عنوان
پیش بینی انگیزه پیشرفت بر اساس خود کارآمدی و شادکامی و
پنج عامل بزرگ شخصیت در دانش آموزان دختر
دکتر حسن پاشاشریفی
دکتر غالمرضا محمودی
لیلی حافظ الکتب

چکیده
در این پژوهش به منظور
پیش بینی انگیزه پیشرفت بر اساس خود کارآمدی و شادکامی و
پنج عامل بزرگ شخصیت از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده
شد .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر سال سوم
دبیرستانهای دولتی شهر تهران بوده است .حجم گروه نمونه،
براساس تعداد پارامترهای مورد مطالعه ،معادل  023نفر
برآورد و با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شد .افراد گروه نمونه چهار پرسشنامه ،شامل:
پرسشنامۀ پنج عاملی شخصیت مککری و کاستا ( ،)NEOپرسشنامۀ
شادکامی

آکسفورد

(،)OHI

پرسشنامۀ

انگیزۀ

پیشرفت

هرمنس

( )AMTو پرسشنامۀ خودکارآمدی شرر را بهطور همزمان تکمیل
کردند .نتایج نشان داد انگیزۀ پیشرفت بهوسیلۀ شادکامی و
خودکارآمدی قابل پیشبینی است و این دو متغیر ميتوانند30 ،
درصد از واریانس انگیزش پیشرفت را تبیین نمایند همچنین
صفات
بهوسیلۀ
میتوان
را
پیشرفت
انگیزۀ
شخصیتی(برونگرایی،وظیفه شناسی ،بازبودن نسبت به تجربه)پیش
بینی کرد .بر این اساس این سه متغیر شخصیتی به تنهایي
ميتوانند 22 ،درصد از واریانس انگیزه پیشرفت را تبیین
نمایند

کلید واژهها:

انگیزۀ

پیشرفت،

خودکارآمدی،

شادکامی،

ویژگیهای شخصیت.

مقدمه
انگیزۀ پیشرفت یکی از موضوعات روان شناختی است که توجه
بسیاری از روان شناسان تعلیم و تربیت را به خود معطوف داشته
است .در این میان ،شناسایی عوامل مهم و مؤثر بر انگیزۀ
پیشرفت در ارتباط با ویژگی های آموزشگاهی و اجتماعی افراد به
بهبود وضعیت تحصیلی دانشآموزان کمک شایان توجهی خواهد کرد.
بعد
از میان عوامل تأثیرگذار ،خودکارآمدی و شادکامی دو ُ
اساسی مؤثر بر انگیزۀ پیشرفت هستند (زمانپور ،0033 ،نقل
از کمالی.)0030 ،
در نظریۀ خودکارآمدی (بندورا )0331 ،فعالیت و تالش برای
رسیدن به سطوحی از موفقیت ،متناسب با میزان باور فرد نسبت
به تواناییهای خود در کاری خاص شکل میگیرد.
از طرفی ،منبع درونی انگیزههای انسان با ویژگی جالب و
لذتبخش بودن فعالیت خود را نشان میدهد و همین جاست که
پیشرفت ،انگیزه و شادکامی به هم گره میخورند (رایان ،و
دسی ،2333 ،0نقل از اخوان افروزی.)0030 ،
از سوی دیگر شخصیت به مثابه مجموعه ابعاد عقلی ،عاطفی،
انگیزشی و بیولوژیکی انسان پدیدهای است که نشانههای آن در
همۀ صحنههای زندگی دیده شده و نقش آن در زمینههای مختلف
به چشم میآید .شخصیت هر انسان میتواند به تبیین
محدودیتها ،تواناییها و ویژگیها و سالمتی روانی او کمک کند
(شولتز ،0391 ،2ترجمه سیدمحمدی .)0013 ،به عقیدۀ هیلگارد،0
شخصیت عبارت است از الگوهای معینی از رفتار و شیوههای
تفکر که نحوۀ سازگاری شخص را با محیط تعیین میکند
(اتکینسون 2و همکاران ،0310 ،0013 ،ترجمه براهنی و
همکاران.)0093 ،
- Rayan & Deci
- Schultz
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بر همین اساس آیزنگ توانست ارتباطهایی را میان انگیزۀ
پیشرفت و ویژگیهای شخصیتی پیدا کند (مک کلند و همکاران،
 ،0321نقل از کدیور.)0012 ،
اندیشمندان باور دارند بدون دارا بودن نیروی انسانی
شایسته و متعادل امکان پیشرفت برای هیچ کشوری وجود
ندارد .روزگاری در گذشته عامل موفقیت یک سازمان یا
کشور را در برخورداری از تسهیالت مادی و کمی میدانستند
اما با گذشت زمان و تغییرات قرن بیستم نظریهپردازان
به این نتیجه رسیدند که تمام فنآوریها و تجهیزات نوین
بدون کاربران با انگیزه و مشتاق ،راه به جایی نمیبرد.
بدنبال این یافته ،تعاریف موفقیت ،تحول ،دگرگونی و...
در سطح خرد و کالن تغییر کرد و در آن ویژگیهای نیروی
انسانی و بهخصوص خصوصیات روانشناختی وی در صدر قرار
گرفت .پژوهشها نشان داد یک جامعه پیشرفت را تجربه
نمیکند مگر آنکه انگیزۀ پیشرفت در افراد آن جامعه جهش
یافته باشد .حال که این موضوع دارای چنین اهمیتی است،
مسئله اصلی این است که چرا در جامعه ایران شاهد سطوح
پایینی از انگیزش پیشرفت هستیم .بسیاری از خانوادهها
شکایت دارند که علیرغم صرف وقت و هزینههای سنگین برای
فرزندانشان ،به دلیل فقدان انگیزۀ پیشرفت در آنان،
نتایج مطلوبی در حوزۀ تحصیلی ،ورزش یا شغل عایدشان
نمیشود ،آموزگاران در مقاطع مختلف ،بهویژه مقطع
ُفت شدید انگیزۀ پیشرفت خبر میدهند؛
راهنمایی از ا
بررسی اجمالی دانشگاهها و دریافت نقطهنظرات اساتید
دانشگاهی خبر از وضعیت وخیم انگیزشی دانشجویان میدهد.
بسیاری از اساتید اقرار میکنند دانشجویان فعلی به
لحاظ توانایی و استعداد کمبودی ندارند اما حال درس
خواندن با انگیزه را ندارند .آنها نظر به آینده
ندارند ،از مطالعه و پژوهش لذت نمیبرند ،بر یادگیری
اصرار نمیورزند و ...در یک کالم انگیزۀ پیشرفت ندارند.
در قلمرو شغلی از میان مسائل متعدد ،مسئله بهرهوری و

تعهد شغلی ،بهشدت توجه مدیران و سیاستگذاران اقتصادی
را به خود جلب کرده است .متخصصان باور دارند فقدان
کارکنان با انگیزه مانع جدی برای اجرای برنامه توسعه
بهشمار میآید .بهطور کلی مسئله انگیزه پیشرفت در تمام
سطوح زندگی خودنمایی میکند .بهمنظور پاسخگویی به
مسئله ذکر شده پژوهشگر بهدنبال شناسایی سازههای مرتبط
با انگیزۀ پیشرفت و مشخص کردن سهم هر کدام در پیشبینی
این عامل است .طبق مطالعات انجام گرفته توسط
نظریهپردازان و پژوهشگران ،از مهمترین سازههایی که با
انگیزۀ پیشرفت مرتبط بوده است میتوان به این موارد
اشاره کرد :شادکامی ،خودکارآمدی و ویژگیهای شخصیتی.
وظیفهشناسی بهعنوان یکی از صفات الگوی  3عاملی شخصیت،
ارتباط تنگاتنگی با انگیزۀ پیشرفت دارد (دیگمن،0313 ،
نقل از اخوان افروزی.)0030 ،
یک فراتحلیل ،وظیفهشناسی را بهعنوان قویترین پیشبینی
کنندۀ عملکرد تحصیلی حتی پس از کنترل هوش ،معرفی کرده است
(پوروپات .)2333 ،0این صفت با تالش و هدفگزینی همبسته بوده
که هر دو در موفقیت تحصیلی ،تمرکز بر تکالیف خانه و
مدیریت زمان و تنظیم تالش در یادگیری سهم دارند.
سایر یافتهها ،پذیرا بودن را بهعنوان یک همبستۀ قوی
پیشرفت تحصیلی و موفقیت نشان دادهاند (آسندورف 2و همکاران،
 ،2330نقل از کمالی.)0030 ،
مطالعات زیادی وجود خودکارآمدی باال را مؤثر بر انگیزۀ
پیشرفت معرفی کردهاند .بهعنوان نمونههاوت و سیدنی)2339( 3
در تحقیق خود به اثرگذاری خودکارآمدی بر انگیزۀ پیشرفت
اشاره کردهاند (دودانگه حسن کیاده( .)0030 ،براون و انوی،9
 ،0311نقل از ارجمند )0019 ،در پژوهش خود نشان دادند کسانیکه
میزان خودکارآمدی آنان باالتر است ،هنگامیکه با مسائل حل نشده
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- Propat
- Asendorph
5
- Hwet & sidney
6
- Brawon & Anivey
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روبهرو میشوند پایداری بیشتری از خود نشان میدهند.
انگیزش در واقع محرک اصلی و انرژی بخش رفتار است و اگر
عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش تحصیلی شناخته و از آنها به
نحو مطلوب استفاده شود ،موفقیتهای شایان توجهی در فرآیند
آموزش و یادگیری و مهمتر از همه در استمرار یادگیری ایجاد
خواهد شد .براساس پژوهشهای موجود شادکامی ،خودکارآمدی و
ویژگیهای شخصیتی جزء عوامل مؤثر بر انگیزۀ پیشرفت هستند.
اگر به تعاریف نظری تکتک مفاهیم اصلی این پژوهش و
پژوهشهای صورت گرفته روی آنها نگاه دقیقتری بیاندازیم،
متوجه میشویم این مفاهیم بهخاطر مؤلفههای کلیدی درون خود
هر کدام بهطور جداگانه با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند.
از طرفی پژوهشهای انجام گرفته تنها به بررسی روابط جداگات
نه پرداختهاند و فقدان یک کار پژوهشی با محوریت مطالعۀ
روابط چندگانۀ آنها بهشدت احساس میشد .بنابراین هدف از
پژوهش حاضر عبارت بوده است پیشبینی انگیزه پیشرفت بر اساس
خودکارآمدی ،شادکامی و پنج عامل بزرگ شخصیتی و تعیین سهم
هریک از آنها در پیش بینی این عامل از طریق آزمون دو
فرضیه:
 .0انگیزۀ پیشرفت بهوسیلۀ شادکامی و خودکارآمدی قابل
پیشبینی است.
 .2انگیزۀ پیشرفت را میتوان بهوسیلۀ صفات شخصیت پیشبینی
کرد.

روش
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیۀ دانشآموزان دختر سال سوم
دبیرستان رشته علوم تجربی مدارس دولتی شهر تهران است که
در سال تحصیلی  0032-30مشغول به تحصیل بودهاند .نمونه
پژوهش حاضر شامل  023نفر بوده است که به شیوه نمونه گیری
خوشه ای انتخاب شده اند به گونه ای که شهر تهران را به
پنج ناحیه جغرافیایی تقسیم کرده و از هر ناحیه یک منطقه
به طور تصادفی و از هر منطقه یک مدرسه به طور تصادفی و از
هر مدرسه دو کالس به قید قرعه انتخاب شد و از هر کالس حدود
 23دانش آموز به عنوان نمونه پژوهشی مورد آزمون قرار
گرفتند .مطابق با حجم نمونه انتخابي ،تعداد  023پرسشنامه
در بین شركت كنندگان اجرا شد كه از این تعداد  21مورد به

دلیل نقصهاي اساسي كنار گذاشته شدند .و تعداد آنها به 032
نفركاهش یافت.
در این پژوهش از  2ابزار به شرح زیر استفاده شد:
 .0پرسشنامه شخصیتی NEO.FFI
پرسشنامۀ  ،NEO.FFIیکی از آزمونهای شخصیتی است که براساس
تحلیل عوامل ساخته شه است و از جدیدترین ابزارها در زمینۀ
شخصیت است که توسط مککری و کوستا در سال  0311تحت عنوان
پرسشنامۀ شخصیتی  NEOمعرفی شد .فرم تجدیدنظر شدۀ این
پرسشنامه توسط همان مؤلفین تحت عنوان فرم تجدیدنظر شدۀ
پرسشنامۀ شخصیتی نئو ارائه شده است.
فرم بلند این پرسشنامه در  243عبارت ،بهمنظور اندازهگیری
برونگرایی،
رواننژندی،
اصلی
حیطۀ
یا
عامل
پنج
انعطافپذیری ،دلپذیر بودن و مسئولیتپذیری طراحی شده است.
همچنین این پرسشنامه فرم دیگری به نام  NEO-FFIدارد که یک
پرسشنامۀ  03سؤالی است و برای ارزیابی پنج عامل اصلی
شخصیت بهکار میرود .در فرم  243سؤالی هر عامل دارای  0سطح
با زیرمقیاس است ،در حالیکه در فرم کوتاه هر عامل با 02
سؤال سنجیده میشود.
عوامل پنجگانه شخصیت
1
1
پنج عامل اصلی شخصیت عبارتند از :رواننژندی  ،برونگرایی ،
انعطافپذیری،3

دلپذیر

بودن،03

و

مسئولیتپذیری

باوجدان

بودن ،00مک کری و کاستا ( )2334در مطالعهای بر روی 0432
نفر پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ برای
پنج

عامل

روانرنجورخویی،

برونگرایی،

توافق

گشودگی،

یا

همسازی و وظیفهشناسی به ترتیب  ،3/03 ،3/11 ،3/13 ،3/10و
 3/13گزارش کردند.
امانالهی

فرد

()0014

پایایی

این

آزمون

را

به

روش
7

- Neuroticism
- Extraversion
9
- Openness
10
- Aggreeableness
11
- Conscientiousness
8

بازآزمایی برای پنج عامل  A ،O ،E ،Nو  Cبه ترتیب ،3/11
 3/13 ،3/13 ،3/14و  3/12گزارش کرده است .شیوۀ نمرهگذاری
(،)3

سؤاالت بهصورت لیکرت پنجگزینهای از کامالً مخالفم
مخالفم ( ،)0نظری ندارم ( ،)2موافقم ( )0و کامالً موافقم
( )4است.
 .2پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد
آزمون شادکامی آکسفورد دارای  23ماده است و میزان شادکامی
فردی را میسنجد .پایۀ نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل 02و
کراسلند 00از شادکامی است (آنها بهمنظور ارائۀ یک تعریف
عملیاتی از شادکامی آن را سازهای دارای سه بخش مهم
دانستهاند :فراوانی و درجۀ عاطفۀ مثبت ،میانگین سطح رضایت
در طول یک دوره و نداشتن احساس منفی) .این آزمون در سال
 0313توسط مایکل آرگایل و براساس پرسشنامۀ افسردگی بک
()02BDI.1976

ساخته

شده

است.

20

عبارت

از

عبارات

این

پرسشنامه از  BDIگرفته شده و معکوس گردیده و یازده پرسش
به آن اضافه شده است تا سایر جنبههای سالمت ذهنی را پوشش
دهد .مانند آزمون افسردگی بک ،هر گویۀ پرسشنامۀ شادکامی
دارای چهار گزینه است که آزمودنی باید برطبق وضعیت فعلی
خودش یکی از آنها را انتخاب نماید .در پژوهشی که توسط
علیپور و نورباال ( )0011با نمونهای متشکل از  030نفر از
دانشجویان دانشگاههای تهران صورت گرفت ،ضریب همسانی درونی
برای گروه مردان و زنان به ترتیب برابر  3/34و  3/3و
اعتبار بازآزمایی پس از  1هفته  3/11و ضریب پایایی
بازآزمایی با فاصله زمانی سه هفته در یک نمونه  21نفری
 3/13بهدست آمد.
در پژوهش علیپور و آگاه هریس ( )0010همبستگی پیرسون بین
فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی بک و زیرمقیاسهای
برونگرایی و نوروزگرایی پرسشنامه شخصیتی آیزنگ به ترتیب

برابر با  3/41 ،-3/41و  -3/03بود که روایی همگرا و
واگرای فهرست شادکامی آکسفورد را تأیید میکرد.
 .0پرسشنامۀ انگیزۀ پیشرفت هرمنس ()AMT
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس 03در سال  0313بهمنظور سنجش
میزان انگیزش پیشرفت افراد توسط هرمنس تهیه شد .پس از
اجرای آزمایش و تجزیه و تحلیل عبارات و محاسبه همبستگی
یکیک عبارات با کل آزمون  23سؤال بهعنوان پرسشنامه نهایی
انگیزه پیشرفت انتخاب شد .نحوه نمرهگذاری آزمون به این
صورت است که به این گزینهها برحسب اینکه انگیزش پیشرفت از
زیاد به کم یا از کم به زیاد باشد ،نمرههای  4تا  0یا 0
تا  4تعلق میگیرد .اکبری ( )0010به بررسی پایایی و اعتبار
آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس بر روی دانشآموزان دوره متوسط
گیالن پرداخته است .الزم به ذکر است که وی از نسخه 43
عبارتی این آزمون استفاده کرده است .اکبری پایایی حاصل از
کرونباخ را  3/13گزارش کرده است .دارابی
روش آلفای
( )0010ضریب  3/10و ( 3/13 )0010را گزارش کردهاند .این
مقیاس به تأیید صاحبنظران حوزۀ تعلیم و تربیت دارای روایی
محتوایی است.
 .4پرسشنامۀ خودکارآمدی شرر
مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران دارای  01عبارت
است .شیوه نمرهگذاری پرسشنامه خودکارآمدی عمومی به این
صورت است که به هر ماده از یک تا پنج امتیاز (کامالً مخالفم
=  ،0تا کامالً موافقم =  )1تعلق میگیرد .وودروف و کاشمن
( ،)0330در بررسی مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران
روایی و اعتبار این مقیاس را تأیید کردند .جهت مطالعه
روایی مالکی ،همبستگی درونی این مقیاس با مقیاس منبع کنترل
راتر ( )0300محاسبه شد .همبستگی جزئی مقیاس خودکارآمدی
عمومی شرر و مسند مهارگذاری درونی راتر ( r = -3/0003که در
- Hermans
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این محاسبه پیشرفت تحصیلی مهار شده است) و همبستگی پیرسن
بین مقیاسهای مذکور  r = 3/042میباشد که در سطح P > 3/30
معنیدار هستند .همبستگی پیرسون بین این مقیاسها در مطالعه
شرر و همکاران ( -3/211 ،)0312بهدست آمده است.

یافته ها
جهت بررسی فرضیه ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در
نرم افزار  spssاستفاده شد.
جدول :0شاخصهای توصیفی متغیر شادکامی در کل نمونه تحقیق
متغیر
شادکا
می

تع
دا
د
03
2

میان
گین

انحراف
معیار

کجی

کشید
گی

حداق
ل

حداک
ثر

/32
12

03/39

/001
3

/033
3

31

009

جدول ( )0-2گویای آن است که میانگین شادکامی در  032نفر
برابر با  12/32و انحراف معیار  03/39میباشد ،همچنین کجی
و کشیدگی متغیر شادکامی بهترتیب برابر با  3/001و 3/033
بوده و بهنوعی نشانگر نرمال بودن توزیع دادهها در این
متغیر است
جدول : 2شاخصهای توصیفی باورهای خودکارآمدی
متغیر
خودکارآ
مدی

تع
دا
د
23
1

میان
گین
/02
30

انحراف
معیار
3/33

کجی
3/03
-

کشید
گی
/222
-3

حداق
ل
23

حداک
ثر
91

مطابق جدول ( )2-2میانگین خودکارآمدی در کل نمونه تحقیق
مساوی  30/02و انحراف معیار  3/33میباشد .همچنین شاخص کجی
و کشیدگی متغیر مذکور بهترتیب  -3/391و  -3/903میباشد.
عالمت منفی در شاخص کجی بدین معنی است که دنباله توزیع
متغیر خودکارآمدی به طرف منفی نمودار است و نمرههای اغلب

دانشجویان در قسمت مثبت منحنی توزیع نرمال قرار گرفته
است.
جدول  :0شاخصهای توصیفی انگیزش پیشرفت
تع
دا
متغیر
د
انگیزش 23
9
پیشرفت

میان
گین

انحراف
معیار

/13
92

کجی

1/13

/021
3

کشید
گی
/013
-3

حداق
ل
22

حداک
ثر
12

همانطوریکه مشاهده میشود میانگین انگیزش پیشرفت دانشجویان
مساوی  92/13با انحراف معیار  1/13است .همچنین میزان کجی
قرار
-3/33
و کشیدگی متغیر مذکور در دامنه  + 3/3تا
دارد و تاحدودی نشانگر این است که توزیع دادهها در این
متغیر به صورت نرمال میباشد.
جدول  :2شاخصهای توصیفی صفات پنجگانه شخصیت
انحراف
صفت شخصیتی میانگین
معیار
روان
1/39
02/32
نژدگرایی
9/91
20/31
برونگرایی
باز بودن به
1/13
09/00
تجربه

کجی

کشیدگی

حداقل حداکثر
03

-3/032 32

3/003

01

-3/003 33

3/109

03

3/023

3/301

31

طبق جدول فوق ،از بین صفات پنجگانه شخصیت ،صفت برونگرایی
بیشترین میانگین را بهخود اختصاص داده است ( )M=20/31و صفت
شخصیتی توافقپذیری کمترین میانگین را دارد (.)M= 00/10
شاخصهای کجی و کشیدگی در دامنه مطلوب قرار دارند و میتوان
برقراری فرض نرمال بودن را در این متغیرها تأیید کرد.
برای آزمون این فرضیه که انگیزش پیشرفت بهوسیله خودکارآمدی
و شادکامی قابل پیشبینی است .از آزمون رگرسیون چندگانه به
شیوه همزمان استفاده شد.
بر این اساس متغیر انگیزش پیشرفت بهعنوان متغیر مالک و
متغیرهای خودکارآمدی و شادکامی بهعنوان متغیر پیشبین وارد
تحلیل شدند.
جدول  :3ضرایب رگرسیون و سطح معنيداري آنها
ضرایب
رگرسی
ضرایب
ون
رگرسیون
مقدار
سطح
غیراستاند استان
دارد مشاهده معنادار
متغیرها
ارد
ي
شده t
خطاي
استان β
B
دارد
ثابت 2/22
مقدار
-0/031
- 0/93
P>3/33
رگرسیون
خودکارآمدی
/
333
<P
00/13 3/312 3/99
3
3/3330
/220
شادکامی
1/13 3/022 3/323
P<3/330
3
همانطور كه در جدول مشاهده ميشود ،از دو متغیر وارد شده در
مدل رگرسیون ،هر دو معنادار هستند.
جدول  :9خالصه مدل رگرسیون انگیزش پیشرفت با خودکارآمدی و
شادکامی
همبستگي
چندگانه
MR

ضریب
تبیین
RS

3/103

3/302

خطاي نسبت F
سطح
استاندار و
د برآورد معناداري
F=099/22
3/99
P<3/3330

نتایج بهدست آمده نشان
بهعنوان متغیر مالک و
همبستگي چندگانه وجود
ميتوانند 30 ،درصد از

ميدهد كه بین متغیر انگیزش پیشرفت
دو متغیر خودکارآمدی و شادکامی،
دارد .بر این اساس این دو متغیر
واریانس انگیزش پیشرفت را تبیین

نمایند (.) P<3/3330
براي آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه انگیزه پیشرفت را
میتوان از روی عوامل شخصیتی پیشبینی کرد از تحلیل رگرسیون
شد.
استفاده
چندگانه

مدل  :2مدل مفهومی رگرسیون چندگانه بین عوامل شخصیتی با
انگیزه پیشرفت
بر اساس مدل مفهومی ،متغیر انگیزه پیشرفت بهعنوان متغیر مالک و
متغیرهای پنجگانه شخصیت شامل رواننژندگرایی ،برونگرایی ،باز
بودن به تجربه ،توافقپذیری و وظیفهشناسی بهعنوان متغیر پیشبین
وارد تحلیل شدند.

مقدار

جدول  :1ضرایب رگرسیون و سطح معنيداري آنها
ثابت /03
>P
0/1
1/2
02
رگرسیون
3/33

برونگرایی
3/11

باز

3/0

3/90

<P
/3330 1/13
3

ضرایب
رگرسیون
غیراستاندا
رد
متغیرها
خطاي
 Bاستان
دارد
وظیفهشناسی
3/02 3/22

3/09

0/31

3/39

3/03

2/21

3/31

3/31

0/22

<P
3/33
<P
3/33
>P
3/33

-3/13 -3/32

>P
3/33

به
بودن
تجربه 3/09
توافقپذیری
3/00

رواننژندگرایی 3/32
-

3/02

ضرایب
رگرسیون
استاندا مقدار
سطح
رد مشاهده معناد
اري
شده t
β

همانطور كه در جدول مشاهده ميشود ،از پنج متغیر وارد شده
در مدل رگرسیون بهترتیب سه متغیر ،شامل برونگرایی،
و
وظیفهشناسی
باز بودن به تجربه با ضرایب رگرسیون استاندارد ، 3/90
ِ توافقپذیری و
 3/03 ، 3/09معنادار هستند و  2متغیر ،شامل
رواننژندگرایی ،معنادار نیستند و نميتوانند براي مدل
رگرسیوني مناسب باشند.
جدول  :1خالصه مدل رگرسیون انگیزه پیشرفت با متغیرهاي
شخصیت
خطاي
همبستگي ضریب
نسبت F
استاند
چندگانه تبیین
سطح
و
ارد
معناداري
RS
MR
برآورد
F=01
1/21
3/22 3/23
P<3/3330
نتایج بهدست آمده نشان ميدهد كه بین متغیر انگیزه پیشرفت
بهعنوان متغیر مالک و سه متغیر شخصیت شامل برونگرایی ،باز
بودن به تجربه و وظیفهشناسی ،همبستگي چندگانه وجود دارد.
بر این اساس این سه متغیر شخصیتی به تنهایي ميتوانند22 ،

درصد از واریانس انگیزه پیشرفت را تبیین نمایند (3/3330
<.)P

بحث
توسعۀ هر جامعه در گرو انگیزۀ پیشرفت بوده و پیشرفت
تحصیلی دانشجویان و دانشآموزان هدف آرمانی محیطهای آموزشی
است .بدون تردید هرگونه تالش برای دستیابی به این مهم،
بخشی از حرکت بهسوی توسعۀ کیفی مدارس و دانشگاهها است.
چون فرض بر این است که خودکارآمدی و شادکامی و ویژگیهای
شخصیتی با انگیزۀ پیشرفت رابطه دارند ،حرکت بهسوی پیشرفت
در گرو افزایش و تقویت برخی از متغیرهای مهم از جمله
متغیرهای ذکر شده است.
نتایج بهدست آمده نشان میدهد انگیزۀ پیشرفت را میتوان
براساس شادکامی و خودکارآمدی پیشبینی کرد.
این یافته فرضیه اول راتایید کرده و با نتایج تحقیقات
مالتون و براون ()0332و کاپرارا و همکاران ()2334و امینی
( ،0012بهنقل از کمالی)0030 ،و عباسیان فرد ( ،0013بهنقل
از حسنزاده)0030 ،و همخوانی دارد .در تبیین احتمالی
پیشبینی انگیزۀ پیشرفت براساس خودکارآمدی میتوان گفت که
فعالیت و تالش برای رسیدن به سطوحی از موفقیت متناسب با
میزان باور فرد نسبت به توانایی خود در کاری خاص شکل
میگیرد .خودکارآمدی تعیین میکند رفتار شروع خواهد شد یا
خیر و اگر شروع شد ،فرد چقدر تالش میکند و در مقابل مشکالت
چقدر استقامت به خرج میدهد .اگر فرد انتظار دارد موفق شود
همین امر مشوق وی خواهد بود .هنگامیکه اعتقاد داشته باشیم
در تکالیف خوب عمل میکنیم با وجود مشکالت موقت با پشتکار
بیشتری کار کرده و اگر باور داشته باشیم در انجام تکالیف
خوب نیستیم با انرژی کمتری کار کرده و به محض روبهرو شدن
با مشکل دست از تالش میکشیم .باورهای خودکارآمدی به افراد
امکان را میدهد که تهدیدها را چالشهای قابل اداره
این
تفسیر کنند .افراد با خودکارآمدی باال هدفهای واالیی انتخاب
کرده ،به استقبال چالشها میروند و بهطور کلی انگیزۀ فردی
باالیی دارند .خودکارآمدی تحصیلی به این باور دانشآموز
اشاره دارد که وی میتواند بهطور موفقیتآمیزی در فعالیتهای
تحصیلی مربوط به دروس وارد شده و آن را تکمیل کند .انگیزۀ
پیشرفت نهتنها به نیاز به پیشرفت بستگی دارد بلکه به

احتمال موفقیت فرد نیز وابسته است .همچنین در خصوص
پیشبینی انگیزۀ پیشرفت توسط شادکامی از طرفی میتوان گفت
تفکر در مورد هیجان بدون در نظر گرفتن انگیزش و تفکر
دربارۀ انگیزش بدون در نظر گرفتن هیجان ممکن نیست.
روانشناسان در اواخر  0393در مورد انگیزش در چهارچوب عمل
صحبت کردهاند بهعبارتی آنچه موجب عمل میشود .روانشناسان
ً پیشآمادگیهایی برای عمل
نیازها را نه علت عمل بلکه صرفا
میدانند .آنچه موجب عمل میشود اهدافها و تهدیدها هستند.
در مورد انگیزۀ پیشرفت آنچه موجب رفتارهای پیشرفتگرا
میشود رسیدن به سطوح خاصی از موفقیت در مقایسه با
معیارهای عالی است (بهعبارت دیگر کسب موفقیت هدف رفتارهای
فرد با انگیزۀ پیشرفت باال است) .بعضی از هیجانها همخوان
با هدف هستند و دسترسی به اهداف شخصی را تسهیل میکنند و
بعضی از هیجانها ناهمخوان با هدف هستندکه جلوی دسترسی به
اهداف را میگیرند .هیجانهای ناهمخوان با هدف منفی و
هیجانات همخوان با هدف مثبت هستند .شادی نمونهای از هیجان
مثبت (همخوان با هدف) است که میتواند رسیدن به اهداف شخصی
را تسهیل کند .همچنین آنچه مردم را برحسب ثبات رفتارشان
از هم متمایز میکند هیجان آنها است .آنها که میتوانند در
مواجهه با تهدیدها و مشکالت خوشبین باشند پایداری به خرج
میدهند .بهعبارتی آنها امید را در خود پرورش دادهاند و
آنها که احساس بدبینی نسبت به خود و محیط دارند دست از
رسیدن به اهداف میکشند.
همچنین نتایج این تحقیق نشان داد انگیزۀ پیشرفت را میتوان
بهوسیلۀ ویژگیهای شخصیت (برونگرایی ،وظیفهشناسی و باز
بودن به تجربه) پیشبینی کرد .این یافته فرضیه دوم را
تایید کرده و با نتایج پژوهشهای یارمحمدی ()0011و کامورو
و همکاران ( ،2330بهنقل از صالحی )0032 ،وهیون (،0313
بهنقل از صالحی)0032 ،و دیگمن ( )0313همخوانی دارد .در
تبیین این یافته میتوان گفت از آنجا که نمونه پژوهشی ما
افرادی با انگیزش پیشرفت متوسط بودند طبیعی است که خصوصیت
برونگرایی انگیزۀ پیشرفت را پیشبینی کند .افراد پیشرفتگرا
کارهایی را دوست دارند که در آن بتوانند عملکردشان را با
عملکرد دیگران مقایسه کنند .آنها بازخورد «چگونگی انجام
کار را» دوست دارند .مطابق با خصوصیت برونگرایی افراد
ً
دارای نیاز به پیشرفت زیاد ترجیح میدهند تکالیف نسبتا

چالشانگیز انجام دهند .همچنین آنچه میزان انگیزش پیشرفت
را افزایش میدهد جرأتورزی است زیرا ترس از شکست تجلی
رفتار پیشرفت را مانع میشود.
از طرفی مردمی که انگیزۀ پیشرفت در آنان نیرومند است
میخواهند کامل شوند و عملکرد خود را بهبود بخشند .آنان
وظیفهشناسند و ترجیح میدهند کارهای چالشانگیز را انجام
دهند .به بیان دیگر پیشرفت یک رفتار مبتنی بر وظیفه است
که اجازه میدهد عملکرد فرد طبق مالکهایی مورد ارزیابی قرار
گیرد .افراد وظیفهشناس تکلیفمدارند و نسبت به وظیفه و
تکلیف احساس تعهد میکنند آنها سخت کوشش میکنند .مطالعات
بیانگر آن است که افراد با انگیزۀ پیشرفت باال معموالً در
مقابل نتایج عملکردشان خود را مسئول میدانند .افراد با
خصوصیت وظیفهشناسی دارای انضباط فردی هستند یعنی قادرند
به عدم تمایل خود غلبه کرده و بهرغم وسوسههای مخالف کار
خود را ادامه دهند که این خصوصیت نیز با ویژگی افراد با
انگیزۀ پیشرفت باال همخوانی دارد زیرا آنها زمانیکه انجام
کاری را آغاز میکنند نسبت به اتمام آن وسواس نشان میدهند.
این افراد بهسختی میتوانند در مورد کاری که به عهده
گرفتهاند فکر نکنند .بهعبارت دیگر آنها نسبت به کارشان
درگیری و اشتغال ذهنی دارند .افراد با وظیفهشناسی باال
احتیاطکارند .یعنی تمایل به بررسی شقوق ممکن پیش از اقدام
بهکار .آنها در تصمیمگیریهایشان تأمل میکنند .مطابق با
این خصوصیت افراد با نیاز به پیشرفت باال ریسک پایینتری از
افراد با انگیزۀ پیشرفت پایین ترجیح میدهند .شواهدی وجود
دارد که افراد با انگیزۀ باال بیشتر آیندهنگر هستند .افراد
با خصیصه گشودگی از معما و مسائل غامض لذت میبرند .آنها
منطبق با ویژگی افراد با انگیزۀ پیشرفت باال مسائل
چالشانگیز را ترجیح میدهند .آنها تکالیف ناقص را بیشتر
بهیاد میآورند .همچنین افراد با ویژگی گشودگی خالقند و
مغایر با افراد واقعگرا به خلق جهانی غنیتر و جذابتر
بیندیشند .همراستا با این ویژگی افراد با انگیزۀ پیشرفت

باال به کارهای روزمره عالقه ندارند و از انجام این نوع
کارها اجتناب میورزند .آنها برای جمعآوری اطالعات مربوط به
راههای جدید بیشتر فعالند.
از جمله محدودیت های پژوهش عبارت است از اینکه عوامل
دیگری نیز ممکن است بر انگیزۀ پیشرفت مؤثر باشند .مانند
ّ عاطفی خانواده و...
پایگاه اقتصادی ،اجتماعی خانواده ،جو
اما در این تحقیق اینگونه متغیرها لحاظ نشده است.همچنین
با وجود اینکه به گروه نمونه در جلسات اجرایی پرسشنامه
گفته شد که نتایج محرمانه خواهد ماند و نیازی به نوشتن
نام و مشخصات خود ندارند اما ممکن است آنان به دالیل برخی
مالحظات پاسخهای خود را تحریف کرده باشند .بنابراین باید
تعمیم این نتایج با توجه به محدودیتهای باال صورت گیرد.
همچنین پیشنهاد میشود پژوهشگران که تأثیر متغیرهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را بر انگیزۀ پیشرفت در
پژوهشهای آینده مدنظر قرار دهند .توصیه میگردد یک رشته
برنامههای آموزشی و مهارتی برای تغییر عاداتی که ممکن است
در صفات شخصیتی مؤثر واقع شوند ،در مدارس و خانوادهها
برای ایجاد عادتهای مطلوب و حذف عادات نامطلوب ،بهمنظور
افزایش انسجام شخصیتی دانشآموزان تدوین گردد .استفاده از
ترغیبهای کالمی و برقراری شرایط ایجاد کنندۀ شادکامی در
خانوادهها و مدارس.
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Abstract
In this research for prediction of achievement motivation by self-efficiency
and happiness and big 5 factors of personality, we used polygamous
regression. Statistical community included all senior girl students of
governmental high schools of Tehran. Sample group consisted of 320
students according to studying parameters and they were selected by the
multi-steps random cluster sampling method. People of group completed
four questioners including mack carry and cast a five factors of personality
questioner (NEO), oxford happiness inquiry (OHI), Hermens achievement
motivation test (AMT) and sheerer self-efficiency questioner
simultaneously. According to findings, achievement motivation predictable
by happiness and self-efficiency and these two variable can explain %53
variance of achievement motivation. Furthermore three personality traits
(Extroversion, dutifulness and openness) predicted achievement
motivation. Accordingly, these three traits can explain %24 variance of
achievement motivation.
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Achievement motivation
Self-efficiency
Happiness
Personality characteristics

