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پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بر اساس ویژگیهای شخصیتی و
انگیزش پیشرفت

1

چکیده
زمینه :پیشرفت تحصیلی دارای پیامدهای روان شناختی مثبت زیادی است و عوامل بسیاری در پیشبینی
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نقش دارند که از مهم ترین آنها میتوان به ویژگیهای شخصیتی و انگیزش
پیشرفت اشاره کرد.
هدف :پژوهش حاضر با هدف پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بر اساس ویژگیهای شخصیتی و
انگیزش پیشرفت انجام شد.
روش:این پژوهش مقطعی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل دانشآموزان دختر دبیرستانهای
دولتی شهرستان پیشوا در سال تحصیلی  1394-95بود .در مجموع  300دانشآموز دختر با روش نمونهگیری
خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .همه آنها پرسشنامههای ویژگیهای شخصیتی کاستا و مککری
( )1992و انگیزش پیشرفت هرمنس ( )1970را تکمیل کردند و معدل دانشآموزان به عنوان شاخص
پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج همبستگی نشان داد روانرنجورخویی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار و توافق،
وجدانی بودن و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشتند .نتایج رگرسیون چندگانه
با مدل همزمان نشان داد  15/9خرصد از واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی خانشآموزان توسط 6
متغیر روانرنجورتویی ،برونگرایی ،باز بوخن به تجربه ،تواف  ،وجدانی بوخن و انگیزش پیشرفت
تبیین میشوخ (.)P>0/05
بحث و نتیجهگیری :بنابراین برای ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میتوان میزان روانرنجورخویی
را کاهش و میزان توافق ،وجدانی بودن و انگیزش پیشرفت را افزایش داد.
کلید واژهها :پیشرفت تحصیلی ،ویژگیهای شخصیتی ،انگیزش پیشرفت.

* این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن است.
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مقدمه
هر نظام آموزشی و تربیتی برای دستیابی به بهترین نتیجه و رفع موانع و کمبودها در سراسر فعالیت های
1
همواره مورد ارزیابی قرار میگیرد .مهمترین و عینیترین معیار ارزیابی در این نظامها ،پیشرفت تحصیلی
است که از نظر علمی و عملی دارای اهمیت بسیاری برای پذیرش در کالس درس ،دستیابی به شغل مناسب
و غیره است
(مهرافروز .)1388 ،از جمله معیارهای اصلی کارایی نظام آموزش و پرورش هر کشور میزان پیشرفت
تحصیلی فراگیران آن است .در نتیجه ،هر نظام آموزشی به دنبال شناسایی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی
فراگیران در جهت رشد و تعالی اهداف موردنظر و راهکارهایی برای رسیدن به آنها است (اسارتا و اشمیت،2
 .)2017پیشرفت تحصیلی به معنای توانایی اثبات موفقیت تحصیلی در اکتساب پیامدی است که برای آن
طرحریزی و برنامهریزی شده است (آدیمی .)2012 ،3پیشرفت تحصیلی بر جنبههای مهمی از زندگی افراد
مثل ارتقاء به مقاطع تحصیلی باالتر ،کسب شغل بهتر ،جایگاه اجتماعی مناسبتر ،رضایتخاطر بیشتر و غیره
تاثیر میگذارد (برین ،گاال ،وود ،کیم هار و چیو دیوید .)2014 ،4امروزه ،دیگر آموزش به صورت منفعل و
بیهدف نیست ،بلکه فعالیتی فعال و هدفمند جهت ارتقای یادگیری است(یانگین ارسانل .)2015 ،5برای
تحقق پیشرفت تحصیلی باید در فراگیران انگیزش ،نگرش و باور مثبت ایجاد کرد .طبق نظریههای جدید
(مهرافروز .)1388 ،از جمله معیارهای اصلی کارایی نظام آموزش و پرورش هر کشور میزان پیشرفت
تحصیلی فراگیران آن است .در نتیجه ،هر نظام آموزشی به دنبال شناسایی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی
فراگیران در جهت رشد و تعالی اهداف موردنظر و راهکارهایی برای رسیدن به آنها است (اسارتا و اشمیت،6
 .)2017پیشرفت تحصیلی به معنای توانایی اثبات موفقیت تحصیلی در اکتساب پیامدی است که برای آن
طرحریزی و برنامهریزی شده است (آدیمی .)2012 ،7پیشرفت تحصیلی بر جنبههای مهمی از زندگی افراد
مثل ارتقاء به مقاطع تحصیلی باالتر ،کسب شغل بهتر ،جایگاه اجتماعی مناسبتر ،رضایتخاطر بیشتر و غیره
تاثیر میگذارد (برین ،گاال ،وود ،کیم هار و چیو دیوید .)2014 ،8امروزه ،دیگر آموزش به صورت منفعل و
بیهدف نیست ،بلکه فعالیتی فعال و هدفمند جهت ارتقای یادگیری است(یانگین ارسانل .)2015 ،9برای
تحقق پیشرفت تحصیلی باید در فراگیران انگیزش ،نگرش و باور مثبت ایجاد کرد .طبق نظریههای جدید
1. academic achievement
2. Asarta & Schmidt
3. Adeyemi
4. Brian, Galla, Wood, Kim Har & Chiu David
5. Yangin Ersanl
6. Asarta & Schmidt
7. Adeyemi
8. Brian, Galla, Wood, Kim Har & Chiu David
9. Yangin Ersanl
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آموزش باید فراگیران را به فعالیت واداشت و از این طریق هم باعث ایجاد نگرش ،انگیزش و باور مثبت و هم
باعث پیشرفت تحصیلی آنان شد(کلوکووا و مانک .)2011 ،1پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن همواره
مورد توجه روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت بوده و طی سالهای اخیر آنان درصدد شناسایی
متغیرهایی هستند که با کمک آنها بتوانند پیشرفت تحصیلی را ارتقاء ببخشند (عاشوری.)1393 ،
ویژگیهایی چون جنسیت ،سن ،تجربههای گذشته ،نوع شخصیت ،سبکهای یادگیری ،عالئق و
انگیزشها نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دارند (زهیرا ،گوئتز ،کینی-کینیکات ،کواک ،سیفیونتس و
دیویس .)2012 ،2در کنار این عوامل ،ویژگیهای شخصیتی 3از جمله عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی
است .شخصیت متشکل از ویژگیهای نسبتا پایدار است که در یک طرح یا کل وحدت پیدا کرده و شکل
گرفته است(کازان و شیوپکا .)2014 ،4ویژگیهای شخصیتی افراد از عوامل مهم و تاثیرگذار در رشد و
توسعه آنان است که متاثر از خانواده ،اجتماع ،همساالن و غیره است و بر انگیزش ،موفقیت ،پیشرفت
تحصیلی و غیره تاثیر میگذارد .شواهد نشان می دهد که نقش ویژگیهای شخصیتی در گستره موفقیت
آموزشی و پیشرفت تحصیلی فراتر از هوش است (مقیمیان و کریمی .)1391 ،ویژگیهای شخصیتی شامل
پنج بعد رنجورخویی ،5برونگرایی ،6پذیرش ،7سازگاری 8و وظیفهشناسی 9است .روانرنجورخویی به تمایل
فرد برای تجربه اضطراب ،تنش ،ترحمجویی ،خصومت ،تکانشورزی ،افسردگی و عزت نفس پایین اشاره
دارد ،در حالی که برونگرایی به تمایل فرد برای مثبت بودن ،جرأتطلبی ،پر انرژی و صمیمی بودن اشاره
دارد .پذیرش به تمایل فرد برای کنجکاوی ،عشق به هنر ،هنرمندی ،انعطافپذیری و خردورزی اشاره دارد،
در حالی که سازگاری تمایل فرد را برای بخشندگی ،مهربانی ،سخاوت ،همدلی ،همفکری ،نوعدوستی و
اعتمادورزی
توسعه آنان است که متاثر از خانواده ،اجتماع ،همساالن و غیره است و بر انگیزش ،موفقیت ،پیشرفت
تحصیلی و غیره تاثیر میگذارد .شواهد نشان می دهد که نقش ویژگیهای شخصیتی در گستره موفقیت
آموزشی و پیشرفت تحصیلی فراتر از هوش است (مقیمیان و کریمی .)1391 ،ویژگیهای شخصیتی شامل
پنج بعد رنجورخویی ،10برونگرایی ،11پذیرش ،1سازگاری 2و وظیفهشناسی 3است .روانرنجورخویی به تمایل
1. Klocokova & Munk
2. Zahira, Goetz, Keeney-Kennicutt, Kwok, Cifuentes & Davis
3. personality characteristics
4. Cazan & Schiopca
5. neuroticism
6. extroversion
7. openness
8. agreeableness
9. conscientiousness
10. neuroticism
11. extroversion
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فرد برای تجربه اضطراب ،تنش ،ترحمجویی ،خصومت ،تکانشورزی ،افسردگی و عزت نفس پایین اشاره
دارد ،در حالی که برونگرایی به تمایل فرد برای مثبت بودن ،جرأتطلبی ،پر انرژی و صمیمی بودن اشاره
دارد .پذیرش به تمایل فرد برای کنجکاوی ،عشق به هنر ،هنرمندی ،انعطافپذیری و خردورزی اشاره دارد،
در حالی که سازگاری تمایل فرد را برای بخشندگی ،مهربانی ،سخاوت ،همدلی ،همفکری ،نوعدوستی و
اعتمادورزی اشاره دارد .سرانجام اینکه وظیفهشناسی به تمایل فرد برای منظم بودن ،کارا بودن ،قابلیت اعتماد
و اتکا بودن ،خودنظم بخشی ،پیشرفتمداری ،منطقی و آرام بودن اطالق میگردد (فلس و الکی.)2017 ،4
مرور ادبیات تحقیق در زمینه ارتباط ویژگیهای شخصیتی با پیشرفت تحصیلی خیلی سرراست نیست .برای
مثال ،کاراتاس )2015( 5به این نتیجه رسید که از میان ویژگیهای شخصیتی فقط وظیفهشناسی و سازگاری
با پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار دارند .ضمن این که ،اهمالکاری تحصیلی و صفات شخصیت به
طور همزمان می توانند پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کنند .همچنین ،مارسال )2014( 6نیز نشان داد که از
بین ابعاد شخصیتی فقط پذیرش و وظیفهشناسی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار دارند.
در پژوهشی دیگر (کوماراجو ،کارو ،اشمک و آودیک )2011 ،7گزارش کردند که برونگرایی و پذیرش با
پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و روانرنجورخویی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی دارد .عالوه براین،
صالحی،
حجازی و حسینی ( )1394در راستای پژوهش های مذکور گزارش کردند که برونگرایی ،پذیرش،
سازگاری و وظیفهشناسی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنادار دارند و متغیرهای پیشبین  52/1درصد از
تغییرات پیشرفت تحصیلی را پیشبینی می کنند .همچنین ،حبیبالهی ،حسینی ،طیبی چوبری و عاشوری
( )1393در پژوهشی با عنوان رابطه صفات شخصیت ،سبکهای یادگیری و راهبردهای یادگیری با پیشرفت
تحصیلی فیزیک به این نتیجه رسیدند که پذیرش و وظیفهشناسی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار
و روانرنجورخویی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار داشت .ضمنا ،وظیفهشناسی ،سبک ناوابسته به
زمینه و خودنظمدهی فراشناختی توانستند  53درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کنند که سهم
وظیفهشناسی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی بیش از سایر متغیرها بود .در پژوهشی دیگر (جعفرنژاد،
سعدیپور ،حاجیحسنی و محمدجانی )1391 ،به این نتیجه رسیدند که برونگرایی ،وظیفهشناسی و سازگاری

1. openness
2. agreeableness
3. conscientiousness
4. Fles&Lakey
5. Karatas
6. Marcela
7. Komarraju, Karau, Schmeck & Avdic
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با پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار و روانرنجورخویی با پیشرفت تحصیلی همبستگی منفی و
معنادار دارند .از دیگر عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی ،انگیزش پیشرفت 1است .انگیزش یک تمایل یا
گرایش به عمل خاص است و انگیزش پیشرفت بر نقش هدف در موفقیت و شکست تاکید دارد و توجه به آن
موجب عالقه به موفقیت کلی یا موفقیت در زمینهای خاص میشود (دینکلمان و باف .)2016 ،2انگیزش
پیشرفت به معنای شوق و عالقه به موفقیت در همه زمینهها یا در فعالیتی خاص و برتری جستن در کارها
میباشد (زانگ ،زانگ ،زانگ ،لیو ،زانگ و همکاران .)2015 ،3انگیزش پیشرفت ،انگیزشای است که منجر
به تالشی میشود که فرد برای غلبه بر موانع پیشرفت بکار میگیرد و موجب میشود تا فرد توان و قدرتش
را در اختیار و کنترل گرفته و با عالقه تالش کند تا هرچه بهتر و سریعتر کاری را به اتمام برساند (آهوآ و
ژینگ .)2014 ،4افرادی دارای انگیزش پیشرفت باال تکالیف و موقعیتهای چالشانگیز را ترجیح میدهند و
تالش و پشتکار بیشتری برای موفقیت دارند و معموال در چنین تکالیفی موفق میشوند ،اما افراد دارای
انگیزش پیشرفت پایین تکالیف
نسبتا ساده یا نسبتا دشوار را انتخاب میکنند و در هنگام مواجه شدن با تکالیف و موقعیتهای چالشانگیز،
تالش و پشتکاری کمتری برای موفقیت دارند و معموال در چنین تکالیفی شکست میخورند (بیپ و ون دام،5
.)2014
نتایج پژوهشها در زمینه ارتباط انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی متناقض بود .برای مثال کوماری و
چماندسواری )2015( 6ضمن پژوهشی درباره انگیزش پیشرفت ،عادتهای مطالعه و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان پایه دوم به این نتیجه رسیدند که انگیزش پیشرفت و عادتهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان رابطه مثبت و معنادار داشتند.اوان ،قازاال و انجام )2011( 7ضمن بررسی رابطه بین انگیزش
پیشرفت ،خودپنداره تحصیلی و پیشرفت در درسهای زبان و ریاضی به این نتیجه رسیدند که بین انگیزش
پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار مثبت وجود داشت .عامری ،الهیمطلق،
عزیزیزاالنی و پرهون )2011( 8در پژوهشی با عنوان رابطه بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان به این نتیجه رسیدند که انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان همبستگی مثبت و
1. achievement motivation
2. Dinkelmann & Buff
3. Zhang, Zhang, Zhang, Liu, Zhang & et al
4. Aihua & Xing
5. Bipp & Van Dam
6. Kumari & Chamundeswari
7. Awan,Ghazala&Anjum
8. Amrai, Elahi Motlagh, Azizi Zalani & Parhon
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معنادار داشت .بکار ،ترمیزی ،مهیادین ،الیاس ،لوآن و مهدایوب )2010( 1ضمن پژوهشی با عنوان رابطه بین
انگیزش پیشرفت ،نگرش و عملکرد تحصیلی دانشجویان مالزی به این نتیجه رسیدند که انگیزش پیشرفت با
عملکرد تحصیلی دانشجویان همبستگی منفی معنادار داشت .نوحی ،حسینی ،رخساریزاده ،صبوری و
علیشیری ( )1391ضمن پژوهشی درباره انگیزش پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی دانشجویان به این
نتیجه رسیدند که انگیزش پیشرفت با موفقیت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنادار مثبت وجود داشت.
تمناییفر و گندمی ( )1390در پژوهشی با عنوان رابطه انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
گزارش کرد بین انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار مثبت وجود داشت .سبحانینژاد و
عابدی ( )1385ضمن پژوهشی درباره رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت با عملکرد
تحصیلی
در درس ریاضی به این نتیجه رسید که بین راهبردهای یادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت با عملکرد
تحصیلی ریاضی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت .سایر نتایج نشان داد که سهم راهبردهای یادگیری
خودتنظیم و انگیزش پیشرفت در تبیین عملکرد تحصیلی ریاضی به ترتیب  18%و  20%بود.
نتایج پژوهشها در زمینه ارتباط ویژگیهای شخصیتی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی متناقض
است و با توجه به اینکه ازدالیل اصلی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میتوان ویژگیهای شخصیتی و
انگیزش پیشرفت را نام برد ،این پژوهش به دنبال بررسی آن میباشد.عالوه بر متناقض بودن نتایج
پژوهشهای قبلی ،یکی از نارسائیهای اصلی آنها عدم توجه به نقش همزمان ویژگیهای شخصیتی و
انگیزش پیشرفت در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است .هنگامی که این متغیرها برای پیشبینی
پیشرفت تحصیلی وارد معادله شوند ،کدامیک آگاهی بیشتری از پیشرفت تحصیلی خواهند داد؟ این متغیرها
چه مقدار از تغییرات پیشرفت تحصیلی را میتوانند پیشبینی کنند؟ بنابراین ،با توجه به اهمیت پیشرفت
تحصیلی هدف کلی این پژوهش پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بر اساس ویژگیهای شخصیتی و
انگیزش پیشرفت بود.

روش
پژوهش حاضر مقطعی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل دانشآموزان دختر دبیرستانهای دولتی
شهرستان پیشوا در سال تحصیلی  1394-95بودند .در مجموع  278دانشآموز دختر با روش نمونهگیری
خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .ابتدا از بین دبیرستانهای دولتی ،به طور تصادفی  6دبیرستان دخترانه
و در مرحله از هر مدرسه  3کالس به روش تصادفی انتخاب شد .نحوه اجرای پژوهش بدینگونه بود که پس

1. Bakar, Tarmizi, Mahyuddin, Elias & Mohd Ayub

پیشبینی پیشرفت تحصیلی خانشآموزان بر اساس ویژگیهای شخصیتی و انگیزش پیشرفت109....

از کسب اجازه ورود به مدارس از مدیر آموزش و پرورش شهرستان پیشوا به مدارس منتخب مراجعه شد و
پس از بیان هدف پژوهش برای مدیر و کادر مدارس از دانشآموزان رضایتنامه شرکت در پژوهش گرفته
شد .پس از بیان اصل رازداری و محرمانه ماندن اطالعات شخصی و تکمیل رضایتنامه شرکت در پژوهش،
پرسشنامههای زیر توسط آزمودنیها تکمیل شد.
الف)پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی :1این پرسشنامه توسط کاستا و مککری )1992( 2طراحی شده
است .اینابزاردارای  5بعد روانرنجورخویی ،برونگرایی ،پذیرش ،سازگاری و وظیفهشناسی است که
در مجموع  60گویه (هر بعد  12گویه) دارد .در این پرسشنامه پاسخ هر گویه با استفاده از مقیاس پنج
درجهای لیکرت از یک تا پنج نمرهگذاری میشود و نمره ابعاد با جمع کردن نمره گویههای سازنده آن بعد
بدست میآید و هر چه نمره آزمودنی در یک بعد بیشتر باشد به میزان بیشتری دارای آن ویژگی است.
کوزاکو ،سافین و عبدل رحیم )2013( 3پایایی ابعاد روانرنجورخویی ،برونگرایی ،پذیرش ،سازگاری و
وظیفهشناسی را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب  0/83 ،0/79 ،0/81 ،0/89و  0/88گزارش کردند .شکری،
دانشورپور و عسگری()1387پایایی ابعاد مذکور را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/79 ،0/80 ،0/75 ،0/83
و  0/79گزارش کردند .آنان روایی پرسشنامه را با روش تحلیل عاملی محاسبه و گزارش کردند که هر پنج
عامل برازش قابل قبولی داشت.
ب)پرسشنامه انگیزش پیشرفت :4این پرسشنامه توسط هرمانز )1970( 5طراحی شده است .فرم نهایی
این پرسشنامه  29گویه دارد که به صورت جمالت نیمه تمام می باشد و هر گویه  4گزینه دارد .هر گویه با
استفاده از مقیاس چهار درجهای لیکرت از یک تا چهار نمرهگذاری میشود و نمره این ابزار با جمع کردن
نمره گویهها بدست میآید و هرچه نمره آزمودنی بیشتر باشد ،به میزان بیشتری دارای انگیزش پیشرفت
است .هرمانز ( )1970برای به دست آوردن روایی ابزار از روش اعتباریابی سازه و اعتباریابی افتراقی استفاده
کرد و همبستگی های به دست آمده در سطح  0/05معنی دار بودند (به نقل از محمدزادهادمالیی ،شهنی
ییالق و مهرابی زاده هنرمند .)1388 ،همچنین محمد زاده ادمالیی و همکاران ( )1388پایایی آن را به روش
آلفای کرونباخ  0/76گزارش کردند.
ج) پیشرفت تحصیلی :در این پژوهش معدل دانشآموزان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر
گرفته شد.

1. personality characteristics questionnaire
2. Costa & McCrae
3. Kozako, Safin & Abdul Rahim
4. achievement motivation questionnaire
5. Hermans
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یافتهها
دادههای به دست آمده از اندازهگیری متغیرهای مختلف ،حسب مورد با استفاده از روشهای مناسب آمار
توصیفی یعنی شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی توصیف شدند .تعداد دادههای گمشده و پرت صفر
بود .برای پاسخ دادن به سوال تحقیق ،با توجه به تعداد و نوع متغیرهای پیشبین از روشهای همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان استفاده شد.
جدول  :1خالصه شاخصهای آماری مربوط به نمرههای کل شرکتکنندگان در متغیرهای ویژگیهای
شخصیت ( 5مولفه روانرنجورخویی ،برونگرایی ،بازبودن به تجربه ،توافق و وجدانی بودن) ،انگیزش
پیشرفت و پیشرفت تحصیلی () N=300
مولفه ها

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

متغیرها

روانرنجورخویی

36/39

7/89

0/358

-0/033

برونگرایی

39/84

6/82

-0/387

-0/274

بازبودن به تجربه

38/637

5/85

-0/412

0/011

توافق

38/69

7/01

-0/381

-0/085

وجدانی بودن

40/98

9/14

-0/415

-0/085

انگیزش پیشرفت

انگیزش پیشرفت

84/87

10/17

-0/439

-0/484

پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی

16/23

3/04

-1/198

1/474

ویژگیهای شخصیتی

سوال پژوهش :آیا بر اساس ویژگیهای شخصیتی ( 5مولفه) و انگیزش پیشرفت میتوان پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان را پیشبینی کرد؟
جدول  :2خالصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها ()N =300
متغیرها

پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی

-

روان رنجورخویی

-0/131

برون گرایی

0/076

بازبودن به تجربه

0/043

روانرنجورخویی
0/134

-

0/163

0/543

توافق

0/217

-0/050

وجدانی بودن

0/288

0/100

انگیزش پیشرفت

برونگرایی

بازبودن به تجربه

توافق

وجدانی بودن

-0/129

0/292

0/485
0/588
0/200

0/479

-

0/543

0/642

0/208

0/226

0/396

معنادار در سطح  0/01؛ معنادار در سطح 0/05

جدول  : 3خالصه ضرایب رگرسیون
پیش بینی کننده ها
عدد ثابت

B



T

Sig

تولرانس

VIF

11/542

-

5/592

0/001

-

-
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-0/037

-0/097

-1/720

0/086

0/901

1/110

روان رنجورخویی
برون گرایی

-0/041

-0/092

-1/292

0/197

0/572

1/750

بازبودن به تجربه

-0/068

-0/131

-1/903

0/058

0/601

1/663

توافق

0/039

0/090

1/228

0/220

0/533

1/875

وجدانی بودن

0/097

0/290

3/471

0/001

0/411

2/433

0/002

0/809

1/236

انگیزش پیشرفت
 F =9/209؛= 0/141

0/057
2

R

0/190

تعدیل شده ؛ =0/159

2

R

3/188

؛ R=0/398

سوال پژوهش :آیا بر اساس ویژگیهای شخصیتی ( 5مولفه) و انگیزش پیشرفت میتوان پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان را پیشبینی کرد؟
جدول  :2خالصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها ()N =300
متغیرها

پیشرفت تحصیلی

روانرنجورخویی

پیشرفت تحصیلی

-

روان رنجورخویی

-0/131

0/134

برون گرایی

0/076

بازبودن به تجربه

0/043

0/163

0/217

-0/050

توافق

برونگرایی

بازبودن به تجربه

توافق

وجدانی بودن

0/543

-

0/485

0/479

وجدانی بودن

0/288

0/100

0/588

انگیزش پیشرفت

0/292

-0/129

0/200

0/543
0/208

0/642

-

0/226

0/396

معنادار در سطح  0/01؛ معنادار در سطح 0/05

جدول  : 3خالصه ضرایب رگرسیون
B



T

Sig

تولرانس

VIF

عدد ثابت

11/542

-

5/592

0/001

-

-

روان رنجورخویی

-0/037

-0/097

-1/720

0/086

0/901

1/110

برون گرایی

-0/041

-0/092

-1/292

0/197

0/572

1/750

بازبودن به تجربه

-0/068

-0/131

-1/903

0/058

0/601

1/663

توافق

0/039

0/090

1/228

0/220

0/533

1/875

وجدانی بودن

0/097

0/290

3/471

0/001

0/411

2/433

0/002

0/809

1/236

پیش بینی کننده ها

انگیزش پیشرفت
 F =9/209؛= 0/141

0/057
2

R

تعدیل شده ؛ =0/159

0/190
2

R

3/188

؛ R=0/398

معنادار در سطح 0/01

همان طور که در باال مشاهده میشود ،روانرنجورخویی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار و توافق،
وجدانی بودن و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشتند .ضرایب همبستگی سایر
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متغیرها در جدول  2قابل مشاهده است .همچنین مقدار  R 2به دست آمده ( )0/159بدین معنی است که
 15/9درصد از واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان توسط  6متغیر روانرنجورخویی ،برونگرایی،
بازبودن به تجربه ،توافق و وجدانی بودن و انگیزش پیشرفت تبیین میشود .مقدار  Rمشاهده شده ()0/398
نیز نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر میتواند برای پیشبینی استفاده شود .عالوه بر این،
نسبت  Fمحاسبه شده ( ) 9/209در سطح اطمینان حداقل  99درصد معنادار است .بنابراین ،میتوان نتیجه
گرفت که بین متغیرهای مورد مطالعه و متغیر پیشرفت تحصیلی همبستگی معنادار وجود دارد .در نتیجه،
پاسخ سوال پژوهش مثبت است .با مراجعه به آماره  tو سطوح معناداری میتوان قضاوت کرد که تنها دو
متغیر وجدانی بودن و انگیزش پیشرفت توانایی پیشبینی معنادار متغیر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارند.
هرچند ،سطح معناداری متغیرهای روان رنجورخویی ( )Sig=0/086و برونگرایی ( )Sig=0/058در حدقابل
مالحظهای است .عالمت ضرایب بتای به دست آمده نشان داد که دو متغیر وجدانی بودن و انگیزش پیشرفت
با متغیر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همبستگی مثبت و معنادار دارند .به عبارت دیگر ،با افزایش نمره در
این مولفه ها نمره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان افزایش مییابد.

بحث و نتیجهگیری
روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت همواره به دنبال شناسایی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی
فراگیران با هدف ارائه راهکارهایی برای بهبود آن میباشند .بنابراین این پژوهش با هدف پیشبینی پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان بر اساس ویژگیهای شخصیتی و انگیزش پیشرفت انجام شد .نتایج نشان داد
روانرنجورخویی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار و توافق ،وجدانی بودن و انگیزش پیشرفت با
پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشتند .همچنین متغیرهای روانرنجورخویی ،برونگرایی ،باز بودن
به تجربه ،توافق ،وجدانی بودن و انگیزش پیشرفت توانستند  15/9درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان را پیشبینی کنند.
نتایج نشان داد از میان ویژگیهای شخصیتی روانرنجورخویی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه
منفی و معنادار داشت که این یافته با پژوهشهای (کوماراجو و همکاران2011 ،؛ حبیبالهی و همکاران،
1393جعفرنژاد و همکاران )1391 ،همسو و با پژوهش (کاراتاس )2015 ،ناهمسو بود .توافق و وجدانی بودن
با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه مثبت و معنادار داشتند که این یافته با پژوهشهای (مارسال2014 ،؛
صالحی و همکاران1394 ،؛ حبیبالهی و همکاران1393 ،؛ جعفرنژاد و همکاران )1391 ،همسو و با پژوهش
(کوماراجو و همکاران )2011 ،ناهمسو بود .احتماال دلیل عدم هماهنگی و عدم همسویی برخی پژوهشها
متفاوت بودن گروه نمونه ،ابزارهای گردآوری دادهها و عوامل کنترل نشده دیگر باشند .رابطه منفی و معنادار
روانرنجورخویی با پیشرفت تحصیلی را میتوان با توجه به مفهوم اضطراب در موقعیتهای تنشزا مثل

پیشبینی پیشرفت تحصیلی خانشآموزان بر اساس ویژگیهای شخصیتی و انگیزش پیشرفت113....

امتحان تبیین کرد .افراد روانرنجورخو هنگامی که در موقعیتهای تنشزا و چالشانگیز قرار میگیرند به
دلیل خودکارآمدی و اعتماد به نفس پایین دچار اضطراب زیادی میشوند که این امر باعث افت عملکرد و
کاهش پیشرفت تحصیلی آنها میشود .تبیین دیگر اینکه افراد روانرنجورخو نسبت به سایر افراد وقایع زندگی
منفی را بیشتر تجربه میکنند و عالوه بر آن وقایع را منفیتر ارزیابی میکنند .زیرا آنان خود را در شرایطی
قرار میدهند که خودپنداره منفی خود را تقویت کنند .تجربه این شرایط ابتدا باعث اضطراب بیشتر در
یادگیری مطالب و ارائه آنها و سپس باعث نشان دادن پیشرفت تحصیلی پایینتر میشود .همچنین در
تبیینجعفرنژاد و همکاران )1391 ،همسو و با پژوهش (کاراتاس )2015 ،ناهمسو بود .توافق و وجدانی بودن
با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه مثبت و معنادار داشتند که این یافته با پژوهشهای (مارسال2014 ،؛
صالحی و همکاران1394 ،؛ حبیبالهی و همکاران1393 ،؛ جعفرنژاد و همکاران )1391 ،همسو و با پژوهش
(کوماراجو و همکاران )2011 ،ناهمسو بود .احتماال دلیل عدم هماهنگی و عدم همسویی برخی پژوهشها
متفاوت بودن گروه نمونه ،ابزارهای گردآوری دادهها و عوامل کنترل نشده دیگر باشند .رابطه منفی و معنادار
روانرنجورخویی با پیشرفت تحصیلی را میتوان با توجه به مفهوم اضطراب در موقعیتهای تنشزا مثل
امتحان تبیین کرد .افراد روانرنجورخو هنگامی که در موقعیتهای تنشزا و چالشانگیز قرار میگیرند به
دلیل خودکارآمدی و اعتماد به نفس پایین دچار اضطراب زیادی میشوند که این امر باعث افت عملکرد و
کاهش پیشرفت تحصیلی آنها میشود .تبیین دیگر اینکه افراد روانرنجورخو نسبت به سایر افراد وقایع زندگی
منفی را بیشتر تجربه میکنند و عالوه بر آن وقایع را منفیتر ارزیابی میکنند .زیرا آنان خود را در شرایطی
قرار میدهند که خودپنداره منفی خود را تقویت کنند .تجربه این شرایط ابتدا باعث اضطراب بیشتر در
یادگیری مطالب و ارائه آنها و سپس باعث نشان دادن پیشرفت تحصیلی پایینتر میشود .همچنین در تبیین
رابطه مثبت و معنادار توافق و وجدانی بودن با پیشرفت تحصیلی میتوان گفت افراد دارای توافق و وجدان
باال دارای برخی ویژگیها مثل تالش ،نظم ،پشتکار و مسئولیتپذیری باال هستند که این ویژگیها نقش
واسطهای جهت رسیدن به موفقیت دارند و در زمینه تحصیل باعث افزایش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
میشوند .تبیین دیگر اینکه افراد دارای توافق باال تمایل زیادی برای همدلی ،همفکری ،نوع دوستی و
اعتمادورزی دارند و افراد دارای وجدان باال تمایل زیادی برای منظم بودن ،کارا بودن ،منظم بودن و
پیشرفتمداری دارند که این ویژگیها نقش مهمی در اثبات خود و رسیدن به موفقیت دارند .در نتیجه
دانشآموزانی که دارای چنین ویژگیهایی هستند ،پیشرفت تحصیلی باالتری دارند .عالوه بر آن در تبیین
عدم رابطه معنادار برونگرایی و باز بودن به تجربه میتوان گفت چنین افرادی برای یادگیری و پیشرفت
تحصیلی اهمیت و ارزش قائل هستند ،اما به دلیل داشتن ویژگیهای جرأتطلبی ،پرانرژی بودن ،صمیمی
بودن ،کنجکاوی ،عشق به هنر و غیره دوستان بیشتری دارند و اکثر اوقات خود را در جمع دوستان سپری
کرده و انگیزه زیادی برای برقراری روابط صمیمانه با دوستان دارند ،لذا زمان زیادی را با دوستان سپری کرده
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و زمان کمتری برای مطالعه دارند .در نتیجه این افراد از یک سو پیشرفت تحصیلی را مهم میدانند و برای
آن تالشمیکنند و از سوی دیگر زمان کمی برای مطالعه دارند که این امر باعث میشود رابطه معناداری بین
برونگرایی و باز بودن به تجربه با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان وجود نداشته باشد.
همچنین نتایج نشان داد انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه مثبت و معنادار داشت.
نتایج این پژوهش با پژوهشهای (کوماری و چماندسواری2015 ،؛ اوان و همکاران2011 ،؛ عامری و
همکاران2011 ،؛ نوحی و همکاران1391 ،؛ تمناییفر و گندمی )1390 ،همسو و با پژوهش (بکار و همکاران،
 )2010ناهمسو بود .به نظر میرسد دلیل ناهمسویی نتیجه پژوهش حاضر و پژوهشهای گزارش شده با
پژوهش بکار و همکارن ( )2010متفاوت بودن گروه نمونه و تفاوتهای فرهنگی باشد .چون پژوهش آنان
برخالف سایر پژوهشها بر روی دانشجویان مالزی انجام شده است .با توجه به متفاوت انگیزش پیشرفت
دانشآموزان با دانشجویان و وجود تفاوتهای فرهنگی که در پژوهشهای بسیاری تایید شده این عدم
همسویی قابل تبیین است .در تبیین رابطه مثبت و معنادار انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی میتوان
گفت انگیزش پیشرفت باعث تحرک ،پویایی و برنامهریزی صحیح در حین تحصیل میشود و دانشآموزانی
که دارای چنین ویژگیهایی هستند دارای خودکارآمدی تحصیلی و عزت نفس تحصیلی باالتری هستند که
اینعوامل باعث افزایش پیشرفت تحصیلی آنها میشود .تبیین دیگر اینکه دانشآموزان دارای انگیزش پیشرفت
باال اغلب یادگیرندگان خودنظمیافتهای هستند .به عبارت دیگر این دانشآموزان در مقایسه با دانشآموزان
دارای انگیزش پیشرفت پایین هدف یادگیری خود را به صورت اختصاصیتر تنظیم میکنند و به شکل
منظمتری پیشرفت خود ارزیابی و در جهت رسیدن به هدف حرکت میکنند که این عوامل باعث ارتقاء
پیشرفت تحصیلی میشوند (ریسپولی ،اریلی ،النگ ،مچالیک ،دیویس و همکاران.)2011 ،1
نتایج دیگر نشان داد متغیرهای روانرنجورخویی ،برونگرایی ،باز بودن به تجربه ،توافق ،وجدانی بودن و
انگیزش پیشرفت توانایی پیشبینی معنادار پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را داشتند .نتایج این پژوهش در
زمینه توانمند بودن ویژگیهای شخصیتی با پژوهشهای (کارتاس2015 ،؛ کوماراجو و همکاران2011 ،؛
صالحی و همکاران1394 ،؛ حبیبالهی و همکاران )1393 ،همسو و در زمینه توانمند بودن انگیزش پیشرفت
با پژوهشهای (کوماری و چماندسواری2015 ،؛ عامری و همکاران2011 ،؛ نوحی و همکاران1391 ،
1391؛ سبحانینژاد و عابدی )1385 ،همسو بود .در تبیین این یافته میتوان گفت افرادی که در
ویژگیهای مثبت شخصیتی (برونگرایی ،باز بودن به تجربه ،توافق و وجدانی بودن) و انگیزش پیشرفت نمره
باال و در ویژگی منفی شخصیتی (روانرنجورخویی) نمره پایین میگیرند تالش زیادی برای دستیابی به
موفقیت انجام میدهند ،به موفقیتها و شکستهای تحصیلی خود اسناد سازگار میدهند ،از قوانین کالس و
1 . Rispoli, O’Reilly, Lang, Machalicek, Davis & et al
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مدرسه پیروی میکنند و خود را با آنها وفق میدهند ،در راه رسیدن به موفقیت تحصیلی پایدار و ثابتقدم
هستند ،توانایی تحصیلی خود را باال میدانند ،با مشکالت و چالشهای تحصیلی کمتری مواجه هستند و
هنگام مواجهه با چالشهای تحصیلی به تنهایی و یا با کمک دیگران بر آنها فائق میآیند که این عوامل
باعث میشوند ویژگیهای شخصیتی و انگیزه پیشرفت توانایی پیشبینی معنادار پیشرفت تحصیلی را داشته
باشند .تبیین دیگر اینکه ویژگیهای مثبت شخصیتی و انگیزش پیشرفت با بسیاری از شاخصهای مثبت
تحصیلی مثل خودکارآمدی تحصیلی ،عزت نفس تحصیلی ،معنای تحصیلی و سرزندگی تحصیلی باال رابطه
مثبت دارند و ویژگی منفی شخصیتی با بسیاری از شاخصهای منفی تحصیلی مثل خودکارآمدی تحصیلی
پایین ،عزت نفس تحصیلی پایین ،اضطراب تحصیلی باال و غیره رابطه مثبت دارند .از آنجایی که
شاخصهای مثبتتحصیلی توانایی پیشبینی مستقیم پیشرفت تحصیلی و شاخصهای منفی تحصیلی توانایی
پیشبینی معکوس پیشرفت تحصیلی را دارند ،لذا متغیرهای ویژگیهای شخصیتی و انگیزش تحصیلی
توانایی پیشبینی معنادار پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را دارند.
نخستین و مهمترین محدودیت این پژوهش استفاده از ابزارهای خودگزارشدهی برای جمعآوری دادهها
بود .ممکن است این ابزارها پاسخهایی را جمعآوری کنند که دیگران فکر میکنند باید درست باشد .افراد
ممکن است در این ابزارها خویشتننگری کافی نداشته باشند و مسئوالنه پاسخ ندهند .محدود شدن جامعه
پژوهش به دانشآموزان دختر دبیرستانهای دولتی شهرستان پیشوا محدودیت دیگر پژوهش بود .با توجه به
نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود برای ارتقاء پیشرفت تحصیلی روانرنجورخویی آنها را کاهش و توافق،
وجدانی بودن و انگیزش پیشرفت آنها را افزایش دهند .با توجه به محدودیتها پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آتی برای جمعآوری دادهها از مصاحبههای ساختار یافته یا نیمه ساختار یافته به ویژه برای
ویژگیهای شخصیتی استفاده شود .با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آتی برای تعمیم نتایج و طراحی برنامههای آموزشی از جامعه پژوهشی بزرگتر استفاده شود .بحث پژوهش
درپایهها و مقطعهای تحصیلی ،درسهای مختلف دانشآموزان و یا دانشجویان میتواند زمینه جدیدی برای
مطالعه باشد .آیا دبیران و استادان این پایهها ،مقطعها و درسها نسبت به یادگیری و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان این پژوهش نظر متفاوتی دارند؟ برای پاسخگویی به این سوال و سوالهای مشابه و همچنین
طراحی برنامههای آموزشی در سطح استان و کشور نیاز به انجام پژوهشهای بیشتر و گستردهتری است.
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