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چكيده
هدف مطالعه حاضر تعيين رابطه بين پنج عامل شخصيت و انگيزش درونی با خودکارآمدی و همچنين امکان پيشبينی خودکارآمدی بر اساس دو متغير
فوق بود .پژوهش به روش توصيفی و با طرح همبستگی انجام شده است .جامعه آماری شامل کليه اعضاء هيات علمی جهاد داشگاهی(حدود  666نفر)
بوده و نمونه آماری آن بر اساس فرمول کوکران و با ضریب اطمينان  %45برابر با  234نفر برآورد شد .فرمها بين تمام اعضاء و به طرق گوناگون توزیع
گردید و نهایتا  245نفر در تحقيق مشارکت کردند ،که  3221درصد را خانمها و  6.24درصد را آقایان تشکيل دادند .برای گردآوری دادهها از سه ابزار
پنج عامل بزرگ شخصيت(فرم کوتاه) ،سياهه رجحان شغلی آمابایل و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر استفاده شد .یافته ها نشان داد ابعاد شخصيت
و انگيزش درونی ،بطور کلی با خودکارآمدی رابطه داشتند .رابطه بين روان رنجورخویی با خودکارآمدی منفی و معنیدار و رابطه سایر ویژگی های
شخصيتی (برون گرایی ،انعطافپذیری ،سازگاری و مسئوليتپذیری) و انگيزش درونی با آن مثبت و معنیدار بود .رگرسيون چندگانه به روش همزمان
نشانگر همبستگی نسبتا قوی بين متغيرهای مستقل و متغير وابسته تحقيق بود .و همچنين مشخص شد که  5128درصد از خودکارآمدی را این متغيرها
تبيين میکنند .یافتههای مطالعه حاضر رابطه بين شخصيت و انگيزش درونی با خودکارآمدی و امکان پيشبينی خودکارآمدی بر اساس این دو متغير را
تایيد میکند.
کليد واژگان :ویژگی های شخصيت ،انگيزش درونی ،خودکارآمدی ،شایستگی ،جهاددانشگاهی

مقدمه
در سازمانهای

انسانی از اولویتهای محوری شناخته میشود(اصيلی،
دانشپایه1

(سازمانی که عمدهترین دارایی

 ،1346ص.)1. .

آن سرمایههای دانشی است) -و جهاد دانشگاهی نيز یکی

به همين دليل ،دستیابی به الگوهایی برای شناسایی و

از این سازمانهاست -نيروی انسانی مهمترین عامل ارزش

جذب نيروی انسانی مناسب از اهميت باالیی برخوردار

آفرینی ،ایجاد و حفظ مزیتهای رقابتی و یکی از عوامل

است .یکی از مدلهای پرکاربرد که برای ارائه پاسخ به این

کليدی در تدوین چشماندازها ،اهداف و راهبرد سازمانها

نياز ایجاد شده است الگوی شایسته ساالری است.

تلقی میشود و بدون داشتن نيروی انسانی مناسب ،تحقق

هوسر )2662(2شایستهساالری را فرایند ایجاد نگرش،

اهداف راهبردی سازمان ممکن نخواهد بود .لذا نيروی

الگوهای رفتاری و اخالقی با ارزشهای پایدار از طریق

1 - Knowledge-Based Organization

2 - Hauser
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بکارگيری روشها و موازین علمی برای جذب ،بکارگيری

است(سليمانی و هویدا .)1342 ،چنانچه این باور تقویت

و پرورش نيروی انسانی میداند(معمارزاده ،نجف بيگی و

شود و سایر شرایط محيطی و سازمانی فراهم باشد ،فرد

عباسزاده .)1341 ،اسکور )2664(1یکی از ابعاد شایستگی

میتواند با چالشهای موجود در محيط کار مقابله کند و

را بعد شخصی آن میداند .به مفهوم آن دسته از ویژگیهای

موفقيت بدست آورد .نتيجه اینکار موفقيت سازمان در

اصلی شخصيتی ،که برجستهکننده قابليت یک شخص در

رسيدن به اهداف از پيش طراحی شده است(اثرزاده ،بجانی

انجام یک کار یا فعاليت هستند؛ یعنی افراد به هنگام اجرای

و ملکینيا.)1346 ،

فعاليتها یا کار چگونه رفتار میکنند و خصوصيات اصلی

یکی (دیگر) از مفاهيمی که در راستای بالندگی منابع

شخصيتی و همچنين شيوههای برخورد آنها چگونه

انسانی مطرح است ،انگيزش درونی کارکنان است(ضيایی،

است؟(جزینی و نوایی .)1343 ،علمی که در این زمينه باید

نرگسيان و آیباغی اصفهان .)138. ،بطور کلی انگيزش

از آن یاری گرفت روانشناسی است.

درونی ،اشتياق شدید و احساس مثبتی است که افراد از

نظریههای روانشناختی متعددی در طول قرون گذشته

کارشان به دست میآورند .سازمانها برای پاسخ به

سعی کردهاند که انسان را مطالعه کرده و رفتار آدمی را

نيازهای محيطی و باقی ماندن در محيط رقابتی نياز به

تبيين کنند .نظریه شناختی -اجتماعی ،یکی از این نظریه-

کارکنانی با انگيزه و مولد دارند ،کارکنانی که با تمام وجود

هاست که بندورا 2در شکلدهی آن تالش کرده است.

در راستای هدفهای سازمان فعاليت میکنند(سپهوند و

آلبرت بندورا مفهوم خودکارآمدی 3را به عنوان بخشی از

همکاران ،1342 ،به نقل از توماس .)1446 ،8انگيزش

داده

درونی است که موجب تالشهای فرد در درازمدت و

است(ردموند .)2614 ،4خودکارآمدی به "قضاوت فرد در

بدون حضور پاداشهای محيطی میشود(کدیور.)1346 ،

مورد تواناییهای خود برای انجام موفقيتآميز یک تکليف

انگيزش درونی وقتی رشد میکند که فرد برای دستيابی به

یا کار" گفته میشود(سيف ،1342 ،به نقل از وولفلک،5

معيارهای هيجان انگيز تالش کند ،در این صورت ،هم یک

 .)2664باورهای خودکارآمدی تعيين میکند که افراد برای

ادراک خودکارآمدی بالقوه برای دستيابی به این معيارها در

فعاليتهای خود انرژی صرف کرده و تا چه ميزان در برابر

فرد ایجاد میشود و هم در صورت دستيابی به نتيجه ،به

موانع مقاومت مینمایند(زینلی پور ،زارعی و زندی نيا،

خودسنجی مثبت دست پيدا می کند(ابوالقاسمی و

 ،1388به نقل از پاجارس 6و شانک .)2661 ، .به طور کلی

جوانمردی.)1341 ،

هنگامی که افراد بر این باور باشند که قابليتها و توانایی-

پژوهشهای گذشته در زمينه رفتار سازمانی بيشتر به

های الزم برای انجام کار یا فعاليتی را دارند ،برای انجام

تاثيرگذاری عوامل موقعيتی بر متغيرهای سازمانی تاکيد

آن تکليف وقت بيشتری صرف میکنند و در نهایت به

داشتند .اما رویکردهای خلقی بر خالف این پژوهشهای

نتایج بهتری دست پيدا خواهند کرد(زینلیپور ،زارعی و

سنتی بيان میکنند که صفات شخصيتی ،ارزشها و انگيزه-

زندینيا.)1388 ،

ها پيشبينی کنندههای بهتری برای رفتارهای سازمانی

خودکارآمدی عامل مهمی در نظام سازندهی شایستگی

هستند ،زیرا چنين عناصری ثابت و در تاثير بر نگرشها و

انسان است .عملکرد موثر ،هم به داشتن مهارتها و هم

رفتارهای کارکنان در مشاغل و سازمانها پایدارتر میباشند

به باور در توانایی انجام آن مهارتها نيازمند

(هاشمی شيخشبانی و همکاران .)1341 ،شخصيت ،بيانگر

1 - Scour
2 - Bandura
3 - self- efficacy
4 - redmond

5 - Woolffolk
6 - Pajares
7 - Schunk
8 - Thomas

نظریه

مهم

یادگيری

اجتماعی،

گسترش
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آن دسته از ویژگیهای فرد یا افراد است که شامل الگوهای

بيشتری برخوردار بوده و هر چند شکلگيری این انگيزه

ثابت فکری ،عاطفی و رفتاری آنهاست(پروین.)3 ،1384 ،

در تمامی سنين میتواند رخ دهد ،ولی تاکيد خاصی بر

در ميان عوامل پيشبينی کننده موفقيت شغلی ،ویژگیهای

دوران کودکی وجود دارد(قمری .)1342 ،و ویژگیهای

شخصيتی به دليل توسعه و پایداری قابل قبول آنها بر سایر

شخصيتی یا صفات شخصيت که در طول زمان و در

ویژگیها برتری دارند(سليمی و همکاران ،1385 ،به نقل

موقعيتهای مختلف پایدار است(پروین ،1384 ،13ص.

از کوپر 1و روبرتسون .)1445 ،2یکی از رویکردهای مطرح

.)185

جهت بررسی شخصيت افراد ،رویکرد صفات است.

به این ترتيب با توجه به نقش برجسته و مستقيم اعضاء

"صفات میتوانند در خدمت سه کارکرد عمده قرار گيرند:

هيات علمی جهاددانشگاهی در تحقق اهداف بلندمدت

از آنها میتوان برای خالصه کردن ،پيشبينی و تبيين رفتار

این نهاد،و موثر بودن ویژگیهای شخصی در عملکرد این

فرد استفاده کرد"(پروین .)186 ،1384 ،که هر سه کارکرد

منابع ،در تحقيق حاضر سه ویژگی از مهمترین و

اشاره شده برای دست اندرکاران امور منابع انسانی

تاثيرگذارترین ویژگیهای شخصی در پيشبينی موفقيت

سازمانها از اهميت باالیی برخوردار است .در رویکرد

شغلی و روابط بين این ویژگیها مورد بررسی قرار گرفته

صفات نظریات متعددی ارائه شدهاند که یکی از این

و سوال پژوهشگر در این بررسی این است که "آیا بين

نظریات مربوط به مککرا و کاستا میباشد .رابرت مک-

ویژگیهای شخصيتی و انگيزش درونی با خودکارآمدی

کرا )1444-(3و پل کاستا )1442-(4به برنامه تحقيق

اعضاء هيات علمی جهاد دانشگاهی رابطه وجود دارد؟"

گستردهای مبادرت کردند که پنج عامل اصلی را مشخص
کرد .این عوامل عبارتند از :روانرنجورخویی ،5برون-

روش و طرح پژوهش

گرایی ،6انعطافپذیری ،.سازگاری(خوشایندی) ،8و

پژوهش حاضر به روش غير آزمایشی(توصيفی) و با طرح

مسئوليتپذیری(وظيفهشناسی)(4شولتز ،1343 ،16ص.

همبستگی انجام شده است.

.)364
مدل پنج عامل اصلی شخصيت ،پذیرش گستردهای در

جامعه پژوهش ،نمونه آماری و روش نمونه گیری

مجامع علمی یافته و به تجدید حيات تحقيقات در

جامعه آماری این پژوهش متشکل از کليه اعضاء هيات

خصوص نقش شخصيت در رفتار سازمانی و روانشناسی

علمی جهاد دانشگاهی(حدودا  666نفر) بوده و نمونه

وندربرگ12

آماری آن بر اساس فرمول کوکران و با ضریب اطمينان

 .)2612 ،در این مطالعه ،رابطه بين این سه بعد از ابعاد

 %45برابر  234نفر بودند .بر همين اساس و با توجه به

شخصيت که از قدرت خوبی در پيشبينی رفتار

تجربيات قبلی ،پرسشنامههای تهيه شده بين کليه اعضاء

برخوردارند مورد بررسی قرار گرفته است .سازه

هيات علمی جهاد دانشگاهی در سراسر کشور و در کليه

خودکارآمدی که علی رغم ثبات نسبی ،تحت تاثير سن

واحدهای تابعه ،به سه صورت کاغذی ،رایانامهای و فرم

وشرایط محيطی قرار دارد .انگيزشدرونی که از ثبات

اینترنتی توزیع شد .نهایتا  251فرم جمع آوری شد که 6

صنعتی-سازمانی کمک کرده است(پاناسيو 11و

فرم به علت عدم اعتبار پاسخگویی از تحليل نهایی کنار
8 - agreeableness
9 - conscientiousness
10 - Schultz & Schultz
11 - Panaccio
12 - Vandenberghe
13 - Lawrence A.Pervin and Oliver P.John

1 - Cooper
2 - Robertson
3 - Robert McCrae
4 - Paul Costa
5 - neuroticism
6 - extraversion
7 - openness
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گذاشته شده و  245پرسشنامه(  6.24درصد نفر مرد و

سياهه رجحان شغلی 1با هدف ارزیابی تفاوتهای فردی

 3221درصد زن) با نرم افزار  SPSS 20مورد تجزیه و

در جهتگيریهای انگيزشی درونی و بيرونی در سال

تحليل قرار گرفت.

 1444توسط آمابایل و همکارانش طراحی شده و طی
مقالهای با همين عنوان معرفی گردید .این آزمون یک ابزار

ابزار گردآوری داده ها

خودگزارشی و دارای  36عبارت(انگيزش درونی و بيرونی

پرسشنامه ویژگيهای شخصيتي

هر یک  15عبارت) در یک مقياس ليکرت  4درجهای که

کاستا و مککرا قصد داشتند یک پرسشنامه شخصيت

از هرگز( 1امتياز) تا هميشه یا تقریبا هميشه ( 4اميتاز) می-

جامع را ارایه دهند که بر روی شخصيت بطور کلی متمرکز

باشد .پایایی و روایی این سياهه در مقاله فوق االشاره مورد

باشد نه صرفا بر روی آسيب شناسی .کار اوليه آنها صرفا

بررسی قرار گرفته و بر روی نمونهای با حجم  12655نفر

با سه عامل(روانرنجورخویی ،برونگرا و انعطافپذیری)

به تایيد رسيده است.

شروع شد .سپس آنها سازگاری و وظيفهشناسی را نيز به

آمابایل و همکاران ( )1444با محاسبه همبستگی بين

مدل نئو خود اضافه کردند تا این مدل قادر باشد پنج عامل

مقياسهای انگيزشی درونی و بيرونی با مقياس گرایش-

مطرح شده در بسياری از تحقيقات پيشين را در بر بگيرد.

های علی کلی 2و پرسشنامه عالقه و تجربه

دانشآموز3

(جوشنلو و همکاران .)1384

نشان دادند که این مقياس از اعتبار سازه باالیی برخوردار

کاستا و مککرا در سال  1484پرسشنامه پنج عاملی نئو

است .برگردان و انطباق این سياهه با فرهنگ فارسی

اف اف آی را طراحی کردند .این پرسشنامه دارای 66

توسط شيخاالسالمی و رضویه ( )1384انجام پذیرفته

ماده است( 12ماده برای هر عامل)(دائمی ،بخشی و

است .نتایج تحليل عاملی نيز حاکی از تایيد روایی آن بوده

جوشنلو  .)1342این آزمون به لحاظ انعکاس  5عامل

است .ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  6282به

اصلی امروزه به عنوان یک مدل فراگير بر اساس تحليل

دست آمد(قاسم و حسين چاری .)1341 ،و همچنين در

عوامل محسوب میشود .همچنين این آزمون به دليل

پژوهشهای متعددی چون پژوهش حسام کاشانی ،ایرانبان

بررسی هایِ گوناگون که در گروههای سنی و در فرهنگ-

و برزگر بکارگرفته شده است.

های مختلف روی آن صورت گرفته است میتواند یکی
از جامعترین آزمونها در زمينه ارزیابی شخصيت باشد.

پرسش نامه خودکارآمدی

با توجه به نتایج پژوهش کاستا و مککرا در سال ،2004

این مقياس توسط شرر ،مادوکس ،5مرکاندانت ،6پرنتيک

پایایی و روایی این پرسشنامه تایيد شده و ضریب پایایی

دون ،.جاکوبس 8و راجرز 4در سال  1482ساخته شد.

آن بين  6/68تا  6/83گزارش شده است .همچنين پایایی

نسخه اصلی آزمون شامل  36سوال بود که سازندگان آن

و اعتبار ایرانی پرسشنامه طی پژوهش های متعددی از

بر اساس تحليلهای انجام شده 23 ،سوال را نگه داشته و

جمله پژوهش گروسی فرشی در سال  1386به تایيد

مابقی را حذف کردند .سازندگان پرسشنامه ،ميانگين 1.

رسيده است.

سوال خودکارآمدی عمومی را معادل  4425.و انحراف

پرسشنامه انگيزش درونی ( سياهه رجحان شغلی)

معيار آنرا  68/12اعالم کردند .ضریب پایایی نيز برای

عمومي1

خودکارآمدی عمومی  86/6و .1/6به دست آمد(شرر و
5 - James E.Maddux
6 - Blaise Mercandante
7 - Steven Prentice-Dunn
8 - Beth Jacobs
9 - Ronald W.Rogers

1 - the Work Prefrence Inventory
2 - General Causality Orientations Scale
3 - Student Interest and Experience
)Questionnaire(SIEQ
4 - General Self Efficacy
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همکاران  .)1482همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از

پرسشنامه و اطميناندهی از حفظ محرمانگی دادهها و

روش آلفای کرونباخ برابر  62.4است .ضریب اعتبار این

درخواست توضيح موضوع به سایر اعضاء حوزه مربوطه،

فهرست در پژوهش عبدینيا در سال  6285 ،13..و در

به ایميل اکثر اعضاء ارسال و برای افرادی که نگران افشا

پژوهش اعرابيان ،خداپناهی ،حيدری و صالح صدقپور در

شدن اطالعات شخصی بودند نيز فرم اینترنتی طراحی و

سال  1383به ميزان  6241به دست آمده است(محمدی-

در دسترس ایشان قرار گرفت.

زاده ،عابدی و خانجانی  .)138.در پژوهش صدقپور و
عظيمی( )1343پایایی با آلفای کرونباخ  6281به تایيد

یافته ها

رسيده است.

برای بررسی ارتباط بين ویژگی های شخصيتی و انگيزش

روش جمعآوری دادهها:

درونی با خودکارآمدی متغيرها از ضریب گشتاوری

پرسشنامه ابتدا به صورت حضوری و محدود و پس از

پيرسون استفاده شد .نتایج به دست آمده (جدول  )1نشان

اطمينان از مفهوم بودن پرسشها و آشنایی با سواالت

داد که بين روانرنجورخویی و خودکارآمدی رابطه منفی

احتمالی ایشان ،در تمام واحدهای جهاد دانشگاهی سراسر

و معنیداری و همچنين بين انگيزش درونی با

کشور توزیع شد .همزمان از طریق تلفن با تعدادی از

خودکارآمدی و رابطه بين برونگرایی ،انعطافپذیری،

اعضاء و مدیران تماس گرفته شده و پس از ارائه

سازگاری و مسئوليتپذیری با خودکارآمدی مثبت و

توضيحات در خصوص چرایی پژوهش و نحوه تکميل

معنیدار است(.(P<0.01

جدول  .4ماتریس همبستگي ویژگي های شخصيت و خودکارآمدی
متغير

خودکارآمدی انگيزش درونی روانرنجورخویی برونگرایی انعطافپذیری سازگاری

خودکارآمدی

1

انگيزش درونی

**342.

1

روانرنجورخویی

**-.524

**223-.

1

برونگرایی

**.440

**364.

**-.432

انعطافپذیری

**.217

**364.

*-.168

سازگاری

**.297

**268.

**-.410

مسئوليتپذیری **.666

**346.

**-.519

1
.099
**.482
**.563

1
*.155

1
**.422
*P<0.05

*.161

جدول .3خالصه نتایج رگرسيون چندگانه بين عوامل موثر و خودکارآمدی
مدل

R

R2

تعدیل شده R2

برآورد خطای استاندارد

1

.720a

.518

.501

.28168

جدول  .9نتایج تحليل واریانس(آنوا)
مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

مدل

14.088

6

2.348

باقيمانده

13.092

165

.079

جمع کل

27.180

رگرسيون
1

171

06

F

29.592

Sig.

.000

**n=245 P<0.01
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جدول  .1محاسبه ضریب بتا و سطح معنا داری آن برای عوامل موثر بر خودکارآمدی
مدل

ضریب استاندارد

ضریب غيراستاندارد
B

خطای استاندارد

مقدار ثابت

2.413

.480

t

β

سطح معنی داری

5.026

.000

انگيزش درونی

.212

.077

.183

2.752

.007

روان رنجورخویی

-.315

.076

-.267

-4.157

.000

برونگرایی

.020

.065

.021

.305

.761

انعطافپذیری

.048

.068

.043

.710

.478

سازگاری

-.073

.069

-.067

-1.055

.293

مسئوليتپذیری

.466

.074

.452

6.310

.000

برای پاسخ دهی به سئوال پژوهش از رگرسيون چندگانه

استاندارد و غيراستاندارد متغيرهای پيشبين را نشان می-

به روش همزمان استفاده شد .بنابر خالصه نتایج رگرسيون

دهد .ضریب استاندارد انگيزش درونی  ،62183روان-

مندرج در جدول شماره  ، 2ميزان  Rیا ضریب همبستگی

رنجورخویی ، -6226.برونگرایی ،62621انعطاف-

چند متغيری برابر با  62.26است که نشان میدهد بين

پذیری ،62643سازگاری -6266.و مسئوليتپذیری62452

متغيرهای پيشبين و متغير مالک همبستگی نسبتا قویای

است .با توجه به سطح معنی داری ،ضرایب بتای سه متغير

وجود دارد R2 .مشخص میکند که  5128درصد از

برونگرایی ،انعطافپذیری و سازگاری معنی دار نبوده و

خودکارآمدی به ترکيب متغيرهای پيشبينی کننده

این متغيرها قابليت تبيين خودکارآمدی را ندارند .اما

(مسئوليتپدیری ،انعطافپذیری ،سازگاری ،روان-

ضرایب بتای متغيرهای پيشبين مسئوليتپذیری ،روان-

رنجورخویی ،انگيزش درونی و برونگرایی) مربوط است.

رنجورخویی و انگيزش درونی در سطح معنی داری کمتر
از  6261قرار داشته و بنابر این میتوانند تبيين کنندههای

جدول شماره  ،3نمایانگر نتایج تحليل واریانس است که

مناسبی برای خودکارآمدی باشند.

نتایج آزمون  Fو معنی داری آن را نشان میدهد .با توجه

بحث و نتیجه گیری
فرضيه اول :بين ویژگی های شخصيتی و خودکارآمدی

نتيجه میگيریم که مدل رگرسيون تحقيق ما متشکل از 6

رابطه وجود دارد.

متغير پيشبين(مسئوليتپدیری ،انعطافپذیری ،سازگاری،

نتایج ضریب همبستگی موید رابطه بين ویژگیهای

روانرنجورخویی ،انگيزش درونی و برونگرایی) و متغير

شخصيتی و خودکارآمدی بود .به این ترتيب که ویژگی

مالک(خودکارآمدی) ،مدل مناسبی بوده و مورد تایيد قرار

روانرنجورخویی با خودکارآمدی رابطه منفی و معنادار

میگيرد .به عبارت دیگر مجموعه متغيرهای پيشبين

داشته و ویژگیهای برونگرایی ،انعطافپذیری ،سازگاری

تحقيق میتوانند تغييرات نمره خودکارآمدی را تبيين کنند.

و مسئوليتپذیری با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنادار

به معنی داری آزمون  Fدر سطح خطای کمتر از 6261

داشتهاند.

برای روشن شدن این نکته که کدام یک از متغيرهای پيش-

در خصوص رابطه منفی و معنی دار روانرنجورخویی با

بين میتوانند تبيين کننده مناسبی برای متغير مالک ما باشند

خودکارآمدی نتایج این تحقيق با نتایج سایر پژوهشها

ضریب بتای متغيرهای پيشبين محاسبه شده و نتایج آن

کامال همخوان است .مطابق ادبيات موجود در خصوص

در جدول شماره  4آورده شده است .این جدول ضرایب

مبحث ویژگیهای شخصيتی ،افراد روانرنجورخو تمایل
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به تجربه هيجانات منفی مانند احساس ترس ،اضطراب،

خودکارآمدی را افزایش میدهند .این مساله در خصوص

نگرانی ،تنش،دستپاچگی ،نفرت ،ترحمجویی ،خصومت،

مسئوليتپذیری نيز حاکم است .افرادی که بسيار

زودانگيختگی ،افسردگی و حرمت خود پایين دارند(مک-

مسئوليتپدیر هستند ،هر چه با مسئوليتتر و کاراتر باشند،

کرا و کاستا1442 ،؛ دائمی،بخشی و جوشنلو .)1342 ،این

دور از انتظار نيست که از خودکارآمدی بيشتری

افراد به دليل ترس از مواجه شدن با موقعيتهای ناآشنا،

برخوردار باشند(جاج وهمکاران .)266. ،افراد مسئوليت-

قابليت نزدیک شدن به تکاليف را نداشته و در صورت

پذیر برای پيشرفت و پافشاری در انجام تکاليف دشوار

برخورد با کوچکترین مانعی مضطرب شده و دستپاچگی

انگيزه باالیی دارند(فتحی ،یخچالی و مروتی ،1342 ،به

آنها مانع از انسجام فکری و دستيابی به عملکرد بهينه

نقل از استاینمر و همکاران  .)2611افراد مسئوليتپذیر از

آنها خواهد بود .نهایتا حرمت خود پایين این افراد در

قدرت کنترل تکانهها برخوردار بوده و قبل از عمل به تفکر

تقابل کامل با احساس خودکارآمدی که قضاوت فرد حاکی

میپردازند .همچنين این افراد به قوانين و هنجارها احترام

از اعتماد او به توانایيهای خویش است قرار دارد .به همين

گذاشته و از توانایی سازماندهی و اولویت بندی تکاليف

دليل نتایج این پژوهش با سایر پژوهشهای بعمل آمده از

برخوردارند .عالوه بر برخورداری از این ویژگیها ،ایشان

جمله فراتحليل انجام شده توسط جاج و ایالیز در سال

از نظم و ترتيب در کار و تالش برای موفقيت نيز بهرهمند

 ،2662تحقيق ماریا استرابل ،اندرانيک توماسيان و متياس

هستند(کاستا و مککرا .)1442 ،به این ترتيب میتوان

اسپورل در سال  ،2611تحقيقات طولی کاپرارا و همکاران

رابطه آن را با خودکارآمدی از نظر تئوریک درک کرد.

در سال  2611و پژوهش صورتی ،فراهانی و مرادی در

نتيجهای که تمامی تحقيقات آن را تایيد مینمایند.

سال  1343در یک راستا قرار دارد.

این پژوهش مانند اکثر قریب به اتفاق پژوهشهای قبلی،

اما برونگرایی و مسئوليتپذیری در تمامی پژوهشها از

بيانگر رابطه مثبت و معنیدار ویژگی انعطافپذیری با

جمله این پژوهش رابطه مثبت و معنیداری با

خودکارآمدی است .انعطافپذیری توصيف کننده

خودکارآمدی نشان دادهاند .برونگرایی بيانگر رویکردی

گستردگی ،عمق ،پيچيدگی و خالقانه بودن زندگی ذهنی

پرانرژی به جهان مادی و اجتماعی در فرد است که از

و تجربهای فرد ،غنای تخيل ،کنجکاوی نسبت به جهان

مولفههای آن به هيجانخواهی مثبت و مشتاقانه ،گروه-

بيرونی و درونی خود ،آزاد اندیشی و عدم سنتگرایی

گرایی ،فعال بودن ،قاطعيت و جرات ،مثبت بودن و

است .این ویژگی در برابر بستهبودن ذهن قرار دارد .مولفه-

صميمی بودن اشاره شده است(دائمی ،بخشی و جوشنلو،

های آن تخيل ،زیباییشناسی ،احساسات و هيجانی بودن

1342؛ ادیب ،خوشی و حسنزاده .)1384 ،افراد با سطح

اعمال و عالیق و اندیشههای گسترده است(.هوارد ،هوارد،

باالی برونگرایی انگيزه زیادی برای کسب شناخت و

1448؛ دائمی ،بخشی و جوشنلو1342 ،؛ ادیب ،خوشی و

بهرهمندی از تبحر در امور دارند .آنان بلند همت هستند و

حسنزاده .)1384 ،کنجکاوی و خالقيت آنها و گستردگی

همين موجب تمرکز آنان روی تبحر یافتن در امور و ثبات

و غنای تجربياتشان میتواند ضامن موفقيت آنها در اکثر

قدمشان در دست یابی به آن است(زوینگ و وبستر،

امور باشد .همچنين افراد سازگار با توجه به درستکاری،

 .)2664افرادی با این ویژگیها به سمت تکاليف رفته و با

نوع دوستی ،خوش فکری و خوش قلبی و اعتماد و

دید مثبت و هيجانخواهی مثبت و همچنين قاطعيت و

فروتنیای که دارند(کاستا و مک کرا ، )1442 ،میتوانند

جراتی که در مقابل مواجه شدن با موقعيتهای ناآشنا

در راه دستيابی به اهداف خود با تفکر مناسب و بهره مندی

دارند بر آنها پافشاری کرده و احتمال موفقيت خود را و

از کمک سایرین موفق شوند .اگر چه برخی از پژوهشها

کسب تجربه مثبت و در نهایت ایجاد و توسعه

ارتباطی بين سازگاری و خودکارآمدی نشان ندادهاند اما به
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هر حال همانگونه که نتایج این پژوهش تایيد کردهاند از

است .همچنين ادراک فرد از عدم کارآمدی خود میتواند

جنبه تئوریک می توان ارتباط بين آنها را درک کرد .از آنجا

امکان انگيزشی مطلوبترین نتایج را نيز بیاثر کند(پروین

که نمره پایين در روانرنجورخویی و نمرات باال در سایر

 .)38. ،1384داشتن انگيزه ،به عنوان نيروی محرکه رفتار،

ویژگیها میتوانند تا حدود زیادی ضامن موفقيت باشند

زمينهساز ابرام در کوشش و پافشاری بر اهداف است که

و ثابت شده که تجربههای موفق تاثير مثبتی بر ایجاد و

این ویژگیها در افراد خودکارآمد قابل مالحظه است.

افزایش خودکارآمدی دارند در نهایت میتوان به رابطه بين

بدیهی است هر چه انگيزش درونیتر شود ،از تاثيرگذاری

ویژگیهای شخصيتی و خودکارآمدی اذعان کرد.

بيشتری بررخوردار میشود چرا که خودخواستهتر و برای

فرضيه دوم :بين انگيزش درونی و خودکارآمدی رابطه

فرد لذتبخشتر خواهد بود(قاسم و چاری ،1341 ،به نقل

وجود دارد.

از دسی و دیگران  .)1444به این ترتيب وجود رابطه بين

همبستگی مثبت و معنیدار انگيزش درونی و

انگيزش درونی و خودکارآمدی تا حدی بدیهی می نماید،

خودکارآمدی در این تحقيق و تمامی پژوهشهای مشاهده

امری که نتایج تحقيقات متعدد نيز آن را تایيد کردهاند.

شده مورد تایيد واقع شده است(تابرنرو و هرناندز.)2611 ،

برای پاسخ به سوال پژوهش از رگرسيون چندگانه استفاده

انگيزش درونی ،توصيف کننده تمایل طبيعی به سمت

شد که نتایج نشان داد  5128درصد از خودکارآمدی را

جذب ،تسلط ،عالقه ذاتی و اکتشاف است(ریان و دسی،

ترکيب متغيرهای پيشبينی کننده(ویژگیهای شخصيتی و

 .)2666افرادی که بطور درونی برانگيخته میشوند ،در

انگيزش درونی) تبيين میکنند .که این نتيجه نمایانگر
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مانند انگيزش درونی ،منعکس کننده توان مثبت طبيعت

خودکارآمدی را دارند.
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وجود رابطه علی بين خودکارآمدی و انگيزش اشاره کرده

معنی است که کسانی که دارای ویژگی مسئوليتپذیری
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Abstract
The aim of this study was to determine the relationship between five factors of personality and intrinsic motivation,
self-efficacy and self-efficacy also forecast was based on two variables. This descriptive study was conducted with
a cross. The study population included all faculty members of the University Jihad (about 600 people) and the
sample based on the sample of 234 people was estimated to be 95%. Frm¬Ha were distributed among all members
and in different ways, and ultimately 245 people participated in the study, which is 32.1 percent female and 67.9
percent male-formed. Big Five Personality tool for gathering data (short form), log Mabayl job preferences and
general self-efficacy questionnaire was used Scherer. Results showed that personality dimensions and intrinsic
motivation, general self-efficacy had a relationship. Self-negative and significant relationship between neuroticism
and relationship with other personality characteristics (extroversion, flexibility, adaptability and responsibility)
and intrinsic motivation to be positive and significant. Simultaneous multiple regression indicates a relatively
strong correlation between independent variables and the dependent variable. And found that 51.8 percent of the
efficacy of these covariates addressing. The findings of this study the relationship between personality and intrinsic
motivation, self-efficacy and self-efficacy based on these two variables confirmed the possibility to predict the
screw.
Key words: Personality traits, intrinsic motivation, self-efficacy, suitability, Research
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