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 .1استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
 .2استادیار سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش ،تهران ،ایران.

چکیده
مقدمه :هدف این پژوهش ،برر سی رابطه ویژگیهای شخ صیتی ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و موفقیت علمی
دانشپژوهان جوان بوده است.
روش :طرح پژوهش در این تحقیق تو صیفی از نوع همب ستگی و پیشبین بوده ا ست .تعداد  164نفر ( 119پ سر و 45
دختر) دانشپژوه در باشگاه دانشپژوهان جوان به روش سرشماری در تابستان  90در پژوهش شرکت کردند .مقیاس
شخصیتی  5عاملی نئو و مقیاس راهبردهای انگیزشی  -یادگیری ینتریچ توسط شرکتکنندگان تکمیل گردید .میزان
موفقیت علمی نیز بر اساس نوع مدال (طال ،نقره و برنز) کسب شده اندازهگیری شد .برای تحلیل دادهها با کمک «اس.
پی .اس .اس ».از شاخصها و روشهای آماری شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
تشخیص استفاده شد.
نتایج :نتایج پژوهش نشااان داد که بین ویژگیهای شااخصاایتی با بعزاای از م لفههای راهبرهای انگیزش ای -
یادگیری همبساااتگی وجود دارد ( )p<0/05و ( .)p<0/01ن تایج تحل یل وار یانس یک طر فه نشااااان داد بین
متغیرهای «وظیفه شنا سی»« ،کمک طلبی» و «ارزشگذاری ن سبت به هدف» با موفقیت علمی تفاوت معناداری
وجود دارد ( .)p<0/05همچنین نتایج تحلیل تشخیص نشان داد از بین کلیه متغیرهای پیشبین« ،وظیفهشناسی»،
« سازگاری» و «خود نظم دهی فراشناختی» با توان بیشتری میزان موفقیت علمی و کسب نوع مدال را پیشبینی
نموده اساات .درموموع متغیرهای پیشبین توانسااتهاند  54/6درصااد از واریانس موفقیت علمی (کسااب مدال
طال ،نقره یا برنز) را پیشبینی نمایند.
بحث و نتیجهگیری :بر اساا ی ف ه ه ی افن پژوهش میتوان ن یج گرهت ک وفژگیه ی شاایتاای ی ب
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علمی دانشپژوهان جوان
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مقدمه
موفقيت در عرصهی كسب علم و دانش ،يكي از خواستهها
و آرزوهای مشترك همه دانشپژوهان به شمار ميآيد .آرزويي
كه اگر برآورده شود ،تحول عظيمي را به همراه خواهد آورد،
تحولي كه آثار و بركاتش فقط شامل فرد دانشپژوه نخواهد
شد ،بلكه آثار آن جامعه و اجتماع را نيز در بر خواهد گرفت.
موفقيت علمي يا پيشرفت تحصيلي برای تمامي دانش آموزان
تا حد زيادی موجب موفقيت در زندگي ،رضايت از زندگي،
سالمت رواني باالتر و نهايتاً كارآمدی باالتر ميشود .نتايج اين
تحقيق ميتواند اهميت توجه بهسالمت رواني و ارتقای رشد
شخصيتي مناسب و آموزش مهارتهای انگيزشي ،شناختي و
فراشناختي به دانش آموزان را ،برای خانوادهها و مربيان
گوشزد نمايد .دانشپژوهان كساني هستند كه امتحانات
ورودی مرحله اول و دوم آموزشوپرورش را با موفقيت
گذراندهاند و دريكي از رشتههای ادبي ،رياضي ،زيستشناسي،
فيزيک ،شيمي ،كامپيوتر و نجوم بهعنوان نخبگان كشور وارد
باشگاه دانشپژوهان جوان شدهاند و در حال حاضر عضو اين
باشگاه هستند.
به دنبال دريافت پاسخ به اين سؤال كه آيا بين ويژگيهای
شخصيتي و راهبردهای يادگيری و عملكرد علمي دانش
آموزان رابطه وجود دارد و آيا متغيرهای شخصيتي و
متغيرهای يادگيری-انگيزشي ميتوانند ميزان موفقيت علمي
نوجوانان ما را در عرصههای علمي داخل كشور و بينالمللي
پيشبيني كنند ،پيشرفت علمي و يا پيشرفت تحصيلي از
منظر مطالعات گذشته ،موردبررسي قرارگرفته است و به اين
نتيجه دستيافته است كه موفقيت علمي بهعنوان متغير
وابسته ،تحت تأثير يک عامل نبوده است .بلكه عوامل متعددی
نظير استعداد تحصيلي ،عوامل شناختي مانند هوش،
خودكارآمدی تحصيلي ،راهبردهای خودتنظيمي ،ساختار
كالس درس ،انگيزش تحصيلي ،توانايي يادگيرندگان ،آموزش
معلمان و انگيزش يادگيرندگان بر روی آن تأثير دارند .بهطور
خالصه پژوهشها نشان دادهاند ،دانشآموزاني كه از
راهبردهای يادگيری استفاده ميكنند پيشرفت باالتری دارند
[ .]3 ،2 ،1نتايج مطالعه تيلور ،]4[ 1گاريكا و همكاران]5[ 2
نيز نشان داد خودتنظيمي يادگيری 3دانش آموزان ابتدايي
پيشبيني كننده مثبت و معنيداری برای پيشرفت تحصيلي
آنان است.

ويژگيهای شخصيتي يكي از عوامل فردی مؤثر بر
موفقيت علمي دانش آموزان و دانشپژوهان ميباشد .سربا و
پاساريكا ،]6[ 4داميان و همكاران ،]7[ 5سوتين و همكاران6
[ ]8دريافتند كه بين ويژگيهای بزرگ شخصيتي و عملكرد
درسي دانش آموزان رابطه وجود دارد .شخصيت هر فرد،
اصليترين بعد و ساختار روانشناختي اوست؛ كه به
شكلگيری سبک زندگي وی كمک ميكند .يكي از
كارآمدترين و جامعترين نظريههای مطرحشده در باب
شخصيت ،نظريه  5عاملي كوستا و مک كری است .بر اساس
اين ديدگاه ،شخصيت دارای ساختاری سلسله مراتبي با  5بعد
اصلي در باالترين مرتبه و قابل فروكاهي به اجزا يا صفات رده
پايينتر است ]9[ .برخي معتقد بودند كه مدلهای پيشبيني
كننده پيشرفت تحصيلي بر اهميت متغيرهايي مانند هوش و
انگيزش تمركز كردهاند و شخصيت اغلب بهعنوان يک
پيشبيني كننده در كنار اين متغيرها بررسي ميشود .ولي
امروزه همانگونه كه در پژوهشهای متعدد ديده ميشود پنج
ويژگي بزرگ شخصيت به طيف وسيعي از رفتار مربوط
شدهاند كه شامل پيشرفت تحصيلي و شغلي هست [ .]10كو
ستا و مک كری پنج عامل بزرگ شخصيت را چنين توصيف
نمودهاند [:]9
نوروز گرایی :افراد با درجه بااليي از نوروزگرايي ،گرايش
به تجربه احساسات منفي مانند عدم پايداری هيجاني،
خجالت ،7احساس گناه ،8بدبيني ،9عزتنفس پايين و ضعف
در كنار آمدن با مشكالت دارند [ .]11كمرويي و دمدميمزاج
بودن از خصوصيات ديگر افراد نوروزگرا است .مطالعه مک كر
و الكن هوف ]12[ 10نشان داد كه كنترل خود كه
خودتنظيمي ناشي از آن است در درجه اول به روان رنجوری
ضعيف و باوجدان بودن باال مرتبط است.
12
برونگرایی :11افراد دارای اين خصوصيت ،اجتماعي و
جرئت ورز هستند و ترجيح ميدهند با ديگران كار كنند اين
افراد نسبت به رويدادهای زندگي خود خوشبين هستند و
تمايل دارند افكار و احساسهای خود را همانگونه كه هست
به اطرافيان خود نشان دهند .معموالً پرحرف ،بيخيال و كمي
پرخاشگرند .جهتگيری افراد برونگرا بهطور عمده برجهان
خارج است يعني تمركز آنها بيشتر روی ادراك و قضاوتها
در مورد مردم و موضوعهای بيروني است و تمايل به كار كردن
سريع حتي گاهي بدون فكر كردن دارند [.]13
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تجربه پذیری :1با داشتن صفاتي مانند روشنفكر بودن،2
تصور فعال ،3تنوعطلبي و استقاللطلبي توصيف ميشوند اين
اشخاص نسبت به پيرامون خود بهشدت كنجكاو هستند و
دائماً در حال كسب تجربههای جديد ميباشند .خيالپردازی4
و زيباپسندی 5از خصوصيات ديگر اين افراد است [.]11
سازگاری :6افراد با سازگاری ،صبور ،اعتماد كننده و پذيرا
هستند و برای عقايد و قوانين ديگران احترام و ارزش قائل
هستند .اينگونه افراد اساساً حس همدردی و نوعدوستي
بااليي دارند و تمايل دارند كه در شرايط سخت به ديگران
ياری رسانند زيرا ديگر دوست 7و باعاطفه ميباشند [.]9
وظیفهشناسی :8افرادی كه در اين مقياس نمره بااليي
ميگيرند افرادی قابلاعتماد 9و دارای حس مسئوليتپذيری
بااليي هستند .آنها تمايل دارند كه بر روی وظيفه و كار خود
تمركز كنند .پيشرفت گرا هستند و شديداً خواستار 10خوب
بودن هستند .برای همين هم در موقعيتهای تحصيلي و
شغلي هميشه به موفقيتهای چشمگيری ميرسند .از صفات
ديگر افراد دارای اين رگه شخصيتي ،اراده باال و وجدان بيدار
است .اين افراد در مسائل زندگي خود بسيار مصمم و هدفمند
ميباشند [ .]6درحاليكه ارتباط بين وظيفهشناسي و
پيشرفت تحصيلي ممكن است از طريق انگيزش باشد ،رابطه
بين نوروزگرايي و پيشرفت تحصيلي احتماالً بهواسطه
اضطراب هست [.]14
برخي از پژوهشها ،شواهدی را مبني بر رابطه بين
گشودگي به تجربه و پيشرفت تحصيلي گزارش كردند .آنان
اظهار كردند كه افراد با گشودگي باال به نظر ميرسد دارای
مهارتهای كالمي ،واژگاني و دانش عمومي بااليي باشند
عالوه بر اين اعالم كردند كه شخصيتهای گشوده بيشتر از
راهبردهای يادگيری عاطفي استفاده ميكنند ]15[ .گروهي
سازگاری و وظيفهشناسي را بهعنوان پيشبيني كنندههای
موفقيت تحصيلي معرفي ميكنند.
بهطوركلي نتايج پژوهشهای متعدد با تأييد اهميت
روانسنجي پنج عامل بزرگ شخصيت نقش آنها را در
پيشبيني پيشرفت تحصيلي ماورای هوش و توانايي ميداند
[ .]16تحقيقات كافمن و همكاران ]17[ 11ويژگي شخصيتي
گشودگي نسبت به تجربه و تحقيقات دومفارت و نوبوئر12
[ ]18ويژگي شخصيتي وظيفهشناسي و باوجدان بودن را

بهعنوان پيشبيني كننده پيشرفت درسي دانش آموزان
دبيرستاني موردبررسي قراردادند.
پيشينهی پژوهشي غني و گستردۀ مطالعه بر روی
شخصيت و پيشرفت تحصيلي اظهار ميدارد كه
وظيفهشناسي بهطور پيوستهای رابطه مثبت با پيشرفت
تحصيلي دارد []10؛ كه اين رابطه را [ ]19ضريب هوشي
ميدانند .پژوهشهای متعددی به وجود رابطه مثبت و منفي
بين پيشرفت تحصيلي و صفات شخصيت اشارهكردهاند .برای
مثال نتايج بهدستآمده توسط كوماراجو و ديگران[]10
فرنهام و ديگران [ ]14همبستگي معناداری بين متغيرهای
شخصيتي و پيشرفت تحصيلي به دست آوردند.
ويژگيهای شخصيتي با شيوه و ميزان استفاده دانش
آموزان و دانشپژوهان از مهارتهای انگيزشي و يادگيری و
مهارتهای مديريت منابع برای تقويت يادگيری ارتباط دارد.
به نظر پری ]20[ 13خودتنظيمي در روانشناسي تربيتي
بهعنوان خودتنظيمي يادگيری مطالعه ميشود كه اشاره به
رويكردهای انطباقي و مؤثر يادگيری متضمن باورهای
فراشناختي ،انگيزه يادگيری و اقدام راهبردی دارد.
به همين خاطر اين تحقيق درصدد بررسي علمي اين
ارتباط و همبستگي برآمده است .يكي از مفاهيم مطرح در
روانشناسي تربيتي و شناختي معاصر يادگيری
خودتنظيمي 14است .خودتنظيمي در يادگيری پيامدهای
ارزشمندی دارد و يكي از اهداف تعليم و تربيت در هر نظام
آموزشوپرورش است .ازجمله مهمترين متغيرهای شناختي
مؤثر در يادگيری كه قابل اكتساب است راهبردهای يادگيری
و انگيزشي هست [ .]20زيمرمن [ ]21يادگيری خودتنظيمي
را باورهای يادگيرندگان درباره توانايي خود برای درگير شدن
در اعمال ،افكار ،احساسها و پيگيری اهداف تحصيلي
ارزشمند ،تعريف ميكند .پنتريچ [ ]22خودتنظيمي را يک
فرايند فعال و سازمانيافته ميداند و يادگيرندگان از طريق
آن اهداف يادگيری خود را تنظيم كرده و تالش ميكنند بر
شناخت و انگيزش و رفتار خود نظارت كنند .راهبردهای
يادگيری خودتنظيمي شامل مهارتهای خودآموزی ،سؤال
پرسيدن از خود ،خود بازبيني و تقويت خود است كه به
يادگيرندگان كمک ميكند تا با استفاده از فرآيندهای
شناختي ،يادگيری آنها تسهيل شود .وين اشتاين و همكاران
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[ ]23بيان ميكنند كه راهبردهای يادگيری شامل فعاليتها
و فرآيندهای عاطفي و انگيزشي ،فراشناختي ،شناختي و
رفتاری است كه فهم ،يادگيری و پردازش معنادار همچون
انسجام و يكپارچگي دانش جديد در حافظه را تسهيل ميكند.
راهبردهای يادگيری بر اساس سطح كنترل يادگيری و
اهميت آن در انجام تكاليف به دودستهی راهبردهای
شناختي 1و راهبردهای فراشناختي 2تقسيم ميشوند.
راهبردهای شناختي به هرگونه رفتار ،انديشه يا عمل گفته
ميشود كه يادگيرنده ضمن يادگيری مورداستفاده قرار
ميدهد و هدف آن كمک به فراگيری سازماندهي و
ذخيرهسازی دانشها و مهارت و نيز سهولت بهرهبرداری از
آنها در آينده است [ .]23راهبردهای شناختي برحسب
كمترين ميزان كارايي تا باالترين ميزان كارايي و عمقي بودن
به سه دسته راهبردی تكرار يا مرور ،3بسط يا گسترش 4و
سازماندهي 5تقسيم ميشوند [ .]24رامستد ،دانر و مارتين6
[ ]25به رابطه بين ويژگيهای شخصيتي و توانايي شناختي
دست يافتند .آنها دريافتند كه ويژگيهای شخصيتي
باوجدان بودن و وظيفهشناسي با توانايي شناختي رابطه مثبت
دارد.
نظريه يادگيری خودتنظيمي را پينتريچ و دی گروت
[ ]26مطرح كردند .آنها خودكارآمدی ،7ارزشگذاری دروني8
و اضطراب امتحان 9را بهعنوان باورهای انگيزشي در نظر
گرفتند و راهبردهای شناختي ،فراشناختي و تالش و تدبير10
دانش آموزان را تحت عنوان يادگيری خودتنظيمي معرفي
كردند .پاگاني و همكاران ،]27[ 11مک للند و همكاران12
[ ]28معتقدند راهبردهای خودتنظيمي همواره با پيشرفت
تحصيلي ارتباط معنيداری است.
تعداد فراواني از پژوهشهای ديگر نيز نشان دادهاند كه
آموزش يادگيری خودتنظيمي ميتواند پيشرفت تحصيلي را
تقويت و انگيزه يادگيری را تسهيل كند [ ،]29نتيجه
يافتههای پژوهش البرزی و سيف [ ،]30كجباف و همكاران
[ ،]31محسن پور ،حجازی و كيامنش [ ،]32رئيسي []33
مبني بر تأثير مثبت راهبردهای انگيزشي و يادگيری بر
پيشرفت تحصيلي هست .نتايج پژوهشها داللت ميكند بر
اينكه استفاده از سطوح پيشرفته راهبردهای شناختي و
فراشناختي ،يک پيشبيني كننده مثبت و معنيدار از

روش
نوع پژوهش

مطالعه حاضر توصيفي – از نوع همبستگي و پيشبين
هست كه در آن روابط همزماني و پيشبين متغيرها بررسي
ميشود.
آزمودني

الف) جامعه آماری :جامعه آماری اين پژوهش كليه
دانشپژوهان جواني ( 283نفر) بودند كه امتحانات المپياد
سال  90آموزشوپرورش را با موفقيت گذرانده و به باشگاه
دانشپژوهان جوان راهيافته بودند و در حال حاضر عضو اين
باشگاه هستند.
ب) نمونه پژوهش :نمونه موردبررسي  283نفر (206
پسر و  77دختر) بودند كه با توجه به توصيفي بودن تحقيق
و تعداد كم جامعه آماری كليه افراد جامعه به روش سرشماری
بهعنوان نمونه آماری در پژوهش شركت داده شدند.
ابزارهای پژوهش
ابزارهای مورد استفاده برای اندازهگيری متغيرها در اين
پژوهش عبارت بودند از-1 :مقياس شخصيتي نئو -2مقياس
راهبردهای يادگيری خودتنظيمي پنتريچ.13
 )1مقیاس شخصیتی 5 14عاملی نئو :اين مقياس كه
فرم كوتاه مقياس 15است ،يک آزمون  60سؤالي است كه پنج
عامل اصلي شخصيت شامل روان آزرده خويي ،برونگرايي،
تجربه پذيری ،سازگاری و وظيفهشناسي را در اندازههای
پنجدرجهای ليكرت ميسنجد .هر عامل شامل  12آيتم است
كه حداقل نمره هر عامل  0و حداكثر  40هست .اعتبار و
روايي اين مقياس در پژوهشي كه در مورد دانشجويان علوم

1

10

2

11

Management and Effort
Pagani, L. et al
12 McClelland, M. et al
13 Motivated Strategies for Learning Questionnaire
14 Neuroticism, Extreversion, Openness to Experience-five
factor inventory
15 Neuroticism, Extreversion, Openness to ExperiencePersonality Inventory- Revised

Cognitive strategies
Meta Cognitive strategies
3 Rehearsal
4 Elaboration
5 Organization
6 Rammstedt, Danner & Martin
7 Self-efficacy
8 Intrinsic Value
9 Test anxiety
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پيشرفت است؛ لذا با عنايت به مطالب و پيشينه نظری
ارائهشده در اين پژوهش ،محققان به دنبال آزمايش اين فرض
ميباشند كه بين صفات شخصيتي ،راهبردهای يادگيری و
همچنين ميزان پيشبين كنندگي اين عوامل با ميزان
موفقيت علمي در بين دانشپژوهان جوان (نخبگان) رابطه
معنادار وجود دارد.

پنج عامل بزرگ شخصیت ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و موفقیت علمی................

مختلف و  19گويه نيز مديريت منابع را موردسنجش قرار
ميدهد .اجرای اين ابزار تقريباً  20تا  30دقيقه به طول
ميانجامد .در نمرهگذاری ،پاسخ هر گويه با استفاده از مقياس
 7درجهای طيف ليكرت از (1اصالً در مورد من صدق
نميكند) تا (7كامالً در مورد من صادق است) نمرهگذاری
ميشود .در اين پرسشنامه بعضي از گويهها بهصورت معكوس
نمرهگذاری ميشوند .پينتريچ و همكاران [ ]26ذكر كردهاند
كه همساني دروني (ضرايب آلفای كرونباخ) مقياسها قوی
است و تحليل عاملي تأييدی ،ساختار عاملي مناسبي را نشان
ميدهد .بهعالوه ،ابزار دارای روايي پيشبين مناسبي از
پيشرفت واقعي دانشجويان در يک درس بود .ضرايب آلفای
بهدستآمده برای مقياسها در مطالعه پينتريچ و همكاران
برای مقياسهای راهبردهای انگيزشي -يادگيری حداقل /52؛
و حداكثر  ./90بهدستآمده است .همچنين البرزی و ساماني
[ .]38برای به دست آوردن اعتبار «پرسشنامه راهبردهای
انگيزشي برای يادگيری» از روش باز آزمايي استفاده كردند
كه ضريب اعتبار  ./76به دست آمد .ضريب آلفای كرونباخ در
پژوهش حاضر برای كل مقياس  ./73بهدستآمده است.
شیوه اجرای پژوهش

برای اجرای اين پژوهش ،مقياس شخصيتي  5عاملي نئو
و مقياس راهبردهای يادگيری خودتنظيمي پنتريچ توسط
 283نفر تكميل گرديد .هر آزمودني پس از دادن توضيحات
الزم از سوی پژوهشگر بهصورت گروههای  15تا  20نفر بين
 30تا  40دقيقه به پرسشها پاسخ دادند .تعداد  76آزمودني
به دليل اعالم عدم همكاری 19 ،نفر به دليل كمبود وقت از
شركت در پژوهش خودداری نمودند و  24آزمودني به علت
پاسخ ناقص به پرسشنامهها ،از تحليلهای آماری كنار گذاشته
شدند .بدين ترتيب نمونه نهايي موردپژوهش به 119(164
پسر و  45دختر) آزمودني كاهش يافت .افراد شركتكننده به
تفكيک رشته ،ادبيات  ،32رياضي  ،29زيستشناسي ،19
شيمي  ،20فيزيک  ،18كامپيوتر  17و نجوم  43نفر بودند.
برای اندازهگيری پيشرفت تحصيلي دانشپژوهان از مدالهای
طال ،نقره و برنزی كه در ارزشيابي پاياني دوره تابستاني (27
شهريور  )90كسب كرده بودند استفاده شد.
شیوه تحلیل دادهها

برای تحليل دادهها با كمک اس .پي .اس .اس از شاخص
ها و روشهای آماری شامل ميانگين ،انحراف استاندارد،
ضريب همبستگي پيرسون و تحليل تشخيص استفاده شد.
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انساني دانشگاههای تهران در ايران انجامشده ،مورد تأييد
قرارگرفته است .در اين پژوهش از دو روش باز آزمايي و
همساني دروني برای برآورد ضريب اعتبار استفادهشده است.
درروش باز آزمايي كوتاهمدت ،ضريب همبستگي نمرات نوبت
اول و دوم كه بافاصله بين  2تا  3هفته اجراشده ،برای هر يک
از عوامل بهطور جداگانه محاسبهشده است .اين ضرايب برای
پنج عامل به ترتيب برابر با  ./86./65 ./78 ./82 ./84است .در
پژوهشي كه كاستا و مک كری در سال  1983برای باز آزمايي
كوتاهمدت فرم كوتاه آزمون روی  208نفر از دانشجويان به
فاصله سه ماه انجام دادند ،ضرايب اعتبار برای پنج عامل به
ترتيب /79 ./80 ./75 ./83؛ و  ./79محاسبه شد؛ كه نشانه
همساني دروني خوب آزمون است .برای بررسي روايي اين
مقياس نيز برای هر يک از عوامل پنجگانه ،ضريب همبستگي
پيرسون بين نمرههای فرم كوتاه و فرم بلند آزمون نئو برای
 40نفر آزمودني محاسبه شد .ضرايب همبستگي بهدستآمده
برای هر يک از عوامل به ترتيب برابر با /41 ./71 ./72 ./70؛
و  ./75بود .اين نتايج روايي فرم كوتاه مقياس شخصيتي نئو
را تأييد ميكنند [ .]34نتايج تحقيق خرمايي و همكاران
[ ]35نيز نشاندهنده استقالل پنج عامل بزرگ شخصيت بود
و پنج عامل درمجموع  60/38درصد واريانس كل نمونهها در
ارزيابي روايي آزمون نشان داد .همچنين پايايي آزمون در حد
مطلوب در ابعاد پنجگانه بود .قلي زاده و همكاران [ ]36نيز با
روش باز آزمايي برای پنج عامل ضرايب بين  0/79تا  0/84و
ضريب آلفای كرونباخ بين  0/48تا  0/76را برای اين آزمون
گزارش نمودهاند .ضريب آلفای كرونباخ در پژوهش حاضر به
ترتيب برای ويژگيهای روان آزرده خويي ،سازگاری ،برون
گرايي ،وظيفهشناسي و تجربه پذيری ./81 ،./73 ،./79 ،./75
و  ./80بهدستآمده است.
 )2مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
پنتریچ :يک ابزار خود گزارشي است كه در مركز ملي
تحقيقات دانشگاه ميشيگان برای بهبود تدريس و يادگيری
در مقطع متوسطه ساخته شد .اين پرسشنامه توسط پينتريچ،
اسميت ،گارسي .مک كيچي در سال  1991با استفاده از يک
نمونه  380نفری از دانشجويان هنجار شده است .اين ابزار در
ايران توسط عابديني [ ]37بهكاررفته است و ابزار دارای سه
بخش راهبردهای انگيزشي ،راهبردهای يادگيری و
راهبردهای مديريت منابع است .در كل اين آزمون دارای 81
سؤال هست .بخش انگيزشي دارای  31گويه است كه اهداف
و باورهای ارزشي نسبت به مطالعه و يادگيری ،باورهای آنها
درباره مهارتهايشان برای موفقيت در يک دوره تحصيلي و
اضطراب آزمون را ميسنجد؛ و بخش راهبردهای يادگيری نيز
شامل  31گويه است كه راهبردهای شناختي و فراشناختي
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نتایج
تعداد  164نفر ( 119پسر و  45دختر) از دانشپژوهان
جوان در اين مطالعه شركت نمودند .ميانگين سني گروه نمونه
 17/31و ميانگين تعداد فرزندان خانواده  2/32بود .تعداد
افراد شركتكننده به تفكيک رشته ،ادبيات  ،32رياضي ،29

جدول  .1شاخصهای توصیفی ویژگیهای شخصیتی به تفکیک میزان موفقیت علمی
مقياس/شاخص
نوروز گرايي
برونگرايي
تجربه پذيری
سازگاری
وظيفهشناسي

ميانگين
طال
26/86
24/16
27/56
23/70
27/21

انحراف استاندارد
برنز
25/17
24/67
27/05
22/56
27/63

نقره
25/27
24/67
26/70
22/95
29/43

طال
5/91
3/53
3/88
3/91
3/86

نقره
4/06
3/24
3/79
4/24
6/47

برنز
3/82
3/73
4/45
4/29
4/38

جدول  .2شاخصهای توصیفی راهبردهای خودتنظیمی یادگیری به تفکیک میزان موفقیت علمی
مقياس/شاخص
ارزشگذاری دروني نسبت به هدف
ارزشگذاری بيروني نسبت به هدف
ارزشگذاری نسبت به تكليف
كنترل باورهای يادگيری
خود كارآمدی
اضطراب امتحان
مرور ذهني
بسط دهي
سازماندهي
تفكر انتقادی
خود نظم دهي فراشناختي
مديريت زمان و محيط مطالعه
نظم دهي به تالش
يادگيری از همساالن
كمک طلبي

طال
23/63
22/64
34/98
22/68
46/95
20/11
17/34
30/77
19/18
26/04
61/02
35/93
20/32
10/39
19/34

ميانگين
نقره
24/64
20/41
35/67
23/08
47/00
20/13
16/43
30/60
18/48
26/86
60/89
35/60
20/11
10/70
17/65

برنز
22/68
21/68
35/33
23/44
47/19
9/28
16/54
30/75
18/56
26/23
59/31
35/51
19/53
11/40
19/14

انحراف استاندارد
برنز
نقره
طال
4/18 10/19 3/63
5/16
5/16
3/39
4/94
5/13
4/86
3/57
3/58
3/59
6/07
8/04
6/68
6/34
6/33
4/74
4/98
8/53
4/62
6/05
6/34
6/36
5/38
5/74
5/27
4/52
5/51
5/56
9/32 13/66 9/68
6/83
7/13
6/88
3/23
3/67
3/05
3/58
4/09
3/68
3/86
4/35
4/01

جدول  .3ضریب همبستگی ویژگیهای شخصیتی با راهبردهای خودتنظیمی یادگیری
مقياسها
ارزشگذاری دروني نسبت به هدف
ارزشگذاری بيروني نسبت به هدف
ارزشگذاری نسبت به تكليف
كنترل باورهای يادگيری
خود كارآمدی
اضطراب امتحان
مرور ذهني
بسط دهي
سازماندهي
تفكر انتقادی
خود نظم دهي فرا شناختي
مديريت زمان و محيط مطالعه
نظم دهي به تالش
يادگيری از همساالن
كمک طلبي

روان آزرده خويي برونگرايي
0/097
0/061
0/093
0/118
0/059
0/053
0/077
0/084
0/137
0/132
0/051
**0/282
0/039
0/128
0/103
0/077
0/090
0/005
0/099
0/146
0/149
**0/215
0/027
0/108
0/121
0/034
*0/178
0/034
0/065
0/105
*p<0/01** - p<0/05
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تجربه پذيری
0/088
0/064
*0/165
*0/194
0/023
0/020
*0/155
0/124
*0/168
0/072
0/092
*0/166
0/051
*0/191
0/062

سازگاری
0/091
0/070
0/148
*0/169
0/102
0/069
0/019
0/063
0/011
0/022
0/031
0/065
0/031
0/072
0/075

وظيفهشناسي
0/133
0/095
*0/195
0/124
0/090
*0/164
0/048
0/044
0/074
0/094
0/069
0/021
0/037
0/060
0/108
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زيستشناسي  ،19شيمي  ،20فيزيک  ،18كامپيوتر  17و
نجوم  42نفر بودند .از اين تعداد 43 ،نفر مدال طال 63 ،نفر
مدال نقره و  57نفر نيز مدال برنز كسب كردهاند .جدول 1
شاخصهای توصيفي ويژگيهای شخصيتي به تفكيک ميزان
موفقيت علمي نمونهها را نشان ميدهد.

پنج عامل بزرگ شخصیت ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و موفقیت علمی................

( )0/114نسبت به بقيه متغيرهای پيشبين ،كمک بيشتری
به تشخيص طبقات يا پيشبيني نوع مدال كردهاند؛ و در تابع
دوم به ترتيب از ويژگيهای شخصيتي ،مقياس «سازگاری
»( )0/623و از راهبردهای خودتنظيمي يادگيری« ،خود نظم
دهي فراشناختي» ( )0/579نسبت به بقيه متغيرهای
پيشبين كمک بيشتری به تشخيص طبقات يا موفقيت علمي
دانشپژوهان كردهاند.
جدول  .5ضرایب استانداردشده تابع تشخیص
متغيرها /تابع
ارزشگذاری دروني نسبت به هدف
ارزشگذاری بيروني نسبت به هدف
ارزشگذاری نسبت به تكليف
كنترل باورهای يادگيری
خود كارآمدی
اضطراب امتحان
مرور ذهني
بسط دهي
سازماندهي
تفكر انتقادی
خود نظم دهي فرا شناختي
مطالعه محيط و زمان مديريت
نظم دهي به تالش
يادگيری از همساالن
كمک طلبي
نوروزگرايي
برونگرای
تجربه پذيری
سازگاری
وظيفهشناسي

جدول  .4آزمون چند متغیری المبدای ویلکس
آزمون
تابع

المبدای
ويلكس

خي دو

درجه
آزادی

سطح
معنيداری

 1از 2

0/714

50/618

42

0/170

2

0/885

18/320

20

0/566

تابعها
دو
يک
0/472
0/309
-0/047 -0/484
0/082
0/170
-0/391 0/128
0/104 -0/138
0/290
0/277
0/333
0/117
0/058 -0/085
0/461 -0/012
0/208
0/433
-0/613 0/114
0/57
./484
0/579
0/473
0/069
0/188
0/214
0/197
0/527 -0/383
-0/213 0/311
-0/204 -0/415
0/623 -0/089
0/033
0/605

در اين پژوهش تحليل تشخيص با افراد دارای مدال طال،
نقره و برنز بهعنوان متغير وابسته و متغيرهای ويژگيهای
شخصيتي و راهبردهای خودتنظيمي يادگيری بهعنوان
متغيرهای پيشبين انجام شد .تحليل واريانس يکطرفه نشان
داد كه افراد دارای مدال طال ،نقره و برنز بر روی متغيرهای
پيشبين با يكديگر تفاوت نداشتند (خي دو در تابع اول برابر
با  p>0/05 ،df= 50،42/62و خي دو در تابع دوم برابر
 .)p>0/05 ،df=20 ،18/32تابع تشخيص برای  54/6درصد
از موارد بهطور موفقيتآميزی پيشبيني انجام داده و برای
 51/2درصد از افراد دارای مدال طال %54 ،از افراد دارای مدال
نقره و  57/9درصد از افراد دارای مدال برنز بهدرستي
پيشبيني كرده است.
خالصه موفقيت و يا عدم موفقيت تابع تشخيص نشان
ميدهد كه در  22مورد از  43مورد افراد طاليي و در 34
مورد از  63مورد افراد نقرهای و در  33مورد از  57مورد افراد
برنزی ،تابع تشخيص بهدرستي پيشبيني كرده است؛ و بهجز

جدول  4آزمون چند متغيره المبدای ويلكس فرض صفر
را مورد آزمون قرار ميدهد و نشان ميدهد كه مقدار تابع
تشخيص تقريباً برای افراد دارای مدال طال ،نقره و برنز برابر
است .ازآنجاكه سطح معنيداری بزرگتر از  0/05است،
بنابراين تفاوت معناداری بين مقدار تابع تشخيص افراد دارای
مدال طال ،نقره و برنز وجود ندارد.
همانطور كه در جدول  5مشاهده ميشود در جدول فوق
ميزاني كه هركدام از متغيرهای پيشبين به توانايي تشخيص
بين طبقات كمک نمودهاند ،ارائهشده است .ضرايب
استانداردشده تابع تشخيص تقريباً همانند ضرايب همبستگي
بين مقدار  +1تا  -1تغيير ميكند .با توجه به دادههای موجود
در جدول  ،5در تابع يک به ترتيب از ويژگيهای شخصيتي،
مقياس «وظيفهشناسي» ( )0/605و از راهبردهای
خودتنظيمي يادگيری ،مقياس «خود نظم دهي فراشناختي»
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همانطور كه در جدول  2و  3مشاهده ميشود ،ميانگين
و انحراف استاندارد ويژگيهای شخصيتي و راهبردهای
يادگيری خودتنظيمي به تفكيک نوع مدال ارائهشدهاند.
همانطور كه در جدول  3مشاهده ميشود ،بين ويژگي
شخصيتي نوروز گرايي با متغيرهای «اضطراب امتحان»
( )r=0/282و «خود نظم دهي فراشناختي» ( )r=0/215در
سطح  p<0/01همبستگي مثبت معنيدار وجود دارد .بين
ويژگي شخصيتي برونگرايي با متغير «يادگيری از همساالن»
در سطح  p< 0/05همبستگي منفي معنادار ()r= -0/178
وجود دارد .بين ويژگي شخصيتي تجربه پذيری با متغيرهای
«ارزشگذاری نسبت به تكليف» (« ،)r=0/165كنترل
باورهای يادگيری» (« ،)r=0/194مرور ذهني» (،)r=0/155
«مديريت زمان و محيط مطالعه» ( )r=0/166و «يادگيری از
همساالن» ( ،)r=0/191در سطح  p<0/05همبستگي مثبت
معنادار وجود دارد .بين ويژگي شخصيتي سازگاری نيز با
متغير «كنترل باورهای يادگيری» ( )r=0/169در سطح
 p<0/05همبستگي مثبت معنيداری وجود دارد .همچنين
بين آخرين ويژگي شخصيت يعني وظيفهشناسي با متغيرهای
«ارزشگذاری نسبت به تكليف» ( )r=0/195و «اضطراب
امتحان» ( ،)r=0/164در سطح  p< 0/05همبستگي مثبت و
معنيدار وجود دارد.
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در مقياسهای «ارزشگذاری بيروني نسبت به هدف»،
«كمک طلبي» و «وظيفهشناسي» ( ،)p<0/05در ساير
مقياسها اختالف معنيداری ( )p>0/05برای هركدام از
طبقههای متغيرهای پيشبين افراد طاليي ،نقرهای و برنزی
مشاهده نشده است؛ يعني مقياسهای «ارزشگذاری بيروني
نسبت به هدف»« ،كمک طلبي» و «وظيفهشناسي» بهطور
معنيداری ( )p<0/05پيشبيني كننده موفقيت علمي
دانشپژوهان جوان بوده است؛ بنابراين  89نفر از  164نفر
بهدرستي دستهبندیشدهاند؛ و نرخ موفقيت در اين
طبقهبندی  %54/6است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه ويژگيهای
شخصيتي ،راهبردهای خودتنظيمي يادگيری و همچنين
پيشبيني موفقيت علمي دانشپژوهان جوان بر اساس
متغيرهای پيشبين ،يعني ويژگيهای شخصيتي و
راهبردهای انگيزشي  -يادگيری انجامشده است .يافتههای
پژوهش حاضر همبستگي معناداری بين متغيرهای شخصيتي
و موفقيت علمي نشان داده است .اين يافته با يافتههای
كوماجارو و ديگران []10؛ فرنهام و ديگران []14؛ سربا و
پاساريكا []6؛ سوتين و ديگران []8؛ داميان و ديگران []7؛
كافمن و ديگران []17؛ رامستد ،دانر و مارتين []25؛ دومفارت
و نوبوئر [ ]18مطابقت دارد .همچنين يافتهها نشان داد كه
بعضي از متغيرهای پيشبين تحقيق شامل پنج عامل بزرگ
شخصيت و متغيرهای راهبردهای انگيزشي-يادگيری ميزان
موفقيت علمي دانشپژوهان جوان را پيشبيني كرده است و
برخي از متغيرهای مستقل نيز پيشبينيكنندههای خوبي
برای ميزان موفقيت علمي دانشپژوهان نبوده است .افرادی
كه در متغير نوروز گرايي نمره بيشتری كسب كردهاند از
اضطراب امتحان و خود نظم دهي فراشناختي باالتری نيز
برخوردار بودند .اين يافته با نتايج پژوهشهای قبلي مطابقت
ميكند [ ]14ويژگيهای شخصيتي ازجمله نوروز گرايي از
عوامل روانشناختي هستند كه برای تبيين اضطراب مطرح
شدند .بي ثباتي عاطفي ،اضطراب باال ،گرايش به تجربه
احساسات منفي مانند عدم پايداری هيجاني ،خجالت،
احساس گناه ،بدبيني ،1عزتنفس پايين و ضعف در كنار
آمدن با مشكالت از مؤلفههای اصلي نوروز گرايي است .افراد
نوروز دارای اضطراب باال هستند و مهمترين مشخصه آنها
همين عامل اضطراب است .استفاده از راهبردهای فراشناختي
شايد افراد را كمي غيرعادی و غيرطبيعي جلوه دهد .امواج
مغزی افراد در هنگام فراشناخت روی بتا و گاما قرار دارد،
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يعني حالتي كه مغز بهشدت فعال است و درجه هشياری فرد
بسيار باالست .درنتيجه اين حالت شبه اضطراب است و ممكن
است ازنظر افراد معمولي غيرعادی به نظر برسد .لذا ممكن
است ابزارهای ما هم نتواند اين حالت فراشناختي افراد باهوش
و نخبه را بهدرستي اندازه بگيرند .در حالت فراشناخت دانش
فرد درباره فرآيند تفكر ،فعاليتهای يادگيری و اعمال كنترل
بر آنها هست .اگر شناخت باعث يادگيری است ،فراشناخت
باعث يادگيری از فرآيند يادگيری است .همچنين فراشناخت
شكلي از شناخت است كه بر فرآيندهای شناختي اعمال
كنترل و نظارت ميكند .در خود نظم دهي فراشناختي فرد
ازلحاظ روانشناختي بر فرايند شناخت نيز نظارت ميكند و
اين عمل نياز به مصرف انرژی رواني زيادی دارد .دغدغه
كنترل فرايندهای فكری ممكن است اضطراب افراد را افزايش
دهد .به علت حساسيت و رقابت باالی دانشپژوهان و اينكه
بايد از تمامي فرايندهای شناختي و فراشناختي خود برای
پيروزی در رقابت با رقبای خود استفاده كنند اضطراب آنان
افزايش مييابد؛ اما ممكن است در موقعيتهای عادی
اضطراب آنان در حد معناداری باال نباشد.
بر اساس يافتههای اين تحقيق ويژگي شخصيتي
برونگرايي با متغير يادگيری از همساالن ،همبستگي منفي
داشته است .افراد دارای اين خصوصيت ،اجتماعي و جرئت
ورز هستند و ترجيح ميدهند با ديگران كار كنند اين افراد
نسبت به رويدادهای زندگي خود خوشبين هستند و تمايل
دارند افكار و احساسهای خود را همانگونه كه هست به
اطرافيان خود نشان دهند .معموالً پرحرف ،بيخيال و كمي
پرخاشگرند .دانشپژوهان در باشگاه به علت رقابت و
حساسيت بااليي كه در روابط بين فردی خود با ديگر رقبا
دارند كمتر به دنبال يادگيری از همساالن خود هستند.
تيپهای شخصيتي تجربه پذير ،با داشتن صفاتي مانند
روشنفكر بودن ،تصور فعال ،تنوعطلبي و استقاللطلبي
توصيف ميشوند .اين اشخاص نسبت به پيرامون خود بهشدت
كنجكاو بوده و دائماً در حال كسب تجربههای جديد
ميباشند .خيالپردازی و زيباپسندی از خصوصيات ديگر اين
افراد است .آنان بر اساس يافتههای اين پژوهش نسبت به
تكليفي كه بر عهدهشان گذاشته ميشود ارزش قائل هستند.
بر باورهايي كه نسبت به يادگيری دارند كنترل الزم نشان
ميدهند .در ذهن خود مطالب و آموختهها را مرور ميكنند.
نسبت به زمان و مكان مطالعه خود مديريت مناسب نشان
ميدهند و از وقت خود بهخوبي استفاده ميكنند.
شخصيتهای تجربه پذير چون بيشتر به دنبال كسب
تجربههای فراوان از ديگران هستند ،درنتيجه سعي ميكنند
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از همساالن نيز بياموزند .در نتايج پژوهش حاضر
شخصيتهای سازگار با متغير «كنترل باورهای يادگيری»
همبستگي مثبت نشان دادهاند .افراد سازگار ،صبور ،اعتماد
كننده و پذيرا هستند و برای عقايد و قوانين ديگران احترام و
ارزش قائل بوده و از حس همدردی و نوعدوستي بااليي
برخوردارند و تمايل دارند كه در شرايط سخت به ديگران
ياری رسانند زيرا نوعدوست 1و باعاطفه هستند .اين تيپ
شخصيت ضمن اينكه اعتماد به ديگران دارد ،نسبت به
باورهای يادگيری خود نيز اعتماد دارد درنتيجه اين باور منجر
به تسلط و كنترل بيشتر بر آموختههای او ميشود .يافتههای
اين پژوهش همچنين بين ويژگي شخصيتي وظيفهشناسي با
متغيرهای ارزشگذاری نسبت به تكليف و اضطراب امتحان
نيز همبستگي مثبت نشان داده است.
افرادی كه در اين مقياس نمره بااليي ميگيرند،
قابلاعتماد 2و دارای حس مسئوليتپذيری بااليي هستند.
آنها تمايل دارند كه بر روی وظيفه و كار خود تمركز كنند.
پيشرفت گرا و شديداً خواستار 3خوب بودن هستند .برای
همين هم در موقعيتهای تحصيلي و شغلي هميشه به
موفقيتهای چشمگيری ميرسند .نسبت به تكاليف خود
ارزش و اهميت قائل هستند چون مسئوليتپذيرند و خواهان
پيشرفت زياد ميباشند .به همين خاطر نگراني از اينكه بتوانند
بهدرستي تكليف خود را انجام دهند تا حدی اضطراب امتحان
آنان را افزايش ميدهد .آنها ميخواهند خوب باشند و چون
دنبال خوب بودن هستند اضطرابشان افزايش مييابد .هرچند
بخشي از اين اضطراب ميتواند طبيعي باشد .اضطرابي كه
عملكرد روزمره آنان را با اختالل مواجه نسازد ميتواند طبيعي
باشد.
يافتههای پژوهش نشان داد تفاوت معنيداری بين
ويژگيهای شخصيتي و راهبردهای انگيزشي-يادگيری
دانشپژوهان جوان با طبقاتي كه در آن قرارگرفتهاند يعني
نوع مدال اكتسابي آنان وجود ندارد .هر سه گروه تمامي
مراحل علمي را بهصورت مشترك گذراندهاند و سطح
امتحانات ورودی آموزشوپرورش برای تمامي آنان يكسان
بوده است و درنتيجه تفاوت زيادی نميتوانند داشته باشند.
تمامي آنان از نخبگان كشور هستند؛ اما بهصورت جزئي
ويژگي شخصيتي وظيفهشناسي و سازگاری و متغيرهای
ارزشگذاری بيروني نسبت به هدف ،كمک طلبي و خود نظم
دهي فراشناختي با موفقيت علمي دانشپژوهان يعني نوع
مدالي كه به دست آوردهاند ،رابطه معنيداری داشته است؛
يعني توانستهاند ميزان موفقيت علمي و نوع مدالي كه افراد

كسب ميكنند را بهدرستي پيشبيني كند .اين يافته با
يافتههای قبلي مطابقت ميكنند .پنتريچ []29؛ زيمرمن و
پونز []21؛ البرزی و سيف []30؛ ولترز []2؛ سبحاني نژاد و
عابدی []39؛ محسنپور ،حجازی و كيامنش []32؛ رئيسي
[]33؛ رامستد ،دانر و مارتين []25؛ و دومفارت و نوبوئر [.]18
افراد وظيفهشناس و سازگار با توجه به ويژگيهايي كه از آنها
نامبرده شد ،آمادگي روانشناختي باالتری برای موفقيت
علمي دارند آنان به علت مسئوليتپذيری بااليي كه دارند بر
روی وظيفه و كار خود تمركز بيشتری ميكنند و نتيجه
بهتری در عملكرد تحصيلي به دست ميآورند .افراد موفق
علمي برای اهداف بيروني خود ارزش قائل هستند و آن اهداف
را اولويتبندی ميكنند .در فعاليتهای علمي و رسيدن به
اهداف خود از افراد متخصص و صاحبنظر بهخصوص از
دبيران و والدين خود كمک دريافت ميكنند .توانايي آنان در
فعاليتهای فراشناختي و جهت دادن و درك فعاليتهای
شناختي باالست؛ و ميتوانند فرايندهای ذهني خود برای
يادگيری بيشتر را تنظيم كنند.
نتيجه كلي بيانگر اين است كه دو متغير ويژگيهای
شخصيتي و راهبردهای يادگيری مجموعاً توانستهاند 54/6
درصد از واريانس متغير موفقيت علمي (كسب مدال طال ،نقره
يا برنز) را پيشبيني نمايند .نتايج همچنان نشان ميدهند كه
افراد موفق علمي و كساني كه در امتحانات المپياد نتيجه بهتر
به دست ميآورند افرادی هستند كه ازلحاظ شخصيتي بيشتر
وظيفهشناس و سازگار هستند .همچنين اينگونه افراد از
راهبردهای انگيزشي و بخصوص راهبرهای يادگيری
فراشناختي به نحو احسن استفاده ميكنند .اين پژوهش
همانند ساير پژوهشها در حين اجرا با موانع و
محدوديتهايي مواجه بوده است .مهمترين محدوديتهايي
كه ميزان تعميمپذيری نتايج اين پژوهش را با اشكال مواجه
ميسازد ،به علت ميزان حساسيت و رقابت شديدی كه بين
نخبگان وجود داشت ،عدم همكاری آنان در پاسخ دادن به
پرسشنامههای پژوهشي بود وعدهای حاضر به شركت در اين
پژوهش نشدند .محدوديت ديگر نداشتن يک گروه گواه از
كساني كه به داليلي موفق به پذيرش و ورود به باشگاه نشدند؛
كه بتوان ويژگيهای شخصيتي و راهبردهای انگيزشي-
يادگيری آنان را با يكديگر مورد مقايسه قرارداد؛ لذا پيشنهاد
ميگردد در پژوهشهای آتي يک گروه از كساني كه موفق به
پذيرش در باشگاه و جمع نخبگان نشدند بهعنوان گروه گواه
در نظر گرفته شود .همچنين به مدارس پيشنهاد ميگردد كه
برای پيشبيني ميزان موفقيت شاگردان خود در آزمونهای
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 از آزمونهای شناخت ويژگيهای شخصيتي و نوع،المپياد
 پژوهشگران در آينده.راهبردهای يادگيری استفاده نمايند
ميتوانند بر روی علل عدم همكاری عدهای از دانشپژوهان
، همچنين پيشنهاد ميگردد كه مدارس.نيز مطالعه نمايند
راهبردهای انگيزشي و يادگيری را به دانش آموزان خود
 آموزش مناسب توسط افراد متخصص ميتواند.آموزش بدهند
در يادگيری بيشتر و موفقيت شاگردان اثرات بسيار عميقي بر
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