
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


37

 

 

 

 
 های شخصیتی با انگیزش پیشرفت رابطه اضطراب امتحان و ویژگی

 1آموزان در دانش


*دكترشيرينكوشكي

**دكترحيدرعليهومن

***پروانهيارمحمدي

 چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط بين اضطراب امتحان و ويژگي های شخصـيتي بـا انگيـزش پيشـرفت در     
دانش آموز با روش تصادفي چنـد مرحلـه ی از منـاطق     721ی به حجم منظور نمونهدانش آموزان انجام شد. بدين 

(، انگيزش 1310از پرسشنامه های اضطراب امتحان ساراسون ) .نتخاب گرديداگانه آموزش پرورش شهر تهران،  13
تحليـل  آوری اطالعات الزم و به منظـور  ( برای جمع1321های شخصتي نئو، )( و ويژگي1330پيشرفت هرمنس )

ها حاكي از آن است كه ويژگي هـای شخصـيتي بـا     گرسيون چند متغيری استفاده شد. يافتهرداده ها از روش آماری 
دارد و انگيـزش پيشـرفت را بـه ميـزان      وجدان بودن و برونگرايي  با انگيزش پيشرفت دانش آموزان رابطـه معنـادار  

( =04/10Fا انگيزش پيشرفت در آنـان رابطـه معنـادار )   اضطراب امتحان دانش آموزان ب پيش بيني مي كند. 16/43
اضـطراب امتحـان بـا     ،همچنـين  .كنـد انگيزش پيشرفت را پـيش بينـي مـي    27/21دارد و اضطراب امتحان به ميزان 

ويژگيهای شخصيتي بازبودن، با وجدان بودن و عصبيت رابطه معنادار رابطه معنـادار دارد و سـه مقيـاس مـذكور بـه      
 كند.بيني ميضطراب امتحان را پيشا 38/76ميزان 


دانش آموزان.و ويژگي های شخصيتي، اضطراب آزمون، انگيزش پيشرفت كليدي:هايهواژ

                                                 
 Email: shirin_kooshki@yahoo.com                                         دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزیگروه روانشناسي * استاديار 
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزیگروه روانشناسي * استاديار 

 * كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي
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 مقدمه

گفتگو درباره  علل رفتاری دانش آموزان، روشنگر برخي از ديدگاههای مختلف درمورد انگيزش است. به طوری 
ز ديدگاه رفتاری و محيطي بررسي مي كننـد و برخـي بـر نقـش علـل      دانش آموزان را ا ،كه برخي از معلمان رفتاری

وجود دارند كه الزم  ياين مطلب نشان مي دهد الگوهای انگيزشي متفاوت .دروني يا به اتخاذ بينابيني تأكيد مي ورزند
ند تـا  است معلمان درباره الگوها يا نظريه های انگيزشي، چرا و چگونگي انگيزش تحصيليي دانـش آمـوزان بينديشـ   

رفتار خود در مدرسه را هدايت كنند. رفتار دانش آموزان نيز نشان مي دهد كه انگيزش خصيصه مهمي است كه همه 
دانش آموزان برانگيخته شده به فعاليتها عالقمند، سخت كوش اند، اعتمـاد   .فعاليتهای آنان را تحت تأثير قرار مي دهد

مي دهند و خوب عمل مي كننـد. امـا وقتـي دانـش آمـوزان عملكـرد        به نفس دارند، در انجام تكاليف استمرار نشان
اما اگر بيشتر تالش كنند  رای يادگيری برانگيخته نبوده اند،ضعيفي داشته باشند، ممكن است كه معلمان بگويند آنها ب

 ،گـذارد  بهتر خواهند شد. با اين فرض كه انگيزش تحصيلي هدفي ارزشمند است و بر تمام ابعاد تحصيلي تأثير مـي 
، 1شـانك و  يچرتنياصلي ترين هدف خود قرار دهند.)پالزم است ملعمان و دست اندركاران آموزش و پرورش آن را 

( انگيزش را مي توان به عنوان عامل نيرودهنده، هدايت كننـده ونگهـداری رفتـار تعريـف     1721، شهرآرای، 8008
نيـاز يـا خواسـت     ،و انگيـزه  به عمل خاصي اسـت تمايل يا گرايش  ( معتقد است انگيزش يك1338كرد. سيفرت )

بنابراين، انگيزش را عامل كلي مولد رفتار و انگيزه را علت اختصاصـي   .كه انگيزش را موجب مي شوداست خاصي 
انجام شده كـه نتـايج    2(. پژوهشهای متعددی در ارتباط با انگيزش پيشرفت1724)سيف،  رفتار به حساب مي آورند

مي دهد. در پژوهشي كه به بررسي ارتباط كاربرد راهبردهای انگيزشي با تكميل تكاليف پرداختـه   نشان قابل تأملي را
كه پاداشهای زياد به دانش آموزان باعث مي شود كه آنان بيشتر تكاليف خود را تكميل كنند مشخص شد ، است شده

گـذاری تكـاليف انگيـزش و     (. نتيجه پژوهش ديگری كـه بـه بررسـي تفـاوت در ارزش    8003، 3ديگرانو  )اميرين
راهبردهای فراشناختي در پايه های تحصيلي و جنسي پرداخته، نشان مي دهد كه از ميانـه دوره  دبيرسـتان يـادگيری    
خود نظارتي، ارزشيابي دانش آموزان از ارزش و خودبررسي تكاليف كاهش مي يابد و بـين دانـش آمـوزان دختـر و     

(، همچنين، نتيجه پژوهشـي كـه بـه بررسـي اثـر سـاختار       8003، 4)هان  دپسر در تكاليف خود نظارتي وجود ندار
تكليف برروی يادگيری خودنظارتي و پيشرفت انجام شده نشان داد كه تكاليف مدرسـه بـا انگيـزش شـناخت و بـا      

كه  هايييج پژوهشانت (. و8003، 5ساختار كه بريادگيری و عملكرد دانش آموزان مؤثر است، ارتباط دارد )لوديويك
به طول كشيد و به بررسي رابطه انگيزش پيشرفت با عملكرد بازيكنان تنيس پرداخته، نشان  8003تا  8002 سال از

تنيس حضور يافتند در سطح معنـادار بـاال، انگيـزش پيشـرفت بـاال نسـبت بـه        المللي بينداد بازيكناني كه در سطح 
عملكـرد بهتـری را ارائـه داده انـد. بنـابراين، بـه بـاور        بازيكناني كه در سطح جهاني حضور نيافتند تجربـه كـرده و   

پژوهشگران انگيزش پيشرفت عنصر اصلي ويژگي های بشر است كه فعاليت شخصي را هـدايت و پويـايي بيشـتری    

                                                 
1- Pintrch & schunk 

2- achievement motivation 

3- Amerine & et al.  

4- Hong 

5- lodewyk 
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)يا كمتری( را ايجاد مي كند. در واقع افرادی كه دارای انگيزش پيشـرفت بـاال هسـتند تكـاليف و موقعيتهـای را كـه       
ی آنها اثر بگذارند و به طور موفقيت آميزی به اتمام برسانند را ترجيح مي دهنـد امـا افـرادی كـه دارای     بتوانند بررو

، 1انگيزش پيشرفت پايين هستند به خود مطمئن نيستند و زمينـه شكسـت خـود را فـراهم مـي كننـد )يونيرزيسـكي       
و پـرورش اهميـت دارنـد كـه      ، موضوعات انگيزشي از آن جهت برای سـازمانهای آمـوزش  ي ديگر(. از سوي8007

به نحوی كه يادگيری از عوامل تعيين كننده  انگيزش عامل مهم و شرط اصلي در فرايند يادگيری دانش آموزان است.
رشد شخصيت دانش آموزان محسوب مي شود و عالقه به يادگيری محصول عواملي است كه به شخصيت و توانايي 

(. همچنـين، متخصصـان   1728عوامـل محيطـي مربـوط اسـت )بهزادپـور،      افراد، ويژگيهای تكليف، مشوقها و ساير 
آموزشي بارها گزارش داده اند، دانش آموزان هر چند از نظر استعداد و توانايي يادگيری بسيار به هم شبيه اند، اما در 

از (. در سـالهای پـس   1724پيشرفت تحصيلي و فعاليتهای غير رسمي متفاوت از يكديگر عمل مـي كننـد )سـيف،    
ند، مطالعات زيادی انجام گرفت تا ماهيت و اثرات انگيزش پيشرفت را بيشتر بررسـي كنـد.   لاوليه مك كل پژوهشهای

را بررسي و كشف كردند كه دارای انگيزش پيشرفت بودنـد، بـه    يبرخي از اين گونه مطالعات، خصوصيات اشخاص
افرادی كه انگيزش پيشرفت در آنهـا باالسـت بـه     از راههای خاا و معين عمل مي كنند. یاين معني كه چنين افراد

هستند نه به خاطر پاداشي كه به دنبال دارد. عالقه پيشرفت در آنها از كـاركردن بـا   مند آن عالقهبرتری به خاطر خود 
متخصـص  افراد گيرند. آنها ترجيح مي دهند به جای دوستان، گروه متأثر نمي شود بلكه از كاركردن برای خود اثر مي

دهند كـه بتواننـد بـرای نتـايج كوششـهای خـود مسـئوليت        ا برای دستياری برگزينند. آنها موقعيتهای را ترجيح مير
افرادی كه انگيزش پيشرفت در آنها زياد است، بيشتر نگران آينده ميان مـدت هسـتند    2شخصي بپذيرند. به اعتقاد بال

دارند و پاداشهای بـزرگ آينـده را بـر پاداشـهای كـوچكتر      تا دراز مدت، آنها چشم انداز طوالني تری از زمان آينده 
ترجيح مي دهند. شايد به سبب اين آگاهي دقيق از گذشت زمان است كه به نظر اين افراد، زمان به سرعت مي گذرد 

(. 1737، و ديگـران  دمسـد  ترجمـه  . 1230و احساس مي كنند كه زمان بسنده برای انجام هر چيزی را ندارد )بـال، 
معني ماسك يا قيافه در يك ترجمه كلمه انگليسي است كه در فرهن  روم به دو معني به كار رفته است.  3شخصيت

همين كلمه را به معني خودبازيگر نيز به كار مي بردند. منظور از شخصـيت، قيافـه    ،دروغين استعمال مي شود سپس

ح يا كل وحدت پيدا كـرده و شـكل   . بنابراين، شخصيت عبارت از خصوصياتي است كه دريك طراستحقيقي فرد 
كه اين خصوصيات در فرد تا حـدی ثابـت و قابـل     گرفته است. اين خصوصيات در رفتار فرد ظاهر مي گردد. با اين

شخصـيت را سـازمان    4(. شـلدن 1728)شـريعتمداری،   شودنيز محسوب ميپيش بيني است اما قابل تغيير و تكامل 
الي و ارادی، بدني، شكل بدن و اعمال حياتي بدن فرد آدمي مي دانـد )سياسـي،   انفع ،پويای )زنده( جنبه های ادراكي

(. همچنين، شخصيت به جنبه های دروني و بيروني منحصر به فرد و با دوام منش فرد كـه در موقعيـت هـای    1736
پردازان ( از نظريه 1323-1321)5(. مك و كاستا1724مي شود )محمدی،  مختلف بررفتار تأثير مي گذارند تعريف

كه براساس عوامل زيستي )ژنتيكي( در انسان رشد مي كنـد و در  كردند پنج عامل شخصيت را تدوين  ،نظريه صفت

                                                 
1- unierzyski 

2- Ball 
3- personality 

4-   ُ Sheldon 
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ـ     و ميبوده طول زندگي آنان ثابت  و نـام   د.توانند هيجانات و رفتارهای انسانها را به صـورت مناسـب پـيش بينـي كن
NEO حروف مخفف پنج عامل روان رنجور خويي  بر اساسN ، برون گراييE انعطاف پذيری ،O سازگاری ،A ،

های ( در پژوهشي به بررسي ويژگي8000)1(. كانر و آبراهام1724مي شود )محمدی  مشخص Cو با وجدان بودن 
كـه از لحـاو ويژگـي     يدانشـجويان  هدانشجوی بريتانيای پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كـ  700شخصيتي در ميان 

منظم تـر، منضـبط تـر و     ي دارند نسبت به ديگر دانشجويان از نظر برنامه ريزی اهداف آيندهوظيفه شناسي نمره باالي
 .پيشرفت گراتر هستند

، مطـرح سـاختند  درباره ويژگـي هـای شخصـيتي دانشـجويان      هسال 6( در پژوهشي 1337) ديگرانو  2مگنوس
نند بيماری، افزايش وزن و نپذيرفته شـدن  ي بااليي داشتند برای رويدادهای ناگوار مايدانشجوياني كه روان رنجورخو

برای دوره كارشناسي ارشد آمادگي بيشتری داشتند اما دانشجوياني كه برون گرا هستند تعداد بيشتری رويـداد مثبـت   
 (.1724، محمدی، 1342، 3)شولتز و شولتز دمانند نمره خوب، افزايش حقوق يا ازدواج مناسب را تجربه كردن

گيری با سازه های هيجاني )عواطف( مثبت و منفي ارتباط دارند. يكي از اين هيجانات منفـي  انگيزش پيشرفت و ياد
 و شـانك  )پينتـريچ  اسـت  4كه سبب جلوگيری از عملكرد و يادگيری بهينه دانش آموزان مـي شـود، اضـطراب آزمـون    

و همبستگي زيادی بـا   (. اضطراب آزمون در مراكز آموزشي و تحصيلي بسيار رايج است1724شهرآرا، ترجمه ، 8008
عملكرد دانش آموزان دارد به گونه ای كه موجب كاهش و افت عملكرد واقعي آنان مي گردد و به علت شكست هـای  

(. اضطراب آزمـون،  1724دانش آموزان عالقه خود به ادامه تحصيل را از دست مي دهند )نوری،  ،در آزمونپي در پي 
يا هراس اجتماعي خاا اشاره دارد كـه فـرد را دربـاره توانـايي هـايش       اضطراب بهنوعي به اصطالحي كلي است كه 

اين، مي تـوان دانشـجو يـا    بنابر .دچار ترديد مي كند و پيامد آن كاهش توانايي مقابله با موقعيت های مانند امتحان است
اضطراب مانع از آن دانش آموزی كه دچار اضطراب آزمون است را به فردی توصيف كرد كه مواد درسي را مي داند اما 

 ديگـران و  5(. ساراسـون 1723بيـدگي،   و د كه دانسته های خود را هنگام امتحان بـه ظهـور برسـاند )خسـروی    شومي
هـای خـود كوچـك    ( كودك مبتال به اضطراب آزمون را به عنوان فردی توصيف مـي كننـد كـه دارای نگـرش    1340)

ند و به همين خاطر، نمـي توانـد بـه معيارهـای عملكـرد      شماری است، شكست در موقعيت امتحان را پيش بيني مي ك
حسـن زاده و عمـوئي،   ترجمـه  ، 1310، 6پكيديگران يا خودش برسد و موقعيت را ناخوشـايند تلقـي مـي كنـد )اسـت     

اضطراب قسمتي از زندگي و عامل نهفته در افراد است و بسياری از موارد مـي توانـد بـر سـطوحي از      ،(. امروزه1721
اثر بگذارد. به گونه ی كه نتيجه پژوهش نشان داد، فيلم های ترسناك برروی سطوحي از اضـطراب افـراد   اضطراب آنان 

در يـادآوری حافظـه    صگذارد و هر چقدر صدای اين فيلم ها زياد باشد، اضطراب افزايش مي يابـد و سـبب نقـ   اثر مي
ه در طول احساس اضطراب توجـه شـان   افرادی ك دهدمينشان  هاهمچنبن، پژوهش (.8003، 7افراد مي شود )كرونك

نمي توانند بر موضوع اصلي تمركز كنند. بنـابراين، الزم اسـت كـه بـه      ،به محركهای اضطراب آور معطوف مي شود

                                                 
1- Caner & Abrahom 
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ـ در زمان اضطراب بتوانند  شوند كهنحوی افراد تربيت  (. 1،8001ه خـود و موضـوع اصـلي توجـه كننـد )كـارپينتر      ب
مي شـوند، عملكـرد ضـعيفي از     آموزاني كه در زمانهای پيشرفت دچار اضطراب( عقيده دارد، دانش1310) كپاستي

خود نشان مي دهند و از موقعيتهای ارزشيابي به شدت نگران و از آن دوری مي كنند. امـا اضـطراب در حـد بهينـه،     
بـه  نتيجـه پژوهشـي كـه     .(1721و حسـن زاده،   يئعمـو ترجمـه   1310ك، پعملكرد آنان را افزايش مي دهد )استي

دهـد  مـي بررسي رابطه بين اضطراب آمار و عملكرد دانشجويان ليسانس در طـول دوره درس آمـار پرداختـه نشـان     
 منفـي دارنـد   بـا عملكـرد دانشـجويان ارتبـاط قـوی و      واضطراب آمار در طول نيمسال درس آمار كاهش مـي يابـد   

 (.2،8002)كيلي
آموزشـي   پژوهشـگران زم است كه دست اندركاران و برای آن كه انگيزش پيشرفت در دانش آموزان رشد كند، ال

 كنند: روی سه متغير كلي كه كاربرد ويژه ای در محيطهای آموزشي دارند، تمركز 
نگرش و باورهای كـه دانـش آمـوزان در مـورد خودشـان و تواناييهايشـان دارنـد و عاملهـای كـه دسـتاورد            (1

 پيشرفتشان را شرح مي دهند.
 رای به دست آوردن اصلي جايگاهشان در پيشرفت و مدرسه پي ريزی مي كنند.ا برنامه ی كه آنها بيطرح  (8

راهبردها و فن آوريهای كه برای بدست آوردن دستاورد برنامه به كار مي گيرند. ايـن سـه عامـل داليـل كـار       (7
ـ      ه )پيشرفت( و جزئيات بيشتری را فراهم مي كنند كه نشان مي دهند برای پيشـرفت در محـيط آموزشـگاهي بايـد ب

باورها كه اثر مهمي برانگيزش پيشرفت دارند، توجه شود و برای رسيدن به دستاورد انگيـزش پيشـرفت بايـد بـه دو     
موفقيت و پيشرفتي را حاصـل نمـي كنـد، توجـه شـود. پينتـريچ و        یويژگي مهارت و خواستن كه يكي بدون ديگر

ان به اندازه خود انگيزش در آنـان مهـم و   ( معتقد هستند ارزش دستاورد پيشرفت برای دانش آموز1338)3اسكروبن
برای مدارس در همه سطوح و از نگراني های مهـم معلمـان،    81مفيد است. از بزرگترين چالش ها و فرصتهای قرن 

انگيزش پيشرفت دانش آموزان به ويژه دانش آموزان تازه وارد به نظام آموزشي و كمك آنـان   ،والدين و پژوهشگران
موفقيت در مدارس و ايجاد ساختارهای آموزشي با كيفيت اسـت تـا بتواننـد در سـطح وسـيع،      برای به دست آوردن 

 (.1333، 4مهارتهای مطالعه و خود نظارت كننده از جمله مديريت زمان را فرا بگيرند)تاكمن

ود است كه بدانند چرا برخي از دانش آموزان در فرايند يادگيری كوشش بيشتری از خمهم مدارس مسئولين برای 
نشان مي دهند و در حد توانايي، استعداد و شايستگي خود ظاهر مي شوند. اما برخي اين چنين نيستند  و چه عاملي 

نمي توانند مطالب درسي را در موقعيت های به نحوی كه  حوزه انگيزشي آنان را دچار نارسايي يا عدم رشد مي كند
وزان برفرايند يادگيری آنان مؤثر است كـه عالقـه و يـا عـدم     ارزشيابي ارائه دهند  و كدام ويژگي شخصيتي دانش آم

 عالقه آنان به رشد، پيشرفت و فعاليتهای غير تحصيلي را باعث مي شود 
 :طراحي شدپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سواالت زير بنابر آن چه گذشت، 

 د دارد  رابطه وجوآيا بين ويژگي های شخصيتي دانش آموزان با انگيزش پيشرفت آنان  -
  رابطه وجود داردآيا بين اضطراب آزمون دانش آموزان با انگيزش پيشرفت در آنان  -

                                                 
1- Carpenter 

2- Keele 

3- Schurben 
4- Tuckman 
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 سهم ويژگي های شخصيتي و اضطراب آزمون، در پيش بيني انگيزش پيشرفت چگونه است  -

روش
از نوع همبستگي اسـت. جامعـه آمـاری ايـن پـژوهش را       و پژوهش حاضر با توجه به ماهيت موضوع، توصيفي

 پژوهشتشكيل دادند. نمونه آماری اين  1722دانش آموز دختر دوم دبيرستان شهر تهران در سال تحصيلي  14821
كه بـه روش تصـادفي چنـد مرحلـه ای از     است نفر از دانش آموزان  721براساس جدول مورگان و كرجسي شامل 

اضـطراب آزمـون )متغيـر     (1رفـت. در روند پژوهش سه متغير مورد سنجش قـرار گ  شدند.انتخاب  11، 6، 8مناطق 
انگيزش پيشرفت )متغير مـالك(. بـه منظـور جمـع آوری      (7ويژگي های شخصيتي )متغير پيش بين(. (8پييش بين(.

( بـا  1330سوال بسته پاسخ انگيـزش پيشـرفت هـرمنس )    83اطالعات و سنجش متغيرهای پيش بين از پرسشنامه 
كرونباخ و آلفای  گيری از روشاعتبار آن را با بهره (1721)فياضي استفاده شد. طيف چهار گزينه ی الف، ب، ج، د 

( بـا طيـف   1310سوال بسته پاسـخ اضـطراب آزمـون ساراسـون )     81پرسشنامه گزارش دارد.  26/0آزمون مجدد 
و بـا اسـتفاده از   ترجمـه   1731چهارگزينه ای هرگز، بندرت، گاهي اوقات، اغلب اوقات كه توسط شريفي در سـال  

سوال بسته پاسخ ويژگي های شخصيتي نئو،  40همچنين، پرسشنامه را به دست آورد.  22/0اعتبار ازآزمايي آزمون ب
( با طيف پنج گزينه ی كامالً موافقم، موافقم، خنثي، مخالم و كامالً مخالفم كه توسط حـق  1321كاستا و مك كری )

به ترتيب بـرای   21/0،31/0، 31/0، 2/0. 38/0و با استفاده از آزمون آلفای كرونباخ ترجمه  1733شناس در سال 
 به دست آورد.  Nو  C ،A ،O ،Eهای عامل

به منظور مشخص كردن ميزان ارتباط اضـطراب آزمـون و ويژگـي هـای     و برای تجزيه و تحليل داده های آماری 
هـای   شخصيتي با انگيزش پيشرفت از روش همبستگي پيرسـون و بـرای پـيش بينـي انگيـزش پيشـرفت از ويژگـي       

 .بهره گرفته شدگرسيون چند متغيری رشخصيتي و اضطراب آزمون از تحليل 

هايافته
تحليل داده های آماری براساس ضريب همبسـتگي پيرسـون در متغيرهـای ويژگـي هـای شخصـيتي و انگيـزش        

 .آمده است( 1پيشرفت در جدول )

(=381Nاتشخصيتي)نتايجحاصلازآزمونهمبستگيپيرسوندرانگيزشپيشرفتوخصوصي:1

 باوجدان سازگاری بازبودن برونگرايي عصبيت 

 ضريب همبستگي
 سطح معناداری

210/0- 
117/0 

132/0 
000/0 

047/0 
811/0 

037/0 
114/0 

766/0 
001/0 

 
دهد بين ويژگيهـای بـرون گرايـي و بـا وجـدان بـودن بـا انگيـزش پيشـرفت          طور كه جدول فوق نشان ميهمان

(76/0+r=، 01/0p<، 12/0+r = رابطه معنادار و مثبتي )  .از آزمـون   بينـي پـيش بـه منظـور    ،همچنـين وجـود دارد
 .آورده شده استاستفاده به عمل آمده است. نتايج حاصل از آن در جداول بعدی رگرسيون 
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آزمونتحليلواريانسرگرسيونبرباقيماندههابرايانگيزشپيشرفت:3جدول

 سطح معنادار F مجذوراتميانگين  درجه آزادی مجذوراتمجموع  

 رگرسيون
 مانده

 كل

810/6838 
327/82318 

338/77006 

8 
720 
728 

101/8164 
140/31 

607/82 001/0 

( رابطـه  df = 1  F=51/14)  طور كه جدول فوق نشان مي دهد بين مقياس های نئو و انگيزش پيشـرفت همان
 .استمعنادار 

رايب معادل اسـتاندارد و ديگـر شاخصـهای آمـاری جهـت پـيش بينـي        ( ض6از سوی ديگر، با مالحظه جدول )
 انگيزش پيشرفت از روی دو مقياس با وجدان و برونگرايي مشخص شد.

 

ضرايبمعادلهرگرسيونانگيزشپيشرفت:4جدول

 
 ضرايب غير استاندارد

B          خطای استاندارد 
 ضرايب استاندارد

Beta 
 
T 

 
 سطح معناداری

 ثابت
C 
E 

233/46          122/8 
634/0            34/0 
141/0             31/0 

 
781/0 
11/0 

043/81 
11/4 
841/8 

001/0 
001/0 
001/0 

دهد ضرايب معادله رگرسيون انگيزش پيشرفت براساس مقياس برونگرايـي و  همان طور كه جدول فوق نشان مي
 با وجدان منجر به معادله پيش بيني به شرح زير شد:

(e  )14/0( +c )63/0  +22/46  =انگيزش پيشرفت 
تحليل داده های آماری براساس ضريب همبستگي پيرسون در متغيرهای اضـطراب آزمـون و انگيـزش پيشـرفت     

 يـزش پيشـرفت معنـادار و منفـي     دهد، رابطه بـين اضـطراب آزمـون و انگ   ( درميان دانش آموزان نشان مي1جدول )

ضطراب آزمون دانش آموزان، انگيزش پيشرفت در آنان كـاهش مـي يابـد و دانـش     است يعني با افزايش ا( -14/0)
درصد تغييرات  4/8آموزان دارای انگيزش پيشرفت باال، اضطراب آزمون كمتری را تجربه مي كنند. اضطراب آزمون 

 انگيزش پيشرفت را تبيين و پيش بيني مي كند.
استفاده به عمل آمد. نتايج حاصل از آن در جدول بعدی به منظور پيش بيني انگيزش پيشرفت از روش رگرسيون 

 آمده است.

آزمونتحليلواريانسرگرسيونبرباقيماندههايانگيزشپيشرفت:6جدول

 سطح معناداری F ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 رگرسيون
 باقي مانده

 كل

081/263 
330/78111 
338/77006 

1 
721 
828 

081/263 
733/26 

040/10 008/0 
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   =p <./05) 04/10 (F دهد رابطه اضـطراب آزمـون و انگيـزش پيشـرفت    طور كه جدول فوق نشان ميهمان
( ضرايب اسـتاندارد و ديگـر شاخصـهای آمـاری جهـت پـيش بينـي        3با مالحظه جدول ) ،. همچنيناستمعناداری 

 د.وشميانگيزش پيشرفت از روی اضطراب آزمون مشخص 
 

ضرايبمعادلهرگرسيونجهتپيشبينيانگيزشپيشرفتازروياضطرابآزمون:7جدول

 
 ضرايب غير استاندارد

B       خطای استاندارد 
 ضرايب استاندارد

Beta 
 
T 

 
 سطح معناداری

 ثابت
 اضطراب

314/21       110/1 
036/0-       70/0 

 

 
140/0- 

423/36 
138/7- 
 

001/0 
008/0 

ق نشان مي دهد ضرايب معادله رگرسيون انگيزش پيشرفت براساس اضـطراب منجـر بـه    طور كه جدول فوهمان
 است:شده معادله پيش بيني به شرح زير 

 انگيزش پيشرفت = 38/21–/. 036)اضطراب آزمون(  
تحليل داده ها آماری براساس ضريب همبستگي پيرسون در متغيرهای اضطراب آزمون و ويژگي های شخصـيتي  

 .مده استآ( 2در جدول )

(= n 381همبستگيپيرسونبرايمقياسهاينئوبااضطرابآزمون):8جدول

 باوجدان سازگاری بازبودن برونگرايي عصبيت خصوصيات شخصيتي

 اضطراب آزمون
 ضريب همبستگي

 سطح معنادار

 
713 /0  
001/0  

 
818/0-  
011/0  

 
170/0-  
011/0  

 
01/0-  
32/0  

 
43/0-  
001/0  

 
فوق نشان مي دهد بين خصوصيت عصبيت بـا اضـطراب آزمـون رابطـه مثبـت و معنـادار        همان طور كه جدول

 ،r = -81/0( وجود دارد. اضطراب آزمون با ويژگـي هـای شخصـيتي برونگرايـي، بـازبودن و بـا وجـدان )       71/0)
 17/0- = r، 13/0- =   r ،01/0> p سـازگاری  اضطراب آزمون با عامـل   ،( رابطه  معنادار و منفي دارد. همچنين
(01/0 < p،  01/0-  r=.رابطه معنادار ندارد ) 

شخصيتي از آزمون رگرسيون گام به گام استفاده به عمل آمد. ويژگيهای برای پيش بيني اضطراب آزمون از روی 
 ( آمده است.3نتايج حاصل از آن در جدول )

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


21

(df= 1)سهاينئورگرسيونگامبهگامبرايپيشبينياضطرابآزمونبراساسمقيا:9جدول

 سطح معناداری F تغييرات ضريب همبستگي ضريب تبيين ضريب همبستگي 

N 
N&C 

N&C&O 

713/0  

761/0  
747/0  

108/0  

113/0  
178/0  

108/0  

013/0  
017/0  

88/67  

62/3  
14/1  

001/0  

030/0  
013/0  

 
رد معادلـه شـد كـه ايـن سـه      همان طور كه جدول فوق نشان مي دهد تنها سه عامل عصبيت، بازبودن و با وجدان وا

(  تغييرات اضـطراب  df، 01/0> p = 1درصد ) 8/10( و مقياس عصبيت با df، 01/0> p = 1درصد ) 8/17مقياس 
 اين سه مقياس به خصوا مقياس عصبيت پيش بيني كننده اضطراب آزمون در  دانش آموزان بود. .آزمون را تبيين كردند

ازبودن، با وجدان و سازگاری با اضطراب آزمون، از آزمون واريانس مرتبط به منظور پيش بيني رابطه سه مقياس ب
 گرسيون بر باقي مانده ها استفاده به عمل آمد. نتايج حاصل از آن در جداول بعدی آمده است.ربا 

 

آزمونتحليلواريانسمرتبطبارگرسيونبرباقيماندههاياضطرابآزمون:10جدول

 سطح معناداری F ميانگين مجذورات ادیدرجه آز مجموع مجذورات 

 رگرسيون
 مانده
 كل

73/18420 
37/27683 
71/34110 

7 
733 

338/6884 
178/880 

801/13 001/0 

طور كه جدول فوق نشان مي دهد آزمون تحليل واريانس رگرسيون بربـاقي مانـده هـا رابطـه سـه مقيـاس       همان
ديگـر،  ي ي( با اضطراب آزمون را معنادار نشان بود. از سـو F ،01/0> p  =80/13بازبودن، با وجدان و سازگاری ) 

(، ضرايب استاندارد و ديگر شاخصهای آماری جهت پيش بينـي معادلـه انگيـزش پيشـرفت از     11بامالحظه جدول )
 روی اضطراب آزمون مشخص شد.

ضرايبمعادلهمرتبطبارگرسيونبرباقيماندههاياضطرابآزمون:11جدول

 
 انداردضرايب غيراست

B     خطای استاندارد 
 ضرايب استاندارد

Beta 
T سطح معناداری 

 001/0 148/1  886/4      48/76 ثابت
 001/0 817/4 833/0 184/0      326/0 عصبيت
 003/0 437/8 -170/0 183/0    -767/0 باوجدان
 130/0 -713/8 -117/0 167/0     -772/0 بازبودن
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معادله تحليل واريانس رگرسيون بر مانده ها اضـطراب آزمـون منجـر بـه     شود مشخص مي جدول فوقبر اساس 
 معادله به شرح زير شد:

 (o )76/0- (c)76/0- (n )32/0 +84/76= اضطراب آزمون 

بحث
اين پژوهش به منظور بررسي رابطه ويژگيهای شخصيتي و اضطراب آزمون با انگيزش پيشرفت در دانش آمـوزان  

يرستان انجام گرفت. رابطه معنادار برخي ويژگي های شخصيتي با انگيزش پيشرفت با برخي پژوهشهای دختر دوم دب
چنين به نظر مي رسد كه دانش آموزان دارای ويژگي های شخصيتي برون گرايـي و بـا وجـدان     همسو است.پيشين 

، افرادی كه از لحـاو وظيفـه   كه د( در پژوهشي به اين نتيجه رسي1330بودن، انگيزش پيشرفت باال دارند. گلدبرگ )
كه در اين مقياس نمره پـايين دارنـد،    یمسئول و كارآمد بوده و نسبت به افراد ،شناسي نمره بااليي دارند قابل اعتماد

 نمرات بهتری در مدرسه و دانشگاه مي گيرند.
ي دانـش آمـوزان دارای   يعنـ شت، اداضطراب آزمون دانش آموزان با انگيزش پيشرفت آنان رابطه منفي و معنادار 

و اضطراب آزمون، عملكـرد و يـادگيری بهينـه آنـان را دچـار      داشتند اضطراب آزمون باال، انگيزش پيشرفت كمتری 
 شـود.  محسـوب مـي  . بنابراين، اضطراب آزمون عامل خوبي برای پيش بيني و تعيين انگيزش پيشرفت كردمشكل مي
تيجه رسيد كه اضـطراب آزمـون بـا انگيـزش پيشـرفت رابطـه دارد       ( در پژوهشي فرا تحليل به اين ن1322همبری )

دانش آموزان رابطه در ارزيابي از و با عزت نفس رابطه منفي و با ترس  دهواضطراب آزمون باعث عملكرد ضعيف ش
د. امـا دانـش آمـوزان    شتندانش آموزان دارای ويژگي شخصيتي عصبيت اضطراب باال دااز سويي ديگر،  مستقيم دارد.

بـه عبـارتي در    بودنـد، دارای ويژگي های شخصيتي برونگرايي، بازبودن و با وجدان دارای اضطراب آزمون كمتـری  
قبل، حين و بعد از آزمون دادن اضطراب كمتری نسبت به دانش آموزان دارای خصيصه عصـبيت تجربـه مـي كننـد.     

داد كه دانشجويان دارای صفت برونگرايي رويـدادهای مثبـت    ( نشان1337پژوهش ماگنوس دينر، فوجيتا و پاوت )
چون نمره باال، افزايش حقوق و دانشجويان دارای صفت عصبيت رويدادهای ناگواری چون نپذيرفته شـدن در دوره  

 كاشناسي ارشد را تجربه مي كنند.
اين پژوهش نيز از اين امر در هر پژوهشي محدوديت های وجود دارد كه تعميم نتايج رابا مشكل روبرو مي كند. 

  :زير بودي يمستثني نبوده و دارای محدوديت ها
، كه منجر به حذف اين منطقه و اجرای پرسشنامه بيشـتر در  4( همكاری ضعيف مسئولين آموزش و پرورش منطقه 1
( بـه علـت   7.دشـ دوديت زماني برای اجرای پژوهش منجر به مح( تداخل برنامه های امتحاني پايان ترم 8شد. 11منطقه 
افزون بـرآن   پرسشنامه ها حذف شد. برخي ازتكميل پرسشنامه ها يا پركردن گزينه های متوالي توسط دانش آموزان عدم 

( 1 ،شـود پيشنهاد مـي  ،سازد ي است كه راه حل را برای پژوهش های آتي هموارياهاز آنجا كه الزمه هر پژوهشي پيشنهاد
انگيزش پيشرفت و مربوط به در بين دو جنس دختر و پسر اجرا شود تا اطالعات الزم است پژوهش ديگر با اين موضوع 

( مشـاوران و روانشناسـان   8در دو جنس مورد مقايسه قرار گيـرد.  ارتباط آن با اضطراب آزمون و ويژگي های شخصيتي 
های كه سبب عالقـه و   انگيزش پيشرفت با جنبهمرتبط با های حاصل از پژوهشهای از يافتهآموزش و پرورش مي توانند 

 ، به صورت كاربردی استفاده نمايند. شودعدم عالقه دانش آموزان به كارهای تحصيلي و غير تحصيلي مي
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