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و يپیشرفتتحصیلیافزایشانگیزه مندبريانگیزشینظامهدفاصلیاینپژوهشتعیینتأثیرروشمشاوره: چكيده

کاهشاضطرابامتحاندانشجویانبود اینپژوهشتجربی. تو93در بهزیستیو علوم دانشجویاندانشگاه از انبخشینفر

يهايهردوگروهبهپرسشنامهآزمودنی.تهرانبهصورتتصادفیانتخابشدهودردوگروهآزمایشوکنترلجایگزینشدند

يجلسه21سپسبرايگروهآزمایش.آزمونپاسخدادندياضطرابامتحاندرقالبپیشمقیاسانگیزشتحصیلیوسیاهه

کنترلهیچمشاورهمندبرگزاريانگیزشینظاممشاوره اینمدتگروه ايدریافتنکردشدکهدر آنهردوگروه. پساز

پسازگردآوري.آزمونپاسخدادندياضطرابامتحاندرقالبپسيمقیاسانگیزشتحصیلیوسیاههمجدداًبهپرسشنامه

نتایجنشان.وکیموردتحلیلقرارگرفتندهايآماريتحلیلکوواریانسوتحلیلواریانسبلطریقروشها،اطالعاتازداده

 میزان به مند نظام انگیزشی مشاوره 3/39داد، % ترکیبخطیمتغیرهايوابسته اضطرابانگیزشی)بر است( کرده اثر

(31/3P< F=399/96و  مشاوره(. نظامهمچنین انگیزشی ي میزان به 39مند تحصیلی% انگیزش نمرات افزایش بر

(31/3P<231/33و=F)برکاهشاضطرابامتحاناثرداشتهاست%91و(31/3P<333/69و=F.)هايبراساسیافته

وکاهشاضطرابمندبرافزایشانگیزهپیشرفتتحصیلیيانگیزشینظامتواننتیجهگرفتکهروشمشاورهاینپژوهشمی

.مؤثراستامتحاندانشجویان

 .يپیشرفت،اضطرابامتحان،پیشرفتتحصیلیمند،انگیزهميانگیزشینظامشاوره:واژگان کليدي
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مقدمه
انگیزهعبارتاستازحاالتدرونیموجودزندهکه

جهت و تداوم شوراندن، میبه منجر رفتار شوددهی

( 2336فرگوسن، انگیزه(. انگیزه، انواع پیشرفتاز ي

انگیزه است، وتحصیلی میل یعنی تحصیلی پیشرفت ي

کوششبراي قدرت، تمرین موانع، بر چیرگی گرایشبه

 و مشکل کارهاي میانجام ممکن، حال عین باشددر

( .درتعاریفانگیزه،مفهومهدفسهمدارد(.2339پتري،

گیردکههدفیرادنبالکند،یکوقتیشخصیتصمیممی

اینحالتبا.گیردحالتانگیزشیمشخصدراوشکلمی

تعهدشخصشروعوبادستیافتنیافاصلهگرفتنازآن

)یابدخاتمهمی ک2336کلینگر، ، (.1339وکسوکلینگر،

تعقیبهدفازیکسوباساختارانگیزشیدرارتباطاست،

ازسويدیگرباگرایشییااجتنابیبودنافرادودرنهایت

(.1331سلیمانیان،)باتعارضهدف

تعارضاهدافبهاینمعنااستکهتعقیبیکهدفبر

،تأثیرگیريآنهاستتعقیبسایراهدافکهفرددرحالپی

دارد دیگر. هدف با مهم هدف یک اگر مثال عنوان به

شودکهتداخلکند،تضادحاصلازاینتداخلموجبمی

امونزوکینگ،)انگیزشنسبتبههردوهدفکاهشیابد

يهدفوانگیزشپیوندمبحثدیگريکهبامقوله(.2333

وهایینظیرلذتخوردهعنوانکلیهیجاناستکهباواژه

است گردیده بیان نیز عاطفه طور. به هیجانات و هدف

همتنیدهگسترده انتخاباهداف،ايدر هیجاناتدر و اند

ها،هدایتفرایندهايشناختیبهسمتگیريآنارزیابیپی

ونتورا،)هانقشاساسیداردبهپیامدهايآنوواکنشهاآن

 بَـک، و انـگیـزشمشـاوره(.1333روتـرمـوند ـیي

 Systematic Motivational) منـدنـظـام

Counseling )قرار توجه مورد حاضر پژوهش در که

مبتنیبرنظریهمی هايجارياستکهبريدغدغهگیرد،

تجربهوفعالیتشناختیانسانبا اساسایننظریهرفتار،

مشوق تعقیب میمحوریت سازمان اهداف و .یابندها

هاوگذاريمجردمشوقنظورارزشمداخالتانگیزشیبهم

تواندموجبتغییردربینیمبتنیبرواقعیتمیالقايخوش

گردد رفتار تغییر نتیجه در انگیزشیمراجعو ساختار به.

ي،فرایندانتخابوشیوه(1339کوکسوکلینگر،)اعتقاد

هانشانآن.شودتعقیباهداف،ساختارانگیزشینامیدهمی

 که دودادند ناسازگارانهنوع و سازگارانه انگیزش، ساختار

مند،روشیبراياصالحيانگیزشینظاممشاوره.وجوددارد

واهدافآنتعیینوباشداساسیساختارانگیزشیافرادمی

افزایشرضایت و انگیزشیافراد تغییرخصوصیاتساختار

کوکسو)هايمناسباستهیجانیازطریقتعقیبمشوق

کلینگر ،1339 مشاورانیکهبر(. الیوتوچرچ بهاعتقاد

می کار انگیزشی رویکرد میاساس چارچوبکنند، توانند

ازاجتنابیبهگرایشیتبدیلکنند اهدافمراجعانخودرا

( چرچ، و 1331الیوت مصاحبه(. اثر بررسی در يبورلی

در بالینی استراتژي یک عنوان به مدت کوتاه انگیزشی

پ انجامافزایش از پس آسم، دارویی درمان از یروي

هايرویکردمراجعمحورييانگیزشیکهازروشمصاحبه

آموزش این از استفاده با بیماران که داد نشان است،

 تشخیصبهتوانستند را خود ثبات عدم شفاف صورت

رفتار به نیز رفتارشانرا و بکاهند مقاومتخود از دهند،

بو)مطلوبتبدیلکنند 1333رلیوهمکاران، همچنین(.

مداخله تأثیر بررسی در برفریر انگیزشی مدت کوتاه ي

يمصرفالکلدربیمارانبستريدربیمارستان،بامصاحبه

فردوابستهبهالکلدریافتکهدرمصرف13انگیزشیبر

ايایجادشدهومداخلهباعثهاتغییرقابلمالحظهالکلآن

آن آمادگی جهت وها الکل نوشیدن میزان در تغییر

فریرو)جستجوجهترفعمشکالتناشیازآنشدهاست

سلیمانیاننیزدرپژوهشیبهبررسیاثر(.1333همکاران،

نظاممشاوره انگیزشی زناشوییي کاهشآشفتگی در مند

انجاممداخلهانگیزشینظام با او زوج13مندبرپرداخت،

توانس روش این که آشفتگیدریافت میزان است، ته

این همچنین کاهشدهد، معناداري طور به را زناشویی

تحقیقنشاندادکهساختارانگیزشیسازگارانهبهتنهایی

یعنیآشفتگیزناشویی%99حدود تغییراتمتغیرمالک،

(.1331سلیمانیان،)کندبینیمیراپیش

داخلهيمانتخابانگیزشپیشرفتبرايطراحیبرنامه

برایناساساستواراستکهازآغازنوجوانی،پیشرفتبه

باشددالیلمتعددشایستهتوجهخاصیمی یکیازدالیل.

است نوجوان اجتماعی گذار به مربوط مسأله این .اصلی

دوره هاياجتماعیيآمادگیبرايپذیرشنقشنوجوانی،

دربابآمادگی هايدردورانبزرگسالیاستومسائلیرا

نقش این به میمربوط میان به آوردها که. دیگري دلیل

بازنماییمی را ایندوره واهمیتخاصپیشرفتدر کند

گذاراجتماعیاست،تغییراتدرساختاريترازمسألهمهم

افرادازحیثشناختیقادرهوشاستکهسببمی شود،

مالحظه وبه تحصیلی انتخاب بلندمدت پیامدهاي ي

ينگرانهايخویشودرعینحالدرنظرداشتنواقعرفهح

حرفه و تحصیلی امکانات گردنددامنه خویش اي

( 2332اشتاینبرگ، بر(. مروري با دیگر سوي از

انگیزهپژوهش خصوص در شده انجام پیشرفتهاي ي

خوردایناستکهيمهمیکهبهچشممیتحصیلینکته

روابطتابعیهاصـرفاًمیپژوهـشرسـد،درتمـامیظرـبهن
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بررسیروابطهابهکدامآندرهیچبررسیقرارگرفتهاستو

علیپرداختهنشدهاست درپاسخبهکمبوديکهدراین.

يخورد،محققتوانستازطریقمشاورهحوزهبهچشممی

 انگیزهنظامانگیزشی موردمند، را تحصیلی پیشرفت ي

دهد بررسیقرار . بررسیتعییندر اینپژوهشهدفما

يپیشرفتمندبرانگیزهيانگیزشینظامتأثیرروشمشاوره

.تحصیلیوکاهشاضطرابامتحاندانشجویانبودهاست

 هامواد و روش
طرح نوع از حاضر باپژوهش آزمایشی تمام هاي

کنترلاستپس_آزمونپیش گروه با آزمون اینطرح. در

کنت گروه ویک دارد وجود آزمایش گروه یک و رل

نفربهطورتصادفیازدانشگاهعلوم 93هابهحجمآزمودنی

به سپس و شدند انتخاب تهران توانبخشی و بهزیستی

درگروهشیوه تصادفی جایگزیني کنترل و آزمایشی هاي

شدند . گروه، دو هر براي پژوهش این يپرسشنامهدر

(Inventory School Motivation)انگیزشتحصیلی

 سیاههو امتحان اضطراب  Test anxiety)ي

Inventory گردید( برگزار آزمایش. گروه براي سپس

دريانگیزشینظامجلساتفرديمشاوره و شد اجرا مند

مشاوره هیچ کنترل گروه مدت، نکرداین دریافت اي در.

 پرسشنامهپایان دو گروه دو از مجدداً ISMي TAIو

يآماريدراینطرحازجامعه.نتایجمقایسهشدگرفتهو

توانبخشیتهران علومبهزیستیو 93دانشجویاندانشگاه

نفربهصورتتصادفیانتخابشدندکهدردوگروهکنترل

.وآزمایشبهصورتتصادفیجایگزینشدند

 ابزارهاي پژوهش
 (ISM) پرسشنامه انگيزش تحصيلی -2

يانگیزشراینپژوهشپرسشنامهاولینابزارسنجشد

باشدمیتحصیلی داراي. گزینههست69اینپرسشنامه،

.تنظیمشدهاست(بنديدرجه)کهبراساسمقیاسلیکرت

 توسط استرالیا در پرسشنامه این روایی و مک)اعتبار

موردبررسیوتأییدقرارگرفته(2332اینرنیوسینکاالیر،

.(1331علیومکاینرنی،)است

 (TAI)ي اضطراب امتحان  سياهه-2
دراینتحقیقجهتسنجشمتغیراضطرابامتحاناز

يابوالقاسمیوهمکارانياضطرابامتحانساختهسیاهه

11اینسیاههمشتملبر.شوداستفادهمی2936درسال

ايمادهاستکهآزمودنیبراساسیکمقیاسچهارگزینه

(9=،اغلباوقات1=،گاهیاوقات2=،بهندرت3=هرگز)

دهدپاسخمی حداقلنمرهدراینآزمونبرايهرفردي،.

بشارت)باشدنشانهباالبودنسطحاضطرابامتحانويمی

1339 سیاهه(. طریقضریباعتبار ياضطرابامتحاناز

نمره بین آزمودنیهمبستگی یعنیهاي نوبت دو در ها

آزمونمجد بررسیشدآزمونو د اینضریبهمبستگی.

آزمودنی کل براي آزمودنی(r=33/3)ها دختر، هاي

(33/3=r r=93/3)هايپسروآزمودنی( بهدستآمدکه(

براي(.2339ابوالقاسمیوهمکاران،)باشدبخشمیرضایت

سیاهه با همزمان طور به سیاهه این روایی يارزیابی

 )اضطراب کلوندي، و 2931نجاریان ) کوپرسیاهه)و ي

.يپژوهشدادهشدآموزاننمونهبهدانش(2339اسمیت،

-هادرسیاهههايکلآزمودنیضریبهمبستگیبیننمره

 r=93/3)برايکلنمونهTAI ياضطرابعمومیبا و(

آزمودنی پسر r=31/3)هاي ) شد و)محاسبه ابوالقاسمی

 2339همکاران، براي(. سیاهه این سنجشسازندگان

بر.همسانیدرونیازضریبآلفايکرونباخاستفادهکردند

نمونه، کل براي آلفا ضریب حاصله، نتایج اساس

ترتیبآزمودنی به پسر و هايدختر :36/3 ،31/3 ،31/3

.محاسبهشدهاست

 هایافته

 

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

 Fنسبت  اندازه روش تركیب متغیر های وابسته
درجه آزادی 

 مروض
 Etaمجذور معنا داری درجه آزادی خطا

 متغیر مستقل

 938/0 000/0 000/22 000/2 83/46 938/0 اثر فیالیی

 938/0 000/0 000/22 000/2 83/46 141/0 المبدای ویلكز

 938/0 000/0 000/22 000/2 83/46 182/2 اثر هتلینگ

 938/0 000/0 000/22 000/2 83/46 182/2 بزرگترین ریشه روی
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انگیزشی بودنروشمشاوره آزمونفرضمؤثر بهمنظور

نظام SMC)مند از( انگیزشی اضطراب خطی ترکیب بر

 متغیري یک کوواریانس تحلیل (ANCOVA)مدل

جدول همانگونهکهدر شد، 2)استفاده می( شودمشاهده

انگیزمشاوره نظامي  مندشی میزان 3/39به ترکیب% بر

.اثرکردهاست(اضطرابانگیزشی)خطیمتغیرهايوابسته

(31/3P<399/96و=F.)

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

منديانگیزشینظاممشاوره(1)هايجدولبراساسیافته

میزان 39به افزایشنمراتانگیزشتحصیلی% 31/3)بر

P<231/33و=F)برکاهشاضطرابامتحاناثر%91و

(.F=333/69و>31/3P)داشتهاست

 بحث
 جدولشماره در دستآمده به نتایج به توجه (1)با

يبرترکیبخطیانگیزهSMCتواندریافتکهروشمی

 اضطرابامتحان و (اضطرابانگیزشی)پیشرفتتحصیلی

بدان این و است بوده انگیزهتأثیرگذار که است يمعنا

پیشرفتکهمفهوممحرکفردبهسويیکهدفونیرویی

کشاند،درمحتوايخوداستکهويرابهسمتهدفمی

می موجبتحرکفرد نیز پدیده این اضطرابکه شودبا

همپوشانیزیاديدارد،دربخشگرایشییااجتنابیبودن

تعقیبهدفمی بر مؤثر عوامل از مفهومباهدفکه شد،

مفهوم با زیادي نزدیکی هدف تعقیب بودن اجتنابی

می یکاضطرابپیدا حالتاجتناباز در یعنیفرد کند،

فرد اضطراب، رفع جهت و گشته اضطراب دچار موضوع

بررسیاینفرض.شودتشویقبهحرکتبهسويهدفمی

عالوهبراثريکهبرهریکSMCدهدکهروشنشانمی

يوابستهبهصورتجداگانهداشتهاست،براینازمتغیرها

هايباتوجهبهداده.مفهوممشترکفوقنیزاثرداشتهاست

 جدول در 9)مندرج می( نشان متغیرنتایج اثر که دهد

معناداربوده%31مستقلازنظرآماريدرسطحمعناداري

اینبدانمعناستکهمشاوره منديانگیزشینظاماستو

انگیزهتوانست است راه دانشجویان تحصیلی پیشرفت ي

افزایشدهد تعاریف. گفتکه باید ارتباط این تبیین در

ازانگیزه،(2332اشتاینبرگ،)و(1333فریروهمکاران،)

گذاري،ها،نظریهاسناد،نظریههدفهمچنیننظریهمشوق

نظریهخودهايممکن،نظریهاتکینسون،نظریهراتر،نظریه

هايپیشرفتختاري،نظریهمککلهلند،الگويهدفخودم

تقویت هدف، نظیر مفاهیمی با را انگیزه هايکنندهکه

 درونیوبیرونی،منبعانگیزش،اشتیاقواجتنابنسبتبه

یکهدف،احتمالموفقیت،ارزشتشـویقینیلبههـدف،

موقعیتروانیشناختی،انتظار،ادراکشایستگیوادراک

تبیینمیکنتر و داده بررسیقرار مورد وجودل و نمایند

مشاوره در مفاهیم نظامهمین انگیزشی تحتي مند

عناوینیچون گرایشبه: شانس، به اعتقاد کنترل، منبع

از مراجع غم و شادمانی میزان هدف، از اجتناب هدف،

تعارضاهدافوغیره، دستیابیوعدمدستیابیبههدف،

هااهیمدراینتکنیکوتنظیماینمؤلفهکاررويهمینمف

انگیزه به دستیابی میجهت نظر به باالتر کهي رسد

(SMC انگیزهمی( افزایشتواند را تحصیلی پیشرفت ي

اثباترسیده به اینپژوهشنیز در اینموضوع که دهد

است یافته. این نتایج با )ها (1333رپ، ،( ،(1333لی،

بورلی،)،(1333وهاب،)،(1333،موس)،(1333مارتینو،)

1333) ،( (1333تایرین، ،( (1333فریر، هارد،لئون)،

1333) ،( (1333هاردکسل، ،( (1339اُگدگبه، باسلر،)،

1339) ،( (1339بوردمن، ،( (1339پارک، پاکوئت،)،

1339) ،( (1339رنیسالو، ،( (1339فلوید، بروئرز،)،

1331) ،( (1331روزنبلوم تیو)، لئون (1331ا والترز)،

1331) ،( (1331نلسون، ،( (1336باتجس، روبلز،)،

،(1339فیشر،)،(1339پترسون،)،(1336نایت،)،(1336

( (1339کالرک، ،( همکاران، و (1333کوکس استات،)،

.مطابقتدارد(1333گارنر،)و(1333اوالتویه،)،(1331

توجهبهنتایجبهدستآمدهدرخصوصفر ضسومبا

می روش که دریافت اضطرابSMCتوان کاهش بر

به(9)امتحانتأثیرگذاربودهاستکهایننتایجدرجدول

می مشاهده قابل آماري باشدصورت نتایج. با یافته این

استینتکهدریافتانگیزشدرونیتحصیلیواضطرابدر

همرابطه آموزانیيمنفیدارندودانشعملکردمدرسهبا

میکه دارند، باالیی نقصعملکرد انگیزشیتوانند هاي

آن دستیابی از است ممکن که باشند تمامداشته به ها

همخوانیدارد يمشاوره .استعدادهایشانجلوگیرينماید،

ترلـکنبعـايمنـهفهـمندباکاربررويمؤلانگیزشینظام

 Etaمجذور داریمعنی Fنسبت  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات متغیر وابسته منبع

 

 متغیر مستقل

 430/0 000/0 192/40 362/6064 1 362/6064 پس آزمون انگیزش تحصیلی

 424/0 000/0 404/63 891/666 1 891/666 پس آزمون اضطراب امتحان
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منبعکنترلبیرونی گرایشی(اعتقادبهشانس)درونی، و،

و اهداف تعارض موفقیت، احتمال هدف، بودن اجتنابی

یابیبههدفشادمانیوغمناشیازدستیابیوعدمدسـت

آن مناسب تنظیم انگیزشی،و اضطراب که است قادر ها

متأثرسازد .انگیزهپیشرفتتحصیلیواضطرابامتحانرا

تواناینرسدکهمیهاياینپژوهشبهنظرمیطبقیافته

دستهلفهمؤ سه در را ویژگیيویژگیها هايهايدرونی،

طبقه انگیزشی ساختار و کردبیرونی بندي که. آنجا از

انگیزشدرانسانتلفیقیازارادهوهدفمندياست،یعنی

انگیزه،برآینديازنیروهايدرونیفرداستکهدرراستاي

هايانگیزهمؤلفهشودوتمامیهدفخاصیجهتدادهمی

تلفیقیازایندو مرتبطباهدفهستندیاخودفردیا یا

طبقه در ویژگیعامل، فوق همانبندي درونی هاي

هايمرتبطبافرداستوشاملاحساسونگرشفردمؤلفه

شودمی عاطفیفردازدستیابی. احساسفردیعنیانتظار

تریعنیشادمانیفردازدستیابیبههدفوبهصورتجزئی

هدف دستیابیبه عدم از فرد غم هدفو به نگرشفرد.

 بهطور منبعکنترلو یعنیدقیقیعنیادراکوياز تر

انگیزه در مهمی عامل که را هدف به رسیدن فرد اینکه

يعواملدرونیمانندتالشخودیاعواملاوست،درنتیجه

تصادفمی شانسو داندبیرونینظیر اینطبقه. بنديدر

هايذاتیاهدافاستکههايبیرونیهمانویژگییویژگ

می کاهشانگیزه شاملدوموجبافزایشیا خود و شود

عاملاحتمالموفقیتوتعارضاهداف شودمی احتمال.

پیش که هدفموفقیت به رسیدن احتمال از فرد بینی

گیردهايبیرونیقرارمیاست،بهاینعلتدرگروهویژگی

ارتباطمس ویژگیکه ردهايخودهدفداتقیمیبا یعنی.

 هدف ذاتی سهولت یا احتمالمیسختی میزان تواند

افزایشدهد و کاهش را موفقیت با. مرتبط نیز تعارض

یعنیدوهدفمی توانندمتضادویژگیذاتیاهدافاست،

.یابیبهدیگريشودیابیبهیکیمانعدستباشندودست

تواندانگیزهراازایناهدافمیتعارضبرسرانتخابیکی

شود انگیزه افزایش موجب تعارض حل یا داده .کاهش

يسومیعنیساختارانگیزشیهدفتلفیقیازهردوطبقه

است هدف و اراده عامل شامل. هدف انگیزشی ساختار

علتقرارگرفتناین.اجتنابییاگرایشیبودنهدفاست

نجهتاستکهازیکيترکیبیبدیعواملدراینطبقه

سوافراداهدافیراکهانتخابنمودهوبهانگیزهآنتالش

لذت،می گرایشبه استیا درد براياجتناباز یا کنند

یعنیایناجتنابوگرایشدراحساسفردنهفتهاستو

هايدرونیدانستوتوانآنراجزءویژگیبدینلحاظمی

تـواندبهعـلتگرایـشمیازسـويدیگـرایـناجـتنابو

توانآنهايذاتییکهدفباشدوازاینلحاظمیویژگی

ویژگی جزء دانسترا بیرونی هاي پژوهشیافته. این هاي

هايدرونیباانگیزهيویژگیمؤیدارتباطمعناداربینطبقه

تراینارتباطدردوبخشجزئی.باشدپیشرفتتحصیلیمی

ن نگرشفرد معنااحساسو استیز دار بخشانتظار. در

يکاهشغم،معناداريارتباطموردتأییدعاطفیدرمؤلفه

يافزایششادمانیاگرچهارتباطقرارگرفتهاستومؤلفه

زیرا.معناداريرانشاننداد،اماارتباطاحتمالیوجوددارد

می نظر پیوستار،به یکسوي در کاهشغم با که رسد

سوي در موجبشادمانی و یافته افزایش پیوستار دیگر

گردديپیشرفتمیافزایشانگیزه درادراکمنبعکنترل.

يکاهششانسمعناداريارتباطموردتأییدقراردرمؤلفه

يافزایشمنبعکنترلدرونیاگرچهارتباطگرفتهومؤلفه

زیرامعناداريرانشاننداد،اماارتباطاحتمالیوجوددارد،

دربخش.ایندومؤلفهنیزدردوسويیکپیوستارهستند

ویژگی بیرونی اهداف)هاي ویژگی یکاز( هیچ معناداري

اینمی نگرفتو قرار تأیید دالیلارتباطاتمورد به تواند

زیرادر.مختلفینظیرمحدودیتزمانیاجرايمداخلهباشد

ویژگیمداخله به بیشتر گرفته صورت دري وهاي ونی

ازسويدیگرعدمثباتهدفدر.هاپرداختهشدتنظیمآن

يپیشرفتتحصیلیوپیچیدهبودن،گستردهبخشانگیزه

حوزه اهداف تنوع و انگیزهبودن تحصیلیي پیشرفت ي

کار گروه روياهدافافراد صورتویژه به تا موجبشد

نشود نتایجآن. همگیتحقیقاتیکه در صورتیکه هادر

مؤ اثربخشی مؤلفهSMCید معنادار ارتباط طبقهو هاي

باشد،هدفخاصوثابتیدرنظرگرفتهشدموردبحثمی

.وهمینتمرکزهدفموجبمعناداريارتباطگردیدهاست

طبقه در نهایت هدفدر انگیزشی ساختار یعنی سوم ي

ارتباطکلیاینمؤلفهباانگیزهپیشرفتمعناداربودهودر

گرفتهمؤلفه تأییدقرار يجزئیاجتنابیبودنهدفمورد

است نشده تأیید بودن گرایشی در اما عدم. و تأیید این

تواندبهدلیلتلفیقیبودناینطبقهباشد،یعنیتأییدمی

هايدرونیاستسهمیازاینطبقهکهتحتتأثیرویژگی

موجبتأییدمعناداريارتباطدرمؤلفهاجتنابیبودنهدف

استگ بیرونی ویژگیهاي تأثیر تحت که سهمی و شته

موجبعدمتأییدمعناداريارتباطدرمؤلفهگرایشیبودن

است هدفگردیده سويیک. دو لحاظدر نهایتبه در

مؤلفه این بودن گرایشیپیوستار بین احتمالی ارتباط ها

.يپیشرفتتحصیلیوجودداردبودنهدفوانگیزه
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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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