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یتی، های شخصبر اساس ویژگیگام آهستهآموزان بینی عملکرد تحصیلی دانشپیش

 *منبع کنترل و انگیزش پیشرفت

 

 1سیدجعفر میرحیدری

 2دکتر مالک میرهاشمی

 3دکتر خدیجه ابوالمعالی

 

 چکیده

یشرفت های شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پبر اساس ویژگی گامآهستهآموزان بینی عملکرد تحصیلی دانشحاضر با هدف پیش پژوهش 
آموز دانش 16بود که از بین آنان  ورامینشهر  گامآهستهآموزان این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه دانش انجام شد.

های شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت را تکمیل های ویژگیپرسشنامه هاآنانتخاب شدند. همه  دسترس درگیری با روش نمونه
تایج نشان ن رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. ها با روششاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. داده عنوانبهآموزان کردند. معدل دانش

شناسی، منبع کنترل درونی و انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و ظیفههای شخصیتی سازگاری و وویژگی داد که
 بینی کردند.عملکرد تحصیلی را پیش درصد از تغییرات 8/92رنجورخویی با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار داشتند. این متغیرها روان

 دارد. صیلیعملکرد تحبینی بع کنترل و انگیزش پیشرفت نقش حیاتی در پیشهای شخصیتی، منتوجه به متغیرهایی مانند ویژگی
 های شخصیتیویژگیپیشرفت، منبع کنترل ،  انگیزش :هادواژهیکل
 

 مقدمه

تر از متوسط در تمامی امور گامی به عملکرد پایینآهستهمفهوم  
های که همزمان با مشکالتی در رفتار سازشی و محدودیت ذهنی
در دو زمینه از رفتارهای سازشی مانند  کمدست یامالحظهقابل

اجتماعی همراه است  یهامهارتمراقبت از خود و ، ارتباط با دیگران
؛ 6921نیا، محمدزاده، همایون فاضل کلخوران،شود )اطالق می

، 5گامآموزان آهستهدانش، گریدانیببه(. 9666، 1لکاوالیر و باتر
های اساسی در کارکرد هوشی محدودیتآموزانی هستند که دانش
 های سازشیتر( و رفتار سازشی )مهارتیا پایین 05تا  06بهر )هوش

سالگی( دارند  68مفهومی، اجتماعی و عملی( در دوره رشد )قبل از 
، 1هاالهان، کافمن و پولن؛ 6925زاده، )افروز، عاشوری و قاسم

9665.) 
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4. Lecavalier & Butter 
5. Slow paced adolescents 
6. Hallahan, Kauffman & Pullen 
7. Performance achievement 
8. Karahoca, Karahoca, Karaoglu, Gulluoglu & Arifoglu 
9. Asarta & Schmidt 
10. Adeyemi 
11. Kirk, Galager & Colmen 

د های فردی، معتقدنبر تفاوت دیتأکهای جدید آموزش ضمن نظریه 
که باید فراگیران را به فعالیت واداشت و از این طریق هم باعث 
ایجاد نگرش، انگیزه و باور مثبت و هم باعث بهبود عملکرد 

، 8آنان شد )کاراهوکا، کاراهوکا، کارغلو، گولوقلو و آرفغلو 0تحصیلی
های آموزشی همواره به دنبال بهبود خود هستند و نظام (.9666
عامل موفقیت هر نظام آموزشی، میزان عملکرد تحصیلی  نیترمهم

(. عملکرد تحصیلی به 9660، 2)اسارتا و اشمیتفراگیران آن است 
که  تحصیلی در اکتساب پیامدی استمعنای توانایی اثبات موفقیت 

؛ کرک، 9669، 66است )آدیمی شدهیزیربرنامهریزی و برای آن طرح
 (.9665، 66گاالگر و کولمن

ه به اهداف، شیو دنیدررسنشانه موفقیت نظام آموزشی  نیترمهم 
عملکرد تحصیلی فراگیران آن است. فراگیر با عملکرد تحصیلی 

و پذیرش همساالن، معلمان و والدین قرار  دیتائمناسب مورد 
شود، و احساس کفایت و لیاقت او بیشتر می نفسعزتگیرد و می

 شرفتیپ زشیو انگ منبع کنترل ،یتیشخص یهایژگیگام بر اساس وآموزان آهستهدانش یلیعملکرد تحص ینیبشیپ
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در مقابل فرد با عملکرد تحصیلی نامناسب و ضعیف به توانایی و 
حقارت  لیاقتی وکفایتی، بیکند و احساس بیکفایت خود شک می

(. 9661، 6)فان و نگو ماندیبازمکند و از ادامه تحصیل و یادگیری می
های مهمی از زندگی افراد مثل ارتقاء به عملکرد تحصیلی بر جنبه

تر، مقاطع تحصیلی باالتر، کسب شغل بهتر، جایگاه اجتماعی مناسب
 گذارد )برین، گاال، وود، کیممی ریتأثبیشتر و غیره  خاطر تیرضا

(. برای تحقق عملکرد تحصیلی باید در 9661، 9هار و چیو دیوید
، 9انککلوکووا و مکرد )فراگیران انگیزش، نگرش و باور مثبت ایجاد 

 موردتوجهبر آن همواره  مؤثر(. عملکرد تحصیلی و عوامل 9666
های اخیر روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت بوده و طی سال

توانند ب هاآنبا کمک آنان درصدد شناسایی متغیرهایی هستند که 
؛ عاشوری و 6929عملکرد تحصیلی را ارتقاء ببخشند )عاشوری، 

 (.9665، 5؛ آدولف و برگر9666، 1، کالن6925آبکنار، جلیل
 1یهای شخصیتبر عملکرد تحصیلی، ویژگی مؤثریکی از عوامل  

(. 9669، 0است )گیانتا، الساندری، گربینو، کاناکری، زافیانو و کاپرارا
ح پایدار است که در یک طر نسبتا  های ت متشکل از ویژگیشخصی

، 8کازان و شیوپکااست ) گرفتهشکلو  داکردهیپیا کل وحدت 
، 2های شخصیتی شامل پنج بعد رنجورخویی(. ویژگی9661
است.  69شناسیو وظیفه 69، سازگاری66، پذیرش66گراییبرون
رنجورخویی به تمایل فرد برای تجربه اضطراب، تنش، روان
ین پای نفسعزتورزی، افسردگی و جویی، خصومت، تکانشترحم

گرایی به تمایل فرد برای مثبت بودن، برون کهیدرحالاشاره دارد، 
و صمیمی بودن اشاره دارد. پذیرش به تمایل  یپرانرژطلبی، جرأت

پذیری و ه هنر، هنرمندی، انعطاففرد برای کنجکاوی، عشق ب
، سازگاری به تمایل فرد برای آنکهحالخردورزی اشاره دارد، 

دوستی و بخشندگی، مهربانی، سخاوت، همدلی، همفکری، نوع
شناسی به تمایل فرد برای اعتمادورزی اشاره دارد. سرانجام، وظیفه

خشی، ب منظم بودن، کارا بودن، قابلیت اعتماد و اتکا بودن، خودنظم
گردد )فلس و مداری، منطقی و آرام بودن اطالق میپیشرفت
 (.9660، 61الکی

های شخصیتی در گستره که نقش ویژگی دهدمیشواهد نشان  
موفقیت آموزشی و عملکرد تحصیلی فراتر از هوش است )مقیمیان 

                                                           
1. Phan & Ngu 
2. Brian, Galla, Wood, Kim Har & Chiu David 
3. Klocokova & Munk 
4. Cullen 
5. Adolph & Berger 
6. Personality characteristics 
7. Giunta, Alessandri, Gerbino, Kanacri, Zuffiano & 

Caprara 
8. Cazan & Schiopca 
9. Neuroticism 
10. Extroversion 
11. Openness 
12. Agreeableness 

نتایج  (. هرچند، مرور ادبیات حاکی از این است که6926و کریمی، 
های شخصیتی با عملکرد تحصیلی رابطه ویژگیدرباره  پژوهش

( گزارش کردند 9661) 65متناقض است. برای مثال، دارنباچر و پرلز
طه شناسی با عملکرد تحصیلی رابگرایی، سازگاری و وظیفهکه برون

رنجورخویی با عملکرد تحصیلی رابطه معنادار معنادار مستقیم و روان
به این نتیجه رسید که  (9661) 61معکوس دارد. همچنین، مارسال

ه شناسی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطفقط پذیرش و وظیفه
مثبت و معنادار دارند. در این راستا، کوماراجو، کارو، اشمک و 

گرایی و پذیرش با ( گزارش کردند که برون9666) 60آودیک
 رنجورخویی با پیشرفتپیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و روان

فی دارند. عالوه بر این، در مطالعه صالحی، تحصیلی رابطه من
گرایی، پذیرش، سازگاری و ( بین برون6921حجازی و حسینی )

شناسی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار گزارش وظیفه
( نیز به 6929چوبری و عاشوری )الهی، حسینی، طیبیکردند. حبیب

فت تحصیلی رشناسی با پیشاین نتیجه رسیدند که پذیرش و وظیفه
رنجورخویی با پیشرفت تحصیلی رابطه رابطه مثبت و معنادار و روان

 منفی و معنادار دارد.
است  68بر عملکرد تحصیلی، منبع کنترل مؤثرعوامل  یکی دیگر از 

 96(. بر اساس نظریه راتر9669، 62)هرباکووا، هالدیک و واوروا
و منبع  96( منبع کنترل دارای دو بعد منبع کنترل درونی6205)

است. افراد با منبع کنترل درونی معتقدند که  99کنترل بیرونی
ت، ها اساعمال و توانایی ریتأثتحت  هاآنهای ها و شکستموفقیت

ها و در مقابل، افراد با منبع کنترل بیرونی معتقدند که موفقیت
عوامل بیرونی مانند سرنوشت، شانس،  ریتأثتحت  هاآنهای شکست

ر و کالرک، کاسنبوهم-است )کاب کنترلرقابلیغنیروهای محیطی 
گیری درونی در مقایسه با افراد (. افراد دارای جهت9661، 99سینینگ

 باالتر و نفسعزتتر هستند، گیری بیرونی محبوبدارای جهت
و حتی  کنندروابط اجتماعی بهتری دارند، با استرس بهتر مقابله می

جو، کنند )ناسب استفاده میهنگام مطالعه از راهبردهای یادگیری م
(. همچنین، کنترل داشتن بر زندگی آثار 9669، 91لیم و کیم

باعث کاهش مشکالت و افزایش  درمجموعسودمندی دارد و 

13. Conscientiousness 
14. Fles & Lakey 
15. Dorrenbacher & Perels 
16. Marcela 
17. Komarraju, Karau, Schmeck & Avdic 
18. Locus of control 
19. Hrbackova, Hladik & Vavrova 
20. Rotter 
21. Internal locus of control 
22. External locus of control 
23. Cobb-Clark, Kassenboehmer & Sinning 
24. Joo, Lim & Kim 
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آرمور، الکلیت و شود )کارستوف، می یشناختروانسازگاری 
 (.9665، 6سولومون

ل ر( به این نتیجه رسیدند که منبع کنت9669هرباکووا و همکاران ) 
 9درونی با موفقیت تحصیلی رابطه معنادار مستقیم داشت. فاکی

( گزارش کرد که منبع کنترل درونی و بیرونی با عملکرد 9666)
تحصیلی درس زبان انگلیسی رابطه مثبت و معنادار داشت. همچنین، 

( بین منبع کنترل 6921محمدی، کیخا، صادقی، کاظمی و رئیسون )
 بطه مثبت و معنادار و منبع کنترلدرونی با پیشرفت تحصیلی را

بیرونی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار به دست آوردند. 
شناس، موسوی و یزدانی در مقابل، باقرزاده لداری، صادقی، حق

( گزارش کردند که هرچند افراد دارای منبع کنترل 6982چراتی )
شرفت ارای پیدرونی در مقایسه با افراد دارای منبع کنترل بیرونی د

تحصیلی باالتری هستند، اما منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی 
 دانشجویان پزشکی رابطه معناداری نداشت.

بر عملکرد تحصیلی  مؤثرعوامل  ازجملهنیز  9انگیزش پیشرفت 
است. انگیزش، یک تمایل یا گرایش به عمل خاص  شدهشناخته

 دیتأکت کساست و انگیزش پیشرفت بر نقش هدف در موفقیت و ش
دارد و توجه به آن موجب عالقه به موفقیت کلی یا موفقیت در 

(. انگیزش 9661، 1دینکلمان و بافشود )ای خاص میزمینه
ا در ها یپیشرفت به معنای شوق و عالقه به موفقیت در همه زمینه

فعالیتی خاص و برتری جستن در کارها است )زانگ، زانگ، زانگ، 
(. انگیزش پیشرفت، انگیزشی است 9665، 5لیو، زانگ و همکاران

شود که فرد برای غلبه بر موانع پیشرفت که به تالشی منجر می
شود تا فرد توان و قدرتش را در اختیار و گیرد و موجب میبکار می

ر کاری تکنترل گرفته و با عالقه تالش کند تا هرچه بهتر و سریع
افرادی دارای انگیزش (. 9661، 1را به اتمام برساند )آهوآ و ژینگ
دهند انگیز را ترجیح میهای چالشپیشرفت باال تکالیف و موقعیت

چنین  در معموال و تالش و پشتکار بیشتری برای موفقیت دارند و 
شوند، اما افراد دارای انگیزش پیشرفت پایین تکالیفی موفق می

نگام ر هکنند و ددشوار را انتخاب می نسبتا ساده یا  نسبتا تکالیف 
اری انگیز، تالش و پشتکهای چالشبا تکالیف و موقعیت شدنمواجه

در چنین تکالیفی شکست  معموال کمتری برای موفقیت دارند و 
 (.9661، 0دامخورند )بیپ و ونمی
ها در زمینه رابطه انگیزش پیشرفت با عملکرد نتایج پژوهش 

و  فینتحصیلی متناقض بودند. برای مثال امانوئل، آدوم، ژوس
( به این نتیجه رسیدند که انگیزش پیشرفت با 9661) 8سولومن

1. Karstoft, Armour, Elklit & Solomon
2. Fakeye
3. Achievement motivation
4. Dinkelmann & Buff
5. Zhang, Zhang, Zhang, Liu, Zhang & et al
6. Aihua & Xing
7. Bipp & VanDam

 و اوان، قازاال کهیدرحالپیشرفت تحصیلی رابطه معناداری ندارد. 
( بین انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با 9666) 2انجام

عملکرد تحصیلی رابطه معنادار و مثبت گزارش کردند. بکار، 
( نیز با عنوان 9666) 66آن و مهدایوبترمیزی، مهیادین، الیاس، لو

رابطه بین انگیزش پیشرفت، نگرش و عملکرد تحصیلی دانشجویان 
مالزی به این نتیجه رسیدند که انگیزش پیشرفت با عملکرد 
تحصیلی دانشجویان همبستگی منفی معنادار دارد. همچنین، نوحی، 

و فر ( و تمنایی6926زاده، صبوری و علیشیری )حسینی، رخساری
کردند که انگیزش پیشرفت با موفقیت  ( معلوم6926گندمی )

 تحصیلی دانشجویان ارتباط معنادار مثبت وجود دارد.
ها در زمینه رابطه طور که در باال اشاره شد نتایج پژوهشهمان 

های شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت با عملکرد ویژگی
وفقیت از دالیل اصلی متحصیلی متناقض بودند و با توجه به اینکه 

های فردی را نام توان تفاوتآموزان میدر عملکرد تحصیلی دانش
های فردی مهم در عملکرد برد، این پژوهش به دنبال بررسی تفاوت

ی های اصلآموزان است. همچنین، یکی از نارسائیتحصیلی دانش
های های قبلی عدم توجه به نقش همزمان ویژگیپژوهش

نی عملکرد بیکنترل و انگیزش پیشرفت در پیششخصیتی، منبع 
این متغیرها برای  کهیهنگامآموزان بوده است. تحصیلی دانش

اهی آگ کیکدامبینی عملکرد تحصیلی وارد معادله شوند، پیش
آموزان خواهند داد؟ این متغیرها بیشتری از عملکرد تحصیلی دانش

نی کنند؟ بیتوانند پیشچه مقدار از تغییرات عملکرد تحصیلی را می
بنابراین، با توجه به اهمیت عملکرد تحصیلی، هدف اساسی پژوهش 

ر اساس ب گامآهستهآموزان بینی عملکرد تحصیلی دانشحاضر پیش
خصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت است.های شویژگی

 روش
پژوهش حاضر، مقطعی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری  

های دبیرستان گامآهستهآموزان پژوهش شامل همه دانش
 درمجموع. شدمی 6921-25در سال تحصیلی  ورامینشهرستان 

 انتخاب در دسترسگیری با روش نمونهگام آهستهآموز دانش 16
شد.های زیر استفاده ها از پرسشنامهآوری دادهبرای جمعشدند. 

: این پرسشنامه توسط کاستا66های شخصیتیپرسشنامه ویژگی -6
بعد  5ابزار دارای  نیا ( ساخته شد.6229) 69کریو مک
ی شناسگرایی، پذیرش، سازگاری و وظیفهرنجورخویی، برونروان

 این درگویه( دارد.  69بعد گویه )هر  16 درمجموعاست که 

8. Kumari & Chamundeswari
9. Awan,Ghazala & Anjum
10. Bakar, Tarmizi, Mahyuddin, Elias & Mohd
Ayub 
11. Personality characteristics questionnaire
12. Costa & McCrae

 شرفتیپ زشیو انگ منبع کنترل ،یتیشخص یهایژگیگام بر اساس وآموزان آهستهدانش یلیعملکرد تحص ینیبشیپ
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ت از کریل یادرجهپنج اسیبا استفاده از مق هیپاسخ هر گو پرسشنامه
 یهانمره گویه مجموع و نمره ابعاد با شودیم یگذارنمره یک تا پنج
. هر چه نمره آزمودنی در یک بعد دیآیدست مه ب بعدسازنده آن 

اکو، سافین کوز. بیشتر باشد به میزان بیشتری دارای آن ویژگی است
 ،گراییبرون ،رنجورخوییروان ( پایایی ابعاد9669) 6و عبدل رحیم

ه کرونباخ ب یشناسی را با روش آلفاو وظیفه یسازگار رش،یپذ
. همچنین، گزارش کردند 88/6و  89/6، 02/6، 86/6، 82/6 بیترت

با روش  مذکور را ( پایایی ابعاد6980شکری، دانشورپور و عسگری )
گزارش  02/6و  02/6، 86/6، 05/6، 89/6 بیبه ترت کرونباخآلفای 
. آنان روایی پرسشنامه را با روش تحلیل عاملی محاسبه و کردند

 .گزارش کردند که هر پنج عامل برازش قابل قبولی داشت
( 6205: این پرسشنامه توسط راتر )9پرسشنامه منبع کنترل -9

گویه دارد که هر گویه دارای یک جفت  92ساخته شد. این ابزار 
است که یکی منبع کنترل درونی و دیگری منبع کنترل  سؤال

سنجد و پاسخ به هر گویه نمره یک و عدم پاسخ نمره بیرونی را می
و  91، 62، 61، 8، 6گیرد. در این ابزار شش گویه )صفر تعلق می

 تا هدف شدهانتخابخنثی برای استحکام مقیاس  صورت( به98
گویه  99. نمره این ابزار با مجموع نمره نگه داردمقیاس را پوشیده 

یا باالتر نشانه منبع کنترل  2آید و نمره می به دستکنترل درونی 
( 6205نشانه منبع کنترل درونی است. راتر ) 2بیرونی و نمره کمتر از 

و پایایی آن را با روش  دیتائار را با روش تحلیل عاملی روایی ابز
گزارش کرد. همچنین، کورانیان، خسروی و  81/6آلفای کرونباخ 

 80/6( پایایی منبع کنترل را با روش بازآزمایی 6980اسماعیلی )
 گزارش کردند.

1: این پرسشنامه توسط هرمانز9پرسشنامه انگیزش پیشرفت -9

 صورتبهگویه دارد که  92( ساخته شد. فرم نهایی این ابزار 6206)
گزینه دارد. هر گویه با استفاده  1است و هر گویه  تماممهینجمالت 

شود گذاری میلیکرت از یک تا چهار نمره یاچهاردرجهاز مقیاس 
آید. هرچه نمره ها به دست میو نمره این ابزار با مجموع نمره گویه

بیشتر باشد، به میزان بیشتری دارای انگیزش پیشرفت آزمودنی 
( برای به دست آوردن روایی ابزار از روش اعتبار 6206است. هرمانز )

 آمدهدستهب یهایهمبستگسازه و اعتباریابی افتراقی استفاده کرد و 
یی، ادمال هدمحمدزابه نقل از )معنادار بودند  65/6در سطح 

. همچنین محمد زاده (6988 ،هنرمندزاده ییالق و مهرابیشهنی
( پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ 6988ادمالیی و همکاران )

 گزارش کردند. 01/6
عنوانبهآموزان عملکرد تحصیلی: در این پژوهش معدل دانش -1

 شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد.
، ورامینشهر  وپرورشآموزش مدیریتجهت انجام پژوهش از  
اهمیت و  شد.هماهنگ و با مدیر مدارس  نامه دریافت شدرفیمع

 موردنظردارس م مشاورانضرورت پژوهش حاضر برای مدیران و 
والدین ای توجیهی برای سپس در جلسه توضیح داده شد.

تا  شدخواسته  هاآنضمن تشریح اهداف پژوهش از  ،آموزاندانش
 را تکمیلدر پژوهش فرزندشان نامه کتبی جهت شرکت رضایت
های های ویژگیآموزان منتخب پرسشنامهسپس دانش نمایند.

شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت را تکمیل کردند. معدل 
شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد.  عنوانبهآموزان دانش
های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل ها با روشداده

تحلیل شدند. SPSSافزار دوم نرم نسخه بیست وهمزمان در 

  هایافته
ن که میانگیشرکت داشتند  گامآهستهآموز دانش 16در این پژوهش 

بررسی بود.  10/9و  89/61به ترتیب  هاآنو انحراف معیار سن 
-پژوهش نشان داد که نتایج آزمون کولموگروف یهافرضشیپ

از متغیرها معنادار نبود، لذا فرض نرمال  کیچیهاسمیرنوف برای 
شود. نتایج مقدار عامل تورم واریانس برای همه می دیتائبودن 

فاصله زیادی  66برابر با یک بود که از  با یتقربین متغیرهای پیش
شود. همچنین نتایج خطی چندگانه رد میداشت، لذا فرض هم

بود که از  69/9با واتسون نشان داد که مقدار آن برابر  -دوربین 
صفر و چهار فاصله داشت، لذا فرض همبستگی پسماندها نیز رد 

د استفاده از رگرسیون چندگانه وجو یهافرضشیپبنابراین ؛ شودمی
های توصیفی میانگین، انحراف معیار، شاخص 6دارد. در جدول 

ی، های شخصیتکمترین مقدار و بیشتری مقدار متغیرهای ویژگی
آموزان انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشمنبع کنترل، 

.ارائه شد. گامآهسته

(n=06)متغیرهای پژوهش  توصیفی یهاشاخص. 1جدول 

انحراف معیارمیانگینمتغیرها

92/9182/0رنجورخوییروان
81/9289/1گراییبرون

90/9885/5پذیرش

1. Kozako, Safin & Abdul Rahim
2. Locus of Control motivation questionnaire

3. Achievement motivation questionnaire
4. Hermans 
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12/9866/0یسازگار
28/1661/2شناسیوظیفه

81/295/9منبع کنترل
80/8160/66انگیزش پیشرفت
9656/1عملکرد تحصیلی

بین با متغیر مالک. ضرایب همبستگی متغیرهای پیش2جدول 

 متغیر مالک
بینمتغیرهای پیش

معناداریعملکرد تحصیلی

696/6661/6رنجورخوییروان

601/6611/6گراییبرون
619/6999/6پذیرش
960/6666/6سازگاری

988/6666/6شناسیوظیفه

691/6698/6منبع کنترل درونی

929/6666/6انگیزش پیشرفت

 ؛  66/6معنادار در سطح 65/6معنادار در سطح

(، r=960/6دهد که سازگاری )نشان می 9نتایج جدول 
( و r=691/6(، منبع کنترل درونی )r=988/6شناسی )وظیفه

آموزان ( با عملکرد تحصیلی دانشr=929/6انگیزش پیشرفت )
 با( r=-696/6رنجورخویی )رابطه مثبت و معنادار و روانگام آهسته

(. برای P<65/6دارد )رابطه منفی و معنادار  هاآنعملکرد تحصیلی 

بر گام تهآهسآموزان تحصیلی دانشبینی عملکرد بررسی میزان پیش
های شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت از اساس ویژگی

رگرسیون چندگانه با مدل همزمان استفاده شد که نتایج آن در 
 ارائه شد. 9جدول 

خالصه ضرایب رگرسیون .3دول ج

VIFتولرانسBtSigهابینی کنندهپیش

- - 920/1 666/6 - 508/9 991/66 عدد ثابت

688/6815/6681/6-066/6 -628/6 699/6 -698/6 رنجورخوییروان

910/6550/6025/6-269/6 -611/6 696/6 -698/6 گراییبرون

285/6-618/6526/6125/6 -691/6 691/6 -606/6 پذیرش

691/6699/6602/6655/6929/6126/6691/9سازگاری

689/6698/6910/6121/9669/6929/6511/9شناسیوظیفه

688/6801/6616/6-962/6 -601/6 656/6 -610/6 منبع کنترل درونی

659/6668/6601/6882/9661/6011/6962/6انگیزش پیشرفت

696/66 =F  2=928/6؛R  511/6؛=R؛  ؛  66/6معنادار در سطح 65/6معنادار در سطح

 شرفتیپ زشیو انگ منبع کنترل ،یتیشخص یهایژگیگام بر اساس وآموزان آهستهدانش یلیعملکرد تحص ینیبشیپ
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، مقدار شودمیکه در جدول باال مشاهده  طورهمان
2R 

درصد از واریانس  8/92( بدین معنی است که 928/6) آمدهدستبه
نترل و کهای شخصیتی، منبع ویژگی توسطعملکرد تحصیلی متغیر 

( نیز 511/6) شدهمشاهده R. مقدار شودمیتبیین  انگیزش پیشرفت
ای بر تواندمیآن است که مدل رگرسیون خطی حاضر  دهندهنشان
 شدهمحاسبه Fاستفاده شود. عالوه بر این، نسبت  بینیپیش

. استدرصد معنادار  22در سطح اطمینان حداقل  ( 696/66)
و  عهموردمطالنتیجه گرفت که بین متغیرهای  توانمیبنابراین، 

همبستگی معنادار وجود دارد.  دانش آموزانعملکرد تحصیلی متغیر 
ا مراجعه ب .است شواهد برای پذیرش فرضیه تحقیق کافی ،جهیدرنت

قضاوت کرد که از بین  توانمیو سطوح معناداری  tبه آماره 
و انگیزش  شناسیپذیرش، وظیفهمتغیر  سهتنها  بینهای پیشمتغیر

ی معنادار همبستگ دانش آموزانعملکرد تحصیلی با متغیر پیشرفت 
متغیر  دونشان داد که  آمدهدستبهدارند. عالمت ضرایب بتای 

 انش آموزاندعملکرد تحصیلی با شناسی و انگیزش پیشرفت وظیفه
 رشذیپهمبستگی متغیر  آنکهحالهمبستگی مثبت و معنادار دارند. 

 .تشهمبستگی منفی و معنادار دا آموزاندانشعملکرد تحصیلی با 

 گیریبحث و نتیجه
ان آموزبینی عملکرد تحصیلی دانشاین پژوهش با هدف پیش 

های شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش بر اساس ویژگی گامآهسته
های . نتایج نشان داد که از میان ویژگیانجام شد شرفتیپ

رنجورخویی با عملکرد تحصیلی رابطه منفی روان مؤلفهشخصیتی، 
(، کوماراجو 9661و معنادار دارد که این یافته با نتایج دارنباچر و پرلز )

( همسو و با 6929همکاران )الهی و (، حبیب9666همکاران )و 
بود.  سوناهم( 6921همکاران )(، صالحی و 9661مارسال ) یهاافتهی

ابطه ر آموزاندانش ملکرد تحصیلیشناسی با عسازگاری و وظیفه
 ارسال )مهای نتایج پژوهش با مثبت و معنادار داشتند که این یافته

( 6929همکاران )الهی و (، حبیب6921همکاران )(، صالحی و 9661
بود.  سوناهم( 9666همکاران )کوماراجو و همسو و با نتایج 

 وزانآمدانش گرایی و پذیرش با عملکرد تحصیلیبرونهمچنین، 
سال مارهای با نتایج پژوهش رابطه معناداری نداشت که این یافته

همکاران الهی و (، حبیب6921همکاران )(، صالحی و 9661)
( 9666همکاران )( همسو و با نتایج پژوهش کوماراجو و 6929)

دلیل عدم هماهنگی و عدم همسویی برخی  احتماال بود.  سوناهم
ها و ها متفاوت بودن گروه نمونه، ابزارهای گردآوری دادهپژوهش

عوامل کنترل نشده دیگر باشند. رابطه منفی و معنادار 
توان با توجه به مفهوم رنجورخویی با عملکرد تحصیلی را میروان

افراد زا مثل امتحان تبیین کرد. های تنشاضطراب در موقعیت
 انگیز قرارزا و چالشهای تنشدر موقعیت کهیهنگامرنجورخو روان
راب پایین دچار اضط نفساعتمادبهگیرند به دلیل خودکارآمدی و می

شوند که این امر باعث کاهش و افت عملکرد تحصیلی زیادی می
ایر رنجورخو نسبت به سافراد روان کهنیاشود. تبیین دیگر می هاآن

ن کنند و عالوه بر آایع زندگی منفی را بیشتر تجربه میافراد وق
زیرا آنان خود را در شرایطی قرار ؛ کنندتر ارزیابی میوقایع را منفی

دهند که خودپنداره منفی خود را تقویت کنند. تجربه این شرایط می
پس و س هاآنابتدا باعث اضطراب بیشتر در یادگیری مطالب و ارائه 

در  شود. همچنین،تر میملکرد تحصیلی پایینباعث نشان دادن ع
کرد شناسی با عملتبیین رابطه مثبت و معنادار سازگاری و وظیفه

باال  شناسیتوان گفت افراد دارای سازگاری و وظیفهتحصیلی می
پذیری ها مثل تالش، نظم، پشتکار و مسئولیتدارای برخی ویژگی

جهت رسیدن به ای ها نقش واسطهباال هستند که این ویژگی
موفقیت دارند و در زمینه تحصیل باعث بهبود عملکرد تحصیلی 

 شوند.آموزان میدانش
تبیین دیگر اینکه افراد دارای سازگاری باال تمایل زیادی برای  

و اعتمادورزی دارند و افراد دارای  یدوستنوعهمدلی، همفکری، 
، منظم بودن شناسی باال تمایل زیادی برای منظم بودن، کاراوظیفه

 ها نقش مهمی در اثباتمداری دارند که این ویژگیبودن و پیشرفت
آموزانی که دارای دانش جهیدرنتخود و رسیدن به موفقیت دارند. 

ند. تری دارهایی هستند، عملکرد تحصیلی مطلوبچنین ویژگی
گرایی و پذیرش عالوه بر آن در تبیین عدم رابطه معنادار برون

نین افرادی برای یادگیری و عملکرد تحصیلی توان گفت چمی
های مطلوب اهمیت و ارزش قائل هستند، اما به دلیل داشتن ویژگی

طلبی، پرانرژی بودن، صمیمی بودن، کنجکاوی، عشق به هنر جرأت
و غیره دوستان بیشتری دارند و اکثر اوقات خود را در جمع دوستان 

تان وابط صمیمانه با دوسسپری کرده و انگیزه زیادی برای برقراری ر
دارند، لذا زمان زیادی را با دوستان سپری کرده و زمان کمتری برای 

انند دتحصیل را مهم می سوکیاین افراد از  جهیدرنتمطالعه دارند. 
کنند و از سوی دیگر زمان کمی برای مطالعه و برای آن تالش می

و  گراییرونشود رابطه معناداری بین بدارند که این امر باعث می
 آموزان وجود نداشته باشد.پذیرش با عملکرد تحصیلی دانش

ی منبع کنترل درون یافته دیگر پژوهش حاضر حاکی از آن بود که 
ا نتایج این یافته بت. با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داش

(، محمدی 9666) یفاک(، 9669همکاران )های هرباکووا و پژوهش
همکاران باقرزاده لداری و  یهاافتهی( همسو و با 6921همکاران )و 
 های فرهنگیتفاوت ییسوناهمدلیل  احتماال بود.  سوناهم( 6982)

و تفاوت در جامعه پژوهش باشد. چون پژوهش باقرزاده لداری و 
های مختلف پزشکی ( بر روی دانشجویان رشته6982همکاران )

های تواند دشواری درساست. دلیل احتمالی دیگر می شدهانجام
 کهیهنگامها باشد. رشته پزشکی در مقایسه با سایر درس

دانشجویان پس از تالش و استفاده از راهبردهای مناسب یادگیری، 
ر کنند به این باوچندین بار در درسی موفقیت الزم را کسب نمی
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ر تبیین دزیادی ندارد.  ریتأثدر تغییر نتیجه  هاآنرسند که تالش می
رابطه مثبت و معنادار منبع کنترل درونی با عملکرد تحصیلی 

آموزان با منبع کنترل درونی در مقایسه با توان گفت دانشمی
، نفساعتمادبهآموزان دارای منبع کنترل بیرونی از دانش

باالتری برخوردارند و این امر باعث  مسئلهخودکارآمدی و توان حل 
 حتمالابهتری داشته باشند و شود این افراد از خود تصور مثبتمی

این  تیدرنهاهای خود تشویق شوند که کالسیبیشتری از سوی هم
 شود.می هاآنامر باعث بهبود عملکرد تحصیلی 

ت با انگیزش پیشرف آخرین یافته پژوهش حاضر بیانگر آن بود که 
تایج ن رابطه مثبت و معنادار داشت. آموزانملکرد تحصیلی دانشع

(، 9661همکاران )های امانوئل و های پژوهشاین پژوهش با یافته
فر و (، تمنایی6926همکاران )(، نوحی و 9666همکاران )اوان و 
( 9666همکاران ) بکار و یهاافتهی( همسو و با 6926) یگندم
ها با نتیجه پژوهش ییسوناهمدلیل  رسدبود. به نظر می سوناهم

( متفاوت بودن گروه نمونه و 9666پژوهش بکار و همکاران )
های فرهنگی باشد. چون پژوهش آنان برخالف سایر تفاوت

است. با توجه به  شدهانجامها بر روی دانشجویان مالزی پژوهش
آموزان با دانشجویان و وجود متفاوت انگیزش پیشرفت دانش

دم شده این ع دیتائهای بسیاری های فرهنگی که در پژوهشتفاوت
همسویی قابل تبیین است. در تبیین رابطه مثبت و معنادار انگیزش 

زش توان گفت انگیآموزان میپیشرفت با عملکرد تحصیلی دانش
ریزی صحیح در حین حرک، پویایی و برنامهپیشرفت باعث ت

تند هایی هسآموزانی که دارای چنین ویژگیشود و دانشتحصیل می
د تحصیلی باالتری هستن نفسعزتدارای خودکارآمدی تحصیلی و 

یین شود. تبمی هاآنکه این عوامل باعث افزایش عملکرد تحصیلی 
اال اغلب آموزان دارای انگیزش پیشرفت بدانش کهنیادیگر 

، این گریدعبارتبهای هستند. یافتهیادگیرندگان خودنظم
آموزان دارای انگیزش پیشرفت آموزان در مقایسه با دانشدانش

کنند تر تنظیم میاختصاصی صورتبهپایین هدف یادگیری خود را 
و در جهت رسیدن به  یابیخودارزتری پیشرفت و به شکل منظم
عوامل باعث ارتقاء عملکرد تحصیلی کنند که این هدف حرکت می

 شوند.می هاآن
های در این مطالعه مشخص شد در یک مدلی که ویژگی 

همزمان  ورطبهشخصیتی، منبع کنترل درونی و انگیزش پیشرفت 
ارد معادله وگام آهستهآموزان بینی عملکرد تحصیلی دانشبرای پیش
صیلی تواند بخشی از تغییرات عملکرد تحمی باهمشوند، 
بینی کنند. در تبیین این یافته را پیش گامآهستهآموزان دانش
های مثبت شخصیتی توان گفت افرادی که در ویژگیمی

گرایی، باز بودن به تجربه، توافق و وجدانی بودن(، منبع کنترل )برون
درونی و انگیزش پیشرفت نمره باال و در ویژگی منفی شخصیتی 

 گیرند تالش زیادی برای دستیابیین میرنجورخویی( نمره پای)روان

ی های تحصیلها و شکستدهند، به موفقیتانجام می به موفقیت
کنند و دهند، از قوانین کالس و مدرسه پیروی میخود اسناد می

رسیدن به موفقیت تحصیلی  درراهدهند، وفق می هاآنخود را با 
دانند، با اال میقدم هستند، توانایی تحصیلی خود را بپایدار و ثابت

های تحصیلی کمتری مواجه هستند و هنگام مشکالت و چالش
و یا با کمک دیگران بر  ییتنهابههای تحصیلی مواجهه با چالش

های شوند ویژگیآیند که این عوامل باعث میفائق می هاآن
بینی معنادار شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت توانایی پیش

 آموزان را داشته باشند.عملکرد تحصیلی دانش
دهی اولین محدودیت این پژوهش استفاده از ابزارهای خودگزارش 

ارها ها بود. ممکن است در این ابزآوری دادهبرای جمع
نگری کافی نداشته باشند و مسئوالنه پاسخ ندهند. محدود خویشتن

های دبیرستان گامآهستهآموزان شدن جامعه پژوهش به دانش
محدودیت دیگر پژوهش بود. با توجه به نتایج  ورامینشهرستان 

شود برای ارتقاء عملکرد تحصیلی پژوهش حاضر پیشنهاد می
را کاهش و  هاآنرنجورخویی انمیزان روگام آهستهآموزان دانش
شناسی، منبع کنترل درونی و انگیزش سازگاری، وظیفه میزان

های آموزشی کاربردی افزایش را از طریق کارگاه هاآنپیشرفت 
ها آوری دادههای آتی برای جمعشود در پژوهشدهند. پیشنهاد می

د. استفاده شو افتهیساختاریا نیمه  افتهیساختارهای از مصاحبه
های آتی برای تعمیم نتایج و شود در پژوهشهمچنین پیشنهاد می

. استفاده شود تربزرگهای آموزشی از جامعه پژوهشی طراحی برنامه
ا بآموزان های تحصیلی دانشها و مقطعپایه سایربحث پژوهش در 

تواند زمینه جدیدی برای مطالعه باشد.می نیازهای ویژه

 منابع
(. تحول 6925زاده، سوگند )، غالمعلی، عاشوری، محمد و قاسمافروز

های آن و تفاوت مالک AAIDDو  AAMR گامی درآهسته تعریف

(، 6)69، رشد آموزش مشاور مدرسه ،DSM-V و DSM-IV-TR در

96-91. 
شناس، محمدرضا؛ باقرزاده لداری، رحیم؛ صادقی، محمدرضا؛ حق

(. رابطه منبع 6982) چراتی، جمشید؛ یزدانی میابراه دیسموسوی، 
کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

مجله دانشگاه علوم پزشکی . 88-82مازندران در سال تحصیلی 
 .96-95(، 00)96، مازندران

(. رابطه انگیزش پیشرفت 6926) فرد، محمدرضا؛ گندمی، زینبمناییت
، فصلنامه راهبردهای آموزش. با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

1(6 ،)62-65. 
ی، رچوبری، مرتضی؛ عاشوالهی، سعید؛ حسینی، طیبه؛ طیبیحبیب

های یادگیری و (. رابطه صفات شخصیت، سبک6929) جمال
لنامه دوفصراهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی فیزیک. 

.6-65(، 9)6، راهبردهای شناختی در یادگیری

شرفتیپ زشیو انگ منبع کنترل ،یتیشخص یهایژگیگام بر اساس وآموزان آهستهدانش یلیعملکرد تحص ینیبشیپ
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(. مقایسه 6986) اکبره مریم و سیف، علیگانی، سیدحسینی لر
های یادگیری دانشجویان با توجه به جنسیت، مقاطع سبک

زی در ریفصلنامه پژوهش و برنامهتحصیلی و رشته تحصیلی. 
 .29-661، 62، آموزش عالی

های (. تفاوت6980شکری، امید؛ دانشورپور، زهره و عسگری، اعظم. )
جله علوم مفات شخصیت. جنسیتی در عملکرد تحصیلی: نقش ص

 .690-619(، 9)9، رفتاری
(. رابطه 6921) ؛ حجازی، یوسف و حسینی، سیدمحمودصالحی، الهام

ی های شخصیتی و پیشرفت تحصیلبین سبک یادگیری، ویژگی
مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشجویان کشاورزی. 

 .162-161(، 9)11، ایران
(. ارتباط خودکارآمدی، تفکر انتقادی، 6929عاشوری، جمال. )

های تفکر و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان سبک
(، 9)99، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدانپرستاری. 

99-65. 
آموزان با دانش(. 6925آبکنار، سیده سمیه )عاشوری، محمد و جلیل

. چاپ اول. تهران: انتشارات رشد فراگیرنیازهای ویژه و آموزش 
 فرهنگ.

نیا، مرتضی و محمدزاده، محمدرضا همایون فاضل کلخوران، جمال؛
های دبستانی بر رشد اجتماعی کودکان بازی ریتأث(. 6921)

مجله آموزش بهداشت و ارتقای . ذیرپآموزشتوان ذهنی کم
.96-66(، 9)9سالمت ایران، 

(. 6980) یرضا و اسماعیلی، حبیب ا...عل کورانیان، فرانک؛ خسروی،
بررسی ارتباط نستوهی و منبع کنترل با فرسودگی شغلی در 

افق دانش: فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پرستاران. 
 .58-10(، 6)61، بهداشتی درمانی گناباد

د، زاده هنرمنیجه و مهرابیییالق، منمحمدزاده ادمالیی، رجبعلی؛ شهنی
 های یادگیری(. مقایسه دانشجویان پسر دارای سبک6988) مهناز

های شخصیتی، انگیزش پیشرفت و متفاوت از لحاظ ویژگی
-651(، 1)61، یشناختروانوردهای مجله دستاعملکرد تحصیلی. 

695. 
؛ کاظمی، سیما و ، علیرضایصادقمحمدی، یحیی؛ کیخا، علیرضا؛ 

یادگیری  (. رابطه راهبردهای6921) رئیسون، محمدرضا
فراشناختی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان. 

 .999-998(، 5)8، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
(. ارتباط صفات شخصیت و 6926مقیمیان، مریم و کریمی، طیبه. )

، ایران نشریه پرستاریانگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری. 
95(05 ،)96-2. 

مین صبوری، ازاده، حمید؛ نوحی، سیما؛ حسینی، سیدمرتضی؛ رخساری
(. بررسی انگیزش پیشرفت و 6926) و علیشیری، غالمحسین

کی، های پزشرابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته
مجله (. )عج پرستاری و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

.966-961(، 9)61، طب نظامی
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Prediction of Slow Paced Students’ Performance Based on Personality Traits, 

Locus of Control and Achievement Motivation 
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Abstract 

 The aim of present study was to predicting slow paced students’ performance achievement 

based on personality traits, locus of control and achievement motivation. This research was 

from type of correlation. The statistical population included all slow paced students at the high 

school of Varamin city that totally 60 student were selected by convenient sampling method. 

All of them completed the questionnaires of personality traits, locus of control and achievement 

motivation. The average of students considered as an indicator of performance achievement. 

Data was analyzed by multivariate regression. The results showed that the Personality traits of 

agreeableness and conscientiousness, internal locus of control and achievement motivation had 

a positive and significant relationship with performance achievement and neuroticism had a 

negative and significant relationship with performance achievement. These variables predict 

29/8 percent of students’ performance achievement. paying attention to the variables such as 

personality traits, locus of control and achievement motivation have crucial role in predicting 

performance achievement. 

Keywords: Personality traits, Locus of control, Achievement motivation 
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