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  چکیده

در گستره موفقيت آموزشي، نقش شخصيت فراتر از هوش  دارد مهمي نقش علمي هاي ت مهار و كسب دانش در انگيزش تحصيلي :زمينه و هدف
  .شخصيت با انگيزش تحصيلي در دانشجويان پرستاري بود صفاتاط هدف از اين پژوهش تعيين ارتب. است
 آباد نجف واحد آزاد اسالمي دانشگاه پرستاري دانشجويان از نفر 250را آن نمونه كه است توصيفي همبستگي مطالعه يك پژوهش اين :بررسي روش

 پرسشنامه ايراني ويراست داده، وريآگرد ابزار. شده بودند انتخاب سرشماري گيري نمونه روش با  1389-1390در سال تحصيلي كه ادد مي تشكيل

نمرات انگيزش  ميانگين محاسبه با ها داده تحليل و تجزيه. بود Susan Harterو انگيزش تحصيلي   (NEO-BFI)چند عاملي شخصيت استاندارد
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  مقدمه
آموزش و پرورش نيروي انساني يكي از اركان بنيادين و 
مهم در رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 

اگر برنامه هاي آموزش . )1(سياسي به شمار مي رود 
درماني  نيروي انساني متناسب با نيازهاي بهداشتي و

ها قادر نخواهند بود سطح سالمت  كشورها نباشد آن
جامعه را به حدي برسانند كه مردم بتوانند از نظر 

دوره . )2(اجتماعي و اقتصادي زندگي مولدي داشته باشند 
دانشجويي براي دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي 

دليل ه بنابراين ب. اي مهيج و پر چالش است دوره
امل استرس زاي زياد و لزوم سازگاري رويارويي با عو

مناسب، بايد از سالمت رواني و خود اتكايي بااليي 
برخوردار باشند تا بتوانند به توفيقات روز افزون تري در 

زيرا شاغلين در . )3(تحصيل و حرفه خود دست يابند 
عرصه مراقبت هاي بهداشتي و درماني همواره با 

براي تصميم گيري  مشكالت پيچيده اي مواجه هستند كه
نيازمند تفكر  ،درست و به موقع و انتخاب بهترين عمل

ويژگي هاي فردي دانشجويان از . )4(انتقادي مي باشند 
عوامل مهم تاثير گذار در رشد و توسعه تفكر انتقادي آنان 

اين ويژگي ها كه هر فرد در نتيجه رويارويي با . )5(است 
به آن مجهز است، هاي گوناگون و افراد مختلف  موقعيت

اين ساختار . شخصيتي است صفاتساختار رواني و 
رواني نه تنها تحت تاثير عوامل مختلفي مانند خانواده، 
اجتماع، گروه همساالن و غيره قرار دارد، بلكه عواملي 

را نيز تحت تاثير ...موفقيت و ،چون انگيزش، پيشرفت
ن تري پس مي توان گفت يكي از مهم. )6(قرار مي دهد 

عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي، ويژگي هاي رواني افراد 
انگيزش تحصيلي تنها پيامد هوش فردي يا . )7(است 

امكانات سخت افزاري موجود در محيط نيست، بلكه 
شخصيت و  صفاتجنبه هاي روان شناختي افراد مانند 

و حتي در  )8(سبك هاي يادگيري نيز نقش مهمي دارند 
شخصيت فراتر از  صفاتنقش  گستره موفقيت آموزشي

براي  را الزم تحرك افراد انگيزش، اين با .)9(هوش است 
 به رسيدن تكليف، يك آميز موفقيت رساندن پايان به

خود  كار در شايستگي از معيني درجه به دستيابي هدف يا
 Academic) تحصيلي انگيزش. )11 ،10(كنند  مي دنبال

Motivation)  به كه منجر شود يم اطالق رفتارهايي به 

 پايدار نسبتاً صفت پنج .)12(د شو مي پيشرفت و يادگيري
 وظيفه پذيرش، شخصيتي مرتبط با اين انگيزش شامل

 رنجورخويي روان و سازگاري گرايي، برون شناسي،

 تجربهبه  (Neuroticism)رنجورخويي روان .است

 وري، تكانش خصومت، جويي، ترحم تنش، اضطراب،
 كه حالي در كند، مي اشاره پايين نفس عزت و افسردگي

، طلبي جرأت بودن، مثبت براي فرد تمايل گرايي برون
 فرد تمايلبه  پذيرش .ستا بودن صميمي و بودن پرانرژي

 و پذيري انعطاف هنرمندي، هنر، به عشق كنجكاوي، براي
 تمايل  سازگاري كه حالي در شود، مي اطالق ورزي خرد

و  همدلي سخاوت، ي،مهربان بخشندگي، براي فرد
 .دده مي نشان را اعتمادورزي و دوستي نوع همفكري،
 منظم براي فرد تمايل به اينكه وظيفه شناسي  سرانجام

 بخشي، خودنظم اتكا، و اعتماد قابليت بودن، كارا،  بودن

 دشو مي اطالق بودن آرام و بودن منطقي مداري، پيشرفت
طه مثبت و بنتايج پژوهش هاي مختلف به وجود را. )13(

شخصيت در مقاطع  صفاتتحصيلي و  منفي بين انگيزش
 برخي مطالعات .)15،14(مختلف تحصيلي اشاره كرده اند 

 سطوح در ويژه به شخصيتي عوامل كه اند كرده تاكيد
 تحصيلي عملكرد بيني پيش در رسمي، تحصيالت باالتر
 بيني پيش توان كاهش با و كنند مي ايفا بسزايي نقش

 در شناختي هاي توانايي به مربوط هاي دازهان كننده

 متغيرهاي سهم بر رسمي، تحصيالت باالتر سطوح

در برخي مطالعات مانند . )16( دمي شو افزوده شخصيتي
به اين نتيجه رسيدند كه   Robins و Noftlenمطالعه

منظم بودن، سخت كوشي، پشتكار، پيشرفت مداري و 
هره هوشي پاييني دقت مي تواند حتي در افرادي كه از ب

برخوردارند پيش بيني كننده مثبتي براي وضعيت تحصيلي 
 صفات هك است داده نشان Zhang. )17(آنان به شمار آيد

 بهسازگاري  و برونگرايي رنجورخويي، روان شخصيتي

انگيزش و  بر شناسي وظيفه و پذيرش هاي عامل اندازه
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 رواند و ان نگرفته قرار توجه مورد تحصيلي عملكرد

 به اين متغيرها بر منفي يا مثبت اثر تواند مي رنجورخويي

 روابط Krapic وKardum   .)18( باشد داشته همراه

 هاي لمعا و تحصيلي پيشرفت بين معناداري و مثبت
 . )19( يافتند رنجورخويي روان و شناسي وظيفه ،پذيرش

 رابطه بر طرف يك از Korotkove  مطالعه نتايج اما

 انگيزش و رنجورخويي روان بين رمعنادا و منفي

 وظيفه بين مثبت رابطه بر ديگر طرف از و تحصيلي،

 با. )20(كردند تاكيد تحصيلي عملكرد اپذيرش ب و شناسي

 به پزشكي حوزه علوم در پژوهشگري همه، كمتر اين

 تحصيلي شخصيتي موثر بر انگيزش صفات بررسي

 و نتأمي در پرستاران به نقش توجه با. است پرداخته
 در موجود خأل عنايت به با و افراد سالمت ارتقاي

اهميت موضوع  پرستاري، دانشجويان انگيزش خصوص
 شخصيت با صفاتارتباط  بررسي اب حاضر مطالعه در

بررسي شده  پرستاري دانشجويان تحصيلي در انگيزش
  . است

  
  بررسیروش 

همبستگي چند  -ك مطالعه توصيفييمطالعه حاضر 
پرستاري معه پژوهش شامل دانشجويان جا. استمتغيري 

دانشكده پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد 
كه كليه دانشجويان پرستاري  نفر بود 250به تعداد 

از ترم دوم  1389-1390در سال تحصيلي مشغول به تحصيل
كه با توجه به شرايط پذيرش  .تا هشتم را شامل مي شد

شركت كنندگان در اين  دانشجو در دانشكده مذكور، همه
ابتدا نمونه ها فرم رضايتنامه شركت  .پژوهش مونث بودند

در تحقيق را امضا نموده و پس از كسب مجوز از كميته 
در  سرشماري،نمونه گيري به روش اخالق دانشكده، 

به منظور گردآوري داده . انجام شدطول مدت يك هفته 
داراي سه  د كهشها در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده 

ويژگي هاي دموگرافيك شامل سن، ) الف: استبخش 
معدل، وجود بيماري اضطرابي، مصرف داروي ضد 

خانوادگي، وضعيت تاهل،  وضعيت ارتباطاتاضطراب، 

) وضعيت اقتصادي، درگيري والدين در فرايند تحصيل ب
 Big Five) شخصيت ه پنج عامل اصليپرسشنام

Inventory (BFI)  توسط  1998سال در  كهنئو فرم
Kuncel )21(  بر پايه ويژگي هاي پنج عامل شخصيت

اندازه گيري كوتاه طراحي شد و اين صفات را با عبارات 
اين مقياس اندازه گيري موثر و منعطف، ابعاد . مي كند

شخصيت را وقتي اندازه گيري متمايز وجوه فردي منظور 
ال سو 60داراي  پرسشنامهاين . نظر نيست فراهم مي كند

 240 با عبارات كوتاه است و فرم كوتاه شده پرسشنامه
روان رنجور (اصلي شخصيت  پنج صفتارزيابي سوالي 
) ، وظيفه شناسيپذيرش، سازگاري، ايي، برونگرخويي

 ارائه) Mc Crae )1985و  Costaتوسط است كه 
مقياس پنج درجه اي ليكرت از كامالً  با يكو بود شده 

و هر  مي شوددرجه بندي  5=قتا كامالً مواف 1=مخالف
گويه آن يكي از پنج صفت بزرگ شخصيت را اندازه  12

نمرات هر صفت جداگانه محاسبه مي شود و . مي گيرد
برخي سواالت نيز به . در نهايت پنج نمره بدست مي آيد

و  روايي. )22(صورت معكوس درجه بندي مي شوند
ددي پايايي ويراست ايراني اين مقياس در مطالعات متع

 ميانگين ضرايب سنجيده و مشخص شده است كه با

 صفاتبراي كل  90/0تا  75/0در دامنه همساني دروني 
هاي بعدي مورد استفاده قرار  مي توان آن را در پژوهش

، Harter Sانگيزش تحصيلي پرسشنامه ) ج. )23،24(داد 
هاي فردي  تفاوت پايه بر مقياس اين 1981سال  كه در

و  ي در دو بعد انگيزش دروني و بيرونيدر ابعاد انگيزش
مولفه انگيزشي از سه پاره مقياس . دشد تدوين اطالعاتي

پاره مقياس اول عمليات چالش : تشكيل شده است
برانگيز در امور درسي را در برابر عمليات با حداقل 

پاره مقياس دوم به اين امر توجه مي . تالش مي سنجد
اس كنجكاوي يا عالقه كند كه رفتار تا چه ميزان بر اس

برانگيخته مي شود و به چه ميزان ميل به رضايت معلم و 
پاره مقياس سوم به . كسب نمرات خوب عامل رفتار است

مواد آموزشي به طور مستقل در برابر وابستگي زياد 
فراگير به معلم، براي هدايت و راهنمايي را اندازه گيري 
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بودن مسائل  بعد اطالعاتي مقياس، به وابسته. مي كند
 هاي پژوهش از بعد. آموزشي به شرايط اشاره مي كند

و همكاران با چشم پوشي از فرض دو  Harter متعدد
را براي دو بعد  Harterقطبي بودن انگيزش، مقياس 

انگيزش دروني و بيروني طرح كردند و آن را با يك طيف 
تا تقريباً  1=پنج درجه اي مقياس ليكرت، از هيچوقت

در شكل تغيير يافته مقياس . طراحي و اجرا شد 5=هميشه
Harter 18  سوال جداگانه تفكيك  36سوال اصلي به

شد و پس از بررسي عاملي سوال ها با حذف سه سوال 
سوال براي انگيزش  17(سوالي 33ضعيف يك فرم 

آن بدست  از )سوال براي انگيزش بيروني 16دروني و 
مقياس، اني اين ي ويراست ايرپاياي و روايي. )25( آمد

با  كه شده سنجيده )26(توسط بحراني در مقطع راهنمايي 
هاي  بدست آمده در پژوهش73/0ضريب آلفا كرونباخ 

مجدداً پژوهشگران  .)26(مشابه از آن استفاده شده است 
مقياس فوق را در مقطع دانشگاه مورد روايي وپايايي قرار 

ت دادند و بازآزمايي به عمل آمده همبستگي مثب
را بين دو مرحله آزمون  )r=74/0و  p>001/0(بااليي

نشان داد كه حاكي از ثبات در اندازه گيري انگيزش 
  . تحصيلي دانشجويان ايراني است

جهت شروع مطالعه، در هفته اول شروع ترم تحصيلي، 
دانشكده پرستاري و مامايي  كليه دانشجويان پرستاري

م رضايتنامه فر دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد
به پرسشنامه هاي شركت در پژوهش را امضا نموده و 

اطالعات دموگرافيك و چند عاملي شخصيت و انگيزش 
پاسخ  دقيقه 15به طور ميانگين در طول مدت  تحصيلي

رضايت به شركت در  مشخصات نمونه شامل. گفتند
داشتن بيماري اضطرابي قبلي يا مصرف داروي ن پژوهش

 250نفر از مطالعه خارج و  10داد تع. ضد اضطراب بود
كه از نمونه  افرادي. مطالعه شدند شرايط واردنفر واجد 

نفر پرسشنامه ها را به طور  8گيري حذف شدند به تعداد 
نفر سابقه بيماري اضطرابي  2كامل تكميل ننموده بودند و 

به صورت نمونه گيري . و مصرف دارو را گزارش نمودند
هفته دوم يك هفته متوالي در  در مدتخود گزارش دهي 

صبح  9تا  8بين ساعات ابتداي صبح در  90مهر ماه سال 
جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم . انجام شد

ه در ابتدا با ب. دشاستفاده 16 نسخهبا  SPSSافزار
كارگيري روش هاي آمار توصيفي و استفاده از جداول 

اده از متغير هاي مورد مطالعه توصيف و سپس با استف
موثر بر انگيزش  صفاترگرسيون گام به گام به تبيين 

تحصيلي پرداخته شد و توسط آزمون هاي اسپيرمن و 
مورد  صفاتپيرسون رابطه بين متغير هاي دموگرافيك و 

ها برابر  سطح معنا داري كليه آزمون. شدمطالعه بررسي 
  .در نظر گرفته شد 05/0
  

  یافته ها
سال سن  19- 29بين هش ي مورد پژوتعداد نمونه ها

. بود 98/20 ±5/1ميانگين سني دانشجويان . داشتند
ها در نيمسال هاي تحصيلي قبلي  ميانگين معدل نمونه

  .)1جدول شماره (بود 23/15 3/1±
توزيع فراوانی نمونه های مورد پژوهش بر : ۱جدول شماره 

 اساس مشخصات دموگرافيک
  فراواني  مشخصات دموگرافيك

  تاهل
  8/82  مجرد
  2/17  متاهل

  وضعيت اقتصادي
  1/20  خوب
  6/65  متوسط
  3/14  ضعيف

  وضعيت ارتباط در خانواده
  8/62  خوب
  1/27  متوسط
  1/10  ضعيف

درگيري والدين در امر 
  تحصيل فرزند

  2/83  بله
  8/17  خير

  
صفت آزمون پيرسون نشان داد كه انگيزش تحصيلي با 

به صورت مثبت و  وظيفه شناسي بيشترين همبستگي را
و با صفت روان رنجور  )r 000/0=p=234/0( معنادار داشته

نشان داده  بيشترين همبستگي را به صورت منفيخويي 
 صفتبا انگيزش تحصيلي .  )r 000/0=p=219/0( است

همبستگي مثبت معنا دار  )r 001/0=p=202/0(برونگرايي نيز
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زگاري و سا )r 079/0=p=111/0(صفت پذيرش و با داشته 
)010/0=r 877/0=p(  شتندا رابطه معنادار  ) جدول

  )2شماره

  
  

  
  

  )=۲۴۰n(تحصيلی  شخصيت با انگيزش صفاتبين  همبستگی:  ۲جدول شماره
  سطح معنا داري R R2 F صفات ديفر
  000/0  320/14 055/0 234/0 وظيفه شناسي 1
  000/0  468/11 048/0 -219/0 روان رنجور خويي 2
  001/0  560/10 041/0 202/0 يايبرونگر 3
  079/0  111/3 012/0 111/0 پذيرش 4
  877/0  024/0 000/0 010/0 سازگاري 5
انگيزش پيشرفت 6

  تحصيلي
256/0   01/0  

  
  

  )=۲۴۰n( شخصيت صفاتتحصيلي از طريق  انگيزشتحليل رگرسيون گام به گام : ۳جدول شماره 

 B Beta T P-Value متغير گام

 وظيفه شناسي اول
  مقدار ثابت

967/5 
988/98  

234/0 784/3  
946/26  

000/0 
000/0  

 وظيفه شناسي دوم
  روان رنجور خويي

  مقدار ثابت

449/4 
171/5-  
982/97  

174/0 
162/0-  

785/2  
594/2-  
362/12  

006/0 
010/0  
000/0  

 وظيفه شناسي سوم
  روان رنجور خويي

  يايبرونگر
  مقدار ثابت

449/4 
171/5-  
754/7  
982/97  

174/0 
994/0-  
176/0  

785/2  
594/2-  
922/2  
362/12  

006/0 
010/0  
004/0  
000/0  

 وظيفه شناسي چهارم
  روان رنجور خويي

  يايبرونگر
  پذيرش

  مقدار ثابت

190/4 
194/5-  
702/7  
728/0  
169/98  

164/0 
163/0-  
175/0  
083/0  

610/2  
610/2-  
907/2  
374/1  
247/12  

010/0 
010/0  
004/0  
171/0  
000/0  

 شناسيوظيفه پنجم
  روان رنجور خويي

  يايبرونگر
  پذيرش

  سازگاري
  مقدار ثابت

188/4 
197/5-  
703/7  
728/0  
088/0  
355/97  

164/0 
163/0-  
175/0  
083/0  
000/0  

589/2  
583/2-  
900/2  
371/1  
013/0  
060/6  

010/0 
010/0  
004/0  
172/0  
989/0  
000/0  
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  )=۲۴۰n( نگيزش تحصيليان با ايک دانشجويت دموگرافيارتبا ط وضع: ۴جدول شماره 

  P-Value  نمرات انگيزش پيشرفت تحصيلي مشخصات دموگرافيك
  63±20 مجرد تاهل

52/0  
  9/62±20 متاهل

  9/62±9/20 ضعيف وضعيت اقتصادي
  2/63±20 متوسط  931/0

  52±1 خوب
  4/20±7/7  ضعيف خانوادهوضعيت ارتباط در

  4/28±7/4 متوسط  08/0
  4/32±3/5 خوب

  4/50±2/7 بله درگيري والدين
06/0  

  4/38±9/6 خير

  
  )=۲۴۰n(دانشجويان پرستاری  شخصيت در صفاتنمرات  و انحراف معيار نيانگيم: ۵جدول شماره 

  ميانگين و انحراف معيار نمره كسب شده صفت شخصيت
 28/32±46/0 وظيفه شناسي

 03/22±63/0 روان رنجور خويي
 93/21±26/0 راييبرونگ

 51/25±22/0 يرشپذ
 22±1 سازگاري

به منظور پيش بيني و تبيين انگيزش پيشرفت تحصيلي بر 
شخصيت از رگرسيون گام به گام استفاده  صفاتاساس 

بدين منظور متغيرهاي پيش بين وارد معامله شدند و . شد
متغير هايي كه بيشترين سهم را در تبيين انگيزش پيشرفت 

در گام اول، متغير  .ندشدتحصيلي داشتند، مشخص 
 مطالعهوظيفه شناسي كه داراي بيشترين سهم بود وارد 

شد و به ترتيب در گام دوم متغير هاي وظيفه شناسي و 
، در گام سوم متغيرهاي وظيفه شناسي روان رنجور خويي

، در گام چهارم متغير راييو برونگ روان رنجور خوييو 
ي و ايگرو برون روان رنجور خوييهاي وظيفه شناسي و 

روان و در گام پنجم متغيرهاي وظيفه شناسي و  پذيرش
وارد  سازگاريو  پذيرشي و ايو برونگر رنجور خويي

شخصيت تنها سه  صفتنتايج نشان داد كه از پنج . شدند
 يايو برونگر روان رنجور خوييوظيفه شناسي،  صفت

توانايي پيش بيني معنادار انگيزش پيشرفت تحصيلي را 

هاي  با استفاده از آزمون). 3ل شماره جدو( دارند 
اسپيرمن وپيرسون رابطه معناداري بين مشخصات 
ه دموگرافيك دانشجويان با انگيزش پيشرفت تحصيلي ب

جدول شماره ( جز در ارتباط با معدل آنان مشاهده نشد 
با استفاده از آمار توصيفي و محاسبه ميانگين و . )4

پيشرفت تحصيلي ، نمره انگيزش انحراف معيار نمرات
بود و از ميان پنج صفت  1/35 ± 7/11دانشجويان  

وظيفه شناسي بيشترين ميزان را ، ميانگين نمره شخصيت
  ).5جدول شماره (به خود اختصاص داد

  
  و نتیجه گیری بحث

 با شخصيت صفاتپژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه 
نتايج آزمون ضريب . انگيزش تحصيلي انجام شد

به  روان رنجور خوييكه صفت داد  همبستگي نشان
صورت معكوس داراي رابطه معنادار با انگيزش تحصيلي 
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با متغير فاقد رابطه معنادار  صفت سازگاري و پذيرشو 
در و همكاران  Laidra در پژوهش.بودمورد مطالعه 

در دانشگاهي در جمهوري  2007پژوهشي در سال 
پيشرفت با  روان رنجور خويينيز رابطه منفي استوني 

اين مطالعه در ماهيت نمونه ها شد كه داده تحصيلي نشان 
اين پژوهش همخواني با  هنتايج حاصل و نحوه بررسي و

روان جا كه در يك سوي  از آنگفت  مي توان. )27(دارد
ثبات و اضطراب پايين و در سوي ديگر  رنجور خويي

 ثباتي و اضطراب باال قرار دارد افراد با سطوح باالي بي
، با وجود اضطراب باال نمي توانند ان رنجور خوييرو

 انيادگيرندگ .انگيزش پيشرفت در تحصيل را داشته باشند
 عزت و باال هيجاني ثبات عدم بابا داشتن اين صفت 

 .دكنن مي اجتناب كردن اشتباه خطر از همواره پايين نفس
 صرف بازتوليد به نيازمند كه تكاليفي انجام از بنابراين
 راحتي احساس بيشتر باشد، يم شده ادگرفتهي مطالب

 .د و كمتر خود را درگير فعاليتهاي جديد مي نمايندكنن يم
در اين پژوهش برون گرايي به صورت مستقيم داراي 
 .رابطه معنادار با انگيزش پيشرفت تحصيلي بود

Premuzic  و Furnham  طي  2005نيز در سال
به اين بريتانيا مطالعه خود بر روي دانشجويان دانشگاه 

 انگيزشا برونگر در دانشجوياننتيجه دست يافتند كه 
افراد  در اين مطالعه نيز. )28(وجود داردبيشتري تحصيلي 

برونگرا انگيزش تحصيلي بيشتري داشتند و با توجه به 
متفاوت بودن نمونه هاي دو پژوهش در جنس و رشته 

د كه تحصيلي در اين دو مطالعه، اين طور به نظر مي رس
، يعالقمنداز جمله  ابرونگربرخي از ويژگي هاي افراد 

مي تواند نقش  بودن و فعال يخوش بين يي،جمع گرا
در جهت  و عميق تري نسبت به عوامل ديگر مثبت

 از آنجا كه افراد برون گرا .كندايفا  آنان انگيزش تحصيلي
 ،تر از حد طبيعي هستند داراي سرعت فعاليت مغزي پايين

و اين افراد براي اداره امور زندگي خويش به از اين ر
گرا  افراد برون .دكه باالتر از حد طبيعي نياز دارنقواي محر

بيشتر داراي ديدگاه عيني و خارجي بوده و داراي فعاليت 
عملي عاليتري هستند ولي ميزان تسلط آنها بر نفس 

اين افراد . خودشان نسبت به افراد درون گرا كمتر است
خود تأثير گذارده و به رقابت  اطراف بر محيط مايلند كه

با ديگران پرداخته و در مجامع عمومي بيشتر ظاهر 
اين امر منجر به ايجاد انگيزش پيشرفت در . شوند مي

نقش صفت شخصيتي . زمينه مورد فعاليت مي شود
اما . پذيرش در انگيزش پيشرفت تحصيلي معنادار نبود

Premuzic  و Furnham  بر روي  2003در سال
رابطه را معنادار ارزيابي دانشجويان دانشگاه بريتانيا اين 

كردند و تبيين نمودند كه چون افراد داراي سطوح باالي 
نه تنها فاقد ويژگي هاي ستيزه جويي، شكاكيت و  پذيرش

رقابت جويي هستند، بلكه تمايل دارند به ديگران كمك 
ها كمك مي كنند  كنند و باور دارند كه ديگران هم به آن

و با تمركز باال و تفكر منطقي عملكرد بااليي نشان 
به نظر مي رسد با توجه به شرايط فرهنگي . )28(دهند  مي

جوامع مختلف كه نقش بسيار موثري در نوع برقراري 
ارتباط با افراد و نيز نحوه پذيرش كمك از ديگران دارد 
 مي توان گفت كسب نتايج متفاوت در بررسي رابطه

به نظر مي رسد در مقاطع . مذكور بديهي به نظر مي رسد
تحصيلي پايين با افزايش ميزان اهداف تكليف مدار و 
ادراك لياقت اجتماعي پذيرش كمك طلبي نيز افزايش 

يابد و براي آنان دستيابي به فهم و بينش و يادگيري  مي
مهمتر از نمره اي است كه كسب مي كنند بدين منظور 

ه اهداف فوق از هر روشي از جمله پرسش براي رسيدن ب
استفاده مي كنند تا به ... و تقاضاي كمك ازديگران و 

اما اين امر در مقاطع تحصيلي باال . يادگيري نائل شوند
  Liao.تاثير چنداني در انگيزش پيشرفت تحصيلي ندارد

در مطالعه اي در دانشگاه نيو  Joshi و  Chuang و
 صفت پذيرش برخوداري از نيز بيان نمودند كه جرسي

منجر به برقراري و حفظ رابطه سودمند با همكالسي ها و 
با . )29(مربي و عالقمندي به كارهاي گروهي خواهد شد 

به نظر مي رسد مقايسه نتايج پژوهش هاي مختلف، 
انگيزش تحصيلي فراتر از مرز اجتماعي عمل نموده و 

به تحصيل و واند عالقه بتهاي ناپسند فعلي شايد  موقعيت
نقش وظيفه . كنندرسيدن به اميال و آرزوها را مهار 
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شناسي در انگيزش پيشرفت تحصيلي معنادار ارزيابي شد 
در دانشگاه لين كولن Petska پژوهش كه با نتايج

افراد داراي نمره باال با توجه به اين كه  .)30(همخواني دارد
م، وظيفه شناسي داراي ويژگي هايي از جمله نظ صفتدر 

اين استنباط مي شود، تالش، مسئوليت پذيري هستند، 
تا فرد با پشتكار و مسئوليت  شدهويژگي ها موجب 

پذيري بيشتري به امر تحصيل ادامه داده و در نتيجه به 
اين امر به عنوان . موفقيت و پيشرفت باالتري دست يابد

يكي از اركان مهم و تاثير گذار در رسيدن به موفقيت 
و هر چه دستيابي به هدف آسانتر به نظر عمل نموده 

برسد انگيزش براي تالش و نيز اميدواري در جهت 
رسيدن به اهداف بيشتر شده و به صورت يك چرخه 

از آنرو كه وظيفه شناسي با . پويا به پشتكار  فرد مي افزايد
صالبت شخصيت رابطه دارد به ويژه زماني كه تعيين 

وجه قرار مي گيرند كننده هاي دروني انگيزش مورد ت
. يكي از پيش بيني كننده هاي عملكرد محسوب مي شود

حتي در زماني كه برخي از فراگيران از توانايي هاي 
هوشي پايين نيز برخوردار باشند پيشرفت مداري و دقت 
مي تواند عملكرد فرد را در حوزه هاي مختلف پيش بيني 

در بررسي صفت شخصيتي سازگاري، رابطه . كند
. داري با انگيزش پيشرفت تحصيلي مشاهده نشدمعنا

Conard در دانشگاه  2006در سال  در مطالعه خود
نسبت به تجربه با  صفت سازگاريبيان مي كند كه بريتانيا 

و  رابطه مثبت معنادار ندارد تحصيليموفقيت و انگيزش 
علت اين . )31(كند  نتايج بررسي حاضر را تاييد مي

يكسان بودن شرايط هر دو مطالعه  همخواني را با توجه به
افراد داراي نمره باال در مي توان با بررسي ويژگي هاي 

اين افراد با داشتن خصوصياتي . صفت مشاهده نموداين 
تنوع طلبي، كنجكاوي ذهني، استقالل در  از جمله

ها و تجارب  قضاوت، تمايل به مواجه شدن با موقعيت
لب يكنواخت درسي توانايي تمركز مداوم بر مطا ،جديد 

 و شيوه هاي تدريس يكنواخت را ندارند و تنوع طلبي آن
حضور مستمر در يك  جهتها  منجر به بي عالقگي 

كه مي تواند منجر به  محيط ثابت مانند كالس مي شود

در تحليل اين يافته . كاهش انگيزش تحصيلي شود
توان گفت افراد با انگيزش تحصيلي باال وقتي در  مي

شوند سطح آرزوي خود را به شيوه واقع  وفق ميكارشان م
به كارهايي رو مي آورند كه اندكي . بينانه اي باال مي برند

رقابت انگيز تر و مشكل ترند و با موقعيت فعلي سازگار 
نمي شوند و تشويق و پذيرش ديگران در ادامه حركت 

آنها كارهايي را دوست دارند كه  .آنان وقفه ايجاد نمي كند
آنها . بتوانند عملكردشان را با ديگران مقايسه كننددر آن 

بازخورد چگونگي انجام كار را دوست دارند و دوست 
دارند در محيطي فعاليت نمايند كه تا اندازه اي بر نتيجه 

در زمينه رابطه انگيزش تحصيلي . كار كنترل داشته باشند
همبستگي  ،دانشجويان در )معدل(و پيشرفت تحصيلي

اين نتيجه با ). p=005/0و r=120/0(هده شد معنادار مشا
در  2009سال  دريوسفي و همكاران  نتايج پژوهش

عليرغم  .)32(هماهنگي دارد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
وجود شرايط متفاوت در دانشگاه هاي مورد مطالعه در 

 تحصيلي پيشرفت رسد به نظر مياين دو پژوهش، 

 و هماهنگي مستلزم به دنبال وجود انگيزش، دانشجويان
و صرف تاثيرات  است انگيزشي مختلف ابعاد بين تعامل

محيط و شرايط آموزشي نمي تواند عامل ايجاد تفاوت 
وضعيت ارتباطات نتايج حاصله نشان داد  .معنادار شود
 تحصيلي،كننده مناسبي براي انگيزش  بيني پيش خانوادگي

 ه شاكريان درشوند كه با نتايج مطالع محسوب نمي
شايد . )33(همخواني دارد  دانشگاه آزاد اسالمي سنندج

تفاوت در قوميت، سبك و شرايط زندگي در دو جامعه 
مورد پژوهش در اين دو مطالعه خود اين همخواني را 

 درامر تحصيل فرزندان و والدين بين درگيري. تاييد كند

در . تحصيلي رابطه معنادار مشاهده نشد انگيزش پيشرفت
 تحصيلي درگيري ي نيز گفته شده است كهمطالعات قبل

 بيشتري اهميت و تأثير مدرسه ابتدايي سطوح در والدين

و دانشجو با  )34(دارد  آموزان تحصيلي دانش پيشرفت در
توجه به مرحله رشد و تكامل خود، به دليل تمايل به 
حفظ استقالل و ابراز وجود، استقبال كمتري از درگيري 

اختالف  .ز خود نشان مي دهدوالدين در امر تحصيل ا
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معنادار بين ميانگين نمره انگيزش تحصيلي دانشجويان با 
متغير وضعيت تاهل و وضعيت اقتصادي مشاهده نشد كه 

زارعي بر روي نمونه دانشجويان علوم نتايج با مطالعه 
مي توان . )35(همخواني دارد پزشكي دانشگاه بيرجند 

استقالل و خود اين امر شايد به دليل وجود حس گفت 
 .اثر بخشي بيشتر در افراد در مقاطع باالي تحصيلي باشد

عالوه بر اين، در انسان يك نيروي دروني براي توسعه 
توانايي ها و استعدادهاي سرشتي در جهت تحول نهفته 
است و انسان تمايل به تكامل و خودشكوفايي دارد و 
تغيير شرايط زندگي فقط سرعت حركت در جهت تكامل 

   .ا تحت تاثير قرارمي دهدر
در ابعاد  موثريشخصيت نقش  صفاتجا كه  از آن

مختلف زندگي و به ويژه انگيزش تحصيلي ايفا مي كنند، 
گونه كه آموزش و پرورش ، سنجش  انتظار مي رود همان

هاي گوناگوني در مقاطع مختلف تحصيلي به عمل مي 
جو در ، ابعاد رواني و شخصيت دانشنيز آورد، در دانشگاه

مورد توجه قرار ارتباط با نوع رشته تحصيلي انتخابي 
 هاي محدوديت از برخي كه است ذكر به الزم .گيرد

 محدوديت با را آن نتايج پذيري تعميم حاضر پژوهش

 همچون حاضر مطالعه نتايج ،اين كه اول .كندمي  مواجه

 ابزار از استفاده دليل به ديگر مطالعات از بسياري

 است ممكن واقعي رفتار مطالعه جاي به خودگزارشي

 بر مبتني هاي شيوه از استفاده به را كنندگان مشاركت

 به ديگر، عبارت به .كند ترغيب اجتماعي تاييد كسب

 رفتاري مشاهده از خودگزارشي هاي سامقي تاييد منظور

 اين در شد، اشاره پيشتر كه طور همان دوم، .نشد استفاده

 واحد ياسالم آزاد دانشگاه پرستاري دانشجويان، پژوهش

 به مشغول 1388-89 تحصيلي سال در كه نجف آباد

 باعالوه براين،  ترديد، بي .كردند شركت بودند، تحصيل

 و بررسي امكان دولتي، هاي دانشگاه دانشجويان انتخاب
 عامل اين سطوح در متغيرها بين ساختاري روابط مقايسه

براي قضاوت  بنابراين پيشنهاد مي شود .شد مي فراهم
دقيق تر پيرامون رابطه انگيزش پيشرفت تحصيلي و 

 صفاتشخصيت و پيش بيني پذيري آن از طريق صفات 
در نمونه  و و همچنين تعميم نتايج، پژوهش هاي جامع تر

هاي گسترده تر بر روي ديگر متغير هاي تاثير گذار از 
هاي فرزند پروري، سبك هاي يادگيري  جمله هوش، شيوه

خصوص در رشته هاي علوم پزشكي از جمله ه ب.... و
رشته پرستاري، با توجه به رسالت خطير مراقبت از 
سالمت و تاثير گذاري نحوه برخورد و عملكرد افراد بر 
روي فرهنگ بهداشت و درمان خانواده ها در گستره ابعاد 

  . انجام گيرد جسمي و رواني،
بررسي  با توجه با نتايج مطالعه حاضر، به نظر مي رسد

ابعاد رواني دانشجويان از نظر همخواني شخصيت آنان با 
مي تواند در انگيزش و پيشرفت تحصيلي  رشته تحصيلي

 .دانشجويان پرستاري موثر باشد

  
  تشکرتقدیر و 

نويسندگان مراتب تشكر و قدرداني خود را از رياست و 
دانشجويان محترم پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي 

اد اسالمي واحد نجف آباد كه در انجام اين دانشگاه آز
  .ها همكاري نموده اند ، اعالم مي دارند پژوهش با آن
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Abstract 
Background & Aims: Academic motivation plays an important role in acquiring knowledge and skills. The 
role of personality in educational success is beyond intelligence. The aim of this study was to investigate the 
relationship between personality traits and academic motivation in nursing students. 
Material & Methods: It was a descriptive- correlational study. The sample consisted of 250 undergraduate 
nursing students in Najafabad branch of Azad University who were recruited during 2010-2011 academic year   
by census. Data related to personality traits and academic motivation was collected by the Persian version of 
Neo Big Five Inventory (NEO-BFI) and Hurter’s Academic Motivation Questionnaire respectively and analyzed 
by SPSS-PC (v.16) using stepwise regression. 
Results: there was a direct significant correlation between academic motivation and conscientiousness trait 
(P=0.000, r= 0.234) and also extroversion trait (P= 0.001, r= 0.202). There was an inverse significant correlation 
between academic motivation and neuroticism trait (P= 0.000, r= - 0.219).no significant relationship was seen 
between academic motivation and openness and agreeableness traits.  
Conclusion: this study showed that some Personality traits explain academic motivation in nursing students. 
Therefore it is suggested that those involved in teaching nursing students consider the role of personality traits 
when recruiting this students in nursing schools. 
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