 18 3 59/1 94/19 ارزش گذاری درونی

 08 10 38/0 33/02 اضطراب امتحان

 59 04 49/5 71/97  چشم انداز آینده

ملكرد ع های، به ترتیب در متغیرمتغیرهای پژوهش شود، میانگین و انحراف معیارمشاهده می 1همانطوری که در جدول 

و  59/1و  94/19ارزش گذاری درونی ،  38/0و  33/02اضطراب امتحان ، 02/9و  45/03 خودکارآمدی ،79/1و  12/16 تحصیلی

  دهد.ضرایب همبستگی ساده بین متغیرهای پژوهش را نشان می 0 جدول باشد.می 49/5و  71/97 چشم انداز آینده در

 متغیرهای پژوهشبین ضرایب همبستگی  :0 جدول

 5 4 9 0 1 متغیرها

     - عملكرد تحصیلی 1

    - 983/2** خودکارآمدی 0

   - 027/2** 901/2** ارزش گذاری درونی 9

  - -150/2* -121/2 -009/2** اضطراب امتحان 4

 - -196/2** 449/2** 085/2* 030/2**  چشم انداز آینده 5

 11/1 ≤ p , ** 10/1≤ p* 

امتحان،  خودکارآمدی، اضطراب هد که ضرایب همبستگی به دست آمده از رابطه متغیرهایدنشان می 0مندرجات جدول 

 21/2)داری برای ضرایب با عالمت **  دار هستند )سطوح معنیمعنی تحصیلی آینده با عملكرد انداز درونی و چشم گذاری ارزش

≤ p )  و* (25/2≤ p) .)درونی  گذاری امتحان، ارزش رآمدی، اضطرابضرایب همبستگی متغیرهای خودکا در جدول آمده است

همچنین برای بررسی میزان پیش بینی متغیر عملكرد باشند. دار می معنی p >221تحصیلی در سطح  آینده با عملكرد انداز و چشم

( و Enterاز روش تحلیل رگرسیون به دو صورت ورود همزمان )تحصیلی از روی متغیرهای باورهای انگیزشی و چشم انداز آینده 

های باورهای انگیزشی و چشم انداز متغیرنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  9جدول . استفاده شده است( Stepwiseگام به گام )

    دهد. ( نشان میEnterرا به روش ورود همزمان )با عملكرد تحصیلی  آینده

 روش همزمان بهعملكرد تحصیلی بین با بین متغیرهای پیشنتایج تحلیل رگرسیون  :9لجدو

 شاخص آماری

RM MR 
 Fنسبت

 Pاحتمال

 (B( و )βضرایب رگرسیون )

 مقدار

 ثابت

(a) بین متغیرهای پیش 

1 0 9 4   

 خودکارآمدی -1

 اضطراب امتحان -0

 ارزش گذاری درونی -9

 چشم انداز آینده -4

597/2 088/2 85/02= F 

221/2= p 

184/2 

993/2 

015/6 

221/2 

158/2- 

071/2- 

219/5- 

221/2 

152/2 

190/2 

027/0 

208/2  

256/2 

174/2 

873/0 

224/2  

B 
β 
t

P 

838/3 
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خودکارآمدی، اضطراب  ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای 9مطابق با اطالعات مندرج در جدول 

 و  است MR  ،088/2=MR=597/2برابر دانش آموزان امتحان، ارزش گذاری درونی و چشم انداز آینده با عملكرد تحصیلی 

85/02F=   21/2در سطح  که >p  ،به دانش آموزان عملكرد تحصیلی واریانس مربوط به   درصد 8/08معنی دار است. به عالوه

 شود.ی متغیرهای مذکور تبیین میوسیله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

چشم انداز آینده با  ای انگیزشی وباوره ( متغیرهایStepwiseنیز نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام ) 4 جدول

 دهد.  را نشان میدانش آموزان عملكرد تحصیلی 

 به روش گام به گامدانش آموزان عملكرد تحصیلی بین با نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای پیش :4جدول 

 شاخص آماری

RM MR 
 Fنسبت

 Pاحتمال

 مقدار (B( و )βضرایب رگرسیون )

 ثابت

(a) 
  4 9 0 1 نبی متغیرهای پیش

 F =63/47 151/2 983/2 خودکارآمدی -1

221/2= p 

011/2 

983/2 

326/6 

221/2 

   B 
β 
t 
P 

834/3 
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 F =22/93 006/2 476/2 اضطراب امتحان -0

221/2= p 

006/2 

976/2 

635/7 

221/2 

162/2- 

075/2- 

288/5- 

221/2 

  B 
β 
t 
P 

994/10 

 F =63/99 075/2 505/2 چشم انداز آینده -9

221/2= p 

131/2 

959/2 

462/6 

221/2 

175/2- 

054/2- 

635/5- 

221/2 

274/2 

099/2 

051/4 

221/2 

 B 
β 
t 
P 

994/11 

 F =85/06 088/2 597/2 گذاری درونیارزش -4

221/2= p 

184/2 

993/2 

015/6 

221/2 

158/2- 

091/2- 

219/5- 

221/2 

256/2 

174/2 

873/9 

224/2 

152/2 

190/2 

873/0 

208/2 

B 
β 
t 
P 

838/3 

 (،β=983/2)با ضریب بتا  خودکارآمدیبین مورد مطالعه، متغیرهای از میان متغیرهای پیش 4 مطابق با اطالعات مندرج در جدول 

با ضریب بتا  ارزش گذاری درونی ( وβ=099/2)با ضریب بتا  چشم انداز آینده (،β= -075/2)با ضریب بتا  اضطراب امتحان

(190/2=β) می باشند.آموزان  دانشعملكرد تحصیلی  تری برای های قوی بین کننده به ترتیب پیش 

 

 بحث و نتیجه گیری

چشم انداز  ( وخودکارآمدی، اضطراب امتحان، ارزش گذاری درونی)باورهای انگیزشی  رابطههدف از پژوهش حاضر بررسی 

 و خودکارآمدیمؤلفه بین . نتایج نشان داد که  بود شهر اهواز متوسطهمقطع سوم  دانش آموزان دختر با عملكرد تحصیلیآینده 

نتایج حاصل از این یافته به صورت کلی  .(r، 21/2>p=983/2) دارد مثبت و معنادار وجوددانش آموزان رابطه  تحصیلی عملكرد

 شل و هاسمن  ،(0210) زوفیانو و همكاران (،0219(، اِکسی )0214کارولینا و همكاران ) با نتایج به دست آمده از پژوهش های

 همسو است.   (0211) همكاران و پتسماو  (0223کسیكی و اردوگن ) ،(0211)

خودکارآمدی کمی دارند احساس می کنند که در اعمال کنترل بر رویدادهای  افرادی کهدر تبیین این یافته می توان گفت 

بیهوده است. می کنند، ترل بر رویدادهای زندگی اعمال کنجهت ها معتقدند هر تالشی که در  آن .زندگی درمانده و ناتوان اند

رو می شوند اگر تالش اولیه شان در رویارویی با مشكالت بی نتیجه بوده باشد، سریعاً قطع امید می کنند. ه ب هنگامی که با مانعی رو

ده اند هر کاری انجام دهند افرادی که خودکارآمدی پایینی دارند، حتی تالش نمی کنند که بر مشكالت غلبه کنند، زیرا متقاعد ش

. خودکارآمدی پایین می تواند انگیزش را نابود کند، آرزوها را کمرنگ نماید و شود در اوضاع ایجاد نمی یبیهوده است و تغییر

این در توانایی شخصی تداخل ایجاد کرده و نهایتاً تأثیر نامطلوبی بر سالمت بگذارد؛ اما کسانی که خودکارآمدی باالیی دارند بر 

که چنین افرادی در مواجهه با مشكالت انتظار  طور مؤثر با رویدادها و شرایط برخورد کنند. از آنجائیه باورند که می توانند ب

مولفه بین  همچنین نتایج نشان داد که .موفقیت دارند بر روی تكلیف استقامت نموده و اغلب در سطح باالیی عمل می کنند

این نتیجه با نتایج  .(r، 21/2>p= -009/2) داردوجود  منفی و معناداریلی دانش آموزان رابطه عملكرد تحص واضطراب امتحان 

در تببین این رابطه می توان  مطابقت دارد. (0223کسیكی و اردوگن ) و (0210) زوفیانو و همكاران (،0219اِکسی )پژوهش های 

ید باشد، کاهش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به همراه طراب شدضکه اگر ا اندمطالعات متعددی نشان داده  .بیان داشت
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امتحان است که در برخی یكی از علل اساسی افت تحصیلی و یا مردودی دانش آموزان اضطراب  ،خواهد داشت. به بیان دیگر

محاسبه ی دهند م احتمال (1978)ن ا(. ابوالقاسمی و نجاری1981 )بیابانگرد، درصد داشته است 15-02مطالعات سهمی در حدود 

دو متغیر این های غیر واقع بینانه معلمان، تبیین هایی برای عدم ارتباط بین  به عنوان عملكرد تحصیلی و ارزشیابی ه هامعدل نمر

. در پژوهش حاضر، عدم کفایت معدل تحصیلی برگرفته از آزمون های معلم ساخته، تأثیر اضطراب امتحان در استفاده بیشتر دباشن

باال بردن نمره های دانش آموزان توسط معلمان جهت رساندن معدل کالس به حدنصاب های  های یادگیری خودتنظیم،از راهبرد

از سوی دیگر نتایج نشان داد  مقرر شده می تواند دالیلی برای عدم ارتباط معنی دار بین اضطراب امتحان و عملكرد تحصیلی باشند.

 ددار مثبت و معنادار وجودرابطه  متوسطهدانش آموزان دختر مقطع سوم  تحصیلی عملكرد وارزش گذاری درونی  مؤلفه بینکه 

(901/2=r، 21/2>p) .( 0219(، اِکسی )0214نتایج حاصل از این یافته با نتایج به دست آمده از یافته های کارولینا و همكاران)، 

 به درونی ارزش گذاریتبیین این یافته می توان گفت در  ( همسو می باشد.0223کسیكی و اردوگن )و  (0210) زوفیانو و همكاران

( 0229) 0و سیونیی 1میل تیادو .دارد اشاره یادگیری برای او درونی  تمایـل و عالقـه و فـرد نـزد در تكلیـف خود ارزشمندی مفهوم

 آن به که باوری دهد، می خاص درس یا تكلیف یک به دانش آموز که اهمیتی به درونی ارزش گذاریبر این باورند که 

 غلبه انگیزه دارای که دانش آموزی که می دهند نشان می شود و اطالق می کند، دنبال آن مطالعه از که هدفی و دارد تكلیف

تر و  پیچیده یادگیری های سبک از مطالب یادگیری در است، تبحرگرا یا مدار-تكلیف عبارتی به یا است، تكلیف و کار بر

 تبحرگرا، افراد یا درونی ارزش گذاری با افراد دهد. می ترجیح ساده برتكالیف را پیچیده تكالیف و می گیرد بهره عمیق تری

 دهنظم خود راهبردهای از فراگیران سایر از بیش دلیل همین به و هستند یادگیری در تسلط و شایستگی افزایش دنبال به صرفاً

عملكرد  و بین چشم انداز آینده نشان داد دیگر پژوهش ه عالوه، نتایجب دارند. هم باالتری عملكرد تحصیلی و می کنند استفاده

 وندروین و پتسما. این نتیجه با نتایج پژوهش های (r، 21/2>p=030/2) دارد مثبت و معنادار وجودتحصیلی دانش آموزان رابطه 

در تبیین این یافته می توان بیان  بقت دارد.مطا (0211) شلهاسمن و و  (0223) همكاران و ، باربر(0210)، بیلدی و همكاران (0211)

کرد که پژوهشگران حوزه روان شناسی تربیتی بر اهمیت چشم انداز آینده به عنوان یک عامل مؤثر بر عملكرد تحصیلی )هاسمن و 

ست یابی به نحوی گسترده بر پیشرفت تحصیلی، ارتقای یادگیری و د هایی که به ( و بر سازه0224؛ فالت و همكاران، 0228شل، 

، مفید و مرتبط با پیامدهای اهداف مؤثرند، تأکید دارند. همچنین متغیر چشم انداز آینده به عنوان یک ساختار روان شناختی مثبت

 افراد که دهد می نشان پژوهشی بر پیشرفت تحصیلی افراد تأثیرگذار باشد. شواهد تواندتربیتی و آموزشی شناخته شده است که می

 آینده ی انداز چشم دارای که آموزانی دانش دهند. همچنین، می نشان را باالتری پیشرفت انگیزش ی باالتر، آینده ندازا چشم با

ای همچنین چشم انداز آینده سازه .کنند می استفاده خود هایهدف به رسیدن برای ای وسیله عنوان به مدرسه از هستند باالتری

های قرار دارد در نتیجه افراد دارای این چشم انداز در مقایسه با افراد برخوردار از چشم اندازاست که نگاه به آینده در مرکز آن 

از دیگر نتایج پژوهش (. 0224کنند )سیمونز و همكاران، های تحصیلی و شغلی موفقیت بیشتر کسب میحال و گذشته، در حوزه

 8/08زشی و چشم انداز آینده بود که این متغیرها روی هم رفته باورهای انگی روی متغیرهایاز  عملكرد تحصیلیحاضر پیش بینی 

د. این پژوهش مانند سایر پژوهش ها با محدودیت هایی در عمل مواجه بوده است از ناز واریانس عملكرد تحصیلی را تبیین می کن

بودند، لذا نتایج قابل تعمیم به  طهمقطع سوم متوس با توجه به این که جامعه ی آماری این پژوهش دانش آموزان دختر این کهجمله 
                                                           

1
. Miltiadou  

2
. Savenye 
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 چندگانه رگرسیون و همبستگی های روش از پژوهش، این در دیگر این که .و نیز سایر مقاطع تحصیلی نیست دانش آموزان پسر

مدارس  به . با توجه به این نتایجاست نشده بررسی پژوهش متغیرهای بین علی روابط بنابراین است، شده استفاده ها داده تحلیل برای

و معلمان توصیه می شود که به مسائل و مشكالت انگیزشی دانش آموزان توجه کنند، چرا که گسترش مشكالت انگیزشی موجب می 

شود که دانش آموزان در حد توانایی و شایستگی خود عمل نكنند و ممكن است مكرراً با شكست مواجه شوند و عملكرد تحصیلی پایینی 

های منفی، به نحوی که باعث کاهش هیجانبپردازند آموزان ی باورهای دانشتقویت معقوالنه، معلمان به به عالوه را نشان دهند.

دیگر این که  شود. دانش آموزان و موجب افزایش انگیزه و روحیه و در نهایت موفقیّت تحصیلی داضطراب و سرخوردگی شو

ی یادگیری، ایجاد فضایی آرام و به دور از استرس و فردی در زمینههای ی تكالیف در سطح دشواری مناسب، توجّه به تفاوتارائه
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Abstract 

    The aim of this study was to determine the relationship between motivational beliefs (self-

efficiency, test anxiety, intrinsic valuation) and future prospect with academic performance among 

high school third grade girl students in district one of Ahvaz. The statistical population included all 

high school third grade girl students in district one of Ahvaz. A sample of 270 students were selected 

using cluster multi-stage sampling method. To collect the data, Motivational beliefs for learning 

questionnaire (MBLQ) and Future prospect inventory (FTPI) were used. The average of the first 

semester was used to measure the students’ academic performance. In order to analyze data, Pearson 

correlation coefficient and multiple regression analysis were used. The results showed that there is a 

significant positive relationship between self-efficiency and intrinsic valuation and also future 

prospect with academic performance. There is a significant negative relationship between test anxiety 

and academic performance. The results of regression analysis showed that in this research, predictor 

variables are able to predict the students’ academic performance significantly and altogether can 

explain 28.8 percent of the variance of the academic performance in the students. 
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