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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بین ویژگيهای شخصیتي ،رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلي
دانشجویان بود .به این منظور  978نفر از دانشجویان علوم انساني دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ( 893زن و
 888مرد) بهصورت تصادفي با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای و خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند.
پرسشنامه پنج عامل اصلي شخصیت و سیاهه رویکردها و مهارتهای مطالعه توسط این دانشجویان تکمیل
شدند و معدل کل دانشجویان بهعنوان شاخص عملکرد تحصیلي در نظر گرفته شد .برای تحلیل دادههای
جمعآوریشده آزمون همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبي و تحلیل مسیر
مورداستفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین ویژگي شخصیتي وظیفهشناسي ،رویکرد یادگیری راهبردی
و عملکرد تحصیلي دانشجویان رابطه مثبت ولي بین رویکرد سطحي با عملکرد تحصیلي رابطه منفي و
معنيداری وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبي نشان داد که اثر مستقیم وظیفهشناسي بر عملکرد
تحصیلي هنگاميکه رویکرد راهبردی در گام دوم وارد تحلیل ميشود ،از بین ميرود .در این تحلیل دو
پیشبین معنيدار برای عملکرد تحصیلي وجود داشت :رویکرد راهبردی (باارزش بتای مثبت) و رویکرد
سطحي (باارزش بتای منفي) .نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که اثر غیرمستقیم وظیفهشناسي بر عملکرد
تحصیلي دانشجویان از طریق رویکرد راهبردی میانجيگری ميشود.

واژگان کلیدی :رویکردهای یادگیری ،عملکرد تحصیلی ،ویژگیهای شخصیتی.

مقدمه
توانایيهای شناختي بهصورت گسترده بهعنوان پیشبین کلیدی عملکرد تحصیلي در نظر
گرفته ميشود (آکرمن 8و هجستد .)8337 ،9بااینحال ،عوامل غیر شناختي ازجمله
ویژگيهای شخصیتي و رویکردهای یادگیری نیز بهنظر ميرسد نقش مهمي در یادگیری
_____________________________________________
 .8دانشیار روانشناسي دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول) akbar528@yahoo.com
2. Ackerman
3. Heggestad
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دانشجویان داشته باشند (فارسیدس و وودفیلد8119 ،8؛ داف ،بویل ،دانلیوی و فرگوسون،8
 .)8111عليرغم بحثهای ادامهدار درباره تعداد واقعي عوامل تشکیلدهنده شخصیت ،در
پژوهشهای جدید بیشتر از مدل پنج عاملي استفاده ميشود (مککری .)8118 ،9پنج عامل
بزرگ شخصیت شامل برونگرایي ،روانرنجورخویي ،پذیرابودن نسبت به تجارب جدید،
سازشپذیری و وظیفهشناسي هستند (پروین و جان8118 ،1؛ ترجمه جوادی و کدیور،
 .)8918پژوهشها نشان دادهاند که برخي از ویژگيهای شخصیتي ،عملکرد تحصیلي را
پیشبیني ميکنند .برای مثال دیزث )8119( 9نشان داد که ویژگي شخصیتي وظیفهشناسي
که از طریق سازمانیافتگي ،پشتکار و انگیزش در رفتارهای هدفمحور تعریف ميشود،
صفتي است که بهصورت مثبت با عملکرد تحصیلي ارتباط دارد .مطالعات دیگر نیز این
رابطه را در دورههای مختلف تحصیلي تأیید کردهاند (بوساتو ،پرنس ،الشات و هاماکر،6
8111؛ چامور -پرمیوزیک و فارنهام8119 ،7؛ نگیوین ،آلن و فراکاستورو8119 ،1؛ واگرمن
و فاندر8117 ،3؛ آتشروز ،پاکدامن و عسگری .)8917 ،الیدرا ،پولمن و آلیک)8117( 81
نیز گزارش کردهاند که عملکرد تحصیلي با روانرنجورخویي رابطه منفي ولي با
سازشپذیری همبستگي مثبت دارد .در پژوهشهای دیگر به رابطه مثبت بین عملکرد
تحصیلي و برونگرایي (چامورو -پرموزیک و فارنهام )8119 ،و همچنین به پذیرابودن
نسبت به تجارب جدید (کنارد8116 ،88؛ فارسیدس و وودفیلد )8119 ،اشاره شده است.
عالوه بر ویژگيهای شخصیتي ،بهنظر ميرسد رویکردهای یادگیری نیز در عملکرد
تحصیلي دانشجویان نقش داشته باشند .یکي از معمولترین توصیفات رویکردهای
یادگیری ،تمایز بین رویکرد راهبردی ،عمقي و سطحي پردازش اطالعات در موقعیتهای
_____________________________________________
1. Farsides & Woodfield
2. Duff, Boyle, Dunleavy & Ferguson
3. McCrae
4. Pervin, John
5. Diseth
6. Busato, Prins, Elshout & Hamaker
7. Chamorro-Premuzi & Furnham
8. Nguyen, Allen & Fraccastoro
9. Wagerman & Funder
10. Laidra, Pullmann & Allik
11. Conard
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یادگیری است (مارتون و سالجو8376 ،8؛ اسنو ،کرونو و جکسون .)8336 ،8یادگیرندگان
دارای رویکرد عمقي 9بر کسب معني و درک مطالب تأکید ميکنند .در مقابل،
یادگیرندگان دارای رویکرد سطحي 1حفظ و یادآوری مطالب را مورد تأکید قرار ميدهند
(سیف .)8916 ،یادگیرندگانيکه از رویکردهای پردازش عمقي استفاده ميکنند به
اطالعاتي که آنها مطالعه ميکنند یا مسائلي که تالش ميکنند حل کنند ،بهعنوان ابزاری
برای فهمیدن محتوا مينگرند .آنها تالش ميکنند تا اطالعات را به یک چهارچوب
مفهومي بزرگ ربط بدهند .آنهایي که از رویکرد سطحي استفاده ميکنند ،به خودِ
اطالعات بهعنوان محتوایي که بایستي بدون تالش برای پیوند دادن به ایدههای بزرگتر یاد
گرفته شوند ،مينگرند (اگن و کاوچک .)8118 ،9در رویکرد راهبردی نیز یادگیرنده با
بهکارگیری راهبردهای سازماندهي مطالعه و مدیریت زمان ،تالش ميکند تا به کسب
موفقیت نائل آید .ویژگي این رویکرد ،تمرکز بر استفاده از راهبردهایي است که یادگیرنده
را در دستیابي به پیشرفت و موفقیت تحصیلي هدایت کند؛ بنابراین ،چنین یادگیرندهای
درصورتيکه فهم عمیق مطلب و مرتبط ساختن و منسجم نمودن اندیشهها و حقایق را
مانعي در راه حصول پاداش بیروني بداند و احساس کند که ازلحاظ منابع زماني در مضیقه
است ،امکان دارد که از فهم عمیق مطلب صرفنظر نماید .اگن و کاوچک ( )8118بر این
باورند که رویکردهای سطحي و عمقي یادگیری نیز ميتوانند به موفقیت یادگیرندگان
بینجامند .برای مثال ،اگر آزمون معلم بر درک و فهم موضوعهای درسي از سوی
یادگیرندگان تأکید کند رویکرد عمقي یادگیری منجر به پیشرفت باال ميشود .ولي اگر
آزمون معلم بر یادگیری واقعیتهای خاص و حفظ کردن اطالعات تأکید کند ،آنگاه
رویکرد سطحي یادگیری مفید خواهد بود .پژوهشهایي نیز رابطه بین سه رویکرد یادگیری
و موفقیت تحصیلي را بررسي کردهاند .نتایج پژوهش منصوری ،سلطاني شیرازی ،راهمي،
_____________________________________________
1. Marton & Saljo
2. Snow, Corno & Jackson
3. Deep
4. Surface
5. Eggen & Kauchak
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موسوی نسب و آیت الهي ( )8918همبستگي مثبتي بین عملکرد تحصیلي دانشجویان و
استفاده از رویکرد راهبردی نشان دادهاند .برخي از پژوهشگران نیز بر این باورند که
عملکرد تحصیلي باال را ميتوان از طریق رویکرد عمیق بهتنهایي یا در ترکیب با رویکرد
راهبردی (بویل ،دافي و دانلیوی8119 ،؛ دیزث و مارتینسن )8119 ،8و عملکرد تحصیلي
پایین را ميتوان از طریق رویکرد سطحي یادگیری (بیگز )8333 ،8تبیین کرد .نتایج اکثر
پژوهشها نشان دادهاند که رویکرد سطحي یادگیری بهصورت منفي با عملکرد تحصیلي
ارتباط دارد (دیزث8119 ،؛ دیزث و مارتنسن8119 ،؛ سوانبرگ 9و مارتینسن.)8181 ،
پژوهشهای مختلف (برای مثال ،توماس و بین8311 ،1؛ اسپیت و براون8331 ،9؛
آلدرسون و وال8339 ،6؛ چنگ8337 ،7؛ فتحآبادی و سیف )8916 ،نیز نشان دادهاند که
عوامل مختلفي بر چگونگي استفاده از رویکردهای مطالعه تأثیر ميگذارند .شواهد نیز
حاکي از آن است که افراد تمایل به کنار آمدن با موقعیتهای یادگیری به شیوه خاص
خود دارند (بیگز8118 ،؛ تایت و انتوستیل و مککین .)8331 ،1در این زمینه نقش
ویژگيهای شخصیت موردتوجه قرار گرفته است (شکری ،کدیور ،فرزاد و سنگری،
8919؛ شکری ،کدیور ،فرزاد و دانشورپور .)8919 ،نتایج پژوهشهای مختلف حاکي از
آن است که برخي از مؤلفههای شخصیت با رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلي
رابطه مثبت و برخي دیگر با آنها رابطه منفي دارند .برای مثال ،پژوهش ایزدی و
محمدزاده مالیي ( )8916حاکي از آن است که متغیرهایي وظیفهشناسي ،سبکهای
یادگیری مفهومسازی و آزمایشگری فعال بهترین پیشبین عملکرد تحصیلي است .رابطه
مثبت بین صفت باز بودن به تجربه و رویکرد عمقي یادگیری و ویژگي شخصیتي
وظیفهشناسي با رویکرد راهبردی یادگیری و روانرنجورخویي با رویکرد سطحي گزارش

_____________________________________________
1. Martinsen
2. Biggs
3. Swanberg
4. Thomas & Bain
5. Speth & Brown
6. Alderson & Wall
7. Cheng
8.Tait, Entwistle & McCune
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شده است (بوساتو و همکاران8111 ،؛ دیزث8119 ،؛ داف و همکاران8111 ،؛ ژانگ،8
.)8119
بر اساس پژوهشهای قبلي ميتوان گفت که روابط پیچیدهای بین ویژگيهای
شخصیتي ،رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلي وجود دارد و رویکردهای یادگیری
ممکن است نقش میانجي بین ویژگيهای شخصیتي و عملکرد تحصیلي را بازی کنند .این
مطالعه بر آن است تا چنین روابطي را در جامعه دانشجویان ایراني نیز مورد آزمون قرار
دهد .بهطور مشخص هدف پژوهش حاضر یافتن پاسخ برای سؤالهای زیر بود:
 .8چه ارتباطي بین ویژگيهای شخصیتي با رویکردهای یادگیری دانشجویان وجود دارد؟
 .8سهم هر یک از متغیرهای ویژگيهای شخصیتي و رویکردهای یادگیری در پیشبیني
عملکرد تحصیلي دانشجویان چقدر است؟
 .9کدامیک از ویژگيهای شخصیتي بر رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلي
دانشجویان اثر مستقیم یا غیرمستقیم دارند؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفي از نوع همبستگي چندمتغیری است .در این پژوهش
با استفاده از پرسشنامه دادههای مربوط به متغیرها گردآوری شدند و با استفاده از روشهای
مناسب آمار توصیفي و استنباطي دادهها مورد تحلیل قرار گرفتند.
جامعه ،نمونه آماری و روش نمونهگیری :در این پژوهش تعداد  978نفر ( 893زن و
 888مرد ) از دانشجویان علوم انساني دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ازجمله دانشجویان
رشتههای روانشناسي ،آموزش پیشدبستاني و دبستاني ،زبان انگلیسي ،مشاوره ،ادبیات
فارسي ،علوم اجتماعي ،مدیریت و برنامهریزی آموزشي و مدیریت بازرگاني در سال
تحصیلي  8938 -39موردمطالعه قرار گرفتند (میانگین سني گروه نمونه  88سال و  1ماه و با
انحراف معیار  .)9/81برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونهگیری طبقهای و خوشهای
چندمرحلهای استفاده شد.
ابزارهای اندازهگیری :برای اندازهگیری متغیرهای موردنظر در این پژوهش از
پرسشنامه پنج عاملي اصلي شخصیت و سیاهه رویکردها و مهارتهای مطالعه استفاده شد.
_____________________________________________
1. Zhang
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پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت :این پرسشنامه از  11سؤال تشکیل شده است که
توسط جان و سریواستاوا )8333( 8برای سنجش پنج عامل اصلي شخصیت یعني
برونگرایي ( 1ماده) ،سازشپذیری ( 3ماده) ،وظیفهشناسي ( 3ماده) ،روانرنجورخویي (1
ماده) و پذیرابودن نسبت به تجارب جدید ( 81ماده) ساخته شده است .سؤالهای پرسشنامه
بهصورت بسته پاسخ و شامل پنج گزینه (کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و
کامالً موافقم) هستند که بعضي از سؤالها بهصورت معکوس نمرهگذاری ميشوند.
نصرتآبادی ،جوشنلو و جعفریکندوان ( )8919برای بررسي روایي صوری پرسشنامه از
 6متخصص نظرخواهي کردهاند که همگي توان سنجش ابعاد پنجگانه شخصیت با این
پرسشنامه را تأیید کردهاند .همچنین در پژوهش آنها ضرایب آلفای کرانباخ برای
مقیاسهای پرسشنامه در دامنهای از  1/68تا  1/11گزارش شده است .در پژوهش حاضر نیز
ضرایب پایایي پنج عامل شخصیتي به شرح زیر به دست آمد :برونگرایي (،)1/78
سازشپذیری ( ،)1/68وظیفهشناسي ( ،)1/76روانرنجورخویي ( )1/18و پذیرابودن نسبت
به تجارب جدید (.)1/79
سیاهة رویکردها و مهارتهای مطالعه :2این پرسشنامه توسط تایت ،انتوستیل و
مککین در سال  8331برای اندازهگیری رویکردهای سطحي و عمقي و راهبردی
یادگیری ساخته شده است که شامل  98سؤال ميباشد .در پژوهش حاضر دانشجویان بر
اساس مقیاس پنجدرجهای لیکرتي از کامالً موافقم ( )9تا کامالً مخالفم ( )8به سؤالها
پاسخ دادند .در رویکرد یادگیری عمقي خرده مقیاسها عبارت بودند از :جستجوی معني،
اندیشههای مرتبط ،استفاده از شواهد و عالقه به نظریهها .در رویکرد سطحي هم خرده
مقیاسهای بيهدفي ،به یاد سپاری نامربوط ،برنامه تحصیلي محدود و ترس از شکست قرار
داشتند .رویکرد راهبردی نیز شامل خردهمقیاسهای مطالعه منظم ،مدیریت زمان ،هشیاری
در برابر تقاضاهای تکلیف ،دستیابي و کنترل و تنظیم اثربخشي بودند .انتویستل ،تایت و
مککین ( )8111ویژگيهای روانسنجي این پرسشنامه را با استفاده از دادههای
جمعآوریشده از  8811دانشجو بررسي کردهاند .نتایج این پژوهش ضمن تأیید ساختار
عاملي پرسشنامه ،ضریب پایایي آلفای کرانباخ رویکردهای عمقي و سطحي و راهبردی را
_____________________________________________
1. Srivastava
)2. Approaches and Study Skills Inventory for Students(ASSIST
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به ترتیب  1/11 ،1/11و  1/61نشان دادند .در پژوهش حاضر ضریب پایایي آلفای کرانباخ
برای رویکردهای عمقي ،سطحي و راهبردی یادگیری به ترتیب برابر  1/18 ،1/11و 1/17
به دست آمد.
روش اجرا :در این پژوهش بعد از کسب مجوز الزم از مسئوالن مربوطه ،ابتدا
پرسشنامهها در یک مقیاس کوچکتر بهصورت مقدماتي اجرا شدند و قابلیت فهم،
اشکاالت سؤالها و ضرایب پایایي مقیاسها مورد ارزیابي قرار گرفتند .بالفاصله بعد از
اجرای مقدماتي و رفع ابهامات و اشکاالت ،اجرای اصلي بر اساس دستورالعملهای
مربوطه بر دانشجویان گروه نمونه در شرایط یکسان صورت گرفت .در این پژوهش پس از
اجرای پرسشنامهها ،معدل کل دانشجویان گروه نمونه بهعنوان شاخص عملکرد تحصیلي از
سیستم گلستان که اطالعات آموزشي دانشجویان در آنجا ثبت و نگهداری ميشود،
استخراج شدند .برای تحلیل دادههای جمعآوریشده در این پژوهش از روشهای آماری
آزمون همبستگي و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبي و تحلیل مسیر به کمک نرمافزارهای
 SPSS-18و  AMOSاستفاده شد.

يافتههای پژوهش
برای بررسي همبستگي بین ویژگيهای شخصیتي و رویکردهای یادگیری با عملکرد
تحصیلي دانشجویان از آزمون همبستگي گشتاوری پیرسون استفاده شد .ضرایب همبستگي
دوبهدوی این متغیرها در جدول  8ارائه شده است.
جدول  .1ضرایب همبستگی ویژگیهای شخصیتی و رویکردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی
دانشجویان
خرده مقیاسها

8

 .8برونگرایي

8/11

 .8سازشپذیری

1/119

 .9وظیفهشناسي

**

 .1روانرنجورخویي
 .9پذیرابودننسبتبه
تجربه
 .6رویکرد عمقي
 .7رویکرد راهبردی

1/86

**

8

1

9

**

1/98

**

8/11
**

-1/86

-1/81

**1/98

**1/87

**1/18

**-1/81

**

**

**

**

1/88

9

8/11
-1/98

1/13

6

7

1/88

**

1/99

1/18

**

1/67

8/11

-1/88

**

-1/91

8/11
**

1/11

**

1/98

8/11
**

1/61

8/11

1

3
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 .1رویکرد سطحي

**-1/88

**-1/87

 .3عملکرد تحصیلي

-1/11

1/88

**-1/99
**

1/86

**1/96
-1/18

**-1/98
1/19

**-1/81
1/11

**-1/88
**

1/87

8/11
**

-1/87

( ** P<1/11آزمون دو دامنه)

همانطور که در جدول  8مشاهده ميشود ضرایب همبستگي بین ویژگي شخصیتي
وظیفهشناسي ،رویکرد یادگیری راهبردی و عملکرد تحصیلي مثبت و معنيدار ولي ضریب
همبستگي رویکرد سطحي با عملکرد تحصیلي منفي و معنيدار است .رابطه بین ویژگي
شخصیتي روانرنجورخویي و رویکرد سطحي مثبت و معنيدار ولي رابطه این دو متغیر با
دیگر ویژگيهای شخصیتي و رویکردهای یادگیری منفي و معنيدار ميباشد .ویژگيهای
شخصیتي برونگرایي ،پذیرابودن نسبت به تجربه ،سازشپذیری و وظیفهشناسي با
رویکردهای یادگیری راهبردی و عمقي رابطه مثبت و معنيدار دارند .تنها استثناء بر این
قاعده رابطه بین برونگرایي و رویکرد عمقي است .رویکردهای یادگیری راهبردی و
عمقي رابطه مثبت و معني داری با همدیگر دارند ولي رابطه بین این دو رویکرد با رویکرد
سطحي منفي و معنيدار ميباشد .در این پژوهش باالترین ضریب همبستگي برای رابطه بین
ویژگي شخصیتي وظیفهشناسي و رویکرد یادگیری راهبردی ( )r=1/67به دست آمد.
رگرسیون چندگانه سلسله مراتبي برای بررسي نقش ویژگيهای شخصیتي
(برونگرایي ،سازشپذیری ،وظیفهشناسي ،روانرنجورخویي و پذیرابودن نسبت به تجربه)
و رویکردهای یادگیری (راهبردی ،عمقي و سطحي) در پیشبیني عملکرد تحصیلي
دانشجویان مورداستفاده قرار گرفت .در رگرسیون چندگانه سلسله مراتبي ترتیب ورود
متغیرهای پیشبین به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربي موردنظر پژوهشگر
صورت ميگیرد .متغیرها یا مجموعه متغیرها در گامها (بلوکهایي) وارد تحلیل ميشوند.
هر متغیر ازلحاظ کمک به پیشبیني متغیر مالک بعد از کنترل متغیرهای قبلي موردسنجش
قرار ميگیرد (سرمد ،بازرگان و حجازی8971 ،؛ پلنت8181 ،8؛ ترجمه رضایي .)8931 ،در
این پژوهش تحلیلهای مقدماتي بهمنظور اطمینان از عدمتخطي از مفروضههای نرمال
بودن ،خطيبودن ،عدمهمخطي و یکساني پراکندگي انجام شد .مقادیر گزارششده برای
 Toleranceو ( VIFجدول  )1و همچنین بررسي نمودار پراکنش و نمودار Normal

 (P–P) Plotو نمودار پراکنش پسماندهای استانداردشده حاکي از آن بود که از این
_____________________________________________
1. Pallant

8/11
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مفروضهها تخطي نشده است .در این پژوهش ویژگيهای شخصیتي در گام  8وارد تحلیل
شدند که  9درصد واریانس در عملکرد تحصیلي دانشجویان را تبیین ميکردند .بعد از وارد
شدن رویکردهای یادگیری راهبردی ،عمقي و سطحي در گام  8مجموع واریانس

تبیینشده بهوسیله کل مدل به  88/9درصد افزایش یافت (F)899،1( =1/119؛  )P>1/118که
جداول  8و  9آن را نشان ميدهند .در مدل نهایي ،تنها دو اندازه رویکرد ازلحاظ آماری
معنيدار بود :رویکرد راهبردی و سطحي .رویکرد راهبردی مقدار بتای باالتری
( )P>1/18 ،  =1/181در مقایسه با رویکرد سطحي ( )P>1/18 ،  =-1/837داشت.
جدول  1سهم هر یک از متغیرهای واردشده به مدل در پیشبیني عملکرد تحصیلي
دانشجویان را نشان ميدهد .بقیه متغیرها سهم معنيداری در پیشبیني عملکرد تحصیلي
دانشجویان نداشتند.
جدول  .2خالصه نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان
مدل

R

R8

R8
تعدیلشده

خطای استاندارد
برآورد

آمارههای تغییر
R8

معناداری F

F
تغییر

d.f8

d.f8

8

1/819a

1/191

1/189

8/1131

1/191

8/189

9

896

1/888

8

1/998b

1/889

1/139

8/9139

1/113

1/993

9

899

1/1118

تغییر

تغییر

 .aپیشبینها( :ثابت) ،برونگرایي ،سازشپذیری ،وظیفهشناسي ،روانرنجورخویي و پذیرابودن نسبت به تجارب
جدید
 .bپیشبینها( :ثابت) ،برونگرایي ،سازشپذیری ،وظیفهشناسي ،روانرنجورخویي و پذیرابودن نسبت به تجارب
جدید؛ رویکرد عمقي ،رویکرد راهبردی و رویکرد سطحي.

جدول  .3خالصه نتایج تجزیه مجموع مجذورات در تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای پیشبینی
عملکرد تحصیلی دانشجویان
مدل

منابع تغییرات

8

رگرسیون

SS
83/197

d.f
9

MS
9/188

باقيمانده

991/166

896

8/818

کل

997/889

868

رگرسیون

61/698

1

1/973

باقيمانده

111/138

899

8/398

کل

997/889

868

8

F
8/189

1/119

Sig
1/888a

b

1/1118
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 .aپیشبینها( :ثابت) ،برونگرایي ،سازشپذیری ،وظیفهشناسي ،روانرنجورخویي و پذیرابودن نسبت به تجارب
جدید؛
 .bپیشبینها( :ثابت) ،برونگرایي ،سازشپذیری ،وظیفهشناسي ،روانرنجورخویي و پذیرابودن نسبت به تجارب
جدید؛ رویکرد عمقي ،رویکرد راهبردی و رویکرد سطحي.

جدول  .4خالصه نتایج ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون سلسله مراتبی برای پیشبینی
عملکرد تحصیلی دانشجویان
ضرایب غیراستاندارد
مدل
B
8

خطای
استاندارد

(ثابت)

89/111

8/831

ضرایب
استاندارد

t

Sig.

بتا

آمارههای چند هم
خطي
Tolerance

81/761

1/1118

VIF

برونگرایي

-1/181

1/181

-1/117

-1/789

1/176

1/168

8/861

سازشپذیری

1/188

1/188

1/167

8/116

1/986

1/199

8/863

وظیفهشناسي

1/198

1/188

1/861

8/996

1/183

1/711

8/911

روانرنجورخویي

1/117

1/181

1/181

1/189

1/671

1/111

8/891

-1/111

/181

-1/191

-1/181

1/678

1/791

8/987

(ثابت)

89/839

8/989

81/198

1/1118

برونگرایي

-1/191

1/183

-1/889

-8/791

پذیرابودن نسبت به
تجارب جدید

1/119

1/188

8/883

سازشپذیری

1/116

1/188

1/183

1/839

1/771

1/198

8/811

وظیفهشناسي

-1/189

1/186

-1/179

-1/111

1/973

1/178

8/886

روانرنجورخویي

1/181

1/181

1/131

8/983

1/819

1/761

8/986

-1/111

1/181

-1/189

-1/818

1/118

1/698

8/991

رویکرد عمقي

-1/198

1/187

-1/816

-8/199

1/169

1/996

8/733

رویکرد راهبردی

1/166

1/189

1/181

1/933

1/1118

1/938

8/961

رویکرد سطحي

-1/199

1/188

-1/837

-8/398

1/119

1/711

8/819

پذیرابودن نسبت به
تجارب جدید

 .aمتغیر مالک :عملکرد تحصیلی دانشجویان

بهمنظور بررسي اینکه آیا رویکردهای یادگیری رابطه بین ویژگيهای شخصیتي و
عملکرد تحصیلي را تبیین ميکنند ،آزمونهای میانجيگری بر اساس روش سه مرحلهای
بارون و کني )8316( 8اجرا شد .مفروضه اصلي برای تأیید اثر میانجي این است که هنگام
_____________________________________________
1. Baron & Kenny
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وارد شدن متغیر میانجي به تحلیل باید اثر مستقل پیشبین بر متغیر وابسته کاهش معنيدار
نشان دهد یا از بین برود .مرحله اول در این شیوه آزمون ميطلبد که متغیر پیشبین (یکي از
ویژگيهای شخصیتي) بهصورت معنيداری با متغیر وابسته (عملکرد تحصیلي) همبسته
باشد .در مرحله دوم این ویژگي شخصیتي باید بهصورت معنيداری با متغیر میانجي یعني
یکي از رویکردهای یادگیری همبستگي معنيداری داشته باشد .درنهایت اینکه واردکردن
متغیر میانجي باید منجر به کاهش معنيدار یا از بین رفتن اثر مستقیم صفت شخصیتي بر
عملکرد تحصیلي باشد .در این پژوهش ویژگي شخصیتي وظیفهشناسي بهصورت
معنيداری با عملکرد تحصیلي همبسته بود .وظیفهشناسي بهصورت معنيداری با رویکرد
یادگیری راهبردی نیز همبستگي داشت .نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبي نشان داد که
اثر مستقیم وظیفهشناسي هنگاميکه رویکرد راهبردی وارد تحلیل ميشود از بین ميرود.
این رابطهها نشان ميدهد رویکرد راهبردی را ميتوان بهعنوان یک متغیر میانجي بر رابطه
بین ویژگي شخصیتي وظیفهشناسي و عملکرد تحصیلي دانشجویان در نظر گرفت .نتایج
تحلیل مسیر نیز حاکي از آن بود که در این مدل مقدار مجذور کای برابر صفر و
غیرمعنيدار ميباشد .این نشان ميدهد که بین ماتریس واریانس -کوواریانس نمونهای و
مشاهدهشده با بازتولید شده تفاوتي وجود ندارد .شاخصهای برازش مدل  CFI ،NFIو
 IFIهر سه برابر  8به دست آمدند که نمایانگر برازش کامل مدل است .مدل تحلیل مسیر و
ضرایب مسیر در شکل  8نشان داده شده است.
رویکرد راهبردی
0/76

0/67

عملکرد تحصیلی

وظیفه شناسی
-0/00

شکل  .1رویکرد یادگیری راهبردی بهعنوان میانجی بین ویژگی شخصیتی وظیفهشناسی و عملکرد
تحصیلی
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف شناسایي رابطه بین ویژگيهای شخصیتي با رویکردهای یادگیری و
همچنین اثرات این متغیرها بر عملکرد تحصیلي دانشجویان انجام شد .نتایج نشان داد که
رابطه مثبت قوی بین ویژگي شخصیتي وظیفهشناسي و رویکرد یادگیری راهبردی
( )r=1/67وجود دارد .همچنین همبستگي متوسطي بین پذیرا بودن نسبت به تجربه با
رویکرد عمقي و روانرنجورخویي با رویکرد سطحي مشاهده شد .افزون بر اینها ،برخي
همبستگيهای معنيدار بین ویژگيهای شخصیتي و رویکردهای یادگیری به دست آمد.
نتایج این پژوهش یافتههای پژوهشهای قبلي (ازجمله بوساتو و همکاران8111 ،؛ دیزث،
8119؛ داف و همکاران8111 ،؛ فارنهام و همکاران8111 ،؛ سوانبرگ و مارتنسن)8181 ،
را در یک بافت آموزشي دیگر بسط و گسترش داد .در این پژوهشها رویکردهای
یادگیری اثرات شخصیت بر پیشرفت تحصیلي را میانجيگری کرده بودند .تحلیل
رگرسیون سلسله مراتبي نشان داد که ویژگي شخصیتي وظیفهشناسي هنگاميکه
ویژگيهای شخصیتي در گام اول وارد تحلیل ميشوند پیشبین معنيداری برای عملکرد
تحصیلي دانشجویان است ،ولي اثر مستقیم وظیفهشناسي هنگاميکه رویکرد راهبردی وارد
تحلیل ميشد از بین ميرفت .این رابطهها حاکي از آن بود که رویکرد راهبردی را ميتوان
بهعنوان یک متغیر میانجي بر رابطه بین ویژگي شخصیتي وظیفهشناسي و عملکرد تحصیلي
دانشجویان در نظر گرفت .شاخصهای تحلیل مسیر حاکي از برازش کامل مدل بود .چنین
مدلي در پژوهش سوانبرگ و مارتنسن ( )8181نیز به دست آمده بود .بااینحال در
پژوهشهای دیزث ( )8119و فارنهام و همکاران ( )8111مدلهای دیگری مطرح شده بود.
در این پژوهشها رابطه بین باز بودن نسبت به تجربه و عملکرد تحصیلي توسط رویکرد
عمقي یادگیری میانجيگری شده بود.
اکثر مطالعات قبلي نشان داده بودند که ویژگي شخصیتي وظیفهشناسي نمرات
دانشجویان در دانشگاه را پیشبیني ميکند (داف ،بویل ،دانلیوی و فرگوسون8111 ،؛
نوفتل و رابینز8117 ،8؛ تراپمن ،هل ،هیرن و اسچولر .)8117 ،8بر اساس نظریه پنج عاملي
شخصیت ،ویژگي شخصیتي وظیفهشناسي توصیفکننده قدرت کنترل تکانهها و
_____________________________________________
1. Noftle & Robins
2. Trapmann, Hell, Hirn & Schuler
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تسهیلکننده رفتار تکلیفمحور و هدفمحور است .این متغیر ویژگيهایي چون تفکر قبل
از عمل ،بهتأخیراندازی ارضاء خواستهها ،رعایت قوانین و هنجارها و سازماندهي و
اولویتبندی تکالیف را در بر ميگیرد (نصرتآبادی ،جوشنلو و جعفری کندوان،
 .)8919بر اساس نظر متخصصان حوزه شخصیت تفاوتهای فردی در این زمینهها اساس و
بنیان باوجدانبودن را شکل ميدهند .فرد با وجدان هدفمند ،با اراده و مصمم ،دقیق،
خوشقول و مطمئن است (گروسيفرشي .)8911 ،با توجه به این توصیفات رابطه بین
وظیفهشناسي و موفقیت تحصیلي دور از انتظار نبود.
همسو با نتایج پژوهش حاضر دیزث ( )8119و برتون 8و نلسون )8116( 8نیز نشان دادند
که ویژگي شخصیتي وظیفهشناسي پیشبینيکننده رویکرد راهبردی ،ویژگي عقالني یا
بازبودن به تجربه پیشبینيکننده رویکرد عمقي و ثبات هیجاني (بيثباتي هیجاني و
روانرنجورخویي) پیشبین خوبي برای رویکرد سطحي است .داف و همکاران ( )8111نیز
رابطه بین وظیفهشناسي ،باز بودن به تجربه و برونگرایي و رویکرد عمقي را مثبت و
معنيدار گزارش کردهاند .آنها نشان دادند که رابطه رویکرد سطحي با روانرنجورخویي
مثبت و معنيدار ميباشد .نتایج پژوهش شکری و همکاران ( )8916نیز حاکي از آن است
که باز بودن به تجربه ،وظیفهشناسي و سازشپذیری بر رویکرد یادگیری عمیق اثر مثبت و
معنيدار و بر رویکرد یادگیری سطحي اثر منفي و معنيدار و روانرنجورخوئي نیز بر
رویکرد یادگیری سطحي اثر مثبت و معنيدار دارند .فراتحلیل پروپات )8113( 9نیز نشان
داد که همبستگيهای بین وظیفه شناسي و پیشرفت تحصیلي مستقل از هوش است .نتایج او
همچنین حاکي از آن بود که اثرات شخصیت مستقیم نیست ،اما اثرات غیرمستقیم آن با
اثرات ویژگيهای سبکگرایانه بر عملکرد تحصیلي میانجي ميشود .این یافتهها را ميتوان
در تأیید نظر میسیک )8331 ،8317( 1مورد تفسیر قرار داد .او اعتقاد دارد که سبکها
بهعنوان پلي بین شخصیت و شناخت عمل ميکنند .از این دیدگاه ،یافتههای این پژوهش
ممکن است به درک اثرات شخصیت و رویکردهای یادگیری کمک کند .درواقع،
شخصیت باید بهعنوان بنیان و شالوده اساسي در توسعه رویکردهای یادگیری در نظر گرفته
_____________________________________________
1. Burton
2. Nelson
3. Poropat
4. Messick
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شود ،بااینحال تجارب حمایتکننده نظیر تأثیرات والدین ،مربیان ،یادگیرندگان مجرب و
حتي تکالیف تحصیلي نیز ممکن است در رشد و توسعه این رویکردها نقش داشته باشند.
درنتیجه ميتوان گفت که شخصیت ،تجارب یادگیری و اجبارها و محدودیتهای موقعیتي
همگي ممکن است بر یادگیری تأثیر بگذارند و رویکردهای یادگیری نیز بخش معنيدار و
مهم این تأثیرات ميباشند.
محدودیتهایي در ارتباط با این مطالعه وجود دارد .ازجمله اینکه روش امتحانات و
موقعیت یادگیری ممکن است بهنفع رویکرد یادگیری خاصي یا صفات شخصیتي خاص
عمل کند و این ممکن است در نتایج تأثیرگذار باشد .در این پژوهش عملکرد تحصیلي
بهعنوان معدل نمراتي که دانشجویان در آزمونهای هماهنگ چندگزینهای به دست
ميآورند تعریف عملیاتي شد .آزمونها و ارزشیابيهای آموزشي در دانشگاه پیام نور
ممکن است تا حدودی دانشجویان را برای استفاده از رویکرد راهبردی نظیر سازماندهي
مطالعه ،مطالعه منظم ،مدیریت زمان و کنترل و تنظیم اثربخشي جهت کسب موفقیت
تشویق نماید .درواقع دانشجویان دارای ویژگي شخصیتي وظیفهشناسي این دانشگاه،
رویکرد راهبردی را برای موفقیت در این دانشگاه مفید ميیابند .عدم رابطه بین رویکرد
عمقي و عملکرد تحصیلي دانشجویان در این پژوهش را نیز ميتوان با روش امتحانات و
نظام آموزشي نیمهحضوری توجیه کرد.
درکل ميتوان گفت که این طرح پژوهشهای قبلي را از طریق بررسي ماهیت رابطه
بین شخصیت و رویکردهای یادگیری در یک نمونه از دانشجویان با نظام آموزشي
نیمهحضوری و امتحانات چندگزینهای در رشتههای علوم انساني گسترش داد .به خاطر
اینکه ویژگيهای نمونه ممکن است بر یافتهها تأثیر بگذارد ،ازاینرو ضروری است که
پژوهش حاضر برای شناسایي اثرات میانجي برای دیگر نمونهها با استفاده از ابزارهای دیگر
تکرار شود .همچنین با توجه به اینکه رویکردهای یادگیری تحت تأثیر عوامل مختلفي
قرار دارند به همین دلیل پیشنهاد ميشود در پژوهشهای بعدی ،دیگر عوامل مؤثر بر
رویکردهای یادگیری از قبیل شیوههای تدریس ،تأثیر جو کالسي و همچنین شیوههای
ارزشیابي موردبررسي قرار گیرند.
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