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 چکیده

آموزان دوره دوم  دانش در تحصیلی پیشرفت و تحصیلی خودکارآمدی با از شکست رابطه بین ترستعیین  حاضر پژوهش هدف

 دانش ی همه شامل تحقیق این آماری بود. جامعه و همبستگی یفیتوص نوع از یک پژوهش کمی، پژوهش این روش .بودمتوسطه 

 جدول مورگان از نمونه حجم نییتع یبرا .دباش می 1996-99 تحصیلی سال شهر تهران 8منطقه  دوم دوره متوسطه آموزان

 ابزار شد. استفاده ای چندمرحله تصادفی گیری نمونه روش از .آمد به دست نفر 400 پژوهش نیا در نمونه حجم شد. استفاده

 و فرامن اون تحصیلی خودکارآمدی پرسشنامه (،2002) همکاران و کانروی توسط در عملکرد شکست ارزیابی پژوهش پرسشنامه

 چندگانه استفاده شد. و رگرسیوناز آزمون همبستگی پیرسون  ها داده وتحلیل تجزیهآزمون پیشرفت تحصیلی بود. برای  و (1988)

از  ترس بین رابطه وجود دارد. دوم متوسطه ی دورهآموزان  دانش در تحصیلی خودکارآمدی با از شکست ترس بین نشان داد. نتایج

 دوم متوسطه رابطه وجود دارد. ی دورهآموزان  شدان در تحصیلی پیشرفت با شکست

 

 پیشرفت تحصیلی تحصیلی، خودکارآمدی ،از شکست ترس :کلیدی های واژه
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 مقدمه

های اصلی سیستم آموزشی در همه مقاطع تحصیلی است. یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی  افت تحصیلی یکی از دغدغه

های  (. در برخی از پژوهش1996، به نقل از خرمایی و همکاران،2،2019ورودولفو1ینشمیددانشجویان عوامل روانشناختی است )ر

پیشین، باورهای خودکارآمدی تحصویلی ادراک شده به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار روانشناختی بر موفقیت تحصیلی معرفی 

 (.1999ریان،، به نقل ازسپه2016و بائوویز،  5دنیسکو ،4استوارت ،9باوویز) استشده 

افراد خوشایند ولذت بخش  ی همهترس از شکست وقتی سراغ فرد می آید که در حال پیشرفت است رسیدن به موفقیت برای 

اضطراب می شوند وترس  دچار نیز وجود دارند که با قرار گرفتن در موقعیت های جدید وحتی با رسیدن به موفقیت، افرادی است،

اگر  همچنین( 2019وهمکاران،6ساگار) شددر مقابل پیشرفت هایشان خواهد  سدی خواهد آمد، از آنچه در آینده به سراغشان

 (.1996آتش دامن،) شودهایش افزایش می یابد وممکن است دچار ترس از شکست وناکامی  نگرانی مسئولیت فرد زیاد باشد،

جب بروز مشکالتی در سالمت جسمانی مثال ترس از شکست ممکن است مو برای نتایج از شکست ممکن است متفاوت باشد.

اساس نتیجه ی تحقیقی واکنش های معمول شکست شامل واکنش های عاطفی وتوجه بوده  بر( 2008وویت،) شودوخالقیت 

 (.2015همکاران، مکلند و) استوترس از شکست با شرم مورد انتظار از شکست مرتبط 

 اهداف پژوهش

 هدف اصلی

 آموزان دوره دوم متوسطه دانش در تحصیلی پیشرفت و تحصیلی خودکارآمدی اب از شکست تعیین رابطه بین ترس

 اهداف فرعی

 تعیین رابطه بین ترس از شکست با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه-

 تعیین رابطه بین ترس از شکست با موفقیت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه -

 فرضیه های پژوهش

 یه اصلیفرض

 آموزان دوره دوم متوسطه رابطه وجود دارد. دانش در پیشرفت تحصیلی و تحصیلی خودکارآمدی با از شکست ترس بین

 فرضیه های فرعی

 رابطه وجود دارد. دوم متوسطه ی دورهآموزان  دانش در تحصیلی خودکارآمدی با از شکست ترس بین (1

 دوم متوسطه رابطه وجود دارد. ی دورهآموزان  شدان در تحصیلی پیشرفت با از شکست ترس بین (2

 خودکارآمدی

                                                           
1Rheinschmidt 

2 Rodolfo 

3 Beauvais 

4 Tewart 

5 DeNisco 
6 Saggar 
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 است شده تعریف خاص تکلیف یک انجام برای خود توانایی از شخص قضاوت و باور عنوان به خودکارآمدی: مفهومی تعریف

 (.1999بندورا،)

( 1988) و فرامن اون تحصیلی دیخودکارآم پرسشنامه از آزمودنی که است ای نمره پژوهش این در خودکارآمدی: عملیاتی تعریف

 کند. می دریافت

 موفقیت تحصیلی

 .باشد می دوم متوسطه ی دوره آموزان پایان ترم دانش معدل تعریف عملیاتی: موفقیت تحصیلی در این پژوهش،

 شده در داخل کشور های انجام پژوهش

های یادگیری و پایداری در  هداف پیشرفت، راهبردآمدی، ا نقش خودکار"( در تحقیقی به نام 1996پور، حجازی و کیامنش ) محسن

های آنها تأثیر  ، انجام دادند نتایج تحلیل داده"آموزان سال سوم متوسطه )ریاضی( شهر تهران پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش

صیلی در درس گیری و پایداری بر پیشرفت تح های یاد آمدی، راهبرد کار مستقیم اهداف عملکرد گرایشی، عملکرد اجتنابی، خود

های بررسی شده در مدل بیشترین اثر مستقیم را بر پیشرفت  آمدی نسبت به سایر متغیر کار ریاضی را تأیید کرد. متغیر خود

گیری و پایداری بر  های یاد آمدی، راهبرد کار ای خود های واسطه تحصیلی در درس ریاضی داشت. اهداف تسلط از طریق متغیر

ای پایداری میان اهداف عملکرد اجتناب و  دار داشته است و نقش واسطه مستقیم و معنا یاضی تأثیر غیرپیشرفت تحصیلی در درس ر

 دار بود. پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی معنا

گانه پیشرفت با ترس از  های چهار گانه هدف نام بررسی روابط ساده و چند"( در تحقیق خود به 1996زاده، شکرکن و حقیقی ) قلی

به این نتایج رسیدند، که بین هدف  "های شهرستان ایذه آموزان پسر سال اول دبیرستان عملکرد تحصیلی در دانششکست و 

دار  دار، بین هدف تسلط اجتناب و اضطراب امتحان همبستگی مثبت معنی گرا و اضطراب امتحان همبستگی منفی معنی تسلط

دار وجود ندارد. همجنین نتایج حاصل از  با اضظراب امتحان همبستگی معنیگرا و عملکرد اجتناب  بین اهداف عملکرد و ؛وجود دارد

گانه پیشرفت با  های اهداف چهار تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر نشان داد که ضریب چند متغیری برای ترکیب خطی متغیر

گانه  های اهداف چهار از میان متغیردار است. در ضمن نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که  آموزان معنی اضطراب امتحان دانش

باشند.  کننده اضطراب امتحان می بینی گرا و تسلط اجتناب پیش های اهداف تسلط بین متغیر های پیش پیشرفت به عنوان متغیر

گانه و عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت وجود دارد. در ضمن نتایج تحلیل  های چهار ها نشان داد بین هدف همچنین یافته

گرا و  های اهداف تسلط بین متغیر های پیش گانه پیشرفت به عنوان متغیر های اهداف چهار یون نشان داد که از میان متغیررگرس

 باشند. کننده عملکرد تحصیلی می بینی عملکرد اجتناب پیش

 شده در خارج از کشور های انجام پژوهش

پیشرفت و اضطراب امتحان و تذرس از شکست را بر روی های  گانه هدف ( در تحقیقی مدل چها2019الیوت و مک گریگور )

گرا با ترس رابطه نداشت ولی هدف تسلط اجتناب با  های تسلط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه به کار بردند در تحقیق آنان، هدف

داری نشان داد و  یداری داشت. هدف عملکرد اجتناب با اضطراب امتحان رابطه مثبت معن اضطراب امتحان رابطه مثبت و معنی

 گرا با اضطراب امتحان رابطه مثبت ولی غیر معنی دار داشت. هدف عملکرد

آموز دوره ابتدایی را به دانش 169های اجتماعی و جرات ورزی و تحصیلی بررسی کردند. آنان ( قابلیت2019و همکاران ) 9ولش

مان تعیین کردند و پیشرفت تحصیلی آنان با نمرات ریاضی و آموزان را معلهای اجتماعی دانشصورت تصادفی برگزیدند. قابلیت

 زبان مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان داد پیشرفت تحصیلی با قابلیت اجتماعی و جرات ورزی افراد ارتباط مستقیمی دارد.

                                                           
7- Welsh 
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وز پرداختند. دانش آم 286( در تحقیق دیگری به بررسی رابطه ترس از شکست و پیشرفت تحصیلی در 2016و همکاران ) 8چن

نتایج تحقیق آنان از رابطه مثبتی میان پیشرفت تحصیلی و رهبری اجتماعی، تحمل ناکامی، مهارت اجتماعی جرئت ورزی و روابط 

های تحصیلی و ترس از شکستو دوستانه با همساالن حکایت داشت و همچنین رابطه منفی میان پیشرفت و پرخاشگری، ناسازگاری

 االن را نشان می داد.روابط نامطلوب با همس

زن( در حال تحصیل در سطح  191مرد و  49دانشجوی ) 180( در تحقیقی که بر روی 2016گریگور ) و مک 10، الیوت، هولی9اندرو

بین مثبت ترس از شکست و هدف تسلط اجتناب  مقدماتی روانشناسی انجام گرفت نشان دادند که هدف عملکرد اجتناب پیش

ای با اضطراب امتحان  گرا رابطه گرا و عملکرد های هدف تسلط ای ترس از شکست هستند. متغیر ا حاشیهبین مثبت، مهم و ی پیش

 نداشتند.

 -1از  :ی غرب را مورد آزمون قرار داد که نتایج کسب شده عبارت بود مقیاس ترس از شکست منطقه 2014در سال  11درسیکل

 دختران در مواجه با ترس از شگست سازگارتر از پسران بودند. -2میانگین ترس از شکست دختران بیشتر از پسران بود. 

ی خود به بررسی رابطه میان تر از شکست، اضطراب اجتماعی، خودکارآمدی و نقش آن در پیش  مطالعه در( 2014)12جورتیک

 بینی موفقیت در امتحان پرداخت. نتایج نشان داد که ترس از شکست رابطه منفی با خودکارآمدی دارد.

 ش پژوهشرو

 و همبستگی یفیتوص نوع از یک پژوهش کمی، ها دادهگردآوری  روشاین پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر 

 .باشد می

 ها دادهروش اجرا و گردآوری 

 استفاده شده است. ها دادهدر این پژوهش از دو روش برای اجرا و گردآوری 

 الف: کتابخانه ای:

 استفاده شد. ها دادهش برای اجرا و گردآوری در این پژوهش از دو رو

، پایان مقاالت ،هاکه با مطالعه کتاب خواهد شدای استفاده از روش اسنادی یا کتابخانهی پژوهش ها دادهبرای جمع آوری بخشی از 

 زم جمع آوری شد.ی الها داده، و تحقیقات به منظور تدوین چارچوب نظری در جهت پاسخ به مساله در نظر گرفته شده نامه ها

 ب: میدانی:

از کسب مجوز از دانشگاه مربوطه و آموزش و  پس در قالب یک طرح توصیفی، پژوهش، یها داده از یگرید بخش یآور جمع یبرا

های این پژوهش انتخاب  یآزمودن مناسب، گیری نمونهشهر تهران، به مدرسه های مورد نظر مراجعه شد. با روش  8پرورش منطقه 

در  ها دادها رعایت اصول اخالقی، هر سه پرسشنامه مورد نظر در این پژوهش، بین آزمودنی ها توزیع شد و از این طریق، شدند و ب

 بخش میدانی جمع آوری شدند.

 ها داده وتحلیل تجزیهروش 

 لیتحل و یبند صهخال یبرا نیهمچن .ه استشد یبند طبقه و وارداکسل  افزار نرم در ها نامه پرسش از آمده دست به یها داده

توصیفی و  آمار یها روش از و SPSS یآمار یافزارها نرم یریکارگ به با ها داده با مرتبط یآمار یها هیفرض آزمون و ها داده

 :است شده استفاده ریز شرح بهاستنباطی 

                                                           
8- Chen 

9- Andrew 

10- Holly 

11 -Drsykl 

7-Guretic 
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 ن،یانگیم: مانند یفیصتو آمار یها روش از استفاده با ها، پرسشنامه مواد و نمونه افراد یها یژگیو یآمار یها مشخصه •

 شده است. نییتع ....و اریمع از انحراف انس،یوار

ه شد استفاده ستوگرامیه نمودار نیهمچن و رنوف،یاسم-کولموگروف آزمون از ها داده عیتوز بودن نرمال یبررس یبرا •

 است.

ه از آزمون همبستگی پیرسون تعیین رابطه بین متغیرهای پژوهش و تعیین نقش متغیر مستق در متغیرهای وابست یبرا •

 ه است.شد استفادهو رگرسیون چندگانه 

 استنباط آماری

 فرضیه اصلی

شهر تهران رابطه  8آموزان دوره دوم متوسطه منطقه  دانش در پیشرفت تحصیلی و تحصیلی خودکارآمدی با از شکست ترس بین

 وجود دارد.

ترس از شکست  یابیارزبه پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی بر اساس بمنظور بررسی فرضیه فوق با استفاده از تکنیک رگرسیون 

 پرداخته میشود. در نمونه آماری تحقیقدر عملکرد 

 ترس از شکست در عملکرد یابیارزپیش بینی خودکار آمدی تحصیلی بر اساس تعیین  بیضرجدول  .1شماره جدول 

ضریب  ضریب همبستگی

 تعیین

 ضریب تعیین تعدیل شده

00608- 00602- 00598- 

 

پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی بر اساس آنالیز واریانس آزمون رگرسیون  .2شماره جدول 

 ترس از شکست در عملکرد یابیارز یمولفه ها

 درجه مربعات مجموع مدل

 آزادی

 Sig یمعنادارسطح   آماره F مربعات میانگین

 00042 50118 410194 5 2050699 رگرسیون 

     540910 194 105960151 خطا

       199 109410820 کل

 

 

ترس  یابیارز یمولفه هاپیش بینی خودکار آمدی تحصیلی بر اساس جدول ضرایب آزمون رگرسیون  .3شماره جدول 

 از شکست در عملکرد

ضرایب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده متغیرهای مستقل

 شده

t  سطح

 معناداری

B Std. Error Beta 

 000029 160196   10812 940026 ضریب ثابت

FESE 0044- 00061 00162 20899 00005 

FDOSE 0098- 000102 00095 1059 00004 
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FHUF 0010- 00069 00098 2008 00099 

FIOLI 0029- 00051 0019 9061 00001 

FUIO 0018- 00092 00084 1091 000089 

می توان  هبستگیضریب تعیین تعدیل شده را نشان می دهد با توجه به ضریب  و تعیین یبضر ی،ضریب همبستگ 1شماره  جدول

 مولفه های ارزیابی ترس از شکست(وابسته )ر یو متغخودکارآمدی تحصیلی( مستقل )بین متغیر مناسبی گفت که همبستگی 

بدین ترتیب همان طور  رسیون را بررسی می کندجدول آنالیز واریانس است که صحت کلی معادله رگ 2 شماره جدول وجود دارد.

و معنی داری آن در سطح اطمینان باالی  = sig 00042 و F =50118 شود، با توجه به مقدارآماره آزمون که در جدول مشاهده می

 % معادله رگرسیون معتبر بوده و نتایج آن قابل تحلیل است.95

در صورتیکه سطح معناداری مربوط به هر  ون معناداری این ضرایب استجدول ضرایب معادله رگرسیون و آزم 9شماره جدول 

و  FDOSEو  FESEجا مولفه در این ضریب مربوطه را وارد مدل نمود.%( باشد می توان 5کمتر از سطح قابل قبول خطا ) ضریب

FHUF  وFIOLI  وFUIO .آمده  بدست 940026ون جزء ثابت معادله رگرسی و ضریب ثابت معادله رگرسیون وارد مدل میشوند

 است که می توان معادله رگرسیون را به صورت ذیل نوشت:

 FESE .0.0- FDOSE .01.- FHUF -022. 620.29 =خودکارآمدی تحصیلی 

 .026- FLOLI .010- FUIO 

 

 ترس از شکست در عملکرد یابیارزتعیین پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی بر اساس  بیضرجدول  .2جدول شماره 

ضریب  ب همبستگیضری

 تعیین

 ضریب تعیین تعدیل شده

00511- 00505- 00499- 

 

ترس از  یابیارز یمولفه هاآنالیز واریانس آزمون رگرسیون پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس  .5جدول شماره 

 شکست در عملکرد

 درجه مربعات مجموع مدل

 آزادی

 (Sig) یمعنادارسطح   آماره F مربعات میانگین

 00002 90564 410194 5 2050699 سیونرگر 

     540910 991 105960151 خطا

       996 109410820 کل

 

ترس از  یابیارز یمولفه هاپیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس جدول ضرایب آزمون رگرسیون  .9شماره جدول 

 شکست در عملکرد

ضرایب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده متغیرهای مستقل

 هشد

t  سطح

 معناداری

B Std. Error Beta 

 00000 21009  10009 990295 ضریب ثابت
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FESE 0096- 00165 00156 1044 00005 

FDOSE 1028- 00019 00124 10295 00004 

FHUF 2019- 00925 00069 20569 00041 

FIOLI 0094- 00049 0056 20929 00001 

FUIO 2099- 00091 00019 10084 000091 

می توان  هبستگیضریب تعیین تعدیل شده را نشان می دهد با توجه به ضریب  و تعیین یبضر ضریب همبستگی، 4شماره  جدول

 مولفه های ارزیابی ترس از شکست(وابسته )ر یو متغخودکارآمدی تحصیلی( مستقل )بین متغیر مناسبی گفت که همبستگی 

بدین ترتیب همان طور  س است که صحت کلی معادله رگرسیون را بررسی می کندجدول آنالیز واریان 5 شماره جدول وجود دارد.

و معنی داری آن در سطح اطمینان باالی  = sig 00002 و F =90564 شود، با توجه به مقدارآماره آزمون که در جدول مشاهده می

 % معادله رگرسیون معتبر بوده و نتایج آن قابل تحلیل است.95

در صورتیکه سطح معناداری مربوط به هر  ضرایب معادله رگرسیون و آزمون معناداری این ضرایب استجدول  6شماره جدول 

و  FDOSEو  FESEجا مولفه در این ضریب مربوطه را وارد مدل نمود.%( باشد می توان 5کمتر از سطح قابل قبول خطا ) ضریب

FHUF  وFIOLI  وFUIO آمده  بدست 940026جزء ثابت معادله رگرسیون  وند.و ضریب ثابت معادله رگرسیون وارد مدل میش

 است که می توان معادله رگرسیون را به صورت ذیل نوشت:

 FESE 1020- FDOSE .012013- FHUF -039. 30235. =عزت نفس 

 .0.2 - FLOLI .2036- FUIO 

 

 فرضیه های فرعی

 فرضیه فرعی اول

 رابطه وجود دارد. تهران شهر 8دوم متوسطه منطقه  ی دورهموزان آ دانش در تحصیلی خودکارآمدی با از شکست ترس نیب( 1

 تحصیلی خودکارآمدی با از شکست نتایج آزمون همبستگی پیرسون تعیین رابطه بین ترس ..جدول شماره 

 ترس از شکست 

از ترس 

 شکست

 -*r 480/0 ماره همبستگی پیرسونآ

 Sig 0012/0 یمعنادارسطح 

 999 تعداد

علت  به نوجوانان نمونه آماری تحقیق پرداخته است. تحصیلی خودکارآمدی با از شکست ه بررسی رابطه بین ترساین فرضیه ب

مشاهده  با رابطه استفاده شده است. معناداری این و بررسی جهت کمی و پیوسته بودن متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون برای

 با از شکست داری مربوط به آزمونهای همبستگی پیرسون، بین ترسمعنا سطح ،9( در جدول شماره sig) یمعنادارسطوح 

 با از شکست میتوان گفت بین ترس نیبنابرا ؛کمتر است لذا این فرضیه تایید میشود 01/0 مقدار از تحصیلی خودکارآمدی

بطور کلی نتایج  .دارد وجود 01/0در سطح  - =0r/ 480 معنادارافراد نمونه مورد بررسی، همبستگی منفی  تحصیلی خودکارآمدی
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تحقیق در مورد این فرضیه نشان داد که افزایش ترس از شکست در افراد نمونه آماری تحقیق بطور معناداری موجب کاهش 

 خودکارآمدی تحصیلی در آنها شده است.

 فرضیه فرعی دوم

 ر تهران رابطه وجود دارد.شه 8دوم متوسطه منطقه  ی دورهآموزان  دانش در تحصیلی پیشرفت با از شکست ترس بین (2

 تحصیلی پیشرفت با از شکست نتایج آزمون همبستگی پیرسون تعیین رابطه بین ترس .0جدول شماره 

 ترس از شکست 

پیشرفت 

 تحصیلی

 - **r 599/0 ماره همبستگی پیرسونآ

 Sig 00001/0 یمعنادارسطح 

 999 تعداد

 

علت کمی و  به نوجوانان نمونه آماری تحقیق پرداخته است. تحصیلی پیشرفت با از شکست این فرضیه به بررسی رابطه بین ترس

مشاهده سطوح  با رابطه استفاده شده است. معناداری این و بررسی جهت پیوسته بودن متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون برای

 پیشرفت با از شکست ن، بین ترسمعناداری مربوط به آزمونهای همبستگی پیرسو سطح ،8( در جدول شماره sig) یمعنادار

 تحصیلی پیشرفت با از شکست میتوان گفت بین ترس نیبنابرا ؛کمتر است لذا این فرضیه تایید میشود 01/0 مقدار از تحصیلی

بطور کلی نتایج تحقیق در مورد این  .دارد وجود 01/0در سطح  -=599/0rنوجوانان نمونه مورد بررسی، همبستگی مثبت معنادار 

ه نشان داد که افزایش ترس از شکست در افراد نمونه آماری تحقیق بطور معناداری موجب کاهش پیشرفت تحصیلی شده فرضی

 است.

 

 بحث و نتیجه گیری

 فرضیه اصلی

شهر تهران رابطه  8آموزان دوره دوم متوسطه منطقه  دانش در پیشرفت تحصیلی و تحصیلی خودکارآمدی با از شکست ترس بین

 وجود دارد.

آموزان دوره  دانش در پیشرفت تحصیلی و تحصیلی خودکارآمدی با از شکست ترس نشان داد که بین جینتا ر اریابی فرضیه اصلی،د

پور، حجازی و کیامنش  این پژوهش با پژوهش محسن نتایج شهر تهران رابطه معنی دار وجود دارد. 8دوم متوسطه منطقه 

 ،(1995پردنجانی و باورصاد ) مقدم، براز چراغیان، فریدونی ،(1996آبادی ) عباس ،(1996زاده، شکرکن و حقیقی ) قلی ،(1996)

زاده  مرادی ،(1999مرادی و هاشمی ) شعیری، میرزایی، پروری، شه ،(1994سپهریان، رضایی ) ،(1994زینی وند و همکاران )

رجبی و عباسی  ،(1990همکاران )مرثی و کیا ،(1992عبدلی وهمکاران ) ،(1992قنبری و همکاران ) ،(1992) حسینی ،(1992)

چن و  ،(2019الیوت و مک گریگور ) ،(1989ای ) وکیلی، لواسانی، حجازی و اژه ،(1991مهدوی غروی، خسروی و نجفی ) ،(1990)

 همسو و همخوان است. (2008) ونیوکافتسسیدریس  ،(2012گاالو وود ) ،(2014جورتیک ) ،(2016همکاران )

 هشفرضیه های پژو-5-2

 تهران شهر 8دوم متوسطه منطقه  ی دورهآموزان  دانش در تحصیلی خودکارآمدی با از شکست ترس بین فرضیه فرعی اول:

 رابطه وجود دارد.
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دوم متوسطه  ی دورهآموزان  دانش در تحصیلی خودکارآمدی با از شکست ترس در اریابی فرضیه فرعی اول، نتایج نشان داد که بین

 ،(1996پور، حجازی و کیامنش ) محسناین یافته ها با نتایج پژوهش های  جینتا رابطه معنی دار وجود دارد. تهران شهر 8منطقه 

زینی وند و  ،(1995پردنجانی و باورصاد ) مقدم، براز چراغیان، فریدونی ،(1996آبادی ) عباس ،(1996زاده، شکرکن و حقیقی ) قلی

 حسینی ،(1992زاده ) مرادی ،(1999مرادی و هاشمی ) ری، میرزایی، پروری، شهشعی ،(1994سپهریان، رضایی ) ،(1994همکاران )

مهدوی  ،(1990رجبی و عباسی ) ،(1990همکاران )کیامرثی و  ،(1992عبدلی وهمکاران ) ،(1992قنبری و همکاران ) ،(1992)

چن و همکاران  ،(2019ریگور )الیوت و مک گ ،(1989ای ) وکیلی، لواسانی، حجازی و اژه ،(1991غروی، خسروی و نجفی )

یا « ترس از شکست» همسو و همخوان است. (2008) ونیوکافتسسیدریس  ،(2012گاالو وود ) ،(2014جورتیک ) ،(2016)

ترس از »توسط اتکینسون عنوان گردید. طبق نظریه ی اتکینسون  1959برای اولین بار در سال « گرایش به اجتناب از شکست»

صیف می کند که در رابطه با احساس شکست احساس می گردد نه در رابطه با شکست واقعی؛ به عبارت اضطرابی را تو «شکست

معین می باشد. بر اساس این  تکالیف عبارت از: داشتن اضطراب در مورد عدم توانایی در انجام برخی« ترس از شکست»دیگر 

است، تکالیفی را که دارای سطح دشواری « ترس از شکست»زه ی نظریه، افرادی که انگیزه پیشرفت در آن ها قوی تر از انگی

ترس از »ی تکالیف خیلی آسان یا خیلی دشوار پرهیز می کنند و برعکس، افرادی که انگیزه  متوسط هستند ترجیح می دهند و از

 هند. همچنین افراد داراید رآن ها قوی تر از انگیزه ی پیشرفت است، تکالیف خیلی آسان یا خیلی دشوار را ترجیح می د« شکست

از بین دو موقعیت دشوار و متوسط، احتماال موقعیت دشوار را بر می گزینند، زیرا در صورت شکست در « ترس زیاد از شکست»

 اجتماعی یادگیری نظریه چنین موقعیتی به دلیل دشوار بودن تکالیف، به احتمال کمتری مورد نکوهش قرار خواهند گرفت براساس

 می احساس که فعالیتهایی از و کنند می امنیت احساس آنهـا دادن انجـام از کـه بپردازند هایی فعالیت به دارند تمایل فرادا بندورا،

 برای اندازه چه تا افراد که کند می تعیین خودکارآمدی باورهـای. کننـد مـی پرهیـز ندارنـد، را آنها دادن انجام توانایی کنند

 انگیزش، چون مهمی فرآیندهای پایه. کننـد می مقاومت موانـع برابـر در میـزان چـه تا و کنند می فصر انرژی خود های فعالیت

 در زندگی از رضایت توان می جوانی و نوجوانی در متغیر این کمـک بـه که .است خودکارآمدی فردی، عالیق و روانی بهزیستی

 طور به قادرند که معتقدند هستند، قوی خوداثربخشی احساس نظـر زا کـه افـرادی نظریـه، ایـن در .کرد بینی پیش را آینده

 انتظار مشکالت، بر غلبه در قوی خوداثربخشی دارای اشخاص کـه آنجـا واز برآینـد، خـود زندگی رویدادهای عهده از مؤثری

 عنوان به خودکارآمدی .دارند خود های توانایی به بیشتری اعتماد و ترنـد قدم ثابت مراتب به خود های کوشش در دارند، موفقیت

 نمی کاری دیگر که باشیم معتقد اگر .است شده تعریف ویژه موقعیت یـک در موفقیـت بـه رسـیدن بـرای توانایی در ما اعتقاد

 یـا موفقیـت تعیـین در مهمـی عامـل خودکارآمـدی بنـدورا، نظر به. نکنیم هـم تالش حتی است ممکن پس دهیم، انجام توانیم

 و هیجانی سالمت و مشکالت با رویارویی چگونگی افراد، تفکر طرز بر خودکارآمدی باورهـای .اسـت عمـر سراسـر در مـا شکسـت

 رسند، می آمیز موفقیت نتایج بـه عملکـرد در کـه افـرادی. گذارد می تأثیر استرس با مقابله و گیری تصمیم جسمانی،

 و ساز یک اثربخشی خود ادراک یابد می کـاهش شـان خودکارآمـدی خورند، می شکست هک افرادی و افزایش، آنها خودکارآمدی

 توانند می نوجوانی ی دوره در تحوالت و تغییر. سـازد مـی هـا نقـص مشـکالت، بـا رویارویی به قادر فردرا که است شناختی کار

 وجـود به را آموزان دانش در را از شکست ترس و امیدینا و انتظار و هیجان احساس بر عالوه را احساسات از متنوعی ی مجموعه

 از حمایت و تعلل یا کاری اهمال سازی، خودناتوان: جمله از رفتاری الگوهای تمامی اصلی هسته شکست از ترس .آورد

از  راسه) که کند می اشاره افرادی به خود گرانه تحلیـل روان های موشکافی در فروید. است خودکارآمدی و خودارزشمندی

 گیری شکل نحوه از ناشی را شکست از ترس اصلی یشهر .ترسـند مـی آن پیامـدهای و شکست به رسیدن از و داشته(  شکست

 احسـاس نظر از که افرادی شود؛ می استنباط اینگونه ها یافته این تبیین در .است کـودکی دوران در فـرد اجتماعی هویت

 دارای اشخاص. برآیند خود زندگی رویدادهای عهده از مؤثری طور به قادرند کـه معتقدنـد هسـتند، قـوی خودکارآمـدی

 می موفق "غالبا و دارند خود های توانایی به بیشتری اعتماد و بیشتر موفقیت انتظـار مشـکالت، بـر غلبـه در بـاال خودکارآمدی
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 و ناتوانی احساس دارند، کمی خودکارآمدی که افرادی اما؛ بیایند کنار مختلف وضـعیتهای بـا تواننـد مـی که معتقدند و شوند

 آنها تالشهای اگر شوند، می روبرو زندگی در موانعی با که هنگامی افراد این کنند مـی زنـدگی رویـدادهای کنتـرل در درمانـدگی

 کنند می فکر چون دهند مین انجام اوضاع تغییر برای تالشی دیگر و کنند می امید قطـع باشد نتیجه بی مشکالت با برخورد در

 .است عمر سراسر در ما شکست یا موفقیت تعیین در مهمی عامل خودکارآمدی بندورا، نظـر بـه. است نتیجه بی آنها تالشهای که

شهر  0دوم متوسطه منطقه  ی دورهآموزان  دانش در تحصیلی پیشرفت با از شکست ترس نیب فرضیه فرعی دوم:

 .تهران رابطه وجود دارد

آبادی  عباس ،(1996زاده، شکرکن و حقیقی ) قلی ،(1996پور، حجازی و کیامنش ) یافته ها با یافته های پژوهش محسن این

مهدوی غروی، خسروی و نجفی  ،(1990و عباسی ) یرجب 1995پردنجانی و باورصاد ) مقدم، براز چراغیان، فریدونی ،(1996)

 ،(2014جورتیک ) ،(2016چن و همکاران ) ،(2019الیوت و مک گریگور ) ،(1989ای ) وکیلی، لواسانی، حجازی و اژه ،(1991)

( یک منبع ثابت از استرس یا اضطراب است که شرایط روانی و FFترس از شکست ). ( همسو و همخوان است2012گاالو وود )

ا به عنوان تمایل به تحلیل و کونروی و همکارانش، ترس از شکست ر .تخریب می کند را در زمینه تحصیل دانش آموزان عملکرد

ترس  در تحقیقات مربوط به ارزیابی تهدیدی برای دست یابی به اهداف معنادار شخصی، که برای فرد مهم هستند، مشاهده کردند

ترین منابع نگرانی و ع، ترس از شکست یا ارزیابی اجتماعی منفی بعنوان شایاز شکست در اراتباط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی

نشان داده که هردو نگرانی درباره فرایند )مانند  نوجوانانگزارش شده است. تحقیق بر روی  دانش آموزان رس ناهنجار، میاناست

دانش آموزان مرتبط بوده است. برای مثال نگرانی های  FF( با معلمان( و نتایج )مانند شکست، انتقاد والدین یا امتحان ندادنخوب 

ترس از شکست باعث  .از ارزیابی منفی، احساس بی کفایتی، بی انگیزگی، نا امیدی و ... مربوط استبه ترس از شکست، ترس  موفق

 پاسخ .می شود افراد اهدافی را انتخاب کنند که برای توسعه مهارت، مطلوب نیست و یا انگیزه الزم را در نوجوانان ایجاد نمی کند

 د.می باشد، مهم هستن دانش آموزانای که یک منبع اضطراب بر FFهای مقابله ایی موثر به 

 پژوهش اتپیشنهاد

نیز  در سایر اقشارشود این پژوهش  انجام شده است، پیشنهاد می دانش اموزان مقطع متوسطه دومآنجایی که مطالعه حاضر در ( از1

 انجام شود.

زایی  های شخصیتی به عنوان متغیر برون از متغیر ویژگی بر خودکار آمدیشود پژوهشگران در مطالعات بعدی عالوه  می یه( توص2

 اثرگذار باشد استفاده کنند. ترس از شکستتواند بر  که می

ها از طریق پرسشنامه، از  آوری داده یعنی عالوه بر جمع؛ کیفی عمل کنند است پژوهشگران در مطالعات مشابه به صورت ( بهتر9

 نیز استفاده کنند. شجویاندانآوری اطالعات از جمله مصاحبه با  های دیگر جمع شیوه

، مورد تر س از شکستاجتماعی خانواده در  –های خانواده از جمله موقعیت اقتصادی  های آتی آثار ویژگی است در پژوهش ( بهتر4

 بررسی قرار گیرد.

 توان از نتایج این پژوهش در سازمان های ذیربط از جمله آموزش و پرورش بهره برد. ی( م5

 پیشنهادات کاربردی

از آنجا که بین مولفه های خودکارآمدی و ترس از شکست رابطه معنادار وجود دارد پیشنهاد می شود مشاوران و متخصصان  .1

دو  ینا یاورانه می توانند در فرایند ارزیابی مراجعان خود که از مسائل مربوط به اضطراب وترس و عدم عزت نفس رنج می برند،

 کنند و از نتایج این پژوهش در راستای خود بهره گیرند.مولفه بخصوص ترس از شکست را بررسی 
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ادراک از سبک های فرزندپروری در نوجوانان بررسی  براساس یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود دالیل ضعیف بودن .2

که به صورت این منظور پیشنهاد می گردد آموزش های عمومی و اختصاصی و مهارت های فرزندپروری در مراکز مشاوره  به شود.

 جلسه های عمومی و خصوصی تشکیل می گردد می تواند به افراد در بهبود اطالعات آن ها در این امر یاری رساند.

 اخالقی اصول

 پس از انتخاب نمونه های پژوهش و برای رعایت مسائل اخالقی شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، اقدامات زیر صورت پذیرفت:

 وضیح صادقانه اهداف پژوهش، رضایت آگاهانه از افراد و والدینشان برای شرکت در پژوهش اخذ گردید.در ابتدای تحقیق؛ با ت -1

 در اجرای پژوهش سعی بر آن بود که با برقراری ارتباط موثر با آزمودنی ها از لحاظ مشکالت احتمالی مورد حمایت قرار گیرند. -2

 ژوهشگر کامال حفظ شد.رازداری و محرمانه ماندن اطالعات هم از جانب پ -9

 در تمامی مراحل اجرای پژوهش سعی شد تا هیچ گونه آسیبی به شرکت کنندگان در پژوهش وارد نگردد. -4

گویی به سواالت داشتند، اجازه  کنندگان، کسانی که نیاز به استراحت در حین پاسخ در حین تکمیل پرسشنامه توسط شرکت -5

 ایند.داده شد که در حد امکان استراحت نم
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