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 چکیده 

 با اهواز شهر متوسطه دوم دوره دختر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت انگیزش بین رابطه بررسی عنوان تحت حاضر پژوهش

 تحصیلی پیشرفت انگیزش تبیین در شخصیتی متغیرهای انواع نسبی سهم و رابطه تعیین دنبال به آنان شخصیتی های ویژگی

 تصادفی گیری نمونه روش از گیری بهره با آموز دانش آموز دانش نفر 203 تعداد منظور همین به. است بوده آموزان دانش

 .گرفتند قرار بررسی مورد و انتخاب مورگان تصادفی جدول از استفاده با و ای خوشه شیوه به ای مرحله

 این. دادند پاسخ هرمنس پیشرفت انگیزش و( سؤالی 00)کوتاه فرم نئو شخصیتی های ویژگی های پرسشنامه سؤاالت به و

 روان) شخصیتی های ویژگی بین و پیشرفت انگیزه بین داد نشان ساده همبستگی ضرایب نتایج و بود همبستگی نوع از پژوهش

 در آموزان دانش پیشرفت انگیزه با پذیری توافق و( گشودگی)           تجربه به بودن باز گرایی، برون ،(عصبیت) نژندگرایی

 ای رابطه پیشرفت انگیزه با بودن وجدانی شخصیتی صفت بین و دارد وجود داری معنی       رابطه  P<0/01 و P<0/05 سطح

 به پیشرفت انگیزه ایجاد در را سهم بیشترین که داد نشان نیز متغیری چند رگرسیون تحلیل نتایج همچنین. ندارد وجود

 عهده بر مثبت صورت به( یگشودگ) بودن باز ویژگی و منفی صورت به( عصبیت) نژندگرایی روان شخصیتی ویژگی ترتیب

 .دارند

     اهواز شهر متوسطه، دوره آموز، دانش پیشرفت، انگیزه شخصیتی، های ویژگی: واژگان کلیدی

 

 
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 
 
 

 

 مقدمه 

 انگیزش. شود می اطالق است، مربوط مدرسه در پیشرفت و یادگیری به که رفتارهایی به تحصیلی پیشرفت انگیزش سازه

 های محیط در رفتار ی مشاهده راه از آموزان دانش در را آن درجات و نبود و بود تربیتی شناسان روان که است فرضی متغیری

 ی انگیزه از منظور(. 2233سیدمحمدی، ی ترجمه ،3002 ، ریو)کنند می استنباط شده اخذ درسی نمرات یا آموزشگاهی

 به ها درآن موفقیت که است هایی فعالیت در شرکت و موفقیت کسب برای اشتیاق یا میل» موفقیت، انگیزش یا پیشرفت

 (. 3000اسالوین،) «است وابسته شخصی توانایی و کوشش

 بدون باکیفیت، و صحیح آموزش چون است، علمی ای شیوه آموزش کیفیت بردن باال برای شناسی روان اصول از مندی بهره

 «شخصیت» مفهوم. بود نخواهد ممكن معلم چه و آموز دانش چه افراد خصوصیات و حاالت شناخت و فردی تفاوتهای به توجه

 دست فردی های تفاوت زمینه در بیشتری شناخت به توان می آن بررسی با که هست روانشناسی در پرکاربرد واژگان جمله از

 (. 2233 میرکمالی،) یافت

 شكوفایی برای را الزم شرایط امكان حد تا آموزان، دانش فردی های تفاوت به توجه با باید کارآمد آموزشی نظام یك

 بوده شناسان روان توجه مورد دیرباز از ها انسان بین فردی تفاوتهای به توجه(. 2231 عبادی،) آورد فراهم آنان استعدادهای

 های ویژگی دادن نسبت با و شد شروع...(  و وزن قد، گیری اندازه) بدن ظاهری شكل بررسی با امر این که طوری به است،

 از شناخت، به ادراك از ادراك، به حواس از حواس، به سپس. رفت پیش( بدن ظاهر شكل) ظاهری های ویژگی به شخصیتی

 یادگیری ترجیحات و ها سبك سرانجام و شد پرداخته...(  و حافظه پردازش، ادراك، توجه،) شناخت فرایند و اجزاء به شناخت

 (.2233 آبادی، علی) گرفت قرار توجه مورد

 سرانجام و ها رغبت استعدادها، ها، توانایی در ها تفاوت این و هستند هایی تفاوت دارای مختلف ابعاد در انسانها که آنجایی از

 مناسب، تحصیلی رشته انتخاب در آنها هدایت و آموزان دانش شخصیتی های ویژگی شناخت یابد، می نمود افراد شخصیت در

 و روحی نظر از و داده، تطبیق خود های صالحیت و عالیق با را مسایل آگاهی، و شناخت با آنها تا آورد می فراهم را امكان این

 به را خویش های مهارت و ها توانایی محیط، آن در و سازند ایمن را خود تحصیلی و شغلی های زمینه و زندگی محیط روانی

 و شغلی و تحصیلی مختلف های رغبت به توجه بنابراین،. برسانند ظهور منصه به را خود واقعی های استعداد و گیرند کار

 می آنها توانمندی و انگیزه افزایش و مناسب شغلی و تحصیلی های زمینه در آنها هدایت موجب افراد شخصیتی های ویژگی

 (.2232 خورشید، و نصری) گردد

 فردی هر. است آنان شخصیتی و روانی های ویژگی آموزان، دانش تحصیلی پیشرفت بر مؤثر عوامل مهمترین از یكی بنابراین،

 اجتماعی  طبقه اقتصادی، فرهنگی، نظر از) مختلف افراد و گوناگون های موقعیت با رویارویی نتیجه در و اجتماع به ورود برای

 مقابله در توانند می روانی ابزارهای این. است مجهز خاصی شخصیتی های ویژگی و روانی ساختارهای مانند ابزارهایی به...(  و

 جامعه، خانواده، مانند مختلفی عوامل تاثیر تحت تنها نه روانی ساختارهای این. کنند کمك وی به زندگی مختلف رویدادهای با

 (.3003 ، ارهك و لكی باری،) دهند می قرار تأثیر تحت نیز را عوامل این متقابل، صورت به بلكه دارند، قرار...  و همساالن گروه

 معنا این به. شوند می تلقی هدف به یابی دست برای خو، و خلق های محرکه عنوان به حقیقت در  شخصیتی های ویژگی این

 (.2232 خورشید، و نصری) کند می خاص، های موقعیت در مختلف، رفتارهای انجام مستعد را انسان خصوصیات این که

 را او رفتار صفات این طریق از توان می و دارد وجود فردی هر در که نسبی ثابت صفات از است عبارت  شخصیت نتیجه در

 در وی رضایت و خشنودی موفقیت، میزان کردن مشخص به که دارد فردی به منحصر شخصیت فردی هر. کرد بینی پیش

  .اند گرفته نظر در آن برای را متفاوتی ابعاد مختلف روانشناسان که است بعدی چند پدیده یك شخصیت. کند می کمك زندگی

  کاستا نام به متحده ایاالت ساکن شناس روان دو سوی از است، معروف نیز   بزرگ عامل پنج به که شخصیت عاملی پنج نظریه

 بزرگ، یا اصلی عامل پنج. گرفت قرار مجدد ارزیابی مورد 30 دهه اوایل در و شد ارایه میالدی 30 دهه اواخر در کری مك و
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  توافق ،(O)  تجربه به بازبودن ،(E)  گرایی برون ، شده نامیده نیز نژندی روان یا عصبیت  که( N)  نوروتیسیزم: از اند عبارت

َ(A)، شناسی وظیفه یا   بودن وجدانی و (C( )2232 همكاران، و زاده حسن.) 

 تكانشی اعمال با درگیری و غیرمنطقی های ایده منفی، عاطفی های حالت داشتن به کلی تمایل یك صورت به نژندی، روان

 افراد این میشود تعریف اجتماعی اعمال انجام و بودن پویا وجود، ابراز به کلی تمایل یك صورت به گرایی، برون. میشود تعریف

 داشتن جدید، اطالعات گسترش به کلی تمایل با تجربیات به نسبت گشودگی. هستند مشرب خوش و تحریكپذیر هیجانپذیر،

 نوع احساسات داشتن به کلی تمایل یك صورت به توافق، یا همسازی. میشود تعریف غیرمعمول های ارزش و واگرا تفكر

 و رفتار داشتن به کلی تمایل شناسی، وظیفه نهایت در. میشود تعریف ها آن با موافقت و همراهی و دیگران به اعتماد دوستانه،

 و دوره، عملكرد گشودگی و شناسی وظیفه دیگر عبارت به. شود می تعریف بودن مصمم و قوی اراده هدفمند، شناخت

 در اند اندوخته قبال که را دانشی آموزان دانش وقتی خصوصا. میكند بینی پیش را گشودگی و شناسی وظیفه خوشایندی،

 بزرگ پنج بر عالوه. دارد ارتباط تحصیلی پیشرفت با منفی صورت به رنجورخویی روان مقابل در. میبرند بكار حقیقی زندگی

 خصوصیات

 (.2233 همكاران، و قراملكی صبحی) هستند تحصیلی عملكرد کننده بینی پیش هم پشتكار یا شجاعت قبیل از دیگری

 در پیشرفت انگیزه با شخصیتی های ویژگی جمله از متعددی عوامل که رسد می نظر به مختلف های پژوهش به توجه با

 .باشند می ارتباط

 کنترل قابل عوامل از. اند شده تقسیم کنترل قابل غیر و کنترل قابل عوامل کلی دسته دو به تحصیلی عملكرد بر موثر عوامل

 هفته، طول در پژوهش و مطالعه میزان تحصیل، همراه به کار کالس، در حضور عدم یا حضور مانند آموزشی رفتار به میتوان

 جنس و سن  شخصیتی، های ویژگی تحصیلی، استعداد چون مواردی به کنترل، غیرقابل عوامل از و تدریس و آموزش کیفیت

 اعضای بین روابط ، اقتصادی وضعیت اجتماعی، شرایط شخصیتی، خصوصیات از غیر به دیگر سوی از.  کرد اشاره میتوان

 .باشند می تحصیلی پیشرفت در موثر عوامل از والدین های حمایت نیز و خانواده

 روان که دانشجویانی ساختند، مطرح دانشجویان شخصیتی های ویژگی درباره ساله 1 پژوهشی در( 2332) دیگران و  مگنوس

 ارشد کارشناسی دوره برای شدن نپذیرفته و وزن افزایش بیماری، مانند ناگوار رویدادهای برای داشتند باالیی رنجورخویی

 یا حقوق افزایش خوب، نمره مانند مثبت رویداد بیشتری تعداد هستند گرا برون که دانشجویانی اما داشتند بیشتری آمادگی

 .(2230 محمدی،( کردند تجربه را مناسب ازدواج

 .است تحصیلی پیشرفت با روانرنجوری منفی ی رابطه ی دهنده نشان( 3003)  الیك و پولمن ، الیدرا تحقیق ی نتیجه

 دست به نتایج این گرفت صورت دور راه از آموزش اول سال دانشجویان روی( 3003)  نلسون و بارتن توسط که ای مطالعه در

 .ندارد وجود معناداری ارتباط تحصیلی پیشرفت و سازگاری میان که آمد

 محسوب تحصیلی پیشرفت و برونگرایی میان ارتباط در ای برجسته کننده تعدیل متغیر یك سن که کرد اشاره( 2332) آیزنگ

 برتری مطالعه برای منظم عادات و بیشترشان تمرکز حسب بر برونگرایان به نسبت است ممكن درونگرایان کلی طور به. میشود

 با شناسی وظیفه بین مثبتی رابطه که یافتند دست نتیجه این به خود پژوهش در( 3003)  فاندر و واگرمن.  باشند داشته

 .دارد وجود تحصیلی پیشرفت

( تجربه به نسبت بودن باز) گشودگی ی مؤلفه که کنند می بیان( 3003)  وودفیلد و فارسیدس و( 3003)  کنراد زمینه، این در

 ی رابطه بیانگر( 3003) الیك و پالمن ، الیدرا پژوهش ی نتیجه همچنین،. دارد مثبت ی رابطه تحصیلی پیشرفت و موفقیت با

 .است تحصیلی پیشرفت با سازگاری ی مؤلفه مثبت

 صفات میان ارتباط مورد در( 3003) نلسون و بارتن توسط دور راه از آموزش اول سال دانشجویان میان در پژوهشی در

 که شد حاصل نتیجه این تحصیلی پیشرفت با شناسی وظیفه شخصیتی صفت خصوص در تحصیلی، پیشرفت با شخصیتی

 را تحصیلی پیشرفت توانستند شخصیتی صفات کلیه پژوهش این در کلی طور به و دارد تحصیلی پیشرفت با معناداری ارتباط

 .نمایند بینی پیش
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 به فرد تعلق و شخصیتی ویژگیهای تحصیلی، پیشرفت بر گذار تاثیر عوامل مهمترین از یكی که باورند این بر محققان از برخی

 بین ارتباط به نیز تحقیقات از برخی در مقابل در( 3003 همكاران، و الیدرا) باشد می تفكر سبكهای نیز و ها رگه این از یكی

 و واگرمن) اند کرده اشاره تحصیلی پیشرفت با شخصیت ضعیف رابطه به و نیافته دست تحصیلی پیشرفت و شخصیت

 (.3003فاندر،

 آزرده روان» شخصیتی بعد بین منفی رابطة به دانند، می وابسته شخصیتی ابعاد به را تحصیلی پیشرفت که تحقیقاتی در

 در را هستند شخصیتی رگة این از متاثر که افسردگی و اضطراب چون عواملی و دارند اشاره تحصیلی پیشرفت با «گرایی

 (.3003 همكاران، و الیدرا) دانند می موثر تحصیلی پیشرفت کاهش

 .یافتند اهمیت با آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در را شخصیتی مهم صفات ،(3020) همكاران و اسپسناث

 کنترل و شكست و ها ناکامی تحمل انگیزش، افزایش با شخصیتی صفات که دریافتند( 3022) همكاران و هولوچر همچنین

 (.Holocher, 2013) باشد تحصیلی پیشرفت از قوی ی کننده بینی پیش مولفه یك عنوان به تواند می هیجانات

 اهمیت از جامعه برای هم و آموزان دانش و ها خانواده برای هم تحصیلی موفقیت و پیشرفت ما جامعه در کنونی شرایط در

 یك همانند میتواند خاص شرایط در آنها های واکنش و آموزان دانش روانشناختی های جنبه شناخت. است برخوردار باالیی

 آموزش نظام و معلم آموزان، دانش برای و شود منجر آموزشی ابزارهای تأثیر افزایش به کند، عمل قدرتمند آموزشی کمك ابزار

 عوامل شناسایی جهت در تالش بنابراین،( 2233 عسكری، و پاکدامن روز، آتش) باشد سودمند اقتصادی نظر از پرورش و

 تحصیلی پیشرفت انگیزه با میرسد نظر به که عواملی جمله از. میباشد برخوردار سزایی به اهمیت از تحصیلی پیشرفت با مرتبط

 ویژگی تاثیر میزان رابطه بررسی پژوهش این در اصلی هدف لذا،. میباشد آموز دانش شخصیتی ویژگیهای باشد داشته رابطه

 .میباشد آموزان دانش در پیشرفت انگیزه بر شخصیتی های

 
 روش تحقیق 

 جمله از حاضر پژوهش دیگر، عبارت به. است همبستگی توصیفی پژوهش نوع از اش ماهیت و اهداف به توجه با حاضر پژوهش

 تحصیلی پیشرفت انگیزش با شخصیتی عوامل بین رابطه مطالعه به آن طی که است متغیری چند همبستگی های بررسی

 تحصیلی پیشرفت انگیزش تبیین در شخصیتی عوامل از کدام هر نسبی سهم تعیین و اهواز شهر متوسطه دوره آموزان دانش

 .است شده پرداخته

 

 :پژوهش متغیرهای

  :شخصیتی های ویژگی -2

 که های ویژگی یا ها گرایش صفات، پایدار نسبتا الگوی از است عبارت شخصیت:  شخصیتی های ویژگی مفهومی تعریف -الف

 (.2231 محمدی، سید ترجمه ،3003، فیست و  فیست) بخشد می دوام افراد رفتار به ای اندازه تا

 یك هم برروی که وثابت پایدار نسبتاً خصوصیات از متشكل واحدی و یافته سازمان مجموعه از است عبارت شخصیت همچنین،

 پیش را آدمی رفتار و ها ویژگی ، وثابت پایدار نسبتاً های ویژگی این براساس توان می و کند می متمایز دیگر فرد ازیك را فرد

 (.2233شاملو،) کرد بینی

 دستپاچگی، غم، ترس، چون منفی عواطف تجربه به عمومی تمایل نژندگرایی روان: گرایی نژند روان مفهومی تعریف - 

 های جنبه آزمون این های شاخص دیگر همانند شاخص این(. 2230 منش، سجاد) باشد می نفرت و گناه احساس عصبانیت،

 بوده، منطقی غیر باورهای باشند،دارای می شاخص دراین باال نمره دارای که مردان و زنان. سنجد می را بهنجار شخصیت

   دهند می نشان را روانی فشارهای شرایط و دیگران با تری ضعیف انطباق درجه و داشته ها تكانه کنترل در کمتری قدرت

 (.2232شناس، حق)
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 که طوری به شود، می مشخص بیرون به روانی انرژی برگردان با که است نگرشی گرایی برون: گرایی برون مفهومی تعریف  -

 (.2230سیدمحمدی، ترجمه ،3003 فیست، و فیست)یابد می گرایش ذهنی دنیای از دور و عینی دنیای سمت به فرد

 مشتاق مندند، عالقه کردن تجربه به تجربه، خود خاطر به تجربه به باز افراد(: گشودگی) تجربه به بازبودن مفهومی تعریف  -

 (.2333، کری مك و  کاستا) دارند تری نامتعارف و تر پیچیده ، تر غنی زندگی و کنند می تحمل را ابهام هستند، تنوع

 با سازگاری و موافقت یكدیگر، با همبستگی و اتحاد کارها، انجام در نظر اتفاق داشتن توافق(: سازگاری)توافق مفهومی تعریف -

 (.2230زارعی، مهدی) باشد می امور انجام در دیگران

 مشكالت برابر در هستند، انرژی پر و طلب جاه کوش، سخت وجدانی، افراد(: شناسی وظیفه) بودن وجدانی مفهومی تعریف -

 (.2233 سواری،)  هستند دقیق و کنند می استفامت

 از ها آزمودنی که است ای نمره یا کمیت پژوهش دراین شخصیتی های ویژگی: شخصیتی های ویژگی عملیاتی تعریف -ب

  .کردند کسب( 2333)کری مك و کاستا  (NEO)نئو شخصیتی های ویژگی سوالی 00 پرسشنامه

 

 :پیشرفت انگیزه -3

 صورت به را پیشرفت انگیزه( 2232 قراملكی، صبحی از نقل به ؛2333) برالنیر و  گیج: پیشرفت انگیزه مفهومی تعریف -الف

  .اند کرده تعریف خاص موفقیت یا کلی موفقیت به کلی عالقه یا میل یك

 33 پرسشنامه از ها آزمودنی که است ای نمره یا کمیت پژوهش دراین پیشرفت انگیزه: پیشرفت انگیزه عملیاتی تعریف -ب

  .کردند کسب  ( AMQ)هرمنس پیشرفت انگیزه سؤالی

 

 گیری نمونه روش و نمونه جامعه،

          تحصیلی سال در که باشد می اهواز شهر متوسطه دوم دوره دختر آموز دانش  2100 شامل پژوهش این آماری جامعه

 استفاده با و ای خوشه شیوه به ای مرحله تصادفی گیری نمونه روش از گیری بهره با که. داشتند اشتغال تحصیل به 31-2232

 .گرفتند قرار بررسی مورد و انتخاب آنان بین از آموز دانش نفر 203 تعداد مورگان، تصادفی جدول از

 

 :گیری اندازه ابزار

  NEO شخصیتی های ویژگی پرسشنامه -الف

 و است سوالی 00 پرسشنامه یك NEO .است شده تهیه کری مك و کاستا تی پاول توسط 2332 سال در NEO پرسشنامه

 هر. رود می بكار(  پذیری انعطاف بودن، باوجدان بودن، دلپذیر خویی، رنجور روان برونگرایی،) شخصیت عامل پنج.ارزیابی برای

 صورت این به پرسشنامه این به دهی پاسخ شیوه. گیرند می قرار سنجش مورد سؤال 23 با آزمون این در ها ویژگی این از کدام

 کامالً و موافقم ندارم، نظری مخالفم، مخالفم، کامالً) لیكرت نوع از ای درجه 2 طیف یك در را جواب آزمون که باشد می

 .باشد می( 1 ،2 ،3 ،2 ،0) براساس آزمون گذاری نمره. کند می انتخاب( موافقم

 شده گرفته نظر در فرعی صفت 0 اصلی عامل هر برای که است شده بیان مفهوم این با محتوا اعتبار NEOPI-R آزمون در

 آن کارآمدی شاخص معنی به تست بیرونی اعتبار یا مالك گروه اعتبار. شود می ارزیابی خود خاص سؤاالت با صفت هر و است

 زیادی مطالعات عاملی پنج مدل بیرونی اعتبار گیری اندازه برای. است خاص های موقعیت در فرد یك رفتار بینی پیش در

 (.2230 گروسی) است گرفته انجام

 

  آزمون پایایی
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 ضرایب دادند انجام نظر 2133 روی بر NEO-EPF پرسشنامه نظر تجدید برای که تحقیقی در( 3001)کاستا و کری مك

 گزارش 33/0 ،30/0 ،30/0 ،32/0 ،32/0 ترتیب به شخصیتی ویژگی پنج برای سؤال 310 آزمون با را آزمون این همبستگی

  .دادند

 تعیین برای دادند انجام اهواز شهر هنرمند غیر و هنرمند افراد از نفر 100 روی بر که تحقیقی در( 2233) دیگران و حقیقی

 آیزنك آزمون با را آزمون این همبستگی ضرایب و کردند استفاده آیزنك شخصیتی آزمون از نئو آزمون سؤالی 310 فرم اعتبار

  .کردند گزارش 22/0 تا 21/0 از

 310 فرم با را NEO کوتاه فرم همبستگی ضرایب داد انجام تهران شهر دانشجویان روی بر که پژوهشی در( 2232)کیامهر

  .است کرده گزارش 32/0 و 33/0 ،32/0 ،32/0 ،32/0 ترتیب به آن ویژگی پنج برای را آن سؤالی

 از استفاده با آزمون این پایایی. کرد استفاده بازآزمایی و کرونباخ روش از آزمون پایایی آوردن دست به برای( 2231) الهی امان

 ،33/0 31/0 ، 33/0 از بود عبارت ترتیب به عامل پنج برای هفته دو فاصله با نمونه افراد از نفر 01 روی بر بازآزمایی روش

 .بود 32/0 ،13/0 ،02/0 ،30/0 ترتیب به عامل 2 کرونباخ آلفای ،33/0 ،30/0

 که شد استفاده سازی دونیمه و کرونباخ آلفای روش از شخصیتی های ویژگی پرسشنامه پایایی تعیین برای حاضر پژوهش در

  .باشد می شده یاد پرسشنامه قبول قابل پایایی ضرایب بیانگر که30/0 و 33/0 با برابر ترتیب به عصبیت شخصیتی صفت برای

 
 ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه صفات پنج گانه شخصیتی  -1جدول 

 صفات شخصیتی کرونباخآلفای  دو نیمه سازی

30/0=r 33/0=α عصبیت 

20/0=r 20/0=α برونگرایی 

22/0=r 02/0=α باز بودن 

00/0=r 23/0=α توافق پذیری 

02/0=r 23/0=α وجدانی بودن 

 

 عصبیت شخصیتی صفات پرسشنامه سازی دونیمه و کرونباخ آلفای پایایی ضرایب شود، می مشاهده 2جدول در که گونه همان

 .نیستند باال  صفات مابقی تنصیف و کرونباخ الفای ضرایب و است قبول قابل حد

 

 هرمنس پیشرفت انگیزه پرسشنامه

. است پیشرفت به نیاز سنجش برای کاغذی -مداد های پرسشنامه ترین رایج از یكی هرمنس، پیشرفت انگیزه پرسشنامه

 انگیزه با افراد از باال پیشرفت انگیزه دارای افراد کننده متمایز که ویژگی ده مبنای بر که بود سؤال 33 دارای اولیه پرسشنامه

 افراد از باال پیشرفت انگیزه داری افراد ویژگی نه پرسشنامه، مواد تهیه برای هرمنس. گردید تهیه زیر شرح به پایین پیشرفت

 .برگزید سؤالها انتخاب برای مبنا عنوان به را قبلی های پژوهش از حاصل پایین پیشرفت انگیزه

 یكسان جهت. است شده داده گزینه چند جمله هر دنبال به و است شده بیان ناتمام جمالت صورت به پرسشنامه سؤاالت

 از پیشرفت انگیزه شدت اینكه حسب به ها گزینه این. شد نوشته گزینه 1 پرسشنامه سؤال 33 هر برای سؤاالت ارزش سازی

 .شود می داده نمره ها آن به باشد زیاد به کم یا کم به زیاد

 و باال پیشرفت انگیزه نشانگر باشد( میانگین از باالتر) باال اگر آید، می دست به سؤاالت مجموع از که ای نمره یعنی کل نمره

 .باشد می فرد در پایین پیشرفت انگیزه بیانگر( میانگین از تر پایین) پایین نمرات

 

 :هرمنس پیشرفت انگیزه پرسشنامه پایایی و روایی
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. کرد استفاده کرونباخ آلفای آزمون روش از تحصیلی پیشرفت انگیزش آزمون پایایی محاسبه برای 2330 سال در هرمنس

 انگیزه پرسشنامه پایایی تعیین برای حاضر پژوهش در. آمد دست به 31/0 میزان به پرسشنامه برای شده محاسبه پایایی ضریب

 بیانگر که 03/0 و 03/0 با برابر ترتیب به پرسشنامه کل برای که شد استفاده سازی دونیمه و کرونباخ آلفای روش از پیشرفت

 .باشد می شده یاد پرسشنامه قبول قابل پایایی ضرایب

 
 ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه انگیزه پیشرفت -2جدول 

 ضرایب پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت

03/0=α آلفای کرونباخ 

03/0=r  نیمه سازیدو 

 

 

 به پیشرفت انگیزش پرسشنامه سازی دونیمه و کرونباخ آلفای پایایی ضرایب کنید، می مشاهده 3 جدول در که گونه همان

 .هستند قبول قابل ضرایب این که اند، آمده بدست 03/0 و 03/0 با برابر ترتیب

 

 ها داده آماری تحلیل تجزیه روش

 های آزمون و همبستگی ضرایب از تحقیق این در تحصیلی پیشرفت انگیزه و شخصیتی متغیرهای بین رابطه تعیین منظور به

 پیشرفت انگیزش متغیر تبیین در شخصیتی عوامل متغیرهای از یك هر نسبی سهم تعیین جهت همچنین و آن معناداری

 .است شده استفاده متغیره چند رگرسیون از آموزان دانش

 

 

 

 

  یافته ها

 توصیفییافته های  -الف

 .متغیرهای پژوهش را نشان می دهد( میانگین و انحراف معیار)های آماری  شاخص 2جدول 
 

 (n=222)میانگین، انحراف معیار، کجی و کشیدگی  متغیرهای مورد مطالعه  -3جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیرها

 23/0 -02/0 32/3 03/32 عصبیت

 20/0 -13/0 32/2 22/23 برونگرایی

 20/0 02/0 10/1 01/30 باز بودن

 03/0 -31/0 23/1 33/33 توافق پذیری

 30/1 -23/2 33/2 22/22 وجدانی بودن
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 -13/0 -32/0 22/3 33/33 انگیزه پیشرفت

 23/2 -21/0 13/2 32/20 معدل

 

و  03/32صفت های عصبیت های معیار متغیرهای ها و انحرافشده است، میانگین نشان داده 2جدول طور که در همان

، 33/2و  22/22، وجدانی بودن 23/1و  33/33، توافق پذیری 10/1و  01/30، بازبودن 32/2و  22/23، برونگرایی 32/3/2

 . باشندمی13/2و  32/20و معدل  22/3و  33/33انگیزه پیشرفت 

 

 یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش -ب

ست که هر فرضیه همراه با نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آن در این بخش ارائه پژوهش حاضر، شامل فرضیه های زیر ا

 .می گردد

 .با انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه وجود دارد( عصبیت)بین ویژگی روان نژند گرایی  :یک فرضیه

 .بین ویژگی برون گرایی با انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه وجود دارد :دوفرضیه 

 .با انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه وجود دارد( گشودگی)بین ویژگی باز بودن به تجربه  :سهرضه ف

 .بین ویژگی توافق پذیری با انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه وجود دارد :چهارفرضیه 

 .بین ویژگی وجدانی بودن با انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه وجود دارد :پنجفرضیه 

 

 

 

 .همبستگی پیرسون میان متغیرهای مستقل و وابسته را نشان می دهد ضرایب 1جدول 

 
 (n=222)همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه  ضرایب  -4جدول 

 2 7 6 5 4 3 2 متغیرها

 -12/0** -02/0 -22/0* -20/0* -03/0 -13/0** - عصبیت

 20/0** 23/0* 23/0* 30/0** 03/0 -  برونگرایی

 20/0* 30/0** 00/0 -00/0 -   بودنباز 

 22/0* 03/0 30/0** -    توافق پذیری

 03/0 00/0 -     وجدانی بودن

 32/0** -      معدل

 -       انگیز پیشرفت

   02/0داری ضرایب همبستگی در سطح آماری معنی >p  * ،02/0 > **p  

 

به ( r ،02/0 >p= -12/0)می کنید، بین صفت شخصیتی عصبیت با انگیزه پیشرفت  مشاهده 1 جدولهمان گونه که در 

، r= 20/0)، باز بودن با انگیزه پیشرفت (r ،02/0 >p= 20/0)صورت منفی، بین صفات شخصیتی برونگرایی با انگیزه پیشرفت 

02/0 >p) توافق پذیری با انگیزه پیشرفت ،(22/0 =r ،02/0 >p ) در . همبستگی معنادار آماری دیده می شودبه صورت مثبت

این یافته ها (. r ،231/0=p= 03/0)صورتی که بین صفت شخصیتی وجدانی بودن با انگیزه پیشرفت رابطه ای وجود ندارد 

نشان می دهند که فرضیه های پنجگانه رابطه ساده به جز برای رابطه بین صفت وجدانی بودن و انگیزه پیشرفت تایید می 
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و عامل تورم  3خطی بودن  منجمله ضریب تحملهای همبین مانند شاخصمتغیرهای پیش 2خطی بودنهای همآماره .شوند

به عبارت دیگر، این . بین دیگر پایین استبین با متغیر پیشنشان می دهند که همبستگی بین یك متغیر پیش 2واریانس

دیگر اینكه بین ضریب تحمل و . حلیل رگرسیون مناسب هستندبین همگی برای تمقادیر نشان می دهند که متغیرهای پیش

یعنی، هرچه ضریب تحمل . ها حاکی از ثبات مدل و دقت محاسباتی استاین شاخص. خطای معیار رابطه عكس وجود دارد

 (.ببینید 2جدول )متغیری به یك نزدیك تر باشد، همبستگی آن با سایر متغیرهای پیش بین پایین تر است 

 
 خطی بودنهای همشاخص های آماره - 5جدول 

 خطی بودنهای همآماره متغیرهای پیش بین

 عامل تورم واریانس ضریب تحمل

 21/2 01/0 عصبیت

 13/2 03/0 برونگرایی

 03/2 33/0 بازبودن

 22/2 30/0 توافق پذیری

 23/2 32/0 وجدانی بودن

 

 بحث و نتیجه گیری

 :در تبیین فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار می گیرددر این بخش نتایج حاصل از پژوهش 

 . با انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه وجود دارد( عصبیت)بین ویژگی روان نژندگرایی  -1

با انگیزه پیشرفت رابطه منفی ( عصبیت)مالحظه می شود بین ویژگی شخصیتی روان نژندگرایی  1جدول همان طوری که در 

به عبارت دیگر، هر چه ویژگی شخصیتی روان نژندگرایی دانش آموزان (. r  ،02/0>P=-12/0)می شود معنی داری مشاهده 

و  1نتایج به دست آمده با نتایج پژوهش های روساندر. افزایش می یابد به همان اندازه انگیزه پیشرفت آنان کاهش پیدا می کند

؛ (2232)؛ شریفی اردانی و همكاران (3002) 0یك و فارنهام؛ چامور پرموز(3003)و همكاران  2؛ الیدرا(3022)همكاران 

  .همسو و هماهنگ می باشد( 2233)و آتش روز و همكاران ( 2232)جعفرنژاد و همكاران 

از یافته های به دست آمده در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که تأثیر منفی روان نژندگرایی در انگیزه پیشرفت دانش 

از آنجایی که نمره باال در روان نژندگرایی با بی ثباتی عاطفی و عواطف منفی مثل ترس، . تأکید بوده استآموزان بیشتر مورد 

غم، عصبانیت، دستپاچگی، نفرت و احساس گناه همراه است، دانش آموزانی که در روان نژندگرایی نمره باالیی کسب کردند، 

تنیدگی زا بیشتر دارند و عمدتاً از روشهای متمرکز بر هیجان آمادگی بیشتری برای نشان دادن اضطراب در موقعیت های 

بر عكس دانش آموزانی که در بعد روان نژندگرایی نمره پایین به دست می آورند، معموالً از روش متمرکز بر . استفاده می کنند

 . مسأله استفاده می کنند و در نتیجه سالمت روانی باالتری دارند

 

 . بین ویژگی برون گرایی با انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه وجود دارد -2

                                                           
1
-colinearity statistics 

2
-tolerance coefficient 

3
-variance inflation factor 

4
- Rosander 

5
- Laidra 

6
- Chamorro- Premuzic & Furnham 
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مالحظه می شود بین ویژگی شخصیتی برون گرایی با انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه مثبت 1همان طوری که در جدول 

برون گرایی دانش آموزان؛ انگیزه به عبارت دیگر با افزایش ویژگی شخصیتی (. > r  ،02/0 P=20/0)معنی داری وجود دارد 

 .پیشرفت آنان نیز افزایش یافته است

؛ (3002)پرموزیك و فارنهام -؛ چامور(3003)2؛ کوماراجو(3022)نتایج به دست آمده با نتایج پژوهش های روساندر و همكاران 

و آتش روز و همكاران ( 2233)؛ رودباری و حسین چاری(2232)؛ جعفرنژاد و همكاران (2232)شریفی اردانی و همكاران 

 .همسو و هماهنگ می باشد( 2233)

در تبیین این فرضیه می توان گفت، افراد با سطوح باالی برون گرایی، پر انرژِی، پر حرف، عالقه مند به کارهای گروهی، اظهار 

مثبتی در داشتن انگیزه  بسیاری از این ویژگی ها می توانند نقش. هستند... کنندگی، جمع گرایی، خوش بینی، فعالیت و 

دانش آموزانی که در برون گرایی نمره باالیی می گیرند معموالً احساسات و عواطف خود را به . پیشرفت دانش آموزان ایفا کند

اجتماعی بودن و فعال بودن از خصوصیات این افراد می باشد و در . راحتی بروز می دهند و دارای قدرت بازداری کمی هستند

وابط بین فردی بهتری برخوردار هستند که این عامل بر روابط آن ها با همكالسیها، معلمان و در کل محیط مدرسه واقع از ر

 . تأثیر مثبتی دارد

 

 

 . با انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه وجود دارد( گشودگی)بین ویژگی باز بودن به تجربه  -3

با انگیزه پیشرفت دانش ( گشودگی)شخصیتی باز بودن به تجربه  مالحظه می شود بین ویژگی 1جدول همان طوری که در 

به عبارت دیگر، با افزایش ویژگی شخصیتی باز بودن به (. > r  ،02/0 P=  20/0)آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد 

 . دانش آموزان، انگیزه پیشرفت آنان نیز افزایش یافته است( گشودگی)تجربه 

؛ (3020) 2؛ پوروپات(3022)؛ کوماراجو و همكاران (3023)و همكاران  3با نتایج پژوهش های ساکلوفسكینتایج به دست آمده 

؛ رودباری (2232)؛ جعفرنژاد و همكاران (3003)2و وودفیلد 1، فارسیدس(3003)پرموزیك و فارنهام-؛ چامور(3003)کوماراجو 

 . اهنگ می باشدهمسو و هم( 2233)و آتش روز و همكاران ( 2233)رودباری و حسین چاری

در تبیین این فرضیه می توان گفت، افراد دارای نمره باال در باز بودن یا گشودگی از ویژگی هایی مانند کنجكاوی ذهنی و 

این افراد فعاالنه در پی . استقالل در قضاوت، تنوع طلبی، تمایل به مواجه شدن با موقعیت ها و تجربه های جدید برخورد ارند

 . بیشتر و تجارب چالش برانگیز هستندفرصت های آموزش 

 

 . بین ویژگی توافق پذیری با انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه وجود دارد -4

مالحظه می شود بین ویژگی شخصیتی توافق پذیری و انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه مثبت  1همان طوری که در جدول 

به عبارت دیگر، با افزایش ویژگی شخصیتی توافق پذیری دانش آموزان، (. > r ،02/0 P= 22/0)معنی داری مشاهده می شود 

 . انگیزه پیشرفت آنان نیز افزایش یافته است

، (3003)؛ الیدرا و همكاران (3020)؛ پوروپاپ(3023)نتایج به دست آمده با نتایج پژوهش های ساکلوفسكی و همكاران 

و آتش روز و همكاران ( 2232)؛ جعفرنژاد و همكاران (2232)و همكاران  ؛ شریفی اردانی(3002)پرموزیك و فارنهام-چامور

 . همسو و هماهنگ می باشد( 2233)

                                                           
1
- Komarraju 

2
- Saklofske 

3
- Poropat 

4
- Farsides 

5
- Woodfield 
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در تبیین این فرضیه می توان گفت، افرادی که نمره باالیی در این ویژگی کسب می کنند اساساً نوع دوست، دلسوز و مشتاق 

توافق پذیری . د و انتظار دارند که دیگران نیز به آنان کمك کنندکمك به دیگران هستند، با دیگران احساس همدردی می کنن

افراد توافق پذیر، سازگار و دارای . در برقراری و حفظ روابط مناسب و سودمند با همكالسی ها و معلم نقش مؤثری دارد

 . رفتارهای مثبت بیشتری هستند

 . ه وجود داردبین ویژگی وجدانی بودن با انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابط -5

مالحظه می شود بین ویژگی شخصیتی وجدانی بودن با انگیزه پیشرفت رابطه ای وجود ندارد  1همان طور که در جدول 

(03/0=r  ،231/0=P )به عبارت دیگر، هر چه ویژگی شخصیتی وجدانی بودن دانش . بنابراین فرضیه مورد نظر تأیید نمی گردد

 . پیشرفت آنان افزایش نمی یابدآموزان افزایش می یابد، انگیزه 

؛ (3020)؛ پوروپاپ(3022)؛ روساندر و همكاران (3023)نتایج به دست آمده با نتایج پژوهش های سالكلوفسكی و همكاران 

نتایج این فرضیه می تواند . همسو و هماهنگ نمی باشد( 2232)و جعفرنژاد و همكاران ( 2232)شریفی اردانی و همكاران 

شد که همه افرادی که ویژگی وجدانی بودن را در سطح باال دارند، انگیزه پیشرفت باالیی ندارند و بالعكس همه نشانگر آن با

 . افرادی که انگیزه پیشرفت باالیی دارند ضرورتاً صفت وجدانی بودن را در سطح باال ندارند

ر توانایی ، استعداد، رغبت و غیره افراد نمود انسان ها در ویژگی های مختلف دارای تفاوت هایی می باشند و این تفاوت ها د

ویژگی های شخصیتی افراد موجب هدایت آنها در زمینه های تحصیلی و شغلی و افزایش انگیزه و توانمندی آنها . کند پیدا می 

 (.2231مرادی بانیارانی ،) می گردد

 بهبود در معلمان سوی از یادگیرندگان فردی تفاوتهای به توجه که اند کرده تاکید حقیقت براین شده انجام پژوهشهای نتایج

 (.2233سیف،  )است  تأثیرگذار بسیار آنان تحصیلی پیشرفت سطح افزایش و یادگیری کیفیت

عوامل موثر در تعیین جهت گیری های انگیزشی دانش آموزان، باید به ویژگی بعنوان ...( معلم، مدیر، مشاور و )نیروهای مدرسه 

 .آنان توجه کنندهای شخصیتی 

 :در انتها به چند پیشرفت و محدودیت در پژوهش حاضر اشاره می کنیم

در واقع، یادآوری این نكته که پیشرفت . الزم است مربیان و معلمان به ابعاد شخصیتی و انگیزشی دانش آموزان توجه کنند -2

ندارد، از نتایج اساسی و قابل توجه پژوهش حاضز تحصیلی دانش آموزان در مدرسه صرفاً به توانایی های هوشی آنان بستگی 

 .است

از جمله جنبه های برجسته مطالعه حاضر، استفاده از پنج ابزار متفاوت برای اندازه گیری انگیزش پیشرفت تحصیلی و  -3

آموزش داده پیشنهاد می گردد استفاده از این نوع ابزار به دست اندرکاران آموزش و پرورش . متغیرهای شخصیتی بوده است

شود تا آنان و بخصوص مشاوران مدارس بتواند در محیط آموزشی از آن ها استفاده کنند و به این ترتیب قضاوت های خود را از 

 .دانش آموزان مدلل تر سازند

مالحظه یافته های پژوهش در تعیین سهم متغیرهای شخصیتی مرتبط با انگیزش پیشرفت تحصیلی به همراه سهم نسبی  -2

الزم است اموزش و پرورش و پژوهشگران طی تحقیقات آتی به بررسی را ه ها و روش های . کدام، راهگشا خواهد بود هر

 .افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان توجه کنند

ت که یكی از محدودیت های پژوهش حاضر عدم ارائه ویژگی های روان سنجی کامل ابزارها در نمونه های ایرانی بوده اس -1

 .پژوهش های بعدی باید این نقیصه را مرتفع سازند و به یافته ها با توجه به این امر باید نگریست

و از  شده ارجاع نمودارها و ها شكل جداول، همة به باید مقاله متن در. باشد تشخیص قابلباید  ها آن جزییاتهر دو صورت، 

 ها کمیت ها و واژه اعداد، اندازة که کنید توجه ها شكل تهیة در. داجتناب گرد« شكل زیر»یا « جدول زیر»نوشتن عبارتی مانند 

 باو  صفحهباید در وسط  نمودار و شكلجدول،  هر. باشند خوانا و واضح کامالً مقاله، در درج از پس تا باشد بزرگ کافی قدر به

  . داده شود قرار آن از پس و پیش متن از فاصله خالی سطر یك
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