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رابطه بین ویژگی های شخصیتی و مسئولیت پذیری معلمان با اهمالکاری و انگیزش پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان
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چکیده
پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و مسئولیت پذیری معلمان با اهمالکاری و انگیزش پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان بود .جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن مقطع متوسطه دوم و کلیه دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه
ناحیه دو شهر مشهد در سال تحصیلی  89- 89بود ،که تعداد  98نفر از معلمان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و
 168نفر از دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل
 :پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو  ،مقیاس مسئولیت پذیری روانشناختی کالیفرنیا ( ،) CPIپرسشنامه اهمالکاری تحصیلی
سولومون و راث بلوم (  ) 1898و پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس بود .جهت تجزیه و تحلیل داده  ،شاخص آمار
توصیفی (مقایسه میانگین ها ،انحراف استاندارد  ،واریانس و نمودار ) و استنباطی (رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی
پیرسون ) به کار گرفته شد .نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیت معلمان (برون گرایی،انعطاف پذیری،دلپذیر
بودن،وجدانی بودن ) با اهمال کاری دانش آموزان رابطه منفی معنی دار و با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه
مثبت و معنی دار وجود داشت.همچنین بین ویژگی های شخصیت معلمان (روان رنجورخویی ) با اهمال کاری دانش آموزانرابطه
مثبت معنی دار و با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی و معنی دار وجود داشت .نتایج دیگر پژوهش نشان
داد بین مسئولیت پذیری معلمان با انگیزش پیشرفت تحصیلی و اهمال کاری دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد.
واژههای كلیدی :ویژگی های شخصیتی ،مسئولیت پذیری ،اهمالکاری،انگیزش پیشرفت تحصیلی
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مقدمه
زندگی تحصیلی از مهم ترین دورههای زندگی فرد است که بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیتآمیز فرد تأثیر می
گذارد و در آنجا لیاقتها و تواناییها به بار می نشیند و پیشرفتهای علمی حاصل میشود .اما در زندگی روزانه تحصیلی ،دانش -
آموزان با انواع چالشها ،موانع و فشارهای خاص این دوره (از جمله نمره های ضعیف ،سطوح استرس ،تهدید اعتمادبهنفس در
نتیجه عملکرد ،کاهش انگیزش و تعامل و )...مواجه میشوند .برخی از دانشآموزان در برخورد با این موانع و چالشها موفق
1

عمل میکنند ،اما گروهی دیگری از دانش آموزان در این زمینه ناموفق هستند (نیوکامب ،امبادی ،اکلس و گومز ،
 .) 2818پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بررسی عوامل موثر بر آن موضوع مهمی است که بخش عمده ای از پژوهش های
علوم تربیتی را به خود اختصاص داده است .در ساختارهای تربیتی و آموزشی معیاری که برای سنجش میزان دستیابی به
اهداف تربیتی در نظر گرفته شده ،پیشرفت تحصیلی است .پیشرفت تحصیلی یعنی اینکه سطح مورد انتظار آموزش برآورده
شود و افزایش یادگیری سطح نمرات و قبولی دانش آموزان در دروس هر پایه تحصیلی و در تعریفی دیگر می توان گفت
چنانچه آموخته های آموزشگاهی فرد متناسب با توان و استعداد بالقوه او باشد یا آموخته های فرد متناسب با توان و استعدادی
وی بوده ،در یادگیری فاصله ای بین توان بالقوه و بالفعل او نباشد ،می توانیم بگوییم که دانش آموزان به پیشرفت تحصیلی نائل
گردیده است( .ملك مکان .) 1799 ،
انگیزش متغیری فرضی است که روانشناسان تربیتی بود و نبود و درجات آن را در دانش آموزان از راه مشاهده ی رفتار در
محیط های آموزشگاهی یا نمرات درسی اخذ شده استنباط می کنند (ریو  ، 2882 ،ترجمه سیی د محمیدی.) 1798 ،منظیور از
انگیزه ی پیشرفت یا انگیزش موفقیت  «،میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت وشرکت درفعالیت هایی است که موفقیت درآن به
کوشش و توانایی شخص وابسته دارد » (اسالوین  ،2886،ص .) 726
انگیزه تحصیلی انگیزه ی روانشناختی فراگیر ی است که با اثر گذاری بر انواع مختلف فعالیت های تحصیلی بیه تماییل
فرد برای رسیدن به هدفهای تحصیلی اشاره دارد.این سازه باحصول آگاهی از چگونگی تاثیر فرآیند های شیناختی  -انگیزشیی
فرد بر روی فعالیتهایی که برای پیشرفت تحصیلی وی اهمیت دارند  ،برآورد می شود  .در حوزه آموزشی انگیزه یك پدیده ی
سه بعدی است که دربرگیرنده ی باور های شخصی درباره ی توانایی انجام فعالیت مورد نظر ،دالیل یا اهداف فرد برای انجام آن
فعالیت و واکنش عاطفی مرتبط با انجام آن فعالیت می باشد .در خصوص دانش آموزان مقطع متوسطه انگیزش تحصییلی از
اهمیت خاصی برخور دار است  ،با این انگیزه دانش آموز ان محرک الزم را برای پایان رساندن موفقیت آمییز ییك تکلییف ،
رسیدن به هدف آموزشی یا دستیابی به درجه ی معینی از شایستگی در کارخود پیدا می کنند تاباالخره بتواننید موفقییت
الزم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند (یوسفی ،قاسمی ،فیروزنیا.) 1799 ،
درک بسیاری از رفتارهای انسان به علت پیچیده بودن آن بسیار مشکل بوده و یکی از دغدغه های روان شناسان و
پژوهشگران است به دلیل حساسیت حرفه ای،درصدد آنند علت و منشا رفتار انسانی را کشف نمایند .یکی از رفتارهای
پیچیده،اهمال کاری  2یا به آینده موکول کردن کارهاست؛ عادتی که در بسیاری از افراد وجود دارد تا جایی که پژوهشگران بر
این باورند که این ویژگی از تمایالت ذاتی انسان است.اهمال کاری عملی است که در نگاه اول ،هدف آن خوشایند کردن زندگی
است؛ ولی در اغلب موارد جز استرس ،به هم ریختگی و شکست های پیاپی،پیامد دیگری ندارد و این نکته شایسته ی ذکر
است که اهمال کاری همیشه مساله ساز نیست؛اما در اغلب موارد می تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به
اهداف،پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد(شکری و گلستانی بخت.) 1782 ،اهما ل کاری در خ صوص
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تکالیف تحصیلی یك مشکل رایج در میان دانش آموزان است و از مهم ترین علل شکست یا موفق نشدن فراگیرن در یادگیری
و دست یابی به برنامه های پیشرفت تحصیلی است.اهمال کاری تحصیلی با وظایف تحصیلی در ارتباط است و می تواند به
عنوان به تاخیر انداختن تکالیف تحصیلی،با دالیل متفاوتی توصیف شود ( یوسفی و همکاران .) 1799 ،
عوامل متعددی بر انگیزش پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی موثر است ،این عوامل به دو دسته فردی و محیطی تقسیم
می شوند.تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داده است که متغیرهای شخصیتی و شناختی (عوامل فردی) در مجموع
 98درصد و سایر متغیرها از جمله عوامل محیطی ،اجتماعی ،موقعیتی  78درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را به خود اختصاص
می دهند (فریدمن ) 2882 ،7و از آنجایی که آینده هر تمدن و فرهنگی را اندیشه پر توان و سالم معلمان آن رقم می زند و تاثیر
انکار ناپذیر معلم بر دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان از جمله مباحث مطرح دنیای تعلیم و تربیت است و معلمان به
عنوان منبع و امکانات جزء منابع اساسی جامعه محسوب می شوند  .برخی از معلمان به دلیل شرایط نامساعد کار فشارهای
فیزیکی ،فشارهای مالی ،فشارهای سازمانی) که موجب بروز فشار روانی در آنان می شوند و زمینه های ظهور امراض جسمانی،
روانی را فراهم می آورد (فرهمند .) 1796 ،بنابراین،ویژگی های شخصیتی معلمان و مسایل مربوط به ساختار شخصیتی آن ها
می تواند از عوامل تاثیر گذار بر اهمال کاری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان باشد .ویژگی شخصیت  4عبارت است از
مجموعه ای از ویژگی های جسمی ،روانی ورفتاری که هرفرد را از دیگری متمایزمی کند آیزنك پژوهش های خود رابرای
بررسی نمونه ها وانواع شخصیت و ویژگی های آنان در جهت شناخت شخصیت ها متمرکزکرده ودر این زمینه به خصوصیات
روانی گوناگونی که در روانشناسی با عناوی نی چون رگه ها ،عادات و ریختها مشخص شده اند توجه نشان داده است به نظر
آیزنك براساس روش تحلیل عوامل دوبعد عمده در شخصیت قابل شناسایی است درون گرایی – برونگرایی و تهییج پذیری
 ثبات هیجانی نوروز گرایی بعددرونگرایی  -برونگرایی به خصوصیاتی اشاره دارد که نشان دهنده گرایش به امور بیرونی و یادرونی است چنانکه فرد بیشتر به امور خارج از خود توجه داشته باشد و رفتار فرد بیشترمعلول عوامل بیرونی باشد شخصیت
گرایش به برون گرایی ودر صورتی که رف تار فرد بیشتر حاصل ارزیابی های ذهنی و عوامل درونی باشد گرایش به درونگرایی
داردخصوصیاتی از قبیل اجتماعی بودن سرزندگی تمایل به طنزوشوخی بی پروایی تمایل به رهبری تنوع طلبی وفعال بودن
اشاره به تیپ برونگرا وخصوصیاتی چون ثبات خلقی،خویشتن داری ،متفکربودن ،دقیق بودن ،ساکت وغیر اجتماعی بودن،
محافظه کاری،صلح طلبی اشاره به تیپ درونگرا دارد بدیهی است که اکثرافراد در طیف بینابینی یعنی نه کامل درونگرا ونه
کامل برونگرا قرار می گیرند بعد نوروز گرایی بی ثباتی هیجانی به خصوصیاتی چون اضطراب بیقراری بدبینی تکانشی بودن
تغییر پذیری وتهییج پذیری وثبات هیجانی به خصوصیاتی از قبیل تناسب خ لق،توانایی تصمیم گیری منطقی ،توجه به
هنجارهای اجتماعی وتوانایی سازگاری دارد ( .به نقل از موسوی ،نمازی و لطیفیان.) 1794 ،پژوهش کوثری (  ) 1781نشان داد
که یکی از سازههای مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان ،اهمال کاری آنها می باشد .اهمالکاری ،تمایل به اجتناب از
فعالیت ،محولکردن انجام کار به آینده و استفاده از عذرخواهی برای توجیه تأخیر در انجام فعالیت است (آلیس  2و ناوس ،6
 .) 2884گروهی از پژوهشگران به بررسی رابطه ی اهمال کاری با ویژگی های شخصیت اقدام نموده اند؛ براساس این پژوهش
ها افراد با روان رنجوری باال و پایی ن،نمره باالیی در اهمال کاری از خود نشان دادند؛ همچنین اهمال کاری با هوشیاری پایین و
روان نژندی رابطه دارد (واتسون .) 2881 ، 9
. Fridedman , I,A
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یکی از مهارتهایی که به افراد کمك میکند تا به خالقیت و شکوفایی برسند و وظایف خود را بطور کامل و صحیح انجام
دهند ،مسئولیتپذیری  9است .آینده نیازمند انسانهایی مسئول با توانایی انتخاب بیشتر است ،کسی که بتواند براساس احتیاج
خود نه براساس طرح ریزی دیگران برای خود ،برنامه ریزی کند (بروئر  .) 2817 ،8گالسر  ) 2888 ( 18بیان میدارد افراد برای
برخورداری از احساسات بهتر نسبت به زندگی باید مسئولیت پذیر باشند .وجود انسانهای سرد و بی تفاوتی که در تمدنی بی
بند و بار و بی هدف غوطه میخورند ،ناشی از تربیتی است که در آن احساس مسئولیت مطرح نبوده است .با اندکی تعمق می -
توان دریافت ،علت اصلی بی توجهی به دردها و نابسامانیها نداشتن نظارت عمومی و وجود تکیه گاههای فکری خطرناک
نیست ،بلکه ناشی از بی مسئولیتی یا فرار از مسئولیت و شانه خالی کردن از زیر بار آن است .بنابراین امروزه چه بسا افرادی را
شاهدیم که از خو د سلب مسئولیت میکنند ،تا از کشمکشهای ذهنی ،خود را رهایی بخشند و از قید تالشها و فعالیتهای
خسته کننده ،نجات دهند (گینات.) 1788 ،
لذا با توجه به اهمیت عملکرد تحصیلی دانش آموزان و تأثیر معلم بر آن و نیاز ارگانهایی مانند آموزش و پرورش به نتایج
این پژوهش و عدم وجود پژوهشی منسجم و کاربرد در خصوص موضوع ،محقق در این پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤال زیر
برآمده است:
آیا ب ین ویژگی های شخصیت و مسئولیت پذیری معلمان با اهمال کاری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر
رابطه وجود دارد؟
روش
با توجه به موضوع پژوهش به منظور بررسی رابطه بین متغیرها ،از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است .جامعه
آماری اول پژوهش شامل کلیه معلمان زن مقطع متوسطه دوم ناحیه  2شهر مشهد بودند که در سیال تحصییلی 89- 89
مشغول به تدریس می باشند ( .) N1 = 188جامعه آماری دوم شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم ناحیه 2
شهر مشهد بودند که در سال تحصیلی  86- 89مشغول به تحصیل می باشند (  .) N2= 1688نمونه آماری معلمان طبیق
جدول مورگان شامل  98معلم زن مرد که در یك کالس مقطع متوسطه اشتغال به تدریس داشته اند ،انتخاب شد( 98
= .) n1نمونه آماری دانش آموزان ،کلیه دانش آموزانی که در کالس هر معلم می باشند .بنابر این داده ها شامل  98داده
از معلم می باشد و  98داده از میانگین کل د انش آموزان که از محاسبه میانگین معدل کالس هر معلم بوده است (قابل
ذکر می باشد تعداد دانش آموزان برابر با میانگین هر کالس که  2دانش آموز در هر کالس انتخاب شدند)( .) n2 = 168
برای تعیین حجم نمونه معلمان از روش نمونه در دسترس استفاده شد بدین صورت که ابتدا لیستی از مدارس متوسطه
دخترانه ناحیه  2شهر مشهد تهیه شد که تعداد  28مدرسه دخترانه که در هر مدرسه  4کالس وجود داشت ،براین اساس
تعداد  98معلم انتخاب می شود.با توجه به آنکه حجم نمونه ی دانش آموزان به حجم نمونه ی معلمان بستگی داشیت،
نمونه ی دانش آموزان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد .به این صورت که از کالس های مربوط به هر معلم،
تعداد دانش آموزان برابر با میانگین هر کالس که  2دانش آموز در هر کالس ،که با توجه به دفتر ثبت شاخص بیه روش
تصادفی ساده انتخاب شد.
ابزاری که در پژوهش حاضر به کار رفته اند به شرح ذیل اند:

. Responsibility
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.Brewer
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50 .Glasser
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پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو
پرسشنامه  NEOشامل  68سوال و  2آیتم است که به صورت موافق ،کامالً موافقم ،مخالفم ،کامالً مخالفم و نظری ندارم
مطرح شده است و دارای سواالت معینی است و ویژگی شخصیتی (روان نژندی  -برون گرایی – انعطاف پذیری ،دلپذیر بودن،
وجدانی بودن) را می سنجد .برای اندازه گیری این ویژگیهای شخصیتی از پرسشنامه پنج عامل  NEOاستفاده گردید .که یك
پرسشنامه  68سوالی است و بیشتر برای ارزیابی این ویژگی پنج عاملی به کار می رود.روش نمره گذاری آزمون :در حال حاضر،
شکلهای مختلفی از  NEOدر دسترس است .در تمامی آنها ،ماده ها براساس یك مقیاس پنج درجه ای که از «کامالً مخالفم»
تا «کامالً موافقم» در نوسان است ،درجه بندی می شوند .این پرسشنامه دارای  68سوال است و برای هر سوال  2گزینه«کامالً
مخالفم» «مخالفم» « نظری ندارم» «موافقم» «کامالً موافقم» وجود دارد .استفاد ه از مقیاس های پنج درجه ای به جای ماده
های درست غلط ،موجب افزایش پایایی و کاهش ملول آزمون می شود .مدت زمان الزم جهت تکمیل پرسشنامه  18تا 12
دقیقه است و پرسشنامه به صورت خود سنجی مورد استفاده قرار می گیرد.فرم بلند این پرسشنامه در ایران توسط گروهی،
مهریار و طباطبائی(  ) 1798اعتباریابی شده و نتایج اعتبار یابی شبیه نتایج بدست آمده در آزمون در زبان اصلی بود فرم کوتاه
آن در ایران اعتبار یابی نشده است و لیکن مطالعات انجام شده توسط مك کری و کاستا(  )1882نشان داد که همبستگی  2زیر
مقیاس فرم کوتاه با فرم بلند از  %99تا  % 82می باشد .همچنین همسانی درونی زیر مقیاس های آن در دامنه  %69تا  %96بر
آورد شده است ( به نقل از علیپور .) 1781 ،
مقیاس مسئولیت پذیری روانشناختی كالیفرنیا (:)CPI
این مقیاس  42سؤال دارد که با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری افراد بهنجار  12سال به باال تهیه شده است.
آزمودنیها به صورت موافقم و مخالفم به سؤالهایی نظیر "آیا به کار خود ،حتی اگر برایتان مشکل باشد ،ادامه میدهید؟ آیا
معموالً کاری را که شروع کردهاید ،تمام میکنید؟" پاسخ میدهند .مگارگی  ) 1892 ( 11گزارش داد که ضرایب پایایی پرسشنامه
روانشناختی کالیفرنیا ب ا روش بازآزمایی و همسانی درونی در مقایسه با سایر پرسشنامههای شخصیت کامالً رضایت بخش است.
گاف  ) 1899 ( 12پس از بررسی پژوهشهای متعدد در مورد پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا نتیجه گرفت که دامنه ضرایب
پایایی بازآزمایی و همسانی درونی هر یك از میانه  8 /22تا  . 8 /91میانه ضرایب اعتبار کلی آن نیز  8 /98است (به نقل از پاشا و
گودرزیان.) 1799 ،
پرسشنامه اهمال كاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (:)7181
این مقیاس را سولومون و راث بلوم در سال (  ) 1898برای بررسی اهمال کاری تحصیلی در سه حوزه آماده کردن تکلیف،
آمادگی برای امتحان و تهی ه گزارش نیم سالی ساختند .این مقیاس شامل  21گویه است .در مقابل هر گویه طیف پنج
گزینه ای از هرگز با نمره یك ،به ندرت با نمره دو ،گهگاهی با نمره سه ،اکثر اوقات با نمره چهار و همیشه با نمره پنج قرار دارد.
افزون بر  21سؤال 6 ،سؤال (  ) 9 ،9 ،19 ،18 ،26 ،29نیز برای سنجش دو ویژگی "احساس ناراحتی از اهمالکار بودن و تمایل
به تغییر عادت تعللورزی" در نظر گرفته شده است .به منظور تعیین پایایی مقیاس اهمال کاری تحصیلی از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شده است (به نقل از راثبلوم و همکاران .) 2887 ،اونووگبوزی (  ) 2884از دانشگاه فلوریدای جنوبی ،ضریب
آلفای کرونباخ را برای سه مقوله این پرسشنامه به ترتیب  8 /96 ،8 /92 ،8 /94محاسبه کرده است .جوکار و دالورپور ( ) 1796در
پژوهش خود به منظور تعیین روایی مقیاس اهمال کاری از روش تحلیل عاملی و همبستگی گویه با نمره کل استفاده کردند .در
بررسی مقدم اتی برای انجام تحلیل عاملی ،مقدار ( ) kmoبرابر  8 /99و همبستگی گویهها با نمره کل آزمون در سطحی مطلوب
55 .M agaregi
58 .Gof
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و معنادار گزارش شده است .از این ابزار بیشتر در موارد پژوهشی استفاده شده است؛ به همین خاطر سازندگان آن نقطه برش
برای آن تعیین نکردهاند .اما هاپه 2811 ( 17؛ به نقل از کوثری ) 1781 ،نمره  68به باال را در این آزمون اهمالکاری باال و نمره
 72به پایین را اهمالکاری پایین تعریف کرده است.
پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس:
پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (  ) 1889بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز بیه پیشیرفت ییا بررسیی
بیش تر پژوهش های مربوط به آن تهیه وتنظیم شده که ابتدا شامل  82سؤال بوده است.سؤال های این پرسشینامه 18ویژگیی
افراد دارای انگیزش پیشرفت پایین را مشخص می کند،که این ده ویژگی عبارتند از:
 - 1باال بودن سطح آرزو
 - 2انگیزه قوی برای تحرک به سوی باال
 - 7مقاومت طوالنی برای مواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط
 - 4تمایل به اعمال مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام
 - 2ادارک پویایی زمان،یعنی احساس اینکه امور سریع روی می دهند.
 - 6آینده نگری
 - 9توجه به مالک لیاقت و شایستگی در انتخاب دوست و همکار
 - 9بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار
 - 8انجام دادن کاری به نحو احسن
- 18رفتار ریسك کردن پایین
در نهایت تعداد سؤال های این پرسشنامه به  28سؤال کاهش یافت و بعد به  48سوال رسید(به نقل از ابوالقاسمی .) 1791 ،
نمره گ ذاری پرسشنامه با توجه به ویژگی های  8گانه که سواالت براساس آنها تهیه شده است انجام می گیرد .بعضی از
سواالت به صورت مثبت و بعضی دیگر به صورت منفی ارائه شده است .در سواالت شماره 1،4،8،18،14
 12،16،28،27،29،29،28 ،به الف (  ،) 1به ب ( ،) 2به ج (  ) 7و د (  ) 4و در سواالت شماره 22،2،7،2،6، 22،24 ،18،21 ، 19
 17،19،26 ،12 ، 9،9،11 ،به الف (  ،) 4به ب (  ،) 7به ج (  ) 2و به د (  ) 1داده می شود .دامنه تغییر نمرات از  28تا  116می
باشد.در پژوهشی که با هدف هنجاریابی و بررسی اعتبار و روایی آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس بر روی گروه نمونهای به حجم
 1288نفر (متشکل از  688دانشآموز دختر و  688دانش آموز پسر) در مقطع دبیرستان شهر نیشابور و حومه اجرا شد .نمونه
به شیوه خوشهای چند مرحله ای انتخاب شد .در انتخاب نمونه رشته و پایه تحصیلی نیز مد نظر قرار گرفت .تقریباً  11سؤال به
 28سؤال ابزار پژوهش به منظور افزایش پایایی آن اضافه شد .ضریب اعتبار آزمون بر اساس آزمون آلفای کرونباخ برابر با
 8 /928بود .هم چنین ،ضریب اعتبار آزمون در پرسشنامه  76سؤالی برابر با  8 /988و در پرسشنامه  74سؤالی  8 /984بود.
(کمال پور،نسرین .) 1792 ،در پژوهشی دیگر که به منظور بررسی روای ی و اعتبار آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس در میان دانش
57- Hoppe
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آموزان دوره متوسطه استان گیالن انجام شد .تعداد  1278نفر از دانش آموزان دوره متوسطه استان گیالن به صورت نمونه
گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس مورد سنجش قرار گرفتند وبرای بررسی اعتبار
پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.تحلیل عاملی یافته ها نشان داد که پرسشنامه هرمنس از چهار عامل کلی یعنی
اعتماد به نفس ،پشتکار و انتخاب شغل ،آینده نگری و سختکوشی تشکیل شده است که در مجموع این چهار عامل 48 /29
درصد از کل واریانس را تبیین می کنند .همچنین سؤاالت 28،72 ،24 ،27 ،28 ،18همبستگی اندکی با سایر سؤاالت داشته و
از مجموعه  48سؤالی حذف شدند و تنها با حذف این شش سؤال ضریب اعتبار افزایش یافت یعنی ضریب اعتبار پرسشنامه با
روش آلفای کرونباخ در مجموعه  48سؤالی  8 /98بود که در مجموعه  74سؤالی به  8 /94افزایش یافت( .اکبری .) 1796،
یافته ها
پس از اجرای پرسشنامه ها ،داده های مرتبط با هر پرسشنامه استخراج شد.
جدول  1و جدول  2به ترتیب نتایج مربوط به آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) معلمان و دانش آموزان نشان داده شده
است.
جدول : 1شاخص های توصیفی ویژگی های شخصیت مسئولیت پذیری معلمان
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

برون گرایی

98

28 /62

9 /98

انعطاف پذیری

98

74 /49

9 /99

دلپذیر بودن

98

72 /86

9 /71

وجدانی بودن

98

72 /46

9 /28

روان رنجورخویی

98

28 /72

9 /28

مسئولیت پذیری

98

46/88

18 /22

همانطور که نتایج جدول  1نشان می دهد میانگین ویژگی های شخصیت :برون گرایی،انعطاف پذیری،دلپذیر بودن،وجدانی
بودن و روان رنجورخویی و مسئولیت پذیری به ترتیب  46/88 ، 28 /72 ،72 /46 ،72 /86 ،74 /49 ،28 /62می باشد
جدول : 2شاخص های توصیفی انگیزش پیشرفت و اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

انگیزش پیشرفت تحصیلی

98

97 /92

16/19

اهمال کاری

98

49 /82

21 /98
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همانطور که نتایج جدول  2نشان می دهد میانگین انگیزش پیشرفت و اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان به ترتیب 97 /92
 49 /82 ،می باشد.
به منظور تحلیل فرضیه ها ،ابتدا نتایج ضریب همبستگی و سپس نتایج رگرسیون چندگانه بررسی شد.
جداول 4 ، 7و  2نتایج مربوط به ضریب همبستگی را نشان می دهند؛ همان طور که مالحظه می شود ،نتایج جدول  7نشان
می دهد بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی معلم با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموز ان در سطح  P<8 /82رابطه
معنادار معکوس وجود دارد و بین ویژگی شخصیتی برونگرایی ؛ انعطاف پذیری ؛ دلپذیربودن ؛ با وجدان بودن معلم با انگیزش
پیشرفت تحصیلی دانش آموز ان در سطح  P<8 /82رابطه معنادار مستقیم وجود دارد  .همچنین نتایج جدول  4نشان می
دهد بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی معلم با اهمال کاری دانش آموز ان در سطح  P<8 /82رابطه معنادار مستقیم
وجود دارد .همچنین بین ویژگی شخصیتی برونگرایی ؛ انعطاف پذیری ؛ دلپذیربودن ؛ با وجدان بودن معلم با اهمال کاری
دانش آموز ان در سطح  P<8 /82رابطه معنادار معکوس وجود دارد و نتایج جدول  2بیانگر این است که بین مسئولیت
پذیری معلمان با انگیزش پیشرفت و اهمال کارتحصیلی دانش آموزان در سطح  P<8 /82به تر تیب رابطه معنادار مستقیم و
معنادار معکوس وجود دارد.
جدول : 3نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین ویژگی های شخصیت معلمان با انگیزش پیشرفت تحص یلی دانش آموزان

متغیر پیش بین

ضریب همبستگی

متغیر مالک

تعداد

سطح معناداری

برون گرایی

8 /29

8 /817

98

انعطاف پذیری

8 /27

8 /888

98

8 /49

8 /888

98

وجدانی بودن

8 /27

8 /888

98

روان رنجورخویی

- 8 /26

8 /816

98

دلپذیر بودن

انگیزش پیشرفت تحصیلی

جدول  : 4نتایج حاص ل از ضریب همبستگی بین ویژگی های شخصیت معلمان با اهمال کاری دانش آموزان
متغیر پیش بین

متغیر مالک

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد

برون گرایی

- 8 /48

8 /888

98

انعطاف پذیری

- 8 /71

8 /884

98

- 8 /27

8 /876

98

- 8 /47

8 /888

98

دلپذیر بودن

اهمال کاری

وجدانی بودن
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8 /28

روان رنجورخویی

98

8 /888

جدول  : 2نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین مسئولیت پذیری معلمان با انگیزش پیشرفت و اهمالکاری تحصیلی
تعداد

متغیر

ضریب همبستگی

سطح معناداری

مسئولیت پذیری ×انگیزش پیشرفت تحصیلی

8 /28

8 /888

98

مسئولیت پذیری ×اهمال کاری

- 8 /29

8 /811

98

جداول  6و  9نتایج مربوط به رگرسیون چندگانه را نشان می دهند؛ همان طور که مالحظه می شود،نتایج جدول  6نشان
می دهد با ثابت بودن سایر متغیرها هریك واحد افزایش در مسئولیت پذیری و وجدانی بودن معلم به ترتیب باعث تغییر
 8 /49 ،8 /41تغییر در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود .مقدار بتا برای متغیر پیش بین مسئولیت پذیری و
وجدانی بودن معلم به ترتیب  8 /29و  8 /22می باشد .باتوجه به مقدار tو سطح معنا داری فقط برای مسئولیت پذیری و
وجدانی بودن معلم معنادار می باشد  .همچنین نتایج جدول  9نشان می دهد با ثاب ت بودن سایر متغیرها هریك واحد افزایش
در ویژگی های شخصیت روان برون گرایی ،رنجورخویی و باوجدان بودن معلم به ترتیب باعث تغییر 8 /99 ، 1 /28و  8 /88تغییر
در اهمالکاری دانش آموزان می شود .مقدار بتا برای متغیر پیش بین ویژگی های شخصیت برون گرایی ،روان رنجورخویی و
باوجدان بودن معلم به ترتیب 8 /74 ، 8 /47و  8 /71می باشد .باتوجه به مقدار tو سطح معنا داری فقط ویژگی های شخصیت
برون گرایی ،روان رنجورخویی و باوجدان بودن معلم معنادار می باشد .
جدول  . 6رگرسیون گام به گام پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس و یژگی های شخصیت و مسئولیت
پذیری معلمان
متغیر

R

ثابت رگرسیون

8/68

2

R

8/49

خطای
استاندارد
برآورد
12/19

F

دورب

Sig

b

β

t

sig

ین -
واتسون
28/78

-

1/62

8/18

11/86

1/62

برون گرایی

8/17

8/86

8/68

8/48

انعطاف پذیری

8/48

8/18

1/98

8/89

دلپذیر بودن

8/77

8/19

1/49

8/14

وجدانی بودن

8/49

8/22

2/89

8/84

روان رنجورخویی

- 8/89

- /84

- 8/48

8/62

8
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مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال اول ،شماره  ،7بهار 7311
8/41

مسئولیت پذیری

8/29

2/66

8/88

جدول  . 9رگرسیون گام به گام پیش بینی اهمال کاری دانش آموزان بر اساس ویژگی های شخصیت و مسئولیت پذیری
معلمان

متغیر

R

2

R

خطای
استاندارد
برآورد

دوربن
-واتسون

91/22

-

2/87

8/88

برون گرایی

- 1/28

- 8/47

- 4/22

8/88

انعطاف پذیری

- 8/86

- 8/82

- 8/21

8/97

دلپذیر بودن

- 8/78

- 8/12

- 1/74

8/19

وجدانی بودن

- 8/88

- 8/71

- 7/81

8/88

روان

8/99

8/74

7/94

8/88

ثابت رگرسیون

8/98

8/28

12/84

F

Sig

b

β

t

sig

12/21

1/86

8/88

رنجورخویی
- 8/84

مسئولیت پذیری

- 8/82

- 8/24

بحث
پژوهش حاضر جهت پاسخ گویی به این پرسش انجام شد که آیا بین ویژگی های شخصیت و مسئولیت پذیری معلمان با اهمال
کاری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد؟ داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد
تجزیه تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که که بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی معلم با انگیزش پیشرفت تحصیلی
دانش آموز ان در سطح  P<8 /82رابطه معنادار معکوس وجود دارد و بی ن ویژگی شخصیتی برونگرایی ؛ انعطاف پذیری ؛
دلپذیربودن ؛ با وجدان بودن معلم با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموز ان در سطح  P<8 /82رابطه معنادار مستقیم
وجود دارد  .این نتایج با نتایج پژوهش های صالحی و همکاران(  ،) 1784ساداتی فیروزآبادی ( ، ) 1784تمنایی فر و همکاران
(  ، ) 1787کشاورز و همکاران ( ،) 1782محمودی و همکاران (  ،) 1782مقیمیان و کریمی( ، )1781ابراهیمی و همکاران ( ،)1781
کاراتاش ( ،) 2812ژانگ (، ) 2886کومارجو و کاروا (  ) 2882مشابه و همسو می باشد.به عنوان مثال فیروزآبادی (  ) 1784در
پژوهشی به این نتیجه دست یافت که بین مؤلفه های شخصیت و انگیزش رابطه وجود دارد .بدین صورت که باز بودن به تجربه
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و وجدان گرایی به صورت مثبت و روان رنجورخویی به صورت منفیی انگییزش درونی را پیش بینی می کرد .همچنین بی
انگیزشی توسط عامیل وجیدان گراییی بیه صیورت منفیی و روان رنجورخویی به صورت مثبت پیش بینی می شد .در تبین
احتمالی این نتایج می توان گفت معلمی که دارای ویژگی وظیفه شناسی است در حقیقت از نظر برنامه ریزی اهداف آینده
منظم تر ،منضبط تر وپیشرفت گراتر و همچنین قابل اعتماد ،مسئول و کارآمد بوده که همین خصوصیات باعث می شود با
برنامه ریزی دقیق و من ظم در امور درسی برای کلیه دانش آموزان ؛آنان را در پیشبرد و اهداف درسی و افزایش عملکرد
تحصیلی یاری می نماید .همچنین معلمی که برونگرایی باالیی دارد فعال بوده،گرایش به شادمانی دارد که همین شادمانی او
باعث اثرات مثبت روانی در دانش آموزان خواهد داشت.
همچنین نتایج نشان داد که بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی معلم با اهمال کاری دانش آموز ان در سطح P<8 /82
رابطه معنادار مستقیم وجود دارد .همچنین بین ویژگی شخصیتی برونگرایی ؛ انعطاف پذیری ؛ دلپذیربودن ؛ با وجدان بودن
معلم با اهمال کاری دانش آموز ان در سطح  P<8 /82رابطه معنادار معکوس وجود دارد  .نتایج این فرض با تحقیقات پیشین
تمنایی فر و قاسمی (، ) 1786محسن زاده و همکاران(  ، ) 1782امامی پور و سلطانی ( ،) 1784سوری نژاد و همکاران( ) 1784
،الی وهمکاران ( ، ) 2812موریس و فریتز ( ،) 2812سانگ لی و همکاران (  ، ) 2812لیونز و همکاران ( ، )2814اوزر( ، ) 2814لوینز
و رایس (  ) 2814هماهنگ و همسو می باشد  .به عنوان مثال تمنایی فر و قاسمی ( ) 1786در مطالعه ای نشان دادند بین اهمال
کاری تحصیلی و صفات شخصیت) روان رنجورخویی ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه و باوجدان بودن (رابطه معنادار وجود دارد .
همچنین بین مدیریت زمان و اهمالکاری تحصیلی رابطه معنادار مشاهده گردید .در تبین یافته های به دست آمده می توان
گفت از آنجایی که دانش آموزان دارای ویژگی شخصیتی روان رنجوری نگران،عصبی،مایوس و ناامید،دارای استرس،آسیب پذیر
و شتابزده هستند .معموال حال و هوای منفی در محیط کال س خود دارند و عموما نسبت به تحصیل هم نگرش منفی
دارند؛بنابراین فرد روانرنجور مدام خود را سرزنش می کند و در برخورد با وقایع روزمره،به ویژه وقایع مربوط به امور تحصیلی،
استرس و اضطراب بسیار تجربه می کند و این امر می تواند به کاهش کارآمدی فردی و بدبینی نسبت به فعالیت های مدرسه و
در نتیجه اهمالکاری تحصیلی منجر شود.همچنین خود نظم دهی در افراد وظیفه شناس سبب کاهش میزان اهمال کاری در
افراد می گردد .افراد دارای خود نظم دهی باال برای انجام دادن تکلیف خود برنامه ریزی دارند و کمتر مرتکب اهمال کاری می
شوند،از آنجایی که افراد وظیفه شناس افرادی دقیق در انجام امور،عالقمند به نظم و ترتیب و همیشه آماده برای انجام دادن
تکالیف هستند،کارها و تکالیف روزانه را بی درنگ انجام می دهند و در انجام تکالیفشان مرتکب اهمال کاری نمی شوند.
نتایج دیگر پژوهش نشان داد بین مسئولیت پذیری معلمان ب ا انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سطح P<8 /82
معناداری مثبت حاصل شده است و با اطمینان  % 82فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .نتایج این فرض با
تحقیقات پیشین حاجی محمدی و تقوایی( ، ) 1782دربانه ( ، ) 1784حیدریهزاده و همکاران ( ، ) 1787قرنجیك و همکاران
( ، ) 1787خدیوی و اللهی( ، ) 1782میکائیلی (  ، ) 1788طباطبایی و همکاران (  ) 1799هماهنگ و همسو می باشد .به عنوان
مثال حاجی محمدی و تقوایی(  ) 1782در مطالعه ای به این نتایج دست یافتند که مسئولیت پذیری و ادراک از محیط کالس،
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کند و مؤلفه های هر دو متغیر مسئولیت پذیری و ادارک از محیط کالس با
پیشرفت تحصیلی رابطه دارد ..در تبین احتمالی این نتایج می توان گفت با توجه به نظریه سرتو(  ) 1889تاثیر تعهد درونی
برمسؤولیت پذیری قابل تبیین است ،سرتو  ،مسؤولیت پذیری یك الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه
فعالیت هایی که برعهده او گذاشته شده است ،تعریف می کند و معتقد است که مسؤولیت پذیری از درون فرد سرچشمه می
گیرد فردی که مسؤولیت کاری را بر عهده می گیرد ،توافق می نماید که یك سری فعالیت ها و کارها را انجام دهد و یا بر انجام
این کارها توسط دیگران ،نظارت داشته باشد .همچنین با توجه به نظریه گالسر که معتقد است مشکل انسان ها و ناهنجاری
های آنها از مسؤولیت نپذیرفتن است زیرا ،آنها نمی توانند نیازهای اساسی خود را بر اساس وضعیت صحیح و انسان دوستانه
ارضا کنند اینگونه تبیین می شود دانش اموزان دارای پیشرفت تحصیلی باالتر در برابر دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی
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پایین تر دارای قدرت مسؤولیت پذیری باالتری می باشند و در واقع پذیرش مسئولیت خود یکی از عوامل موثر در موفقیت می
باشد .از آنجا که افراد مسئولیت پذیر احساس امنیت باالیی دارند دارای عزت نفس هستند احساس تعلق دارند و تعهد درونی و
بیرونی هم از خصایص آنهاست چنین افرادی در پی انجام کار به بهترین نحو ممکن هستند و می خواهند کاری را که در دست
انجام دارند به بهترین شکل ممکن به انجام برسانند این دانش آموزان به خودشان متکی هستند و دارای انگیزه درونی بیشتری
برای انجام تکالیف و مدیریت فرایند تحصیلی خویش می باشند به همین دلیل طبیعی است از پیشرفت تحصیلی بیشتری
برخوردار باشد.
همچنین نتایج حاکی از آن بود که بین مسئولیت پذیری معلمان با اهمال کاری دانش آموزان در سطح  P<8 /82معناداری
منفی حاصل شده است و با اطمینان  %82فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .نتایج این فرض با تحقیقات پیشین
کریمی و همکاران(  ، ) 1784حیدریهزاده و همکاران (  ، ) 1787مظفری و شفیع آبادی (  ، ) 1781واالس و اسمیت (  ) 2812و
کامین و فرانك (  ) 2812هماهنگ و همسو می باشد  .به عنوان مثال کریمی و همکاران(  ) 1784در پژوهشی با عنوان بررسی
رابطه بین مسئولیت پذیری و آنومی اجتماع) اهمال کاری(در میان کارکنان سازمان تعاون روستایی استان کردستان به این
نتایج دست یافتند که بین مسئولیت پذیری و آنمی اجتماعی)اهمال کاری( ،در سطح اطمینان 88 %رابطه معنادار می باشد
همچنین وفاداری دارای بیشترین هم بستگی مثبت با آنمی اجتماعی می باشند ،همچنین آزمون رگرسیون چندان نیز نشان
دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین مسئولیت پذیری و قانونی اجتماعی) اهمال کاری (با اطمینان  88 %می باشد .در
پژوهشی دیگر مظفری و شفیع آبادی ( )1781به این نتایج دست یافتند که تابآوری با مسئولیت پذیری و بین تابآوری با پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد .در تبین احتمالی این نتایج می توان گفت مسئولیت پذیری،ازویژگیهای اصیل
انسان است،که رشدوتکامل فردوجامعه انسانی وهمچنین حفاظت ازطبیعت،درگروآن است .بدین صورت که ازطریق مسئولیت
پذیری،رابطه انسان باخود ،همنوعان وطبیعت،متعادل می گردد .به هرحال انسان موجودی اجتماعی است که جهت همزیستی
مسالمتآمیزناگزیرازپذیرش مسئولیتهای گوناگون است،مسئولیت پذیری امری است که انجام کارمفیدوجلوگیری ازکارمضررابه
میزان زیاد،تضمین میکند (سهیلی .) 1799 ،استیل (  ) 2889معتقد است مفهوم اهمالکاری ،به طور قابل مالحظه ای با
مسئولیت پذیری همپوشانی دارد  .علیرغم این همپوشانی ،مسئولیت پذیری سازه ی گسترده تری است که با اصطالحات
متنوعی نظیر همنوایی ،کنترل تکانه ،پیشرفت طلبی ،احتیاط کاری ،اصول اخالقی ،سازماندهی ،انضباط شخصی ،کمال،
اطمینان و اعتماد تعریف می شود .برای نمونه ،انضباط شخصی به عنوان یکی از شاخص های مسئولیت پذیری شامل موارد
متعددی است که یادآور اهمالکاری هست) برای مثال ،فرد ممکن است قبل از انجام کار ،تصور کند که وقت را از دست داده
است( .اهمالکاری از نظر مفهومی نشانگر عدم مسئولیت پذیری است .اهمالکاری با سازماندهی ضعیف و انگیزش پیشرفت پایین
مرتبط است) استیل .) 2889 ،سازماندهی به نظم و ترتیب وبرنامه ریزی در زندگی اشاره دارد .افرادی که انگیزش پیشرفت
باالیی دارند ،اهداف دشوارتری را برای خود تنظیم می کنند و اغلب از عملکرد خود در جهت رسیدن به آن اهداف لذت می برند
.بنابراین ،باوجود اینکه اهمالکاری با مسئولیت پذیری متفاوت است اما می تواند به عنوان یکی از جنبه های اصلی آن در نظر
گرفته شود) استیل. ) 2889 ،پیشنهاد می شود مشاوران و روان شناسان آموزش و پرورش از یافته های حاصل از پژوهش های
مرتبط با اهمال کاری تحصیلی با جنبه هایی که سبب عالقه یا بی عالقگی به فعالیت های تحصیلی می شود به صورت
کاربردی استفاده نمایند.همچنین توصیه می شود در نیازسنجی دوره های آموزشی ضمن خدمت معلمان و جلسه های آموزش
خانواده ،دوره افزایش مسؤولیت پذیری در اولویت دوره های آموزشی قرار بگیرد تا بدین ترتیب دبیران و والدین با شیوه های
مختلف آشنا شوند تا با کمترین تالش دانش آموزان و فرزندان را به انجام رفتار های مسؤوالنه و انجام وظایف به صورت خود کار
 ،ترغیب کنند.
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تقدیر و سپاس
از تمام دانش آموزان عزیزی که در این پژوهش شرکت نموده و با صرف وقت و حوصله ،پژوهشگران را یاری کردند ،همچنین از
مسئوالن محترم و اولیای محترم دبیرستان های دخترانه ناحیه  2شهر مشهد که نهایت همکاری را مبذول داشته و در جهت
تحقق این پژوهش تالش نمودند ،نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
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