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 چکیده

آموزان دختر  عملکرد تحصیلی دانش نشاط ذهنی و  انگیزه پیشرفت با بررسی رابطه بینهدف پژوهش حاضر، 

  ي كلیه   پژوهش شامل  آماري   ي بود. جامعه   همبستگی  نوع   از  حاضر،   پژوهش   . روش اردبیل بوددبیرستانی شهر  

  سال در  سال و  17تا  14اردبیل بود كه دامنه سنی آن ها بین  دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر 

نفر از    120ه گیري در دسترس  مشغول به تحصیل بودند. كه از میان آنها به شیوه نمون  1398-1399تحصیلی 

هاي به كار رفته در پژوهش شامل پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس  آموزان انتخاب شدند. ابزاردانش

ها نشان داد كه بین انگیزش  بود. یافتهپرسشنامه نشاط ذهنی تیلور و  فام و  پرسشنامه عملکرد تحصیلی

گیري: با توجه به رابطه انگیزه  نتیجه دار وجود دارد. عملکرد تحصیلی رابطه معنی نشاط ذهنی و پیشرفت با

رسد توجه به انگیزه پیشرفت براي ارتقاي عملکرد  به نظر میعملکرد تحصیلی  با نشاط ذهنی و پیشرفت 

انگیزه   شود تا در برنامه آموزشی مدارس بهپیشنهاد میباشد. لذا تحصیلی و نشاط ذهنی حائز اهمیت می

 توجه الزم به عمل آید. پیشرفت

 ، نشاط ذهنی كلیدي: انگیزه پیشرفت، عملکرد تحصیلی  كلمات

 
The Relationship between Progressive Motivation with mental vitality and Educational 

Performanc in students 

Aghajani Seyfullah, Taghizadeh Hir Sara 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between Progressive Motivation 

with mental vitality and Educational Performanc in students in Ardebil. The method of this 

study was correlation. The statistical population of the study consisted of all high school girl 

students in Ardebil, whose age ranged from 14 to 17 years old and studied in the academic 

year of 1398-1399. 120 of them were selected by sampling method. . The tools used in the 

research included Progressive Motivation Questionnaire, mental vitality Questionnaire and 

Hermann's Motivation Inventory Questionnaire. The findings showed that there is a significant 

relationship between Achievement motivation with Progressive Motivation and mental vitality. 

Conclusion: Considering the relationship between Achievement motivation with Progressive 

Motivation and mental vitality, it seems that attention to Achievement motivation is important 

for promoting Progressive Motivation and mental vitality and, consequently, success and 

 
 (yahoo.comsf_ahghajani)نویسنده مسئول:  . دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی1
 دانشگاه محقق اردبیلی. دانشجوی دکتری، 2



 
academic achievement in students. Therefore, it is suggested that attention should be paid to 

Achievement motivation in the school curriculum and the need for its upgrading in students. 

Key words: Achievement motivation, Progressive Motivation, mental vitality 
 

 

 مقدمه

دانش   نیدارد. ا یبستگ  ل یآنها به تحص اقیاشت زانیبه م ،ی لیدر امور تحص يدانش آموزان امروز  تیموفق 

دهند )وانگ و  یاز خود نشان م  يشتریب  زش یدارند و عالقه و انگ   يشتریآموزان در مدرسه و كالس مشاركت ب

بالقوه   ي استعدادها يدر بارور  یفرد وعامل اساس  هر  ي برا ی زندگشانس  قت یدرحق زه ینگ ا (. 2013، 1اسکیل

  كند ا به انجام فعالیت خاصی ترغیب میحالت درونی است كه انسان ر هانگیز .(1988، 2اسکت )فرد است 

اي درونی براي به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن  ( و انگیزه پیشرفت انگیزه2013، 3ااسونو)

، به نقل از نجفی و  1986به یک هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در انجام كار است )برونو، 

هر فرد    یاكتسابهاي  یزهانگ   تریناز مهم    یکی  شرفتیپ  زهیانگ   (.2015  فر، دبیري و جعفري،محمدي  ،دهشیري

گذر از   ي فرد برا شیازگرا  است عبارت  شرفتیپ زهیانگ  مطرح شد. ي مورتوسط بار  نینخست ياست كه برا

  باال  شرفت یپ زه یكه انگ  ی . كسانسطح باال يارهایمعو حفظ  هاي برتري به گونه ی ابیدست ي ش براسدها، تال

  ت یپرورش و تقو(. 6819، 4و بریچ  نسونیاتک)خود را بهبود بخشند كاركرد شوند و  كامل  خواهند یدارند، م

اهداف   يافراد در راستا ي ازهایو ن ق یمناسب رفتار، عال ی دهجهتو  ي انرژ  جادیسبب ا شرفتیپ يزهیانگ 

 شود. ین میمع ارزشمند و

  تحصیلی مرتبط استاست كه با یادگیري و پیشرفت  از دیدگاه آموزشی، انگیزه، ساختاري چند وجهی

در حوزه آموزش، انگیزه یک پدیده    هاي متعددي از انگیزش وجود دارد.ها و برداشتتفاوت.  (1385)محمدي،  

مورد نظر، دالیل یا اهداف فرد   برگیرنده باورهاي شخص درباره توانایی انجام فعالیت  سه بعدي است كه در 

.  (1380زاده و عمویی،) حسن باشد انجام آن فعالیت میواكنش عاطفی مرتبط با  براي انجام آن فعالیت، و 

  اند. انگیزه درونی جذابیتدرونی و بیرونی تقسیم كرده  صاحبنظران، انگیزش را به دو گروه اصلی، یعنی انگیزه

فرد تحت تأثیر انگیزه بیرونی با هدف مستقلی به   الزم را براي انجام یک فعالیت، ایجاد كرده در حالی كه 
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هاي پژوهش كه تحقیقات متعددي را  از مهمترین زمینه  یکی (. 1385)محمدي،  اصی دست میزند خ فعالیت

 .است و عملکرد تحصیلی به خود اختصاص داده است، انگیزش پیشرفت

هر نظام   يهادغدغه ن یاز مهمتر کی یمیتواند كسب كند  لیآموز در امر تحص كه هر دانش  تییموفق  زانیم

و توجه    ابییهدف  نهیآموزشی در زم   نظام  تیدهنده موفق   هر جامعه نشان  در  لیی آموزشی است. عملکرد تحص

  لی یتوان كارآمد دانست كه عملکرد تحصرا زمانی می آموزشی نظام نیاست؛ بنابرا يفرد ي ازهایبه رفع ن

  آموخته  ی یبه توانا لییرقم باشد. عملکرد تحص نی تراالو ب ن یشتریب يدارا  مختلفي هاآن در دوره ران یفراگ

  استانداردشده ي  ریفراگ  يهاآزمون  لهیوس   شود كه بهق میاكتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی اطال  ایشده  

   (.  1376 نژاد، يموسو )شود می ير یگساخته اندازه معلم ي هاآزمون ای

  ي ر یادگیآن بر    ری و تأث  شودمی  محسوب  ي ریادگی  ازینشیپ  کیصورت آمادگی روانی    به  لهیعنوان وس   به  زهیانگ 

برخوردار باشند  نیییسطح پا  زهیباشند و از انگ  قهال عبی آشکار است. اگر دانش آموزان نسبت به درس  لكام

  نخواهد شد؛ اما چنانچه دانش   بشان ینص  ي ادیز  شرفتیپ  جهیداد و درنت  نخواهند   انجام   تیخود را با جد   فیتکال

دنبال   به انجام خواهند داد و هم تیدرسی خود را با جد  ف یبرخوردار باشند، هم تکال یالیبا زهیانگ  آموزان از 

شجاعی، )آنها خواهد شد    بینصي  ادیز  شرفتیمطلب درسی خواهند رفت و پ  نهیدر زم   يشتریعات بالكسب اط

اثر بگذارند    آنها  را كه بتوانند بر   ییهاتیو موقع   فیهستند تکال  یی باال  شرفتیپ  زهی انگ   يكه دارا   ي افراد(.  1377

  ن ییپا شرفتیپ زهیانگ  يدارا كه يدهند؛ اما افراد می  حیبه اتمام برسانند را ترج يزی آم تیطور موفق و به 

  گرید  یی از سو(.  2003،  1سکی یرزیون)ی  كنند می   شکست خود را فراهم  نهیو زم  ستند یهستند به خود مطمئن ن

عامل مهم و شرط    زهیدارند كه انگ   تیآموزشی و پرورشی اهم  ها   سازماني  از آن جهت برا  زشییموضوعات انگ 

یی  الآموزان است، بر این اساس افرادي كه از انگیزه و میل به پیشرفت باادگیري دانشی ند یاصلی در فرا

ی خواهند داشت و در  االیش بالتحصیل، پشتکار و تخصوص در زمینه  ها و بهبرخوردارند، در تمامی حوزه 

جاي اینکه تحت تأثیر هیجانات و افکار منفی قرار گیرند، راهکارهایی هر    نشده به  بینی  مواجهه با مسائل پیش

، جان و  هنري)تري نیز خواهند داشت بندند و در نتیجه عملکرد تحصیلی قويچه بهتر را به كار می

  در  پیشرفت  انگیزه  اهمیت و  نقش  مبین  ، شده انجام مطالعات و  ها پژوهش برخی هاي یافته (.2،1999كامپبل 

( نشان  1381) ف یو س  ي ( و البرز 1385) ي نژاد و عابد  ی سبحان يهاپژوهش  جیتا. ناست تحصیلی  عملکرد

  ی رابطه دارد. در پژوهش  ی لیتحص  شرفت یبا پ  شرفتی پ  زش یو انگ   یدهخودنظم   ير یادگی  ي كه راهبردها  دهد ی م

  یل یصتح  شرفتیپ  زش ی و انگ   يریادگی  يراهبردها  نی كه ب  اند ده یرس   جهینت  نی( به ا1385)  يو عابد   نژادیسبحان

و   شرفتیپ زش یانگ  ی وجود دارد و سهم نسب داری معن  يآموزان رابطه دانش یاضیر ی لیبا عملکرد تحص
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رابطه   یلی و عملکرد تحص  شرفتیپ زش یانگ  ن ی( ب1381بوده است. عبدوس) 18/0و  20/0 ي ریادگی يراهبردها

  زش یاستفاده از انگ  نی اند كه ب( نشان داده 1380) نژادی ول يهاافته ی. دهد ی را نشان م يداری مثبت و معن 

ابطه مثبت  ( نشان داد كه ر1376)  يوجود دارد. غفور  يداری رابطه مثبت و معن  ی اضیو عملکرد در ر  شرفتیپ

  شرفت یوجود دارد و گزارش كرد كه دختران از نظر پ یلیو عملکرد تحص شرفتی پ زش یانگ  نیب يداری و معن

،  طرفیو از    ابضطرا  ،بدبینی،  گید فسرا  نوعی  باعث  نگیزشیا  تصدما  ،همچنین  دارند.  يبر پسران برتر  ی لیتحص

  ان هشگروپژ ، هایافته ینا با همسو   . (1387عسکري،) است ه شد  ننشجویادا تحصیلی د عملکر فت ا به  منجر 

  زنیا با مرتبط و  بمطلو تمکاناا  با ،مناسب يفضا در  باید  زش موآ ش،نگیزو ا غبتر د یجاا اي بر كه  معتقدند 

  بین  ( 1390) نیازي  و  فرد تمنایی  پژوهش  در  .(1383دوست، )ادهمی، جوادي، حق  د شو ئه ارا ان گیرافر

  تفاوت شاید  . ندارد وجود داري معنی تفاوت ، دیپلم معدل  و نفس عزت ،هوش  نظر از پسر و  دختر دانشجویان

 و عالقه دانشجویان دختر به تحصیالت باشد. انگیزه باالي میزان   به وابسته تحصیلی  عملکرد در  گروه  دو  این

بسیاري از    هاي بهزیستی ذهنی است كـه توجـهنشاط به عنوان مفهومی جدید در روانشناسی و یکی از مولفه

هاي  مفروضه سـاس بـر ا (  2008)  1پژوهشگران و محققان را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت. رایـان و دسـی

داشتن انرژي بدنی    را در  گري و مفاهیم ساختاري روان شناسـی ارگانیسـمی، نشـاط ذهنـی تعیین  نظریه خود 

كنند.  انرژي را تجربه می  وق، سـرزندگی و كنند كه افراد داراي نشاط ذهنی، حسی از شـو ذهنی تعریف می 

كند كه از خود، فرد یا محیط  می   نشاط را به عنوان یـک تجربـه درونـی از انـرژي توصـیف(    2002)  بوستیک

نشاط ذهنـی  (    1997)    2رایان و فردریک   كنـد.دیتش در حالت ذهنـی مداخلـه نمـیگیرد و محدو او نشات می 

معتقدند كه این انرژي از نوع درونی است و نه    كننـد وخـود سـاخته توصـیف مـی  ک انـرژيرا بـه عنـوان یـ

هاي هیجانی  ذهنی با حالت بیاید. ازنظر آنها، نشاط ه وجـود وسیله تهدیدي از محیط بیـرون بـ  انرژي كه به 

شده. بنابراین نشاط   شده و ملزم انرژي است، نه هدایت كند زیـرا نشـاط ذهنـی احسـاس شـادابی و فرق می

هـاي  سـال . ذهنی است گسستگی  هیجان شامل اختالل و ذهنی نمودي از بهزیستی و سرخوشی است، امـا

محیط مدرسه یک وسیله مناسـب  شود،سازنده از رشد انسان در نظر گرفته می ايمدرسـه بـه عنـوان دوره

شـود . تـأمین  رفتـار مناسـب محسـوب مـی ـدگی و هـاي زنعزت نفـس، توانـایی اي ارتقـاء سـالمت، بـر

فـس، اعتمـاد بـه نفـس  . عـزت ن ه سالمت جسمی آنها مهم اسـتآموزان به اندازدانش امنیـت سـالمت روان 

ی، بولحـاري، بیـان زاده،  بخشـان) دارد ز پرورش رفتارهاي خطرناك باز مـیسالمت، افراد را ا هـايو انتخـاب

  ترین هدف سالمت ذهن و خوب بودن روان است. ایجاد و تقویت و حفـظ آن نقـش نشاط ذهنی باال( .1999

 . هاي زندگی داردموثري در سایر رویه
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باشد. فرآیند انگیزشی كه  نگیزشی میا ، فرآینـدهايآمـوزانوامل موثر بر نشاط ذهنی در دانـشاز جمله ع

 1اسـت. دوك  انشناسـان مـورد پـذیرش بـوده هـا توسـط روشرایط پیشـرفت دارد، بـراي سـال  نقش مهمی در

انگیزشی سازگار و ناسازگار، توصیف كرد. این الگوهاي   فرآینـد انگیزشـی را بـا داشـتن الگوهـاي (  1986)

 اهداف تصویر شدند. فرآینـد انگیزشـی بـه عنـوان گـرایش بـه

نشاط ذهنی و  مؤلفه مهم در    شرفتیپ  زش یكه انگ   سازدیخاطر نشان م  یپژوهش  يهاافته یاز    ياریبس  نیبنابرا

عملکرد   نشاط ذهنی و با شرفتیپ زش یرابطه انگ  یآنها كمتر به بررس  یول ند یآی بشمار م ی لیعملکرد تحص

با توجه به آنکه شركت كنندگان در این پژوهش،   .اند پرداخته  ده یمجموعه در هم تن ک یبه صورت  ی لیتحص

به دلیل مصادف بودن با دوران نوجوانی برخورداري از نشاط   باشـند و ایـن دورهدبیرستان میآموزان دانش

  انگیزش پیشرفت در عملکرد تحصیلی   فراوان   تیبا توجه به اهمو    كند بیشتري پیدا می   آنهـا اهمیـتدر  ذهنی  

 انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی انجام گرفت.   ارتباط تعیین  هدف  با حاضر پژوهش

 پژوهش   روش

ستان شهر  دبیردختر آموزان دانشپژوهش حاضر  ي باشد. جامعه آمارپژوهش حاضر از نوع همبستگی می

  ن یانتخاب و در ادر دسترس  يریگ روش نمونهنفر به  120كه از بین آنها ، باشند می 99-98اردبیل در سال 

  زه یها، پرسشنامه انگ آزمودنی  ي و همکار  مشاركت  اهداف پژوهش و جلب  حیپژوهش شركت كردند. پس از تشر

 .اجرا شد  عملکرد تحصیلی  پرسشنامه و رسشنامه نشاط ذهنی ، پ AMQ شرفتیپ

 :استفاده شد  هاي زیر ها از پرسشنامهداده  يآورجمع ي برا 

شده   ه یته 1970 سالتوسط هرمنس در شرفتیپ زه یپرسشنامه انگ  (:  AMQ) شرفتیپ زه ی رسشنامه انگپ

از   ي انمونه يبا پژوهشی رو سپس نمود. هیماده ته 91پرسشنامه ابتدا  نیا نیتدو  ياست. هرمنس برا

ماده و   35تعداد مواد را به  شناسی ستیو ز اضییر روانشناسی، حقوق و يها سال اول رشته انیدانشجو

  تمام  مهیت نالصورت جم پرسشنامه به يهاداد. سؤال لیتقل ماده 29به  يبعد  يهادر پژوهش تیدرنها

اعتبار پرسشنامه را با استفاده از اعتبار سازه   (1970) 2دارد. هرمنس  نهیگز 6تا  4 ن یباشند و هر ماده بمی

  ییایپا ز ین  رانیگزارش نموده است. در ا 86/0كرونباخ  يآن را با روش آلفا  ییایو پا نموده  مناسب گزارش 

  ي بر آن اسود  وه ال ع  .(1381شکركن و همکاران،  )به دست آمده است    78/0كرونباخ    ي با روش آلفا  پرسشنامه

. در پژوهش حاضر  (1384 ، ياسود)است  گزارش نموده  84/0كرونباخ  ي پرسشنامه را با روش آلفا ی یایپا زین

 
3. Dweck 

1. Hermans  



 
با استفاده    ز ین  ییایقرار گرفت. مقدار پا  د یو مورد تائ  بررسی   ي د یعاملی تائ  ل یتحلاعتبار پرسشنامه با استفاده از  

 به دست آمد.  0/ 83 با كروانباخ برابر  ي آلفا بیاز ضر

فردریک،    براي اندازه گیري نشاط ذهنی از مقیـاس نشـاط ذهنـی حـالتی )رایـان ونشاط ذهنی:    رسشنامهپ

ماده   7مقیاس داراي  دهد استفاده شد. ایـن گیري قرار میمورد اندازه و نشاط كنونی فرد را كه انرژي ( 1997

شود.  گیري میموافقم( اندازه بسـیار ) 5بسیار مخالفم( تا ) 1درجه اي از 5به صورت طیف لیکرت  باشد ومی

نــی مقیــاس نشــانگر نشــاط ذه مـاده اسـت. نمـرات بیشـتر در ایـن  35 تا 7دامنه نمرات این مقیاس از 

است. روایی    گزارش شده94/0ذهنی    بیشــتر آزمــودنی اســت. اعتبــار آلفــاي كرونبــاخ مقیــاس نشــاط

در پژوهش  (.  2011،  1میلیاسکایا و كوستنر)  اسـتعامـل مـورد تاییـد قرار گرفتـه   اي آن بوسیله تحلیـلسازه

به دست آمد. جهت   0/ 89ه و ضریب آلفاي آن شد  شیخ االسالمی براي بررسی اعتبار ایـن مقیـاس اسـتفاده

كل مقیاس نشاط ذهنی محاسبه گردید. اعتبار این مقیاس  بررسی روایی آن همبسـتگی هـر مـاده بـا نمـره

 بدست آمد.  85/0  آلفاي كرونباخ در پژوهش حاضر بـا اسـتفاده از ضـریب

عملکرد    حوزهر  د  (1999تیلور )   هاي فام واز پژوهشاقتباسی  این پرسشنامه  :  پرسشنامه عملکرد تحصیلی

  (.  1383به نقل از درتاج،  ؛1999تیلور، فام وایران اعتباریابی شده است )ي تحصیلی است كه براي جامعه

گیري  اندازه  مربوط به عملکرد تحصیلی به شرح ذیل را حوزه    5سئوال،    48قادر است با    د تحصیلیآزمون عملکر

به هر یک از این  . یجانیتأثیرات ه پیامد، انگیزش و ریزي، فقدان كنترلبرنامه عامل خودكارآمدي، نماید:

كمتر از   ي بر این اساس نمره باشد و می 1و  2و   3و   4و   5اختصاص یافته است كه به ترتیب اي ها نمرهعامل

باشد. نمره  كارآمدي قوي میخود  ي نشان دهنده 85نمره باالتر از  ضعیف و خودكارآمدينشان دهنده  53

ي  نمرهباشد. تأثیرات هیجانی قوي میبیانگر به باال   53ي و نمره تأثیرات هیجانی ضعیفبیانگر  28كمتر از 

ي كمتر از  باشد. نمرهمی بیانگر برنامه ریزي قوي 23ي باالتر از برنامه ریزي ضعیف ونمرهبیانگر  11كمتر از 

كمتر از   ينمرهباشد. قوي می   بیانگر فقدان كنترل پیامد  13از  باالتر ينمره  ضعیف وپیامد بیانگر كنترل  6

بیانگر   120كمتر از  ي نمره باشد. میانگیزش قوي  بیانگر  24باالتر از  ينمره  انگیزش ضعیف و  بیانگر 14

بیانگر   174-121ي بین نمره  بیانگر عملکرد تحصیلی قوي و  175از باالتر  ينمره ، عملکرد تحصیلی ضعیف

 .باشد می  عملکرد تحصیلی متوسط 

  استفاده شده  رسونیپ ی و همبستگ  یفی آمار توص ي هاو روش  spss ها از نرم افزارداده لیو تحل ه یتجز يبرا

 است.

 
2. Milyavskaya  & Koestner 



 

 های پژوهش یافته

ایم  پرداختهده از میانگین و انحراف استاندارد به توصیف داده های حاصل از تحقیق  ادر این قسمت، ابتدا با استف

های انگیزش پیشرفت و سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وآزمون معناداری آن ارتباط بین مولفه 

متغیری گام به گام توان پیش  را بررسی کرده و در انتها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندو عملکرد تحصیلی  

 ایم. مورد مطالعه قرار داده بر عملکرد تحصیلی رابینی کنندگی انگیزش پیشرفت 

 در متغیر انگیزش پیشرفت، عملکرد تحصیلی و نشاط ذهنیها آزمودنی : میانگین و انحراف استاندارد نمرات 1جدول 

ها در متغیر انگیزش  نگین و انحراف استاندارد آزمودنی شود میامشاهده می 1همانطور كه در جدول

میانگین و انحراف استاندارد پنج مولفه    ( و 4/ 33)و    60/28در متغیر نشاط ذهنی   (،  82/23) و  90/87پیشرفت

(   3/ 67)و  40/31(، خودكارآمدي 46/13)و 80/62مقیاس عملکرد تحصیلی به شرح زیر بود: برنامه ریزي 

(  نشاط  36/3)و  70/15 پیامد  كنترلفقدان  ( 10/10)و  47/ 10( انگیزش 67/9)و  42/51هیجان  تاثیرات

 . (33/4)و 60.28 ذهنی

 و نشاط ذهنی عملکرد تحصیلی، های انگیزش پیشرفت گی بین مولفه.ضریب همبست2جدول

فقدان كنترل  انگیزش        هیجان       تاثیرات خودكارآمدي     برنامه ریزي      انگیزه پیشرفت متغیرها             

 پیامد

 نشاط ذهنی                          

 156/0 -149/0 130/0 061/0 125/0 123/0 1 انگیزه پیشرفت
 254/0 212/0 970/0 927/0 849/0 1 123/0 برنامه ریزي            

 111/0 886/0 964/0 872/0 1         849/0 125/0 خودكارآمدي

 084/0 869/0 909/0 1 872/0 927/0 061/0 هیجان           تاثیرات
 092/0 902/0 1 909/0 964/0  130/0 انگیزش                 

 كنترلفقدان 
 پیامد

149/0- 212/0 886/0 869/0  902/0                 1 052/0 

 1 052/0 092/0      084/0      111/0 254/0 156/0 نشاط ذهنی           

  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

  82/23 90/87 انگیزش پیشرفت 

  46/13    80/62 برنامه ریزي              

  67/3 40/31 خودكارآمدي              

  67/9     42/51 هیجانی  تاثیرات             

  10/10                         10/47 انگیزش              

  36/3                         70/15 فقدان كنترل پیامد              

  33/4 60/28 نشاط ذهنی             



 

و   عملکرد تحصیلیهای انگیزش پیشرفت، توان نتیجه گرفت که بین مولفهمی  2با توجه به نتایج جدول 

   ابطه معناداری وجود دارد.(، ر >05/0p)نشاط ذهنی 

 و عملکرد تحصیلی . معادله رگرسیون چند متغیره بین انگیزش پیشرفت3جدول

ضرایب استاندارد   مدل 

 نشده 

ضرایب  

 استاندارد شده 

t  سطح معناداري 

 B          خطاي

 معیار 

 بتا

 01/0 73/4 - 37/16 45/77      ثابت       
 09/0 08/0 39/0 68/0       05/0 برنامه ریزي

14/0       خودكارآمدي   

  

 03/1 05/0  13/0 08/0 

 00/0 65/1 41/0 98/0  63/1 هیجان تاثیرات
 01/0 65/0  30/0 03/1  68/0                  شانگیز

كنترل  فقدان 

                 پیامد
72/1-  54/1 25/0- 11/1- 04/0 

بین و عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر مالک در  برای تعیین تاثیر انگیزش پیشرفت به عنوان متغیر پیش

تواند تغییرات مربوط به نشاط  معادله رگرسیون تحلیل شدند. با توجه به مقادیر بتا انگیزش پیشرفت می

 بینی کند. داری پیشآموزان را به صورت معنیذهنی دانش

 

 و نشاط ذهنی رسیون چند متغیره بین انگیزش پیشرفت. معادله رگ4جدول

ضرایب استاندارد   مدل 

 نشده 

ضرایب  

 استاندارد شده 

t  سطح معناداري 

 B          خطاي

 معیار 

 بتا

 01/0 73/4 - 37/16 45/77   ثابت   

انگیزش 

 پیشرفت

 65/0 37/16 15/0 72/1 01/0 



 

بین و نشاط ذهنی به عنوان متغیر مالک در معادله  عنوان متغیر پیشبرای تعیین تاثیر انگیزش پیشرفت به 

تواند تغییرات مربوط به نشاط  می  15/0 انگیزش پیشرفت مقادیر بتا با توجه به رگرسیون تحلیل شدند. 

 بینی کند. داری پیشآموزان را به صورت معنیذهنی دانش

 نتایج

آموزان دختر  عملکرد تحصیلی دانشنشاط ذهنی و    انگیزه پیشرفت با    بررسی رابطه بینهدف پژوهش حاضر،  

رابطه   عملکرد تحصیلی نشاط ذهنی و با یشرفت نتایج نشان داد که بین انگیزش پ دبیرستانی شهر اردبیل بود.

ی برخوردار شتریب  شرفت یپ  زشیآموزان از انگاستنباط کرد که هرچه دانش   نیچن  توانی م  دار وجود دارد.معنی

فر و تمنایی هایاین یافته با پژوهش .کندیم دایپ شی افزا زیآنها ن یلیعملکرد تحصنشاط ذهنی و  باشند

  باشد.همسو می ( 1381) فیو س ی(، البرز1385) یو عابد  نژادی سبحان، ( 1390گندمی)

خودنظم   یریادگی نیب دهند ینشان م (1381) فیو س ی(، البرز1385) یو عابد نژادی سبحاننتایج پژوهش 

 ی وجود دارد و سهم نسب داری معن یآموزان رابطه دانش  یاضیر یلی تحص دبا عملکر شرفت یپ زشیداده و انگ

نشان ( 1381). نتایج پژوهش عبدوس بوده است  18/0 و 20/0 یریادگی یو راهبردها شرفت یپ زشیانگ

  نژاد یول  یهاافته یوجود دارد.  را    یداری رابطه مثبت و معن  یلی و عملکرد تحص  شرفت یپ  زشیانگ  نیکه بدهد  می

وجود  یداریرابطه مثبت و معن یاضیو عملکرد در ر شرفت یپ زشیاز انگ تفادهاس  نیب دهدی( نشان م1380)

وجود   ی لیو عملکرد تحص شرفت یپ زش یانگ  ن یب يداری ( نشان داد كه رابطه مثبت و معن1376) ي غفور دارد.

 دارند.  ي بر پسران برتر ی لیتحص شرفت یدارد و گزارش كرد كه دختران از نظر پ

  ی لیگذار بر عملکرد تحص  ر یتأثاز جمله عوامل    ن آموزاشدر دان  شرفت یپ  ه زیانگ توان گفت  در تبیین این یافته می

- در نظام  ی لیتحصعملکرد . ابد ییبهبود م  ز ین يو  ی ل یصدر فرد، عملکرد تح شرفتیپ هز یانگ  شیاست و با افزا

  عوامل مهم،  نیاز ا یک یقرار دارد و  ی عوامل مختلف ر یتحت تأث دهیچیپ ند یفرا کیبه عنوان  ی آموزش  يها

آموزان است، بر این  ادگیري دانشی ند یعامل مهم و شرط اصلی در فرا زهیانگ  .باشد یافراد م شرفتیپ زهیانگ 

خصوص در زمینه   ها و به یی برخوردارند، در تمامی حوزهالاساس افرادي كه از انگیزه و میل به پیشرفت با

جاي اینکه تحت   نشده به بینی ی خواهند داشت و در مواجهه با مسائل پیشاالیش بالتحصیل، پشتکار و ت 

بندند و در نتیجه عملکرد تحصیلی  هیجانات و افکار منفی قرار گیرند، راهکارهایی هر چه بهتر را به كار می  تأثیر 

 (.1999، كامپبل، جان و هنري) تري نیز خواهند داشت قوي



 
ها  ن یافتهاست. ای نشاط ذهنی داراي ارتباط مثبت انگیزه پیشرفت با  ها حاكی از آن است كه همچنین یافته

 .همسـو اسـت( 1389( و سرهنگی )1396شریفی، مرزیه و جناآبادي )هاي با نتایج پژوهش

و متوسطه   ییراهنما آن در مـدارس  ـت یو راههـاي تقو ینشـاط و شـاداب ـزانیم   یبررسـ( 1389)یسـرهنگ 

از   ی کیو نشاط به عنوان   شادي نشـان داده اسـت كـه  جیاسـت. نتـا دهیشهري استان كردستان را سنج

-ی م ی در آموزش و پرورش تلق  لیتحص  ضروري  هاياز جنبه یکی ژه ی و به و یزندگ  ریناپذ   ییهاي جداجنبه

 .شود

  ، ینشاط موجب نگرش مثبت به زندگتوان گفت ین انگیزه پیشرفت و نشاط ذهنی میدر زمینه رابطه مثبت ب

،  گمنیوسل نرید)گردد ی م یلیو تحص ینگرش مطلوب و عملکرد موثر شغل ،یجانیپنداره مثبت، تعادل هخود

  ت یپرورش و تقو  باشد.نگیزشی میا  ، فرآینـدهايآمـوزانوامل موثر بر نشاط ذهنی در دانـشاز جمله ع (.  2000

اهداف   يافراد در راستا ي ازهایو ن ق یمناسب رفتار، عال ی دهجهتو  ي انرژ  جادیسبب ا شرفتیپ يزهیانگ 

انگیزه  نشاط ذهنی است.  گذار بر  ر یتأثاز عوامل  ن آموزاشدر دان شرفتیپ هزیانگ  شود. ین میمع ارزشمند و

ین  مع اهداف ارزشمند و  يافراد در راستا ي ازهایو ن ق یمناسب رفتار، عال یدهجهتو  يانرژ  جاد یاپیشرفت با 

و   ینشـاط و شـاداب ـزان یم یبررسـ( 1389)یسـرهنگ  شود. آموزان میسبب افزایش نشاط ذهنی دانش

نشـان   جیاسـت. نتـا  دهیو متوسطه شهري استان كردستان را سنج   ییراهنما  آن در مـدارس   ـتیراههـاي تقو

  هاي از جنبه یک ی ژهیو به و یزندگ ریناپذ  ییهاي جدااز جنبه یکیو نشاط به عنوان  شادي داده اسـت كـه 

 . شودیم  یدر آموزش و پرورش تلق   لیتحص  ضروري 

   تحصیلی  ي هادورهسایر  به نتایج تعمیمدر  باید  دبو  ودمحد   آموزان دختردانش به  تحقیق   ین ا كه نجایی از آ 

مقاطع مختلف صورت   ي رو یآت  يهاكه پژوهش  شودی م  شنهادیپ .دشو لعماا زم ال طحتیااهاي دیگریا گروه

  ند یاجرا شود و فرا گرید  يهاها و شهرستانپژوهش در استان  نیشوند و ا  سه یبا هم مقا جیگرفته و نتا

 شود.  سهیمقا  گریکد یآنها با  یفرهنگ 

 منابع 

دانش آموزان   شرفت یپ زهیانگ  شیگروهی بر افزا  وهی. اثربخشی درمان شناختی بک به ش (1384) میمر  ،ياسود

)چاپ   ییكارشناسی ارشد رشته مشاوره. دانشگاه عالمه طباطبا نامهانیدختر متوسطه شهرستان درگز. پا

 .نشده(



 
  ی تیاز عوامل جمع  یو برخ  ير یادگی  ي و راهبردها  یزش یانگ   ي (. رابطه باورها1381. )باید  ف، یشهالو س   ، يالبرز

دانشگاه   یو انسان یدر درس آمار. مجله علوم اجتماع یعلوم انسان انیدانشجو یگروه ی لیتحص شرفتیبا پ

 . 13  :1 راز،یش 

دانشجویان.   در  تحصیلی  پیشرفت  با  پیشرفت  انگیزه (. رابطه 1390). تمنایی فر، محمد رضا و گندمی، زینب

 .19-15(: 1)4آموزش،  راهبردهاي  فصلنامه 

  زه یانگ   شیافزا  يدرباره راهبردها  رستانیو دب  ییبررسی نظر معلمان دبستان، راهنما.  (1377)  .يشجاعی، مهد 

 . تییكارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم ترب  نامهانیآموزان. پادانش شرفتیپ

تعلق به مدرسه و  (. رابطه اهداف پیشرفت با احساس 1396شریفی، فائزه؛ مرزیه، افسانه و جناآبادي، حسین ) 

 . 119-99(: 4) 6شناسی مدرسه،  ي روانآموزان. مجلهنشاط ذهنی دانش

بررسی رابطه ساده   (. 1381) . جهیمن الق، یی بهمن و شهنی  ان،یبرومند نسب، مسعود؛ نجار ن؛یشکركن، حس

چمران اهواز.   د یدانشگاه شه ان یدر دانشجو نی یو عزت نفس با كارآفر شرفتیپ  زهیانگ  ت، یو چندگانه خالق

 . 24-1(: 4و3) 3،چمران اهواز  د یی دانشگاه شهو روان شناس   تییمجله علوم ترب

  زش یو انگ  م یخود تنظ ير یادگی ي راهبردها نیرابطه ب ی (. بررس 1385) .و احمد  يعابد  ، يمهد  نژاد،یسبحان

.  یاضیآنان دردرس ر یلیآموزان دوره متوسطه شهرستان اصفهان با عملکرد تحصدانش  یل یتحص شرفتیپ

 . 82-97(: 1)1ز، یدانشگاه تبر یروانشناس  یپژوهش یعلم فصلنامه 

  ی لیبر بهبود عملکرد تحص يو فرآورده ا  يند یفرآ ی ذهن ي ساز هی شب ریتأث  ی(. بررس 1383. ) برزیدرتاج، فر 

 .یی. رساله دكترا، دانشگاه عالمه طباطبایل یعملکرد تحص یابیساخت و هنجار ان،یدانشجو

آموزان سال سوم مقطع  دانش   ن یدر ب  یفرا شناخت  يو راهبردها   تیرابطه خالق  ی(. بررس 1381عبدوس، زهرا. )

 دانشگاه الزهرا.  ارشد،یكارشناس   نامهانیمتوسطه. پا

  یلیتحص   شرفت یو پ  تی خودنظم داده، منبع كنترل، خالق  ي ریادگی  ن یرابطه ب  ی(. بررس 1376منصور. )  ، يغفور

دانشگاه    ارشد،یكار شناس   نامهان ی. پازیمتوسطه شهرستان تبر  د ینظام جد   يهارستانیآموزان سال سوم دب دانش

 . زیتبر



 
شده با  خود نظم داده  ير یادگی  يو راهبردها  زشییانگ   يبررسی رابطه باورها(.  1376)د ینژاد، عبدالمج  يموسو

كارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم   نامه ان ی. پاییآموزان سال سوم راهنمادانش لییتحص شرفتیپ

 دانشگاه تهران.   تییترب

خودنظم    يریادگ ی  يو راهبردها  نه ینابسته به زم   وابسته و   یرابطه سبک شناخت  ی(. بررس 1380. )داهللینژاد،    یول

  ی كارشناس  نامه انیپا اره، ی. منطقه چاپییآموزان سال سوم راهنمادانش  یاضیعملکرد ر ي داده شده 

 .زی دانشگاه تبر ارشد،یكارشناس 

Atkinson, J. w. & Birch. D. C. (1978). An introduction to motivation. NewYork: D.Van 

Nostrand.. 

Askari J. (2006). [Assessment of risk factors of motivational deficiencies in university 

students from their viewpoints]. Quarterly Journal of Andeesheh Va Raftar; 43(11): 455-623. 

[Persian] 

 Adhami A, Javadi Y, Haghdoost AA. (2002). [Relationship between facilities and manpower 

of basic sciences departments and academic achievement of medical students in Kerman]. 

The Journal of Qazvin University of Medical Sciences and Health Services; 22: 56-63. 

[Persian] 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development and well-being. American Psychologyist, 55, 68-78 

Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. Journal of American  

Henry, john w., & Campbell, c. r. (1999). Gender different in self- attributions: relationship 

of gender to attributional consistency, style, and expectations for performance in a college 

course. Sex roles: a journal of research, 41(1, 2): 95-104. 

Hassanzadeh R, Amuee N (Translators). (2001). [Angizesh baraye yadgiry (as nazariyye ta 

amal)]. Stapic DJ (Author). Tehran: Donyaye pajohesh. [Persian] 

Hermans HJ. A questionnaire measure of achievement motivation. Journal of Applied 

Psychology 1970; 54(4): 353-363 . 

Milyavskaya, M., & Koestner, R. (2011). Psychological needs, motivation, and well-being: A 

test of self-determination theory across multiple domains. Personality and Individual 

Differences 50, 387–391 

Mohamadi Y (Translator). (2006). [Educational psychology: theory and practice]. Slavin RE 

(Author). Tehran:Virayesh. [Persian] 



 
Najafi, M., Dehshiri, G. H., Mohamadi Far, M. A., Dabiri. S., & Jafari, N. (2015). "The 

effect of family function, self-esteem, selfefficacy and personality type on prediction of 

academic achievement motivation". Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 11(2), 

9-32. [In Persian] 

Osonwa, O. K., Adejobi, A. O., Iyam, M. A., & Osonwa, R. H. (2013). "Economic status of 

parents, a determinant on academic performance of senior secondary schools students in 

Ibadan, Nigeria". Journal of Developmental Psychology, 21(3), 367385. 

Ryan, R.M., & Fredrick. (1997). on energy, personality and health; subjective vitality 

dynamic reflection of well-being. Journal of personality, 65,529-565. 

Sockett, h. (1988). Education and will: Aspects of personal capability. American journal of 

education, 96, 195-214 

Unierzyski (2003). Achievement motivation in young tennis players. Journal of sports 

science and medicine 2, 144-186. 

Wang, M. T. & Holcombe, R. (2010). Adolescents' perceptions of classroom environment, 

school engagement, and academic achievement. American Educational Research Journal, 47, 

633–662 

 

 

 


