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 چکیده

هش حددا دددر پژو  ، ارائدده مدددل هدددا از 

 پیش بینی پیشددرفت تحصددیلی بر اسدداس 

با میانجی گری ويژگی های  شدددخصدددیتی 

ستفاده از مدل يابی مهارت های تحصیلی با ا

معادالت ساختاری بود . از جامعه دانشجويان 

شتی نمونه  شهید به شکی  شگاه علوم پز دان

شه ايی چند مرحله ايی  صورت خو گیری به 

نفر به  419انجام شدددد و نمونه ايی شدددام  

پرسددشددنامه سددنجش صددفات شددخصددیتی 

NEO-PI-R های و پرسدددشدددنامه مهارت

تحصدددیلی پاسدددخ دادند . در اين پژوهش از 

سی روابط  ساختاری برای برر روش معادالت 

بین متغیرها اسددتفاده شددد. مدل سدداختاری 

ای ه، مهارتپیشرفت تحصیلیبین متغیرها )

Abstract 

The present research is to define an 

anticipation model of academic progress 

based on personality traits mediated by 

academic skills using structural equation 

modeling. Multistage cluster sampling 

method was conducted in Shahid 

Beheshti University of Medical Science 

to select a sample of 419 students to 

complete the Revised NEO Personality 

Inventory (NEO PI-I). To explore 

relationships among variables, structural 

equation method was applied. The 

structural model among variables 

(academic progress, academic skills and 

personality traits ) indicated goodness of 

fit. The results showed coefficient of 

relationship between emotional 

instability and academic progress as 

negative and coefficients related to other 

traits as positive. Furthermore the 
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 مقدمه

  در بنیادی مو دددوعات از يکی فردی های مفهوم يادگیری، پیشدددرفت تحصدددیلی و تفاوت

پیشددرفت تحصددیلی طبر آخرين تعريی های موجود به مقدار دانش و  .اسددت نوين شددناسددی روان

به دسددت آمده توسددط فراگیر در دوره های متعدد تحصددیلی گفته می شددود )انال و  مهارت های

 از ناشددی صددرفاً افراد های يادگیری تفاوت که ديدگاه اين همچنین امروزه (.2013،  1هريسددون

شناختی هوش های تفاوت ست يافته تغییر کامالً ،آن هاست وتوانايی  ست شده مشخص و ا که  ا

صیتی، های ويژگی همچون ديگری عوام  شواری شخ شی و  عوام  تکلیی، د  مهارت هایانگیز

صیلی سرمايه گذاری بر منابع با توجه به اين .موثرند امر اين در نیز تح شی و  که بهبود کیفیت آموز

، پیشرفت تحصیلی ه کشورها محسوب می شوده همه جانبآموزشی و انسانی از عوام  موثر بر توسع

دانشجويان نیز از جمله اهداا اساسی برنامه های آموزشی است. بر همین اساس، يافتن عوام  موثر 

                                                           

1 .Oneale & Harrison  

صیتی ( دارای  شخ صیلی و ويژگی های  تح

شان داد  رايب  سبی بود. نتايج ن برازش منا

بی ثباتی هیجانی با مهارت  مربوط به ويژگی

صیلی منفی و  رابی مربوط  شرفت تح و پی

صیتی با شخ ساير ويژگی های  مهارت و  به 

. همچنین پیشددرفت تحصددیلی مابت اسددت

 ريب مربوط به رابطه بین ويژگی شخصیتی 

 ی صدددیلباز بودن به تجربه با پیشدددرفت تح

. همچنین نتايج به دست معنی دار نمی باشد

 یه پژوهش مبنی بر نقش آمده نشان داد فر

میانجی مهارت های تحصددیلی در رابطه بین 

شرفت تحصیلی  شخصیتی و پی ويژگی های 

 .مورد تايید قرار می گیرد

 های، مهارتپیشرفت تحصیلیکلیدی: هایواژه

شخصیتی، مدل يابی تحصیلی ، ويژگی های 

 معادالت ساختاری

 

 

 

coefficient of relationship between 

personality trait of openness to 

experience and academic progress was 

not significant. Also, the results 

supported the research hypothesis about 

the mediating role of academic skills 

respected to the relationship between 

personality traits and academic progress. 

Keywords:   academic progress, academic 

skills, personality traits , structural 

equation modeling  .  
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شگران و  صیلی از جمله مو وعات مورد عالقه پژوه صاحب نظران علوم تربیتی بوده بر موفقیت تح

ست شان . پژوهشا صیلی توانايی که اند داده ها ن شرفت های وآزمون تح  از کمی فقط سنّتی پی

 زيادی مطالعات لذا .کنند می توجیه تحصددیلی پیشددرفت در را فردی های تفاوت تغییرپذيری

شرفت تحصیلی بر غیرتحصیلی عوام  نقش درباره ست  شده انجام عملکرد نهايت بهبود در و پی ا

 (.1392)محمودی و جوادی، 

شان می    سی طبقه مشخص از متغیرهای پیش دهد که دوادبیات پژوهش ن بینی کننده در برر

صیلی موردتفاوت شرفت تح شام  اندازه اند.توجه قرارگرفته های فردی در قلمرو پی های طبقه اول 

اند که استفاده است. محققان بیان کرده 1های توانش های پیشرفت و آزمونشناختی از قبی  آزمون

ملکرد تحصدددیلی افراد را بینی عی سدددنتی توانايی پیشهای توانش و پیشدددرفت تحصدددیلاز آزمون

دوم  کنند. طبقهکه عملکرد قبلی فرد و سطح توانايی او عملکرد آتی او را مشخص می ، چرااندداشته

ندازه فاده برای پیشا فاوتبینی های مورداسدددت ندازههای فردی در عملکرد تحصدددیلیت  های ، ا

پیشرفت  دربینی کننده متغیرهای غیر شناختی را پیش غیرشناختی هستند. مطالعات فراوانی نقش

 نفس و حرمت خود، ها شدددام  خود پنداشدددت، اعتمادبه. اين اندازهاندتحصدددیلی بررسدددی کرده

ستا2004، )زانگ 2روی آوردهای يادگیری شخصیت (، رگه2000، پرينس، التات و هاکامر ،؛ بو های 

( و عوام   2005؛ زانگ 2004های تفکر )زانگ ، ، سددبک(2005)داا ، بوي  ، دانلبو و فرگوسددن، 

 ( هستند.2004اقتصادی )زانگ ، –جمعیت شناختی از قبی  جنس، سن، طبقه اجتماعی 

های فردی، خصددوصددیات در راسددتای تاثیر عوام  ديگر بر پیشددرفت تحصددیلی، به ويژه تفاوت

ن با تحصددیلی دانشددجوياشددخصددیتی مورد توجه قرار گرفته اند. تبیین تغییرپذيری نمرات عملکرد 

ات را مالحظه ايی از مطالعهای ناوابسته به توانايی از قبی  صفات شخصیت حجم قاب تأکید بر اندازه

به خود اختصاص داده است. به عبارت ديگر تبیین محدود تغییرپذيری نتايج تحصیلی دانشجويان با 

سبت به اهمیت نقش تأکید بر اندازه شناختی، محققان را ن ستق  از توانايی، بیشهای   متغیرهای م

 پیش آگاه کرد.  از

صفات 2007، 3، نق  از کونارد 1965لوين )    ساخت که  رورت توجه به نقش  شان  ( خاطرن

ست. اين در حالی  شته ا صیلی افراد مطالعات فراوانی را به همراه دا صیت در تبیین عملکرد تح شخ

 شددناسددی تربیتیعات محوری موردعالقه روانبینی عملکرد تحصددیلی، يکی از مو ددواسددت که پیش

های هوش و توانايی در رغم وجود حجم کایری از مطالعات درباره نقش آزموناست. در اين راستا به

صیلی، تحقیقات اخیر تأکید کردهپیش صیتی بهبینی عملکرد تح شخ سطوح ويژه داند که عوام   ر 

                                                           

1 . Ability tests 

2 .Learning approaches 

3 .Conard 
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-اموروکنند )چی، نقش به سددزايی ايفا میبینی عملکرد تحصددیلباالتر تحصددیالت رسددمی، در پیش

 (.1387؛ به نق  از شکری و همکاران ، 2003پرموزيک و فرنهام ، 

سپینات  صیلی دانش آموزان با اهمیت 1ا شرفت تح صیتی را در پی شخ صفات مهم  و همکاران، 

سپیناث ، فرويدنتالر ، نئوبائر صفات و همکاران دريافتند  3(. همچنین هولوچر2010،  2يافتند )ا که 

ست ها و کنترل هیجانات می تواند به عنوان  شک صیتی با افزايش انگیزش، تحم  ناکامی ها و  شخ

،  4ر، شددوبهارت و ويلفلینگی از پیشددرفت تحصددیلی باشددد )هولوچريک مولفه پیش بینی کننده قو

صیت که طبقه بندی جامعی از تفاوت2013 شخ  های فردی(. برای نمونه مطابر با مدل پنج عاملی 

در شخصیت محصوب می شود ، وظیفه شناسی و گشودگی به تجربه به طرز قدرتمندی با پیشرفت 

 (.2011، 5تحصیلی در رابطه هستند )کاپرارا، و کچیون ، الساندری ، گربینو و باربارانلی 

صیت های عام  ارتباط زمینه در ها پژوهش نتايج شرفت شخ صیلی و پی ست متناقض تح  ا

 روابط تحصیلی، پیشرفت و شخصیت صفات ارتباط ای مطالعه ( در2001کراپیک ) و کاردام ماال

شرفت تحصیلی با رنجورخويی روان و سازگاری های میان عام  معناداری و مابت  اما يافتند، پی

کاردام و ) نیافتند تحصیلی پیشرفت با پذيرش و شناسی گرايی، وظیفه برون میان معناداری رابطه

 روان میان و معنادار منفی رابطه به پژوهشدددی در (2004) هاناه و کارتکو اما(. 2001رپیک ، 

شرفت و رنجورخويی صیلی پی سی وظیفه میان معنادار و مابت به رابطه و تح با  پذيرش و شنا

شرفت صیلی پی سیدند، تح شرفت با پذيرش و برونگرايی میان کردند گزارش اما ر صیلی پی  تح

 میان معنادار و مابت به رابطه( 1387) همکاران و شکری همچنین ندارد. معناداری وجود رابطه

 منفی رابطه و به تحصیلی پیشرفت با شناسی وظیفه و سازگاری گرايی، پذيرش، برون های عام 

 يافتند. دست تحصیلی با پیشرفت رنجورخويی روان عام  میان معنادار و

میان شخصیت و عملکرد تحصیلی با ( در بررسی ارتباط 2010همچنین نتايج پژوهش پورپات )

دار و مابت با سدددازگاری، تحلی  نشدددان داد که عملکرد تحصدددیلی ارتباط معنی اسدددتفاده از فرا

سروموظیفه ساندر، بک ستا رو سبت به تجربه دارد. در همین را سی و باز بودن ن ستنبرگ  6شنا و ا

با عنوان ويژگی2011) عه خود  طال ب( در م بینی عنوان پیشههای شدددخصدددیتی و هوش عمومی 

های عملکرد تحصیلی نشان دادند که نتايج مدل معادالت ساختاری بیانگر آن است که هوش کننده

با عملکرد تحصددیلی ارتباط  رفتههمرویخويی  رنجور روانگرايی و شددناسددی، برونعمومی، وظیفه

 معناداری دارند.
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سی 1394همچنین علی پور ) شی با عنوان برر سطه( نیز در پژوه ايی هوش فرهنگی در نقش وا

های های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجويان دانشگاههای شخصیتی با مهارترابطه بین ويژگی

شددمال خوزسددتان از طرير الگويابی معادالت سدداختاری و تحلی  مسددیر نشددان داد که پنج عام  

سطه هوش فرهنگی می صیتی به وا صیلی تاثیر اجتماعی و پی مهارت هایتوانند بر شخ شرفت تح

 گذار باشند.

شته شجويان ر سیاری از دان سوی ديگر ب شجويان ديگر در بدو از  های علوم پزشکی نیز مانند دان

شددوند و وقت زيادی را برای يادگیری ورود به دانشددگاه با حجم عظیمی از مطالب درسددی مواجه می

یستند. بسیاری از روانشناسان دهند، اما از پیشرفت تحصیلی خود را ی ناين مطالب اختصاص می

ست که توانايی ذهنی  شجويان نه به اين خاطر ا سیاری از دان صیلی ب دريافتند که عدم موفقیت تح

 يادگیری و مهارت هایديگر از عبارتدانند چطور مطالعه کنند، و يا بهها نمیخوبی ندارند، بلکه آن

  از بادله شدددموشدددکی، حسدددینی، چرکزی و ؛ به نق2000،  1پیندار)مطالعه اطالع چندانی ندارند 

 (.1392همکاران ، 

 ددروری در  مهارت هایشددوند در خصددوص دانشددجويان زيادی زمانی که به دانشددگاه وارد می

ها مهارت مطالعه و يادگیری اسددت ، اطالعات کمی دارند. دانشددجويان بايد دانشددگاه که يکی از آن

ستفاده از اين مهارت شگاه مورد ارزيابی قراها را دبتوانند تأثیر ا ، هار دهند و با توجه به نتايج آنر دان

شده راهبردهای مطالعه (. با توجه به مطالب اشاره2007و همکاران ،  2)راش  ها استفاده نماينداز آن

رد و باعث گیو يادگیری يک فرايند سیستماتیک است که توسط يادگیرندگان مورداستفاده قرار می

سیع ا شام  بهشده میز مطالب خواندهدرک عمیر و و ضی از رفتارها و افکار و شود و  کارگیری بع

های جديد در سددازی دانشعملکردها در فرايند يادگیری باهدا کسددب اطالعات بیشددتر و ذخیره

، ، به نق  از صددداحب الزمانی و زيرک2006و همکاران ،  3ها اسدددت )کورکتحافظه و ارتقای مهارت

، ، تمرکز، راهنمای مطالعهشدددام  نگرش، مديريت زمان، انگیزش، ا دددطراب(. اين راهبردها 1390

، به نق  از 2002و همکاران ،  4، خودآزمايی و انتخاب ايده اصلی است )وينشتاين راهبردهای آزمون

 (.1390الزمانی و زيرک، صاحب

گیری دهد که دانشجويانی که در خصوص راهبردهای مطالعه و يادهای زيادی نشان میپژوهش

سطح پايین شجويان ديگر در  سبت به دان ستان با ن شجويانی که در دوره دبیر تری قرار دارند و دان

، در دوره تحصددیلی خود در دانشددگاه مشددکالت اندشددنايی نداشددتهراهبردهای مطالعه و يادگیری آ

شتری در خصوص به کار ستن اطالعات و دانش خود و نیز طی کردن مقاطع تحصیلی پی بی درپی ب

                                                           

1 .Pindar JA 
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4 . Weinstein C E et.al 
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رسد تفاوت بین نمرات دانشجويان های ذکرشده به نظر می(. بر اساس پژوهش2006، 1دارند )هولند 

شیوه مهارت هایبا نمرات باال و پايین به دلی   ستهای مطالعه متفاوت يادگیری و   و عاملی آن ها

ها است. بنابراين های خاص مطالعه و يادگیری آنشود روشکه باعث اين تفاوت افراد از يکديگر می

سد برای اينبه نظر می شند، بايد از ر شته با سبی دا شگاه عملکرد منا شجويان در دان ارت مهکه دان

تحصددیلی به  یمهارت هادرنتیجه  تحصددیلی و راهبردهای يادگیری متفاوتی اسددتفاده کنند. های

طور کارآمدتر و مؤثرتری های گوناگون يادگیری بهکند که از عهده موقعیتيادگیرندگان کمک می

 های بعدی به کار گرفتهشدده، نگهداری و در يادگیریبرآيند، به گونه ايی که اطالعات جديد کسدب

 شوند.می

طرير رويکردهای يادگیری توان از دهند که می( نشان می2001های بوهلر و همکاران )پژوهش

های آنان را ، موفقیتشدددوديا عادات مطالعه را شدددام  می مطالعه مهارت هایدانشدددجويان، که 

 (.1394بینی کرد )به نق  از مفیدی و همکاران، پیش

های مطالعه در بین دانشجويان ( در مورد عادت1385)همچنین نتايج مطالعه نوريان و همکاران 

سیده شجويان در  به اين نتیجه ر شتر دان ست که بی شت مهارت هایا  برداری،مديريت زمان و ياددا

شک  شان می دارند.تمرکز در حین مطالعه و درک مطلب م دهد که برای همچنین نتايج مطالعات ن

سب در آموزش، هر فرد بايد دارای مهارت شرفت و عملکرد منا سیدن به پی سبی در ر ها و عادات منا

ابی به دانش باشد و دانش آموزان خوب افرادی هستند که يادگیری بیشتری يجهت استفاده و دست

شان می شان دهند، به فعالیتاز خود ن شتری ن های خودآگاهی دارند و درراه اهداا خود مقاومت بی

به  2006؛ آينلی، 2006، 4؛ آينلی و پاتريک 2005، 3؛ ايسددداريدا 2004، 2میلر و بريکمن )دهند می

 (.1385، نق  از نوريان 

شجويانی که در ترم (2009)5در پژوهش گوردن  شد که دان شان داده  صیلی خود نیز ن های تح

شتند، ايد شده بودند، ا طراب کمتری دا ست ن شک صلی درس را بهتر درک میدچار   ، درکردنده ا

تر بودند و از راهبردهای خودآزمايی و آزمون نسدددبت به دانشدددجويان ديگر پردازش اطالعات موفر

 کردند .یشتر استفاده میب

های متعدد بر پیشددرفت تحصددیلی، کمتر زمینه اثربخشددی مؤلفه شددده دررغم مطالعات انجامبه

 مهارت هایزمان اثربخشی ويژگی های شخصیتی را با میانجی گری طور هم مطالعه ايی است که به

صیلی بر پ شدتح سی کرده با صیلی را برر شرفت تح شینه  و نظری چارچوب به توجه با لذا، ی پی

 ويژگی های شخصیتی بین روابط علّی مدل آزمون حا ر پژوهش اصلی هدا شده ذکر تحقیقاتی

                                                           

1 . Hoveland  C M 

2.Miller & Bricman 

3.Isariada 

4. Patrick 

5 .Gordon 



 
  13...            با  ارائه مدل علّی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ويژگی های شخصیتی 

 

شرفت و صیلی پی سطه نقش به توجه با تح صیلی مهارت های ای وا شجويان علوم  میان در تح دان

شتی به شهید به شکی  سیر روش تحلی  پز شدمی م شینه از که را مدلی منظور اين برای .با  پی

شتر قبلی های پژوهش و نظری  از پس و انتخاب( 1 شک د )دا درون مدل به عنوان شود می م

  .گرددمی مدل برازش و برآورد را  رايب متغیرها، میان روابط ارزيابی

 
: نمودار مفهومی پیش بینی پیشرفت تحصیلی1شک    

 

 پژوهش روش

ها از نوع  ی  بررسدددی روابط بین متغیر به دل  روش اجرای پژوهش توصدددیفی و طرح پژوهش 

 .طرح های همبستگی می باشد

 جامعه و نمونه آماری پژوهش 

در اين پژوهش جامعه آماری شام  دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شاغ  به 

توسط واحد آموزش دانشگاه تعداد ک  بوده است . طبر آمار رائه شده  1395-96تحصیلی در سال 

 500نفر بود . برای انتخاب نمونه در اين پژوهش  13380دانشجويان در حال تحصی  در دانشکده ها 

نفر از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ايی انتخاب شدند . برای اين منظور ابتدا از میان 

دانشکده پزشکی، توانبخشی، دارو سازی  4مختلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  دانشکده13

کالس انتخاب و  4و پرستاری به صورت تصادفی انتخاب شدند. در مرحله بعد از هر دانشکده  

پرسشنامه جمع آوری  500پرسشنامه ها بین دانشجويان توزيع و پس از تکمی  ، جمع آوری شد. از 

پرسشنامه  419ای مخدوش در نهايت شده ، پس از بررسی پرسشنامه ها و خارج کردن پرسشنامه ه

 مورد تجزيه و تحلی  قرار گرفت.
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 ابزارهای جمع آوری اطالعات دو پرسشنامه استاندارد به شرح زير بودند:

 (  فرم کوتاهNEOپرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی) -1

ها  و از همه مهم تر تماي  نداشتن آزمودنی NEO-PI-Rبا توجه به پیچیدگی و طوالنی بودن 

به ابزار طوالنی در موقعیتهای بالینی و پژوهشی ، نسخه کوتاهی از اين آزمون با عنوان پرسشنامه 

سوال است )کاستا و مک ری  60( طراحی شد . اين پرسشنامه شام  NEO-FFIپنج عاملی  )

سوال اختصاص داده شده است که به هر سوال بايد در مقیاس  12( . به هريک از عوام  2008،

( 2006رت کامال مخالفم ، مخالفم ، نظری ندارم ، موافقم و کامال موافقم پاسخ داده شود . بکر) لیک

،  71/0،  76/0،  86/0را به ترتیب  N, E, O, A, C رايب آلفای کرونباخ برای زير مقیاس های 

تا  75/0ه ذکر کرد .  ريب پايايی باز آزمايی در دانشجويان آمريکايی با فاصله سه ما 84/0،  77/0

بود . برای خرده مقیاس های روان رنجور خويی ، برون گرايی و تجربه پذيری  ريب پايای با  83/0

و  79/0و توافر پذيری و وجدان گرايی با فاصله دو سال به ترتیب  83/0تا  68/0فاصله شش سال 

 (.   1388گزارش شده است ) فتحی آشتیانی ،  63/0

 تحصیلی  مهارت هایپرسشنامه  -2

( استفاده 1395تحصیلی ، شعبانی ) مهارت هایتحصیلی از پرسشنامه  مهارت هایجهت سنجش 

تحصیلی در دانشجويان علوم پزشکی می  مهارت هایمولفه برای سنجش  14شد . پرسشنامه شام  

سوال( ،  7سوال ( ، پردازش اطالعات ) 6مطالعه فعال) مهارت هایمولفه شام   14باشد . اين 

 10سوال ( ، کنترل بر فعالیت يادگیری ) 6سوال( ، راهبردهای سازماندهی ) 6يادگیری )فعالیتهای 

سوال ( ، تمرکز )  9سوال ( ، مديريت منابع )  4سوال ( ، ا طراب )  8سوال ( ، نظارت و ارزشیابی )

)  اجتماعی بین فردی مهارت هایسوال ( ،  3سوال ( ، خالقیت )3سوال ( ، انتخاب ايده اصلی )  3

سوال ( است . نمره گذاری آزمون به  4سوال ( و انگیزه در يادگیری )  8سوال ( ، خودکارآمدی ) 9

صورت پنج درجه ايی بر اساس طیی لیکرت از کامال موافقم تا کامال مخالفم است . روايی پرسشنامه 

سیله آلفای ه واز طرير تحلی  عاملی اکتشافی و تايیدی به دست آمده است و پايايی ک  پرسشنامه ب

(. 1395قرار داشت )شعبانی ،  71/0تا  35/0و پايايی خرده مقیاس ها در دامنه  91/0کرونباخ 

 میانگین معدل يک سال تحصیلی دانشجويان نیز برای سنجش پیشرفت تحصیلی آنان ثبت گرديد.

 روش اجرا 

ی  نج گانه شخصیتتحصیلی و صفات پ مهارت هایبه منظور جمع آوری اطالعات ابتدا پرسشنامه 

پس از آماده سازی و همچنین هماهنگی های الزم در بین نمونه آماری توزيع و از آنان خواسته شد 

طبر دستورالعملی که در باالی پرسشنامه نوشته شده ، عم  کنند . همچنین به پاسخ دهندگان 

آنها اين اطمینان گفته شد که با صداقت کام  و دقت  به پرسشنامه ها پاسخ دهند ، همچنین به 

داده شد که پاسخ های داده شده محرمانه خواهند بود . پس از تکمی  پرسشنامه ها، بازبینی، 



 
  15...            با  ارائه مدل علّی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ويژگی های شخصیتی 

 

کدگذاری گزينه ها و استخراج داده ها انجام گرفت و داده ها به صورت رايانه ای ثبت شدند. داده ها 

از آزمون همبستگی و برای  ثبت گرديد به منظور تحلی  استنباطی داده ها نیز  SPSSدر برنامه ی 

 .استفاده شد 8بررسی روابط علی میان متغیرهای پژوهش از روش تحلی  مسیر با نرم افزار لیزرل 

 

              هايافته

با توجه به اين امر که ماتريس همبستگی مبنای تجزيه و تحلی  مدل های علی است ، ماتريس 

 آورده شده است. 1پژوهش در جدول همبستگی متغیرهای مورد بررسی در اين 

 

 تبا پیشرف تحصیلی مهارت و شخصیتی های : ماتريس  رايب همبستگی بین ويژگی1جدول 

 تحصیلی
 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

       1 هیجانی ثباتی بی-1

      1 **0.136- برونگرايی-2

     1 0.016 *0.119- باز بودن به تجربه-3

    1 **0.157 **0.202 **0.302- همدلی-4

   1 **0.329 **0.185 **0.315 **0.196- بودن وجدانی-5

  1 **0.283 **0.167 **0.134 **0.187 *0.125- تحصیلی مهارت -6

 1 **0.793 **0.394 **0.155 0.054 **0.269 **0.131- تحصیلی عملکرد -7

 01/0معنی داری در سطح **          05/0معنی داری در سطح    *   
 

 شخصیتی با مهارت های نتايج همبستگی بین نمرات مربوط به ويژگی 1در جدول شماره 

دانشجويان ارائه شده است. براساس نتايج بدست آمده همبستگی بین  تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

و همبستگی بین ويژگی های  (p<05/0)با مهارت تحصیلی منفی هیجانی بی ثباتی شخصیتی ويژگی

مابت و در سطح آلفای  تحصیلی مهارت بودن با تجربه، همدلی و وجدانی به بودن برونگرايی، باز

با  نیهیجا بی ثباتی شخصیتی (. همچنین همبستگی بین ويژگیp<01/0معنی دار می باشد )01/0

 ملکردع بودن با وجدانیمنفی و همبستگی بین ويژگی های برونگرايی، همدلی و  تحصیلی عملکرد

 (. همبستگی بین ويژگیp<01/0معنی دار می باشد )01/0تحصیلی مابت و در سطح آلفای 

 معنی دار نمی باشد. تحصیلی تجربه با پیشرفت به بودن باز شخصیتی

 یشرفتپ و شخصیتی های در رابطه بین ويژگی تحصیلی به منظور بررسی نقش میانجی مهارت

 رازشب به مربوط های شاخص همراه به شده بررسی مدل. شد استفاده مسیر تحلی  تحصیلی از روش

 .است شده ارائه ادامه در مدل
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 پژوهش : رايب استاندارد مدل2شک 

 مربوط به هريک از  رايب و سطح   t رايب استاندارد و غیراستاندارد مدل به همراه آماره 

 ارائه شده است. 2معنی داری آن در جدول 

 متغیرهای بکار رفته در مدل رايب مسیر مستقیم بین : 2جدول 
 t p مقادير  رايب استاندارد  رايب غیر استاندارد  

 0.001 5.236- 0.236- 0.178- مهارت تحصیلی  هیجانی ثباتی بی 1

 0.008 2.660 0.120 0.100 مهارت تحصیلی  برونگرايی 2

 0.007 2.702 0.122 0.105 مهارت تحصیلی  باز بودن به تجربه 3

 0.030 2.167 0.098 0.081 مهارت تحصیلی  همدلی 4

 0.001 5.190 0.234 0.166 مهارت تحصیلی  بودن وجدانی 5

 0.006 2.731- 0.078- 0.488- یتحصیل پیشرفت  هیجانی ثباتی بی 6

 0.002 3.083 0.087 0.593 یتحصیل پیشرفت  برونگرايی 7

 0.655 0.447 0.013 0.089 یتحصیل پیشرفت  باز بودن به تجربه 8

 0.014 2.461 0.069 0.473 یتحصیل پیشرفت  همدلی 9

 0.001 6.761 0.194 1.134 یتحصیل پیشرفت  بودن وجدانی 10

 0.001 23.997 0.724 5.968 یتحصیل پیشرفت  مهارت تحصیلی 11

 

 رايب استاندارد و غیر استاندارد مستقیم بین متغیرها و سطح معنی داری مربوط  2در جدول 

 باتیث بر اساس نتايج بدست آمده  رايب مربوط به رابطه بیبه هريک از  رايب ارائه شده است. 



 
  17...            با  ارائه مدل علّی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ويژگی های شخصیتی 

 

و  رايب مربوط به رابطه بین ساير ويژگی  (p<01/0)هیجانی با مهارت و پیشرفت تحصیلی منفی 

است.  ريب مربوط به رابطه بین  ( p<01/0) مابت تحصیلی پیشرفت و شخصیتی با مهارت های

 .(p>05/0)معنی دار نمی باشد  تحصیلی تجربه با پیشرفت به بودن باز شخصیتی ويژگی

 .است شده ارائه زير جدول در مدل برازش به مربوط های شاخص

 : شاخصهای برازش مدل 3جدول 

 ارزيابی شاخص برازش مقدار مشاهده شده قبول دامنه مورد شاخص برازش
RMSEA 08/0> 078/0 مناسب 
SRMR 08/0> 066/0 مناسب 

CFI 9/0< 94/0 مناسب 
NFI 9/0< 91/0 مناسب 

NNFI 9/0< 92/0 مناسب 
IFI 9/0< 94/0 مناسب 

 

و ريشددده دوم میانگین مربعات  078/0( برابر RMSEAريشددده مجذورمیانگین تقريبی) خطای

و در نتیجه  ( کوچکتر اسدددت08/0اسدددت که از میزان مالک )066/0با ( برابر SRMRباقی مانده )

نیز از مالک  NNFIو IFI ،CFI ، NFIو در نهايت شددداخص های  برازش مدل را تأيید می کند.

در مجموع و با در نظر گرفتن مجموع شاخص های برازش محاسبه (بزرگتر هستند . 9/0مورد نظر )

 گیرد.مدل ارائه شده با داده ها مورد تايید قرار میشده برازش 

 روش از ی،تحصیل پیشرفت بر شخصیتی های ويژگی غیرمستقیم اثر آماری معناداری تعیین برای

 . شد استفاده استراپ بوت

 

 لیتحصی پیشرفت شخصیتی و های ويژگی بین رابطه تحصیلی در مهارت : اثر میانجی 4جدول 

 P  ريب استاندارد غیر استاندارد ريب  ایمسیر واسطه

 009/0 171/0 063/1 یتحصیل پیشرفت مهارت تحصیلی هیجانی ثباتی بی

 036/0 087/0 595/0 یتحصیل پیشرفت مهارت تحصیلی برونگرايی

 043/0 088/0 626/0 یتحصیل پیشرفت مهارت تحصیلی باز بودن به تجربه

 027/0 071/0 486/0 یتحصیل پیشرفت مهارت تحصیلی همدلی

 009/0 170/0 990/0 یتحصیل پیشرفت مهارت تحصیلی بودن وجدانی

 

صیلی، از تح پیشرفت بر شخصیتی های نتايج مربوط به  رايب غیرمستقیم ويژگی 4در جدول 

ست. با  مهارت طرير متغیر میانجی شده ا شان داده  صیلی ن  یدار یمعن جدول و يجتوجه به نتاتح
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ست  ستقیم بد صیلی مهارت میانجی نقش فر یه پژوهش مبنی بر، آمده رايب غیرم  ابطهر در تح

 یردگ یقرار م يیدمورد تا پیشرفت تحصیلی و شخصیتی های ويژگی بین

 

 و نتیجه گیری بحث

هدا پژوهش حا ر بررسی رابطه میان پیشرفت تحصیلی و ويژگی های شخصیتی دانشجويان 

تحصیلی است . برای نی  به اين هدا با توجه به نظريه و  مهارت هایبا توجه به نقش واسطه ايی 

تحقیقات قبلی انجام شده در اين حوزه ، الگويی مفهومی پیشنهاد شد و با استفاده از روش تحلی  

مسیر مورد آزمون قرار گرفت . نتايج تحلی  مسیر نشان داد الگوی پیشنهادی با داده های لین تحقیر 

 برازش نسبتا خوبی دارد.

ر اساس نتايج به دست آمده  رايب مربوط به رابطه بی ثباتی هیجانی با مهارت و پیشرفت ب

تحصیلی منفی و  رايب بین ساير ويژگی های شخصیتی با مهارت و پیشرفت مابت است . همچنین 

 ريب مربوط به رابطه بین ويژگی شخصیتی باز بودن به تجربه با پیشرفت تحصیلی معنی دار نمی 

(؛ هولوچر ، شوبهارت و ويلفلینگر ) 2010ن يافته ها با نتايج اسپیناث ، فرويدنتالر ، نئوبائر )باشد . اي

( نشان 2011( همسو می باشد . همچنین کاپرارا، و کچیون ، الساندری ، گربینو و باربارانلی )2013

ی کنند ندادن که مولفه وظیفه شناسی و گشودگی به تجربه می توانند پیشرفت تحصلی را پیش بی

که نتايج آنها در مولفه باز بودن به تجربه با تحقیر حا ر متناقض است . معنادار بودن  رايب ويژگی 

  .های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی نشان می دهد

وجدانی بودن يا مسئولیت پذيری باعث ايجاد عالقه در درس می شود . افراد وظیفه شناس معموال 

می دهند و سعی در باالتر بردن عملکرد خود و در نهايت پیشرفت تکالیی خود را به دقت انجام 

تحصیلی خود دارند.در واقع پشتکار زياد و انگیزه پیشرفت باال تضمین کننده موفقیت افراد وظیفه 

 .شناس است

در مورد رابطه مابت و معنادار برونگرايی و پیشرفت تحصیلی نیز تبیین روشنی می توان ارائه 

نجا که خصوصیات افراد برونگرا روابط مابت ، گرم و صمیمی با هم کالسی ها، دوستان داد. زيرا از آ

و حتی اساتید است ، احتمال اينکه اين افراد پیشرفت تحصیلی باالتری داشته باشند ، تقريبا قاب  

يان وتوجه است ، زيرا اين افراد به دلی  تعامالت خوبی که با گروههای مطالعه ، اساتید و ديگر دانشج

 .دارند باعث ايجاد شرايط روحی مناسبی برای پیشرفت تحصیلی می گردد

همچنین رابطه پیشرفت تحصیلی و روان رنجوری به علت وجود ا طراب ناشی از خصوصیات اين 

زير مقیاس منفی است . افراد روان رنجور که دارای ا طراب ها ، ترس ها ، ترديدها و مشکالت ديگر 

به طور معناداری در عملکرد تحصیلی و غیر تحصیلی خود دچار مشک  می روان رنجوری هستند 

شوند ، همین پیامدهای ناگوار می تواند افراد روان رنجور را در شکوفا کردن استعدادهای تحصیلی و 

 .فت تحصیلی باال ناکام سازدپشتکار الزم برای پیشر
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( ؛ 2006( ؛هولند ) 1393بناب )( به نق  از حدادی 2010)1کییونگی لیهای همچنین پژوهش

؛ ( 1391طاليی و همکاران )( ؛ 2012)3( ؛ نادم ، آنیس و خیزار 2011(؛ ورنرباخ )2009)2دالفیونتی

نشان داد که ( 1392؛ سلیمانی و رکابدار)( 1393سلطانیان و همکاران )( ؛ 1385نوريان و همکاران )

يادگیری با پیشرفت تحصیلی در  هایمهارت های مطالعه، رويکردهای يادگیری و بین عادت

که نتايج به دست آمده در پژوهش های ذکر شده بطه مستقیم و معناداری وجود دارد دانشجويان را

  بین رابطه در تحصیلی مهارت میانجی با نتیجه به دست آمده در اين پزوهش مبنی بر نقش

 همسو می باشد.  پیشرفت تحصیلی و شخصیتی های ويژگی

به طور کلی می توان گفت در يادگیری و پیشدددرفت تحصدددیلی ، در کنار متغیرهای شدددناختی، 

شک  يادگیری  شخصیتی و عاطفی نیز اثر گذار هستند . بنابراين ، تعیین نقش موثرترين  متغیرهای 

بر اسدداس ابعاد شددخصددیت بسددیار حائز اهمیت اسددت و اگر ناديده گرفته شددود ، مشددکالت عديده در 

 وب دانشدددجويان را باعث می شدددود .حال بر اسددداس يافته های فوه، با توجه به تاثیر عملکرد مطل

تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانشجويان  پیشنهاد می گردد  مهارت هایويژگی های شخصیتی و 

تحصیلی با توجه به ويژگی های شخصیتی دانشجويان و  مهارت هایدوره هايی در خصوص آموزش 

 .ا برگزار گردد ، تا از اين طرير از افت تحصیلی دانشجويان پیشگیری کردتفاوتهای فردی بین آنه

 

 منابع فارسی

بادله شموشکی، محمدتقی، حسینی، سید عابدين، چرکزی، عبدالرحمن، جعفری، سید يعقوب، 

مجله (؛ مهارت های مطالعه و ارتباط آن با و عیت تحصیلی دانشجويان، 1392)بخشا، فوزيه 
 (.1)13، شماره علوم پزشکیايرانی آموزش در 

يادگیری بر میزان مشارکت انگیزش  –تاثیر مشارکت در فرايند ياددهی (. 1393) حدادی بناب، بهرام
. 93-92بخشی در سال تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستی و توان
 پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.

( .راهبردهای مطالعه و يادگیری دانشجويان علوم 1390الزمانی ، محمد ؛ زيرک ، آيدا ) صاحب

 ،مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی پزشکی اصفهان و ارتباط آن با سطح ا طراب امتحان . 

11(1 . ) 

(. تبیین تجارب دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم 1391طاليی ، افسانه ؛ حکمت پور ، داوود )

مجله ايرانی آموزش در پزشکی اراک از عوام  موثر در فرايند يادگیری فعال : پژوهش کیفی . 
 (.1)12،  علوم پزشکی

                                                           
1 .Keyunghee Lee 
2 .De La Fuente 
3 .Nadeem , Aness, Khisar 
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گی های شخصیتی بررسی نقش واسطه ايی هوش فرهنگی در رابطه بین ويژ(. 1394علی پور ، ندا )
امه .پايان نبا مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجويان دانشگاههای شمال خوزستان

 کارشناسی ارشد ، رشته برنامه ريزی آموزشی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد دزفول.

ان ، تهرآزمونهای روان شناختی ، ارزشیابی شخصیت و سالمت روان ( . 1388فتحی آشتیانی ، علی )

 ، بعات .

(. مقايسه تاثیر دو روش آموزش فعال 1394سلطانیان ، علی ر ا ؛ بشیريان ؛ سعید ، براتی ، مجید )

مجله توسعی ی آموزش در علوم پزشکی ترکیبی و روش کالسیک در يادگیری درس آمار ، 
 (.18) 8،  زنجان

دهای مطالعاتی و پیشرفت ( . بررسی ارتباط بین رويکر1392سلیمانی ، بهاره ؛ رکابدار، قاسم )

،  6 ، سالفصلنامه آموزش و ارزشیابی تحصیلی ريا ی با نقش واسطه ايی ا طراب ريا ی . 

 .21شماره 

( . تفاوت های جنسیتی در عملکرد 1387شکری ، امید ؛ دانشپور ، زهره ؛ عسگری ، اعظم ) 

 . 2، شماره  2، دوره  مجله علوم رفتاریتحصیلی : نقش صفات شخصیت . 

شعبانی ، سمیه )زير چاپ(. ساخت و استاندارد سازی مقیاس مهارت های تحصیلی در بین 

باطبايی ، دانشگاه عالمه طفصلنامه اندازه گیری تربیتی دانشجويان علوم پزشکی شهید بهشتی ، 

 . 

( . بررسی تاثیر آموزش راهبردهای يادگیری و مطالعه بر 1394مفیدی ، صفیه ؛ بیانی ، علی اصغر )

میزان يادگیری و يادداری درس فیزيک دانش آموزان دختر پايه اول دبیرستان شهرستان 

فصلنامه پژوهش در برنامه ريزی درسی ) دانش و پژوهش در . 92-91گمیشان سال تحصیلی 
 .19، شماره 12. دوره  برنامه ريزی درسی (–علوم تربیتی 

(. مهارتها و 1385نوريان ، عباس علی ؛ موسوی نسب ، نورالدين ؛ فهری، آرزو؛ محمد زاده ، اکبر ) 

 (.2)5، شماره مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی عادات مطالعه دانشجويان پزشکی . 

( . رابطه سبکهای تفکر و 1392محسن )محمودی ، غالمر ا ؛ جوادی ، محمد جعفر ؛ صحرائی ؛ 

مجله تحقیقات تیپ های شخصیت با انگیزش پیشرفت در دانش آموزان دوره راهنمايی . 
 .18، شماره  روانشناختی
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