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قاسم زاده و همكاران

مقدمه
 انگیزهعبارتاستازحاالتدرونیموجودزندهکه
به شوراندن ،تداوم و جهتدهی رفتار منجر میشود
(فرگوسن .)2336 ،از انواع انگیزه ،انگیزهي پیشرفت
تحصیلی است ،انگیزهي پیشرفت تحصیلی یعنی میل و
گرایش به چیرگی بر موانع ،تمرین قدرت ،کوشش براي
انجام کارهاي مشکل و در عین حال ممکن ،میباشد
(پتري.)2339،درتعاریفانگیزه،مفهومهدفسهمدارد.
وقتیشخصیتصمیممیگیردکههدفیرادنبالکند،یک
حالتانگیزشیمشخصدراوشکلمیگیرد.اینحالتبا
تعهدشخصشروعوبادستیافتنیافاصلهگرفتنازآن
خاتمهمییابد(کلینگر،2336،کوکسوکلینگر.)1339،
تعقیبهدفازیکسوباساختارانگیزشیدرارتباطاست،
ازسويدیگرباگرایشییااجتنابیبودنافرادودرنهایت
باتعارضهدف(سلیمانیان.)1331،
تعارضاهدافبهاینمعنااستکهتعقیبیکهدفبر
تعقیبسایراهدافکهفرددرحالپیگیريآنهاست،تأثیر
دارد .به عنوان مثال اگر یک هدف مهم با هدف دیگر
تداخلکند،تضادحاصلازاینتداخلموجبمیشودکه
انگیزشنسبتبههردوهدفکاهشیابد(امونزوکینگ،
.)2333مبحثدیگريکهبامقولهيهدفوانگیزشپیوند
خوردهعنوانکلیهیجاناستکهباواژههایینظیرلذتو
عاطفه نیز بیان گردیده است .هدف و هیجانات به طور
گستردهاي در هم تنیدهاند و هیجانات در انتخاب اهداف،
ارزیابیپیگیريآنها،هدایتفرایندهايشناختیبهسمت
آنهاوواکنشبهپیامدهايآنهانقشاساسیدارد(ونتورا،
روتـرمـوند و بَـک .)1333 ،مشـاورهي انـگیـزشـی
نـظـاممنـد ( Systematic Motivational
 )Counselingکه در پژوهش حاضر مورد توجه قرار
میگیرد،مبتنیبرنظریهيدغدغههايجارياستکهبر
اساسایننظریهرفتار،تجربهوفعالیتشناختیانسانبا
محوریت تعقیب مشوقها و اهداف سازمان مییابند.
مداخالتانگیزشیبهمنظورارزشگذاريمجردمشوقهاو
القايخوشبینیمبتنیبرواقعیتمیتواندموجبتغییردر
ساختار انگیزشی مراجع ودر نتیجه تغییر رفتار گردد .به
اعتقاد(کوکسوکلینگر،)1339،فرایندانتخابوشیوهي
تعقیباهداف،ساختارانگیزشینامیدهمیشود.آنهانشان
دادند که دو نوع ساختار انگیزش ،سازگارانه و ناسازگارانه
وجوددارد.مشاورهيانگیزشینظاممند،روشیبراياصالح
اساسیساختارانگیزشیافرادمیباشدواهدافآنتعیینو
تغییر خصوصیات ساختار انگیزشیافراد و افزایش رضایت
هیجانیازطریقتعقیبمشوقهايمناسباست(کوکسو
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کلینگر.)1339،بهاعتقادالیوتوچرچمشاورانیکهبر
اساس رویکرد انگیزشی کار میکنند ،میتوانند چارچوب
اهدافمراجعانخودراازاجتنابیبهگرایشیتبدیلکنند
(الیوت و چرچ .)1331 ،بورلی در بررسی اثر مصاحبهي
انگیزشی کوتاه مدت به عنوان یک استراتژي بالینی در
افزایش پیروي از درمان دارویی آسم ،پس از انجام
مصاحبهيانگیزشیکهازروشهايرویکردمراجعمحوري
است ،نشان داد که بیماران با استفاده از این آموزش
توانستند  بهصورت شفاف عدم ثبات خود را تشخیص
دهند ،از مقاومت خود بکاهند و رفتارشان را نیز به رفتار
مطلوبتبدیلکنند(بورلیوهمکاران.)1333،همچنین
فریر در بررسی تأثیر مداخلهي کوتاه مدت انگیزشی بر
مصرفالکلدربیمارانبستريدربیمارستان،بامصاحبهي
انگیزشیبر 13فردوابستهبهالکلدریافتکهدرمصرف
الکلآنهاتغییرقابلمالحظهايایجادشدهومداخلهباعث
آمادگی آنها جهت تغییر در میزان نوشیدن الکل و
جستجوجهترفعمشکالتناشیازآنشدهاست(فریرو
همکاران.)1333،سلیمانیاننیزدرپژوهشیبهبررسیاثر
مشاورهي انگیزشی نظاممند در کاهش آشفتگی زناشویی
پرداخت،اوباانجاممداخلهانگیزشینظاممندبر 13زوج
دریافت که این روش توانسته است ،میزان آشفتگی
زناشویی را به طور معناداري کاهش دهد ،همچنین این
تحقیقنشاندادکهساختارانگیزشیسازگارانهبهتنهایی
حدود%99تغییراتمتغیرمالک،یعنیآشفتگیزناشویی
راپیشبینیمیکند(سلیمانیان.)1331،
انتخابانگیزشپیشرفتبرايطراحیبرنامهيمداخله
برایناساساستواراستکهازآغازنوجوانی،پیشرفتبه
دالیلمتعددشایستهتوجهخاصیمیباشد.یکیازدالیل
اصلی این مسأله مربوط به گذار اجتماعی نوجوان است.
نوجوانی ،دورهي آمادگی براي پذیرش نقشهاي اجتماعی
دردورانبزرگسالیاستومسائلیرادربابآمادگیهاي
مربوط به این نقشها به میان میآورد .دلیل دیگري که
اهمیت خاص پیشرفت در این دوره را بازنمایی میکند و
مهمترازمسألهيگذاراجتماعیاست،تغییراتدرساختار
هوشاستکهسببمیشود،افرادازحیثشناختیقادر
به مالحظهي پیامدهاي بلندمدت انتخاب تحصیلی و
حرفهايخویشودرعینحالدرنظرداشتنواقعنگرانهي
دامنه امکانات تحصیلی و حرفهاي خویش گردند
(اشتاینبرگ .)2332 ،از سوي دیگر با مروري بر
پژوهشهاي انجام شده در خصوص انگیزهي پیشرفت
تحصیلینکتهيمهمیکهبهچشممیخوردایناستکه
بهنـظرمیرسـد،درتمـامیپژوهـشهاصـرفاًروابطتابعی
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بررسیقرارگرفتهاستودرهیچکدامآنهابهبررسیروابط
علیپرداختهنشدهاست.درپاسخبهکمبوديکهدراین
حوزهبهچشممیخورد،محققتوانستازطریقمشاورهي
انگیزشی نظاممند ،انگیزهي پیشرفت تحصیلی را مورد
بررسی قرار دهد .در این پژوهش هدف ما بررسی تعیین
تأثیرروشمشاورهيانگیزشینظاممندبرانگیزهيپیشرفت
تحصیلیوکاهشاضطرابامتحاندانشجویانبودهاست.

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع طرحهاي تمام آزمایشی با
پیشآزمون_پسآزمون با گروه کنترل است .در این طرح
یک گروه کنترل و یک گروه آزمایش وجود دارد و
آزمودنیهابهحجم 93نفربهطورتصادفیازدانشگاهعلوم
بهزیستی و توانبخشی تهران انتخاب شدند و سپس به
شیوهي تصادفی درگروههاي آزمایشی و کنترل جایگزین
شدند .در این پژوهش براي هر دو گروه ،پرسشنامهي
انگیزشتحصیلی()Inventory School Motivation
و سیاههي اضطراب امتحان ( Test anxiety
 )Inventoryبرگزار گردید .سپس براي گروه آزمایش
جلسات فردي مشاورهي انگیزشی نظاممند اجرا شد و در
این مدت ،گروه کنترل هیچ مشاورهاي دریافت نکرد .در
پایان مجدداً از دو گروه دو پرسشنامهي  ISMو TAI
گرفتهو نتایجمقایسهشد .دراینطرحازجامعهيآماري
دانشجویاندانشگاهعلومبهزیستیوتوانبخشیتهران93
نفربهصورتتصادفیانتخابشدندکهدردوگروهکنترل
وآزمایشبهصورتتصادفیجایگزینشدند.

ابزارهاي پژوهش
 -2پرسشنامه انگيزش تحصيلی ()ISM
اولینابزارسنجشدراینپژوهشپرسشنامهيانگیزش
تحصیلی میباشد .این پرسشنامه ،داراي  69گزینه هست
کهبراساسمقیاسلیکرت(درجهبندي)تنظیمشدهاست.

اعتبار و روایی این پرسشنامه در استرالیا توسط (مک
اینرنیوسینکاالیر)2332،موردبررسیوتأییدقرارگرفته
است(علیومکاینرنی.)1331،
-2سياههي اضطراب امتحان ()TAI
دراینتحقیقجهتسنجشمتغیراضطرابامتحاناز
سیاههياضطرابامتحانساختهيابوالقاسمیوهمکاران
درسال 2936استفادهمیشود.اینسیاههمشتملبر11
مادهاستکهآزمودنیبراساسیکمقیاسچهارگزینهاي
(هرگز=،3بهندرت=،2گاهیاوقات=،1اغلباوقات=)9
پاسخمیدهد.حداقلنمرهدراینآزمونبرايهرفردي،
نشانهباالبودنسطحاضطرابامتحانويمیباشد(بشارت
 .)1339اعتبار سیاههي اضطراب امتحان از طریق ضریب
همبستگی بین نمرههاي آزمودنیها در دو نوبت یعنی
آزمون و آزمون مجدد بررسی شد .این ضریب همبستگی
براي کل آزمودنیها ( ،)r=3/33آزمودنیهاي دختر
()r=3/33وآزمودنیهايپسر()r=3/93بهدستآمدکه
رضایتبخشمیباشد(ابوالقاسمیوهمکاران.)2339،براي
ارزیابی روایی این سیاهه به طور همزمان با سیاههي
اضطراب (نجاریان و کلوندي )2931 ،و (سیاههي کوپر
اسمیت)2339،بهدانشآموزاننمونهيپژوهشدادهشد.
ضریبهمبستگیبیننمرههايکلآزمودنیهادرسیاهه-
ياضطرابعمومیبا  TAIبرايکلنمونه()r=3/93و
آزمودنیهاي پسر ( )r=3/31محاسبه شد (ابوالقاسمی و
همکاران .)2339 ،سازندگان این سیاهه براي سنجش
همسانیدرونیازضریبآلفايکرونباخاستفادهکردند.بر
اساس نتایج حاصله ،ضریب آلفا براي کل نمونه،
آزمودنیهاي دختر و پسر به ترتیب3/31 ،3/31 ،3/36 :
محاسبهشدهاست.

یافتهها

جدول شماره ( :)2خالصه تحليل واریانس مربوط به ترکيبی از متغير هاي وابسته

تركیب متغیر های وابسته

درجه آزادی

روش

اندازه

نسبت F

اثر فیالیی

0/938

46/83

2/000

المبدای ویلكز

0/141

46/83

2/000

22/000

اثر هتلینگ

2/182

46/83

2/000

22/000

0/000

بزرگترین ریشه روی

2/182

46/83

2/000

22/000

0/000

مروض

درجه آزادی خطا

معنا داری

مجذورEta

22/000

0/000

0/938

0/000

0/938
0/938
0/938

متغیر مستقل
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مشاورهي انگیزشی نظاممند به میزان  %39/3بر ترکیب
خطیمتغیرهايوابسته(اضطرابانگیزشی)اثرکردهاست.
(P<3/31و.)F=96/399

به منظور آزمون فرض مؤثر بودنروش مشاوره انگیزشی
نظاممند ( )SMCبر ترکیب خطی اضطراب انگیزشی از
مدل تحلیل کوواریانس یک متغیري ()ANCOVA
استفاده شد ،همانگونه کهدر جدول ( )2مشاهده میشود
جدول شماره( )2خالصه تحليل واریانس مربوط به هریك از متغير هاي وابسته
منبع

متغیر مستقل

متغیر وابسته

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

نسبت F

معنیداری

مجذورEta

پس آزمون انگیزش تحصیلی

6064/362

1

6064/362

40/192

0/000

0/430

پس آزمون اضطراب امتحان

666/891

1

666/891

63/404

0/000

0/424

براساسیافتههايجدول()1مشاورهيانگیزشینظاممند
به میزان  %39بر افزایش نمرات انگیزش تحصیلی (3/31
< Pو) F=33/231و%91برکاهشاضطرابامتحاناثر
داشتهاست(P<3/31و.)F=69/333

بحث
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول شماره ()1
میتواندریافتکهروش SMCبرترکیبخطیانگیزهي
پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان (اضطراب انگیزشی)
تأثیرگذار بوده است و این بدان معنا است که انگیزهي
پیشرفتکهمفهوممحرکفردبهسويیکهدفونیرویی
استکهويرابهسمتهدفمیکشاند،درمحتوايخود
با اضطراب که این پدیده نیز موجب تحرک فرد میشود
همپوشانیزیاديدارد،دربخشگرایشییااجتنابیبودن
هدف که از عوامل مؤثر بر تعقیب هدف میباشد ،مفهوم
اجتنابی بودن تعقیب هدف نزدیکی زیادي با مفهوم
اضطراب پیدا میکند ،یعنی فرد در حالت اجتناب از یک
موضوع دچار اضطراب گشته و جهت رفع اضطراب ،فرد
تشویقبهحرکتبهسويهدفمیشود.بررسیاینفرض
نشانمیدهدکهروشSMCعالوهبراثريکهبرهریک
ازمتغیرها يوابستهبهصورتجداگانهداشتهاست،براین
مفهوممشترکفوقنیزاثرداشتهاست.باتوجهبهدادههاي
مندرج در جدول ( )9نتایج نشان میدهد که اثر متغیر
مستقلازنظرآماريدرسطحمعناداري%31معناداربوده
استواینبدانمعناستکهمشاورهيانگیزشینظاممند
توانسته است انگیزهي پیشرفت تحصیلی دانشجویان را
افزایش دهد .در تبیین این ارتباط باید گفت که تعاریف
(فریروهمکاران)1333،و(اشتاینبرگ)2332،ازانگیزه،
همچنیننظریهمشوقها،نظریهاسناد،نظریههدفگذاري،
نظریهخودهايممکن،نظریهاتکینسون،نظریهراتر،نظریه
خودمختاري،نظریهمککلهلند،الگويهدفهايپیشرفت
که انگیزه را با مفاهیمی نظیر هدف ،تقویتکنندههاي
درونیوبیرونی،منبعانگیزش،اشتیاقواجتنابنسبتبه

یکهدف،احتمالموفقیت،ارزشتشـویقینیلبههـدف،
موقعیتروانیشناختی،انتظار،ادراکشایستگیوادراک
کنترل مورد بررسی قرار داده و تبیین مینمایند و وجود
همین مفاهیم در مشاورهي انگیزشی نظاممند تحت
عناوینی چون :منبع کنترل ،اعتقاد به شانس ،گرایش به
هدف ،اجتناب از هدف ،میزان شادمانی و غم مراجع از
دستیابیوعدمدستیابیبههدف،تعارضاهدافوغیره،
کاررويهمینمفاهیمدراینتکنیکوتنظیماینمؤلفهها
جهت دستیابی به انگیزهي باالتر به نظر میرسد که
( )SMCمیتواند انگیزهي پیشرفت تحصیلی را افزایش
دهد که این موضوع در این پژوهش نیز به اثبات رسیده
است .این یافتهها با نتایج (رپ( ،)1333 ،لی،)1333 ،
(مارتینو(،)1333،موس(،)1333،وهاب(،)1333،بورلی،
( ،)1333تایرین( ،)1333 ،فریر( ،)1333 ،لئونهارد،
( ،)1333هاردکسل( ،)1333 ،اُگدگبه( ،)1339 ،باسلر،
( ،)1339بوردمن( ،)1339 ،پارک( ،)1339 ،پاکوئت،
( ،)1339رنیسالو( ،)1339 ،فلوید( ،)1339 ،بروئرز،
( ،)1331روزنبلوم ( ،)1331لئون تیوا ( ،)1331والترز
( ،)1331نلسون( ،)1331 ،باتجس( ،)1336 ،روبلز،
(،)1336نایت(،)1336،پترسون(،)1339،فیشر،)1339،
(کالرک( ،)1339 ،کوکس و همکاران( ،)1333 ،استات،
(،)1331اوالتویه)1333،و(گارنر)1333،مطابقتدارد.
باتوجهبهنتایجبهدستآمدهدرخصوصفرضسوم
میتوان دریافت که روش  SMCبر کاهش اضطراب
امتحانتأثیرگذاربودهاستکهایننتایجدرجدول()9به
صورت آماري قابل مشاهده میباشد .این یافته با نتایج
استینتکهدریافتانگیزشدرونیتحصیلیواضطرابدر
عملکردمدرسهباهمرابطهيمنفیدارندودانشآموزانی
که عملکرد باالیی دارند ،میتوانند نقصهاي انگیزشی
داشته باشند که ممکن است از دستیابی آنها به تمام
استعدادهایشان جلوگیري نماید ،همخوانی دارد .مشاورهي
انگیزشینظاممندباکاربررويمؤلـفههـايمنـبعکنـترل
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درونی ،منبع کنترل بیرونی (اعتقادبه شانس) ،گرایشی و
اجتنابی بودن هدف ،احتمال موفقیت ،تعارض اهداف و
شادمانیوغمناشیازدستیابیوعدمدسـتیابیبههدف
و تنظیم مناسب آنها قادر است که اضطراب انگیزشی،
انگیزهپیشرفتتحصیلیواضطرابامتحانرامتأثرسازد.
طبقیافتههاياینپژوهشبهنظرمیرسدکهمیتواناین
مؤلفهها را در سه دستهي ویژگیهاي درونی ،ویژگیهاي
بیرونی و ساختار انگیزشی طبقهبندي کرد .از آنجا که
انگیزشدرانسانتلفیقیازارادهوهدفمندياست،یعنی
انگیزه،برآینديازنیروهايدرونیفرداستکهدرراستاي
هدفخاصیجهتدادهمیشودوتمامیمؤلفههايانگیزه
یامرتبطباهدفهستندیاخودفردیاتلفیقیازایندو
عامل ،در طبقهبندي فوق ویژگیهاي درونی همان
مؤلفههايمرتبطبافرداستوشاملاحساسونگرشفرد
میشود.احساسفردیعنیانتظارعاطفیفردازدستیابی
بههدفوبهصورتجزئیتریعنیشادمانیفردازدستیابی
به هدف و غم فرد از عدم دستیابی به هدف .نگرش فرد
یعنی ادراک وي از منبع کنترل و به طور  دقیقتر یعنی
اینکه فرد رسیدن به هدف را که عامل مهمی در انگیزه
اوست،درنتیجهيعواملدرونیمانندتالشخودیاعوامل
بیرونی نظیر شانس و تصادف میداند .در این طبقهبندي
ویژگیهايبیرونیهمانویژگیهايذاتیاهدافاستکه
موجب افزایش یا کاهش انگیزه میشود و خود شامل دو
عاملاحتمالموفقیتوتعارضاهداف میشود.احتمال
موفقیت که پیشبینی فرد از احتمال رسیدن به هدف
است،بهاینعلتدرگروهویژگیهايبیرونیقرارمیگیرد
که ارتباط مستقیمی با ویژگیهاي خود هدف دارد .یعنی
سختی یا سهولت ذاتی هدف میتواند میزان احتمال
موفقیت را کاهش و افزایش دهد .تعارض نیز مرتبط با
ویژگی ذاتی اهدافاست ،یعنی دوهدف میتوانندمتضاد
باشندودستیابیبهیکیمانعدستیابیبهدیگريشود.
تعارضبرسرانتخابیکیازایناهدافمیتواندانگیزهرا
کاهش داده یا حل تعارض موجب افزایش انگیزه شود.
طبقهيسومیعنیساختارانگیزشیهدفتلفیقیازهردو
عامل اراده و هدف است .ساختار انگیزشی هدف شامل
اجتنابییاگرایشیبودنهدفاست.علتقرارگرفتناین
عواملدراینطبقهيترکیبیبدینجهتاستکهازیک
سوافراداهدافیراکهانتخابنمودهوبهانگیزهآنتالش
میکنند یا براي اجتناب از درد است یا گرایش به لذت،
یعنیایناجتنابوگرایشدراحساسفردنهفتهاستو
بدینلحاظمیتوانآنراجزءویژگیهايدرونیدانستو
ازسـويدیگـرایـناجـتنابوگرایـشمیتـواندبهعـلت

ویژگیهايذاتییکهدفباشدوازاینلحاظمیتوانآن
را جزء ویژگیهاي بیرونی دانست .یافتههاي این پژوهش
مؤیدارتباطمعناداربینطبقهيویژگیهايدرونیباانگیزه
پیشرفتتحصیلیمیباشد.اینارتباطدردوبخشجزئیتر
احساس و نگرش فرد نیز معنادار است .در بخش انتظار
عاطفیدرمؤلفهيکاهشغم،معناداريارتباطموردتأیید
قرارگرفتهاستومؤلفهيافزایششادمانیاگرچهارتباط
معناداريرانشاننداد،اماارتباطاحتمالیوجوددارد.زیرا
به نظر میرسد که با کاهش غم در یک سوي پیوستار،
شادمانی در سوي دیگر پیوستار افزایش یافته و موجب
افزایشانگیزهيپیشرفتمیگردد.درادراکمنبعکنترل
درمؤلفه يکاهششانسمعناداريارتباطموردتأییدقرار
گرفتهومؤلفهيافزایشمنبعکنترلدرونیاگرچهارتباط
معناداريرانشاننداد،اماارتباطاحتمالیوجوددارد،زیرا
ایندومؤلفهنیزدردوسويیکپیوستارهستند.دربخش
ویژگیهاي بیرونی (ویژگی اهداف) معناداري هیچ یک از
ارتباطات مورد تأیید قرار نگرفت و این میتواند به دالیل
مختلفینظیرمحدودیتزمانیاجرايمداخلهباشد.زیرادر
مداخلهي صورت گرفته بیشتر به ویژگیهاي درونی و
تنظیمآنهاپرداختهشد.ازسويدیگرعدمثباتهدفدر
بخشانگیزهيپیشرفتتحصیلیوپیچیدهبودن،گسترده
بودن و تنوع اهداف حوزهي انگیزهي پیشرفت تحصیلی
موجب شد تا به صورت ویژه روي اهداف افراد گروه کار
نشود .در صورتی که در همگی تحقیقاتی که نتایج آنها
مؤید اثربخشی  SMCو ارتباط معنادار مؤلفههاي طبقه
موردبحثمیباشد،هدفخاصوثابتیدرنظرگرفتهشد
وهمینتمرکزهدفموجبمعناداريارتباطگردیدهاست.
در نهایت در طبقهي سوم یعنی ساختار انگیزشی هدف
ارتباطکلیاینمؤلفهباانگیزهپیشرفتمعناداربودهودر
مؤلفهي جزئی اجتنابی بودن هدفمورد تأیید قرار گرفته
اما در گرایشی بودن تأیید نشده است .این تأیید و عدم
تأییدمیتواندبهدلیلتلفیقیبودناینطبقهباشد،یعنی
سهمیازاینطبقهکهتحتتأثیرویژگیهايدرونیاست
موجبتأییدمعناداريارتباطدرمؤلفهاجتنابیبودنهدف
گشته و سهمی که تحت تأثیر ویژگیهاي بیرونی است
موجبعدمتأییدمعناداريارتباطدرمؤلفهگرایشیبودن
هدف گردیده است .در نهایت به لحاظ در دو سوي یک
پیوستار بودن این مؤلفهها ارتباط احتمالی بین گرایشی
بودنهدفوانگیزهيپیشرفتتحصیلیوجوددارد.


فصلنامه علمی -پژوهشی توسعهي آموزش جنديشاپور ،سال چهارم  ،ویژه نامه ي زمستان 2932

6

قاسم زاده و همكاران

Cox, WM, Blount, JP, Rozak, AM 2000,
Alcohol abusers “and non abusers”
distraction by alcohol and concern – related
stimuli. American journal of drug and
alcohol abuse, Vol. 29, Pp.489-495.
Cox, WM, Klinger, E 2003, Hand book of
motivational counseling: motivating people
for change. London: Wiley.
Elliot, AJ, Church, MA 2002, Client
articulated avoidance goals in the therapy
context. Journal of counseling psychology,
Vol. 49, Pp.243-254.
Emmons, RA, King, LA 1998, Conflict
among personal striving: Immediate and
long-term implications for psychological
and physical well-being. Journal of
personality & social psychology, Vol. 54,
Pp.1040-1048.
Ferguson, E 1994, Motivation. New York:
Wiley.
Fisher, MB, Kirk, AF, Mutrie,
Promoting and maintaining
activity in people with type 2
American Journal of Preventive
Vol.27, NO.4, Pp.289-296.

N 2003,
physical
Diabetes,
medicine.

Floyd, RL, Ssbell, RM, Valesquez, MM,
etal 2006, preventing alcohol-exposed
pregnancies,
American
journal
of
preventive medicine, Vol.32, NO.1, Pp.110.
Freyer ,JA, Coder, B, Baumister, SE, etal
2007, brief alcohol intervention for general
hospital in patients, Drug and Alcohol
dependence, Vol.93, Pp.233-243.
Garner, JK 2009, Conceptualizing the
Relations Between Executive Functions and
Self-Regulated Learning. The Journal of
Psychology, Vol.143, NO.4, Pp.405–426.
Hardcastle, S, Taylor, A, Baily, M 2007, A
randomized controlled trial on the
effectiveness of a primary healthcare based
counseling intervention on physical
activity, diet and CHD risk factors. Patient
education and counseling, Vol.70, Pp.3139.
Knight, JR, Sherritt, L, Vanhook, S, etal.
2005, Motivational interviewing for

Reference:
Abolghasemi, A, AsadiMoghadam, A,
Nadjarian, B, Shokrkon, H 1996, Build and
validate a scale to measure anxiety in the
third grade students in middle school of
Ahwaz.
Journal
of
Educational
Psychology, Vol.3, NO.4, Pp.74–61.
Ali,J,
McInerney,DM,
2005.
Multidimensional Assessment of School
Motivation. SELF Research Centre,
University of Western Sydney, Australia.
Besharat, MA 2003, Parental perfectionism
and children’s test anxiety. Psychological
Reports, Vol. 93, Pp. 1049–1055.
Basler, HD, Bertalanffy, H, Quint, S, and
Wilke A 2006, TTM-based counseling in
physiotherapy does not contribute to an
increase of adherence to activity recommend
rations in older adults with chronic low back
pain. European Journal pain, Vol. 11,
Pp.31-37.
Battjes, RJ, Gordon, MS, ƠGrady, KE, etal,
2004. Evaluation of a group-based
Substance abuse treatment program for the
adolescents, Journal of Substance abuse
treatment, Vol. 27, Pp. 123-134.
Boardman, T, Cately, D, Grobe, JE, etal
2006, using motivational interviewing with
Smokers: Do therapist behaviors related to
engagement and therapeutic alliance? ,
Journal of Substance Abuse treatment, Vol.
31, Pp.329-339.
Borreli, B, Riekert, KA, Weinstien, A,
Rathier, L 2007, Brief Motivational
interviewing as a clinical strategy to
promote asthma medication adherence,
Reviews and Feature articles, Vol.5,
NO.120. Pp. 1023-1029.
Broers, S, Smets, E, Bindels, P, etal 2005
,Training general practitioners in behavior
change counseling
to improve asthma
medication
adherence,
Patient
and
counseling, Vol. 58, Pp.274-284.
Clark, MM, Cox, LS, Jett, JR, etal 2003
,effectiveness of smoking cessation self-help
material in a lung cancer screening
population, Lung cancer, Vol. 44 Pp.13-21.

2932  ویژه نامه ي زمستان،  سال چهارم، پژوهشی توسعهي آموزش جنديشاپور-فصلنامه علمی

...اثربخشی مشاوره انگيزشی نظام مند و
based peer delivered smoking cessation
intervention for adult survivors of
childhood cancer: The partnership for
health study Preventive medicine, Vol.42,
Pp.435-442.
Peterson, R, Rayne, P 2003, applying
motivational interviewing to contraceptive
counseling.ESP clinical contraception,
Vol.69, Pp.213-217.
Petry 1996, Motivation: research and
application. Book Company.
Rapp, RC, Otto, AL, Lane, DT, etal 2008,
improving linkage with substance abuse
treatment using brief case management and
motivational interviewing. Drug and
alcohol dependence Vol.94, Pp.172-182.
Renislov, K, Davis, R, Rollinick, S 2006,
Motivational interviewing for Pediatric
Obesity: Conceptual Issues and Evidence
Review .Journal of the American Dietetic
Association Vol.106, Pp.2024-2033.
Robles, RR, Reyes, JC, Colón, HM, et al
2004, Effects of combined counseling and
case management to reduce HIV risk
behaviors among Hispanic drug injectors in
puerto rico, Journal of substance abuse
treatment, Vol.27, Pp.145-152.
Rosenblum, A, Magura, S, Kayman, DJ,
etal 2005, motivationally enhanced group
counseling for substance users in soup
kitchen, Drug and alcohol dependence,
Vol.80, Pp.91-103.
Soleymanian, AA 2005, The effects of
group systematic motivational counseling
on the decline of marital distress. Doctoral
dissertation,
Tehran,
teacher-training
university.
Steinberg, L 1991, Adolescence: Mc Graw
Hill; USA
Stott, AL, DiClemente, CC, Mullen, PD
2002,
One-to-One
A
motivational
intervention for resistant pregnant smokers.
, Addictive behavior, Vol.27, Pp.275-292.
Thyrian, JR, Freyer, J 2007, Adherence to
the principles of M.I client’s Characteristics
and behavior outcome in smoking cessation
and relapse prevention trail in women
postpartum, Addictive behavior, Vol. 32,
Pp.2297-2303.

7
Adolescent Substance use, Journal of
Adolescent Health, Vol.37, Pp.161-169.
Lee, AH 2008, A pilot intervention For
pregnant Women in Sichuan, China on
Passive smoking. Patient education and
counseling, Vol.71, Pp.396-401.
Leonhardt, C, Keller, S, Chenot, JF, etal
2007, TTM-based motivational counseling
does not increase physical activity of low
back pain patients in a primary care setting,
patient education and counseling, Vol.70,
Pp.50-60.
Leontieva, L, Harn, K, Haque, A, etal 2005,
Readiness to change problematic drinking
assessed in the emergency department as a
predictor of change, Journal of critical
care, Vol.20, Pp.251-256.
Martino, S, Ball, SA, Nich, C, etal 2008,
Community
program
therapist
and
competence in motivational enhancement
therapy. Drug and alcohol dependence,
Vol.34, Pp.162-174.
Moos, RH 2006, Theory-based active in
gradients of effective treatment for
substance use disorders, Druge and alcohol
dependence, Vol.88, Pp.109-121.
Nelson, F, O'Mara, A, McInerney, DM, etal
2005, Motivation in cross-cultural settings:
A Papua New Guinea psychometric study,
International Education Journal, Vol.7,
NO.4, Pp.400-409.
Ogedegbe, G, Schaenthaler, A, Richardson,
T 2006, An RCT of the effect of
motivational interviewing on medication
adherence
in
hypertensive
African
American. Contemporary clinical Trials,
Vol.28, Pp.169-181.
Olatoye, RA 2009, Students’ test anxiety,
motivation for examinations and science
achievement in junior secondary schools in
Ogun State, Nigeria. International Journal
of Psychology and Counseling, Vol.1,
NO.10, Pp.194-198.
Paquet, F 2006, Sex, drugs and rock and
roll; the problems of adolescent cf and
asthma. Respiratory Reviews, Vol.75,
Pp.S161-S162.
Park, ER, Puleo, E, Butterfield, RM etal
2006, A process evaluation of a telephone –

2932  ویژه نامه ي زمستان،  سال چهارم، پژوهشی توسعهي آموزش جنديشاپور-فصلنامه علمی

8

قاسم زاده و همكاران

Wentura, D, Rothermund, K, Bak, P 2000,
Automatic vigilance: the attention –
grabbing power of approach and avoidance
– related. Social psychology, Vol.78,
Pp.1024 – 1034.

Vahab, S, Menon, U, Szalacha, L 2008,
motivational interviewing and colorectal
cancer screening: A peek from the inside
out. Patient education and counseling,
Vol.72, Pp.210-217.
Walters, ST, Neighbors, C 2005, Feedback
interventions For college alcohol misuse;
What, Why and for whom? Addictive
Behaviors, Vol. 30, Pp.1168-1182.

2932  ویژه نامه ي زمستان،  سال چهارم، پژوهشی توسعهي آموزش جنديشاپور-فصلنامه علمی

...اثربخشی مشاوره انگيزشی نظام مند و

3

Effectiveness of "Systematic Motivational Counseling" on Student’s
Academic Achievement and Test Anxiety Decrease
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Abstract: The main objective of this research was to determine the effect of systematic
motivational counseling (SMC) method on university students' academic achievement
motivation and test anxiety. 30 students were randomly chosen and were divided into two
control and intervention groups. Both groups responded to the inventory of school motivation
and test anxiety questionnaires as the pretest. At first, 15 sessions of systematic motivational
counseling were held for the intervention group and then both groups recompleted the
mentioned questionnaires as the post test. After gathering the data, results were analyzed
through statistical methods such as Analyzing Co-variance (ANCVOVA) and Multiple
Analyzing Covariance (MANCOVA).Results indicated that SMC has increased the linear
combination of depended variables (motivational anxiety) by 83/9% (F-64/936, P<0.05).
Moreover, SMC has increased the level of academic motivation to 73% (F-70.182, P<0.05)
and has decreased test anxiety to 62% (F-43.707, P<0.05). According to the results, it could
be concluded that Systematic Motivational Counseling (SMC) would have an effect on
increasing the academic achievement motivation and decreasing test anxiety.

Keywords: Systematic Motivational Counseling, Achievement Motivation, Test Anxiety,
Academic Achievement Motivation.
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