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بـین  شرفت تحصیلی منفـی، رابطـه  رنجوري و روش مطالعه سطحی با پیروانوویژگی شخصیتی
عمقـی بـا پیشـرفت    شناسی و روش مطالعـه گرایی، سازگاري، وظیفههاي شخصیتی برونویژگی

بین ویژگی شخصیتی گشودکی با پیشرفت تحصـیلی رابطـه معنـاداري وجـود     تحصیلی مثبت، و 
سطحی و حاکی از آن بود که روش مطالعه عمقی ومچنین نتایج رگرسیون چند متغیره ندارد. ه
بینـی پیشـرفت   شگرایـی تـوان پـی   رنجـوري و بـرون  شناسـی، روان ي شخصـیتی وظیفـه  هاویژگی

گرایـی، سـازگاري   رونهاي شخصیتی بدانشجویانی که داراي ویژگی. باشندتحصیلی را دارا می
پیشرفت تحصیلی بیشتري دارند. کنند،وش مطالعه عمقی استفاده میاند و از رشناسیو وظیفه

.ي مطالعه، پیشرفت تحصیلیهاي شخصیتی، روشهاویژگی:ن کلیديواژگا

مقدمه
ي عـالم اسـت. نـه تنهـا     هـا هاي مهـم جهـان هسـتی وجـود تنـوع در میـان پدیـده       یکی از واقعیت

اي هـر گونـه نیـز بـا یکـدیگر      ي مختلف جانداران و گیاهان با هم فرق دارند، بلکه اعضـ هاگونه
ي ذهنـی،  هـا آمـوزان از لحـاظ توانـایی   انـد. دانـش  همـین قاعـده  نیز مشمول هااند. انسانمتفاوت

آمادگی، هوش و اسـتعداد، شخصـیت، عالقـه و    ي آموختن، سبک و سرعت یادگیري،هاروش
ي تحصیلی با هم تفاوت دارند. بنابراین، در نظـر  هاانگیزش نسبت به کسب دانش و انجام فعالیت

ي خاص آنهـا  هاو برخورد متناسب با ویژگیآموزان در آموزش ي فردي دانشهاگرفتن تفاوت
اند که توجـه  نجام شده براین حقیقت تاکید کردهي اهااز وظایف مهم معلم است. نتایج پژوهش

و افـزایش سـطح   یـادگیري ي فردي یادگیرندگان از سوي معلمان در بهبود کیفیـت  هابه تفاوت
).1388(سیف،گذار استتأثیرپیشرفت تحصیلی آنان بسیار 

اسـت و  یي مهـم در ارزشـیابی آموزشـ   هـا آموزان یکی از شاخصیشرفت تحصیلی دانشپ
) 1967(2) و الدیـن 1985(1ربـر بیانگر میزان دستیابی به اسـتانداردها و اهـداف آموزشـی اسـت.    
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اي از جایگـاه  تحصـیلی بـه جلـوه   واژه پیشرفت«اند: ت تحصیلی را این گونه تعریف کردهپیشرف
ک دوره یا میانگین اي براي یره دارد، این جلوه ممکن است بیانگر نمرهآموز اشالی دانشتحصی

(بـه نقـل از   »باشدي مختلفهااي مربوط به یک موضوع یا میانگین نمرات دورهنمرات در دوره
).1386رئیس سعدي، 

توان در نظـر گرفـت کـه مشـهورترین     میهاي گوناگونی را براي پیشرفت تحصیلی مالك
) معتقـد  1386، بـه نقـل از رئـیس سـعدي،    2001(باشد. رادینگمیمرات کالسی آن، میانگین ن

و امتحانـات  هـا در آزموناست پیشرفت تحصیلی عبارتست از، آن مقدار از یادگیري که معموالً
شوند. همه این موارد اشاره به افـرادي  میهاي کالسی و کارگروهی آشکار چنین در بحثو هم

کننـد داراي سـطح   مـی ی به موفقیت انگیـزه دارنـد، تکـالیفی کـه انتخـاب      دارند که براي دستیاب
دشواري متوسط است، داراي اعتماد به نفس هستند، با پشـتکار و پـی گیرنـد، شکسـت را نتیجـه      

چـه کـه   با اشتیاق و بلندپروازند و از آنکنند، اهداف طوالنی مدت دارند، میفقدان تالش تلقی 
کنند.رمیدهند احساس غرومیانجام 

آمـوزان در مدرسـه سـطح    ي موفقیـت دانـش  هاکنندهبینیترین پیشهرچند که یکی از مهم
ملکـرد تحصـیلی را بـه طـور کامـل      توانـد ع مـی باشد ولی با این وجود، توانایی نمیتوانایی آنها 

ال ؤسـ توان بـه ایـن   میآموزان نبر مبناي تفاوت در توانایی دانشبینی کند. به عبارت دیگر،پیش
گیرنـد در حـالی کـه    آمـوزان در مدرسـه نمـره ي الـف مـی     شپاسخ داد که چـرا بعضـی از دانـ   

ایـن  بر ایـن اسـاس، بـا آگـاهی از    شوند؟ میوانایی در امتحانات رد آموزان دیگر با همان تدانش
تواند بخشی از تفاوت در عملکرد تحصیلی را تبیـین کنـد، تعـداد    که تفاوت در توانایی فقط می

نـامرتبط بـا توانـایی یـا عوامـل      ي هـا ي متغیـر کننـده بینین نقش با اهمیت و پیشي از محققازیاد
انـد از جملـه   ي پژوهشی خود قـرار داده هاي فعالیتتحصیلی را بر پیشرفت تحصیلی سرلوحهغیر

ي مطالعـه  هـا ي شخصـیتی و روش هـا تـوان بـه ویژگـی   میاین عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی 
).1385، به نقل از کدیور، شکري، فرزاد، و سنگري، 1999، 1استرنبرگ(اشاره کرد

1. Sternberg
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شناسی دانسـت زیـرا محـور اساسـی     ترین موضوع علم روانشخصیت را شاید بتوان اساسی
یی ماننـد یـادگیري، انگیـزه، ادراك، تفکـر، عواطـف و احساسـات، هـوش و        هـا بحث در زمینـه 

به حسـاب  دهنده شخصیتي تشکیلالذکر اجزاوقبارتی، موارد فمواردي از این قبیل است. به ع
). 1389(کریمی، آیندمی

) 1992(1توان به الگوي پنج عاملی کاستا و مک کـري ي مهم شخصیت میهااز بین نظریه
5، توافـق 4، باز بودن به تجربـه 3، برون گرایی2رنجوري. این پنج عامل عبارتند از: رواناشاره کرد

باشند.میاز این عوامل در بروز رفتارهاي خاص داراي اهمیت که هر یک 6و وجدانی بودن
صفات شخصـیتی، رویکـرد   «) در پژوهشی با عنوان1385(سنگريشکري، کدیور، فرزاد،
و شناسـی ي شخصیت پـذیرش، وظیفـه  هالفهؤنشان دادندکه بین م» یادگیري و پیشرفت تحصیلی

. بــه عــالوه پــذیرش و ر وجــود داردداســازگاري و رویکــرد یــادگیري عمیــق اثــر مثبــت و معنــا
گرایی اثر مثبـت و معنـادار بـر رویکـرد یـادگیري      رنجوري و بروناثر منفی و روانشناسیوظیفه

و سازگاري از طریق رویکرد عمیق برشناسی، وظیفهشان دادند. اثر غیر مستقیم پذیرشسطحی ن
ي از طریـق روش مطالعـه  ناسـی  شیرش، وظیفـه مسـتقیم پـذ  پیشرفت تحصیلی، مثبـت، و اثـر غیـر   

سطحی و پیشرفت تحصیلی، منفی بدست آوردند.
ي یـادگیري،  هـا ي سـبک ) در یـک تحقیقـی بـه بررسـی رابطـه     1387ایزدي و محمدزاده (

ي بنـدپی شـرقی   هـا آموزان سـال اول دبیرسـتان  ي شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشهاویژگی
ي شخصـیتی  هـا ي یـادگیري و ویژگـی  هـا کشهرستان بابل پرداختند. نتایج نشان داد که بین سـب 

دار وجود دارد.موزان با عملکرد آنها رابطه معناآدانش

1. Costa & mc care
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رنجـوري  ي منفی رواني رابطهدهنده) نشان2008(2الیک، پولمن و 1ي تحقیق الیدرانتیجه
ب امتحـان  رنجـوري بـا متغیـر اضـطرا    ي روانهـا لفـه ؤبا پیشرفت تحصیلی است. افزون بر ایـن، م 

). 2004، نقل از پرموزیک و فورنهام، 2000، 3(زیدنر و متیوزدار داردمثبت معنیيرابطه
) روي دانشـجویان سـال اول آمـوزش از    2007(4اي که در توسط بارتن و نلسـون در مطالعه

راه دور صورت گرفت این نتایج به دست آمد که میان سـازگاري و پیشـرفت تحصـیلی ارتبـاط     
معناداري وجود ندارد.

اي در ارتبـاط میـان   ه برجسـته کننـد اشاره کرد که سـن یـک متغیـر تعـدیل    )1985نگ(آیز
گرایان ممکن است نسـبت  شود. به طور کلی درونمیگرایی و پیشرفت تحصیلی محسوب برون

گرایان بر حسـب تمرکـز بیشترشـان و عـادات مـنظم بـراي مطالعـه برتـري داشـته باشـند          به برون
).2006ارنهام و پرموزیک، ، به نقل از ف2001، 5سانچز(

یافتند کـه رابطـه مثبتـی بـین     ) در پژوهش خود به این نتیجه دست 2008(6واگرمن و فاندر
شناسی با پیشرفت تحصیلی وجود دارد.وظیفه

يلفـه ؤمکننـد کـه   مـی ) بیـان  2008(8) و فارسیدس و وودفیلـد 2007(7در این زمینه، کنراد
ي مثبـت دارد.  شـرفت تحصـیلی رابطـه   بـا موفقیـت و پی  (بـاز بـودن نسـبت بـه تجربـه)      گشودگی

ــهمچنــین، نتیجــه ي پــژوهش الیــدرا  ي لفــهؤي مثبــت م) بیــانگر رابطــه2008(المن و الیــک، پ
سازگاري با پیشرفت تحصیلی است.  

9در پژوهشــی در میــان دانشــجویان ســال اول آمــوزش از راه دور توســط بــارتن و نلســون 

حصــیلی، در خصــوص صــفت ات شخصــیتی بــا پیشــرفت ت) در مــورد ارتبــاط میــان صــف2007(

1. Laidra
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شناسی با پیشرفت تحصیلی این نتیجه حاصل شد که ارتباط معناداري با پیشرفت شخصیتی وظیفه
ی توانستند پیشـرفت تحصـیلی   تحصیلی دارد و به طور کلی در این پژوهش کلیه صفات شخصیت

بینی نمایند.را پیش
باشـد،  مـی می د در پیشرفت تحصیلی داراي نقش مهرسمیاز جمله عوامل دیگر که به نظر 

ورد یادگیرنـدگان بـا   ي مطالعه به چگونگی برخهاي مطالعه اشاره کرد. روشهاتوان به روشمی
کنـد، کـه شـامل روش مطالعـه عمقـی و سـطحی       مـی خواهنـد یـاد بگیرنـد اشـاره     مطالبی که می

اي باشد که بخواهد معنی مطالب را ونهبه گآموز با مطالب یادگیري باشد. اگر برخورد دانشمی
او عمقی گرفته پیوند دهد، روش مطالعه یادب جدید را به مطالبی که قبالًیاد بگیرد و بتواند مطال

آموز تنها به دنبال حفظ کردن مطالب باشـد روش مطالعـه او سـطحی    است. در مقابل، اگر دانش
).1388(سیف،است

ارتباط میان شخصیت، رویکردهاي یادگیري و عملکرد تحصیلی اي که با عنوان در مطالعه
) انجــام گرفــت. در خصــوص رابطــه بــین روش مطالعــه عمقــی و پیشــرفت  2005توســط داف (

تحصیلی در قالب مدل ساختاري این نتیجه حاصـل شـد کـه بـین متغیـر روش مطالعـه عمقـی بـا         
پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداري وجود ندارد.

ي مطالعه و پیشـرفت تحصـیلی در بـین دانشـجویان     هار، تحت عنوان روشدر تحقیقی دیگ
) انجام شد. این نتیجه حاصل شد که بین روش مطالعه عمقی و 2004(1فیلیپین که توسط برناردو

پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت معناداري وجود دارد.
تن و در پژوهشــی کــه در میــان دانشــجویان ســال اول آمــوزش از راه دور توســط بــار      

) صورت گرفت این نتـایج حاصـل شـد کـه بـین روش مطالعـه عمقـی و پیشـرفت         2007نلسون(
تحصیلی ارتباط مثبت وجود دارد.

ــراهــمیلیتحصــتیــموفقوشــرفتیپمــاجامعــهدریکنــونطیشــرادر وهــاخــانوادهيب
یشـناخت روانيهاجنبهشناخت. استبرخوردارییباالتیاهمازجامعهيبراهموآموزاندانش

1. Bernado
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کمکابزارکیهمانندتواندمیخاصطیشرادرآنهايهاواکنشوانیدانشجوآموزان،دانش
آمـوزان دانشيبراوشودمنجریآموزشيابزارهاتأثیرشیافزابهکند،عملقدرتمندیآموزش

روز،آتــش(باشــدســودمندياقتصــادنظــرازپــرورشوآمــوزشنظــامومعلــمان،یدانشــجوو
شــرفتیپبــامــرتبطعوامــلییشناسـا جهــتدرتــالشبنــابراین، ).1387،يعســکرونپاکـدام 

شـرفت یپبـا رسـد مینظربهکهیعواملجملهاز. باشدمیبرخوردارییسزابهتیاهمازیلیتحص
لذا، هدف اصـلی  .باشدمیمطالعهيهاروشویتیشخصيهایژگیوباشدداشتهرابطهیلیتحص

ي هـا هاي شخصـیتی و روش هش پاسخ به این سوال است که آیا بین ویژگیمحققان در این پژو
مطالعه با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد یا خیر؟

:باشدمیي تحقیق به شرح ذیل هافرضیه

بین پنج عامل شخصیت با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.-1
بطه وجود دارد.بین دو روش مطالعه عمقی و سطحی با پیشرفت تحصیلی را-2
ي مطالعـه  هـا پیشرفت تحصیلی با ترکیب خطی متغیرهاي پنج عامـل شخصـیتی و روش  -3

بینی است.قابل پیش

روش پژوهش
اشـد. جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش      بمـی روش پژوهش در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی 

ی ئعالمـه طباطبـا  شـگاه دانعلـوم تربیتـی  شناسی وي روانانشکدهدي دانشجویان کارشناسی کلیه
بـا توجـه بـه اینکـه دانشـکده      انـد بـه تحصـیل اشـتغال داشـته    89-90بودند که درسال تحصـیلی  

شـده بـود بـا اسـتفاده از     تشـکیل  تی از هفت رشته تحصـیلی کارشناسـی   شناسی و علوم تربیروان
ته اي ابتدا چهار رشـته تحصـیلی انتخـاب شـد، سـپس از بـین چهـار رشـ        گیري خوشهروش نمونه

نفـر بـود،   110چهـار کـالس کـه    تحصیلی، چهار کالس انتخاب شـد و تعـداد دانشـجویان ایـن     
گیـري متغیرهـاي مـورد نظـر از     در ایـن تحقیـق بـراي انـدازه    ي مورد نظر ما را تشکیل داد. نمونه
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و 1ي مطالعه براي دانشـجویان هاو مهارتهاپرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو و پرسشنامه روش
کل دانشجویان براي پیشرفت تحصیلی آنها استفاده شد.از معدل

این پرسشنامه فرم کوتاه شده پرسشنامه شخصیتی نئوکه پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو:
) هنجـار شـده اسـت.    1381(تهیه کرده بودند، توسط کیـامهر 1985کاستا و مک کري در سال 

گرایـی،  رنجوري، بـرون (روانل شخصیتمالی است و براي ارزیابی پنج عاؤس60این پرسشنامه 
ال دارد و ؤسـ 12لفـه  ؤرود. در این فرم براي هـر م میشناسی) بکار گشودگی، سازگاري، وظیفه

شـود. آزمـودنی   مـی گذاري کند از صفر تا چهار نمرهمیال بر حسب پاسخی که دریافت ؤهر س
، نظري نـدارم، مخـالفم و کـامالً   قمموافقم، موافکامالًي هاال یکی از جوابؤسبایستی براي هر

مخالفم را انتخاب کند. در ضریب پایایی همسانی درونی براي هـر یـک از عوامـل پـنج گانـه از      
، 79/0رنجـوري  ده اسـت: روان شاخص آلفاي کرونباخ استفاده شده و نتـایج زیـر بـه دسـت آمـ     

حاسبه شـده اسـت.   م78/0شناسی، و وظیفه61/0، سازگاري 54/0، گشودگی 76/0گرایی برون
ي مختلف شخصیت سنجیده شده است که از جملـه  هاروایی این آزمون هم در ارتباط با آزمون

ــا مقیــاس86/0عــاملی کتــل برابــر بــا 16همبســتگی بــا آزمــون  باشــدمــی/. 62برابــر CPI2و ب
).1999(گلدبرگ،

و هـا روشيآوري ایـن اطالعـات از پرسشـنامه   بـراي جمـع  ي مطالعـه: هـا پرسشنامه روش
ي مطالعه براي دانشجویان استفاده شـده اسـت ایـن پرسشـنامه کـه توسـط انتویسـتیل و        هامهارت

) از زبـان  1388() ساخته شـده اسـت. ایـن پرسشـنامه توسـط فـتح آبـادي و سـیف        1997(3تیت
نفــر از 50ي احتمــالی بــر روي تعــداد هــاانگلیســی بــه فارســی ترجمــه شــده و بــراي رفــع ابهــام

در دو کالس درس به صورت آزمایشی اجرا شد. نسخه نهایی آن در تحقیـق حاضـر   دانشجویان 
و بـراي  78/0االت پرشسنامه ؤمورد استفاده قرار گرفت. ضریب آلفاي محاسبه شده براي کل س

.بود84/0و 86/0االت روش عمقی و سطحی ؤس

1. Approaches and study skills Inventory for students
2. California personality inventory
3. Entwistle &Tait
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ي تحقیقهایافته
ي توصیفیهایافته

ب جنیستکنندگان بر حسفراوانی شرکت. 1جدول 
درصدفراوانیجنسیت
825/74دختر
285/25پسر

درصـد پسـر   5/25درصـد دختـر و   5/74نمونـه پـژوهش را   1با توجه به اطالعـات جـدول  
تشکیل داده است.  

ي شخصیتیهاي توصیفی براي متغیر ویژگیها.  شاخص2جدول 
شاخص آماري

ي شخصیتهاویژگی
اندارد میانگینخطاي استانحراف استانداردمیانگین

69/3769/3378/0برون گرایی
43/3615/4396/0شناسیوظیفه

49/3763/4442/0روان رنجوري
26/4048/6618/0گشودگی
38/3795/5567/0سازگاري

ي توصـیفی شــامل میـانگین، انحـراف اسـتاندارد و خطـاي اســتاندارد      هـا شـاخص 2جـدول 
دهـد. همانگونـه کـه ایـن جـدول نشـان       مـی خصـیتی را نشـان   ي شهـا میانگین براي متغیر ویژگی

ــی ــانگین (  م ــا می ــودگی ب ــیتی گش ــی شخص ــد ویژگ ــیتی  26/40ده ــی شخص ــترین و ویژگ ) بیش
باشند. میترین، میانگین را شامل ) کم43/36با میانگین(شناسیوظیفه

هاي مطالعهي توصیفی براي متغیر روشها.  شاخص3جدول 
شاخص آماري

طالعهروش م
خطاي استاندارد میانگینانحراف استانداردمیانگین

57/4597/1333/1سطحی
84/5787/1003/1عمقی
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، انحـراف اسـتاندارد و خطـاي اسـتاندارد،     دهـد، میـانگین  مـی نشان 3همان طور که جدول 
د و ، انحـراف اسـتاندار  ) و میـانگین 33/1،( )97/13)، (57/45روش مطالعه سـطحی بـه ترتیـب، (   

باشـد. کـه بـا    مـی ) 03/1، ()87/10)، (84/57طالعه عمقی بـه ترتیـب، (  خطاي استاندارد، روش م
.باشدمیتوجه به این جدول میانگین روش مطالعه عمقی بیشتر از روش مطالعه سطحی 

ي پژوهشهاي مربوط به فرضیههایافته
از همبستگی پیرسون استفاده شده است.هاجهت تحلیل داده

صیتیي شخها.  نتایج آزمون پیرسون براي بررسی رابطه بین ویژگی4جدول 
تحصیلیي مطالعه با پیشرفتهاو روش

شاخص 
آماري 

متغیر 
پیشرفت 
برون عمقیسطحیتحصیلی

گرایی
وظیفه 
شناسی

روان 
سازگاريگشودگیرنجوري

پیشرفت 
تحصیلی

1

1-64/0**سطحی
1-36/0**45/0**عمقی

23/0029/0101/01*برون گرایی
36/0184/01**-22/0*37/0**شناسیوظیفه
326/01**092/0-/2/0028*-203/0*نجوريروان

267/0069/01**192/0*26/0**-184/0018/0گشودگی
29/01**46/0133/0**45/0149/0**-37/0**40/0**سازگاري

شناسـی  گرایی، وظیفهي شخصیتی برونهادهد میان ویژگیمینشان 4همانگونه که جدول 
ــا ضــریب همبســتگی،     ــب ب ــه ترتی ــا پیشــرفت تحصــیلی ب و ســازگاري و روش مطالعــه عمقــی ب

)23/0r=)،(37/0r=() ،40/0r= ()،45/0r= (ود دارد و بین ویژگی همبستگی مثبت و معنادار وج
مطالعــه ســطحی بــا پیشــرفت تحصــیلی بــه ترتیــب بــا ضــریب رنجــوري و روششخصــیتی روان

دهد.میهمبستگی منفی معنادار را نشان )=r=) ،(64/0-r-203/0همبستگی، (
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ي مطالعه با پیشرفت تحصیلیهاي شخصیتی و روشهاتحلیل رگرسیون چندگانه ویژگینتایج. 5جدول

صـیتی  ي شخهـا دو روش مطالعه عمقـی و سـطحی و ویژگـی   5با توجه به اطالعات جدول
باشـند. و دو  مـی کننـده پیشـرفت تحصـیلی    بینـی گرایی پیشرنجوري و برونشناسی، روانوظیفه

نتـایج تحلیـل   کننـد. مـی ایفا نبینی پیشرفت تحصیلی فه گشودگی و سازگاري نقشی در پیشلؤم
ي هـا براي ترکیب متغیرهـاي ویژگـی  Rدهد که مجذوررگرسیون با روش گام به گام نشان می

واریـانس متغیـر   54/0هـا  باشـد، یعنـی ایـن مؤلفـه    مـی 54/0ي مطالعـه برابـر   هاششخصیتی با رو
هـر متغیـر بـر متغیـر     تـأثیر ) معرف میزان βکنند. ضریب استاندارد (پیشرفت تحصیلی را تبیین می

باشد.میمالك 

ي مطالعه با پیشرفت تحصیلیهاي شخصیتی و روشها. تحلیل واریانس حاصل از رابطه ویژگی6جدول
سطح معناداريFمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنابع تغییر
74/130514/26رگرسیون

39/240001/0 49/11110407/1باقی مانده
23/242109کل

براي بررسی معناداري آزمون رگرسیون از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید. با توجه 
تـوان نتیجـه گرفـت کـه     مـی ) و سـطح معنـاداري گـزارش شـده     39/24(بدست آمدهfبه مقدار 

شود.مییید أرگرسیون صورت گرفته معنادار است. بنابراین فرضیه سوم تحقیق ت

ريسطح معناداR2Tمقدار ثابتβبینمتغیر پیشمتغیر مالك

پیشرفت 
تحصیلی

-/052روش سطحی

65/1554/0

58/6-0001/0
061/011/3002/0شناسیوظیفه

01/0-62/2-/062رنجوريروان
055/015/2034/0گراییبرون

022/01/2038/0روش عمقی
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گیريبحث و نتیجه
ه بـا پیشـرفت   ي مطالعـ هـا ي شخصـیتی و روش هـا پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه ویژگی

بـر اسـاس   . انجام شدهات تحصیلی از طریق این متغیرپذیري پیشرفبینیتحصیلی و همچنین پیش
بطـه مثبـت   گرایـی و پیشـرفت تحصـیلی را   دست آمده بین ویژگـی شخصـیتی بـرون   ي بههایافته

، 1)، پرموزیک و فارنهـام 1384ي رفعتی و ضغیمی بهرام (هانتایج پژوهشوجود دارد این یافته با
بـه نقـل از   1997؛ آنتـونی، 2001(ت، سـانچز )، همخوانی دارد. بـا تحقیقـا  2006(2دیسو و هاون

) بـا  2008(4، پـانونن 3)، ملیسـا و سـمپو  2007()، کاستا و مک کـري 2006فارنهام و پرموزیک،
ي این پژوهش همسویی ندارند. هایافته

گراهـا افـراد اجتمـاعی هسـتند آنهـا عـالوه بـر        توان گفت کـه بـرون  میدر تبیین یافته فوق 
باشـند. ایـن   مـی ، در عمـل قـاطع و فعـال    هاو ترجیح اجتماعات و مهمانیدوستدار دیگران بودن 

افراد هیجان و تحرك را دوست دارند و امیدوار به موفقیت در آینده هستند. همچنین ایـن افـراد   
ي هـا گرا در امتحانبرند. افراد برونمیدر کارهاي گروهی عملکرد بهتري دارند و از آنها لذت 

(هنگـام  نگـام قـرار گـرفتن در برابـر دیگـران     کننـد و بـه ه  مـی یی کسـب  ي بـاال هـا شفاهی نمره
که افـراد بـا سـطوح    آنجایی کهپردازند. ازمیسخنرانی) عملکرد مناسب دارند و به ایفاي نقش 

ي گروهـی، اجتمـاعی، توانـایی    منـد بـه کارهـا   گرایـی پـر انـرژي، پرحـرف، عالقـه     باالي بـرون 
تواند نقش مثبتی در جهت پیشـرفت تحصـیلی   میهااین ویژگیکنندگی هستند. بسیاري از اظهار

تواننـد از  مـی پردازنـد  مـی ي خـود  هـا ایفا کند. افـرادي کـه بـه صـورت گروهـی بـه انجـام کـار        
ود را برطـرف کننـد.   ي دیگر به شکل مناسب سود جویند و از این طریق مشـکالت خـ  هاتوانایی

ي هـا ي شـفاهی و فعالیـت  هـا قیت این افراد در آزمـون کنندگی باال نیز منجر به موفتوانایی اظهار

1. Premuzic & Furnham1
2. Dissou & Heaven
3. Mellissa & .Sampo
4. Paunonen
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بـه موفقیـت و پیشـرفت تحصـیلی     توانـد مـی هاشود این ویژگیمیمانند ارائه گزارش در کالس 
آموزان منجر شود.دانش

شناسی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبـت  ان داد که نتایج بین ویژگی وظیفههمچنین نتایج نش
)، 2006(2، پرموزیک، فارنهام به نقل از ژانگ1ي کامروهاوجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش

)، کاستا و مک 2008(4)، واگرمن و فاندر2004()، پرموزیک و فارنهام2007(3بارتون ونلسون
) ایـن 1گفـت کـه   تـوان  میاین رابطه ) همسو بوده است. در تبیین 2007(5)، پتسکا2007(کري

) اطالعات بیشتري در مورد شغل آینـده  2.کنندمیافراد وقت زیادي صرف انجام تکالیف خود 
کننـد و در جهـت رسـیدن بـه آنهـا      مـی یی را براي خـود تعیـین   ها) هدف3. کنندمیخود کسب 

، همـواره بـیش از آنچـه نیـاز     ) در هر زمینـه اي 4دهند. میپافشاري و تالش زیادي از خود نشان 
).2007(پتسکا،کنندمیاست تالش 

نظیـر عملکـرد بـا مـرتبط يهـا ویژگیازبا برخیشناسیکه وظیفهرسدمینظرهمچنین به
بـه شناسـی وظیفـه . رابطـه دارد پـذیري مسـئولیت ونظـم شناسی،وظیفهمنظور پیشرفت،بهتالش
بـه  گـردد، مـی محسوبعملکرديهاکنندهبینیپیشازدارد یکیانگیزشباکهايرابطهواسطه

بـودن، مـنظم بنابراین،گیرندمیتوجه قرارموردانگیزشدرونیيهاکنندهتعیینکهزمانیویژه
ازي مختلـف هـا حوزهدرفردعملکردتواندمیدقتومداريپشتکار، پیشرفتکوشی،سخت
کند.ینیبپیشمثبتطوربهراتحصیلیيهاموقعیتجمله

رنجوري و پیشرفت تحصیلی رابطـه  ان داد که بین ویژگی شخصیتی رواندر ضمن نتایج نش
)، 2006(ي پرموزیـک، فارنهـام، دیسـو، و هـاون    هـا منفی وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش

در باشـد.  مـی ) همسو 2008()، الیدرا، پولمن و الیک2007()، کاستا و مک کري2004(6داف

1. Camro
2. Zhang
3. Burton & Nelson
4. Wagerman & Funder
5. Petska
6. Duff
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توان گفت که داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، میاین یافته تبیین
را تشـکیل  )N(رنجـوري  دائـم و فراگیـر، مبنـاي مقیـاس روان    احساس گناه و کالفگی بـه طـور   

پـذیري بـه نـاخوش    ز آسـیب رنجوري در برگیرنده عناصري بیش ادهند. در هر صورت روانمی
ي مخـرب بتواننـد در سـازگاري    هاباشد از آنجا که احتمال دارد هیجانیمشناختی احوالی روان
رنجـوري  ي بـاالیی در مقیـاس روان  هـا داشته باشند هر فـردي کـه داراي نمـره   تأثیرفرد و محیط 

کمتـر بـوده و همچنـین    هـا باشند احتمال بیشتري وجود دارد که افکار غیر منطقی و قدرت تکانه
زا باشـد. افـرادي کـه داراي    تـري بـا دیگـران و شـرایط اسـترس     عیف داراي درجات انطبـاق ضـ  

اند ایـن  ي هستند که از نظر عاطفی با ثباترنجوري هستند افرادي پایینی در شاخص روانهانمره
توانند بدون آشفتگی و میافراد معموال آرام و داراي خلقی یکنواخت و راحت بوده و به آسانی 

).2007(کاستا و مک کري، زا مواجه شوندنج و استرسي بغرهامشکل رفتاري با موقعیت
اي از شخصیت است که در یک سـوي آن ثبـات و اضـطراب پـایین و     لفهؤرنجوري مروان

اسـت کـه افـراد بـا سـطوح بـاالي       . بنابراین روشن گر ثبات و اضطراب باال قرار دارددر سوي دی
ملکرد تحصیلی مناسبی داشته باشـند توانند عمیرنجوري و واجد اضطراب و برانگیختگی نروان

ي بـه دسـت آمـده بـین ویژگـی شخصـیتی       هـا ). بـر اسـاس یافتـه   2008(الیدرا، پولمن و الیـک، 
نوع دوسـت اسـت، بـا    سازگاري و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد. فرد سازگار اساساً

اسـت کـه   کند و مشـتاق کمـک بـه آنـان اسـت. همچنـین معتقـد        میدیگران احساس همدردي 
محـور و مظنـون   (ناموافق) خودمقابل شخص ناسازگاردیگران نیز با او همین رابطه را دارند. در 

دنـد کـه شـاخص    به قصد و نیت دیگران اسـت و بیشـتر اهـل رقابـت اسـت تـا همکـاري و معتق       
ي ارتباط بین فردي و همکـاري تاکیـد دارد کـه ایـن     هاگرایی بر گرایشسازگاري همانند برون

شـود کـه افـراد سـازگار در زمینـه تحصـیل بـه صـورت گروهـی بـا           میسازگاري باعث ویژگی 
).2002و مک کري،(کاستا یکدیگر به تعامل پرداخته و عملکرد بهتري داشته باشند

ت جـو  افراد ناسازگار بیش از آنکه همکاري کنند ستیزه جو، خودمیان بین ،شکاك و رقابـ 
ي ذکر شده هستند هاباالي سازگاري نه تنها فاقد ویژگیکه افراد داراي سطوح هستند در حالی 
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بـه آنهـا   بلکه همواره تمایل دارند که به دیگران کمک کنند و باور دارند که دیگران نیز متقـابالً 
مندي به انجام کارهـاي  گرا منجر به عالقهرد. این ویژگی همانند افراد بروننیز کمک خواهند ک

لفـه  ؤدر پـی داشـته باشـد. م   توانـد پیشـرفت تحصـیلی آنهـا را    مـی شود و همـین امـر   میگروهی 
ثري دارد. ؤو معلم نقش مهاي در برقراري و حفظ رابطه مناسب و سودمند با همکالسیسازگار

تـر و رفتارهـاي مثبـت بیشـتري در کـالس درس هسـتند      همچنین افراد سازگار داري غیبـت کـم  
داري سـطوح بـاالي سـازگاري افـزون بـر      کنـد کـه افـراد   مـی ) همچنین عنوان 1384(گروسی،

ي گروهی، در زمینه تفکر منطقی و تمرکز باال به هنگام کار کردن هاعملکرد مناسب در فعالیت
توانـد  مـی دهند. نظر محقق بر این است که موارد ذکـر شـده   مینیز عملکرد باالیی از خود نشان 

با پیشرفت تحصیلی باشد.دار ویژگی شخصیتی ارتباط مثبت و معناتبیینی در جهت
همچنین، نتایج حاکی از آن است که بین روش مطالعه عمقـی و پیشـرفت تحصـیلی رابطـه     

تعـدادي شـامل رامطالعـه ) روش1992(1مثبت وجود دارد. بنابراین فرض محقق تایید شد. بیگز
تـوان مـی )1992(بیگـز نظرداند. براساسمیمطالعهبامرتبطيهاانگیزهعالوهبهراهبرد مطالعه

ازهنگام مطالعهخویشزعمبهدانشجویانکهکردتبییناین صورتبهراآمدهدستبهنتیجه
وکننـد مـی استفادهو غیره بیشترنقادانهفهم، داوريودركجستجويمانندعمقیراهبردهاي

گیرنـد. مـی بهـره هدفمطالعه بدونووارطوطیکردنحفظمانندسطحیاز راهبردهايترکم
تـا تـرس  اسـت مطالعـه مـورد مطالـب بـه عالقمنـدي ازناشـی ترهم بیشمطالعهازهاآنانگیزه

توان به موارد زیر اشاره کرد: تحصیلی. در تبیین این فرضیه میشکست
شوند میدانشجویانی که روش عمقی دارند به راحتی به حفظ کردن مطالب درس متقاعد ن

تاکید دارند. آنها انگیزه درونی بـه یـادگیري و حـس کنجکـاوي     و به جاي آن بر درك مطالب 
. و براي ارتباط دادن مطالـب  کنندمینسبت به مسائل دارند. آنها به هر چیزي با دید انتقادي نگاه 

1. Biggs
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انـد بـه بـازگویی مطالـب در     اند یا هر چیزي که تجربه کردهیاد گرفتهید با چیزهایی که قبالًجد
).2007، 1فلدر و برنت(پردازندمیذهن خود 

نشان داد که بـین روش مطالعـه سـطحی و پیشـرفت تحصـیلی رابطـه منفـی        هاهمچنین یافته
ي شـکري، کـدیور،   هـا پـژوهش نتایجیبایافتهوجود دارد. بنابراین فرض محقق تایید شد. این

2)، رامسـدن وانتویسـتل  1388()، سـیف و فـتح آبـادي   1386()، نعمتـی 1385(فرزاد، و سنگري

باشـد. و بـا نتـایج پـژوهش داف و     مـی ) همسـو  2007()، بارتن و نلسون2004(برناردو)، 2002(
توان به موارد زیر اشاره کرد:باشد. در تبیین این فرضیه میمی)، همسو ن2005(3فرگوسن

کنند اما بـراي انطبـاق   میاند مطالب را حفظ یافتهنی که با روش سطحی انطباقآموزادانش
دنبـال  هـا یی را بدون تـالش بـراي درك محـدودیت   هاکنند و برنامهمیتر تالش نت بزرگبا باف
گیـرم بـه   مـی (مـن مطالـب را یـاد    آموزان انگیزه بیرونی براي یادگیري دارندکنند. این دانشمی
، بـراي کسـب شـغل خـوب) و پـذیرش غیـر قابـل        طر گذراندن درس، براي گـرفتن مـدرك  خا

شنوند و آنها را بـدون  مییا در سخنرانی بینند مییزي دارند که در کتب اعتراضی نسبت به هر چ
).2007(فلدر و برنت، پذیرندمیچون و چرا 

مـورد بـه مطالـب  وکننـد مـی استفادهعمقیراهبردهايازخوددر مطالعهکهدانشجویانی
کننـد میاستفادهطالعهمسطحیرویکردهايازدانشجویانی کهبامقایسهدردارند،عالقهمطالعه

دارند.باالتريپیشرفت تحصیلیاست،تحصیلیشکستازترسخاطربههامطالعه آنو
ي هـا ي شخصـیتی و روش هـا پذیري پیشرفت تحصیلی از طریـق ویژگـی  بینیدر زمینه پیش

شناسـی،  ي شخصـیتی، وظیفـه  هـا مطالعه، آزمون آماري رگرسیون نشـان داد کـه از بـین ویژگـی    
بینـی  مقی و سطحی پیشرفت تحصـیلی را پـیش  رنجوري و دو روش مطالعه عیی و روانگرابرون

ینـی پیشـرفت تحصـیلی از    بدر پژوهش حاضر مبنی بـر امکـان پـیش   کنند. نتیجه بدست آمده می
)، 2003پـانونن، آشـتون (  يهـا پژوهشیجبا نتايرنجورو روانییگرابرونشناسی،یفهوظیقطر

1. Felder & Berent
2. Ramsdon & Entwistle
3. Ferguson
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ها از پژوهشیبرخیجبا نتاهایافتهین. در مقابل، اباشدی) همسو م2007)، کنراد (2005(یستد
) 2007)، و بـارتن و نلسـون (  2008و سـمپو، پـانونن (  یسا)، مل2008(یلدو وودفیدسمانند فارس

را یلیتحصـ یشـرفت توانستند پیزنیو عمقیدو روش مطالعه، سطحینندارد. و همچنیهمخوان
یشـرفت پی) که نشـان داد روش سـطح  2007پژوهش بارتن و نلسون (یجتاکنند که با نبینییشپ

یشـرفت پینشـان داد کـه روش عمقـ   ین. و همچنـ باشـد یهمسـو مـ  کندیمبینییشرا پیلیتحص
یعـوامل رسدی. به نظر مباشدیپژوهش حاضر همسونمیجکه با نتاکندینمینیبشیرا پیلیتحص

و ابـزار سـنجش   يتـر از همـه تفـاوت در جامعـه آمـار     و مهـم یقتحقيهامانند تفاوت در روش
مشاهده شده باشـد. گرچـه در مجمـوع    یجمتفاوت بودن در نتایاصلیلاز دالیلیتحصیشرفتپ

هاي انجام شده پیشرفت تحصیلی باال را بـا روش عمقـی و پیشـرفت تحصـیلی پـایین یـا       پژوهش
تـوان بـه عنـوان یـک     این روابط را نمـی اند، اما ضعف تحصیلی را با روش سطحی مرتبط ساخته

کنند .ثانیاً، چنان که ها چنین رابطه اي را تأیید نمیقاعده مسلم پذیرفت. زیرا اوالً برخی پژوهش
مطالعه يهاو رامسدن خاطر نشان می سازند، رابطه بین روشتویستلبرخی از متخصصان مانند ان

هايیژگیکه ورسدیبه نظر مینکند. چنیهاي مختلف تغیییر مو پیشرفت تحصیلی در موقعیت
یـز مطالعـه ن يهـا داشـته باشـد و روش  یمثر مسـتق أمطالعـه افـراد تـ   يهاروشییندر تعیتیشخص

و روش مطالعـه  یلیتحصـ یشـرفت پیـان . رابطـه م دهـد یمـ رارفرد را تحت تأثیر خود قیادگیري
یـک پـژوهش حاضـر از   یـت نها. دریـرد فـرد قـرار گ  یتیشخصهايیژگیتحت تأثیر وتواندیم

يهاروشینرابطه بیگرو از طرف دیلیتحصیشرفتو پیتیشخصهايیژگیوینطرف رابطه ب
.آوردیبه عمل میتحمایلیتحصیشرفتمطالعه و پ

باشـند نظـام آمـوزش و    مـی هاي شخصیتی از یک ثبات نسبی برخوردار از آنجا که ویژگی
بـا پیشـرفت تحصـیلی داراي    هـاي شخصـیتی کـه   ویژگـی توانـد از طریـق شناسـایی   مـی پرورش 

هـاي  ي تحصـیلی را مطـابق بـا آن ویژگـی    هـا باشـند، محتـواي دروس دوره  مـی همبستگی مثبت 
رود مـی بنـابراین انتظـار   صیلی را به سطح بـاالتري برسـانند.  تحصیلی تنظیم نمایند تا پیشرفت تح

ه در مقاطع مختلف تحصیلی به عمـل  ي گوناگونی کهانظام آموزش و پرورش، در کنار سنجش
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د تـا از ایـن   آموزان اختصاص دهه سنجش ابعاد روانی و شخصیت دانشآورد، بخشی را نیز بمی
پژوهش، سـنجش  در این آموزان در جهت پیشرفت تحصیلی، یاري رساند.طریق بتواند به دانش

گیري و انگیـزش  ي یـاد هـا پـروري، سـبک  ي فرزنـد هـا گذار(هوش، سـبک تأثیردیگر متغیرهاي 
ــابراین، نتــایج فقــط در جهــت شناســایی    ــر پیشــرفت تحصــیلی میســر نبــود. بن ــأثیرپیشــرفت) ب ت

انـد. ولـی بـراي    لعـه بـر پیشـرفت تحصـیلی حـایز اهمیـت      ي مطاهاي شخصیتی و روشهاویژگی
ي مطالعـه و  هـا ي شخصیتی و روشهاتر پیرامون رابطه پیشرفت تحصیلی با ویژگیقضاوت دقیق

ــیش ــیپ ــایج، انجــام    بین ــین تعمــیم نت ــا و همچن ــن متغیره ــق ای ــذیري پیشــرفت تحصــلی از طری پ
رسد.میتر ضروري به نظر ي گستردههاتر در نمونهي جامعهاپژوهش
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