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يادگیری بوده و طرح پژوهش توصیفي از نوع همبستگي 
دانشجوی دانشگاه  440است. نمونة پژوهش شامل 

ای انتخاب گیری طبقهکاشان است که به روش نمونه
ای مورد نظر از آزمون شدند. به منظور سنجش متغیره

(، پرسشنامة انگیزش پیشرفت NEOشخصیتي نئو )
( LSIهای يادگیری )( و پرسشنامة سبکAMQهرمانز )

استفاده شد. از ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون 
های ها استفاده شد. از يافتهنیز به منظور تحلیل داده

های شخصیتي، پژوهش حاضر اين بود که بین ويژگي
های يادگیری رابطه وجود پیشرفت و سبکانگیزش 

 با انتزاعيسازی دارد؛ به اين صورت که مفهوم
 گشودگي وگرايي رنجوری رابطة منفي، و با برونروان

 تأملي و مشاهده عیني دارد. همچنین تجربه رابطة مثبت
 با فعال دارند. آزمايشگری رابطة مثبت رنجوریروان با

مثبت  رابطة مداریوظیفه با و رابطة منفيپذيری توافق
انتزاعي سازی مفهوم تنها با پیشرفت دارد و انگیزش

های پژوهش حاضر دارد. از ديگر يافته داررابطه معني
بیني کننده های شخصیتي، پیشويژگي اين بود که

 های يادگیری هستند، اما انگیزش پیشرفت،شیوه
 های يادگیری نیست.کننده شیوهبینيپیش

Abstract 
The present study investigates the 
relationship between personality traits, 
advanced motivation and learning styles. 
This is a descriptive correlative research. 
The population includes 440 Kashan 
university students selected using a 
stratified sampling. In order to measure the 
aimed variables, NEO personality test, 
Herman's Advancement Motivation 
Questionnaire (AMQ) and Learning Style 
Inquiry (LSI) were applied. Pearson 
correlation coefficient and regression were 
used to analyze the data. Findings indicate 
that there is a relationship among 
personality traits, advanced motivation and 
learning styles, in a way that there is a 
negative relation between abstract 
conceptualization and neurosis, and there 
is a positive relation between abstract 
conceptualization, extroversion and 
openness. There is a positive relationship 
between objective experience and neurosis. 
There is a negative relationship between 
active experimentation and agreeableness 
and a positive one between active 
experimentation and task-orientation. 
There is a significant relationship only 
between advancement motivation and 
abstract conceptualization. Another finding 
of the present research was that personality 
traits predict learning styles, but advanced 
motivation does not.  
 

های شخصیتي، انگیزش : ويژگيواژگان کلیدی
 های يادگیری، دانشجويانپیشرفت، سبک
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 مقدمه
ي تربیتي شناسروانعلم های سازهترين توان يکي از مهممي يادگیری راهای سبک

بر اين سازه  مؤثرو مربیان به دنبال شناسايي عوامل همواره متخصصان . محسوب کرد
آموزشي به های تا از اين طريق بتوانند بازدهي يادگیری انسان را در محیطاند هبود

های دقیق متغیرای هدر اين رهگذر بايد تالش کرد تا به گون. حداکثر امکان برسانند
ن شرايط آموزشي را بهسازی يادگیری شناسايي شوند تا بتواهای سبک ةبیني کنندپیش

 (. 1388، ادماليي و همکاران) آن را بر عملکرد تحصیلي مشاهده نمود تأثیرنموده و 

، يتأملمشاهده ، تجربه عینية با ترکیب چهار شیو( 1975) کلب و فرای 
اند: هچهار سبک يادگیری را نام گذاری کرد ،انتزاعي و آزمايشگری فعالسازی مفهوم

افراد دارای سبک يادگیری همگرا . 4يابندهانطباق، 3کنندهجذب، 2واگرا، 1تفکر همگرا
افراد دارای سبک . کارآمدندها و نظريهها عملي برای انديشهة در يافتن موارد استفاد

رويکرد آنان نسبت و  بینندمي عیني را از زوايای مختلفهای يادگیری واگرا موقعیت
ای سبک يادگیری افراد دار. مل کردنمشاهده کردن است تا عها به موقعیت

دقیق ، کننده در کسب و درک اطالعات گسترده و تبديل آن به صورتي خالصهجذب
که به ، بیشتر از آنيابندهافراد دارای سبک يادگیری انطباق، و و منطقي توانا هستند

  (.1384، نقل از سیف) دهندمي امور محسوس را ترجیح ،منطقي بپردازندهای تحلیل
 :شودمي بین افراد در يادگیری توسط دو رويکرد کلي توصیفهای جايگاه تفاوت 

در اين . دهدمي يادگیری مورد توجه قرار يادگیری را در بافت و زمینة، رويکرد اول
نیز  رويکرد اين خود شود کهمتأثر مييادگیری از الزامات و مقتضیات تکلیف  ،رويکرد
، آموزشيهای مانند برنامه) يادگیریهای ن و زمینهتجارب آموزشي پیشی تأثیرتحت 

فرايند ، پیشايند ، سه مرحلةبه اين ترتیباست. ( ارزشیابيهای فرايند تدريس و روش
، ؛ به نقل از خرمايي1992رامسدن ) توان برای آن در نظر گرفتمي و فرآورده را نیز

، فردی يادگیرندههای دومین رويکرد مربوط به نگاهي است که در آن ويژگي(. 1385
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يا غیرمستقیم و از طريق اند به صورت مستقیم تومي از قبیل انگیزش و شخصیت
 (. 1385، ؛ به نقل از خرمايي1995 1فارنهام) سازد متأثريادگیری را ، سبک ها

های سبک پرسشنامهمیان پنج عامل بزرگ شخصیت را با  رابطة( 1996) فارنهام
و صفات  پرسشنامهمتوسطي را میان اين  ی رابطةبررسي کرده است. ويادگیری 

به نتايج ( 2011) 2اسچمک و اوديک، کارا، کوماراجو. شخصیتي گزارش نموده است
های مثبتي با سبک مداری و توافق رابطةدو ويژگي شخصیتي وظیفه :زير دست يافتند

 ؛دارد( هيادسپاری واقعي و پردازش گسترد، مندروش ةمطالع، تجزيه تحلیل) يادگیری
، به عالوهدارد؛ يادگیری رابطه منفي های سبکة رنجورخويي با همدر حالي که روان

در پژوهش . مثبتي داردة و بازبودن به تجربه با پردازش عمیق رابطگرايي برون
ي بینپیششخصیتي در های نقش ويژگي( 2008) کوماراجو و همکارانش، ديگری

تحلیل رگرسیوني نشان . بررسي کردنشجو را دا 308انگیزش و پیشرفت تحصیلي در 
، واريانس انگیزش دروني درصد 17مداری و بازبودن به تجربه داد که وظیفه

مداری و واريانس انگیزش بیروني و وظیفه درصد 13گرايي مداری و برونوظیفه
چهار  همچنین. ي نمودندبینپیشواريانس انگیزش را  درصد 11( دلپذير بودن) توافق

 درصد 14( رنجوری و توافقروان، باز بودن به تجربه، مداریوظیفه) گي شخصیتيويژ
درصد واريانس پیشرفت تحصیلي را  5و انگیزش دروني ، واريانس پیشرفت تحصیلي

 . ین نمودندتبی
بین پنج مدل ويژگي شخصیتي و راهبردهای  رابطة( 2007) 3بیدجرانو و يون دای 

 ،تحلیل همبستگيبررسي کردند. از دانشجويان ای هيادگیری خودتنظیمي را در نمون
يک همپوشي بین پنج ويژگي شخصیتي و راهبردهای يادگیری خوددتنظیمي را نشان 

شخصیتي و راهبردهای يادگیری های اين پژوهش همچنین سهم نسبي ويژگي. داد
نتايج رگرسیون . ي انگیزش پیشرفت را با هم مقايسه کردبینپیشخودتنظیمي در 

مستقلي بر واريانس عملکرد تحصیلي  تأثیر ،ندگانه نشان داد که باز بودن به تجربهچ
يادگیری با هم های کند که شخصیت و سبکمي شواهد بسیاری بیان. دانشجويان دارد

عالوه  (؛2002، 4جیمز و مادلي، فرگوسن) کندمي يبینپیشعملکرد مدارس پزشکي را 
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مثبتي با موفقیت  شود که به گونةمي يادگیری مرتبطهای با سبکپذيری انعطاف، براين
به بررسي ( 1385) نسبحسیني(. 2003، 1فرسیردز و وودفیلد) تحصیلي مرتبط است

. شناختي و عوامل شخصیتي دانشجويان کارشناسي دانشگاه تبريز پرداختهای سبک
جنسیت  با توجه به ،شناختيهای نتايج به دست آمده حاکي از آن است که بین سبک

گرايي برون همچنین نتايج نشان داد که. تفاوت وجود دارد ،تحصیليهای و گروه
عیني و آزمايشگری فعال و همبستگي  يادگیری تجربةهای همبستگي مثبت با شیوه

دلپذيری و ابعاد . انتزاعي داردسازی ي و مفهومتأمل يادگیری مشاهدةهای منفي با شیوه
مثبت و با تجربه عیني و مشاهده ة آزمايشگری فعال رابط هایجدان بودن با شیوهوبا

کدام از با هیچپذيری خويي و انعطافرنجورابعاد روان. منفي دارد ي رابطةتأمل
انگیزه پیشرفت با ة در خصوص رابط. داری ندارديادگیری ارتباط معنيهای شیوه
های یشرفت با سبکپة نشان داد که انگیز( 1999) نتايج بوساتو ،يادگیریهای سبک

ة و بین انگیز و بازآفريني مداری رابطة مثبت دارد، کاربردمداری، مداریيادگیری معني
 . پیشرفت و سبک يادگیری بدون جهت رابطه منفي وجود دارد

های هستیم که آيا سبک سؤالاين  پیدا کردن پاسخ ما به دنبال ،در پژوهش حاضر
ديگری مانند  فراد دارد و يا برگرفته از عواملشخصیتي اهای يادگیری ريشه در ويژگي

  است. تجارب و عوامل محیطي يا آموزشي

، هدف اين پژوهش، تجربي ياد شدههای با توجه به مطالعات نظری و پژوهش
يادگیری های انگیزش پیشرفت و سبک، شخصیتيهای ويژگي بررسي رابطة

های شخصیتي و سبکهای دانشجويان بود و فرضیاتي چون وجود رابطه بین ويژگي
يادگیری مطرح و مورد آزمون قرار های رابطه بین انگیزش پیشرفت و سبک، يادگیری

 . گرفت
 

 روش

 گیریهآماری و نمون جامعة

پژوهش شامل کلیه  است و جامعة طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفي همبستگي
، علوم پايه، مهندسي –فني ، علوم انسانيهای دانشجويان دانشگاه کاشان از دانشکده

آماری اين پژوهش بر اساس جدول  ةنمون. هنر است - رياضي و معماری، شیمي
است که به روش ( پسر 197دختر و243) نفر از دانشجويان 440مورگان شامل 
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حجم جامعه در با در نظر گرفتن اين موضوع که . انتخاب شدندای هطبق گیریهنمون
، با توجه به تعداد دانشجويان هر دانشکده ،مختلف متفاوت بودهای دانشکده

مشخصات  پرسشنامةآوری اطالعات از برای جمع. صورت گرفت گیریهنمون
 پرسشنامةانگیزش پیشرفت و  پرسشنامة، شخصیتيهای ويژگي پرسشنامة، عمومي

 . يادگیری استفاده شدهای سبک
 ابزار پژوهش

( 1987) مک کری و کوستا، ربرای اولین با(: FFI-NEO) 1شخصیتی نئو پرسشنامة
اين دو  ه،در ادام. تدوين کردند سؤال 185با ( NEO) را تحت عنوان نئوای پرسشنامه

 60و  240را با تعداد  پرسشنامهتوانستند دو ، که انجام دادندهايي پژوهشگر با بررسي
 60 ةپرسشناماز ، در اين پژوهش. افراد تعیین کنندهای ويژگي گیریهبرای انداز سؤال
 گراييبرون (،N) رنجورخوييروان، ي برای ارزيابي پنج عامل اصلي شخصیتسؤال

(E) ،پذيریانعطاف (O) ،دلپذير بودن (A)  باوجدان بودنو (C) هر . استفاده شد
دهي به اين پاسخة شیو. گیردمي مورد سنجش قرار سؤال 12با ها کدام از اين ويژگي

کامال ) از نوع لیکرتای هدرج 5يک طیف  صورت است که آزمودني جواب را در
روايي و پايايي . کندمي انتخاب( موافقم موافقم و کامالً، نظری ندارم، مخالفم، مخالفم

(. 1390، هاشمي) مطلوب گزارش شده است( 1999) توسط گلدبرگ پرسشنامهاين 
روی نئو  پرسشنامةدر پژوهشي که برای تجديدنظر در ( 2004) مک کری و کوستا

ي برای سؤال 240نئو ة نفر انجام دادند ضريب همبستگي اين آزمون را با سیاه 1492
در . گزارش کردند. /86و . /76.، /91.، /83.، /83ترتیب ه پنج ويژگي شخصیتي نئو ب

: آلفای کرونباخ شامل با استفاده از پرسشنامهعد ضريب پايايي پنج بُ، اين پژوهش
 مداریو وظیفه. /58توافق .، /62پذيری انعطاف.، /59گراييبرون.، /61رنجوری روان

 . به دست آمده است. /58

در سال  3هرمانز از سوی پرسشنامهاين : (AMQ) 2پیشرفتة انگیز پرسشنامة 
ت آن و خصوصیاها و مطالعات انگیزش پیشرفت و ويژگيها بر مبنای يافته 1970

های ناتمام گزينه ل هر جملةاست که به دنبا ناقص جملة 29تهیه شده است و شامل 
 داده 4تا  1بین ای هبه هر پاسخ نمر در اين پرسشنامه .کننده آن ارائه شده استتکمیل
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ة انگیزة پايین نمايندة باال نماينده وجود انگیزه پیشرفت باال و نمرة شود که نمرمي
های وی برای به دست آوردن روايي اين ابزار از روش. پیشرفت پايین در فرد است

به دست آمده در های اعتباريابي سازه و اعتباريابي افتراقي استفاده کرد و همبستگي
برای برآورد پايايي نیز دو روش آلفای کرونباخ و . دار بودندمعني 05/0سطح 

به . /85و . /82ترتیب ه ته به کار گرفته شد که پايايي ببازآزمايي پس از گذشت سه هف
ضريب پايايي ، در اين پژوهش(. 1384، نقل از بیابانگرد ؛ به1379، هومن) دست آمد

 . آلفای کرونباخ به دست آمدبا استفاده از است که . /62 پرسشنامهاين 

يادگیری در سال های سبک پرسشنامة :(LSI) 1یادگیریهای سبک ةپرسشنام 
دو يادگیری افراد را در های اين ابزار شیوه. تدوين شد 2ديويد کلب از سوی 1985

 سنجدميآزمايشگری فعال  –ي تأمل انتزاعي و مشاهدةسازی مفهوم -عینية تجرب، بعد
يابنده به کننده و انطباقجذب، واگرا، گراسبک يادگیری هم 4رکیب اين ابعاد که از ت
گزينه  4برای هر جمله جمله تشکیل شده و  12از  پرسشنامهاين . آيدمي دست

ة يادگیری خود از نمرة را با توجه به نحو پیشنهادی پیشنهاد شده است آزمودني پاسخ
چهار ، پرسشنامه سؤالاز جمع اين چهار قسمت در دوازده . کندمي بندیرتبه 4تا  1

در . يادگیری است ةنشانگر چهار شیو ،آيد که اين چهار نمرهمي نمره به دست
ايي اين روايي محتو است، صورت گرفته( 1995) 3ويلکاکسون از سویپژوهشي که 

از پايايي اين ابزار . است پرسشنامهروايي خوب اين ة دهندکه نشان بررسي شدابزار 
با استفاده از ضرايب آلفای کرونباخ به اين شرح گزارش شده ( 2005) کلب سوی
و آزمايشگری . /83انتزاعيسازی مفهوم.، /73يتأمل ةمشاهد.، /82عیني  ةتجرب: است

سبک شناختي کلب به وسیله  ةپرسشنامريب پايايي ض، در اين پژوهش.. /78فعال 
انتزاعي سازی مفهوم.، /78ي تأمل ةمشاهد.، /76 تجربه عیني ةمؤلفآلفای کرونباخ در 

 . به دست آمد. /76 و آزمايشگری فعال. /77

 پژوهشهای یافته

انگیزش و ، توصیفي مربوط به ابعاد مختلف شخصیتهای برخي از شاخص
 . ارائه شده است 1 شمارة دگیری در جدولياهای همچنین سبک

 

 متغیرهای پژوهش میانگین و انحراف استاندارد نمرات (1)جدول 
 انحراف استاندارد  میانگین تعداد  متغیرها 

                                                                                                                                      

1. Learning Style Inventory 

2. Kolb 

3. Willcoxon 



 
 

 151  ...های یادگیریهای شخصیتی، انگیزش پیشرفت و سبکبررسی رابطة ویژگی 
 

گی
ژ 

وی
ی 

ها ت
صی

شخ
 

 39/6 32/32 440 رنجوریروان
 10/6 24/4 440 گراییبرون

 57/4 59/49 440 گشودگی
 57/4 15/42 440 توافق

 63/5 31/43 440 مداریوظیفه
 93/6 61/83 440 انگیزش پیشرفت

ک
سب

ی 
ها ری

دگی
یا

 

 39/6 56/32 440 عینی ةتجرب
 18/4 36/ 17 440 یتأملة مشاهد

 79/4 73/40 440 انتزاعیسازی مفهوم
 47/4 36 /69 440 آزمایشگری فعال

مبستگي پیرسون به منظور بررسي همبستگي میان متغیرهای پژوهش از ضريب ه
 . ارائه شده است 2 شمارة استفاده و نتايج در جدول

 
 پژوهشهای ماتریس همبستگی بین متغیر (2) جدول

 10 3456789 2 1ها یرغمت
 1رنجوری روان. 1
 1 -54/0**گرايي برون. 2
 1 26/0** - 13/0**گشودگي. 3
 1 267/0**30/0**-31/0**پذيریتوافق. 4
 1 35/0**0/ 14** 45/0** -36/0**مداری وظیفه. 5
 1 -02/0-005/0/ 00 -11/004/0*عیني ةتجرب. 6
 1 45/0** -08/0 -005/0-04/0 -14/008/0*يتأمل ةمشاهد. 7
 27/01** -11/008/0* 09/007/0*10/0* -14/0**سازیمفهوم. 8
 19/01**07/0 29/0**10/0* -10/0* -01/0- 300/0 -002/0آزمايشگری. 9

 09/0 *-06/0 -01/0 56/0** 18/0** 22/0** 31/0** -31/0** انگیزش. 10
006/0- 

 پیشرفت

 ( P<0/01) اطمینان 0/ 99داری در سطح ** معني

 ( P<0/05) اطمینان 95/0ح طداری در س* معني
 
های رابطه، دهد که بین متغیرهای پژوهشمي نشان (2)نتايج ارائه شده در جدول  
 ةرنجوری رابطروان با انتزاعيسازی مفهوم ت کهبه اين صور ؛داری وجود داردمعني
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و  عیني ةتجرب چنین بینهم. مثبت دارد ةرابط گشودگي وگرايي و با برون منفي
 با فعال آزمايشگری. مثبت وجود دارد ةرابط رنجوریروان با يتأمل مشاهده

 تنها با ،پیشرفت مثبت دارد و انگیزش ةرابط مداریبا وظیفه و منفي ةرابطپذيری توافق
نتايج اين جدول حاکي از آن  ،در مجموع. دارد دارمعني انتزاعي رابطةسازی مفهوم

متغیرهای مستقل وجود  از سویکنندگي متغیرهای وابسته يبینپیشاست که امکان 
در جداول آنها  از آزمون رگرسیون استفاده شده که نتايج يبینپیشبه منظور . دارد

 . بعدی آمده است

های همؤلفیادگیری از روی های مدل تحلیل واریانس سبک ةخالص (3)جدول 
 شخصیتی و انگیزش پیشرفتهای ویژگی

Sig F MS df SS مدل منابع تغییر 

015. 6.005 
242.727 
40.419 

1 
438 
439 

242.727 
17703.617 
17946.343 

 رگرسیون
 باقیمانده

 کل

1 

002. 9.465 
162.381 
17.156 

1 
438 
439 

162.381 
7514.435 
7676.816 

 رگرسیون
 باقیمانده

 کل

2 

002. 9.541 
209.333 
21.940 

1 
438 
439 

209.333 
9609.610 
9818.943 

 رگرسیون
 باقیمانده

 کل

3 

022. 5.315 
157.708 
29.671 

1 
438 
439 

157.708 
12995.871 
13153.580 

 رگرسیون
 باقیمانده

 کل

4 

 
 

عینی بر اساس  ةیادگیری تجرب ةام شیونتایج تحلیل رگرسیون گام به گ (4)جدول 
 شخصیتی و انگیزش پیشرفتهای ویژگیهای همؤلف

 
متغیر 

ی بینپیش
 کننده

 هاشاخص
 

 متغیر
 مالک

 
ضریب 
 همبستگی

R 

 
ضریب 
 تعیین

2R 

 
B 

 
Beta 

 
t 

 
سطح 

 داریمعنی

 
 رنجوریروان

 
 تجربه عینی

 
116/0 

 
014/0 

 
089/0 

 
116/0 

 
451/2 

 
015/0 
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شخصیتي و انگیزش های ويژگي ةمؤلفدهد که از بین پنج مي رسیون نشاننتايج رگ

 ةاز واريانس مربوط به شیو يتواند بخشمي رنجوریتنها ويژگي روان، پیشرفت
/ درصد از 01تواند مي رنجوریمتغیر روانهمچنین . عیني را تبیین کند ةيادگیری تجرب

 . واريانس تجربه عیني را تبیین کند
 
 

ی بر اساس تأمل ةیادگیری مشاهد ةنتایج تحلیل رگرسیون گام به گام شیو (5)جدول 
 شخصیتی و انگیزش پیشرفتهای همؤلف

متغیر 
 کنندهیبینپیش

 هاشاخص
 متغیر
 مالک

ضریب 
 همبستگی

R 

ضریب 
 تعیین

2R 

 
B 

 
Beta 

 
t 

سطح 
 داریمعنی

 روان رنجوری
 مشاهده

 یتأمل
 
145/0 

 
021/0 

 
072/0 

 
145/0 

 
076/3 

 
002/0 

 

دهد که از بین پنج ويژگي مي نتايج گزارش شده از تحلیل رگرسیون نشان
 ة/ درصد از واريانس شیو02رنجوری تنها روان، شخصیتي و انگیزش پیشرفت

 . کندميي را تبیین تأمل ةيادگیری مشاهد
  

انتزاعی سازی یادگیری مفهوم ةنتایج تحلیل رگرسیون گام به گام شیو (6)جدول 
 شخصیتی و انگیزش پیشرفتهای اساس ویژگیبر

متغیر 
ی بینپیش

 کننده

 هاشاخص
 متغیر
 مالک

ضریب 
 همبستگی

R 

ضریب 
 تعیین

2R 
B Beta t 

سطح 
 داریمعنی

روان 
 رنجوری

سازی مفهوم
 انتزاعی

 
146/0 

 
021/0 

 
082/0- 

 
146/0- 

 
089/3- 

 
002/0 

  
های که از بین ويژگيدهد مي نتايج گزارش شده از تحلیل رگرسیون نشان

 / درصد از02 رنجوریتنها ويژگي شخصیتي روان، شخصیتي و انگیزش پیشرفت
 . کندمي انتزاعي را تبیینسازی واريانس مفهوم

 
ة یادگیری آزمایشگری فعال نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام شیو (7)جدول 

 شخصیتی و انگیزش پیشرفتهای اساس ویژگیبر
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متغیر 
ی بینپیش

 کننده

 هاشاخص 
 متغیر 
 مالک

ضریب 
 همبستگی

R 

ضریب 
 تعیین

2R 

B Beta t  سطح
 داریمعنی

 
 توافق

 
آزمایشگری 

 فعال

 
109/0 

 
012/0 

 
105/0- 

 
109/0- 

 
305/2- 

 
022/0 

 
دهد که از بین پنج ويژگي مي نتايج گزارش شده از تحلیل رگرسیون نشان

/ درصد از واريانس 01توافق  ويژگي شخصیتي تنها، شخصیتي و انگیزش پیشرفت
 . کندمي يادگیری آزمايشگری فعال را تبیین ةشیو

 
 گیریهبحث و نتیج

شخصیتي و های دهد که بین ويژگيمي به دست آمده نشانهای نتايج تحلیل داده
 تجربه يادگیری شیوه به اين صورت که بین ؛يادگیری رابطه وجود داردهای شیوه
 مثبت ةرابط رنجوریروان شخصیتي ويژگي ي باتأمل ةاهدمش يادگیری و شیوه عیني

 شخصیتهای ويژگي با انتزاعيسازی مفهوم يادگیری ةشیو دارد و وجود
از آن . دارد وجود مثبت ةرابط گشودگي وگرايي و با برون، منفي ةرنجوری رابطروان

همراه ناراحتي و مزاج منفي ، افسردگي، رنجوری با اضطرابکه گرايش روان ييجا
تهديدزا داشته و بیشتر اطالعات های اين گونه افراد سعي بر اجتناب از موقعیت، است

کاستا و ) دهندمي انگیز ترجیحموجود و آشنا را نسبت به موضوعات جديد و چالش
انتزاعي که بر تحلیل منطقي از سازی اين عامل با مفهوم، از اين رو ؛(1992، مک کری

( 1995) شونبرگ. منفي و معناداری نشان داده است ةرابط، زدورمي تأکیدها انديشه
ل و ة بین مسائکند که روان رنجوری با فقدان توانايي در فهم و برقراری رابطمي بیان

 پژوهش حاضر اين بود کههای از ديگر يافته. دهي اطالعات در ارتباط استسازمان
 مداریبا وظیفه و منفي ةابطرپذيری توافق با فعال آزمايشگری يادگیری ةبین شیو

خطر ، آزمايشگری فعال شامل توانايي انجام دادن امور ةشیو. مثبت وجود دارد ةرابط
دهند که مي اين افراد ترجیح .گذاشتن بر ديگران از راه عمل کردن است تأثیرو  کردن

ر د ؛اجتماعي و بین فردیهای با مسائل و تکالیف فني سروکار داشته باشند تا موضوع
 يک فرد دلپذير اساساً. از تمايالت فردی است پذيری، تنها يک بعدحالي که توافق

نسبت به ديگران همدردی کرده و مشتاق است که کمک کند  که فردی اجتماعي است
بین ، کننده هستند با توجه به اين خصوصیاتکمک و باور دارد که ديگران نیز متقابالً
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که همچنین با توجه به اين. منفي وجود دارد ةابطرپذيری آزمايشگری فعال و توافق
اصرار بر انجام ، پذيریمسئولیت، کوشيهمچون سختهايي مداری با ويژگيوظیفه

مثبت  ةرابط(، 1992، کاستا و مک کری) تکلیف و پیشرفت مداری در ارتباط است
برای چرا که  است؛ مداری به شکل منطقي قابل قبولبین آزمايشگری فعال با وظیفه

انجام دقیق امور و پذيرش ، شودمي چه مهم است و ترجیح دادهچنین افرادی آن
 بین که گفت توانمي ،بنابراين ؛هاستهرگونه تکلیفي است که به عهده آنمسئولیت 

 . دارد وجود یدارمعنية رابط شخصیتهای ويژگي از برخي با يادگیریهای شیوه
های يادگیری و ويژگيهای بین سبکای هدهد که ارتباط پیچیدمي شواهد نشان

کنند مي افرادی که به صورت عمیق پردازش، به عنوان مثال ؛شخصیتي وجود دارد
کنند و نتايج مي مطالعه مناسب استفادههای نسبت به ديگران احتماال بیشتر از روش

 به 11997گدزالو همکاران) تری دارندگیرند و همچنین مکان کنترل قویمي یمؤثر
مدارند و گرهای عمیق به احتمال بیشتری وظیفهپردازش(. 2011، نقل از کوماراجو

و ثبات هیجاني (، 2003، 2ژانگ، 1992، فارنهام) گرايندکنجکاو فکری هستند و برون
آموزاني که يک دانش، سرانجام(. 1996، 3شمک و هترينگتون، برنستاين، گزلر) دارند

 ،کنندمي دهند و به صورت شهودی پردازشمي یحمحیط يادگیری ساختارمند را ترج
در حالي که آن افرادی که سبک  (؛2003، ژانگ) مستعد اضطراب و نگراني هستند

يادگیری های بنابراين بین سبک (؛1996، فارنهام) گراترنددهند برونمي فعال را ترجیح
 . يک ارتباط ظريف وجود دارد ،شخصیتيهای و ويژگي

های پژوهش حاضر اين بود که بین انگیزش پیشرفت و شیوه ایهيافتهديگر  از
سازی يادگیری رابطه وجود دارد و همبستگي بین انگیزش پیشرفت با شیوه مفهوم

انتزاعي بر تحلیل منطقي از سازی مفهوم ةشخص دارای شیو. است دارانتزاعي معني
و با ، بنددمي را به کاردار ريزی نظامدر کارهای خود طرح، ورزدمي تأکیدها انديشه

پیشرفت عبارت است از  ةانگیز. کندمي توجه به درک و فهم انديشمندانه از امور عمل
برتری و حفظ ای هيابي به گونتالش برای دست، گرايش فرد برای گذر از سدها

خواهند کامل شوند و مي، کساني که انگیزه پیشرفت باال دارند. معیارهای سطح باال
انجام  را دهند کارهاييمي شناسند و ترجیحوظیفهآنها  .د را بهبود بخشندکارکرد خو

                                                                                                                                      

1. Gadzella, Ginther, Masten& Guthrie 

2. Furnham, Zhang 

3. Geisler- Brenstein, Schemk & Hetherington 
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 ایهدست زنند که ارزيابي پیشرفتشان به گون یبرانگیز باشد و به کاردهند که چالش
اين . شدني باشد (ديگرهای خواه در مقايسه با پیشرفت ديگران يا خواه بر پايه مالک)

دهند و دوست دارند که مي سئولیت فردی را ترجیحم، افراد از عزت نفس برخوردارند
 . ملموس از نتايج کار خود آگاه شوندای هبه گون

 ةکننديبینپیش ،شخصیتيهای ويژگي پژوهش حاضر اين بود کههای از ديگر يافته
 يادگیریهای شیوه ةکننديبینپیش ،اما انگیزش پیشرفت هستند؛ يادگیریهای شیوه

، عیني ةسه شیوه يادگیری تجرب ةکننديبینپیش ،رنجوریروان يويژگي شخصیت. نیست
 ةشیو ةکننديبینپیش ،و ويژگي شخصیتي توافق، انتزاعيسازی ي و مفهومتأمل ةمشاهد

 بوساتو و همکاران(، 1996) مطابق با تحقیق فارنهام است. يادگیری آزمايشگری فعال
های اگر چه میان ويژگي ،و همچنین نتايج اين پژوهش( 1390) هاشمي(، 1999)

پوشي وجود دارد و بخشي از واريانس يادگیری رابطه و همهای شخصیتي و سبک
اما اين رابطه آن چنان باال نیست ، شودمي يادگیری توسط شخصیت تبیینهای سبک

 پیشنهاد ،بنابراين ؛شخصیتي دانستهای از ويژگي متأثريادگیری را های که بتوان سبک
عواملي باشند که در آن بتوان هايي آتي در پي بررسيهای ژوهشپ که شودمي

 بررسي کرد.تدريس را های فاکتورهای محیط آموزشي و روش
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