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 چکيده
يري  رابهره عل ری بري   ر ا       پژوهش حاضرر برا هردع ت    

گری راهبردهای مهال ه در  شخصيتی و عملکرد تحصيلی با ميانجی
دانشجوم لمان دانشگاه فرهنگيان خوزستان  ور  گرفت. جام ره  
آماری پژوهش حاضر شامل کليه دانشجوم لمان دانشگاه فرهنگيران  

ای، بود که بره روش خوشره   1391-93خوزستان در سال تحصيلی 
دانشجو م لر(( از بري     114کالس )متشکل از  9ه ت داد ای ب نمونه
 -ها انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شخصيتی نئو آن

هرای مهال ره    (، سياهه رويکردها و مهرار  NEO-FFIفرم کوتاه )
هرا   ( و م دل کل دانشجويان برود. داده ASSISTبرای دانشجويان )

مرورد   AMOS-16زار با است اده از روش تحليل مسرير و نررم افر   
ها نشان داد   ا  شخصيتی گشودگی و  ارزيابی قرار گرفتند. يافته

شناسی با سوق دادن دانشرجويان بره سرمت اتخرای رويکررد       وظي ه
دهند. همچني ، ويژگی  مهال ه عميق، عملکرد تحصيلی را ارتقاء می

پررذيری بررا اتخررای رويکرررد مهال رره راهبررردی در  شخصرريتی توافررق
هرا   بخشد. به عالوه، يافته ملکرد تحصيلی را بهبود میدانشجويان، ع

رنجورخرويی برا    حکايت از رابهه مثبت بي  ويژگی شخصيتی روان
اتخای رويکرد مهال ه سهحی و در نهايت عملکرد تحصريلی پرايي    
در دانشجويان دارد. به طور کلی، نتايج پژوهش حاضر نشان داد که 

بره  رور  ريرر      ا  شخصيتی ه( به  رور  مسرتقي( و هر(    
از طريررق تحررت تررراير قرررار دادن راهبردهررای مهال رره   –مسررتقي( 
 با عملکرد تحصيلی رابهه دارند.  -دانشجويان

 

 ر ا  شخصريتی، راهبردهرای مهال ره، عملکررد       :واژگان کليد
 تحصيلی.

Abstract 
 

This study aimed to investigate the causal 

relationship between personality traits and 

academic performance with mediating role of 

study strategies in students of Farhangian 
university of Khuzestan. The study population 

included all of the students of Farhangian 

University in the academic year of 1392-93. From 
this population, nine classrooms (214 students) 

were selected as sample, using clustering sampling 

method. The research instruments in this study 
were NEO Personality Inventory (NEO-FFI), 

Approaches to Study and Skills Inventory for 

Students (ASSIST) and grade point average of 
students. For analysing data, the AMOS-16 was 

used. Results showed that openness and 

conscientiousness, by pushing students to deep 
study approach, promote academic performance. 

The agreeableness, by adopting a strategic study 

approach in students, improves academic 
performance. In addition, the findings indicate the 

positive relationship of trait neuroticism with both 

the surface study approach and the low academic 
performance of students. In general, the results 

showed that personality traits, both directly and 

indirectly through study strategies, associated with 
academic performance. 
 

Keywords: depression, ego, female-headed 

household, hypnotherapy 
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 مقدمه
شناسری   مرورد مهال ره در روان  هرای   فردی يادگيرندگان يکی از حوزههای  توجه به ت او 

فرردی يادگيرنردگان از   هرای   هرا، ت راو    بر طبق نتايج پژوهش(. 1391پرورشی است )سيف، 

، 1411، 1ها ترايرگذار است )وول ولر   مختلف بر ميزان، سرعت و روش يادگيری آنهای  جنبه

های فردی بي  يادگيرنردگان متیيرهرای زيرادی     (. تاکنون در زمينه ت او 1391ترجمه حقيقی، 

يادگيری ااربخشی خرود را در تحقيقرا     -اددهیشناسايی شده که هر ي  به نوعی بر فرايند ي

هرای   و سرب   4يادگيریهای  ، سب 3، انگيزش1اند. هوش شناختی و هيجانی مختلف نشان داده

هرا را در   های فرردی هسرتند کره پرژوهش نقرش آن      از جمله متیيرهای مربوط به ت او  5ت کر

ترجمره حسرينی، عراقچری و     ،1448، 6اند )سانتراک جريان ت لي( و تربيت به وضوح نشان داده

های شخصريتی   شناسان يادگيری و آموزش به بررسی ت او  امروزه حتی روان(. 1387فر،  دانش

، 7)وبرر و راش  انرد  منرد شرده   يادگيرندگان و ااربخشی آن بر جريان ت لي( و تربيرت نيرز عالقره   

 ايجراد  يرادگيری  نرو   یبرا مرزهايی و حدود احتماالً نيز شخصيت شناسان، بنا به باور روان (.1411

شخصريت   .يابرد  انهبراق  محيهری  هرای  خواسرته  و شرراي   برا  ممکر  اسرت   حردود  اي  که کند می

 همراهری  و احاطره  اش روزمرره  زندگی در را فرد که است رفتاری و هيجانی   ا  ای از مجموعه

 و ت امل ها آن طريق از فرد که است مستمری خصو يا  ديگر، شخصيت، عبار  به .کنند می

، 8بوگترو  برگسريو و  مانيرا،  کند )آلبر ، می تنظي( اجتماعی محي  و ديگران با را خود سازگاری

های شخصيتی و پيشررفت تحصريلی، بيشرتر برر      ها در زمينه رابهه بي  ويژگی پژوهش(. 1446

انرد.   ( متمرکرز شرده  1445، 14، به نقل از رابينشتاي 1991) 9کری و کاستا الگوی پنج عاملی م 

  ،11رنجورخرويی  روان از از: عبارتنرد  انرد،  آمرده  وفور به شده انجام در مهال ا  که عاملی پنج

                                                           
1-  Woolfolk 

2-  cognitive and emotional intelligence 

3-  motivation 

4-  learning styles 

5-  thinking styles 

6-  Santrock 

7-  Weber & Ruch 

8-  Albert, Mania,  Bergesio, & Bogetto 

9-  McCrae & Costa 

10-  Rubinstein 

11-  neuroticism 
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 ير    ور  به نژندی، . روان3شناسی وظي ه پذيری و ، توافق1تجربه به گشودگی ،1گرايی برون

 تکانشری  اعمال با درگيری و ريرمنهقی های من ی، ايده های عاط ی حالت داشت  به کلی تمايل

 اجتمراعی  اعمرال  انجام و بودن پويا ابراز وجود، به کلی تمايل به گرايی، رونب شود. می ت ريف

 بره  نسربت  گشرودگی  هسرتند.  مشرب خوش و پذير تحري  پذير، هيجان افراد اي  اشاره دارد؛

 ريرم مول های ارزش و واگرا ت کر داشت  جديد، اطالعا  گسترش به کلی تمايل با تجربيا 

 و ديگران به اعتماد دوستانه، نو  احساسا  داشت  به کلی تمايل به پذيری، شود. توافق می گ ته

 و رفتار داشت  به کلی تمايل شناسی، وظي ه نهايت در شود. می گ ته ها آن با موافقت و همراهی

، 1445، 4شود )چامارو، موتافی و فارنهام می ت ريف بودن مصم( و قوی اراده شناخت هدفمند،

  (.1391زاده،  حاجلو و رالمبه نقل از  بحی قراملکی، 

 6(، کاراتراس 1414) 5ها از جمله برايلری، دوميتيروکس و تراکر درو     نتايج برخی پژوهش

و عملکررد تحصريلی    8اند که بي    ا  شخصيتی ( نشان داده1411) 7( و کا  و فالير1415)

پررذيری از جملرره  رر ا   شناسرری و توافررق رنجررور خررويی، وظي رره رابهرره وجررود دارد. روان

انرد.   ها به عنوان پيشايندهای عملکرد تحصيلی م رفی شرده  اند که در پژوهش ای بوده خصيتیش

( نشرران داد کرره  رر ا  شخصرريتی  1411) 9از جملرره مهال رره ريچاردسررون، آبرهررام و بونررد 

باشرد. روان   دار عملکرد تحصيلی مری  بينی کننده مثبت و م نی پذيری پيش شناسی و توافق وظي ه

هرا در   باشد کره در پرژوهش بره نقرش من ری آن      ديگر   ا  شخصيتی میرنجورخويی نيز از 

( نيرز  1415) 11(. ودال، تامسون و الرسر  1449، 14عملکرد تحصيلی اشاره شده است )پروپا 

انرد، نترايج نشران     ها در دانشگاه  ور  داده دانشجو در زمان ابت نام آن 1467ای روی  مهال ه

شناسی و بازبودن بره تجربره    های شخصيتی، وظي ه يژگیترم تحصيلی از بي  و 6داد که ب د از 

                                                           
1-  extraversion 

2-  openness to experience 

3-  agreeableness & conscientiousness 

4-  Chamorro, Moutafy, & Farenham 

5-  Briley, Domiteaux, & Tucker-Drob 

6-  Karatas 

7-  Kappe & Flier 

8-  characterizes personality 

9-  Richardson, Abraham, & Bond 

10-  Poropat 

11-  Vedal, Tomson, & Larsen 
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انرد.   تحصريلی داشرته  های  بينی کننده بهتری برای عملکرد تحصيلی در تمامی رشته قدر  پيش

توانرد در   عملکررد مری  -کنند که رابهه شخصيت ها نيز ایعان می البته در اي  بي  برخی پژوهش

 (.1414ختلف مت او  باشد )ودال، تحصيلی مهای  حوزه

ها نيز در  دد بررسی چگونگی رابهه بي    ا  شخصيتی  در همي  راستا برخی پژوهش

گرر و   و عملکرد تحصيلی برآمدند و در اي  بي  شرو  بره شناسرايی برخری متیيرهرای ت رديل     

( نشان داد کره برخری متیيرهرا مر  جملره      1415) 1اند. پژوهش زو ميانجی در اي  رابهه نموده

های شخصيتی و عملکرد تحصريلی را ت رديل    تواند رابهه بي  ويژگی می آموز خودت يينی دانش

پرذيری، براز برودن     تر، وی در پژوهش خود به اي  نتيجه رسيد کره توافرق   نمايند. به طور دقيق

هرای مثبرت و روان رنجورخرويی     کننرده  بري   گرايی پريش  شناسی و برون نسبت به تجربه، وظي ه

باشد. نکته مه( در پژوهش مذکور اي  برود کره هرر     لی میبينی کننده من ی عملکرد تحصي پيش

باشد شد  اير  روابر  مثبرت و من ری بيشرتر اسرت.        تر خودت يي آموز از نظر انگيزشی  دانش

هرای   هرای خرود بري  ويژگری     در پرژوهش  1پردازان يادگيری از جمله ديويردکل   برخی نظريه

يری( رابهره نيرومنردی را گرزارش    يادگهای  ها )سب  شخصيتی افراد و نو  پردازش مهال  آن

اند. چني  به نظر  يادگيری را نوعی ويژگی شخصيتی قلمداد نمودههای  اند، تا آنجا که سب  داده

آمروزان برا    تواند از طريق ت يي  نو  سب  يادگيری دانرش  های شخصيتی می رسد که ويژگی می

ری يادگيرنردگان ترا حردود    يادگيهای  ها رابهه داشته باشد؛ چرا که سب  پيشرفت تحصيلی آن

، 3کنند )داع، بويل، دانليروی و فرگوسر    زيادی کي يت و کميت پردازش اطالعا  را ت يي  می

ها بر نقش ميانجی آن بي   ر ا  شخصريتی و    (. از جمله متیيرهايی ديگری که پژوهش1448

بيرانگر   باشرد. راهبردهرای مهال ره    مری  4اند، راهبردهای مهال ه عملکرد تحصيلی  حه گذاشته

چگونگی درگيری يادگيرنرده برا مهالر  يرادگيری و شريوه پرردازش آن در هنگرام مهال ره و         

( راهبردهای مهال ره را بره   1443(. اينتويستل )1444، 5باشد )اينتويستل و پيترسون يادگيری می

( نشران داده  1443) 7بندی نمود. مهال ه زنگ تقسي( 6دو دسته رويکرد سهحی و رويکرد عمقی
                                                           
1-  Zhou 
2-  David Kolb 
3-  Duff, Boyle, Dunleavy, & Ferguson 
4-  approaches to study 
5   - Entwistle & Peterson 
6-  deep and surface approaches 
7   - Zhang 
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ه راهبردهای مهال ه يکی از متیيرهايی است که با برخی ويژگی شخصيتی ارتبراط دارد؛  است ک

رنجورخويی  شناسی و روان وی در پژوهش خود به اي  نتيجه رسيد که   ا  شخصيتی وظي ه

به ترتي  با راهبردهای مهال ه عمقی و سهحی رابهه مثبت دارند؛ هر چند که بي  ساير   ا  

داری يافرت نشرد. در پرژوهش     مهال ره در پرژوهش وی رابهره م نری     شخصيتی و راهبردهای

پذيری، براز   های شخصيتی توافق ( نيز رابهه بي  ويژگی1385شکری، کديور، فرزاد و سنگری )

هرای شخصريتی    شناسری برا رويکررد مهال ره عميرق و رابهره ويژگری        بودن به تجربه و وظي ره 

سهحی مثبت گزارش شرده اسرت. از طررع     رنجورخويی با رويکرد مهال ه گرايی و روان برون

های بسياری رابهه بي  راهبردهای مهال ه و عملکرد تحصيلی را مرورد بررسری    ديگر، پژوهش

اند. نتايج برخی از اي  مهال ا  نشان داد که داشت  رويکرد عمقی نسربت بره مهال ره     قرار داده

هال ه با عملکرد تحصريلی  با عملکرد تحصيلی رابهه مثبت و اتخای رويکرد سهحی نسبت به م

هرا نيرز نترايج متناق ری      (؛ البتره برخری پرژوهش   1445، 1رابهه من ی دارد )کومارراجو و کرارو 

انرد   داری را گزارش ننموده اند و يا بي  عملکرد تحصيلی و راهبردهای مهال ه رابهه م نی داشته

 (. 1448، 1)شار 

آموزان با مهال  يادگيری  رفاً بره   نشاند که برخورد دا ها نشان داده از آنجايی که پژوهش

بندی ديگری از انروا  رويکردهرای يرادگيری ارا ره       باشد، تقسي(  ور  سهحی يا عمقی نمی

شده است، که عالوه بر رويکردهای سهحی و عمقی، رويکرد ديگرری تحرت عنروان رويکررد     

ی رويکررد راهبرردی   (. يادگيرنرده دارا 1444، 4شود )داع را نيز شامل می 3راهبردی يا پيشرفتی

دهرد؛ ي نری   به تناس  زمان، شراي  و اهميت موضو  مورد مهال ه رويکرد خود را تیييرر مری  

، 5پذير و سازگار در زمران مهال ره و يرادگيری اسرت )ريچاردسرون      دارای ي  رويکرد ان هاع

(. پژوهش حاضرر از اير  جهرت کره بره بررسری برخری پيشرايندها و پيامردهای انروا            1414

 پردازد ي  گام بره جلرو محسروب    می ای مهال ه )سهحی، عمقی و رويکرد راهبردی(راهبرده

شود. از طرع ديگر، بر طبق بررسی  ور  گرفته توس  پژوهشگر، اير  اولري  پژوهشری     می

است که به بررسی رابهه عل ی بي    ا  شخصيتی، راهبردهای مهال ه و عملکرد تحصيلی در 

                                                           
1   - Komarraju & Karau 

2-  Sharp 

3-  strategy or achieve approach 

4-  Duff 

5-  Richardson 
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پردازد. بنابراي ، پژوهش حاضر در پی پاسخ بره   می (1مودار قال  ي  الگوی عل ی پيشنهادی )ن

است که آيا الگوی پيشنهادی رابهه عل ی بي    ا  شخصيتی و عملکرد تحصيلی با سؤال  اي 

آوری شده از دانشجوم لمان دانشگاه فرهنگيان  های جمع گری راهبردهای مهال ه با داده ميانجی

 استان خوزستان برازش دارد يا خير.

 

 
 

 

 

 
 

 . الگوی پيشنهادی1نمودار 
 

 پژوهشهاي  فرضيه
 بي    ا  شخصيتی و راهبردهای مهال ه رابهه مستقي( وجود دارد. -1

 بي  راهبردهای مهال ه و عملکرد تحصيلی رابهه مستقي( وجود دارد. -1

  ا  شخصيتی به  ور  مستقي( و ريرمستقي( از طريق راهبردهای مهال ره برا عملکررد     -3

 دارند.تحصيلی رابهه 

 

 روش پژوهش
باشرد کره در آن    مری  1روش پژوهش حاضر همبستگی و به طور دقيق از نو  تحليرل مسرير  

  ا  شخصيتی به عنوان متیير برونزا، عملکرد تحصيلی به عنوان متیير درونزا و راهبردهرای  

 باشند. مهال ه به عنوان ميانجی در اي  الگو می
 

 گيري جامعه آماري، نمونه و روش نمونه
 جام ه آماری پژوهش حاضر شامل کليه دانشجوم لمان دانشگاه فرهنگيان استان خوزستان 

 

                                                           
1-  path analysis 
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ها دو نمونه )يکی برای بررسی پايايی و روايری   بودند که از بي  آن 1391-93در سال تحصيلی 

ای انتخاب شرد. در   ها( به روش تصادفی خوشه ابزارهای پژوهش و ديگری برای آزمون فرضيه

رشرته )علروم تربيتری، زبران و ادبيرا        1ابی ابتدا از بي  رشرته مختلرف دانشرگاه    نمونه اعتباري

ن ر( به  ور  تصادفی  114کالس با ت داد  4کالس )در کل  1فارسی( انتخاب و از هر رشته 

خرود  هرای   ن رر پرسشرنامه   98هرا   به عنوان نمونه اعتباريابی انتخاب شده اسرت کره از بري  آن   

 3مختلف دانشگاه های  ند. در نمونه فرضيه آزمايی، نيز از بي  رشتهدهی را تکميل نمود گزارش

 3رشته )علوم تجربی، الهيا  و م ارع اسالمی، راهنمايی و مشاوره( انتخراب و از هرر رشرته    

ن ر( به  ور  تصادفی به عنوان گروه نمونره فرضريه    154کالس با ت داد  9کالس و )در کل 

خود را تکميل و در نهايت برازش مردل  های  ها پرسشنامه آنن ر از  114آزمايی انتخاب شد که 

 ها بررسی شد. پيشنهادی روی آن

 

 ابزارهاي پژوهش

در پژوهش حاضر ابزارهايی که برای سنجش متیيرها مورد است اده قرار گرفتند عبارتند از: 

ی های مهال ره بررا   سياهه رويکرد و مهار (، NEO-FFIفرم کوتا ) -پرسشنامه شخصيتی نئو

 ها. دانشجويان و م دل کل دانشجويان برای سنجش عملکرد تحصيلی آن

)که نام برگرفته از  NEOپرسشنامه (: NEO-FFIفرم کوتاه )-پرسشنامه شخصيتي نئو

مربروط بره ارزيرابی    هرای   باشد(، يکری از م تبرترري  پرسشرنامه    اول اي  پرسشنامه می عامل 3

(. اير  آزمرون   1443، 1سرت )هررن و ميشرل   ساخت شخصيت بر اساس ديدگاه تحليل عاملی ا

مرورد   1991شرد و سر س در سرال     سراخته  1985در سال  1کری توس  کاستا و م اولي  بار 

( سؤالی 144( و فرم بلند )سؤالی 64تجديدنظر قرار گرفت. پرسشنامه نئو دارای دو فرم کوتاه )

 5گسرترده بررای ارزيرابی    ( نام دارد که به طور NEO-FFIباشد. فرم کوتاه اي  پرسشنامه )می

( Aپذيری ) (، توافقO(، گشودگی )Eگرايی ) (، برونNرنجوری ) عامل ا لی شخصيت )روان

هرای مختلرف نشران داد اير  آزمرون از       رود. نتايج پژوهش (( به کار میCپذيری ) و مسئوليت

ر آن انتقرادا  کمترری بر     شخصيتی،های  روايی بااليی برخوردار است و بر خالع ساير آزمون

                                                           
1-  Haren & Michell 

2-  Costa & McCrae 
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خصو ريت، و بره    6(. هر عامل ا لی اير  پرسشرنامه   1384 وارد شده است )گروسی فرشی،

گيرد و بر اير  اسراس ارزيرابی جرام ی از      خصو يت را اندازه می 34طور کلی اي  پرسشنامه 

شخصری  هرای   ( بررای گرزارش  Sدهد. اي  پرسشنامه دارای دو فرم يکی ) شخصيت را ارا ه می

اال  اير   ؤباشد. ت داد سر  می گر مشاهدههای  که بر اساس درجه بندی( Rاست و ديگری فرم )

تواند به طور مستقل برای ارزيابی شخصيت بره کرار رود و    ( ه( میRدو فرم برابر است. فرم )

( و يا روايی آن مورد است اده قرار گيررد  Sشخصیِ فرم )های  ه( به عنوان مکملی برای گزارش

  (.1385)روش  چسلی و همکاران، 

پاسخنامه اي  پرسشنامه بر اساس مقياس ليکرتری )کرامالً مخرال (، مخرال (، بری ت راو ،       

-NEOگذاری فرم کوتاه اير  پرسشرنامه ي نری     موافق( و کامالً موافق(( تنظي( شده است. نمره

FFI گرذاری   های اي  فرم به  ور  م کوس نمره در تمام مواد يکسان نيست و برخی از ماده

در مهال ره مر  کرری و     NEO-FFI(. پرسشنامه شخصريتی  1384  فرشی،شوند )گروسی  می

ن ر از دانشجويان آمريکايی به فا له سه ماه اجرا گرديد کره ضرراي     148( روی 1989کاستا )

کره توسر     NEOبه دسرت آمرده اسرت. در هنجاريرابی آزمرون       75/4تا  83/4پايايی آن بي  

تبريرز،  های  ن ر از بي  دانشجويان دانشگاه 1444ای با حج(  روی نمونه  (1384گروسی فرشی )

ب د ا رلی   5علوم پزشکی اي  دو شهر  ور  گرفت ضري  همبستگی های  شيراز و دانشگاه

گرزارش کررده اسرت. جهرت بررسری روايری محتروايی اير  آزمرون از           87/4ترا   56/4را بي  

سرت اده شرد، کره    (، اRگرر )  ( و فرم ارزيابی مشاهدهSهمبستگی بي  دو فرم گزارش شخصی )

در عامرل   45/4گرايی و حرداقل آن بره ميرزان     در عامل برون 66/4حداکثر همبستگی به ميزان 

( برا اسرت اده از روش   1386(. در پرژوهش آترش روز )  1384فرشی،  پذيری بود )گروسی توافق

 ر ت روان رنجورخرويی، بررون     5همسانی درونی، ضري  آل ای کرونباخ برای هرر ير  از   

و  38/4، 17/4، 55/4، 74/4پرذير برودن بره ترتير       پذيری و مسئوليت ودگی، توافقگرايی، گش

به دست آمد. در پژوهش حاضر نيز روايی اي  پرسشنامه با است اده از روش تحليل عامل  77/4

)مربروط بره    17هرای   اي  مقياس به جز مادههای  ترييدی مورد بررسی قرار گرفت که تمام ماده

انرد. الزم بره یکرر     روی عامل مربوط به خرود داشرته   4/4ار عاملی باالتر از گرايی( ب عامل برون

در تحليل نهايی مرورد اسرت اده قررار نگرفرت. بره عرالوه، در        17است که نمره مربوط به ماده 

 عامرل آن بري     5پژوهش حاضر پايايی اي  پرسشنامه با است اده از روش آل ای کرونبراخ بررای   
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 د. به دست آم 84/4تا  61/4

: اي  مقياس که توسر  اينتوسرتل و   هاي مطالعه براي دانشجویان سياهه رویکرد و مهارت

( ساخته شده، چند بار توسر  اير  محققران    1444کان،  ، به نقل از اينتوستل و م 1994تيت )

باشد. اي  ابراز کره بره    می 1997مورد ويرايش قرار گرفته و آخري  ويرايش آن مربوط به سال 

هرای   گيری راهبردهای مهال ه و يادگيری طراحی شده، به طور گسترده در دانشگاه زهمنظور اندا

انگليس مورد است اده قرار گرفته است و سه نو  رويکرد مهال ه عمقی، سهحی و راهبرردی را  

مراده   51(. اير  مقيراس   1391پور،  کند )شکورنيا، ر وريان بروجردنيا و الهام از ه( ت کي  می

دار توضيحاتی درباره روش مهال ره و يرادگيری    ای نظام کند تا به گونه کم  می دارد که به فرد

خررده   13های مهال ه برای دانشرجويان دارای   خود در اختيار بگذارد. سياهه رويکرد و مهار 

خررده   5خرده مقياس مربوط به رويکرد مهال ه عمقی،  4ها،  مقياس مقياس است. از اي  خرده

خرده مقياس مربوط به رويکرد مهال ه سرهحی   4رد مهال ه راهبردی و مقياس مربوط به رويک

باشد، راهبردهای مهال ره عمقری،    ماده می 4شود و با توجه به اينکه هر خرده مقياس دارای  می

گرذاری   شوند. نمره ماده سنجيده می 14و  16، 16سهحی و راهبردی هر کدام به ترتي  توس  

( ترا کرامالً   1ای از کامالً مخال ( )نمرره   درجه 5قياس ليکر  اي  پرسشنامه نيز بر اساس ي  م

(. پايرايی و روايری اير  پرسشرنامه در     1444کران،   باشد )اينتوسرتل و مر    ( می5موافق( )نمره 

مهال ا  مختلف در داخل و خارج کشور بررسی و مورد ترييرد قررار گرفتره اسرت )رضرايی،      

خود ضراي  آل ای کرونبراخ را بررای خررده    ( در پژوهش 1391(. شکورنيا و همکاران )1393

در بره دسرت آوردنرد.     79/4و  68/4، 76/4های عمقی، سهحی و راهبردی بره ترتير     مقياس

مهال ه حاضر، نيز جهت بررسی پايايی اي  پرسشنامه، از آل ای کرونبراخ و تنصريف و گراتم     

هايی که  پژوهش نموده است.را ترييد  84/4الی  71/4است اده شده است که نتايج آن پايايی بي  

اند ساختار سره عراملی اير  پرسشرنامه )رويکررد عمقری،        به بررسی روايی اي  مقياس پرداخته

، بره نقرل از رضرايی،    1447، 1انرد )ديرز    رويکرد سهحی و رويکرد راهبردی( را ترييد کررده 

ملی (. در پژوهش حاضر نيز جهت ترييد سراختار عراملی پرسشرنامه از روش تحليرل عرا     1393

 df=  43/1انرد )  ترييدی است اده شد که نتايج مربوطه ساختار عاملی اي  مقياس را ترييد نمروده 
/χ² ،475/4=RMSEAاي  پرسشنامه روی عامل مربوط به خود بار عراملی  های  ( و تمام ماده

                                                           
1-  Diseth 
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رای در مهال ه حاضر پايايی اي  سياهه به روش آل ای کرونباخ ب اند. داشته 4/4دار و باالی  م نی

 به دست آمد. 78/4و  83/4، 74/4عمقی، سهحی و راهبردی به ترتي  های  خرده مقياس

 

 پژوهشهاي  یافته
تو ي ی )ميانگي ، انحراع م يار، حداقل و حرداکثر نمرره( مربروط بره     های  يافته 1جدول 

 .دهد می متیيرهای پژوهش را در دانشجويان نشان
 

 .1 جدول

 دانشجويان در متیيرهای پژوهش های نمرهو حداکثر ميانگي ، انحراع م يار، حداقل 

 حداقل حداکثر
 انحراف

 معيار
 ميانگين

 آماريهاي  شاخص

 متغير

 رنجورخويیروان 17/11 91/7 11 55

  ا  
 شخصيتی

 برونگرايی 64/19 11/6 11 47

 گشودگی 41/16 47/7 11 44

 توافق پذيری 33/34 13/8 11 59

 شناسیوظي ه  66/19 55/7 14 58

راهبردهای  عمقی 11/64 11/8 41 75
 مهال ه

 سهحی 53/48 49/8 17 77

 راهبردی 95/71 83/11 34 89

 عملکرد تحصيلی 17/15 91/1 14 19

 

ميانگي ، انحراع م يار، کمتري  و بيشتري  نمرره مربروط بره متیيرهرای پرژوهش را در       1جدول 

 بستگی ساده بي  متیيرها آورده شده است.ضراي  هم 1دهد. در جدول دانشجويان نشان می
شود اکثر ضراي  همبستگی )به جز ضراي  مربوط  مشاهده می 1همان طور که در جدول 

شناسری( بري     به رواب  بي  رويکرد مهال ه سهحی برا  ر ا  شخصريتی گشرودگی و وظي ره     

پارامترهرای مربروط بره روابر  بري        1اند. نمودار  دار شده م نی 45/4متیيرها در سهح کمتر از 

دار  الزم بره یکرر اسرت برا حرذع مسرير ريرر م نری         دهد. ی نشان میمتیيرها را در الگوی نهاي

گرايی به رويکرد مهال ه راهبردی الگوی پيشنهادی ا الح گرديد )مسير حرذع شرده در    برون

 الگوی نهايی با نقهه چي  نشان داده شده است(.
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 . 1جدول

 ماتريس همبستگی متیيرهای پژوهش در دانشجويان

 1 0 8 6 8 2 3 4 9 متغير

         1 رنجورخويیروان 1

**13/4 برونگرايی 1
 1        

**-46/4 گشودگی 3
 18/4-**

 1       

**-66/4 توافق پذيری 4
 39/4-**

 54/4**
 1      

**-71/4 وظي ه شناسی 5
 41/4-**

 39/4**
 61/4**

 1     

**-14/4 عمقی 6
 13/4**

 16/4**
 19/4**

 33/4**
 1    

**44/4 سهحی 7
 17/4**

 47/4 11/4**
 46/4- 74/4-**

 1   

**-14/4 راهبردی 8
 19/4**

 18/4**
 41/4**

 11/4* 34/4**
 18/4-**

 1  

**-19/4 عملکرد تحصيلی 9
 18/4**

 11/4**
 16/4**

 13/4**
 46/4**

 58/4-**
 53/4**

 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 . ضراي  مسير بي  متیيرها در الگوی نهايی در دانشجويان1 نمودار

 

دهرد؛ همران    مری  ضراي  مسير بي  متیيرهای پژوهش را در الگوی نهايی نشران  1نمودار 

گرايری بره    به جرز ضرري  مسرير بررون     -شود تمام ضراي  مسير مستقي(  می طور که مالحظه

برازندگی مدل نهايی را در های  ، شاخص3 جدول اند. دار شده م نی -رويکرد مهال ه راهبردی 

 دهد. دانشجوم لمان نشان می

 رنجورخوییروان

 توافق پذیری

 گراییبرون

 گشودگی

 فه شناسیوظی

 سطحی
ی

صیل
ح

د ت
کر

مل
ع

 

 عمقی 

 راهبردی

92/0- 
83/0 

83/0 

00/0 

92/0 

83/0- 

92/0 

90/0 

93/0 

93/0 
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 .3 جدول

 های برازندگی مربوط به آزمون مدل پيشنهادی در دانشجويان شاخص

 

 برازندگی به رير از خی دو )کره م مروالً  های  شود، شاخص می مشاهده 3همان طور که در جدول 

باشرند.   مری  هرا  اباتی است( حاکی از برازش مهلوب مدل نهايی برا داده بزرگ شاخص بیهای  در نمونه

نيرر   473/4( برا مقردار   RMSEAبه عالوه، شاخص مه( جذر ميانگي  مجرذورا  خهرای تقرير  )   

ای الزم به یکر است که در الگوی نهرايی متیيرهر  ها است.  حاکی از برازش مهلوب الگوی نهايی با داده

، 4جردول   انرد.  در د از وارايانس متیير وابسته )عملکرد تحصيلی( را تبيري  نمروده   61بي  در کل پيش

 دهد.  پژوهش حاضر نشان میالگوی نهايی گيری رواب  مستقي( را در  پارامترهای اندازه

 
 .4جدول 

 گيری رواب  مستقي( را در الگوی نهايی پارامترهای اندازه

 مسير
 برآورد

د استاندار
(ß) 

 برآورد

غيراستاندارد 
(B) 

 خطاي 

 معيار
 نسبت 

 بحراني
 سطح

 داري معني

 ≤4441/4 811/6 448/4 374/4 367/4 پذيری به رويکرد مهال ه راهبردی از توافق

 851/4 -388/4 317/4 -481/4 -464/4 گرايی به رويکرد مهال ه راهبردی از برون

 ≤4441/4 187/7 446/4 394/4 379/4 از روان رنجورخويی به رويکرد مهال ه سهحی

 4441/4 776/4 458/4 183/4 169/4 از گشودگی به رويکرد مهال ه عمقی

 ≤4441/4 111/5 451/4 196/4 183/4 شناسی به رويکرد مهال ه عمقی از وظي ه

 ≤4441/4 441/6 4497/4 -316/4 -187/4 از روان رنجورخويی به عملکرد تحصيلی

 ≤4441/4 364/5 453/4 113/4 191/4 عملکرد تحصيلیاز وظي ه شناسی به 

 ≤4441/4 884/7 444/4 -411/4 -384/4 از رويکرد مهال ه سهحی به عملکرد تحصيلی

 ≤4441/4 461/8 435/4 494/4 486/4 از رويکرد مهال ه عمقی به عملکرد تحصيلی

 ≤4441/4 184/8 445/4 473/4 458/4 از رويکرد مهال ه راهبردی به عملکرد تحصيلی
 

 هاي شاخص
 برازندگي

χ² p df df /χ² IFI GFI CFI AGFI RMSEA 

 473/4 91/4 91/4 94/4 93/4 36/1 118 444/4 48/341 مقدار
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( و ßهای استاندارد رگرسيون ) دهد، وزن نشان می 4همان طور که مندرجا  جدول 

گرايی  ها به رير از مسيرهای )برون ( آورده شده است که همه آنpها ) داری هر ي  از آن م نی

باشند. در اي  جدول،  دار می ( م نی p< 45/4به رويکرد مهال ه راهبردی(، حداقل در سهح )

(، و 486/4( مربوط به مسير رويکرد مهال ه عمقی به عملکرد تحصيلی )ßشتري  ضري  بتا )بي

( 464/4گرايی به رويکرد مهال ه راهبردی ) (، مربوط به مسير برونßکمتري  ضري  بتا )

ضراي  مسير ريرمستقي( مربوط به  5جدول  باشد. دار نمی باشد که اي  ضري  مسير م نی می

 دهد.  ا با است اده از روش بو  استرا  را نشان میمتیيرهای پژوهش ر

 

 .5جدول 

 ضراي  رير مستقي( بي  متیيرهای پژوهش با است اده از روش بو  استرا 

 سوگيری بو  داده مسير رير مستقي(
 خهای
 استاندارد

 حد
 پايي 

 حد
 باال

 از روان رنجور خويی به عملکرد
 تحصيلی از طريق رويکرد سهحی 

1915/4- 1916/4- 4446/4- 4199/4 1496/4- 1349/4- 

 از برون گرايی به عملکرد تحصيلی
 از طريق رويکرد راهبردی

4483/4 4481/4 4441/4 4114/4 4794/4- 4187/4 

 از توافق پذيری به عملکرد تحصيلی
 از طريق رويکرد راهبردی

4141/4 4154/4 4448/4 4115/4 4449/4 4553/4 

 يلیاز گشودگی به عملکرد تحص
 از طريق رويکرد عمقی

1194/4 1119/4 4444/4 4311/4 4549/4 1768/4 

 از روان رنجور خويی به عملکرد 
 تحصيلی از طريق رويکرد سهحی

4113/4- 4141/4- 4446/4- 4131/4 4561/4- 4441/4- 

 

شود، حد باال و حرد پرايي  تمرامی مسريرهای ريرر       مشاهده می 5همان طور که در جدول 

ز روان رنجور خويی به عملکرد تحصيلی از طريق رويکرد سهحی، از توافق پرذيری  مستقي( )ا

به عملکرد تحصيلی از طريق رويکرد راهبردی، از گشرودگی بره عملکررد تحصريلی از طريرق      

از روان رنجور خويی به عملکرد تحصيلی از طريق رويکرد سهحی(  ر ر را   رويکرد عمقی و

های رير مستقي( مرتب  با اي  رواب  مسيرها مورد ترييد قررار   هدر بر نمی گيرند، بنابراي ، فرضي

گرفتند. اما، حد باال و حد پايي  مسير رير مستقي( برون گرايی به عملکررد تحصريلی از طريرق    

 گيرد، بنابراي ، فرضيه رير مستقي( مرتب  با اي  مسير  رويکرد مهال ه راهبردی   ر را در بر می
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 مورد ترييد قرار نگرفت.
 

 گيري نتيجه
هدع از پژوهش حاضر آزمون الگوی پيشنهادی رابهه عل ی بي    ا  شخصيتی و 

گری راهبردهای مهال ه در دانشجو م لمان دانشگاه فرهنگيان  عملکرد تحصيلی با ميانجی

دهد که الگوی  می ( نشان1پژوهش حاضر )با توجه به نمودار  های خوزستان بود. يافته

برازش  -ح و حذع مسير برونگرايی به رويکرد مهال ه راهبردیبا ي  ا ال -پيشنهادی

(، 1445) 1های آشتون و لی ها نشان داد. به عبار  ديگر، همسو با پژوهش مهلوبی با داده

( در 1413) 3(، اس نگالر، لوتکه، مارتي  و برونر1413) 1بی و اسوالد(، م  ای1449پروپا  )

از طريق راهبردهای  –مستقي( و ريرمستقي( پژوهش حاضر نيز   ا  شخصيتی به طور 

توان گ ت که   ا   می با عملکرد تحصيلی ارتباط دارند. در تبيي  اي  الگو -مهال ه

تواند در نحوه درگيری،  می های فردی مه( ت او های  شخصيتی به عنوان يکی از مؤل ه

ساسی اي ا نمايد؛ جستجو و پيگيری تجارب و موضوعا  يادگيری )راهبردهای مهال ه( نقش ا

به اي  م نی که برخی   ا  شخصيتی همانند وظي ه شناسی ممک  است فرد را به داشت  ي  

روان رنجورخويی نيز رويکرد شخصيتی رويکرد عمقی در مهال ه سوق دهد و يا ويژگی 

دار  های مت ددی رابهه م نی مهال ه سهحی را در دانشجويان تقويت نمايد. همچني  در پژوهش

 (.1414، 4است )الدن و همکارانراهبردهای مهال ه و عملکرد تحصيلی ترييد شده  بي 

به دست آمده نشان داد، ويژگی شخصيتی روان رنجورخويی با های  همان طور که يافته

توان  می داری مرتب  است. در تبيي  اي  يافته رويکرد مهال ه سهحی به طور مثبت و م نی

خاطر دارا بودن خصو ياتی نظير اضهراب باال، عز  ن س گ ت که افراد روان رنجور به 

دهند.  می پايي  و افسردگی تالش، پشتکار و درگيری کمتری با مهال  درسی از خود نشان

دهند. از اي  رو،  می بنابراي  رويکرد مهال ه سهحی را نسبت به ساير رويکردهای ديگر ترجيح

از طريق رويکرد  –به طور رير مستقي(  ويژگی روان رنجورخويی ه( به طور مستقي( و ه(

                                                           
1-  Ashton & Lee 

2-  McAbee & Oswald 

3-  Spengler, Ludtke, Martin, & Brunner 

4-  Ladan 
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(. همچني ، 1391داری دارد )تابع بردار،  مهال ه سهحی با عملکرد تحصيلی رابهه من ی م نی

پذيری و رويکرد مهال ه راهبردی بود. در  نتايج بيانگر رابهه مثبت بي  ويژگی شخصيتی توافق

پذير با داشت  خصو ياتی از  افقتوان گ ت افراد با ويژگی شخصيتی تو می تبيي  اي  رابهه

کنند از راهبردهای کم  طلبی مناس  برای  می قبيل بخشندگی، هم کری و نو  دوستی س ی

کنند و بر خالع افراد روان  می بهبود عملکرد تحصيلی و حل مشکال  يادگيری خود است اده

تر را نوعی فر ت و  افراد آگاههای  رنجور )به خاطر داشت  عز  ن س پايي (، است اده از کم 

پذير قدر   دانند. از طرع ديگر افراد توافق می خود به کار های نمرهنه تهديد برای افزايش 

کنند در اتخای رويکرد مهال ه با توجه به موق يت و شراي   می سازگاری بااليی دارند و س ی

رويکرد مهال ه  دهد می پذير باشند. بنابراي ، در برخی مواقع که فر ت زمانی اجازه ان هاع

عمقی و در برخی مواقع که از فر ت زمانی کمی برخوردارند رويکرد مهال ه سهحی را 

دهند. به عبار  ديگر، افراد توافق پذير بيشتر از رويکرد مهال ه راهبردی بهره  می ترجيح

تمالی توجه به ميزان بارم اح باجويند. به عالوه، اي  يادگيرندگان با مهال  يادگيری مختلف  می

کنند. به عالوه، نتايج پژوهش حاضر نشان داد   ا   می ها در برگه آزمون مت او  برخورد آن

 داری دارند. شخصيتی گشودگی و وظي ه شناسی با رويکرد مهال ه عمقی ارتباط مثبت و م نی

توان گ ت در افراد دارای ويژگی شخصيتی گشودگی تمايل به کنجکاوی باال وجود دارد و  می

شود که اي  افراد اهداع تبحری و نه عملکردی را دنبال نمايند. به عبار  امر سب  می همي 

باشد.  می ها در مهال ه پی بردن به عمق م انی مهال  و نه  رفاً اخذ نمره ديگر، هدع آن

بنابراي ، طبي ی است که اي  افراد رويکرد مهال ه عمقی را نسبت به ساير راهبردهای مهال ه 

د. افراد دارای ويژگی شخصيتی وظي ه شناسی نيز از خصو ياتی چون منظ( بودن، ترجيح دهن

ها باعث سخت کوشی و  پيشرفت مداری و خودنظ( بخشی برخوردارند که همه اي  ويژگی

رسد که رابهه بي   ها در پيگيری اهداع درسی دارد. بنابراي ، منهقی به نظر می جديت آن

تواند به  می دار باشد که اي  امر ال ه عمقی مثبت و م نیويژگی وظي ه شناسی با رويکرد مه

 طور مستقي( و ريرمستقي( باعث بهبود عملکرد تحصيلی شود. 

الزم به یکر است که به علت ماهيت پژوهش حاضر )همبستگی(، در استنباط رابهه علی 

يار م لولی بي  متیيرهای   ا  شخصيتی، راهبردهای مهال ه و عملکرد تحصيلی بايد بس

ای که بي  شود به متیيرهای ميانجی می احتياط نمود. همچني ، به پژوهشگران ب دی تو يه
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کنند پرداخته شود. به عالوه، به دست  می   ا  شخصيتی و راهبردهای مهال ه نقش اي ا

هايی شخصيتی يادگيرندگان در  شود که به ويژگی می اندرکان حوزه آموزش تو يه

 آموزشی توجه داشته باشند.های  ای برنامهگذاری، طراحی و اجر هدع
 

 منابع

 فارسي

پيش بينی عملکرد تحصيلی از طريق دلبستگی و  ر ا  پرنج گانره    (. 1386آتش روز، بهروز )
 شناسی، دانشگاه شهيد بهشتی. پايان نامه کارشناسی ارشد روان شخصيتی.

گيری برا موفقيرت   هرای يراد   هرای شخصريت و سرب     (. رابهره ويژگری  1391تابع بردار، فريبا )

 دوره سوم، شماره دوم. مجله مديا،تحصيلی دانشجويان برخ . 

روش  چسلی، رسول؛ ش يری، محمدرضا؛ عهری فرد، مهديه؛ نيکخواه، اکبر؛ قا ( مقامی، بهاره 

مجله دانشور .  FF-I(.   ا  روان سنجی آزمون شخصيتی نئو 1385راد، اکرم ) و رحيمی

 .17-36،  ص 16شماره  رفتار،

ترجمره شراهده حسرينی، مهشريد عراقچری و       روانشناسی تربيتی.(. 1448سانتراک، جان دبليو )

 (. تهران: نشر رسا.1387فر )حسي  دانش

)ويررايش   شناسی يادگيری و آموزش شناسی پرورشی نوي : روان روان(. 1391اکبر )سيف، علی

 نه((. تهران: انتشارا  دوران.

(. نقرش  ر ا     1385اد، ولری ا  و سرنگری، علری اکبرر )     شکری، اميد؛ کديور، پروي ؛ فرز

 ،های روانشرناختی  پژوهششخصيت و رويکردهای يادگيری در پيشرفت تحصيلی دانشجويان. 
 .65-84،  ص. 4و  3شماره 

(. مقايسره راهبردهرای   1391پرور، حسري  )   شکورنيا، عبدالحسي ؛ ر وريان، بروجردنيا و الهرام 

ان مقهع پايه و بالينی رشته پزشرکی و ارتبراط آن برا عملکررد     مهال ه و يادگيری دانشجوي

مجلره مرکرز مهال را  و توسر ه آمروزش      های توس ه در آموزش پزشرکی،  تحصيلی. گام
 .131-141دوره نه(، شماره دوم،  ص  پزشکی،

های يرادگيری،   ی سب  (. مقايسه1391زاده، حانيه )  بحی قراملکی، نا ر؛ حاجلو، نادر و رالم

 ی  مجلهآموزان با و بدون ناتوانی يادگيری.  های شخصيتی و عملکرد تحصيلی دانش ويژگی
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 .81-141،  ص 4، شماره 1دوره  يادگيری،های  ناتوانی

رويکردی نوي  در ارزيابی شخصيت )کاربرد تحليل عاملی در (. 1384) گروسی فرشی، ميرتقی
 ژوه.چا  اول. تبريز: نشر دانيال و جام ه پ مهال ا  شخصيت(.

(. تهرران: انتشرارا    1391، ترجمره سرلي( حقيقری )   روانشناسی تربيتی(. 1411وول ول ، آنيتا )

 جهاد دانشگاهی.
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