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چكيده
مقدمه :قدردانی به عنوان یکی از موضوعات مهم روانشناسی مثبت در سالهای اخیر ذهن پژوهشگران را به خود
مشغول ساخته است .قدردانی یک جهتگیری مثبت به زندگی است که در آن به چیزهای مثبت توجه میشود و نسبت
به آنها سپاسگزاری صورت میگیرد .هدف این پژوهش تبیین قدردانی بر اساس ویژگیهای شخصیتی با واسطهگری
خودکارآمدی تحصیلی بود.
روشها :روش پژوهشی مورد استفاده در پژوهش حاضر ،توصیفی-همبستگی بود .بدین منظور  474نفر ( 186پسر و
 288دختر) از دانشآموزان دورهی دوم متوسطهی شهر یزد در سال تحصیلی  96-97به روش تصادفی خوشهای انتخاب
شدند و مقیاس چند مؤلفهای قدردانی مورگان و همکاران ( ،)2017فرم کوتاه پنج عامل بزرگ شخصیت خرمائی و
فرمانی ( )1393و پرسشنامهی خودکارآمدی تحصیلی زاژاکووا و همکاران ( )2005را تکمیل کردند .دادههای پژوهش
با بهرهگیری از روش مدلیابی معادالت ساختاری در نرمافزار ( AMOSنسخهی  )21تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل پیشنهادی با دادههای پژوهش برازش مناسب دارد و از بین ابعاد شخصیتی
به عنوان متغیر برونزاد توافقپذیری ،برونگرایی و وظیفهگرایی به طور مستقیم و وظیفهگرایی ،گشودگی به تجربه،
برونگرایی و توافقپذیری به صورت غیرمستقیم با واسطهگری خودکارآمدی تحصیلی قادر به پیشبینی قدردانی شدند
و در مجموع  45درصد ( )R2=0/45از واریانس قدردانی از این طریق تبیین میشود.
بحث و نتیجهگیری :نتیجه آن که ویژگیهای شخصیتی توافقپذیری ،وظیفهگرایی ،برونگرایی و گشودگی به تجربه،
دانشآموزان را در برخورد با مسائل تحصیلی خودکارآمدتر میکند .در چنین شرایطی دانشآموزان در مسیر قدردانتر
شدن پیش میروند.
کلمات کلیدی :خودکارآمدی تحصیلی ،دانشآموزان دوره متوسطه ،قدردانی ،صفات شخصیتی
مقدمه

که در روانشناسی تغییر به وجود آورد و از توجه صرف

در سالهای اخیر رویکردی نوین در حوزهی روانشناسی

به بدترین چیزها ،به سوی ساختن بهترین کیفیتها در

گسترش یافت که از آن با عنوان روانشناسی مثبت (positive

زندگی حرکت کند .بدین منظور ،باید تحقق تواناییها در

) psychologyیاد میشود .هدف روانشناسی مثبت این است

صف مقدم درمان و پیشگیری از بیماریهای روانی قرار داده

1ـ دکتری روانشناسی تربیتی ،بخش روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران (*نویسنده مسئول)
تلفن 09134509141 :آدرس الکترونیکیseyed_mehdi_pourseyed@yahoo.com :
2ـ دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیpoorseyed@gmail.com :
تلفن09137122092 :
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اشاره کرد ( .)2قدردانی سازهای است که به

تشکیل شده است .این عوامل عبارتند از :رواننژندگرایی

تازگی نظر روانشناسان را به خود جلب نموده و به عنوان

) ،(neuroticismبرونگرایی ) ،(extraversionگشودگی در

صفت جوهری روانشناسی مثبتنگر قلمداد شده است (.)3

تجربه ) ،(opennessتوافقپذیری

و

واژهی قدردانی به معنای سپاس ،بزرگواری یا سپاسگزاری

وظیفهگرایی ).)9( (conscientiousness

میباشد .همهی مشتقات ریشهی التین این واژه بر مهربانی،

در مورد ارتباط صفات شخصیتی با قدردانی بیشتر پژوهشها

سخاوت ،هدیه دادن و هدیه گرفتن داللت دارند ( .)4قدردانی

به اثر پیشبینی کنندهی ویژگیهای شخصیتی در قدردانی

در روانشناسی یک حالت شناختی و عاطفی است .این حالت

پرداختهاند .آقابابائی و فراهانی در بررسی ارتباط ویژگیهای

اغلب با این ادراک همراه است که فرد منفعتی دریافت کرده

شخصیتی با قدردانی در دانشجویان گزارش دادند که

که سزاوار آن نبوده یا آن را به دست نیاورده است ،بلکه این

رواننژندگرایی رابطهی منفی ولی گشودگی در تجربه،

منفعت به دلیل نیات خوب فرد دیگری به او رسیده است (.)5

توافقپذیری و وظیفهگرایی رابطهی مثبت با قدردانی دارند

در این زمینه ،امونز و مک کولوف )(Emmons & McCullough

( .)10فرح بیجاری ( )11در پژوهشی به این نتیجه رسید که

در تبیین شناختی قدردانی ،به این موضوع میپردازند که در

رواننژندگرایی و گشودگی در تجربه به طور مثبت با قدردانی

وضعیت قدردانی ،ما تالشهایی را که دیگران به دلیل رفاه و

رابطه دارد ( .)11مک کولوف ،امونز و تسانگ (McCullough,

بهزیستی ما انجام میدهند ،به یاد میآوریم .به عبارت دیگر ،ما

)Emmons & Tsang

در پژوهشی دریافتند که قدردانی با

تصدیق میکنیم که گیرندهی خیر و خوبی بودهایم و فرد خیر

رواننژندگرایی ،همبستگی منفی و با توافقپذیری ،برونگرایی،

آن نیکی را از روی قصد و به صورت عمدی برای ما انجام

وظیفهگرایی و گشودگی در تجربه ،همبستگی مثبت دارد (.)12

داده است .در اینجا جزء شناختی قدردانی مشخص میشود

وود و همکاران ) (Wood et alدر پژوهشی مشخص کردند که

که عبارت است از ادراك ما از عمل فرد کمک کننده (خیر) ،که

قدردانی همبستگی مثبت با برونگرایی ،گشودگی در تجربه،

اگر ما قصد فرد کمک کننده را انسانی و نوع دوستانه ارزشیابی

توافقپذیری و وظیفهگرایی دارد و ارتباط منفی با رواننژندگرایی

کنیم و کمکی را که به ما کرده است ارزشمند بدانیم ،در این

دارد ( .)3ری و اکسترمرا ) (Rey & Extremeraدر پژوهشی

صورت احساس میکنیم که باید قدردان وی باشیم .در غیر

نتیجه گرفتند که رواننژندگرایی با قدردانی رابطهی منفی دارد

این صورت ،احساس قدردانی در ما ایجاد نمیشود (.)6

در حالی که برونگرایی ،گشودگی در تجربه ،توافقپذیری و

قدردانی از متغیرهای گوناگون اثر میپذیرد ،صفات شخصیتی

وظیفهگرایی با قدردانی به طور مثبت مرتبط است ( .)13ریکارت

) (personality traitsیکی از این متغیرها است ( .)7صفات

و همکاران ) (Reckart et alیکی از پیشایندهای فردی که برای

شخصیتی ،صفات پایداری هستند که از موقعیتی به موقعیت

پیشبینی قدردانی استفاده کردهاند صفات شخصیتی است که

دیگر چندان تغییر نمیکنند و میتوانند پیشبینی کنندهی رفتار

در پژوهش خود تنها دو ویژگی رواننژندگرایی و برونگرایی

فرد در موقعیتهای مختلف باشند ( .)8ساختار شخصیت بر

را به عنوان پیشآیند قدردانی به کار بردهاند ( .)7از این رو با

اساس مدلهای مختلفی تبیین شده است .مدل پنج عامل بزرگ

توجه به روند پژوهشهای انجام شده در تبیین قدردانی ،الزم

شخصیت ) (the big five factors of personalityاز معتبرترین

است که به کارکردهای صفات شخصیتی در کنار دیگر متغیرها،

مدلهای شخصیت محسوب میشود .در این مدل فرض بر

جهت افزایش درصد تبیین قدردانی ،توجه نمود.

)(gratitude

)(agreeableness
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میگذارند از دیگر متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش

و حوزهی تحقیقاتی قدردانی به صورت خاص ،این پژوهش

است .خودکارآمدی نیز یکی از مهمترین مؤلفههای کسب

همگام با پژوهشهای جدید مطرح در روانشناسی میباشد.

موفقیت در سازش یافتگی است و در حیطهی روانشناسی

قدردانی ،شرط با هم بودن در جوامع پیشرفتهی امروزی است.

مثبت جای میگیرد ( .)14خودکارآمدی باور افراد دربارهی

امروزه قدردانی صرف ًا نه به عنوان یک سازهی اخالقی ،بلکه

تواناییهایشان است که سطوح مشخصی از عملکرد را مشخص

به عنوان یکی از ویژگیهای شخصیت سالم و حتی به عنوان

میکند و بر اتفاقات مؤثر در زندگی تأثیر دارد ( .)15زیمرمن

یکی از عناصر روانشناسی مثبت مورد توجه قرار گرفته است.

) )16( (Zimmermanاشاره میکند که سازهی خودکارآمدی،

در حالی که در ایران ،مطالعات اندکی به بررسی این سازه در

چند بعدی است .بر این اساس ،محققان تأکید کردهاند که

ارتباط با مجموع متغیرهای روانشناختی پرداخته شده است.

ارزیابی سازهی خودکارآمدی ،وابسته به بافت نتایج انجام شود.

عالوه بر این ،بررسیهای محقق در داخل کشور حکایت از

بنابراین ،در موقعیتهای تحصیلی ،اندازهگیری خودکارآمدی

این دارد که شناسایی عوامل مؤثر بر قدردانی ،تاکنون در گروه

از اهمیت بیشتری

سنی نوجوان بررسی نشده است .از اینرو ،این خأل احساس

خودکارآمدی

)(self-efficacy

 (& Wangدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ

تحصیلی

ﻗﺪراﻧﻲ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ راﺑﻄﻪي ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد ).(21

)(academic self-efficacy

اﻳﻦ
ﺧﺎص،
ﺻﻮرت
ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﺣﻮزهي
ﻃﻮر ﻋﺎم
روانبهﺷﻨﺎﺳﻲ
خودکارآمدیﺣﻮزهي
ﺑﻪ روزآﻣﺪ ﺑﻮدن
برخوردار است ﻧﻈﺮ
گردد.
مطرح
نوجوان
گروه سنی
سازه در
شود وکه این
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ می
ادراک فرد
تحصیلی
(.)17

ﻗﺪرداﻧﻲ،اخیرا ً
های
ﺟﻮاﻣﻊهی حوز
هایی دردر زمین
ﺑﺎﺷﺪ.آن که
وجود
وی در
یادگیری و
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎقابلیت
شایستگی و
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪهي
شﺑﻮدن
پژوهﻫﻢ
ﺷﺮط ﺑﺎ
روانﺷﻨﺎﺳﻲبا ﻣﻲ
عملکرد در
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻄﺮح
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
در ارتباط باﭘﮋوﻫﺶ
انجام وظایف و تکالیف آموزشی اشاره دارد .اطمینان افراد به

روانشناسی مثبت در مدرسه و دانشگاه صورت گرفته است

تواناییهای آموزشی خود تحت تأثیر باورهای خودکارآمدی

اما کمتر پژوهشی به بررسی عوامل توانمندساز حوزهی

آنها است (.)18

قدردانی و همچنین تبیین نقش متغیرهای میانجی در قالب

اﻣﺮوزي اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻗﺪرداﻧﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎزهي اﺧﻼﻗﻲ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و

ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻣﺤﻘﻖ در
حاضر
یک مدل علی پرداختهاند ( .)20 ،7بنابراین پژوهش
لین ) (Linدر پژوهش خود در مورد ارتباط عزت نفس با

ارتقای اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه
متغیرهایﺳﻨﻲ
ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﮔﺮوه
نتیجهدارد
ایناز اﻳﻦ
ﺣﻜﺎﻳﺖ
قدردانی درداﺧﻞ ﻛﺸﻮر
قدردانی
ﻧﻮﺟﻮانجهت
تأثیرگذار
ﻗﺪرداﻧﻲ ،یافتن
ﻋﻮاﻣﻞباﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮسعی در
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ نفس
رسیدﻛﻪکه عزت
دانشجویان به

همچنین عملیاتی کردن مدل مفهومی قدردانی
آموزان و
دانش
ﺳﺎزه ودرلی
اﻳﻦیانگ
ژانگ،
ژانگ،
رابطهی
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد.
ﻧﻮﺟﻮان
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ
( .)19ﻣﻲ
دارداﺣﺴﺎس
مثبتﺧﻸ
اﻳﻨﺮو ،اﻳﻦ
قدردانی از
) (Zhang, Zhang, Yang & Liدر پژوهش بر روی رابطهی

دارد .بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین قدردانی بر

عزت نفس با قدردانی نشان دادند که عزت نفس پیشبین مثبت

اساس صفات شخصیتی با واسطهگری خودکارآمدی تحصیلی

قدردانی است ( .)20جیانگ ،چن و وانگ & (Jiang, Chen

است (شکل .)1

ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪي ﺣﻮزهﻫﺎي روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ اﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز ﺣﻮزهي ﻗﺪرداﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ در ﻗﺎﻟﺐ

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ارتباط 7و .(20
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ )
) Wangدرﻳﻚ ﻣﺪل
عزت نفس
قدردانی با
ﻋﻠﻲبررسی
پژوهشی به

ﻗﺪرداﻧﻲش
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ رو
ها ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻗﺪرداﻧﻲ
دارد.
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﺪل قدرانی
ﻛﺮدنکه بین
رسیدند
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦنتیجه
پرداختندوو به این
در دانشجویان
حاضر از نوع همبستگی است که در آن روابط
پژوهش
مثبت وجود
اﺳﺎسهی
نفس رابط
)ﺷﻜﻞ .(1
طرح اﺳﺖ
(.)21ﮔﺮي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
داردواﺳﻄﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ
ﺻﻔﺎت
و عزت ﺑﺮ

ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ

ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﻗﺪرداﻧﻲ

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش حاضر

ﺷﻜﻞ  .1ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ

روش ﻫﺎ
ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎدﻻت
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و تأثیری که بر قدردانی

نظر به روزآمد بودن حوزهی روانشناسی مثبت به طور عام

بررسی ارتباط صفات شخصیتی با قدردانی :نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی

سید مهدی پورسید و سید رضا پورسید

25

مورد بررسی قرار گرفت .جامعهی آماری این پژوهش را تمامی

نگرش و رفتار تشکیل شده است ( .)23مورگان و همکاران

دانشآموزان دورهی دوم متوسطهی شهر یزد تشکیل دادند

در بررسی روایی سازهی این مقیاس به این نتیجه رسیدند که

که در سال تحصیلی  1396-97مشغول به تحصیل بودند .از

مؤلفههای هیجان ،نگرش و رفتار مقیاس چند مؤلفهای قدردانی

میان جامعهی آماری ،بر اساس دیدگاه کالین ) (Klineکه تعداد

از همبستگی مثبت و معنیدار با پرسشنامهی قدردانی ( )12و

نمونه را  3تا  5برابر تعداد گویهها بیان میکند (485 ،)22

مقیاسهای بهزیستی برخوردار بوده است (.)23

نفر به شیوهی نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای

در پژوهش حاضر جهت بررسی روایی ،از تحلیل عاملی

انتخاب شدند .بدین منظور ابتدا از بین دبیرستانهای مختلف

تأییدی استفاده شد نتایج تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از

به تصادف پنج مدرسه و از هر مدرسه به تصادف سه کالس

نرمافزار ( AMOSنسخهی  )21نشان داد که گویههای بعد

(یک کالس از هر پایه) انتخاب شدند و دانشآموزان حاضر

هیجان قدردانی از افراد با  3گویه (با بار عاملی  0/53تا ،)0/78

در کالسهای منتخب ،مشارکت کنندگان پژوهش حاضر را

هیجان قدردانی از داشتهها با  4گویه (با بار عاملی  0/47تا

تشکیل دادند و به پرسشنامهها پاسخ دادند .ابزار این پژوهش

 ،)0/63تآمالت قدردانانه با  4گویه (با بار عاملی  0/46تا )0/65

شامل سه پرسشنامه بود که عبارتاند از:

و قدردانی از دیگران با  8گویه (با بار عاملی  0/38تا )0/72

الف) مقیاس چند مؤلفهای قدردانی ( .)23مقیاس چند

در جای مناسب خود بارگذاری شدند .نتایج شاخصهای

مؤلفهای قدردانی توسط مورگان و همکاران )(Morgan et al

برازش مدل نشان داد که مدل دارای برازش مطلوب است و

به منظور سنجش قدردانی طراحی شده است و مشتمل بر

مقدار شاخصهای  RMSEA ،IFI ،CFI ،GFIو

 29گویه میباشد که به صورت مقیاس  5گزینهای لیکرت از

به ترتیب  0/04 ،0/94 ،0/90 ،0/94و  0/95به دست آمدند.

( 1کام ً
ال مخالفم)( 2 ،مخالفم)( 3 ،نظری ندارم)( 4 ،موافقم)

همچنین به منظور بررسی پایایی نمرات مقیاس قدردانی،

و ( 5کام ً
ال موافقم) نمرهگذاری میشود .این مقیاس دارای

ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقادیر ضرائب برای

سه خرده مقیاس هیجانی ( 6گویه) ،نگرشی ( 10گویه) و

عاملهای هیجان قدردانی از افراد ،هیجان قدردانی از داشتهها،

رفتاری ( 13گویه) است .در این مقیاس ،گویههای شمارهی

تامالت قدردانانه ،قدردانی از دیگران و قدردانی کل به ترتیب

 16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7و  25به صورت معکوس

 ،0/78 ،0/69 ،0/64 ،0/70و  0/84به دست آمد.

نمرهگذاری میشوند .این مقیاس یک مقیاس خود گزارشی

ب) فرم کوتاه پرسشنامهی پنج عامل بزرگ شخصیت (.)24

است که قدردانی را در گروههای سنی نوجوان تا بزرگسال

این پرسشنامه توسط گلدبرگ ) (Goldbergساخته شده است

(دامنهی سنی  11تا  75سال) ارزیابی میکند .پاسخهای ارائه

( )25و خرمائی و فرمانی با انتخاب گویههایی از آن ،فرم

شده به گویههای مقیاس چند مؤلفهای قدردانی نشانگر روایی

کوتاهتری را از این پرسشنامه تهیه کردند ( .)24نتایج تحلیل

و پایایی مطلوب در نمونهی مورد نظر بوده است ( .)23مورگان

عاملی این محققان نشان دهندهی استقالل پنج عامل بزرگ

و همکاران پایایی خرده مقیاسهای هیجانی ،نگرشی و رفتاری

شخصیت (رواننژندگرایی ،برونگرایی ،گشودگی در تجربه،

را با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با  0/80 ،0/87و

توافقپذیری و وظیفهگرایی) بود .این پرسشنامه شامل  21گویه

 0/84به دست آوردهاند ( .)23در مطالعهی مورگان و همکاران

است .درجهبندی این ویژگیها بر اساس مقیاس  5درجهای

نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی با استفاده از چرخش ابلیمین نشان

است که در مورد گویههای مثبت به انتخاب گزینهی کام ً
ال

PCLOSE
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بین متغیرهای پژوهش با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری

داد که مقیاس چند مؤلفهای قدردانی از سه مؤلفهی هیجان،

26

نشريه مطالعات آموزشي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

سال هشتم ،شماره دوم ،نیمسال دوم تحصیلی 1398-99

 1تعلق میگیرد .گویههای منفی به صورت عکس نمرهگذاری

خودکارآمدی تحصیلی از چهار عامل اطمینان به توانایی خود

میشوند .خرمائی و فرمانی جهت بررسی پایایی فرم کوتاه

در انجام موفقیتآمیز تکالیف در کالس ،اطمینان به توانایی

پرسشنامهی پنج عامل بزرگ شخصیت از روش آلفای کرونباخ

خود در انجام موفقیتآمیز تکالیف در بیرون از کالس ،اطمینان

استفاده کردند و ضرایب پایایی برای عاملهای رواننژندگرایی،

به توانایی خود در تعامل با دیگران در مدرسه و اطمینان به

برونگرایی ،گشودگی در تجربه ،توافقپذیری و وظیفهگرایی به

توانایی خود در مدیریت موفقیتآمیز کار ،خانواده و مدرسه

ترتیب  0/83 ،0/69 ،0/72 ،0/83و  0/81به دست آوردند (.)24

تشکیل شده است ( .)26در پژوهش شکری و همکاران ضرایب

در پژوهش حاضر برای تعیین روایی پرسشنامهی پنج عامل

همسانی درونی عامل کلی خودکارآمدی تحصیلی و خرده

بزرگ شخصیت از تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی

مقیاسهای اطمینان به توانایی خود در انجام موفقیتآمیز

همراه با چرخش واریماکس استفاده شد و مقدار شاخص

تکالیف در کالس ،اطمینان به توانایی خود در انجام موفقیتآمیز

کفایت نمونهگیری  0/67و مقدار خی آزمون بارتلت

تکالیف در بیرون از کالس ،اطمینان به توانایی خود در تعامل

معنیدار

با دیگران در مدرسه و اطمینان به توانایی خود در مدیریت

بود و پنج عامل در مجموع  46/80درصد واریانس کل نمرات

موفقیتآمیز کار ،خانواده و مدرسه به ترتیب برابر با ،0/94

را تبیین کردند .نمودار اسکری وجود حداکثر پنج عامل را

 0/83 ،0/85 ،0/88و  0/72به دست آمد (.)26

به عنوان مؤلفههای پرسشنامهی پنج عامل بزرگ شخصیت

در این پژوهش برای ارزیابی روایی ،از تحلیل عاملی تأییدی

آشکار نمود .همچنین به منظور بررسی پایایی پرسشنامهی

استفاده شد نتایج تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار

پنج عامل بزرگ شخصیت ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد

( AMOSنسخهی  )21نشان داد که گویههای بعد اطمینان به

که مقادیر ضرائب برای عاملهای برونگرایی ،توافقپذیری،

توانایی خود در انجام موفقیتآمیز تکالیف در بیرون از کالس

وظیفهگرایی ،رواننژندگرایی و گشودگی به تجربه به ترتیب

با  8گویه (با بار عاملی  0/36تا  ،)0/60اطمینان به توانایی

 0/52 ،0/59 ،0/70 ،0/53و 0/50به دست آمد.

خود در انجام موفقیتآمیز تکالیف در کالس با  9گویه (با

ج) پرسشنامهی خودکارآمدی تحصیلی ( .)17زاژاکووا

بار عاملی  0/45تا  ،)0/63اطمینان به توانایی خود در مدیریت

نسخهی جدید پرسشنامهی

موفقیتآمیز کار ،خانواده و مدرسه با  3گویه (با بار عاملی

خودکارآمدی تحصیلی را با الگوگیری از پرسشنامهی

 0/41تا  )0/80و اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران

خودکارآمدی کالج توسعه دادند ( .)17در این پرسشنامه،

در مدرسه با  6گویه (با بار عاملی  0/38تا  )0/69بارگذاری

مفهوم خودکارآمدی تحصیلی از طریق  27تکلیف مربوط به

شدند .سؤال  12از بعد اطمینان به توانایی خود در مدیریت

مدرسه اندازهگیری میشود .در پرسشنامهی خودکارآمدی

موفقیتآمیز کار ،خانواده و مدرسه به دلیل داشتن بار عاملی

تحصیلی ،از شرکت کنندگان خواسته میشود تا میزان اطمینان

پایین حذف شده است .نتایج شاخصهای برازش مدل نشان

خود را در انجام موفقیتآمیز هر یک از  27تکلیف مربوط به

داد که مدل دارای برازش مطلوب است و مقدار شاخصهای

مدرسه بر اساس یک مقیاس  10درجهای لیکرت از «کام ً
ال

 RMSEA ،NFI ،CFI ،GFIو  PCLOSEبه ترتیب ،0/91 ،0/90

نامطمئن» (نمرهی یک) تا «کام ً
ال مطمئن» (نمرهی ده) تعیین

 0/06 ،0/91و  0/05به دست آمدند .همچنین به منظور بررسی

کنند .در پژوهش شکری و همکاران نتایج تحلیل مؤلفههای

پایایی پرسشنامهی استرس تحصیلی ،ضریب آلفای کرونباخ

 14520/527به دست آمد که در سطح

و همکاران

)(Zajacova et al

P<0001

Downloaded from nama.ajaums.ac.ir at 15:36 +0330 on Saturday December 5th 2020

درست ،نمرهی  5و به انتخاب گزینهی کام ً
ال نادرست ،نمرهی

اصلی با استفاده از چرخش ابلیمین نشان داد که پرسشنامهی

سید مهدی پورسید و سید رضا پورسید

بررسی ارتباط صفات شخصیتی با قدردانی :نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی

27

درون کالسی ،خودکارآمدی برون کالسی ،خودکارآمدی در

ضریب کشیدگی کوچکتر از  10بودند و لذا فرض نرمال بودن

مدیریت امور ،خودکارآمدی در تعامل و خودکارآمدی کل به

دادهها مشاهده شد ( .)27همچنین همخطی چندگانه متغیرهای

ترتیب  0/79 ،0/62 ،0/79 ،0/82و  0/92به دست آمد ..پس

پیشبین با استفاده از آماره تحمل و عامل تورم واریانس مورد

از جمعآوری پرسشنامهها ،ابتدا با استفاده از روشهای آمار

بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که مقدار آماره تحمل بین

توصیفی و به کمک نرمافزار ( SPSSنسخهی  ،)21به بررسی

 0/33تا  0/88و مقدار عامل تورم واریانس بین  1/13تا 2/99

شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) مربوط به هر

بود که نشان دهنده عدم وجود همخطی چندگانه متغیرهاست.

یک از متغیرهای پژوهش پرداخته شد .سپس جهت تحلیل

جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرها را نشان میدهد.

و بررسی استنباطی دادهها و تعیین ضرایب مسیر در مدل

در جدول  2ضرائب همبستگی پیرسون (مرتبهی صفر) بین

پیشنهادی پژوهش حاضر از روش مدلیابی معادالت ساختاری

متغیرهای پژوهش به صورت ماتریس همبستگی آورده شده

در نرمافزار ( AMOSنسخهی  )21استفاده شد .شرکت در این

است.

طرح به صورت داوطلبانه بود و دقت الزم در زمینهی محرمانه

همانطور که نتایج جدول  2نشان میدهد ،توافقپذیری با

بودن اطالعات پرسشنامههای تکمیل شده توسط افراد اعمال

مؤلفههای خودکارآمدی درون کالسی ،خودکارآمدی برون

شد به این منظور اطالعات مربوط به این افراد بدون نام و تنها

کالسی و خودکارآمدی در تعامل همبستگی مثبت و معنیداری

با کد شناساننده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نشان داد .وظیفهگرایی نیز با مؤلفههای خودکارآمدی همبستگی
مثبت و معنیداری نشان داد .گشودگی به تجربه با مؤلفههای

یافتهها

خودکارآمدی تحصیلی همبستگی منفی و معنیداری نشان

 186نفر ( 39/24درصد) از کل آزمودنیها پسر و  288نفر

داد و رواننژندگرایی با مؤلفههای خودکارآمدی تحصیلی

( 60/76درصد) دختر بودند .از این تعداد  203نفر (42/83

جدول  -1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

درصد) در پایهی دهم 171 ،نفر ( 36/07درصد) در پایهی

میانگین

انحراف معیار

برونگرایی

16/37

3/27

وظیفهگرایی

13/45

3/04

رواننژندگرایی

9/18

2/53

گشودگی به تجربه

10/06

2/41

توافقپذیری

16/04

2/83

خودکارآمدی درون کالسی

43/12

9/72

خودکارآمدی برون کالسی

45/47

8/47

خودکارآمدی در تعامل

41/94

12/20

خودکارآمدی در مدیریت امور

31/33

6/24

گمشده ،نرمال بودن و همخطی چندگانه مورد بررسی قرار

هیجان قدردانی از افراد

12/04

2/10

هیجان قدردانی از داشتهها

16/67

2/44

گرفتند .جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از کجی و کشیدگی

تامالت قدرانانه

15/15

2/66

قدردانی از دیگران

31/17

5/73

یازدهم و  100نفر ( 21/10درصد) در پایهی پیش دانشگاهی
مشغول به تحصیل بودند .در مطالعهی حاضر  11پرسشنامه
( 2/26درصد) به جهت تکمیل ناقص و یا پرت بودن دادهها
حذف شد .لذا در تحلیل نهایی در مجموع  474دانشآموز
مشارکت کنندگان این پژوهش را تشکیل دادند .قبل از
تحلیل دادهها و برای اطمینان از این که دادههای این پژوهش
مفروضههای زیربنایی مدلیابی ساختاری را برآورد میکنند
چند مفروضهی اصلی معادالت ساختاری شامل دادههای

متغیرها استفاده گردید و به این ترتیب متغیرهای پژوهش

متغیر
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جدول  -2ماتریس همبستگی بین ابعاد متغیرهای پژوهش

1

متغیر

2

4

6

8

1

 .2توافقپذیری

**

0/13

 .3وظیفهگرایی

-0/01

**0/16

 .4رواننژندگرایی

0/02

0/03

**-0/21

*0/10

**0/14

**-0/16

*

**

-0/05

 .5گشودگی به تجربه 0/03

1

 .6خودکارآمدی درون **0/10 -0/13
کالسی

1

0/14

 .7خودکارآمدی برون -0/08
کالسی

**0/18** 0/14

 .8خودکارآمدی در
مدیریت امور

-0/08

0/02

**0/16

 .9خودکارآمدی در
تعامل

0/06

**0/10* 0/15

 .10هیجان قدردانی
از افراد

**0/18

**0/06 0/30

 .11هیجان قدردانی
از داشتهها

**0/18** 0/32** 0/15

1
1
**

0/16

1

*0/72** 0/19** -0/11

1

**0/66** 0/68** 0/10* -0/18

1

*0/54** 0/70** 0/61** 0/24** -0/10
-0/05

0/08

0/05

0/07

0/03

-0/02

**0/11* 0/32

-0/12

 .13قدردانی از دیگران **0/14

**0/11* 0/51

0/02

**0/10* 0/13** 0/12* 0/16

*P≤ 0/05

*0/10

1

*0/46** 0/08 0/16** 0/15** 0/12** 0/11* -0/11
0/07

 .12تامالت قدردانانه

1

1

**0/40** 0/17** 0/09 0/16** 0/14** 0/16

1

*1 0/37** 0/44** 0/33** 0/12

**P≤0/01

به جز مؤلفهی خودکارآمدی درون کالسی همبستگی منفی

وظیفهگرایی ( )β=0/12 ،P=0/008و خودکارآمدی تحصیلی

و معنیداری داشت .برونگرایی نیز با مؤلفهی خودکارآمدی

( )β=0/13 ،P=0/009پیشبینی کنندهی مثبت و معنیدار

درون کالسی همبستگی منفی و معنیداری نشان داد.

قدردانی هستند .همچنین توافقپذیری (،)β=0/11 ،P=0/02

پس از اجرای روش آماری مدلیابی معادالت ساختاری ،مدل

گشودگی به تجربه ( )β=0/19 ،P=0/001و وظیفهگرایی

تجربی پژوهش به دست آمد .مقدار شاخصهای ،IFI ،X2/df

( )β=0/14 ،P=0/003پیشبینی کننده مثبت و معنیدار

 GFI ،CFIو  RMSEAبه ترتیب 0/95 ،0/97 ،0/93 ،3/41

خودکارآمدی تحصیلی هستند و برونگرایی (،P=0/03

و  0/07به دست آمدند .بنابراین الگوی پیشنهادی با توجه به

 )β=-0/10پیشبینی کنندهی منفی و معنیدار خودکارآمدی

شاخصهای برازندگی از برازش مطلوبی برخوردار است.

تحصیلی است.

پس از بررسی شاخصهای برازندگی ضرائب مسیر مستقیم

پس از بررسی مسیرهای مستقیم و اثرات مستقیم ،برای برآورد

متغیرهای موجود در مدل بررسی شد که در جدول  3قابل

و تعیین معناداری مسیرهای غیرمستقیم از دستور بوتاستراپ

مشاهده است.

در نرمافزار

نتایج جدول  3حاکی از آن است که بعد توافقپذیری

مشاهده میشود.

( ،)β=0/58 ،P=0/0001برونگرایی (،)β=0/12 ،P=0/01

جدول  4نشان میدهد که گشودگی به تجربه (،P=0/38

AMOS

استفاده شد که نتایج آن در جدول 4
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جدول  -3ضرائب رگرسیون مسیرهای مستقیم موجود در مدل

روابط متغیرها در مدل

برخودکارآمدی تحصیلی

توافقپذیری

0/63

0/58

0/06

11/07

0/0001

برونگرایی

0/11

0/12

0/04

2/56

0/01

وظیفهگرایی

0/12

0/12

0/04

2/64

0/008

خودکارآمدی تحصیلی

0/03

0/13

0/01

2/60

0/009

توافقپذیری

0/50

0/11

0/21

2/32

0/02

گشودگی به تجربه

0/98

0/19

0/25

3/93

0/001

وظیفهگرایی

-0/60

0/14

0/20

3/01

0/003

برونگرایی

-0/38

-0/10

0/18

-2/08

0/03

t

جدول  -4برآورد مسیرهای غیرمستقیم مدل با استفاده از بوتاستراپ

مقدار

حد پایین

حد باال

سطح معنیداری

مسیر غیرمستقیم

وظیفهگرایی به قدردانی با واسطهگری خودکارآمدی تحصیلی

0/02

0/006

0/03

0/008

گشودگی به تجربه به قدردانی با واسطهگری خودکارآمدی تحصیلی

0/02

0/01

0/05

0/003

برونگرایی به قدردانی با واسطهگری خودکارآمدی تحصیلی

-0/01

-0/03

-0/003

0/01

توافقپذیری به قدردانی با واسطهگری خودکارآمدی تحصیلی

0/01

0/005

0/04

0/005

 ،)β=0/02وظیفهگرایی ( )β=0/02 ،P=0/008و توافقپذیری

غیرمستقیم و کل بدست آمده برای متغیرهای پژوهش در

( )β=0/01 ،P=0/005به صورت مثبت و غیرمستقیم و

جدول  5ارائه شده است.

برونگرایی ( )β=-0/01 ،P=0/01به صورت منفی و غیرمستقیم

در مجموع با توجه به نتایج تحلیلها و بررسی اثرات مستقیم

قدردانی را پیشبینی میکنند.

و غیرمستقیم متغیرهای موجود در مدل میتوان بیان کرد که

بر اساس نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش ،اثرات مستقیم،

ویژگیهای شخصیت وظیفهگرایی ،برونگرایی و توافقپذیری

جدول  -5اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش

مسیر

بر خودکارمدی تحصیلی

قدردانی

**P<0/01

متغیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

گشودگی به تجربه

**

0/19

-

توافقپذیری

**0/11

-

**0/11

وظیفهگرایی

**0/14

-

**0/14

برونگرایی

**-0/10

-

**-0/10

وظیفهگرایی

**0/12

**0/02

**0/14

برونگرایی

**0/12

**-0/01

**0/11

گشودگی به تجربه

-

**

**

0/19

**

0/02

0/02

توافقپذیری

**0/58

**0/01

**0/59

خودکارآمدی تحصیلی

**0/13

-

**0/13
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قدردانی

مقدار برآورد

مقدار استاندارد

خطای استاندارد

مقدار

P
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غیرمستقیم از طریق متغیر واسطهای (خودکارآمدی تحصیلی)

مناسب دارد و از بین ابعاد شخصیتی به عنوان متغیر برونزاد

قادر به پیشبینی قدردانی هستند و در مجموع  45درصد

توافقپذیری ،برونگرایی و وظیفهگرایی به طور مستقیم،

( )R2=0/45از واریانس قدردانی از این طریق تبیین میشود.

وظیفهگرایی ،گشودگی به تجربه ،برونگرایی و توفقپذیری

این در حالی است که واریانس تبیین شدهی خودکارآمدی

به صورت غیرمستقیم با واسطهگری خودکارآمدی تحصیلی

تحصیلی برابر با  10درصد ( )R2=0/10در این مدل بدست

قادر به پیشبینی قدردانی شدند.

آمد .در شکل  2مدل نهایی پژوهش با عنوان تبیین قدردانی

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که توافقپذیری ،برونگرایی

بر اساس ویژگیهای شخصیتی با واسطهگری خودکارآمدی

و وظیفهگرایی اثر مستقیم مثبت بر قدردانی دارند .این یافته با

تحصیلی ترسیم شده است که در آن اثرات مستقیم پنج عامل

یافتههای آقابابائی و فراهانی ( ،)1390مک کولوف و همکاران

بزرگ شخصیت و خودکارآمدی تحصیلی همراه با میزان

( ،)2002وود و همکاران ( )2009و ری و اکسترمرا ()2014

واریانس تبیین شده ،واریانس خطا و سطوح معنیداری آنها

همسو است .در پژوهش وود و همکاران ( )2009نتایج نشان

قابل مشاهده است.

داد که ویژگی توافقپذیری همبستگی مثبت با قدردانی دارد
( .)3همچنین نتایج پژوهش ری و اکسترمرا ( )2014نشان داد

بحث و نتیجهگیری

که توافقپذیری به طور مثبت با قدردانی مرتبط است (.)13

هدف این پژوهش تعیین روابط بین صفات شخصیتی و قدردانی

مطالعات قبلی ( 3 ،12 ،11 ،10و  )13همسو است .در تبیین

با واسطهگری خودکارآمدی تحصیلی در قالب یک مدل و با

این یافته میتوان گفت که افرادی که در توافقپذیری نمرهی

استفاده از روش مدل معادالت ساختاری بود .نتایج تحلیل

باالیی کسب میکنند به درستکاری و خوش نیتی دیگران

**0/41
ﺗﻮاﻓﻖﭘﺬﻳﺮي

وﻇﻴﻔﻪﮔﺮاﻳﻲ

ﺑﺮونﮔﺮاﻳﻲ

ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ

kt

**/11

km

**77

**0/14

**-0/10

**0/47

**/73

**0/18

**35

kc

kb

**/90
**/81

ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

اﻓﺮاد

**0/63

**49
**0/13

**R20/10
**/19

ﻗﺪرداﻧﻲ

**R20/45

**61
**54

داﺷﺘﻪ

ﺗﺎﻣﻼت

**0/76

**0/71

**73
دﻳﮕﺮان

**0/46

**0/12
**0/58
**0/12

شکل  -2مدل نهایی پژوهش :Kc .خودکارآمدی درون کالسی :kb ،خودکارآمدی برون کالسی :km ،خودکارآمدی در مدیریت امور :kt ،خودکارآمدی در تعامل
ﺷﻜﻞ  .2ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ :Kc .ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي درون ﻛﻼﺳﻲ :kb ،ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺮون ﻛﻼﺳﻲ :km ،ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر:kt ،
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در ﺗﻌﺎﻣﻞ
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آنها زیاد است ،با دیگران همنوایی میکنند ،به دیگران احترام

برخوردار است از طرف دیگران مورد حمایت قرار میگیرد

میگذارند و نسبت به دیگران حساسیت نشان میدهند (.)9

و تصور مثبت نسبت به تواناییهای خود پیدا میکند و در

بنابراین دور از انتظار نیست که افراد توافقپذیر در مقابل لطف

نتیجه باورهای خودکارآمدی تحصیلی فرد در سطح باالیی

دیگران قدرانی بیشتری نشان دهند .یافتههای پژوهش ریکارت

خواهد بود .نتایج این پژوهش با یافتهی دیبالس و همکاران

و همکاران ( )2017نشان داد که برونگرایی از پیشایندهای

( )2017که دریافتند گشودگی در تجربه با خودکارآمدی در

مثبت قدردانی در نوجوانان است ( .)7در تبیین یافتهی رابطهی

جوانان رابطهی مثبت دارد ( )34همسو است .افرادی که دارای

برونگرایی با قدردانی میتوان گفت که برونگراها از تعامالت

ویژگی باز بودن به تجربه هستند ،از کار روی مسائل جدید

بین فردی باالتر برخوردارند که در طی آنها لطف و کمکهای

ابراز خوشحالی و عالقه کرده و آن را به عنوان یک تجربهی

بیشتری را از سوی دیگران دریافت میکنند که این باعث میشود

لذتبخش تصور میکنند ( .)9به همین علت این افراد احساس

قدردانی بیشتری را صورت دهند تا افرادی که رواننژندگرایی

میکنند که میتوانند از پس تکالیف تحصیلی برآیند و به یک

باالیی دارند (.)28

خودکارآمدی در طول دوران تحصیل دست مییابند (.)29

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توافقپذیری ،گشودگی به

افرادی که دارای ویژگی باز بودن به تجربه هستند ،از کار روی

تجربه و وظیفهگرایی اثر مستقیم مثبت و همچنین برونگرایی

مسائل جدید ابراز خوشحالی و عالقه کرده و آن را به عنوان

اثر مستقیم منفی بر خودکارآمدی تحصیلی دارند .این یافته

یک تجربهی لذتبخش تصور میکنند ( .)9به همین علت این

با نتایج مطالعات سرانچه و همکاران ( ،)1393فتحی ،حاجی

افراد احساس میکنند که میتوانند از پس تکالیف تحصیلی

یخچالی و مروتی ( ،)1393جاج ،جکسون ،شاو ،اسکات و

برآیند و به یک خودکارآمدی در طول دوران تحصیل دست

(،)2007

مییابند ( .)29نتایج پژوهش دیجیک و همکاران ( )2014نشان

دیجیک ،استوجیلکویک و داسکویک & (Djigic, Stojiljkovic

داد که ویژگیهای وظیفهگرایی و گشودگی در تجربه مهمترین

) )2014( Doskovicو دی بالس ،گراسی ،کارناقی ،فررانت و

پیشبینی کنندههای خودکارآمدی در معلمان هستند ( .)32در

کاالرکو )(Di Blas, Grassi, Carnaghi, Ferrante & Calarco

تبیین ارتباط ویژگی شخصیتی وظیفهگرایی با خودکارآمدی

( )2017مطابقت داشت .فتحی و همکاران ( )1393در پژوهش

تحصیلی میتوان گفت که افراد وظیفهگرا دارای صفاتی مانند

خود در دانشآموزان دختر دبیرستانی به این نتیجه رسیدند

ارادهی قوی ،برنامهریزی در کارها ،گرایش به موفقیت ،نظم و

که ویژگیهای شخصیتی توافقپذیری ،گشودگی به تجربه و

انضباط و مهمتر از همه احساس شایستگی و کفایت در انجام

وظیفهگرایی با خودکارآمدی تحصیلی رابطهی مثبت دارند

کارها هستند ( .)9بنابراین دانشآموزان وظیفهگرا به علت

( .)30گذشته ( 33 ،32 ،31 ،30 ،29و  )34همسو است .در

داشتن ویژگیهای ذکر شده در انجام تکالیف و آزمونهای

مورد ارتباط توافقپذیری و خودکارآمدی تحصیلی میتوان

تحصیلی به موفقیت بیشتری دست پیدا میکنند و در نتیجه با

گفت که اساس توافقپذیری کیفیت رفتارهای بین فردی

افزایش موفقیت ،احساس خودکارآمدی در انجام فعالیتهای

است ( ،)35یعنی افراد توافقپذیر دارای حس فداکاری و از

تحصیلی با گذشت زمان در آنها افزایش پیدا میکند.

خودگذشتگی هستند و اغلب در کارهای گروهی همکاری

همچنین نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که خودکارآمدی

باالیی دارند و به دور از هر گونه بدبینی ،به سادگی به دیگر

تحصیلی پیشبینی کنندهی مثبت و معنیدار قدردانی است.

ریچ

)(Judge, Jackson, Shaw, Scott & Rich
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سال هشتم ،شماره دوم ،نیمسال دوم تحصیلی 1398-99

جیانگ و همکاران ( )2017که دریافتند خودکارامدی و عزت

چالشبرانگیز لذت میبرند ( )9و این ویژگی را در مدرسه

نفس با خودکارآمدی رابطهی مثبت دارد و از پیشبینهای

نیز نشان میدهند .بنابراین کمتر احتمال دارد دچار استرس

مثبت قدردانی میباشد همسو است .میل استاین و همکاران

تحصیلی شوند .از طرف دیگر ،دانشآموزانی که در انجام

) )2016( (Melissa et alدر پژوهشی نتیجه گرفتند که افزایش

تکالیف تحصیلی استرس نداشته باشند ،با موفقیت بیشتر

در خودکارآمدی با افزایش در قدردانی همراه است ( .)36این

میتوانند تکالیف تحصیلی خود را انجام دهند و به همین دلیل،

یافته بر اساس دیدگاه شناختی-اجتماعی قابل تبیین است زیرا

این باور در آنها به وجود میآید که در آینده نیز میتوانند

بندورا ( )15خودکارآمدی را در رشد تواناییهای شناختی

موفقیت کسب کنند و در نتیجه باورهای خودکارآمدی تحصیلی

مؤثر میداند و قدردانی نیز دربردارندهی ارزیابی شناختی از

نیز در آنها رشد مییابد .بر اساس نظریهی شناختی-اجتماعی

یک لطف یا کمک صورت گرفته است ،زیرا فرد دریافت کننده

بندورا ( )15باورهای خودکارآمدی در رشد تواناییهای

باید قصد مثبت و ارزش لطفی که به وی شده است را ارزیابی

شناختی تأثیرگذار است و قدردانی نیز به معنای درک یک

کند ( .)2از این رو خودکارآمدی تحصیلی میتواند قدردانی

موهبت نوع دوستانه است و دارای مؤلفههای شناختی است

را در جهت مثبت پیشبینی کند.

( .)12از این رو افزایش خودکارآمدی تحصیلی باعث افزایش

یافتههای مرتبط با اثر واسطهای نیز نشان داد اثر غیر مستقیم

تجربهی قدردانی در دانشآموزان میشود.

وظیفهگرایی ،گشودگی به تجربه ،توافقپذیری و برونگرایی

نتایج این پژوهش از لحاظ نظری و عملی کاربرد دارد .به لحاظ

به قدردانی با واسطهگری خودکارآمدی تحصیلی مورد تأیید

نظری پژوهشی یافت نشده که روابط بین ویژگیهای شخصیتی

قرار گرفت .وظیفهگرایی به تفاوت در کنترل ارادی شناخت

و قدردانی را با واسطهگری خودکارآمدی تحصیلی بررسی

و رفتار افراد اشاره دارد .این ویژگی با موفقیت در رفتارهایی

کرده باشد و در تحقیقات معدود در این زمینه فقط به ارتباط

مرتبط است که به تالش محدودسازی نیاز دارند ( .)35بنابراین

دو به دوی متغیرها پرداخته شده و بنابراین بررسی روابط این

دانشآموز وظیفهگرا در مواجهه با وظایف تحصیلی کمتر دچار

متغیرها در قالب یک مدل به غنای دانش در این زمینه افزوده

استرس تحصیلی میشود و به همین دلیل میتواند تکالیف

است .همچنین با توجه به اهمیت قدردانی به عنوان یکی از

خود را با موفقیت انجام دهد و در نتیجه باور پیدا میکند

سازههای مهم روانشناسی مثبت در نظامهای آموزشی دنیا به

که از این پس نیز میتواند از پس تکالیف تحصیلی برآید و

خصوص در سالهای اخیر ،شناسایی پیشایندها و متغیرهای

باعث رشد باورهای خودکارآمدی تحصیلی در او شود .بر

مرتبط با قدردانی پیامهای مهمی برای متخصصان و برنامهریزان

اساس دیدگاه شناختی-اجتماعی بندورا ( )15خودکارآمدی

تعلیم و تربیت دارد ،زیرا با شناسایی این عوامل میتوان به

نیز در رشد تواناییهای شناختی مؤثر است و قدردانی نیز

طراحی برنامههای مداخلهای و آموزشی در زمینهی افزایش

شامل ارزیابی شناختی از یک لطف یا کمک صورت گرفته

قدردانی دانشآموزان پرداخت .مانند گذشته دیگر نباید صرف ًا

است ( .)2بنابراین دانشآموز دارای خودکارآمدی تحصیلی

بر هوش و مهارتهای تفکر تأکید کرد و آنها را تنها دغدغهی

قدردانی بیشتری را نشان میدهد.

نظامهای آموزشی دانست ،بلکه با فراهم آوردن محیطهای

در مورد گشودگی به تجربه ،یافتهها رابطهی مثبت و غیرمستقیم

آموزشی غنی میتوان افراد قدردان را وارد جامعه ساخت.

از طریق متغیر واسطهای خودکارآمدی تحصیلی با قدردنی

این پژوهش محدودیتهایی داشته است .در این مدل فقط
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 پیشنهاد میشود،ابزارهای مختلف برای اندازهگیری قدردانی

تعدادی از متغیرها بررسی و آزمون شده بنابراین پیشنهاد

پژوهشگران آینده از ابزارهای دیگر سنجش قدردانی اعم از

میشود پژوهشگران آینده دیگر متغیرهای پیشایندی قدردانی

.پرسشنامه و مصاحبه استفاده و نتایج را با یکدیگر مقایسه کنند

 انجام این پژوهش در، محدودیت دیگر.را نیز بررسی کنند

قدردانی و تشکر

میان گروهی از دانشآموزان دورهی متوسطهی دوم یزد بود
که تعمیمپذیری یافتهها را در گروههای دیگر با محدودیت

از کلیهی دانشآموزانی که برای گردآوری دادهها به آنها

 در این زمینه پیشنهاد میشود تحقیقات آینده.روبرو میسازد

رجوع شده بود و در این زمینه ما را همیاری کردند نهایت

در نمونههایی با پراکندگی سنی گسترده و در گروههای

.تقدیر و تشکر را داریم

 با توجه به، سرانجام این که.مختلف فرهنگی صورت گیرد
نبود توافق در میان محققان در مورد تعریف قدردانی و وجود
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The Investigation on the Relationship between Personality
Traits with Gratitude: The Mediating Role
of Academic Self-Efficacy
Seyed Mehdi Poorseyed1, Seyed Reza Poorseyed

Abstract
Introduction: As one of the most important topics of positive psychology in recent years, gratitude has
attracted the attention of researchers. Gratitude is a positive orientation to life in which attention is paid to
positive things and a sense of gratefulness is expressed toward them. The purpose of this study was to
explain gratitude by personality traits with the mediating of academic self-efficacy.
Methods: This study was a descriptive correlational research. Four hundred and seventy four students
(186 males and 288 females) were selected from Secondary School Students in Yazd in academic year of
2017 using multistage cluster random sampling. The participants completed the Multi-component Gratitude
Measure (Morgan et al, 2017), NEO Questionnaire Short Form (Khormaei & Farmani, 2015) and the Academic
Self-Efficacy Inventory (Zajacova et al, 2005). The data were analyzed using the structural equation modeling
approach in AMOS software (version 21).
Results: The results of path analysis indicated that the model had a good fitness and big five personality
as exogenous variable agreeableness, extraversion and conscientiousness predicted gratitude directly. In
addition conscientiousness, openness to experience, extraversion and agreeableness predicted gratitude
indirectly by the mediation role of academic self-efficacy And a total of 45% of the variance of gratitude is
explained in this way.
Conclusion: As a result, personaliy traits of agreeableness, conscientiousness, extraversion and
openness to experience increase academic self-efficacy. Therefore, students have more self-efficacy to face
the problems. As a result they would behave more grateful.
Keywords: academic self-efficacy, gratitude, high school students, personaliy traits
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