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 بررسي رابطة، هدف از پژوهش حاضر:چکیده
 انگیزش پیشرفت و سبکهای،ويژگيهای شخصیتي
يادگیری بوده و طرح پژوهش توصیفي از نوع همبستگي
 دانشجوی دانشگاه440  نمونة پژوهش شامل.است
کاشان است که به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب
 به منظور سنجش متغیرهای مورد نظر از آزمون.شدند
 پرسشنامة انگیزش پیشرفت،)NEO( شخصیتي نئو
)LSI( ) و پرسشنامة سبکهای يادگیریAMQ( هرمانز
 از ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون.استفاده شد
 از يافتههای.نیز به منظور تحلیل دادهها استفاده شد
،پژوهش حاضر اين بود که بین ويژگيهای شخصیتي
انگیزش پیشرفت و سبکهای يادگیری رابطه وجود
دارد؛ به اين صورت که مفهومسازی انتزاعي با
 و با برونگرايي و گشودگي،روانرنجوری رابطة منفي
 همچنین تجربه عیني و مشاهده تأملي.رابطة مثبت دارد
 آزمايشگری فعال با.با روانرنجوری رابطة مثبت دارند
توافقپذيری رابطة منفي و با وظیفهمداری رابطة مثبت
دارد و انگیزش پیشرفت تنها با مفهومسازی انتزاعي
 از ديگر يافتههای پژوهش حاضر.رابطه معنيدار دارد
 پیشبیني کننده،اين بود که ويژگيهای شخصیتي
، اما انگیزش پیشرفت،شیوههای يادگیری هستند
.پیشبینيکننده شیوههای يادگیری نیست

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.
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مقدمه
سبکهای يادگیری را ميتوان يکي از مهمترين سازههای علم روانشناسي تربیتي
محسوب کرد .همواره متخصصان و مربیان به دنبال شناسايي عوامل مؤثر بر اين سازه
بودهاند تا از اين طريق بتوانند بازدهي يادگیری انسان را در محیطهای آموزشي به
حداکثر امکان برسانند .در اين رهگذر بايد تالش کرد تا به گونهای دقیق متغیرهای
پیشبیني کنندة سبکهای يادگیری شناسايي شوند تا بتوان شرايط آموزشي را بهسازی
نموده و تأثیر آن را بر عملکرد تحصیلي مشاهده نمود (ادماليي و همکاران.)1388 ،
کلب و فرای ( )1975با ترکیب چهار شیوة تجربه عیني ،مشاهده تأملي،
مفهومسازی انتزاعي و آزمايشگری فعال ،چهار سبک يادگیری را نام گذاری کردهاند:
تفکر همگرا ،1واگرا ،2جذبکننده ،3انطباقيابنده .4افراد دارای سبک يادگیری همگرا
در يافتن موارد استفادة عملي برای انديشهها و نظريهها کارآمدند .افراد دارای سبک
يادگیری واگرا موقعیتهای عیني را از زوايای مختلف ميبینند و رويکرد آنان نسبت
به موقعیتها مشاهده کردن است تا عمل کردن .افراد دارای سبک يادگیری
جذب کننده در کسب و درک اطالعات گسترده و تبديل آن به صورتي خالصه ،دقیق
و منطقي توانا هستند ،و افراد دارای سبک يادگیری انطباقيابنده ،بیشتر از آنکه به
تحلیلهای منطقي بپردازند ،امور محسوس را ترجیح ميدهند (نقل از سیف.)1384 ،
جايگاه تفاوتهای بین افراد در يادگیری توسط دو رويکرد کلي توصیف ميشود:
رويکرد اول ،يادگیری را در بافت و زمینة يادگیری مورد توجه قرار ميدهد .در اين
رويکرد ،يادگیری از الزامات و مقتضیات تکلیف متأثر ميشود که خود اين رويکرد نیز
تحت تأثیر تجارب آموزشي پیشین و زمینههای يادگیری (مانند برنامههای آموزشي،
فرايند تدريس و روشهای ارزشیابي) است .به اين ترتیب ،سه مرحلة پیشايند ،فرايند
و فرآورده را نیز ميتوان برای آن در نظر گرفت (رامسدن 1992؛ به نقل از خرمايي،
 .)1385دومین رويکرد مربوط به نگاهي است که در آن ويژگيهای فردی يادگیرنده،

1. convergent
2. divergent
3. assimilating
4. accommodative
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از قبیل انگیزش و شخصیت ميتواند به صورت مستقیم يا غیرمستقیم و از طريق
سبک ها ،يادگیری را متأثر سازد (فارنهام1995 1؛ به نقل از خرمايي.)1385 ،
فارنهام ( )1996رابطة میان پنج عامل بزرگ شخصیت را با پرسشنامه سبکهای
يادگیری بررسي کرده است .وی رابطة متوسطي را میان اين پرسشنامه و صفات
شخصیتي گزارش نموده است .کوماراجو ،کارا ،اسچمک و اوديک )2011( 2به نتايج
زير دست يافتند :دو ويژگي شخصیتي وظیفهمداری و توافق رابطة مثبتي با سبکهای
يادگیری (تجزيه تحلیل ،مطالعة روشمند ،يادسپاری واقعي و پردازش گسترده) دارد؛
در حالي که روانرنجورخويي با همة سبکهای يادگیری رابطه منفي دارد؛ به عالوه،
برونگرايي و بازبودن به تجربه با پردازش عمیق رابطة مثبتي دارد .در پژوهش
ديگری ،کوماراجو و همکارانش ( )2008نقش ويژگيهای شخصیتي در پیشبیني
انگیزش و پیشرفت تحصیلي در  308دانشجو را بررسي کرد .تحلیل رگرسیوني نشان
داد که وظیفهمداری و بازبودن به تجربه  17درصد واريانس انگیزش دروني،
وظیفهمداری و برونگرايي  13درصد واريانس انگیزش بیروني و وظیفهمداری و
توافق (دلپذير بودن)  11درصد واريانس انگیزش را پیشبیني نمودند .همچنین چهار
ويژگي شخصیتي (وظیفهمداری ،باز بودن به تجربه ،روانرنجوری و توافق)  14درصد
واريانس پیشرفت تحصیلي ،و انگیزش دروني  5درصد واريانس پیشرفت تحصیلي را
تبیین نمودند.
بیدجرانو و يون دای )2007( 3رابطة بین پنج مدل ويژگي شخصیتي و راهبردهای
يادگیری خودتنظیمي را در نمونهای از دانشجويان بررسي کردند .تحلیل همبستگي،
يک همپوشي بین پنج ويژگي شخصیتي و راهبردهای يادگیری خوددتنظیمي را نشان
داد .اين پژوهش همچنین سهم نسبي ويژگيهای شخصیتي و راهبردهای يادگیری
خودتنظیمي در پیشبیني انگیزش پیشرفت را با هم مقايسه کرد .نتايج رگرسیون
چندگانه نشان داد که باز بودن به تجربه ،تأثیر مستقلي بر واريانس عملکرد تحصیلي
دانشجويان دارد .شواهد بسیاری بیان ميکند که شخصیت و سبکهای يادگیری با هم
عملکرد مدارس پزشکي را پیشبیني ميکند (فرگوسن ،جیمز و مادلي)2002 ،4؛ عالوه
5. Furnham
2. Komarraju, Karau, Schemeck, avdic
3. Bidjerano, Yun Dai
4. Ferguson& James& Madeley
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براين ،انعطافپذيری با سبکهای يادگیری مرتبط ميشود که به گونة مثبتي با موفقیت
تحصیلي مرتبط است (فرسیردز و وودفیلد .)2003 ،1حسینينسب ( )1385به بررسي
سبکهای شناختي و عوامل شخصیتي دانشجويان کارشناسي دانشگاه تبريز پرداخت.
نتايج به دست آمده حاکي از آن است که بین سبکهای شناختي ،با توجه به جنسیت
و گروههای تحصیلي ،تفاوت وجود دارد .همچنین نتايج نشان داد که برونگرايي
همبستگي مثبت با شیوههای يادگیری تجربة عیني و آزمايشگری فعال و همبستگي
منفي با شیوههای يادگیری مشاهدة تأملي و مفهومسازی انتزاعي دارد .ابعاد دلپذيری و
باوجدان بودن با شیوههای آزمايشگری فعال رابطة مثبت و با تجربه عیني و مشاهده
تأملي رابطة منفي دارد .ابعاد روانرنجورخويي و انعطافپذيری با هیچکدام از
شیوههای يادگیری ارتباط معنيداری ندارد .در خصوص رابطة انگیزه پیشرفت با
سبکهای يادگیری ،نتايج بوساتو ( )1999نشان داد که انگیزة پیشرفت با سبکهای
يادگیری معنيمداری ،کاربردمداری ،و بازآفريني مداری رابطة مثبت دارد و بین انگیزة
پیشرفت و سبک يادگیری بدون جهت رابطه منفي وجود دارد.
در پژوهش حاضر ،ما به دنبال پیدا کردن پاسخ اين سؤال هستیم که آيا سبکهای
يادگیری ريشه در ويژگيهای شخصیتي افراد دارد و يا برگرفته از عوامل ديگری مانند
تجارب و عوامل محیطي يا آموزشي است.
با توجه به مطالعات نظری و پژوهشهای تجربي ياد شده ،هدف اين پژوهش،
بررسي رابطة ويژگيهای شخصیتي ،انگیزش پیشرفت و سبکهای يادگیری
دانشجويان بود و فرضیاتي چون وجود رابطه بین ويژگيهای شخصیتي و سبکهای
يادگیری ،رابطه بین انگیزش پیشرفت و سبکهای يادگیری مطرح و مورد آزمون قرار
گرفت.

روش
جامعة آماری و نمونهگیری
طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفي همبستگي است و جامعة پژوهش شامل کلیه
دانشجويان دانشگاه کاشان از دانشکدههای علوم انساني ،فني – مهندسي ،علوم پايه،
شیمي ،رياضي و معماری  -هنر است .نمونة آماری اين پژوهش بر اساس جدول
مورگان شامل  440نفر از دانشجويان (243دختر و 197پسر) است که به روش
1. Fersides& Woodfield
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نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند .با در نظر گرفتن اين موضوع که حجم جامعه در
دانشکدههای مختلف متفاوت بود ،با توجه به تعداد دانشجويان هر دانشکده،
نمونهگیری صورت گرفت .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامة مشخصات
عمومي ،پرسشنامة ويژگيهای شخصیتي ،پرسشنامة انگیزش پیشرفت و پرسشنامة
سبکهای يادگیری استفاده شد.

ابزار پژوهش

1

پرسشنامة شخصیتی نئو ( :)NEO-FFIبرای اولین بار ،مک کری و کوستا ()1987
پرسشنامهای را تحت عنوان نئو ( )NEOبا  185سؤال تدوين کردند .در ادامه ،اين دو
پژوهشگر با بررسيهايي که انجام دادند ،توانستند دو پرسشنامه را با تعداد  240و 60
سؤال برای اندازهگیری ويژگيهای افراد تعیین کنند .در اين پژوهش ،از پرسشنامة 60
سؤالي برای ارزيابي پنج عامل اصلي شخصیت ،روانرنجورخويي ( ،)Nبرونگرايي
( ،)Eانعطافپذيری ( ،)Oدلپذير بودن ( )Aو باوجدان بودن ( )Cاستفاده شد .هر
کدام از اين ويژگيها با  12سؤال مورد سنجش قرار ميگیرد .شیوة پاسخدهي به اين
صورت است که آزمودني جواب را در يک طیف  5درجهای از نوع لیکرت (کامال
مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کامالً موافقم) انتخاب ميکند .روايي و پايايي
اين پرسشنامه توسط گلدبرگ ( )1999مطلوب گزارش شده است (هاشمي.)1390 ،
مک کری و کوستا ( )2004در پژوهشي که برای تجديدنظر در پرسشنامة نئو روی
 1492نفر انجام دادند ضريب همبستگي اين آزمون را با سیاهة نئو  240سؤالي برای
پنج ويژگي شخصیتي نئو به ترتیب  ./76 ،./91 ،./83 ،./83و  ./86گزارش کردند .در
اين پژوهش ،ضريب پايايي پنج بُعد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ شامل:
روانرنجوری  ،./61برونگرايي ،./59انعطافپذيری  ،./62توافق  ./58و وظیفهمداری
 ./58به دست آمده است.
3
2
پرسشنامة انگیزة پیشرفت ( :)AMQاين پرسشنامه از سوی هرمانز در سال
 1970بر مبنای يافتهها و مطالعات انگیزش پیشرفت و ويژگيها و خصوصیات آن
تهیه شده است و شامل  29جملة ناقص است که به دنبال هر جملة ناتمام گزينههای
تکمیلکننده آن ارائه شده است .در اين پرسشنامه به هر پاسخ نمرهای بین  1تا  4داده
1. NEO Five Factor Inventory
2. Achievement Motivation Questionnaire
3. Hermans

نامة آموزش عالی

150

ميشود که نمرة باال نماينده وجود انگیزه پیشرفت باال و نمرة پايین نمايندة انگیزة
پیشرفت پايین در فرد است .وی برای به دست آوردن روايي اين ابزار از روشهای
اعتباريابي سازه و اعتباريابي افتراقي استفاده کرد و همبستگيهای به دست آمده در
سطح  0/05معنيدار بودند .برای برآورد پايايي نیز دو روش آلفای کرونباخ و
بازآزمايي پس از گذشت سه هفته به کار گرفته شد که پايايي به ترتیب  ./82و  ./85به
دست آمد (هومن1379 ،؛ به نقل از بیابانگرد .)1384 ،در اين پژوهش ،ضريب پايايي
اين پرسشنامه  ./62است که با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد.
پرسشنامة سبکهای یادگیری :)LSI( 1پرسشنامة سبکهای يادگیری در سال
 1985از سوی ديويد کلب 2تدوين شد .اين ابزار شیوههای يادگیری افراد را در دو
بعد ،تجربة عیني -مفهومسازی انتزاعي و مشاهدة تأملي – آزمايشگری فعال ميسنجد
که از ترکیب اين ابعاد  4سبک يادگیری همگرا ،واگرا ،جذبکننده و انطباقيابنده به
دست ميآيد .اين پرسشنامه از  12جمله تشکیل شده و برای هر جمله  4گزينه
پیشنهاد شده است آزمودني پاسخ پیشنهادی را با توجه به نحوة يادگیری خود از نمرة
 1تا  4رتبهبندی ميکند .از جمع اين چهار قسمت در دوازده سؤال پرسشنامه ،چهار
نمره به دست ميآيد که اين چهار نمره ،نشانگر چهار شیوة يادگیری است .در
پژوهشي که از سوی ويلکاکسون )1995( 3صورت گرفته است ،روايي محتوايي اين
ابزار بررسي شد که نشاندهندة روايي خوب اين پرسشنامه است .پايايي اين ابزار از
سوی کلب ( )2005با استفاده از ضرايب آلفای کرونباخ به اين شرح گزارش شده
است :تجربة عیني  ،./82مشاهدة تأملي ،./73مفهومسازی انتزاعي ./83و آزمايشگری
فعال  ../78در اين پژوهش ،ضريب پايايي پرسشنامة سبک شناختي کلب به وسیله
آلفای کرونباخ در مؤلفة تجربه عیني  ،./76مشاهدة تأملي  ،./78مفهومسازی انتزاعي
 ./77و آزمايشگری فعال  ./76به دست آمد.
یافتههای پژوهش
برخي از شاخصهای توصیفي مربوط به ابعاد مختلف شخصیت ،انگیزش و
همچنین سبکهای يادگیری در جدول شمارة  1ارائه شده است.
جدول ( )1میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای پژوهش
متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد
1. Learning Style Inventory
2. Kolb
3. Willcoxon
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ویژ گیهای
شخصیت
سبکهای
یادگیری

روانرنجوری
برونگرایی
گشودگی
توافق
وظیفهمداری
انگیزش پیشرفت
تجربة عینی
مشاهدة تأملی
مفهومسازی انتزاعی
آزمایشگری فعال

440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

32/32
4/24
49/59
42/15
43/31
83/61
32/56
36 /17
40/73
36 /69
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6/39
6/10
4/57
4/57
5/63
6/93
6/39
4/18
4/79
4/47

به منظور بررسي همبستگي میان متغیرهای پژوهش از ضريب همبستگي پیرسون
استفاده و نتايج در جدول شمارة  2ارائه شده است.
جدول ( )2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

متغیرها 10 3456789 2 1
 .1روانرنجوری 1
 .2برونگرايي **1 -0/54
 .3گشودگي**1 0/26** - 0/13
 .4توافقپذيری**1 0/267**0/30**-0/31
 .5وظیفهمداری **1 0/35**0 /14** 0/45** -0/36
 .6تجربة عیني*1 -0/02-0/005/ 00 -0/004/11
 .7مشاهدة تأملي*1 0/45** -0/08 -0/005-0/04 -0/008/14
 .8مفهومسازی**01/27** -0/008/11* 0/007/09*0/10* -0/14
 .9آزمايشگری01/19**0/07 0/29**0/10* -0/10* -0/01- 0/003 -0/002
 .10انگیزش **0/09 *-0/06 -0/01 0/56** 0/18** 0/22** 0/31** -0/31
-0/006
پیشرفت
** معنيداری در سطح  0 /99اطمینان ()P<0/01
* معنيداری در سطح  0/95اطمینان ()P<0/05
نتايج ارائه شده در جدول ( )2نشان ميدهد که بین متغیرهای پژوهش ،رابطههای
معنيداری وجود دارد؛ به اين صورت که مفهومسازی انتزاعي با روانرنجوری رابطة
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منفي و با برونگرايي و گشودگي رابطة مثبت دارد .همچنین بین تجربة عیني و
مشاهده تأملي با روانرنجوری رابطة مثبت وجود دارد .آزمايشگری فعال با
توافقپذيری رابطة منفي و با وظیفهمداری رابطة مثبت دارد و انگیزش پیشرفت ،تنها با
مفهومسازی انتزاعي رابطة معنيدار دارد .در مجموع ،نتايج اين جدول حاکي از آن
است که امکان پیشبینيکنندگي متغیرهای وابسته از سوی متغیرهای مستقل وجود
دارد .به منظور پیشبیني از آزمون رگرسیون استفاده شده که نتايج آنها در جداول
بعدی آمده است.
جدول ( )3خالصة مدل تحلیل واریانس سبکهای یادگیری از روی مؤلفههای
ویژگیهای شخصیتی و انگیزش پیشرفت
مدل
1

2

3

4

منابع تغییر

SS

df

رگرسیون

242.727

1

باقیمانده

17703.617

438

کل

17946.343

439

رگرسیون

162.381

1

باقیمانده

7514.435

438

کل

7676.816

439

رگرسیون

209.333

1

باقیمانده

9609.610

438

کل

9818.943

439

رگرسیون

157.708

1

باقیمانده

12995.871

438

کل

13153.580

439

MS

F

242.727
40.419
162.381
17.156
209.333
21.940
157.708
29.671

Sig

6.005

9.465

9.541

5.315

.015

.002

.002

.022

جدول ( )4نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام شیوة یادگیری تجربة عینی بر اساس
مؤلفههای ویژگیهای شخصیتی و انگیزش پیشرفت
متغیر
پیشبینی
کننده
روانرنجوری

شاخصها
ضریب

ضریب

متغیر

همبستگی

تعیین

مالک

R

R2

0/116

0/014

تجربه عینی

B

0/089

Beta

0/116

t

2/451

سطح
معنیداری
0/015
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نتايج رگرسیون نشان ميدهد که از بین پنج مؤلفة ويژگيهای شخصیتي و انگیزش
پیشرفت ،تنها ويژگي روانرنجوری ميتواند بخشي از واريانس مربوط به شیوة
يادگیری تجربة عیني را تبیین کند .همچنین متغیر روانرنجوری ميتواند  /01درصد از
واريانس تجربه عیني را تبیین کند.
جدول ( )5نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام شیوة یادگیری مشاهدة تأملی بر اساس
مؤلفههای شخصیتی و انگیزش پیشرفت
متغیر
پیشبینیکننده
روان رنجوری

شاخصها
متغیر
مالک
مشاهده
تأملی

ضریب
همبستگی

ضریب
تعیین

0/145

0/021

R

B

Beta

t

سطح
معنیداری

3/076

0/002

R2

0/072

0/145

نتايج گزارش شده از تحلیل رگرسیون نشان ميدهد که از بین پنج ويژگي
شخصیتي و انگیزش پیشرفت ،تنها روانرنجوری  /02درصد از واريانس شیوة
يادگیری مشاهدة تأملي را تبیین ميکند.
جدول ( )6نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام شیوة یادگیری مفهومسازی انتزاعی
براساس ویژگیهای شخصیتی و انگیزش پیشرفت
متغیر
پیشبینی
کننده
روان
رنجوری

شاخصها
متغیر
مالک
مفهومسازی
انتزاعی

ضریب
همبستگی

ضریب
تعیین

0/146

0/021

R

B

Beta

t

سطح
معنیداری

-3/089

0/002

R2

-0/082

-0/146

نتايج گزارش شده از تحلیل رگرسیون نشان ميدهد که از بین ويژگيهای
شخصیتي و انگیزش پیشرفت ،تنها ويژگي شخصیتي روانرنجوری  /02درصد از
واريانس مفهومسازی انتزاعي را تبیین ميکند.
جدول ( )7نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام شیوة یادگیری آزمایشگری فعال
براساس ویژگیهای شخصیتی و انگیزش پیشرفت
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متغیر
پیشبینی
کننده

شاخصها
متغیر
مالک

ضریب
همبستگی

ضریب
تعیین

توافق

آزمایشگری
فعال

0/109

0/012

R

B

Beta

t

سطح
معنیداری

-2/305

0/022

R2

-0/105

-0/109

نتايج گزارش شده از تحلیل رگرسیون نشان ميدهد که از بین پنج ويژگي
شخصیتي و انگیزش پیشرفت ،تنها ويژگي شخصیتي توافق  /01درصد از واريانس
شیوة يادگیری آزمايشگری فعال را تبیین ميکند.

بحث و نتیجهگیری
نتايج تحلیل دادههای به دست آمده نشان ميدهد که بین ويژگيهای شخصیتي و
شیوههای يادگیری رابطه وجود دارد؛ به اين صورت که بین شیوه يادگیری تجربه
عیني و شیوه يادگیری مشاهدة تأملي با ويژگي شخصیتي روانرنجوری رابطة مثبت
وجود دارد و شیوة يادگیری مفهومسازی انتزاعي با ويژگيهای شخصیت
روانرنجوری رابطة منفي ،و با برونگرايي و گشودگي رابطة مثبت وجود دارد .از آن
جايي که گرايش روانرنجوری با اضطراب ،افسردگي ،ناراحتي و مزاج منفي همراه
است ،اين گونه افراد سعي بر اجتناب از موقعیتهای تهديدزا داشته و بیشتر اطالعات
موجود و آشنا را نسبت به موضوعات جديد و چالشانگیز ترجیح ميدهند (کاستا و
مک کری)1992 ،؛ از اين رو ،اين عامل با مفهومسازی انتزاعي که بر تحلیل منطقي از
انديشهها تأکید ميورزد ،رابطة منفي و معناداری نشان داده است .شونبرگ ()1995
بیان ميکند که روان رنجوری با فقدان توانايي در فهم و برقراری رابطة بین مسائل و
سازماندهي اطالعات در ارتباط است .از ديگر يافتههای پژوهش حاضر اين بود که
بین شیوة يادگیری آزمايشگری فعال با توافقپذيری رابطة منفي و با وظیفهمداری
رابطة مثبت وجود دارد .شیوة آزمايشگری فعال شامل توانايي انجام دادن امور ،خطر
کردن و تأثیر گذاشتن بر ديگران از راه عمل کردن است .اين افراد ترجیح ميدهند که
با مسائل و تکالیف فني سروکار داشته باشند تا موضوعهای اجتماعي و بین فردی؛ در
حالي که توافقپذيری ،تنها يک بعد از تمايالت فردی است .يک فرد دلپذير اساساً
فردی اجتماعي است که نسبت به ديگران همدردی کرده و مشتاق است که کمک کند
و باور دارد که ديگران نیز متقابالً کمککننده هستند با توجه به اين خصوصیات ،بین
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آزمايشگری فعال و توافقپذيری رابطة منفي وجود دارد .همچنین با توجه به اينکه
وظیفهمداری با ويژگيهايي همچون سختکوشي ،مسئولیتپذيری ،اصرار بر انجام
تکلیف و پیشرفت مداری در ارتباط است (کاستا و مک کری ،)1992 ،رابطة مثبت
بین آزمايشگری فعال با وظیفهمداری به شکل منطقي قابل قبول است؛ چرا که برای
چنین افرادی آنچه مهم است و ترجیح داده ميشود ،انجام دقیق امور و پذيرش
مسئولیت هرگونه تکلیفي است که به عهده آنهاست؛ بنابراين ،ميتوان گفت که بین
شیوههای يادگیری با برخي از ويژگيهای شخصیت رابطة معنيداری وجود دارد.
شواهد نشان ميدهد که ارتباط پیچیدهای بین سبکهای يادگیری و ويژگيهای
شخصیتي وجود دارد؛ به عنوان مثال ،افرادی که به صورت عمیق پردازش ميکنند
نسبت به ديگران احتماال بیشتر از روشهای مطالعه مناسب استفاده ميکنند و نتايج
مؤثری ميگیرند و همچنین مکان کنترل قویتری دارند (گدزالو همکاران 19971به
نقل از کوماراجو .)2011 ،پردازشگرهای عمیق به احتمال بیشتری وظیفهمدارند و
کنجکاو فکری هستند و برونگرايند (فارنهام ،1992 ،ژانگ ،)2003 ،2و ثبات هیجاني
دارند (گزلر ،برنستاين ،شمک و هترينگتون .)1996 ،3سرانجام ،دانشآموزاني که يک
محیط يادگیری ساختارمند را ترجیح ميدهند و به صورت شهودی پردازش ميکنند،
مستعد اضطراب و نگراني هستند (ژانگ)2003 ،؛ در حالي که آن افرادی که سبک
فعال را ترجیح ميدهند برونگراترند (فارنهام)1996 ،؛ بنابراين بین سبکهای يادگیری
و ويژگيهای شخصیتي ،يک ارتباط ظريف وجود دارد.
از ديگر يافتههای پژوهش حاضر اين بود که بین انگیزش پیشرفت و شیوههای
يادگیری رابطه وجود دارد و همبستگي بین انگیزش پیشرفت با شیوه مفهومسازی
انتزاعي معنيدار است .شخص دارای شیوة مفهومسازی انتزاعي بر تحلیل منطقي از
انديشهها تأکید ميورزد ،در کارهای خود طرحريزی نظامدار را به کار ميبندد ،و با
توجه به درک و فهم انديشمندانه از امور عمل ميکند .انگیزة پیشرفت عبارت است از
گرايش فرد برای گذر از سدها ،تالش برای دستيابي به گونهای برتری و حفظ
معیارهای سطح باال .کساني که انگیزه پیشرفت باال دارند ،ميخواهند کامل شوند و
کارکرد خود را بهبود بخشند .آنها وظیفهشناسند و ترجیح ميدهند کارهايي را انجام
1. Gadzella, Ginther, Masten& Guthrie
2. Furnham, Zhang
3. Geisler- Brenstein, Schemk & Hetherington
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دهند که چالشبرانگیز باشد و به کاری دست زنند که ارزيابي پیشرفتشان به گونهای
(خواه در مقايسه با پیشرفت ديگران يا خواه بر پايه مالکهای ديگر) شدني باشد .اين
افراد از عزت نفس برخوردارند ،مسئولیت فردی را ترجیح ميدهند و دوست دارند که
به گونهای ملموس از نتايج کار خود آگاه شوند.
از ديگر يافتههای پژوهش حاضر اين بود که ويژگيهای شخصیتي ،پیشبینيکنندة
شیوههای يادگیری هستند؛ اما انگیزش پیشرفت ،پیشبینيکنندة شیوههای يادگیری
نیست .ويژگي شخصیتي روانرنجوری ،پیشبینيکنندة سه شیوه يادگیری تجربة عیني،
مشاهدة تأملي و مفهومسازی انتزاعي ،و ويژگي شخصیتي توافق ،پیشبینيکنندة شیوة
يادگیری آزمايشگری فعال است .مطابق با تحقیق فارنهام ( ،)1996بوساتو و همکاران
( ،)1999هاشمي ( )1390و همچنین نتايج اين پژوهش ،اگر چه میان ويژگيهای
شخصیتي و سبکهای يادگیری رابطه و همپوشي وجود دارد و بخشي از واريانس
سبکهای يادگیری توسط شخصیت تبیین ميشود ،اما اين رابطه آن چنان باال نیست
که بتوان سبکهای يادگیری را متأثر از ويژگيهای شخصیتي دانست؛ بنابراين ،پیشنهاد
ميشود که پژوهشهای آتي در پي بررسيهايي عواملي باشند که در آن بتوان
فاکتورهای محیط آموزشي و روشهای تدريس را بررسي کرد.
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