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Abstract
Scholars have long been interested in the complex relationships between personality and
motivation. However, much of their understanding has been limited to The Big Five
personality factors, and a proliferation of motivation constructs emanating from a large
number of different theories and sub-theories. This study adds to the body of personality
psychology and motivation science literature by examining the relationships between The
Big Five personality factors and The MUSICSM Model of Academic Motivation (MMAM)
components. The MMAM is comprised of five components that summarize the many
instructional implications derived from motivation theories and research to provide
instructors with a holistic, conceptual understanding of them. The results of this study may
provide evidence as to whether or not the personality traits of college students influence their
academic motivation beliefs. To obtain data, I surveyed college students using two self-report
instruments. The first instrument, the Big Five Inventory (BFI), measured college students
on The Big Five personality factors. The second instrument, the MUSIC Model of Academic
Motivation Inventory (MMAMI), measured the academic motivation beliefs of college
students as related to the MMAM. Data were obtained from 305 college students at a single
university in southwest Virginia enrolled in an online course. Exploratory Factory Analysis
and Confirmatory Factor Analysis using Structural Equation Modeling were used to answer
the following research question: To what extent do the Five Factor Model factors relate to
the MMAM components? Due to the lack of substantiated knowledge regarding the
relationships between The Big Five personality factors and the MMAM components, specific
hypotheses were not generated. The measurement models for the Big Five personality factors
and the MMAM fit well. However, the structural model, in which the Big Five factors were
modeled to predict the MMAM components, did not adequately fit the data for these college
students. Yet, there were a number of significant pathways between The Big Five personality
factors and the MMAM components. Openness and Conscientiousness had a significant,
negative impact on Empowerment, while Extraversion had a significant, positive impact on
eMpowerment, Usefulness, and Interest. Additionally, Agreeableness had a significant,
positive impact on Usefulness, Success, Interest, and Caring, while Neuroticism had a
significant, negative impact on Success. Findings indicated that personality factors can relate
to or predict academic motivation. In other words, students’ academic motivation beliefs are,
to a certain degree, influenced by some of their personality traits, and these differences in
traits may manifest themselves in the classroom. In the future, researchers could examine the
extent to which students with different personality traits display varying preferences as to the
types of pedagogical methods or strategies that motivate them academically.
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استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت1398/10/07 :؛ تاریخ پذیرش)1399/12/11 :

چکیده
هدف اصلی این پژوهش عبارت بود از بررسی ارتباط بین «پنج عامل بزرگ شخصیتی» و مؤلفههای اُلگوی  MUSICدربارۀ انگیزش
تحصیلی ( .)MAMMبرای به دست آوردن دادهها زمینهیابی با استفاده از دو ابزار انجام شد« .پرسشنامۀ پنج بزرگ» ( ،)BFIکه صفات
شخصیتی پنجگانۀ دانشجویان را اندازهگیری میکرد« ،پرسشنامۀ اُلگوی  MUSICدر زمینۀ انگیزش تحصیلی» ( )MAMMIکه باورهای
انگیزشی دانشجویان را اندازه میگرفت .دادههای با استفاده  300دانشجوی رشتۀ آموزش از راه دور در دانشگاههای استان همدان به دست
آمده است .تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری به انجام رسید تا به این پرسش پاسخ
داده شود« :تا چه اندازه عوامل بزرگ شخصیتی  FFMبه مؤلفههای  MAMMمرتبط هستند»؟ مدلهای اندازهگیری برای هر دو متغیر
دارای برازش مناسب بود .همچنین ،چندین مسیر ساختاری معنادار نیز به دست آمدند :تجربهپذیری و وجدانیبودن دارای اثری منفی و
معنادار بر توانمندسازی بودند ،در حالی که برونگردی دارای اثری مثبت و معنادار بر توانمندسازی ،سودمندی ،و عالقهمندی بود .عالوه بر
این ،دلپذیری اثری مثبت و معنادار بر سودمندی ،موفقیت ،عالقهمندی ،و مراقبت بود .در نهایت ،روانآزردگیگرایی اثری منفی بر موفقیت
نشان داد .یافتههای پژوهش نشان داد عوامل شخصیتی قادر به پیشبینی انگیزش تحصیلی دانشجویان هستند .نتایج این پژوهش میتواند
شواهدی را در زمینۀ اینکه آیا صفات شخصیتی دانشجویان بر انگیزۀ تحصیلی آنها اثر دارد یا خیر را ارائه دهد.
واژگان کلیدی :توانمندسازی ،سودمندی ،عالقهمندی ،عوامل بزرگ شخصیتی ،مراقبت ،موفقیت.
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مقدمه
طی چندین دهۀ اخیر ،دانشمندان به ارتباط بین «شخصیت» و «انگیزش» عالقۀ وافری نشان دادهاند
(کوماراجو و کارائو .)2005 ،1حجم باالیی از پژوهشهای اخیر گواه آن است که «ویژگیها» و
«صفات» شخصیتی 2با «سازههای انگیزشی» 3مرتبط هستند (بریک و مونت1996 ،4؛ کالرک و
شروت2010 ،5؛ سوانبرگ و مارتینسن .)2010 ،6شایان توجه است برخی از این پژوهشها غیر
سازمانیافته و پراکنده هستند (جاج و ایلیس .)2002 ،7این ناهماهنگی و ناسازگاری به میزان زیادی
از آنجا ناشی شده است که «روانشناسی شخصیت» و «علم انگیزش»  .1دارای تاریخچۀ طوالنی از
نظریههای بزرگ و کوچک بودهاند ،که برخی از آنها بر اساس «روششناسی علمی» نیز ارائه
نشدهاند .2 ،از اصطالحهای بسیار متفاوتی برای نامیدن سازههای خود استفاده میکنند ،و  .3دارای
صدها پرسشنامۀ متفاوت برای اندازهگیری سازههایشان هستند (فین و زیمر2012 ،8؛ جونز.)2009 ،9
علیرغم این چالشهای بزرگ نظری ،روانشناسی شخصیت و علم انگیزش ،پیشرفتهای
نظریهای شایان توجهی نشان دادهاند (جاج و ایلیس .)2002 ،در روانشناسی شخصیت ،پنج صفت
یا عامل بزرگ -به نامهای؛ «تجربهپذیری»« ،10وجدانیبودن»« ،11برونگردی»« ،12دلپذیری» ،13و
«روانآزردگیگرایی» -14شخصیت را توصیف میکنند (مککرا و کاستا1989 ،15؛ مککرا و جان،16
1. Komarraju & Karau
2. Personality characteristics and traits
3. Motivation constructs
4. Barrick & mount
5. Clarck & Schrouth
6. Swanberg & Martinsen
7. Judge & Ilies
8. Phynn & Zimmer
9. Jones
10. Openness
11. Conscientiousness
12. Extraversion
13. Agreeableness
14. Neuroticism
15. Mc Care & Costa
16. Mc Care & John
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 .)1992این عوامل اکنون به صورت وسیعی با عنوان «پنج بزرگ» 1نامیده میشوند (سریواستاوا،2
 .)2013در حیطۀ علم انگیزش ،چندین نظریه (اسناد ،3ارزش -انتظار ،4خود-تعیینگری،5
خودکارآمدی ،6جهتگیری هدف ،7و غیره) در مقام دیدگاههای مرکزی انگیزش ارائه شدهاند (گراهام
و واینر.)1996 ،8
پژوهشهای فراوانی به ما در درک ارتباط بین «پنج عامل بزرگ شخصیت» و برخی از سازههای
انگیزشی یاری رساندهاند .برای مثال ،راس ،راوش ،و کانادا )2003(9دریافتند که پنج عامل شخصیت
میتوانند واریانس جهتگیریهای انگیزش تحصیلی را تبیین کنند (بیشرقابتگری ،10رقابت برای
توسعۀ شخصی 11و همکاری .)12عالوه بر این ،پاین ،یانگکورت ،و بیوبن )2007( 13دریافتند افرا ِد
«وجدانی« ،برونگرد» ،و «تجربهپذیر» سطوح باالتری از اهداف «عملکردی» و «تبحری» 14را نشان
دادند ،به گونهای متضاد ،افراد «درونگرد» و «روانآزرده» شیوهای برعکس را نمایان کردند .افراد
«روانآزرده» احتماالً ترس شدیدی را تجربه میکنند ،و قادر به یادگیری نبوده و سطوح پایینی از
جهتگیری هدف را پردازش میکنند .همچنین ،کوماراجو و کارائو ( )2005نشان دادند افرادی که
«برونگرد» و «تجربهپذیر» هستند ،سطوح باالتری از «درگیری تحصیلی» را نمایان میکنند (برای
مثال ،گرایش به استدالل ثمربخش ،و رفتارهای خودمحورانه .)15سرانجام ،افراد «وجدانی»،
«تجربهپذیر» ،و «غیر روانآزرده» ،سطوح باالیی از «انگیزش پیشرفت» را به نمایش میگذارند (یعنی
1. The Big Five
2. Srivastava
3. Attribution,
4. Expectancy-value
5. Self-determination
6. Self-efficacy
7. Goal orientation
8. Graham, & Weiner
9. Ross, Rausch, & Canada
10. Hyper-competition
11. Personal development competition
12. Cooperation
13. Youngcourt & Bioben
14. Performance and mastery goals
15. Effective reasoning proclivities and self-improving behaviors

پیشبینی انگیزش تحصیلی (اُلگوی  )MUSICدانشجویان آموزش از راه دور بر اساس عوامل بزرگ شخصیت

329 

ایستادگی در رویارویی با چالشها و غلبه بر شکستها) .به گونه معکوس ،افراد «روانآزرده»« ،غیر
وجدانی» و «غیر تجربهپذیر» ،سطوح باالیی از «انگیزش اجتنابی» 1را نشان دادند (یعنی هراس
اجتماعی ،رفتارهای کنارهگیری ،و انزجار از مدرسه و دانشگاه) .یافتههای مشابهی در سایر پژوهشها
ارائه شده است (بوستائو و همکاران1999 ،2؛ دی گوژمن ،گالدرون و کالدرون.)2003 ،3
اگرچه پژوهشهای مرتبطکنندة «پنج عامل بزرگ شخصیتی» و «برخی سازههای انگیزشی» برای
روانشناسی شخصیت و علم انگیزش بااهمیت هستند ،اما دارای یک سری مشکالت نیز هستند.
برای مثال ،با توسعۀ پژوهشهای مربوط به انگیزش ،پژوهشگران به رویکردهای اندازهگیری چندگانه
دربارة انگیزش تکیه نمودهاند ،و در این مسیر به دقتهای نظری ،به ویژه در ارتباط با منشاء ،تحول،
کاربست ،و پایداری چنین سازههایی ،توجه نکردهاند (کاپالن و ماهر .)2007 ،4در نتیجه ،همانطور
که دانشمندان در جستوجوی ارتباط بین «پنج عامل بزرگ شخصیتی» و «سازههای انگیزش» هستند،
در اغلب اوقات ،نتایج نمایانکنندة درک متقابلی از این ارتباطات بوده است (فورنهام و همکاران،5
.)2009
«الگوی

MUSIC

دربارة انگیزش تحصیلی» ،)MMAM( 6یک چارچوب قابل درک برای همۀ

«آموزشدهندگان» 7سازماندهی میکند .پنج مؤلفۀ تشکیلدهندة آن («توانمندسازی» ( :8)Mادراکِ
احساس کنترل بر محیط یادگیری در طول زمان یادگیری« ،سودمندی» ( :9)Uادراک مفیدبودن تکالیف
ی دورة آموزشی برای زندگی آینده« ،موفقیت» ( :10)Sادراک توانایی موفقیت در
و فرایندهایِ ط ِ
تکالیف یا فرایندهایِ دورة آموزشی« ،عالقهمندی» ( :11)Iروشهای آموزشی و تکالیف و موضوعهای
1. Avoidance motivations
2. Bustao et al
3. De Guzman, Galderon & Calderon
4. Kaplan & Maher
5. Farnham et al
)6. The MUSICSM Model of Academic Motivation (MMAM
7. Instructors:
)8. eMpowerment (M
)9. Usefulness (U
)10. Success (S
)11. Interest (I
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مورد بحث تا چه اندازه جالب توجه و شوقانگیز هستند ،و «مراقبت» ( :1)Cآموزشدهنده مراقبت
میکند که آیا دانشآموز یا دانشجو در تکالیف موفق شده است ،همچنین ،از بهزیستی آنها مواظبت
میکند) میتوانند به منظور طبقهبندی اکثریت راهبردهای آموزشی مرتبط با «انگیزش تحصیلی» مورد
استفاده قرار بگیرند .تاکنون هیچ چیز دربارة ارتباط ساختاری و وحدتیافته بین «پنج عامل بزرگ
شخصیت» و «مؤلفههای  »MAMMدانسته نشده است (جونز.)2009 ،
در این پژوهش قصد بر این است تا در قالب یک مدل مفهومی ،ارتباط همزمان عناصر «پنج
عامل بزرگ» و «الگوی  »MUSICبررسی شود .نظر پژوهشگر بر این است گروهی از فنون آماری
موسوم به «مدلیابی معادالت ساختاری» )SEM( 2برای این بررسی مفید هستند .پژوهشگر همراستا
با شومیکر و لوماکس ) 2010( 3برای استلزام استفاده از این روش آماری به چند نکته واقف است:
نخست ،پژوهشگران به خوبی دریافتهاند که برای درک مناسبتری از ارتباط بین متغیرهای برگرفته
از یک نظریه ،نیاز است تا تمام متغیرها به صورت همزمان بررسی شوند و از تکهتکه کردن نظریه
اجتناب شود.

SEM

این امکان را فراهم میکند تا پژوهشگر چندین متغیر را به صورت آماری و

همزمان مورد آزمون قرار دهد .دوم ،پژوهشگران بسیار عالقهمند شدهاند تا «خطاهای اندازهگیری»

4

را نیز مورد توجه قرار دهند SEM .این امکان را نیز فراهم کرده است .سوم ،روششناسیِ  SEMطی
سه دهۀ اخیر به دلیل تمرکز توجه به الگوهای نظری پیچیده ،توسعه پیدا کرده است .این امکان فراهم
شده است تا همزمان مؤلفههای چندگانۀ چندین الگوی نظری بررسی شوند .چهارم ،طی سالیان
متمادی ،استفاده از فنون  SEMهمواره راحت و مؤثر بوده است .به دالیل گفته شده ،نظر پژوهشگر
بر این است تا با بهرهگیری از فنون  SEMارتباط همزمان بین «عوامل بزرگ شخصیتی» و «الگوی
 »MUSICرا بررسی کند.
اما نکتۀ مهم و شایان توجه در این مورد ،جایگاه این گروه از متغیرها در رویکردهای نوین
)1. Caring (C
2. Structural Equation Modeling
3. Schumacker & Lomax
4. Measurement error
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آموزشی است .شاید یکی از متأخرترین و روزآمدترین رویکردهای آموزشی« ،آموزش و یادگیری
از راه دور» است« .آموزش و یادگیری از دور» ،1بخشی از موضوع کلی آموزش در نظام تعلیم و
تربیت است« .آموزش از دور» یکی از واژههایی است که برای معرفی آموزش بدون حضور آموزگار
به کار برده میشود (آینارسون 2و همکاران .)2009 ،گوسکی )2010( 3آموزش از دور را ارتباطی
ناهمجوار میداند .بدین معنی که یادگیرنده و یاددهنده از حیث مکان و زمان از یکدیگر جدا
میباشند .گرانت و اسلیتر )2007( 4آموزش از دور را نظامی عقالنی میدانند که در آن تولید و انتقال
دانش به دیگران با استفاده از اصل تقسیم کار (کاربرد نظریۀ صنعتی در آموزش) و استفاده از فنآوری
صورت میگیرد.
بروخارت )2010( 5فاصلۀ معلم و یادگیرنده را در زمان یادگیری ،مشخصۀ اصلی آموزش از دور
میداند .از نظر وی آموزش از دور عبارت است از «نظام آموزش برنامهریزیشده برای سازماندهی
فرایند یاددهی-یادگیری به وسیلۀ یک سازمان ،نه یک معلم؛ که هدف آن گزینش و کاربرد
راهکارهای مناسب برای استفاده از فنآوریهای جدید در آموزش ،تسهیل ارتباط دوسویه میان معلم
و شاگرد ،فراهمکردن زمینههای یادگیری مستقل و ارزشیابی نتایج دانش توسط خود یادگیرندگان
است».
به صورت کلی ،و همسو با کاسیمیرو 6و همکاران ( ،)2009میتوان بیان کرد آموزش از راه دور
به نظام آموزشی اطالق میشود آموزشدهنده و آموزشگیرنده ،به کمک وسایل و ابزارهایی که فناوری
در اختیار آنها قرار داده ،با یکدیگر در ارتباط هستند .اهمیت توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات به
حدی است که پس از پایان نخستین دهۀ قرن بیست و یکم ،کمتر فعالیت آموزشی و پژوهشی باقی
میماند که بدون استفاده از اینترنت و ارتباطات کامپیوتری صورت پذیرد (فریت و کی .)2003 ،7در
1. Distance education
2. Einarsson
3. Gōseki
4. Grant & Slater
5. Brookhart
6. Casimiro
7. Ferrit & Kay
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مطالعهای گزارش شده که  94درصد از فراگیرانی که دورههای آموزش از راه دور را به اتمام
رساندند ،بر این باور بودند که در مقایسه با کالسهای حضوری یادگیری بیشتری داشتهاند (کرسول،1
 .)2012البته آموزش با کمک رایانه محدودیتهای خاص خود را نیز داراست ،از جمله اینکه شاید
نتواند با معلم ،تعامالت انسانی و عاطفی ،و ارتباط چهره به چهره که در کالس درس ایجاد میشود،
جانشین شود .همچنین ،نظام عرضه و تقاضای آموزش عالی هنوز درک دقیقی از محیطهای مجازی
آموزشی نداشته و با قابلیتها و کارکردهای آن به خوبی آشنا نیست و هنوز مهارتهای پایهای فناوری
اطالعات را به خوبی نمیشناسد (کوئین و لوئیس.)2011 ،2
در حد خطوط کلی ،واضح است که یکی از مهمترین بافتارهایی که باید در آن «الگوی »MUSIC
بررسی شود ،حیطۀ «آموزش از راه دور» است .زیرا مؤلفههای تشکیلدهندة  MUSICدارای کاربست
فراوان در این حیطه هستند .به ویژه به این دلیل که نقش آموزشدهنده هم محدودتر شده است ،و
هم در کنار محدودیت ،حساستر شده است (به دلیل استفادة زیاد و مترکز از تکنولوژی) .به صورت
خالصه در این پژوهش قصد بر این است تا در قالب یک «مدل معادالت ساختاری» ،ارتباط ساده و
چندگانۀ بین عناصر پنجگانۀ «عوامل بزرگ شخصیتی» و مؤلفههای تشکیلدهندة «الگوی »MUSIC
در دانشجویان «آموزش از راه دور» بررسی شوند .از این طریق میتوان پیشنهادهای ثمربخشی در
زمینۀ شیوههای تدوین مناسبتر محتواهای آموزشی ارائه کرد.
بنابراین ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر است:
 .1بین «روانآزردگیگرایی» و مؤلفههای پنجگانۀ الگوی « »MUSICدر قالب مدل ساختاری
رابطه وجود دارد.
 .2بین «برونگردی» و مؤلفههای پنجگانه الگوی « »MUSICدر قالب مدل ساختاری رابطه وجود
دارد.
 .3بین «تجربهپذیری» و مؤلفههای پنجگانۀ الگوی « »MUSICدر قالب مدل ساختاری رابطه
وجود دارد.
1. Creswell
2. Quinn & Lewis

پیشبینی انگیزش تحصیلی (اُلگوی  )MUSICدانشجویان آموزش از راه دور بر اساس عوامل بزرگ شخصیت
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 .4بین «دلپذیری» و مؤلفههای پنجگانۀ الگوی « »MUSICدر قالب مدل ساختاری رابطه وجود
دارد.
 .5بین «وجدانیبودن» و مؤلفههای پنجگانۀ الگوی « »MUSICدر قالب مدل ساختاری رابطه
وجود دارد.
روششناسی پژوهش
از منظر هدف ،پژوهش حاضر در گروه پژوهشهای بنیادی قرار میگیرد ،و از منظر نوع دادههای
مورد بررسی ،در گروه پژوهشهای کمی قرار دارد .طرح پژوهش حاضر در حیطۀ پژوهشهای
توصیفی (از نوع همبستگی) قرار میگیرد .یعنی هدف اصلی عبارت بود از دستیابی به رابطۀ بین
متغیرهای پیشبین (یعنی پنج عامل بزرگ شخصیتی  )FFMبا متغیر مالک (مؤلفههای تشکیلدهندة
 .)MAMMرابطۀ بین متغیرها با استفاده از روش همبستگی سنجیده شد .روابط ساختاری از طریق
«مدلیابی معادالت ساختاری» ( )SEMبررسی شده است .به صورت متمرکز ،پژوهش حاضر یک
پژوهش همبستگی از نوع مدلیابی معادالت ساختاری است.
جامعۀ آماری پژوهش مشتمل است یر کلیۀ دانشجویان مقاطعِ مختلف تحصیلی در رشتۀ آموزش
از راه دور که در دانشگاههای استان همدان در سال تحصیلی  99-98مشغول تحصیل هستند .از آنجا
که تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری انجام شده است ،بر اساس دیدگاه کالین

1

( )2015برای تعیین حجم مکفی نمونه به ازای هر متغیر (زیرمقیاسهای تمام متغیرهای پژوهش) به
 20نفر پاسخدهنده نیاز است ،و به این تعداد باید  15درصد تعداد کل بهدست آمده را نیز افزود .در
پژوهش حاضر  10متغیر وجود دارد (هر یک از الگوهای موردنظر دارای  5متغیر هستند) .مطابق با
دیدگاه کالین ( )2015به صورت دقیق به  230نفر ( )30 + 20 × 10برای آزمون مناسب فرضیههای
پژوهش نیاز است .قصد پژوهشگر بر این بوده است تا روند نمونهگیری (با استفاده از روش

1. Klein
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نمونهگیری در دسترس) به حدی ادامه یابد تا نمونۀ حداقل دارای  300نفر را تحلیل کند .در نهایت،
 300پرسشنامۀ تکمیلشده مورد تحلیل نهایی قرار گرفتند .ابزار پژوهش به شرح زیر است:
سیاهۀ پنج بزرگ :1)BFI-54( 54-برای این مطالعه از «پرسشنامۀ پنج بزرگ-»54-که اغلب BFI

نامیده میشود -استفاده شد .این پرسشنامه از نوع خودگزارشی بوده به وسیلۀ گلدبرگ )1992( 2بر
اساس پنج عامل شخصیت طراحی شده است .این پرسشنامه شامل  54گویه است که پنج عامل
برونگردی ،روانآزردگیگرایی ،تجربهپذیری ،دلپذیری و وجدانیبودن را اندازهگیری میکند (ده
مورد از گویههای پرسشنامه در هیچیک از عاملهای پنجگانه نمرهگذاری نمیشوند) .هر یک از
عاملهای پرسشنامه بین  8تا  10گویه را به خود اختصاص دادهاند .همۀ گویههای پرسشنامه در یک
مقیاس لیکرت پنجدرجهای از «کامالً مخالف» تا «کامالً موافق» نمرهگذاری میشوند .یک گویه نمونه
برای هر یک از عاملها در اینجا ذکر میشود« :کنجکاوی دربارة چیزهای مختلف» (تجربهپذیری)،
«انجامدادن یک کار به صورت کامل» (وجدانیبودن)« ،به سمت بیرون و جامعهبودن» (برونگردی)،
«مالحظه و محبتکردن به دیگران» (دلپذیری) ،و «بهراحتی عصبانیشدن

(روانآزردگیگرایی).

همسانی درونی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ توسط گلدبرگ ( )1991برابر با 0/84
گزارش شده است (شفیعیتبار ،خداپناهی و صدقپور .)1387 ،در نمونۀ ایرانی نیز ،توسط قربانی و
همکاران ( ) 2005بر روی گروهی از دانشجویان با ضریب آلفای کرونباخ در زیرمقیاسهای
برونگردی ،روانآزردگیگرایی ،تجربهپذیری ،دلپذیری و وجدانیبودن به ترتیب،0/6 ،0/70 ،0/60 ،
 ، 0/65 ،0/70محاسبه شده است .در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ در زیرمقیاسهای
برونگردی ،دلپذیری ،تجربهپذیری ،روانآزردگیگرایی و وجدانیبودن به ترتیب،0/66 ،0/73 ،0/62 ،
 0/62 ،0/76محاسبه شده است.
پرسشنامۀ اُلگوی  MUSICدربارة انگیزش تحصیلی ( :3)MAMMIپرسشنامۀ اُلگوی

MUSIC

دربارة انگیزش تحصیلی (( )MAMMIجونز )2009 ،باورهای انگیزش تحصیلی دانشجویان دربارة
1. Big Five Inventory-54
2. Goldberg
)3. The MUSICSM Model of Academic Motivation Inventory (MMAMI

پیشبینی انگیزش تحصیلی (اُلگوی  )MUSICدانشجویان آموزش از راه دور بر اساس عوامل بزرگ شخصیت

MAMM

را اندازهگیری میکند .جدول  1مؤلفههای

MUSIC
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و تعریفهای آنها مطابق با جونز

( )2015را به نمایش گذاشته است .این پرسشنامه مشتمل بر  26گویه است که پنج زیرمقیاس را
پوشش میدهد .هر زیرمقیاس شامل  4تا  6گویه است (پنج گویه برای توانمندسازی ،پنج گویه برای
سودمندی ،چهار گویه برای موفقیت ،شش گویه برای عالقهمندی ،و شش گویه برای مراقبت) .تمام
گویه پرسشنامه در یک مقیاس لیکرتِ ششدرجهای از «شدیداً مخالف» تا «شدیداً موافق» نمرهگذاری
میشوند .یک نمونه برای هر یک از زیرمقیاسها در اینجا شرح داده میشود« :من این فرصت را
داشهام تا خودم دربارة نحوة دستیابی به هداف تحصیلیام تصمیمگیری نمایم» (توانمندسازی)« ،در
مجموع دورة تحصیلی برای من مفید بود» (سودمندی)« ،باور داشتم که در دورة تحصیلی موفق
خواهم شد» (موفقیت)« ،روشهای آموزشی مورد استفاده در دورة تحصیلی توجه مرا به خود جلب
کردند» (عالقهمندی) ،و «اگر من به کمک نیاز داشتم ،آموزگار مشتاقانه برای یاریرسانی آماده بود»
(مراقبت).
جدول  .1تعریفهای مؤلفههای اُلگوی  MUSICدربارۀ انگیزش تحصیلی

مؤلفههای

MUSIC

تعریف

توانمندسازی

دانشجو در طی دورة آموزشی بر محیط یادگیری خود کنترل دارد.

سودمندی

دورة آموزشی برای آیندة دانشجو مفید و ثمربخش است.

موفقیت

دانشجو میتواند در دورة تحصیلی موفق باشد.

عالقهمندی

روشهای آموزشی و دورة تحصیلی برای دانشجو جذاب و جالب هستند.

مراقبت

مدرس دانشجو را در زمینۀ اینکه تاچه اندازه به موفقیت دست یافته است ،و اینکه تا چه
اندازه بهزیستی دارد ،مراقبت میکند.

به منظور آزمون تجربی  ،MAMMIجونز ( )2015مطالعهای با استفاده از  397دانشجوی
کارشناسی انجام داد که در آن از روشهای «تحلیل عامل اکتشافی»« ،تحلیل عامل تأییدی»« ،تحلیل
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کالسیک گویهها» ،1و «مقیاسبندی راش» 2استفاده کرد .در مطالعۀ یادشده آلفای کرونباخ برای
مقیاسهای پنجگانه بین  0/91تا  0/96به دست آمد .نمرهگذاری این پرسشنامه دارای فرایندی
یکمرحلهای است .برای هر زیرمقیاس میانگین نمرات از طریق معدلگیری نمرات گویههای هر
زیرمقیاس به دست می آید .بسیار دارای اهمیت است که توجه شود که این پرسشنامه نمرة مجموع
ندارد و چنین چیزی بیمعنا خواهد بود.
یافتههای پژوهش
چالش اولیه عبارت بود از دستیابی به یک مدل اندازهگیری که دارای برازش باشد .این امر در فضای
AMOS

و با استفاده از «چهارچوب تأییدی مستحکم» )SC( 3به انجام رسیده است (یورسکاگ و

سوربوم .)1993 ،4در مدلهای اندازهگیری سؤال اساسی این است که «تا چه اندازه متغیرهای نشانگر
میتوانند واریانس متغیرهای مکنون را تبیین کنند»؟ در این پژوهش مدلهای اندازهگیری مشتمل
است بر پنج عامل شخصیتی  FFMو همچنین پنج مؤلفۀ تشکیلدهندة  .MAMMعالوه بر این ،تمام
عوامل  FFMو

MAMM

از طریق همبستگی درونی به هم همبسته شدند .متغیرهای شخصیتی هر

یک دارای  8الی  10متغیر نشانگر بودند (در مجموع 44 ،نشانگر) اما متغیرهای انگیزشی هر یک
مشتمل بر  4الی  6نشانگر بودند (در مجموع 26 ،نشانگر) .خطاهای اندازهگیری نیز برای هر یک از
نشانگرها مشخص شده است .مدل اندازهگیری پژوهش در شکل  1نمایش داده شده است.

1. Classical item analysis
2. Rasch scaling
)3. Strictly Confirmatory (SC
4. Joreskog & Sorbom

پیشبینی انگیزش تحصیلی (اُلگوی  )MUSICدانشجویان آموزش از راه دور بر اساس عوامل بزرگ شخصیت

شکل  .1مدلهای اندازهگیری (تحلیل عامل تأییدی) برای مقیاسهای  FFMو MAMM
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«مدل ساختاری» نشاندهندة روابط بین متغیرهای برونزاد و درونزاد است .برای به دست دادن
مدل ساختاری پژوهش حاضر ،تعداد  25مسیر از متغیرهای

FFM

(یعنی پنج مسیر از هر یک از

عوامل پنجگانه شخصیتی) به پنج متغیر  MAMMترسیم شده است .مدل ساختاری مفروض در شکل
 2نمایش داده شده است.

شکل  .2مدل ساختاری برای روابط علی بین مقیاسهای  FFMو MAMM

پیشبینی انگیزش تحصیلی (اُلگوی  )MUSICدانشجویان آموزش از راه دور بر اساس عوامل بزرگ شخصیت
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شاخصهای برازش مدل ساختاری ارائهشده در شکل  2در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند .در
نتیجه ،برای کاهش تعداد نشانگرهای متغیرهای مکنون و دستیابی به ساختاری قابل دفاع ،تحلیل
عامل اکتشافی» و «تحلیل عامل تأییدی» انجام شد .در این فرایند برای هر یک از عوامل پنجگانه
شخصیت سه متغیر نشانگر به دست آمد .بر اساس پیشنهاد مییرز )2019( 1تالش شد برای کاهش
پیچیدگی مدل اصلی پژوهش ،پنج مدل جداگانه (به تعداد مؤلفههای  )MAMMترسیم و آزمون
شوند.
برای دستیابی به ترکیب عاملی قابل دفاع در هر دو دسته متغیر ،طبق نظر سولیوان و فاین

2

( )2012ابتدا باید تحلیل عاملی اکتشافی انجام گیرد .از آنجا که تعداد عاملهای متغیرهای پژوهش
بارها مورد تأیید تجربی در کشورهای مختلف و فرهنگهای مختلف قرار گرفتهاند ،بنابراین ،در
تحلیل عامل اکتشافی از روش «تحلیل مؤلفههای اصلی» و چرخش «پروماکس» و با درخواست تعداد
مشخص عاملها استفاده شد .پس از مشاهدة بارهای عاملی اقدام به حذف گویههای دارای بارهای
عاملی پایین (زیر  )0/60شد و در نهایت ،ساختار عاملی قابل دفاع و مناسب به دست آمد.
تحلیل عامل اکتشافی برای پرسشنامۀ «عوامل بزرگ شخصیتی» با استفاده از  44گویه آن ،و با
درخواست شناسایی  5مؤلفه ،انجام شد .نتایج این تحلیل در جداول  ،3 ،2و  4ارائه شده است.
نسخۀ نهایی بدست آمده برای این پرسشنامه شامل  15گویه بود که نمایانکنندة یک ساختار «قابل
قبول» است.
جدول  .2آزمون  KMOو بارتلِت برای تعیین کفایت حجم نمونه برای «پنج عامل شخصیتی»

آزمون  KMOبرای کفایت حجم نمونه
آزمون بارتلِت

0/784

کای اسکوئر

4137/356

df

105

سطح معناداری

0/000

نتایج آزمونهای  KMOو بارتلت حا کی از آن است که نمونه از کفایت الزم برای انجام تحلیل
برخوردار است (.)P = 0/000
1. Meyers
2. Sullivan & Fine
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جدول  .3واریانس کل تبیینشدۀ «پنج عامل شخصیتی» توسط عوامل شناساییشده

عامل

ارزش ویژه

واریانس تبیینشده

واریانس مجموع

 .1تجربۀگشودگی ()O

3/446

27/545

27/545

 .2وجدانیبودن ()C

2/123

16/156

43/701

 .3برونگردی ()E

1/676

11/342

55/043

 .4دلپذیری ()A

1/470

8/587

63/630

 .5روانآزردگیگرایی ()N

1/132

6/654

70/284

نتایج نشاندهندة این است که پنج مؤلفه با «ارزش ویژه» باالی  1/00نمایان شدهاند .این پنج
مؤلفه در مجموع 70/284 ،درصد از واریانس کل را تبیین کردهاند .ضرایب ساختاری بهدستآمده با
استفاده از چرخش پروماکس و تحلیل مؤلفههای اصلی در جدول  4بیان شده است.
جدول  .4ماتریس ساختاری عوامل چرخشیافته «پنج عامل شخصیتی» در نمونۀ پژوهش

عاملها
عامل :1
تجربۀ گشودگی ()O
عامل :2
وجدانیبودن ()C
عامل :3
برونگردی ()E
عامل :4
دلپذیری ()A
عامل :5
روانآزردگیگرایی ()N

گویهها

عامل 1

O P1

0/88

O P2

0/83

O P3

0/80

عامل 2

C P1

0/82

C P2

0/81

C P3

0/80

عامل 3

E P1

0/86

E P2

0/83

E P3

0/78

عامل 4

A P1

0/83

A P2

0/81

A P3

0/73

عامل 5

N P1

0/85

N P2

0/77

N P3

0/73
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نتایج جدول  4نشاندهندة نسخۀ نهایی پرسشنامۀ «پنج عامل بزرگ شخصیتی» است .عاملهای
شناساییشده و بارهای عاملی مربوط به هر یک از آنها در جدول  4مشخص است .سهم هر یک
از عواملِ شناساییشده در تبیینِ واریانسِ کل در جدول  4قابل مشاهده است.
تحلیل عامل اکتشافی برای پرسشنامۀ « »MAMMIبا استفاده از  26گویه آن ،و با درخواست
شناسایی  5مؤلفه ،انجام شد .نتایج این تحلیل در جدولهای  6 ،5و  7ارائه شده است .نسخۀ نهایی
به دست آمده برای این پرسشنامه شامل  26گویه بود که نمایانکنندة ساختاری «قابل قبول» است.
جدول  .5آزمون  KMOو بارت برای تعیین کفایت حجم نمونه برای «»MAMMI

آزمون  KMOبرای کفایت حجم نمونه

0/865

کای اسکوئر

3778/342

df

76

سطح معناداری

0/000

آزمون بارتلِت

نتایج آزمونهای  KMOو بارتلِت حاکی از آن است که نمونه از کفایت الزم برای انجام تحلیل
برخوردار است (.)P = 0/000
جدول  .6واریانس کل تبیینشدۀ « »MAMMIتوسط عوامل شناساییشده

عامل

ارزش ویژه

واریانس تبیینشده

واریانس مجموع

 .1توانمندسازی ()M

8/498

33/65

33/65

 .2سودمندی ()U

4/087

17/43

51/08

 .3موفقیت ()S

3/765

10/32

61/40

 .4عالقهمندی ()I

1/760

7/43

68/83

 .5مراقبت ()C

1/453

3/23

72/06

نتایج نشاندهندة این است که پنج مؤلفه با «ارزش ویژه» باالی  1/00نمایان شدهاند .این پنج
مؤلفه در مجموع 70/284 ،درصد از واریانس کل را تبیین کردهاند .ضرایب ساختاری به دست آمده
با استفاده از چرخش پروماکس و تحلیل مؤلفههای اصلی در جدول  7ذکر شده است.
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جدول  .7ماتریس ساختاری عوامل چرخشیافته « »MAMMدر نمونۀ پژوهش

عاملها

عامل :1
توانمندسازی ()M

عامل :2
سودمندی ()U

گویهها

عامل 1

M1

0/82

M2

0/81

M3

0/80

M4

0/75

M5

0/68

عامل 2

U1

0/86

U2

0/83

U3

0/75

U4

0/73

U5

0/64

عامل 3

S1

0/78

عامل :3

S2

0/77

موفقیت ()S

S3

0/76

S4

0/73

عامل 4

I1

0/83

I2

0/81

عامل :4

I3

0/78

عالقهمندی ()I

I4

0/74

I5

0/66

I6

0/65

عامل 5

C1

0/78

C2

0/77

عامل :5

C3

0/73

مراقبت ()C

C4

0/65

C5

0/64

C6

0/61
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نتایج جدول  7نشاندهندة نسخۀ نهایی پرسشنامۀ « »MAMMIاست .عاملهای شناساییشده و
بارهای عاملی مربوط به هر یک از آنها در جدول  7مشخص است .سهم هر یک از عواملِ
شناساییشده در تبیینِ واریانسِ کل در جدول  6قابل مشاهده است.
تحلیل عامل تأییدی ( :)CFAبرای بررسی ارتباط بین عوامل «پنج بزرگ شخصیتی» و مؤلفههای
« ،»MAMMپنج مدل متمایز (به تعداد مؤلفههای  )MAMMترسیم شد« .تعداد پارامترها»« ،درجۀ
آزادی» ،و «ارزش خیدو» توسط

Amos

برآورد شدند .فرضیۀ صفر عبارت بود از «واریانس مدل

محدودشده برابر است با واریانس گروه نمونه» .ارزشهای خیدو تفاوت بین آنچه روابط حقیقی
در مدل نشان میدهند ،با آنچه را که با فرض صحیحبودن مدل به دست میآمد ،نمایان میکند.
نسبتهای محاسبهشده در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .8نکاتی برای مدلهای پنجگانه

متغیر

پارامترها

df

χ2

χ2/df

 .1توانمندسازی ()M

55

155

280/65

1/81

 .2سودمندی ()U

55

155

276/54

1/78

 .3موفقیت ()S

53

137

255/87

1/86

 .4عالقهمندی ()I

57

174

264/32

1/49

 .5مراقبت ()C

57

174

251/43

1/44

نتایج نشان میدهند «حداقلهای مورد نیاز برای برازش مدلها» 1به دست آمده است.
اما برای بررسی برازش مدلهای ترسیمی ،از سایر شاخصهای برازش نیز استفاده شده است.
برونداد نهایی  Amosچندین شاخص برازش را ارائه میکنند که در جدول  9مشخص هستند .ارزش
 CFIبرای همۀ مدلها باالی  0/90است که برازش مطلوب مدل با دادههای تجربی پژوهش است.
ارزشهای  RAMSEAبرای همۀ مدلها زیر  0/08بوده است که برازش مطلوب مدل است.

1. The minimum was achieved for the default models
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جدول  .9شاخصهای برازش در مدلهای پنجگانه

متغیر

CFI

RMSEA

GFI

NFI

TLI

 .1توانمندسازی ()M

0/930

0/066

0/912

0/924

0/923

 .2سودمندی ()U

0/916

0/068

0/901

0/916

0/910

 .3موفقیت ()S

0/953

0/058

0/934

0/957

0/938

 .4عالقهمندی ()I

0/948

0/056

0/925

0/939

0/921

 .5مراقبت ()C

0/963

0/048

0/954

0/958

0/954

نتایج جدول  9نشان میدهد شاخصهای برازش مدل در وضعیتی نسبت ًا مطلوبی قرار دارند.
اکنون برای دریافتن قدرت تبیین علّی تکتک مسیرهای بین متغیرها ،وزنهایرگرسیون بین متغیرها
بررسیمیشوند .این وزنهای رگرسیونی در جدول  10ارائه شدهاند.
جدول  .10وزنهای رگرسیون مسیرهای تمام مدلهای پژوهش

برآورد

متغیر
از

به

خطای استاندارد

P

O

M

-0/023

0/022

***

C

M

-0/034

0/023

***

E

M

0/045

0/032

***

A

M

0/042

0/025

N.S

N

M

-0/014

0/023

N.S

O

U

0/017

0/026

N.S

C

U

-0/045

0/031

N.S

E

U

0/094

0/023

***

A

U

0/095

0/028

***

N

U

0/043

0/034

N.S

O

S

-0/003

0/023

N.S

C

S

0/016

0/032

N.S
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برآورد

متغیر
از

به

خطای استاندارد
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P

E

S

0/036

0/025

N.S

A

S

0/081

0/023

***

N

S

-0/061

0/032

***

O

I

0/011

0/025

N.S

C

I

-0/046

0/023

N.S

E

I

0/066

0/032

***

A

I

0/113

0/025

***

N

I

-0/047

0/026

N.S

O

C

0/011

0/032

N.S

C

C

0/002

0/022

N.S

E

C

0/054

0/033

N.S

A

C

0/123

0/032

***

N

C

-0/043

0/036

N.S

نتایج وزنهای رگرسیونی نشاندهندة این است که در مدل «توانمندسازی» ،سه برآورد معنادار
وجود دارد :تجربهپذیری و وجدانی بودن تأثیری منفی بر توانمندسازی دارند ،اما برونگردی اثری
مثبت بر توانمندسازی داشته است .در مدل «سودمندی» ،دو مسیر معنادار به دست آمده است:
برونگردی و دلپذیری دارای اثری مثبت بر سودمندی هستند .در مدل «موفقیت» ،نیز دو مسیر معنادار
مشخص شده است :دلپذیری (به صورت مثبت) و روانآزردگیگرایی (به صورت منفی) بر موفقیت
تأثیر داشتهاند .برای مدل «عالقهمندی» هم دو مسیر دارای وزن معنادار بودهاند :دلپذیری به صورت
مثبت بر عالقهمندی اثر گذاشتهاند .سرانجام در مدل «مراقبت» ،دلپذیری دارای تأثیری مثبت و معنادار
است .مسیرهای معنادار در شکل  3نمایش داده شده است.
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شکل  .3نمایش مسیرهای معنادار (روابط منفی با نقطهچین مشخص شده است).
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بحث و نتیجهگیری
هدف کلی این پژوهش عبارت بود از مشخصکردن و درکِ نظریهای و روششناختی ارتباط بین
شخصیت و انگیزش تحصیلی .برای نمایش ارتباط بین عوامل پنجگانۀ شخصیتی ( )FFMو مؤلفههای
تشکیلدهندة  MAMMاز مدلیابی معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شده است.
پژوهش حاضر با این سؤال اصلی رهنمون شد« :تا چه اندازه عوامل بزرگ شخصیتی ( )FFMبا
مؤلفههای  MAMMدر ارتباط هستند؟» .تالش شد تا با بهرهگیری از  AMOSو ترسیمهای گرافیکی
آن برازش مدلهای فرضیهسازی شده با دادههای تجربی مورد آزمون قرار گیرد .به منظور بررسی
معناداری مدلهای آماری ،شومیکر و لوماکس ( )2010پیشنهاد کردهاند که سه معیار ذیل مورد توجه
قرار گیرد .1 :ارزشهای غیر معنادار خیدو و ارزش قابل پذیرش  .2 ،RMSEAبرآوردهای معنادار
پارامترهای مدلهای آماری ،و  .3معناداری ضرایب مسیرهای بین متغیرهای درونزاد و برونزاد .سه
مورد از مدلهای پنجگانه معیار شمارة اول را برآورده نکردند .اما همانگونه که ناختیگال ()2003
مطرح کرده است معموالً ارزش خیدو در مدلسازی معنادار میشود و این امر از حجم نمونه بسیار
متأثر است .به همین دلیل ،مناسبتر و منطقیتر است که سایر شاخصهای برازش وارسی شوند.
نتایج نهایی تحلیل مدل آماری نشان داده است مسیرهای عوامل شخصیتیِ «تجربهپذیری» و
«وجدانیبودن» به مؤلفۀ «توانمندسازی» معنادار شده است .اما این معناداری به صورت منفی به دست
آمده است .پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که عوامل تجربهپذیری و وجدانیبودن به صورت مثبتی
با سایر سازههای انگیزش تحصیلی مرتبط بودهاند (دی گوژمن ،گالدرون و کالدرون2003 ،؛
کوماراجو ،کارا و اسمچ.)2009 ،1
اگرچه در این پژوهش تالش شد تا از ارائۀ فرضیههای جهتدار اجتناب شود ،اما به نظر میرسد
که تجربهپذیری و وجدانی بودن با مؤلفۀ توانمندسازی و سایر مؤلفههای انگیزش تحصیلی رابطۀ
مثبتی ندارند .با این وجود ،تجربهپذیری بخش زیادی از واریانس انگیزش درونی را تبیین میکند و
1. Komarraju, Karau & Schmeck
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به همین ترتیب ،بخش مهمی از واریانس انگیزش تحصیلی برای محتواهای دانشگاهی را تبیین
میکند (آریانی .)2013 ،عالوه بر این ،دِفِیتر 1و همکاران ( )2012اظهار داشتهاند وجدانیبودن بخش
بسیار مهمی از واریانس انگیزش تحصیلی را تبیین میکند .پژوهشهای پیشین نشان داده بودند که
دانشجویانی که از نظر هوشی در سطح نبوغ قرار دارند ،برای تازگی ارزش باالیی قائل هستند ،دارای
سازماندهی باالیی هستند ،و بر اساس طرحهای از پیش تعیینشده عمل میکنند.
در مجموع ،یافتههای مربوط به تجربهپذیری ،وجدانیبودن ،و مؤلفههای انگیزش تحصیلی غیر
شهودی 2است .این امکان وجود دارد که این عاملهای شخصیتی دارای زیر عاملهایی باشند که نیاز
به بررسی بیشتر داشته باشند .این امر میتواند در پاسخگویی به این سؤال کمککننده باشد که «چرا
و چه زمانی تجربهپذیری و وجدانیبودن بر مؤلفههای انگیزش تحصیلی تأثیر میگذارند ،یا با این
مؤلفهها مرتبط هستند؟».
نتایج نشان داده است عامل شخصیتی «برونگردی» به صورت مثبتی با سه مؤلفۀ «توانمندسازی»،
«سودمندی» ،و «عالقهمندی» مرتبط است .در حالی که پژوهشهای دیگر (مانند کوسئوگلو)2014 ،3
نمایان کردهاند که برونگردی دارای ارتباطی مثبت با سایر سازههای انگیزش تحصیلی است ،گروهی
از پژوهشگران نیز این ارتباط مثبت را در بین دانشآموزان دبیرستانی نیز گزارش کردهاند .اما در
سامانۀ آموزش از راه دور ،ارتباط و تعامل بین دانشجویان و بین دانشجویان با اساتید ،بسیار محدود
است و تنها در قالب ارتباطات مجازی انجام میشود .بیشتر تکالیف و آزمونها به صورت انفرادی
تکمیل میشود و کمترین کمک را دانشجو دریافت مینماید .به صورت کلی نتایج این پژوهش نشان
داده است که هر چه دانشجویان نمرات باالتری در عامل برونگردی دریافت کنند ،به همان میزان در
مؤلفههای «توانمندسازی»« ،سودمندی» ،و «عالقهمندی» نیز نمرات باالیی کسب میکنند .اما نتایج
تحلیل مدلها نشان داده است این ارتباطات ماهیتی علی دارند .به این معنا که نمرات باالتر در عامل
برونگردی به نمرات باالتر در «توانمندسازی»« ،سودمندی» ،و «عالقهمندی» منجر میشود.

1. De Feyter
2. Counterintuitive
3. Koseoglu
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همچنین ،نتایج نشان داد عامل شخصیتی «دلپذیری» به صورت مثبت و معناداری با چهار مؤلفۀ
«سودمندی»« ،موفقیت»« ،عالقهمندی» ،و «مراقبت» در ارتباط است .نتایج مربوط به عامل دلپذیری
بسیار جالب و جاذب هستند :پژوهشهای پیشین در زمینۀ ارتباط بین دلپذیری و انگیزش تحصیلی
بسیار آمیخته و مبهم هستند .برخی پژوهشها (برای مثال دِفِیتر و همکاران )2012 ،پیشنهاد کردهاند
دلپذیری برای متغیرهای «پیشرفت/عملکرد تحصیلی» دارای اعتبار پیشبین است ،اما برای انگیزش
تحصیلی چنین اعتباری ندارد .عالوه بر این ،پژوهشهای دیگر (آریانی )2013 ،بیان داشتهاند
دلپذیری به صورت مثبتی با انگیزش درونی در ارتباط است ،در حالی که دیگران (از جمله کوماراجو،
کارا و اسمچ )2009 ،اظهار داشتهاند که دلپذیری دارای ارتباط منفی با انگیزش درونی است .عالوه
بر این ،دِریدا و شوونبرگ )1996( 1گزارش کردهاند که زمانی که دلپذیری در کنار سایر عوامل
شخصیتی قرار میگیرد ،رابطۀ ضعیف ،و ناهمسانی را با انگیزش تحصیلی نشان میدهد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد «دانشجویانی که دلپذیری بیشتری داشتند ،و سازگاری باالتری
را نمایش دادند ،به میزان بیشتری از مواد آموزشی خود استفاده میکردند ،در دورههای آموزشی خود
موفقیت بیشتری داشتند ،به آنچه به آنها تدریس میشد ،عالقهمند بودند ،و بر این باور بودند که
آموزگار در حین یادگیری از آنها مراقبت میکنند».
در نهایت ،نتایج پژوهش حاضر نشان داده است عامل شخصیتی «روانآزردگیگرایی» به صورت
منفی و معناداری با مؤلفۀ «موفقیت» در ارتباط بود .بسیاری از پژوهشها (از جمله کوماراجو ،کارا
و اسمچ )2009 ،نشان دادهاند این عامل شخصیتی به صورت منفی و معناداری با انگیزش تحصیلی،
و به صورت مثبت و معناداری با بیانگیزگی همبسته است .دانشجویان مضطرب و نگران و عصبانی،
بسیار تمایل دارند تا مطالب را با مثال درک کنند ،و به همین دلیل در محیطهای ارزشیابانه معموالً
انگیزش درونی و تحصیلی پایینی را نمایان میکنند (راجاه ،کوماراولو و یینگ .)2014 ،2با این وجود،
باید توجه کرد دانشجویانی که سطح سالمتگونهای از اضطراب را تجربه میکنند ،و آموزگاران
تدریس را از مرزهای تحمل آنها رد میکنند ،در چنین شرایطی انگیزهمند شده و عملکرد باالیی را
1. Derrida & Schoenberg
2. Rajiah,Coumaravelou & Ying
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نشان میدهند .به صورت خالصه در این پژوهش به این نتیجه دست یافته شد که دانشجویانی که
صفات نوروتیک باالیی داشتند بر این باور بودند که در تکالیف تحصیلی خود موفق نبودهاند و
نخواهند شد.
تاریخ روانشناسی و علوم تربیتی همواره نشان داده است «انگیزش تحصیلی» در دانشآموزان از
مهمترین عوامل تعیینکنندة کیفیت نظام آموزشی است .بنابراین ،ارائه و ارزشیابی فرهنگی یک مدل
نوین در زمینۀ انگیزش تحصیلی دارای اهمیت فراوان است .این اهمیت میتواند از منظر پژوهشی
باشد؛ زیرا میتواند موجب شکلگیری حجم وسیعی از پژوهشهای مربوط به انگیزش تحصیلی در
روانشناسی تربیتی شود .همچنین ،این اهمیت میتواند کامالً کاربستنی باشد .دستیابی به سبک ارتباط
بین عوامل شخصیتی دانشآموزان و سبکهای انگیزشی آنها ،در قالب یکی از جامعترین و
جدیدترین الگوهای انگیزشی ،میتواند برای نظام آموزشی بسیار راهگشا باشد و اطالعات بااهمیتی
را در اختیار معلمها قرار دهد .در نهایت ،نظام آموزشی میتواند بر حسب نتایج این پژوهش نخست؛
الگوی جامع انگیزشی برای ارزشیابی الگوهای تدریس معلمان ارائه کند ،و سپس؛ انگیزش تحصیلی
را به عنوان پیامد سبکهای شخصیتی دانشآموزان در نظر آورند.
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