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پایه شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی  3۹-3۹بودند که تعداد  ۴8۲نفر بهعنوان
نمونه بهصورت طبقهای خوشهای انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامههای انگیزش کلر ()Keller Inventory
و شخصیت نئو ( )NEO-Five Factor Inventoryبود .دادهها با نرمافزار  SPSSبا روشهای آمار توصیفی و
استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد بین مؤلفههای انگیزش ،دو مؤلفهی توجه و ارتباط دارای رابطه منفی و معنادار با
ویژگی روانرنجوری شخصیت هستند .همچنین هر چهار مؤلفه انگیزش دارای ارتباط مثبت و معنادار با
تجربهپذیری و برونگرایی و باوجدان بودن هستند .عالوه بر این ،تنها مؤلفههای توجه ،ارتباط و اعتماد از متغیر
انگیزش با مؤلفهی توافقپذیری از متغیر شخصیت ارتباط مثبت و معنادار داشتند.
نتیجهگیری :میتوان گفت که در ایجاد ،تداوم یا کاهش انگیزش در افراد ،ویژگیهای شخصیتی نقش بارزی
دارند؛ بنابراین برای افزایش انگیزش در افراد بهخصوص در زمینه پیشرفت تحصیلی الزم است آموزشها،
متناسب با ویژگیهای شخصیتی هر فرد صورت گیرد.
کلیدواژهها :انگیزش ،دانشجویان ،ویژگیهای شخصیت.

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله81/22/71:

اصالح نهایی81/29/72:

پذیرش مقاله81/22/27 :

ارجاع :سراوانی شهرزاد ،میرزا حسینی حسن ،ضرغام حاجبی مجید .رابطه ابعاد انگیزش کلر با ویژگیهای شخصیتی در دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران .راهبردهای

توسعه در آموزش پزشکی7289؛ .22-22:)7(6

مقدمه
روانشناسان به دلیل ارتباط موثرِ انگیزش با

از پیش ضروری میدانند ( .)8انگیزش نیروی

یادگیری ،مهارت و رفتار ،توجه به انگیزش را بیش

محرکهی ارضای نیازها ،عامل اشتیاق ،پشتکار و
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شهرزاد سراوانی۱و ،۲حسن میرزا حسینی ،۳مجید ضرغام حاجبی

۴

رابطه ابعاد انگیزش کلر ( )Keller motivationبا ویژگیهای شخصیتی

شهرزاد سراوانی و همکاران

انگیزش یکی از مهمترین و برجستهترین وظایف

قدر کامل باشد ،در صورتی که از مسائل انگیزشی

رهبران آموزشی و مسئوالن سطوح مختلف است

در آن غفلت شده باشد مؤثر و کارساز نخواهد بود.

( .)۲توانایی ایجاد انگیزش یکی از شایستگیهای

با اینکه انگیزش فراگیران یکی از مؤثرترین عوامل

است که مسئوالن باید در کلیه سطوح از آن بهرهمند

در کارایی برنامههای آموزشی است لیکن جزء

باشند ( .)9انگیزش ابزار اساسی تنظیم رفتار است

مغفولترین عوامل در برنامههای آموزشی است

( )۴بهطوریکه هدایت ،جهتدهی ،برنامهریزی و

(.)88

اجرای هدفمند فرایندهایی در طول زمان ،میتواند در

از متغیرهای مهمی که میتواند در ایجاد انگیزش یا

تحریک انگیزش موثر باشد ( .)۲انگیزش باعث

کاهش آن و همچنین پیشرفت تحصیلی نقش داشته

فعالیت و یادگیری و تغییر رفتار میشود ( .)5در

باشد ،ویژگیهای شخصیت میباشد .شخصیت

صورت فقدان انگیزش پرجاذبهترین و سودمندترین

جنبهای از حیات انسان است که امکان پیشبینی این-

آموزشها بینتیجه و بیحاصل خواهد بود (.)۹

که آدمی در اوضاع و احوال معین چه رفتاری از

محققان نیز رابطه معناداری را بین انگیزش و

خود نشان خواهد داد را فراهم میسازد (.)8۲

دستیابی به اهداف آموزشی گزارش دادهاند (.)۹

صاحبنظران تعاریف گوناگونی از شخصیت ارائه

نتایج پژوهشها نشان داده است که دستیابی به

دادهاند اما تعریفی که تقریبا مورد توافق همگان قرار

اهداف در افراد با کمبود انگیزش کافی ،ممکن

دارد ،شخصیت را الگوهای معینی از رفتار و

نمیباشد ( .)1از یک سو استقاللِ عمل ،ارتباط موثر

شیوههای تفکر میداند که تعیینکنندهی نحوهی

و رضایت از عوامل موثر بر انگیزش است و حمایت،

سازگاری شخص با محیط است ( .)89شخصیت

مشارکت در فعالیتها و تصمیمگیریها در ارتقای

هر فرد ،اصلیترین بُعد ساختار روانشناختی اوست

انگیزش موثرند ( )3و از طرفی دیگر انگیزش در

که به شکلگیری سبک زندگی وی کمک میکند.

جهت و شدت رفتار افراد منعکس میشود بهطوری-

همچنین شخصیت حوزه بسیار گستردهای است،

که اکثر دستاندرکاران آموزش اذعان دارند که بین

زیرا شخصیّت خود موضوعی است پیچیده و دارای

پیشرفت تحصیلی و انگیزش یادگیری رابطهای

ابعاد و جنبههای گوناگونی است .شخصیت باعث

مستقیم وجود دارد و بسیار مشاهده شده که با

تفاوت کل افراد از همدیگر میشود .اما این تفاوتها

وجود فراهم بودن تمام شرایط آموزشی مانند

فقط در بعضی ویژگیها و خصوصیات است .به

کالس ،کتاب ،استاد و امثال این موارد ،باز هم

عبارت دیگر افراد در خیلی از ویژگیهای شخصیتی

یادگیری آنچنانکه باید ،اتفاق نمیافتد ( .)81بنابراین

به همدیگر شباهت دارند .بنابراین شخصیت را

بدون شک انگیزش یکی از مهمترین عوامل موثر در

میتوان از این جهت که چگونه مردم با هم متفاوت

یادگیری است و به عواملی مانند شخصیت و توانایی

هستند و از جهت اینکه در چه چیزهایی به هم

فراگیران ،ویژگیهای تکالیف ،مشوقها و عوامل

شباهت دارند بررسی کرد .اصطالح ویژگی
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تمایل به دستیابی به اهداف است .ایجاد و تحریک

محیط آموزشی وابسته است .برنامهی آموزشی هر

رابطه ابعاد انگیزش کلر ( )Keller motivationبا ویژگیهای شخصیتی

شهرزاد سراوانی و همکاران

اطالق میشود .راجرز شخصیت را یک خویشتن

مشخصات دانشجویان و مدل انگیزشی کلر در یک

سازمان یافتهی دایمی که محور تمام تجربههای

دوره تلفیقی یادگیری دیجیتالی" ،با هدف بررسی

وجودی است تعریف کرده است و واتسون

انگیزش دانشجویان در یک دوره یادگیری دیجیتال

شخصیت را مجموعه سازمانیافتهای از عادات

تلفیقی و ارتباط آن با ویژگیهای دانشجویان انجام

میپنداشت و زیگموند فروید عقیده داشت که

دادند که ارتباط معنادار بین اعتماد به نفس و رتبه

شخصیت از نهاد ،خود و فراخود ساخته شده است

علمی ،بین دانشجویان سال باالیی و دانشجویان

(.)8۴

جدیدالورود مشاهده شد .دانشجویان سال باالتر

همچنین مطالعات نشان دادهاند که هرقدر آموزش با

نمره اعتماد به نفس باالتری نسبت به دانشجویان

ویژگیهای شخصیتی فراگیر ارتباط بیشتری داشته

سال اول بهطور متوسط گزارش کردند .در دیگر

باشد ،انگیزه یادگیری وی نیز بیشتر میشود و

ویژگیهای آنها روابط قابل توجهی مشاهده نشد

موجب افزایش یادگیری او خواهد شد .در همین

( .)8۹خداپناهی و همکاران به بررسی تعامل بین

راستا از تحقیق  Burnamو همکاران با عنوان "آیا

شخصیت و سبکهای فراانگیزشی پرداختند .آنها در

کمال گرایی سازگارانه و انگیزش خودمختارانه

این مطالعات با قرار دادن سبکهای فراانگیزشی

باعث کاهش اهمال کاری تحصیلی میشوند؟" این

بهعنوان متغیری واسطهای به ایجاد مدلی ساختاری

نتایج به دست آمد که بهطور خاص ،دانشآموزانی

از شخصیت و سبکهای فراانگیزشی در ارتباط با

که در توانایی خود برای موفقیت تردید داشتند،

عملکرد و هیجان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که

اشتباهات را به عنوان نشانهای از شکست نامیدند و

تعامل دوسویه شخصیت و سبکهای فراانگیزشی،

استانداردهای شخصیتی باال را تعیین نکردند و

میتوانند بهطور معنیداری هیجان و عملکرد را

احتمال بیشتر داشت که گزارش دهند که رفتار

پیشبینی نماید ( .)8۹غفوری آثار و همکاران در

اهمالکاری آنها مشکل ساز است .عالوه بر این،

تحقیقی با عنوان "سهم هوش هیجانی ،ویژگیهای

افرادی که در انگیزش خود بیشتر سازمان یافته

شخصیتی و عوامل جمعیتی با میانجیگری انگیزش

بودند و به خودی خود متعهد بودند (دارای ویژگی

پیشرفت در تبیین خالقیت دانشآموزان دوره

مسئولیت پذیری بودند) ،کمتر احتمال داشت که

متوسطه" نشان دادند که هوش هیجانی با خالقیت

اهمالکاری کنند .در نهایت ،افرادی که انگیزش

رابطه مثبت معنادار دارد و از ابعاد ویژگیهای

خودتنظیمی قویتری داشتند به احتمال کمتر

شخصیتی ،برونگرایی و انعطافپذیری با خالقیت

اهمالکاری میکنند و احتمال بیشتری دارد به

رابطه مثبت معنادار ،رواننژندی با خالقیت رابطه

پیشرفت تحصیلی باالتر دست یابند زیرا هم

منفی و معنادار دارد .همچنین بین ابعاد دلپذیر بودن

استانداردهای شخصی باال و هم انگیزش باالیی

و مسئولیتپذیری با خالقیت رابطه وجود ندارد.

برای دستیابی به آن دارند ( Schartz .)85و همکاران
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شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی

نیز مطالعهای با عنوان "بررسی روابط متقابل

رابطه ابعاد انگیزش کلر ( )Keller motivationبا ویژگیهای شخصیتی
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و خالقیت رابطه مثبت معنادار وجود دارد (.)81

عنوان نمونه انتخاب شدند .معیارهای ورود به نمونه

با توجه به شواهد موجود مبنی بر اینکه نظام تعلیم

شامل؛ مشغول به تحصیل بودن ،انتقالی یا مهمانی

و تربیت هر جامعه زیربنای توسعه اجتماعی،

از سایر دانشگاهها ،و معیارهای خروج از نمونه

اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی آن جامعه بهشمار

شامل؛ اخراج ،انصراف ،عدم مراجعه دانشجو برای

میرود و با توجه به نقش مهمی که دانشجویان

ثبت نام ،داشتن ملیتی غیر از ملیت ایرانی ،تمایل

پزشکی به عنوان پزشکان و درمانگران آینده در

نداشتن دانشجو به شرکت در پژوهش و یا انصراف

نظام سالمت کشور ایفا خواهند نمود ،اهمیت شناخت

وی از ادامهی شرکت در پژوهش در هر مرحله از

بهتر روابط متقابل ابعاد انگیزش با ویژگیهای

پژوهش بود .در این پژوهش ،جهت جمعآوری

شخصیتی جهت ایجاد و ارتقا و بهبود برنامه

دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:

آموزشی کشور ضروری به نظر میرسد؛ لذا

 -۱پرسشنامه انگیزشی  :Kellerبرای بررسی

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال

ابعاد انگیزش یادگیری دانشجویان پزشکی مقطع

میباشد :آیا بین ابعاد انگیزش با ویژگیهای

علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران از پرسشنامه

شخصیتی دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه

پایا و روا که براساس مدل انگیزشی  Kellerتوسط

دانشگاه علوم پزشکی ایران رابطهای وجود دارد؟

سلطانی عربشاهی و همکاران تهیه شده بود استفاده
گردید .این پرسشنامه دارای  ۲1سوال است که با ۴

روشها

محور براساس طیف لیکرت  5درجهای از کامال

این مطالعه توصیفی ،از نوع همبستگی بود .جامعه

موافقم تا کامال مخالف امتیازبندی شده و روایی آن

آماری شامل کلیه دانشجویان پزشکی مقطع علوم

با روایی محتوای و پایایی آن با بازآزمون به فاصله

پایه اعم از دانشکده پزشکی و پردیس بینالملل

 81روز و با ) (r=0.89,p=0.001و همسانی درونی

دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی

آن با آلفای کرونباخ با  1/19تایید گردیده است (.)83

 893۹-893۹بود که تعداد  ۴8۲نفر از دانشجویان

 -۲پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی  :NEOدر

پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران

این مطالعه جهت بررسی ویژگیهای شخصیتی از

بهعنوان نمونه پژوهش بهصورت طبقهای خوشهای

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو NEO-Five

انتخاب شدند .به این ترتیب که ابتدا اطالعات مربوط

 Factor Inventoryفرم کوتاه که توسط & Costa

به تعداد کالسهای علوم پایه سه سال ورودی ،3۴

 )8315( McCraeتهیه شده و حاوی ۹1سوال بود

 35و  3۹از دانشکده پزشکی و پردیس بینالملل

استفاده شد .این پرسشنامه عوامل پنجگانه

دریافت شد .سپس با توجه به اینکه در هر سال

شخصیت :رواننژندی ،برونگرایی ،انعطافپذیری،

ورودی رشته پزشکی هشت کالس بود که سه

دلپذیر بودن ،و مسئولیتپذیری (باوجدان بودن) را

کالس از شش کالس دانشکده پزشکی و یک کالس

با  8۲سوال میسنجد و با مقیاس پنجگزینهای
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همچنین این پژوهش نشان داد بین انگیزش پیشرفت

از دو کالس پردیس بینالملل بهصورت تصادفی به

رابطه ابعاد انگیزش کلر ( )Keller motivationبا ویژگیهای شخصیتی

شهرزاد سراوانی و همکاران

امتیازبندی میشود .روایی مطالعه با روایی محتوایی

افزار آماری  SPSSنسخه  ۲۴وارد شد و سپس

و پایایی آن با استفاده از روش آزمون بازآزمون به

مورد پاالیش قرار گرفت .برای توصیف و تحلیل

فاصله  9ماه برای عوامل رواننژندی ،توافقپذیری،

دادهها با روشهای آمار توصیفی (میانگین و

انعطافپذیری و وظیفهشناسی به ترتیب ،1/19

انحراف معیار) به وصف دادهها پرداخته شد .با

 1/11 ،1/۹5و  1/۹3بهدست آمده است ،در این

استفاده از آمار استنباطی (ماتریس همبستگی)

مطالعه استفاده شد ()۲1؛ ( .)۲8همبستگی بین فرم

دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت انجام

کوتاه و فرم بلند از  1/۹5برای باوجدان بودن تا

کلیه آزمونها خطا ( 1/15سطح اطمینان  35درصد)

 1/13برای رواننژندی متغیر بود .روایی همگرا و

درنظر گرفته شد.

افتراقی نشان دادند که فرم کوتاه ،پنج عامل اصلی
شخصیت را با دقت کمتری نسبت به فرم بلند

یافتهها

میسنجد .اعتبار بازآزمایی در دامنهای بین  1/1۹تا

همانطور که در جدول ( )8مشاهده میشود و با

 1/31قرار داشت .همچنین همسانی درونی

توجه به نمرات میانگین (و انحراف معیار) که توسط

زیرمقیاسها در نمونه مورد مطالعه از  1/۹۴تا 1/13

کل دانشجویان پزشکی تحت مطالعه کسب شده

متغیر بود (.)۲۲

است ،بیشترین میانگین (و انحراف معیار) در بین

برای انجام این پژوهش ،پژوهشگر پس از اخذ

مؤلفههای شخصیت مربوط به باوجدان بودن

تأییدیه از کمیته اخالق و اخذ معرفینامه از دانشگاه

( 9۲.9۲و  ،)۹.81۲و در بین مؤلفههای انگیزش کلر

آزاد اسالمی قم و اخذ مجوز اجرای پژوهش از

مربوط به رضایت ( ۲1.1۹و  )9.۴۴۴میباشد.

دانشگاه علوم پزشکی ایران و اخذ مجوزهای الزم

همانطور که جدول ( )۲نشان میدهد ،بین مؤلفههای

از آموزش دانشکده پزشکی و پردیس خودگردان

شخصیت همبستگی باالیی وجود ندارد .بدین معنی

دانشگاه علوم پزشکی ایران مبادرت به نمونهگیری

که هر کدام از آنها ،مؤلفهای خاص از شخصیت را

از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

میسنجد.

نمود .سپس پرسشنامهها به تمامی دانشجویان

همانطور که جدول ( )9نشان میدهد ،بین مؤلفههای

کالسهای منتخب که تمایل به شرکت در مطالعه

انگیزش کلر همبستگی باالیی وجود ندارد .هر کدام

داشتند جهت تکمیل ،توزیع گردید و پژوهشگر پس

از مؤلفهها ،بعد خاصی از انگیزش را میسنجد.

از بیان اهداف پژوهش و اطمینان دادن از محرمانه

همانطور که جدول ( )۴نشان میدهد که در بین

بودن اطالعات پرسشنامهها ،در مورد ابزار

مؤلفههای انگیزش ،دو مؤلفهی توجه و ارتباط دارای

گردآوری اطالعات توضیحات الزم را به

رابطه منفی و معنادار با مؤلفهی رواننژندی

دانشجویان ارائه داد .پرسشنامههای تکمیل شده در

شخصیت دارند .همچنین هر چهار مؤلفه انگیزش

همان روز از واحدهای مورد پژوهش جمعآوری

دارای ارتباط مثبت و معنادار با تجربهپذیری و
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لیکرت از (کامال مخالفم= 1تا کامال موافقم=)۴

شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا دادهها در نرم

رابطه ابعاد انگیزش کلر ( )Keller motivationبا ویژگیهای شخصیتی

شهرزاد سراوانی و همکاران

برونگرایی و باوجدان بودن هستند ولیکن تنها
مؤلفههای توجه ،ارتباط و اعتماد انگیزش با مؤلفهی
Downloaded from dsme.hums.ac.ir at 16:52 +0330 on Thursday January 24th 2019

توافقپذیری شخصیت ارتباط مثبت و معنادار دارند.
جدول  .۱میانگین و انحراف معیار مؤلفه های شخصیت و انگیزش کلر در دانشجویان پزشکی تحت مطالعه
مؤلفه

میانگین (انحراف معیار)

رواننژندی

).7..6(2171.

متغیر

تجربهپذیری

)07.32(2.7.6

برونگرایی

)07030(2.702

شخصیت

توافقپذیری

)07.01(2.70.

باوجدان بودن

).71.2(32732

توجه

)37.60(1.720

ارتباط

)370.3(267.6

اعتماد

)37.44(1.7..

رضایت

)37444(267..

انگیزش

جدول  .۲ماتریس همبستگی بین مؤلفههای شخصیت در دانشجویان پزشکی تحت مطالعه
رواننژندی

تجربهپذیری

رواننژندی

1

تجربهپذیری

**- 674.0

1

برونگرایی

توافقپذیری

برونگرایی

- 67661

676..

1

توافقپذیری

**- 672.0

**- 67326

676.3

1

باوجدانبودن

**- 673.0

**- 673.2

67633

**- 67206

باوجدانبودن

1

** -ضریب همبستگی در سطح خطای  6/61معنیدار شده است.

جدول  .۳ماتریس همبستگی بین مؤلفه های انگیزش کلر در دانشجویان پزشکی تحت مطالعه
توجه

ارتباط

توجه

1

ارتباط

**- 67046

1

اعتماد

**- 67031

**- 670.2

رضایت

**- 67040

**

رضایت

اعتماد

1
**

- 670.0

1

- 67030

** -ضریب همبستگی در سطح خطای  6/61معنیدار شده است.

جدول  .۴ماتریس همبستگی بین مؤلفه های شخصیت و انگیزش کلر در دانشجویان پزشکی تحت مطالعه
رواننژندی

تجربهپذیری

برونگرایی

توافقپذیری

باوجدانبودن

توجه

**- 6713.

**67260

**6710.

**67100

**671.3

ارتباط

*

**

*

**

**

- 67122

67240

67110

67211

67220

اعتماد

- 676.3

**6726.

*67166

*6716.

**671.3

رضایت

- 6762.

*67120

*67164

67.6

**671.4

*  -ضریب همبستگی در سطح خطای  6/60معنی دار شده است.
** -ضریب همبستگی در سطح خطای  6/61معنیدار شده است .
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رابطه ابعاد انگیزش کلر ( )Keller motivationبا ویژگیهای شخصیتی

شهرزاد سراوانی و همکاران

بحث و نتیجهگیری
ویژگیهای شخصیت با ابعاد انگیزش کلر در

یافتههای تحقیق آنها این بود که صفت شخصیت

دانشجویان دیده شد .این نتایج با نتایج شکیبا و

وظیفهشناسی با انگیزش پیشرفت همبستگی باالیی

همکاران همسو است .آنها نتیجه گرفتند تیپ

دارد .بنا به نتایج این تحقیق ،وظیفهشناسی همچنان

روانشناختی ،تمایالت افراد را در توجه ،دریافت،

یک پیشبینی کنندهی باثبات و مثبت موفقیت

پردازش و تصمیمگیری اطالعات مشخص میکند و

تحصیلی است .همچنین آنها بین صفت

این میتواند ارائه دهندهی الگوی جامعی از پویایی

تجربهپذیری و سبک معنایی رابطه مثبتی مشاهده

ذهن فرد در زندگی او باشد ( .)۲9متفاوت بودن ابزار

کردند و بین سبک جهت نایافته با ترس منفی از

سنجش و ویژگیهای آن میتواند عدم مقایسه نتایج

شکست ،برونگرایی و رواننژندی رابطه منفی

را توجیه کند .تحقیقاتی که رابطهی صفات

مشاهده کردند ( .)۲5در همین راستا ،یافتههای

شخصیتی و انگیزش را بررسی کردهاند ،با ابزارهای

حضرتی و همکاران نیز نشان داد که تجربهپذیری،

متفاوتی انجام شده و جنبههای گوناگونی از این

وظیفهشناسی و برونگرایی از عاملهای شخصیتی

متغیرها را بهصورت پراکنده گزارش کردهاند .این

مرتبط با مسایل آموزشی هستند (De Feyter .)۲۹

پراکندگی مقایسه نتایج و رسیدن به یک نتیجهگیری

و همکاران هم به این نتیجه رسیدند که باوجدان

کلی را دشوار میکند .با این وجود به نظر میرسد

بودن (وظیفهشناسی) بهطور غیرمستقیم از طریق

باز هم یک الگوی کلی از روابط استنباطپذیر باشد.

انگیزش تحصیلی تأثیرات آموزشی دانشگاهی را

این الگوی روابط در راستای نتایج این پژوهش با

تحت تأثیر قرار میدهد ( .)۲۹همچنین در راستای

قدری احتیاط میتواند نشانه تداعی ابعاد انگیزش کلر

دالیل نظری ،شواهد پژوهشی زیادی نیز در رابطه

با صفات شخصیتی باوجدان بودن (وظیفهشناسی)،

انگیزش و شخصیت وجود دارد .از جمله دالیلی که

تجربهپذیری و برونگرایی باشد که احتماال بتوان این

چرا شخصیت باید با انگیزش مرتبط باشد یکی

تداعی ابعاد را بهوضوح در دانشجویان پزشکی

وجود شواهد تحقیقاتی مبنی بر این است که

مشاهده کرد .در تحقیق  McGeownو همکاران

دانشجویان یا به صورت درونی یا به صورت

وجود رابطه مثبت باوجدان بودن (وظیفهشناسی) با

بیرونی برانگیخته میشوند و دیگر اینکه

انگیزش پیشرفت و همچنین وجود رابطه منفی آن با

دانشجویان در سبکهای یادگیریشان تفاوتهای

رواننژندی و برونگرایی و نیز وجود رابطه

فردی دارند .تفاوتهای فردی افراد ریشه در

تجربهپذیری با سبک معنایی همگی گویایی الگوی

شخصیت آنها دارد و از آنجا که دانشجویان

خاصی از رابطه بین صفات شخصیتی و انگیزش

ویژگیهای شخصیتی خود را همراه خود به کالس

تحصیلی است که همسو با نتایج این مطالعه هست

درس میآورند ،از اینرو شخصیت آنان میتواند

( .)۲۴همچنین نتایج این مطالعه همسو با نتایج

منبع توسعه ،رشد و پیشرفت و یا منبع سایر
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در این مطالعه تفاوت معنادار بین برخی ابعاد

مطالعات  Doncheو همکاران میباشد .از جمله

رابطه ابعاد انگیزش کلر ( )Keller motivationبا ویژگیهای شخصیتی

شهرزاد سراوانی و همکاران

مؤثرترین قلمرو مقیاسهای شخصیت تقابل

فرد از باریک بینی الزم و دقت زیاد اجتناب کند.

رواننژندی

بنابراین ارتباط مثبت و معنادار ویژگی باوجدان

(ناسازگاری) است .مردان و زنان با نمره باال

بودن با هر چهار مؤلفهی انگیزش خصوصا توجه و

در رواننژندی مستعد داشتن عقاید غیر منطقی

ارتباط دارای توجیه منطقی و معقول میباشد .از

هستند و کمتر قادر به کنترل تکانشهای خود بوده

آنجاییکه ویژگی باوجدان بودن یک جنبه از آن

و خیلی ضعیفتر از دیگران با مسائل کنار میآیند.

چیزی است که منش نامیده میشود بههمین دلیل

به همین دلیل منطقی به نظر میرسد که هر چهار

ارتباط مثبت و معنادار این ویژگی با مؤلفههای

مؤلفه انگیزش در دانشجویان رشته پزشکی دارای

اعتماد و اطمینان قابل توجیه است به نحوی که افراد

ارتباط منفی با مؤلفهی رواننژندی باشند.

با نمره باال در ویژگی باوجدان بودن ،افرادی

توافقپذیری بودن بُعدی از تمایالت بین فردی است.

دقیق ،خوشخلق ،و مطمئن هستند اما افراد با نمرات

یک فرد دلپذیر اساساً نوع دوست است ،او نسبت به

پایین در همین خصیصه در بهکارگیری اصول

دیگران همدردی کرده و مشتاق است که کمک کند و

اخالقی و جلب اعتماد و رضایت تالش نمیکنند که

باور دارد که دیگران نیز متقابالً کمک کننده هستند.

این با نتایج  Andersonو همکاران همسو میباشد

به همین دلیل وجود ارتباط این صفت با مؤلفههای

(.)۲3

سازگاری

(ثبات

هیجانی)

با

توجه ،ارتباط و اعتماد از متغیر انگیزش در
دانشجویان پزشکی دور از ذهن نیست.

محدودیتها

باوجدان بودن (وظیفهشناسی و مسئولیتپذیری)

در مورد محدودیتهای این پژوهش میتوان به

توصیفکننده و تسهیلکننده رفتار تکلیف محور و

نکات زیر اشاره کرد:

هدف محور است .وظیفهشناسی ویژگیهایی
همچون تفکر قبل از عمل ،به تأخیراندازی ارضای
خواستهها ،رعایت قوانین و هنجارها و سازماندهی
و اولویتبندی تکالیف را دربرمیگیرد؛ همچنین به

 این تحقیق تنها در دانشجویان رشته پزشکی مقطع
علوم پایه انجام شد.
 این تحقیق تنها در دانشگاه علوم پزشکی ایران
انجام شده است.

مفهوم قدرت طرحریزی خیلی فعال ،سازماندهی و

 این تحقیق تنها در مقطع علوم پایه انجام شده است

انجام وظایف محوله به نحو مطلوب نیز است.

و دیگر مقاطع رشته پزشکی را دربرنمیگیرد.

تفاوتهای فردی در این موارد اساس باوجدان بودن

 ضرورت پژوهشهایی از قبیل پژوهش حاضر ،به

است .فرد با وجدان هدفمند ،با اراده و مصمم است.

تازگی مورد توجه قرار گرفته است .ادبیات

 Diegmanاین حیطه را به نام «تمایل به موفقیت»

پژوهشی در حیطه طراحی انگیزشی آموزشی کلر

نامیدهاند و نشان داد که نمره باال در مؤلفهی

به حد پژوهشهای بین رشتهای و کاربردی

باوجدان بودن با موفقیت شغلی و تحصیلی همراه

نرسیده است .این موضوع یعنی عدم وجود
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 تعدیل،این مطالعه با درنظر گرفتن اثر واسطهای

 محدودیت پیشینه،پیشینه پژوهشی در ایران

 انجام،کنندگی و یا مخدوش کنندگی سایر عوامل

پژوهشی در خارج ایران و نیز محدودیت

این مطالعه با توجه به سایر مؤلفههای مطرح در

 یافتن منابع الزم برای،دسترسی به این منابع

.این زمینه اشاره نمود

مقایسه نتایج این پژوهش را به شدت مشکل

 پرسشنامه طراحی انگیزشی آموزشی کلر این
قابلیت را دارد که فرصتهای کاری بسیار زیادی
.را برای روانشناسان تربیتی فراهم آورد

.ساخته بود
پیشنهادات
 انجام این مطالعه به صورت طولی و مقایسهای

سپاسگزاری

بین دانشجویان رشتهها و مقاطع و دانشگاههای

با تشکر از کلیه دانشجویان و اساتید و پرسنل عزیز

.مختلف پیشنهاد میشود

دانشگاه علوم پزشکی ایران به پاس حمایتهای

 پیشنهادات همراستا با این موضوع پژوهش که

علمی ارزشمندشان که در انجام این مطالعه مرا یاری

سبب گسترش هرچه بیشتر دامنه یافتهها و نتایج

.کردند

 میتوان در مواردی مانند انجام،این تحقیق گردد
 انجام،این مطالعه در سایر گروههای دانشجویی
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Original Article
Abstract
Introduction: The educational system of any society is considered the basis for social,
economic, political and cultural developments. On the other hand, given the important role of
medical students as future therapists and doctors who play significant roles in the health system
of any country, understanding the interrelationships between their motivational dimensions and
personality characteristics seem necessary to create and promote educational programs. This
study intended to do so among medical students at the basic sciences level at Iran University of
Medical Sciences.
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Methods: This was a correlational- descriptive study. The statistical population consisted of all
medical students at basic sciences level, from whom 412 were selected through hierarchical
cluster sampling method. To collect data, Keller motivation and NEO personality questionnaires
were used. Data was analyzed by SPSS software version 24, using descriptive and inferential
statistics.
Results: The findings showed that there is a negative and significant relationship between two
motivational components of attention and relevance with the neuroticism feature of the
personality variable. Also, all four components of motivation have a positive and significant
relationship with openness to experience and externality and conscientiousness. Only, the
components of attention, communication and trust from the variable of motivation had a positive
and significant relationship with the variable of personality.
Conclusion: Personality characteristics play a significant role in the creation, continuity and
reduction of motivation among individuals; therefore, to increase personal motivation,
especially to improve academic achievements, trainings should be in a way that personality
characteristics of every individual person are considered.
Keywords: motivation, personality characteristics, students.
Citation: Saravani Sh, Mirzahosseini H, Zargham Hajebi M. The relationship between Keller
motivation dimensions and personality characteristics in medical students of basic sciences in
Iran University of Medical Sciences. Journal of Development Strategies in Medical Education
2019; 6(1): 22-32.

22

8931 دوره ششم شماره اول بهار و تابستان،مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

