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Abstract
The aim of this study is to investigate the correlation between features of mothers’ personalities and
academic achievement of high school female students who have been studying in the academic year
2015-16 in Kermanshah city. Method: The statistical population of the study included all high school
female students in public schools of Kermanshah, who have been studying in the academic year 201516. 107 students of secondary schools have been selected as the sample of the present study. The
sampling method of the research is a multi-stage random cluster type. In this study, NEO Five-Factor
Inventory has been used in order to measure the personality features and Harter's questionnaire has
been used for achievement motivation. Also, In order to assess the level of academic performance, the
students' final grades in second grade of high school are used. Findings: The results of the study
indicate that there is not a meaningful correlation between features of mothers’ personalities and
academic performance. But the correlation between features of mothers’ personalities and academic
motivation is significant.
Keywords: personality features, academic improvements, students, achievement motivation.

چکیده
.هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطهی بین ویژگیهای شخصیتی مادران با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میباشد
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان کرمانشاه که در
 نفمر دانشآمموز از مططم401  نمونه پژوهش حاضر به حجم.مشغول به تحصیل هستند میباشد4961 -69 سال
 در. روش نمونهگیری پژوهش نیز از نوع تصادفی خوشهای چنمد مرحلمهای میباشمد.متوسطه انتخاب گردیده است
 و بمرای سمنجش انگیمزشNEO-FFI این پژوهش برای سنجش ویژگیهای شخصیتی از پرسشنامه پمن عماملی
 برای سنجش سطح عملکرد تحصیلی نیز از نممرات دانشآمموزان در.پیشرفت از پرسشنامه هارتر استفاده شد است
 نتای حاصل از پژوهش بیانگرآن است که ارتباط معناداری بین ویژگیهای شخصمیتی.پایان ترم استفاده شده است
 اما این ارتباط برای ویژگیهای شخصیتی مادر و انگیزش تحصمیلی معنمادار.مادران و عملکرد تحصیلی وجود ندارد
.است
. انگیزش پیشرفت، پیشرفت تحصیلی، ویژگیهای شخصیتی: واژگان کلیدی
906

www.SID.ir

Archive of SID

 .1مقدمه :
مسأله موفطیت یا عدم موفطیت در امر تحصیل از مه ترین دغدغههای هر نظام آموزشی است .موفطیت و پیشرفت تحصیلی در
هر جامعه نشاندهنده موفطیت نظام آموزشی در زمینه هدف یابی و توجه به رف نیازهای فردی است .بنابراین نظام آموزشی را
زمانی میتوان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان آن در دورههای مختلف دارای بیشترین و
باالترین رق باشد.
از جمله مه ترین نگرانی های مسئوالن آموزش ،معلمان و استادان و خانوادهها ،پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی
دانشآموزان و دانشجویان است( .)Logan, 1997نططه مطابل پیشرفت تحصیلی ،افت تحصیلی است که بر اساس مطالعات
متعدد تأثیر بسزایی در سرنوشت فرد داشته و همچنین هزینه گزافی به خانواده و جامعه تحمیل میکند .در ایران ،این امر از
مه ترین مشکالت کنونی نظام آموزشی است که هر ساله دهها میلیارد ریال از بودجه کشور را هدر میدهد و نیروهای بالطوه و
سرمایههای جامعه که همان نیروی انسانی است ،بیثمر میماند( .)Golshan, 1995پیشرفت تحصیلی به توانایی آموختهشده
یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی اطالق میشود که بهوسیله آزمونهای معل ساخته اندازهگیری میشود( Navidi,
 .)2004به طور کلی این اصطالح به معنای مطدار یادگیری آموزشگاهی فرد است ،به طوری که بتوان آنها را در مطوله کلی
عوامل مربوط به تفاوت های فردی و عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزش و پرورش مورد مطالعه قرار داد(.)Soliman, 2002
از آنجایی که شرط مه برای رشد و شکوفایی هر جامعه ای وجود افراد آگاه ،کارآمد و خالق است ،لذا پرورش و تطویت انگیزه
پیشرفت سبب ایجاد انرژی و جهت دهی مناسب رفتار ،عالیق و نیازهای افراد در راستای اهداف ارزشمند و معین
میشود(.)Samadi, 2008
انگیزش پیشرفت تحصیلی عبارت است از گرایشی همهجانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالیترین معیارهای تالش
برای موفطیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفطیت در عملکرد همراه است( .)Westland, 2001انگیزه پیشرفت
یکی از مهمترین انگیزه های اکتسابی هر فرد است که برای نخستین بار توسط موری مطرح شد .انگیزه پیشرفت عبارت است از
گرایش فرد برای گذر از سدها ،تالش برای دستیابی به گونه ای برتری و حفظ معیارهای سطح باال .کسانی که انگیزه پیشرفت
باال دارند ،می خواهند کامل شوند و کارکرد خود را بهبود بخشند .آنان وظیفهشناساند و ترجیح میدهند کارهایی انجام دهند
که چالشبرانگیز باشد و به کاری دست زنند که ارزیابی پیشرفتشان بهگونهای (خواه در مطایسه با پیشرفت دیگران یا خواه بر
پایه مالک های دیگر) ،شدنی باشد .این افراد از عزت نفس برخوردارند ،مسئولیت فردی را ترجیح میدهند و دوست دارند که به
گونهای ملموس از نتای کار خود آگاه شوند .نمرههای درسی آنها خوب است ،در فعالیتهای اجتماعی شرکت میکنند و در
برابر فشارهای اجتماعی بیرونی مطاومت نشان می دهند .اگر کاری را در توان خود ببینند حاضرند تا اندازهای دل به دریا بزنند و
خطر کنند ،ولی در کارهایی مانند شرطبندی در اسبدوانی که نتای کار کامالً تصادفی است ،حاضر نیستند خود را به دست
بخت و تصادف بسپارند(.)Biabangard, 2006
یافتههای برخی پژوهش ها و مطالعات انجام شده ،مبین نطش و اهمیت انگیزه پیشرفت در پیشرفت تحصیلی است .نتای
پژوهش شاهانی ییالق و بنابی مبارکی و همکاران در سال  4931در مورد بررسی روابط بین موضوعی و درون موضوعی
انگیزش تحصیلی(خودکارآمدی ،ارزش تکلیف ،هدف عملکردگرا ،عملکرد گریز و تبحری) در دانشآموزان دختر سال اول
دبیرستان شهر اهواز ،حاکی از این است که روابط مثبت و معنیداری بین این سازهها و در دروس مختلف وجود دارد( Shahni
 .)and et al, 2006حسن زاده در مطالعه خود به این نتیجه دست یافت که بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی و
همچنین منب کنترل درونی و پیشرفت تحصیلی ،رابطه معنیداری وجود دارد( .)Porshafei, 1990پژوهشهای البرز ،سیف،
لطیفیان ،و همچنین آندرمن و ماهر در سال  ،4660آمس در سال  4661و لئونداری( )Leondariو همکاران در سال 4663
نشاندهنده رابطه بین انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی است .بنابراین با توجه به این که انگیزه پیشرفت یکی از مه ترین
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عوامل پیشرفت تحصیلی است .لذا با در نظرگرفتن متغیرهای گوناکون وابسته به انگیزه پیشرفت ،آموزش راهبردهای
فراشناخت را میتوان روش مؤثری برای ارتطا انگیزه پیشرفت دانشآموزان در نظر گرفت(عشورنژاد.)4961 ،
میتوان گفت یکی از مه ترین عوامل محیطی و تأثیرگذار در امر پیشرفت و عملکرد تحصیلی خانواده است که بعد کارکردی
آن در مطالعههای مختلف مورد تأمل قرار گرفته است(نجمی .)4936 ،والدین و بهویژه مادر با رفتارهای خود ،آفریننده
موقعیتهایی هستند که رفتارهای خاص را در کودک برمیانگیزد و یا سرمشقهایی را برای الگوسازی در اختیار آنها قرار داده و
یا به تشویق دستهی خاصی از رفتارها میپردازد( .)Pervin, 2005تحطیطات محسن عامریزاده تحت عنوان رابطه بین
ویژگی های شخصیتی والدین با انگیزش پیشرفت و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان اظهار میدارد ،بین اضطراب و
افسردگی و وسواس والدین با سطح پیشرفت تحصیلی نوجوانان ارتباط معناداری وجود دارد(عامریزاده.)4934 ،
نیگ ( )Nigg, 1996در تحطیطات خود با عنوان "بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی والدین در پیشگویی مشکالت رفتاری
کودکان" اظهار میدارد ،وظیفه شناسی زیاد مادرانه با سطوح پایین پرخاشگری در این کودکان ارتباط داشته است .و بین روان
آزرده خویی مادر با پرخاشگری کودک رابطه معناداری وجود دارد .در مادران کودکان مبتال به اختالل نطص ،بیش فعالی ،رفتار
پرخاشگرانه ،اضطراب و افسردگی بیشتری مشاهده شد .ون هوک( )Van Hoekeو همکاران (به نطل از عامری زاده)4934 ،
در مطالعهی خود بر روی کودکان مبتال به انواع بی اختیاری ادرای دریافتند ،والدین کودکان مبتال به بیاختیاری ادراری نسبت
به والدین کودکان گروه سال نمرههای کمتری را در اوصاف با وجدان بودن و وظیفهشناسی از مطیاس شخصیت  NEOو
نمرههای بیشتری را در روان آزرده خویی کسب میکردند .آیزنبرگ و لوسویا ( .Eisenberg, and Losoya, 1997به نطل
از عامری زاده )4934 ،در تحطیطات خود در سال  4661دریافتند که پاسخگویی والدین به فرزندان و نظارت کافی والدین در
رفتارهای فرزندان خود اثرات مهمی دارد که یکی از مه ترین اثرات آن ارتطای موفطیت و پیشرفت تحصیلی فرزندان خود است.
اگر چه از دیدگاههای مختلف روانشناسی و علوم تربیتی ،هوش استعداد فردی را یاری میکند تا تحصیل را بهتر انجام دهد.
ولی آیا میتوان عامل محیط خانواده را در پیشرفت تحصیلی فرد باطل دانست؟
عواملی که در محیط آموزشی برای یک سطح جامعه از دانشآموزان در نظر گرفته میشود یکسان است و کودک در یک محیط
آموزشی یکسان در مدرسه آموزش میبیند ولی محیط خانواده را نمیتوان برای همه یکسان فرض کرد .چون مسایل زیادی در
خانواده وجود دارد که نمیتواند برای همه یکسان فرض شود .دانشآموزان در مدرسه احتیاج به آموزش بهتر دارند ولی در
خانواده به حمایت و محبت از طرف والدین برای دریافت آموزش بهتر و سازندگی دارند .مسل است که اختالفات در سطح
خانواده و کمبودها باعث عدم تمرکز فکری دانشآموزان خواهد بود .در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مسایل مهمی دخالت
دارند .وضعیت اقتصادی -اجتماعی ،میزان سواد والدین ،تالش و کوشش و استعداد خود دانشآموز و وسایل کمک آموزشی و
باالخره مشارکت و همکاری مدرسه و اولیاء دانشآموز را میتوان نام برد(عامریزاده.)4931 ،
در پژوهشی که توسط کخا ( )4961با عنوان "نطش انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان" انجام شد تحلیل دادهها نشان داد که انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار و مثبت دارد به عبارتی
( )p<0.01 , r=0.32است .و همچنین مولفه های خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار دارند و قادرند که
پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کنند به عبارتی استعداد ( )p<0.01 , r=0.23و بافت ( )p<0.01 , r=0.15است .همچنین
شناسایی پیشرفت تحصیلی و عامل های تاثیرگذار بر آن امری بسیار مه است .باتوجه به نتای این پژوهش انگیزه پیشرفت و
خودکارآمدی از عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی هستند که این امر باید مورد توجه کارشناسان و معل ها قرار گیرد.
در پژوهشی که توسط گلزار مطدم ( )4969تحت عنوان " نطش فناوری آموزشی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی ،خودکارآمدی و
عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسرمدارس(عادی و هوشمند)سال هفت شهرستان سبزوار " انجام شد یافتهها پژوهش نشان
داد که نه تنها فناوری آموزشی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و خودکار آمدی دانش آموزان سال هفت مدارس شهرستان سبزوار
تأثیر دارد؛ بلکه فناوری آموزشی بر مولفه های انگیزه پیشرفت تحصیلی (انگیزه قوی برای حرکت به سمت باال ،تمایل به تالش
مجدد ،انجام کار به نحو احسن ،باال بودن سطح آرزوها و آیندهنگر) و مولفههای خودکار آمدی (تالش جهت انجام و اتمام کار و
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عطاید فرد نسبت به توانایی های خود) دانش آموزان سال هفت مدارس تأثیر دارد .در نهایت مشخص شد که فناوری آموزشی
نیز بر عملکرد دانش آموزان سال هفت مدارس شهرستان سبزوار تأثیر دارد.
خسروپور ( )4969پژوهشی تحت عنوان "رابطه بین کمالگرایی ،انگیزه پیشرفت و عزت نفس با عملکرد تحصیلی دانشجویان
رشته پرستاری" انجام داد .یافتهها نشان داد بین کمالگرایی ،انگیزه پیشرفت و عزت نفس با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت
معنیداری وجود دارد ( .) P > 0/09کمالگرایی ،انگیزه پیشرفت و عزت نفس با یکدیگر  94درصد واریانس عملکرد تحصیلی
را پیشیبنی کردند ،اما بررسی رابطه خطی متغیرهای پیشبین مورد بررسی نشان داد که فطط رابطه انگیزه پیشرفت با عملکرد
تحصیلی معنیدار بود .به نظر می رسد برای بهبود موفطیت تحصیلی دانشجویان باید به ویژگیهای کمالگرایی ،عزت نفس و به
ویژه انگیزه پیشرفت توجه شود.
حال در این پژوهش سوال اصلی این است :که آیا ویژگی های شخصیتی مادر بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی فرزندان
تأثیرگذار است یا خیر؟
در این راستا اهداف و فرضیاتی به شکل زیر تدوین گردید :
 1.1اهداف پژوهش




تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی مادر با انگیزش پیشرفت.
تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی مادر با عملکرد تحصیلی.



تعیین توان ویژگیهای شخصیتی مادر در پیشبینی انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان.

 1.1فرضیههای پژوهش





بین ویژگیهای شخصیتی مادر با انگیزش پیشرفت دانشآموزان رابطه وجود دارد.
بین ویژگیهای شخصیتی مادر با عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطه وجود دارد.
ویژگیهای شخصیتی مادر توان پیشبینی انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان را دارد.

 .1روش تحقیق:
این پژوهش بهمنظور بررسی رابطهی بین ویژگیهای شخصیتی مادر با انگیزش پیشرفت تحصیلی و عملکرد دانشآموزان دختر
دوره متوسطه طرحریزی شده است .با توجه به همدف و فرضمیات پژوهشمی مطمرح شمده ،ایمن پمژوهش از لحماج همدف جمزء
پژوهشهای کاربردی و از لحاج اجرا یما شمیوه جمم آوری دادههما از نموع توصمیفی -همبسمتگی میباشمد .بمهمنظور سمنجش
ویژگیهای شخصیتی از پرسشنامه پن عاملی  NEO –FFIو برای سنجش انگیزش پیشرفت ،از پرسشنامه استاندارد انگیمزش
تحصیلی هارتر که هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانشآموزان میباشد ،و همچنین برای سمنجش سمطح عملکمرد
تحصیلی نیز از نمرات پایان ترم دانشآموزان استفاده شده است.
پرسشنامه  NEOیکی از جدیدترین پرسشنامههای مربوط به ارزیابی شخصیت بر اساس دیدگاه تحلیل عاملی است .این آزمون
به لحاج انعکاس  9عامل اصلی ،امروزه به عنوان یک مدل فراگیر بر اساس تحلیل عوامل محسوب میشود و بهدلیل گسمتردگی
کاربرد آن در ارزیابی شخصیت افراد سال و نیز در امور بالینی میتواند یکی از مناسبترین ابزارهای ارزیابی شخصیت باشد .این
آزمون به دلیل بررسیهایِ گوناگونی که در گروههای سنی و در فرهنگهای مختلف روی آن صورت گرفته است میتواند یکمی
از جام ترین آزمونها در زمینه ارزیابی شخصیت باشد این آزمون طی  49سال گذشمته ،موضموع تحطیطمات مختلمف بمر روی
نمونههای بالینی و بزرگساالن سال بوده است .از این رو سودمندی آن ه در جریانات بالینی و ه در جریانات تحطیطی ارزیابی
شده است.
در حال حاضر آزمون  9عاملی  NEOکاربردی جهانی دارد و به منظور تحطیمق بمه زبانهمای چکوسملواکی ،عربمی ،هلنمدی،
فرانسوی ،آلمانی ،ژاپنی ،نروژی ،لهستانی و سوئدی ترجمه شده است .پرسشمنامه شخصمیتی  NEO-FFIتوسمط ممککری و
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کاستا روی  103نفر از دانشجویان آمریکایی به فاصله سه ماه اجرا گردید که ضرایب اعتبمار آن بمین  0/39تما  0/19بمه دسمت
آمده است.
مطیاس استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل  99گویه بموده و همدف آن بررسمی انگیمزش تحصمیلی در بمین دانشآمموزان
میباشد .این ابزار شکل اصالح شده مطیاس هارتر ( )4634،4630به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصمیلی اسمت .مطیماس
اصلی هارتر ،انگیزش تحصیلی را با سؤالهای دوقطبی میسنجد که یک قطب آن انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونمی
است و پاسخ آزمودنی به موضوع هرسؤال فطط میتواند یکی از دالیمل بیرونمی یما درونمی را در برداشمته باشمد .از آنجما کمه در
بسیاری موضوعهای تحصیلی انگیزههای درونی و بیرونی هر دو نطش دارند ،مطیماس همارتر را بمه شمکل مطیماسهمای معممول
درآوردند که هرسؤال تنها یکی از دالیل انگیزش درونی و بیرونی در نظر میگیرد.
روایی پیشبین مطیاس اصالح شده هارتر از طریق همبستگی معنیدار بین انگیمزش درونمی ،بما گزارشهمای معلم از انگیمزش
درونی تأیید شد .همچنین بین انگیزش درونی و بیرونی و نیز پاره مطیاسهای آنهما و دو شماخص عینمی پیشمرفت تحصمیلی از
جمله نمرههای درسی و نمرههای پیشرفت تحصیلی ،همبستگی معناداری بدست آمد.
هارتر( )4634همچنین ضرایب پایایی پاره مطیاسها را بما اسمتفاده از فرممول  10ریچاردسمون بمین  0/91تما  0/31و ضمرایب
بازآزمایی را در یک نمونه طی دوره ی  6ماهه از  0/13تا  0/99و در نمونه دیگری به مدت  9مماه بمین  0/93تما  0/19گمزارش
کرده است.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر مطط متوسطه مدارس دولتی شهرستان کرمانشاه که در سال -4961
 4969مشغول به تحصیل هستند میباشد و روش نمونهگیری پژوهش ،از نوع تصادفی خوشهای چند مرحلهای میباشد.
در ادامه با توجه به فرضیههای پژوهش ،به منظور تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل
رگرسیونی) استفاده شده است .تجزیه و تحلیل دادهها نیز توسط نرم افزار  SPSS 20صورت گرفته است.
 .3یافتهها :
تجزیه و تحلیل به منظور تنظی و خالصه کردن دادهها به صورت اطالعاتی روشن ،خوانا ،مستدل و تفسیرپذیر به کار میرود،
به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهش را کشف ،بررسی و آزمون نمود .این بخش با یافتههای توصیفی و سپس
بررسی نرمال بودن متغیرها آغاز می شود و در ادامه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی فرضیات پرداخته شده
است.
در جدول  4شاخص های توصیفی از جمله میانگین ،مینیم و ماکزیم برای هر یک از متغیرهای پژوهش ذکر شده است.
.1

متغیرها

تعداد میانگین

ویژگیهای شخصیت 401
401
انگیزش
401
عملکرد تحصیلی

یافتههای توصیفی

انحراف معیار واریانس

49/09 411/491
49/91 409/16
4/19
49/30

مینیم

401 410/133
19/99 431/943
49
9/44

ماکزیم

مجموع

496
494
46/14

49144/96
44019/19
4161/93

به منظور بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شده است .فرض صفر در این آزمون بیان میکنمد:
دادهها از توزی نرمال تبعیت میکند.
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.2

آزمون کلموگروف اسمیرنوف

میانگین انحراف معیار آماره اسمیرنوف کلوگروف سطح معناداری
ویژگیهای شخصیتی مادر 411/49
409/91
انگیزش پیشرفت
49/30
عملکرد تحصیلی

49/09
49/99
4/19

0/914
0/136
0/134

0/649
0/991
0/660

با توجه به سطوح معناداری جدول  1که برای تمام متغیرها از  0/09بیشتر است ،نتیجه میشود که فرض صفر پذیرفته میشود
و میتوان گفت که متغیرهای آزمون از توزی نرمال پیروی میکنند.
اکنون به منظور بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ،به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شده
است.
فرضیه اول  :با توجه به سطح معناداری جدول  9که از  0/09کمتر است ،میتوان نتیجه گرفت که میان دو متغیر ویژگیهای
شخصیتی مادر و انگیزش پیشرفت ارتباط معناداری برقرار است .میزان این ارتباط تطریباً ضعیف و مثبت میباشد.
جدول  : 3ضریب همبستگی پیرسون میان متغیرهای ویژگیهای شخصیتی مادر و انگیزش پیشرفت

انگیزش پیشرفت
متغیرها
ویژگیهای شخصیتی مادر

سطح معنیداری
0/099

ضریب همبستگی پیرسون
*0/101

فرضیه دوم  :با توجه به سطح معناداری جدول  1که از  0/09بیشتر است ،میتوان نتیجه گرفت که میان دو متغیر ویژگیهای
شخصیتی مادر و عملکرد تحصیلی ارتباط معناداری برقرار نیست.
جدول  : 4ضریب همبستگی پیرسون میان متغیرهای ویژگیهای شخصیتی مادر و عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی
متغیرها
ویژگیهای شخصیتی مادر

ضریب همبستگی پیرسون
0/01

سطح معنیداری
0/111

فرضیه سوم  :همانطور که از جدول  9مشاهده میشود مطادیر ( R=0/204ضریب همبستگی چندگانه) و مجذور آن یعنی
 RS= 0/041بیان میکند که حدود  0/01درصد از پراکندگی متغیر وابسته توسط متغیرهای پیشبین(مدل رگرسیون)
توجیه میشود .و چون مطدار سطح معنیداری از  0/09کمتر است فرض مناسب بودن مدل رگرسیونی تأیید میشود .به این
معنا که مدل رگرسیونی قابلیت پیشبینی متغیر وابسته را دارد.
اما در مورد سه و نطش هر یک از متغیرها در تبیین متغیر وابسته باید مطادیر بتا را در نظر گرفت .زیرا این مطادیر استاندارد
شده است و امکان مطایسه و تعیین سه نسبی هر یک از متغیرها را فراه میسازد .بر اساس بتای بدست آمده در جدول  ،9به
ازای  0/101تغییر در ویژگیهای شخصیتی ،یک واحد تغییر در متغیر وابسته حاصل میشود .و به اندازه  09066تغییر در
انحراف معیار ویژگیهای شخصیتی یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته ایجاد میگردد.
در جدول  9هر ضریبی که سطح معنی داری آن از  0/09کمتر باشد در مدل رگرسیونی قرار میگیرد لذا بر اساس سطوح
معناداری این جدول میتوان نتیجه گرفت که فرضیه سوم پذیرفته میشود و مدل رگرسیونی آن به شکل زیر است:
(ویژگیهای شخصیتی)  = 19/119 + 0/101انگیزش پیشرفت
941

www.SID.ir

Archive of SID

جدول  : 5خالصه مدل

رگرسیون
باقیماندهها
کل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

306/996
43113/091
46991/119

4
409
409

306/996
413/999

1/996

0/099

R=09101, RS= 09014
جدول  : 6ضرایب رگرسیونی

متغیرها

ثابت رگرسیونی
انگیزش پیشرفت

ضرایباستاندارد

ضرایب غیراستاندارد
B

Std

Beta

19/119
0/144

41/410
0/066

0/101

T

9/431
1/494

sig

0/000
0/099

 .4بحث و نتیجهگیری :
تحلیل دادهها ،فرضیه اول پژوهش را که بیانگر این بود  :بین ویژگیهای شخصیتی مادر با انگیزش پیشرفت دانشآموزان رابطه
وجود دارد ،تأیید کرد که با پژوهشهای صمدپور( ،)4960کریستین سون و همکاران ( ،)1009اولدانی( ،)4669جئوفری افت
شولترز( ،)4669راکیچ( ،)4619پینتریچ و دگورو( ،)4660مدی ( ،)4660ربتا( ،)4669زییمرمن و پونز( )4664و النایال
( ()4664به نطل از عابدی )4934 ،همسویی دارد.
امروزه نظام تعلی و تربیت هر جامعه زیربنای توسعه اجتماعی اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی آن جامعه به شمار میرود .بررسی
عوامل پیشرفت جوام پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند ،مؤثر و کارآمدی برخوردارند .و
یکی از ابعاد پیشرفت در آموزش عالی ،پیشرفت تحصیلی است که مفهوم آن معلومات یا مهارتهای اکتسابی عمومی یا
خصوصی در موضوعات درسی است که معموالً به وسیلهی آزمایشها و نشانهها یا هردو که معلمان برای دانشآموزان وض
میکنند اندازهگیری میشود .اما به نظر می رسد که تحصیل در نظام تعلی و تربیت امروزی به عنوان یک امر تطلیدی درآمده
است تحصیلی که در آن انگیزه پیشرفت وجود نداشته باشد بیحاصل و بینتیجه خواهد بود.
این که چه تعداد از محصلین دارای انگیزه پیشرفت تحصیلی هستند؟ و چه تعداد از محصلین از زمینه تحصیلی خود رضایت
دارند؟ از سئواالت اساسی و جدی میتواند باشد .یکی از مهمترین اهداف برنامههای آموزش و پرورش یک کشور باید انجام
طرحهای پژوهشی و آموزشی برای انگیزه پیشرفت دانشآموزان و سپس تطویت و هدایت این انگیزه باشد.
پژوهشهای روانشناسی نشان داده است که میتوان انگیزه پیشرفت را در دانشآموزان ایجاد کرد .آموزش انگیزه پیشرفت ،به
نوبه خود موجب پیشرفت تحصیلی و در نهایت باروری نیروی اندیشه انسانها میگردد .تحطیطات نشان داده است افرادی که
دارای انگیزش پیشرفت تحصیلی قوی هستند در مطایسه با آنهایی که انگیزه پیشرفت ضعیفی دارند در یادگیری و عملکرد بهتر
و سریعتر هستند .شرط اصلی این است که میل به پیشرفت در آنها برانگیخته شود .انگیزش پیشرفت قادر است دانش آموزان را
برای درس خواندن بر انگیزد ،در حطیطت نشان داده شده است که انگیزه پیشرفت میتواند یادگیری را تسهیل بخشد .افرادی
که دارای انگیزه پیشرفت بیشتری هستند با کوشش و جدیت بیشتری به امر تحصیل پرداختهاند .این افراد در هر جا و در هر
سازمانی مشغول به کار شوند موجب پیشرفت آن سازمان میگردند.
از طرفی بنا بر تحطیطات پژوهشگران ،یکی از عوامل تأثیرگذار در ایجاد انگیزش پیشرفت ،ویژگیهای شخصیتی والدین و
بخصوص مادر است .ویژگی های شخصیتی والدین به طور قابل توجهی پیامدهای مهمی را برای پیشرفت تحصیلی کودکان به
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دنبال دارد .شخصیت افراد خانواده و والدین به ویژه مادر از جمله عناصر مداخله کننده در روابط بین شخصی است .هنگامی که
روانشناسان درباره شخصیت و ویژگیهای شخصیتی صحبت میکنند مطصودشان مفهومی پویاست که بیانگر رشد و تکامل کل
سیست روانی شخص است .مادر با رفتارهای خود ،آفریننده موقعیتهایی است که رفتارهای خاص را در کودک برمیانگیزد و
یا سرمشقهایی را برای الگوسازی در اختیار آنها قرار داده و یا به تشویق دستهی خاصی از رفتارها میپردازد.
تحلیل دادهها همچنین فرض دوم مبنی بر این که بین ویژگیهای شخصیتی مادر با عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطه وجود
دارد ،را رد میکند .که با پژوهشهای لورندا و همکاران( ،)1049لورا و همکاران( ،)1049محسن عامریزاده ( ،)4931مک
فارلین (()1009به نطل از رضایی ،)4939 ،لورین و همکاران(( )1001به نطل از معتمدین )4939 ،و کریستین سون و همکاران
(()1009به نطل از رضایی ،)4939 ،همسویی ندارد.
از مهمترین آفتهای نظام های آموزشی جهانی و من جمله کشور ما افت تحصیلی است که همه ساله به صورتهای گوناگون
تعداد بسیاری از استعدادهای بالطوة انسانی و مناب اقتصادی جامعه را هدر داده و نابسامانیهای فردی و اجتماعی را بر جای
میگذارد ،هرچند پارهای از موارد افت تحصیل در بعضی از رشتههای خاص بیشتر مشاهده میشود ولی میتوان علل آن را
تطریباً یکسان دانست .بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی جوام پیشرفته نشان میدهد که همة این کشورها از آموزش و
پرورش توانمند و کارآمد برخوردار بوده اند .این نهاد از یک سو با کودکان و نوجوانان و جوانان خالق ،مبتکر و مستعد و از طرف
دیگر با طیف گستردهای از مردم به عنوان خانواده یا اولیای دانش آموزان در ارتباط است و تعلیمات و آموزشهای خود را چه
مثبت و چه منفی به پیکرة جامعه تزریق میکند.
بدون تردید هیچ نظام آموزشی نمیتواند صددرصد به اهداف آموزشی خود برسد ،ولی موفق بودن هر نظام آموزشی به نزدیکتر
شدن هرچه بیشتر به اهداف تعیین شده بستگی دارد برای نزدیکتر شدن به اهداف نظام آموزشی حتماً میبایست عوامل مؤثر
بر افت تحصیلی را شناخت و اثرهای آن را کاهش داد .از طرفی شخصیت را میتوان کارکرد کل گرایانه پردازشهای عالی مغز
در نظر گرفت .مؤلفههای شخصیتی در همه زمینههای زندگی افراد تأثیر دارند .مؤلفههای شخصیتی بر متغیرهای بسیاری در
زندگی فردی تأثیر دارند که از آن جمله میتوان به انگیزش و عملکرد تحصیلی اشاره کرد .ویژگیها و خصوصیات شخصیتی
افرد و خصوصاً مادر ،میتواند تأثیرگذارترین عامل در برقراری ارتباط با کودکان و عملکرد تحصیلی آنها باشد.
تحطیطات محسن عامری زاده تحت عنوان رابطه بین ویژگی های شخصیتی والدین با انگیزش پیشرفت و تأثیر آن بر عملکرد
تحصیلی دانش آموزان اظهار می دارد :بین اضطراب و افسردگی و وسواس والدین با سطح پیشرفت تحصیلی نوجوانان ارتباط
معناداری وجود دارد.
فرض سوم مبنی بر اینکه ویژگیهای شخصیتی مادر توان پیشبینی انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان را دارد،
نیز به موجب دادهها تایید میشود .و با ضریب اثرگذاری ( ،)0/144متغیر ویژگیهای شخصیتی مادر ،توان پیشبینی انگیزش
پیشرفت را دارد .که با پژوهش فیلیکس و همکاران( )1049همسو است.
نطش مادر ،و خصوصاً ویژگی های شخصیتی او ،به خصوص در شرایطی که پدران حضور کمتری در خانه دارند ،در سطح فکری
خانواده مه تر است .این موضوع شاید خالف تصور عده ای باشد که در مسائل فکری خانواده نطش پدر را مه ترمیدانند .شاید
خود مادران ه تصور نکنند که چطدر در سطح فکری و فرهنگی خانواده میتوانند موثر باشند .یادآور میشود که سطح فکری،
فطط به معنای سطح تحصیالت نیست و عوامل دیگری در این خصوص موثرند.
مادران ،اع از شاغل و غیرشاغل ،حضور بیشتری در خانه دارند .از طرف دیگر ،مادرها بسیار بیشتر از پدرها ،پیگیر روند
تحصیلی فرزندانشان هستند .در دوره ابتدایی که بنیادیترین سالهای تحصیل را در برمیگیرد ،بیشتر مادرها نطش
کنترلکننده مستمری دارند .به طور معمول ،پدرها از دورههای راهنمایی و متوسطه بیشتر وارد عمل میشوند ،آن ه به عنوان
اهرمهای فشار ،خالصه آنکه ،حداقل در  40سال اول زندگی ،ارتباط مادر با فرزند بیش از هر کسی است و تأثیر مادر در سطح
فکری فرزند ه  ،میتواند بیش از هر کسی باشد.
حضور یک فرزند با هوش و درسخوان در خانواده که از همان سالهای اول تحصیل قابل تشخیص است ،وظیفه والدین و به
خصوص مادر را صد چندان میکند .متأسفانه مادران وظیفه خود را در این میبینند که باالی سر فرزندشان بایستند ،تا او
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مشق هایش را بنویسد ،از او درس بپرسند ،دیکته بگویند و یا حتی بعضی از کارهای درسی فرزندشان را انجام دهند .مادرانی که
عالقهمند به پیشرفت مستمر و واقعی فرزندشان هستند ،باید جهت قسمتی از فعالیتها را به طرف خود برگردانند .مادران باید
پا به پای فرزندان ،پیش روند ،اما نه در امور درسی ،بلکه در رشد فکری و فرهنگی.
یک مادر منططی ،در وهله اول انتظار خودش را از خود باال میبرد و به آنچه دارد قان نمیشود .او همه وقتش را به امور روزمره
و خنثی اختصاص نمیدهد بلکه در تربیت فرزند ،وقتهایش را به زمانهایی برای سرگرمی و زمانهایی برای ارتطای اندیشه
تطسی میکند.
در حالت کلی ،نتای حاصل از این پژوهش بیانگرآن است که ارتباط معناداری بین عوامل شخصیتی مادران و عملکرد تحصیلی
وجود ندارد .همچنین میزان ارتباط بین ویژگی های شخصیتی مادر با عامل انگیزش تحصیلی در افراد نمونه ،تا حدودی ضعیف
بود .که البته نتای این تحطیق میتواند تحت تأثیری عواملی از جمله :
 oعدم همکاری مادران برای حضور در مدرسه و تکمیل پرسشنامهها.
 oمحدود بودن دامنه تحطیق به دختران مطط متوسطه و عدم امکان تعمی نتای در مورد دانشآموزان پسر.
 oو همچنین ممکن است برخی از مادران به دالیل مختلف از جمله سطح سواد پایین ،بدرستی به سواالت پرسشنامه
پاسخ نداده باشند که در آن صورت ،نتیجه تحطیق تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
باشد.
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