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 آموزان نخبه و عاديمقایسه ابعاد شخصیت و خودكارآمدي عمومی دانش

 2، كسري شريفي1احسان جمشيدي

 چکیده 

آموزان نخبه و عادي انجام شد. اين پژوهش پژوهش حاضر با هدف مقايسه ابعاد شخصيت و خودكارآمدي عمومي دانش   

آموزان نخبه و عادي مقطع متوسطه شهر كرمانشاه از سال انشمقايسه اي بود. جامعه آماري شامل كليه د -توصيفي از نوع علي

بودند كه با استفاده از نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي، نمونه اي به حجم  29-29تا سال تحصيلي  21-22تحصيلي

( 1299)مک كري و كاستا، ( NEOهاي ابعاد شخصيت نئو)نفر عادي( انتخاب و همتا شدند. پرسشنامه 91نفر نخبه و  91نفر ) 111

ها با استفاده از ( به عنوان ابزارهاي اندازه گيري استفاده شدند. داده1292شرر و همکاران، ( (GSEو خودكارآمدي عمومي)

تحليل واريانس چندمتغيري )مانوا( مورد تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد كه از بين ابعاد شخصيت بُعد روان رنجورخويي 

آموزان نخبه و عادي تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه ئوليت پذيري و همچنين در مولفه ي خودكارآمدي عمومي بين دانشو مس

به يافته ها خودكارآمدي عمومي عامل موثري در افزايش پيشرفت تحصيلي است و نيز الزم است در طراحي و اجراي برنامه هاي 

 بعاد روان رنجورخويي و مسئوليت پذيري توجه بيشتري شود.آموزشي بر ويژگي هاي شخصيتي خصوصاً ا
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 مقدمه

پيچيدگي امر تعليم و تربيت و نيز دسترسي به حوزه اي از معرفت كه ما را علي رغم همه معضالت در رسالتي كه بر دوش داريم، 

ژوهش هاي علمي دارد. هرچند تاكنون به داليل عديده، تحقيقات در آموزش و پرورش نتوانسته جايگاه اصلي راهبر باشد نياز به پ

خود را پيدا كند كه شايد يکي از اصلي ترين داليل آن، عدم باور و اعتقاد مديران به نتايج اينگونه تحقيقات باشد اما به هرحال نمي 

 ، پاسخ گوي اين همه پرسش در نظام تعليم و تربيت بود.  توان بدون استناد به يافته هاي تحقيقاتي

يکي از پديده هاي طبيعي مشهود در تمام ساختارهاي جوامع انساني وجود تفاوت است. وجود تفاوت هاي فردي در ميان     

کي از مهمترين آموزان از نظر هوش، شخصيت، پيشرفت تحصيلي، استعداد، وضعيت اقتصادي و اجتماعي و قدرت يادگيري يدانش

مسائلي است كه معلمان در كالس هاي درس خود با آن مواجه اند، چرا كه معلمان به تجربه دريافته اند كه شيوه برخورد با 

آموزان به طور يکسان مفيد باشد. يک شاگردان مختلف و نيز پيروي از يک روش تدريس خاص نمي تواند براي همه ي دانش

 و كارآمد اين تفاوتها را به شکل طبيعي از توانايي ها و قابليت ها دريافت و ادراک مي كند.نظام آموزشي سالم، انساني 

به استناد ماده چهار اساسنامه بنياد نخبگان، نخبه به فرد برجسته و كارآمدي اطالق مي شود كه اثرگذاري وي در توليد و گسترش     

س باشد و هوش، خالقيت، كارافريني و نبوغ فکري وي در راستاي علم و هنرو فناوري و فرهنگ سازي و مديريت كشور محسو

توليد و گسترش دانش و نوآوري، موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و اعتالي جامعه انساني كشور گردد )اساسنامه 

پژوهش به بررسي (. عوامل مؤثر بروضعيت تحصيلي بسيار گسترده و وسيع هستند. اين 1399بنياد ملي نخبگان كشور مصوب 

آموزان پرداخته است.ويژگي هاي شخصيت تعيين كننده مقايسه اي دو عامل ابعاد شخصيتي و خودكارآمدي عمومي در دانش

نحوه سازگار ي فرد با اين وقايع استرس زا بوده و الگوهايي از افکار، احساسات و اعمال را منعکس مي كند كه در طي زمان و 

(. اين صفات مي توانند منحصر به فرد باشند يا كل اعضاي يک گونه در آن 2112، 1پايدار هستند )اوندر موقعيت هاي مختلف نسبتاً

(. بهترين مفهوم سازي از شخصيت در مدل پنج عاملي 2111، 2سهيم باشند اما الگوهاي آن در هر فرد تفاوت دارند )لي و آشتون

ارائه شد. شخصيت بر اساس  9انشناس آمريکايي به نام هاي كاستا و مک كري( كه از سوي دو رو2119، 3تبلور يافته است )فارنهام

( تشريح شده اند. بُعد روان 1399؛ حق شناس، 6،2113)پروين، الورنس، سروون و دنيل 9ويژگي هاي اصلي در پنج ويژگي بزرگ

شامل خونگرمي،  9رون گراييشامل بي ثباتي هيجاني، وجود حاالت تکانشي و مهارت هاي سازگاري ضعيف، بُعد ب 2نژندي

                                                           
1.Onder  
2. Lee & Ashton  
3. Furnham 
4. Costa & McCrae 
5. Big Five  
6.Pervin, Lawrence, cervone & Daniel  
7.Neuroticism  
8.Extraversion  
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شامل  2شامل خالقيت، فکر و احساسات مستقل و كنجکاوي، بُعد سازگاري 1شجاعت و رفتارهاي فعال، بُعد انعطاف پذيري

شامل خودكنترلي و سازماندهي است. هرچه توان سازگاري فرد باال باشد رضايت فرد  3زودباوري، رضايت، بُعد وظيفه شناسي

( معتقد است كه ويژگي هاي شخصيتي روان 2116) 9ژانگ(. 1399يرزايي، فتحي آشتياني، مهرابي و احمدي، افزايش مي يابد )م

رنجورخويي، برونگرايي و سازگاري به اندازه عامل هاي پذيرش و وظيفه شناسي بر عملکرد تحصيلي مورد توجه قرار نگرفته اند و 

( روابط مثبت و 2113) 9متغيرها به همراه داشته باشد. كارديوم و كراپيکروان رنجورخويي مي تواند اثر مثبت يا منفي بر اين 

( بر رابطه 2119) 6معناداري بين پيشرفت تحصيلي و عامل هاي پذيرش، وظيفه شناسي و روان رنجورخويي يافتند. كوروتکوو و هانا

ناسي و پذيرش با عملکرد تحصيلي تاكيد منفي و معنادار بين روان رنجورخويي و انگيزش تحصيلي و رابطه مثبت بين وظيفه ش

 2بندورا 9است. خودكارآمدي از نظريه شناختي اجتماعي 2از ديگر عوامل مورد بحث در اين پژوهش، خودكارآمدي كردند.

( نشأت گرفته و به عنوان يک متغير شخصيتي، نقش بسزايي در برخورد فرد با مسائل زندگي دارد )شوارتزر و لوتس 1222)

بندورا خودكارآمدي را اعتقاد به توانايي هاي فرد در سازماندهي و انجام اعمال  (.2112، 11؛ ساالمي و اوگوندوكن2112 ،11سينسکا

(. بندورا خودكارآمدي را توانايي 2116، 12مورد نياز براي رسيدن به يک هدف تعريف مي كند )كوربانگلو، آكويونلو و يومي

تعريف نموده و بيان مي دارد خودكارآمدي بر تفکر و رفتار فرد تأثيرگذار است. همچنين  تسلط فرد بر موقعيت و ايجاد پيامد مثبت

خودكارآمدي به قضاوت هاي افراد در رابطه با توانايي هايشان براي به ثمر رساندن سطوح طراحي شده عملکرد اطالق مي گردد 

يانجي شناختي عمل انسان تأكيد دارد از طرفي چاپ صدها بندورا بر اهميت ادراک فرد از كارآمدي به عنوان م(. 1222)بندورا، 

مقاله در دهه گذشته در مجله هاي مختلف علمي بيانگر اهميت و جايگاه سازه خودكارآمدي در جنبه هاي مختلف زندگي و 

نوشت خود انسان ها داراي نوعي نظام خودكنترلي و نيروي خود تنظيمي هستند و در سر(. 2112، 13سالمت انسان هاست)مادوس

اي ايفا مي كنند. ضعف در خودكارآمدي، احساس ناتواني در اعمال نفوذ و تأثير بر رويدادهايي كه فرد را تحت نقش تعيين كننده

(. فرد خودكارآمد، به صورت مداوم در 1399ترجمه جوادي و كديور،  2111تأثير قرار مي دهند، را در پي دارد )پروين و جان، 

                                                           
1.Openness to experience  
2. Agreeableness  
3.Conscientiousness  
4 . Zhang 
5 . kardum & Krapic 
6 . Korotkov & Hannah 
7. Self- efficacy  
8. Social cognition Theory  
9 . Bandura 
10. Schwarzer & Luszczynska  
11. Salami & Ogundokun 
12. Kurbanoglu, Akkoyunlu & Umay 
13 . Maddux 
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(. خودكارآمدي تاثير مهمي بر هدايت منابع در 2119، 1فع يا تقويت نقاط ضعف و قوت خود است )ارگيوآلحال خودارزيابي و ر

( 1399(. يافته هاي پژوهش اقدمي باهر، نجارپوراستادي و ليوارجاني )2119، 2جهت رسيدن به اهداف دارد )وانکوور، مور و يودر

محققان زيادي رابطه مثبت بين باورهاي دي رابطه وجود دارد. نشان داد بين احساس خودكارآمدي با احساس موفقيت فر

نتايج پژوهش زينلي پور، زارعي و زندي نيا (. 2113، 3خودكارآمدي را با موفقيت تحصيلي گزارش كرده اند )پاجاراس و شانک

ان و پسران تفاوت ( نشان داد خودكارآمدي عمومي دختران بيشتر از پسران است ولي بين خودكارآمدي تحصيلي دختر1399)

بسيار اندكي وجود داردكه معنادار نيست.همچنين يافته ها نشان داد كه بين خودكارآمدي عمومي و تحصيلي با عملکرد تحصيلي 

بر تجليات  و باورهاي وي در مورد توانايي هايش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. با عنايت به تأثير ويژگي هاي دروني هر فرد

آموزان نخبه و در پژوهش حاضر اين فرضيه مطرح مي شود كه بين ابعاد شخصيت و خودكارآمدي عمومي دانش بيروني اش،

آموزان نخبه و عادي انجام عادي تفاوت وجود دارد. اين پژوهش با هدف مقايسه ابعاد شخصيت و خودكارآمدي عمومي دانش

 شد.

 روش 

 مقايسه اي بود. –علي طرح پژوهش حاضر توصيفي از نوع  نوع و طرح پژوهش:

آموزان نخبه و عادي مقطع متوسطه شهر جامعه آماري پژوهش شامل كليه دانش :گیريي آماري، نمونه و روش نمونهجامعه

بودند كه با استفاده از نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي، نمونه اي به حجم  29-29تا  22-21كرمانشاه از سال تحصيلي 

 نفر عادي( انتخاب و و از نظر جنسيت و مقطع تحصيلي و وضعيت اقتصادي خانواده ها همتا شدند. 91نفر نخبه و  91نفر ) 111

 ابزار پژوهش:

  (:Neoپرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت مك كري و كاستا )

نعطاف پذيري، سازگاري و ويژگي روان نژندي، برون گرايي، ا 9سوالي استفاده شد. اين پرسشنامه  61در اين پژوهش از فرم    

و بالعکس  9سوال(. نمره گذاري با امتيازهاي صفر تا  12درجه اي مي سنجد)هر مقياس  9وظيفه شناسي را در يک طيف ليکرتي 

( در مطالعه اي كه به منظور 2119است. مک كري و كاستا ) 99بوده و حداقل و حداكثر نمره در هر خرده مقياس صفر و 

، 91/1، 96/1عامل فوق را به ترتيب از راست به چپ  9نفر انجام دادند آلفاي كرونباخ  1922رسشنامه بر روي تجديدنظر در اين پ

عامل فوق را به  9( جهت بررسي همساني دروني ضريب آلفاي كرونباخ 1396گزارش كردند. آتش روز) 22/1و  62/1، 29/1

( فرم كوتاه اين پرسشنامه را بر روي نمونه1391دست آورد. كيامهر )به  22/1و  39/1، 22/1، 99/1، 29/1ترتيب از راست به چپ 

                                                           
1.Ergul  
2. Vancouver, More & Yoder  
3 . Pajares & Schunk 
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نفر از دانشجويان دانشکده علوم انساني دانشگاه تهران اعتباريابي كرد. در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ كل  391اي با حجم 

 بدست آمد. 99/1و  93/1، 91/1، 92/1، 93/1عامل فوق به ترتيب از راست به چپ  9و براي  99/1پرسشنامه 

 (1593) 1پرسشنامه خودكارامدي عمومی شرر

 23با  1292اين پرسشنامه عقايد فرد و توانايي وي براي غلبه بر موقعيت هاي مختلف را مي سنجد. توسط شرر و همکاران در سال    

رآمدي در موقعيت هاي ماده ديگر مربوط به تجارب خودكا 6ماده آن مربوط به خودكارآمدي عمومي و  12ماده ساخته شد. 

درجه اي نمره گذاري مي شوند  9ماده اي استفاده شد. سواالت در يک طيف ليکرتي  12اجتماعي است. در اين پژوهش از فرم 

گزارش كردند. در پژوهش نجفي ضرايب پايايي از طريق  96/1(. شرر و همکارانش آلفاي كرونباخ آن را 1399)جهاني ملکي، 

و در پژوهش براتي و بختياري ضرايب پايايي به روش دونيمه كردن  99/1و آلفاي كرونباخ برابر  99/1ابر روش دو نيمه كردن بر

 92/1(. پايايي اين مقياس در اين پژوهش از طريق آلفاي كرونباخ 1393به دست آمد )اصغرنژاد،  22/1و آلفاي كرونباخ  26/1برابر 

 به دست آمد.

آموزي در سطح استان شناسايي شدند يعني نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر علمي دانشآموزان نخبه دانشي اجراء: شیوه

آموزان بررسي گرديد و تعداد مورد نظر انتخاب بدين ترتيب كه به آموزش و پرورش كل مراجعه و پرونده هاي تحصيلي دانش

ه شرح و پرسشنامه ها بين آن ها توزيع و به صورت شدند. سپس نحوه پاسخگويي صحيح به پرسشنامه هاي مذكور براي افراد نمون

 گروهي تکميل شد.

  ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 ها با استفاده از آمار توصيفي و تحليل واريانس چندمتغيري )مانوا( مورد تحليل قرار گرفت.داده

 نتایج 

 هاي توصیفیافتهیشناختی و اطالعات جمعیت

بود.  612/1و  36/12آموزان عادي و دانش 232/1و  13/12آموزان نخبه به ترتيب دو گروه دانشميانگين و انحراف معيار سني 

مقطع  1/21و  26مقطع سيکل،  3/36و  9/29مقطع ابتدايي،  9/19و عادي  2/19آموزان نخبه ميانگين سطح تحصيالت والدين دانش

آموزان درصد دانش 29/12از نظر اوضاع اقتصادي و درآمدي داراي تحصيالت دانشگاهي بودند. همچنين  2/22و  6/31ديپلم و 

آموزان عادي در درصد دانش 2/92آموزان نخبه و درصد دانش 29/91آموزان عادي در سطح ضعيف، درصد دانش 9/22نخبه و 

 آموزان عادي در سطح باال بودند.درصد دانش 3/39آموزان نخبه و درصد دانش 9/31سطح متوسط و 

 

 

 اي استنباطی هافتهی

                                                           
1.Shere's general self-efficacy scale  
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. میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی ها در متغیرهاي مورد مطالعه1جدول   

آموزاندانش متغير  M SD 

6111/32 عادي روان رنجوري خويي  19/2  

2911/29 نخبه  23/3  

91/91 عادي برون گرايي  39/2  

96/91 نخبه  29/3  

21/39 عادي تجربه پذيري  92/9  

62/39 نخبه  23/3  

23/39 عادي توافق پذيري  39/9  

91/39 نخبه  96/3  

91/32 عادي وظيفه شناسي  92/9  

11/96 نخبه  21/9  

91/91 عادي خودكارآمدي  912/2  

93/92 نخبه  99/9  

ؤلفه آموزان نخبه و براي مآموزان عادي باالتر از ميانگين دانشبراي مؤلفه روان رنجورخويي ميانگين دانش 1بر اساس جدول     

آموزان عادي است. سطوح معناداري تمامي آزمون ها قابليت آموزان نخبه باالتر از ميانگين دانشوظيفه شناسي، ميانگين دانش

استفاده از تحليل واريانس چند متغيري )مانوا( را مجاز مي شمارند. نتايج آزمون المبداي ويلکز نشان داد كه مقايسه ابعاد شخصيت 

 = المبدي ويکلز(. P  ،21/2  =F  ،696/1 < 111/1آموزان نخبه و عادي معنادار است )دانشو خودكارآمدي در 

آموزان عادي و نخبه. نتایج حاصل از آزمون اثرات بین دو گروه دانش3جدول   

 اندازه اثر DF MS F P متغير

63/13 1 روان رنجوري خويي  93/93  111/1  91/1  

31/1 1 برون گرايي  112/1  229/1  111/1  

21/19 1 تجربه پذيري  66/1  921/1  119/1  

11/99 1 توافق پذيري  29/1  12/1  12/1  

11/199 1 وظيفه شناسي  22/126  111/1  61/1  

99/19 1 خودكارآمدي  66/6  11/1  19/1  
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ري وجود آموزان نخبه و عادي تفاوت معنادادر دو مؤلفه روان رنجورخويي و وظيفه شناسي در دو گروه از دانش 2طبق جدول 

آموزان نخبه باالتر است ولي در ساير آموزان عادي باالتر و نمرات وظيفه شناسي در دانشدارد. نمرات روان رنجورخويي در دانش

آموزان از لحاظ خودكارآمدي تفاوت معنادار وجود دارد بدين مؤلفه ها تفاوت معناداري مشاهده نمي شود. همچنين بين دانش

 نخبه در خودكارآمدي نمره باالتري را به دست آوردند. آموزانترتيب كه دانش

 گیري بحث و نتیجه

آموزان نخبه و عادي انجام شد. يافته هاي پژوهش پژوهش حاضر با هدف مقايسه ابعاد شخصيت و خودكارآمدي عمومي دانش    

آموزان نخبه در خودكارآمدي ب كه دانشآموزان از لحاظ خودكارآمدي تفاوت معنادار وجود دارد بدين ترتينشان داد بين دانش

آموز از توانايي هاي نمره باالتري را به دست آوردند. اين يافته را مي توتن بدين صورت تبيين كرد: برداشت و مفهومي كه دانش

خود در  آموز از توانايي و شايستگيخود در انجام كارها و تکليف دارد با وضعيت تحصيلي او در ارتباط است. چنانچه دانش

برخورد با مسائل زندگي برداشت مطلوبي داشته باشد، در انجام تکاليف تحصيلي خود بهتر عمل مي كند و موفق تر است و در 

 مقابل آن هايي كه توانايي و قابليت خود را در سطح پاييني ارزيابي مي كنند در پيشرفت تحصيلي از موفقيت كمتري برخوردارند. 

هاي پژوهش حاضر نقش وظيفه شناسي در پيشرفت تحصيلي مورد تأييد قرار مي گيرد. افراد داراي نمره باال در با توجه به يافته     

ويژگي ها  تالش، مسئوليت پذيري هستند بنابراين استنباط مي شود، اين صفت وظيفه شناسي داراي ويژگي هايي از جمله نظم،

موفقيت و پيشرفت باالتري دست  به امر تحصيل ادامه داده و در نتيجه به پذيري بيشتري موجب شده تا فرد با پشتکار و مسئوليت

 عمل نموده و هر چه دستيابي به هدف آسانتر به نظر يکي از اركان مهم و تاثير گذار در رسيدن به موفقيت يابد. اين امر به عنوان

 ه پشتکار فرد مي افزايد. چون وظيفه شناسي باپويا ب رسيدن به اهداف بيشتر شده و به صورت يک چرخه برسد اميدواري در جهت

 1يکي از پيش بيني كننده هاي عملکرد تحصيلي محسوب مي شود. اين يافته با يافته هاي پستکا صالبت شخصيت رابطه دارد

 استوني نيز رابطه منفي روان رنجور خويي با ( در دانشگاهي در جمهوري2112( همسو مي باشد. در پژوهش اليدرا )2111)

تحصيلي نشان داده شد مي توان گفت از آن جا كه در يک سوي روان رنجور خويي ثبات و اضطراب پايين و در سوي  پيشرفت

انگيزش  روان رنجور خويي، با وجود اضطراب باال نمي توانند بي ثباتي و اضطراب باال قرار دارد افراد با سطوح باالي ديگر

نفس پايين همواره از خطر  با داشتن اين صفت با عدم ثبات هيجاني باال و عزت يرندگانپيشرفت در تحصيل را داشته باشند. يادگ

اشتباه كردن اجتناب مي كنند. از انجام تکاليفي كه نيازمند به بازتوليد صرف مطالب يادگرفته شده مي باشد، بيشتر احساس راحتي 

 مي كنند و كمتر خود را درگير فعاليتهاي جديد مي نمايند. 

مختلف زندگي و به ويژه موفقيت تحصيلي ايفا  ا توجه به يافته هاي پژوش حاضر، ويژگي هاي شخصيتي نقش موثري در ابعادب   

مواجه مي كند. اين  پژوهش حاضر تعميم پذيري نتايج آن را با محدوديت مي كنند. الزم به ذكر است كه از جمله محدوديت هاي

خودگزارشي به جاي مطالعه رفتار واقعي  ي از مطالعات ديگر به دليل استفاده از ابزاربسيار بود كه نتايج مطالعه حاضر همچون
                                                           
1 . Petska 
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منظور  كسب تاييد اجتماعي ترغيب كند. به عبارت ديگر، به مشاركت كنندگان را به استفاده از شيوه هاي مبتني بر ممکن است

هاي  ت تعميم نتايج، پژوهش هاي جامع تر و در نمونهاستفاده نشد. همچنين جه تاييد مقياس هاي خودگزارشي از مشاهده رفتاري
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