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 مقدمه  
 هاخواستهكسب علم و دانش، يكي از ی عرصهموفقيت در 

 ي. آرزويآيدميبه شمار  پژوهاندانشو آرزوهای مشترك همه 
شود، تحول عظيمي را به همراه خواهد آورد،  برآوردهكه اگر 

 پژوه نخواهدكاتش فقط شامل فرد دانشتحولي كه آثار و بر
 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، 

ج اين شود. نتايسالمت رواني باالتر و نهايتاً كارآمدی باالتر مي
رواني و ارتقای رشد  سالمتبهتواند اهميت توجه تحقيق مي

های انگيزشي، شناختي و شخصيتي مناسب و آموزش مهارت
ها و مربيان فراشناختي به دانش آموزان را، برای خانواده

پژوهان كساني هستند كه امتحانات گوشزد نمايد. دانش
را با موفقيت  وپرورشآموزشدوم  ورودی مرحله اول و

اسي، شنهای ادبي، رياضي، زيستيكي از رشتهدراند و راندهگذ
ارد نخبگان كشور و عنوانبهنجوم  و فيزيک، شيمي، كامپيوتر

در حال حاضر عضو اين  اند وپژوهان جوان شدهباشگاه دانش
 باشگاه هستند.

های به دنبال دريافت پاسخ به اين سؤال كه آيا بين ويژگي
عملكرد علمي دانش  ری وراهبردهای يادگي شخصيتي و

 آيا متغيرهای شخصيتي و آموزان رابطه وجود دارد و
 توانند ميزان موفقيت علميانگيزشي مي-متغيرهای يادگيری

المللي بين های علمي داخل كشور ونوجوانان ما را در عرصه
ي از يا پيشرفت تحصيل بيني كنند، پيشرفت علمي وپيش

ين به ا قرارگرفته است وي موردبررسمنظر مطالعات گذشته، 
متغير  عنوانبهاست كه موفقيت علمي  يافتهدستنتيجه 

وابسته، تحت تأثير يک عامل نبوده است. بلكه عوامل متعددی 
نظير استعداد تحصيلي، عوامل شناختي مانند هوش، 
خودكارآمدی تحصيلي، راهبردهای خودتنظيمي، ساختار 

زش دگيرندگان، آموكالس درس، انگيزش تحصيلي، توانايي يا
طور معلمان و انگيزش يادگيرندگان بر روی آن تأثير دارند. به

آموزاني كه از اند، دانشها نشان دادهخالصه پژوهش
 كنند پيشرفت باالتری دارندراهبردهای يادگيری استفاده مي

 [5] 2گاريكا و همكاران [،4] 1مطالعه تيلور [. نتايج3 ،2 ،1]
دانش آموزان ابتدايي  3يادگيری يميخودتنظ نيز نشان داد

لي داری برای پيشرفت تحصيمثبت و معني بيني كنندهپيش
 آنان است.

                                                           
1 Taylor Johnston 
2 Garcia, D et al 
3 self-regulated learning 
4 Ciorbia & Pasarica-  
5 Damianet al 
6 Sutin et al 

های شخصيتي يكي از عوامل فردی مؤثر بر ويژگي
باشد. سربا و مي پژوهاندانشموفقيت علمي دانش آموزان و 

 6و همكاران ، سوتين[7] 5، داميان و همكاران[6] 4پاساريكا
های بزرگ شخصيتي و عملكرد يژگيوند كه بين دريافت [8]

درسي دانش آموزان رابطه وجود دارد. شخصيت هر فرد، 
شناختي اوست؛ كه به ترين بعد و ساختار رواناصلي
كند. يكي از گيری سبک زندگي وی كمک ميشكل

شده در باب های مطرحترين نظريهكارآمدترين و جامع
ک كری است. بر اساس عاملي كوستا و م 5شخصيت، نظريه 

بعد  5اين ديدگاه، شخصيت دارای ساختاری سلسله مراتبي با 
اصلي در باالترين مرتبه و قابل فروكاهي به اجزا يا صفات رده 

ي بينهای پيشبرخي معتقد بودند كه مدل [9]تر است. پايين
كننده پيشرفت تحصيلي بر اهميت متغيرهايي مانند هوش و 

يک  عنوانبهند و شخصيت اغلب اانگيزش تمركز كرده
لي شود. وبيني كننده در كنار اين متغيرها بررسي ميپيش

شود پنج های متعدد ديده ميگونه كه در پژوهشامروزه همان
ويژگي بزرگ شخصيت به طيف وسيعي از رفتار مربوط 

و ك .[10هست ]شامل پيشرفت تحصيلي و شغلي  اند كهشده
گ شخصيت را چنين توصيف پنج عامل بزر و مک كری تاس

 :[9]اند نموده

افراد با درجه بااليي از نوروزگرايي، گرايش  نوروز گرایی:
به تجربه احساسات منفي مانند عدم پايداری هيجاني، 

نفس پايين و ضعف ، عزت9، بدبيني8، احساس گناه7خجالت
مزاج [. كمرويي و دمدمي11دارند ]كنار آمدن با مشكالت  در

صيات ديگر افراد نوروزگرا است. مطالعه مک كر بودن از خصو
كه  نشان داد كه كنترل خود [12] 10و الكن هوف

خودتنظيمي ناشي از آن است در درجه اول به روان رنجوری 
 ضعيف و باوجدان بودن باال مرتبط است.

و  12افراد دارای اين خصوصيت، اجتماعي :11گراییبرون
يگران كار كنند اين دهند با دجرئت ورز هستند و ترجيح مي

بين هستند و افراد نسبت به رويدادهای زندگي خود خوش
گونه كه هست های خود را همانتمايل دارند افكار و احساس

خيال و كمي به اطرافيان خود نشان دهند. معموالً پرحرف، بي
عمده برجهان  طوربهگرا گيری افراد برونپرخاشگرند. جهت

ها و قضاوت ها بيشتر روی ادراكخارج است يعني تمركز آن
های بيروني است و تمايل به كار كردن در مورد مردم و موضوع

 [.13دارند ]سريع حتي گاهي بدون فكر كردن 

7 Embarrassment 
8 Guilt 
9 Pessimism 
10 McCrae, R. R. & Löckenhoff, C. E-  
11 Extraversion-  
12 Sociable 
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، 2با داشتن صفاتي مانند روشنفكر بودن :1تجربه پذیری
ند اين شوي توصيف ميطلباستقاللطلبي و ، تنوع3تصور فعال

كنجكاو هستند و  شدتبه اشخاص نسبت به پيرامون خود
 4پردازیباشند. خيالهای جديد ميدائماً در حال كسب تجربه

 .[11] از خصوصيات ديگر اين افراد است 5و زيباپسندی

افراد با سازگاری، صبور، اعتماد كننده و پذيرا  :6سازگاری
ارزش قائل  هستند و برای عقايد و قوانين ديگران احترام و

ي دوستنوعاد اساساً حس همدردی و گونه افرهستند. اين
بااليي دارند و تمايل دارند كه در شرايط سخت به ديگران 

 .[9] باشندباعاطفه مي و 7ياری رسانند زيرا ديگر دوست

افرادی كه در اين مقياس نمره بااليي  :8شناسیوظیفه
پذيری دارای حس مسئوليت و 9اعتمادقابلگيرند افرادی مي

ها تمايل دارند كه بر روی وظيفه و كار خود بااليي هستند. آن
 خوب 10تمركز كنند. پيشرفت گرا هستند و شديداً خواستار

های تحصيلي و بودن هستند. برای همين هم در موقعيت
 رسند. از صفاتهای چشمگيری ميشغلي هميشه به موفقيت

ديگر افراد دارای اين رگه شخصيتي، اراده باال و وجدان بيدار 
ن افراد در مسائل زندگي خود بسيار مصمم و هدفمند است. اي

شناسي و كه ارتباط بين وظيفهيدرحال. [6باشند ]مي
پيشرفت تحصيلي ممكن است از طريق انگيزش باشد، رابطه 

 واسطهبهبين نوروزگرايي و پيشرفت تحصيلي احتماالً 
 .[14] اضطراب هست

ن ها، شواهدی را مبني بر رابطه بيبرخي از پژوهش
 اننگشودگي به تجربه و پيشرفت تحصيلي گزارش كردند. آ

ای دار رسدياظهار كردند كه افراد با گشودگي باال به نظر م
كالمي، واژگاني و دانش عمومي بااليي باشند  یهامهارت

گشوده بيشتر از  هایيتكه شخص ندعالوه بر اين اعالم كرد
 گروهي [15] .كننديراهبردهای يادگيری عاطفي استفاده م

 هایكنندهبيني عنوان پيششناسي را بهسازگاری و وظيفه
 .كننديموفقيت تحصيلي معرفي م

اهميت  تأييدمتعدد با  یهانتايج پژوهش طوركليبه 
ها را در پنج عامل بزرگ شخصيت نقش آن سنجيروان
داند يبيني پيشرفت تحصيلي ماورای هوش و توانايي مپيش

ويژگي شخصيتي  [17] 11همكاران و تحقيقات كافمن .[16]
 12گشودگي نسبت به تجربه و تحقيقات دومفارت و نوبوئر

بودن را  باوجدانشناسي و يفهوظويژگي شخصيتي  [18]
                                                           

1 Openness to Experience 
2 Open - mirdeducss 
3 Active imagination 
4 Fantasy 
5 Aesthetics 
6 Agreeableness 
7 Altruism 
8 Conscientiousness 

بيني كننده پيشرفت درسي دانش آموزان پيش عنوانبه
 دبيرستاني موردبررسي قراردادند.

ی پژوهشي غني و گستردۀ مطالعه بر روی پيشينه
دارد كه پيشرفت تحصيلي اظهار ميشخصيت و 

ای رابطه مثبت با پيشرفت پيوسته طوربهشناسي وظيفه
ضريب هوشي [ 19]؛ كه اين رابطه را [10دارد ]تحصيلي 

های متعددی به وجود رابطه مثبت و منفي دانند. پژوهشمي
اند. برای كردهبين پيشرفت تحصيلي و صفات شخصيت اشاره

 [10]كوماراجو و ديگرانتوسط ه آمددستمثال نتايج به
همبستگي معناداری بين متغيرهای  [14] فرنهام و ديگران

 شخصيتي و پيشرفت تحصيلي به دست آوردند.
های شخصيتي با شيوه و ميزان استفاده دانش يژگيو 

ی انگيزشي و يادگيری و هامهارتاز  پژوهاندانشآموزان و 
گيری ارتباط دارد. ی مديريت منابع برای تقويت يادهامهارت

خودتنظيمي در روانشناسي تربيتي  [20] 13به نظر پری
شود كه اشاره به عنوان خودتنظيمي يادگيری مطالعه ميبه

رويكردهای انطباقي و مؤثر يادگيری متضمن باورهای 
 فراشناختي، انگيزه يادگيری و اقدام راهبردی دارد.

 بررسي علمي اين درصددبه همين خاطر اين تحقيق 
است. يكي از مفاهيم مطرح در  برآمدهارتباط و همبستگي 

شناسي تربيتي و شناختي معاصر يادگيری روان
است. خودتنظيمي در يادگيری پيامدهای  14خودتنظيمي

ارزشمندی دارد و يكي از اهداف تعليم و تربيت در هر نظام 
ترين متغيرهای شناختي است. ازجمله مهم وپرورشآموزش

ری كه قابل اكتساب است راهبردهای يادگيری مؤثر در يادگي
[ يادگيری خودتنظيمي 21زيمرمن ] [.20] و انگيزشي هست

را باورهای يادگيرندگان درباره توانايي خود برای درگير شدن 
و پيگيری اهداف تحصيلي  هادر اعمال، افكار، احساس

[ خودتنظيمي را يک 22] كند. پنتريچارزشمند، تعريف مي
داند و يادگيرندگان از طريق يافته ميل و سازمانفرايند فعا

كنند بر آن اهداف يادگيری خود را تنظيم كرده و تالش مي
شناخت و انگيزش و رفتار خود نظارت كنند. راهبردهای 

های خودآموزی، سؤال يادگيری خودتنظيمي شامل مهارت
كه به  و تقويت خود است پرسيدن از خود، خود بازبيني

كند تا با استفاده از فرآيندهای ن كمک مييادگيرندگا
. وين اشتاين و همكاران شودها تسهيل شناختي، يادگيری آن

9 Trustworthiness 
10 Achievement - oriented 
11 Kaufman et al 
12 Dumfart & Neubaue 
13 Perry, N.E.- 
14 Self-regulation learning 
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ها كنند كه راهبردهای يادگيری شامل فعاليت[ بيان مي23] 
و فرآيندهای عاطفي و انگيزشي، فراشناختي، شناختي و 
رفتاری است كه فهم، يادگيری و پردازش معنادار همچون 

 كند.يكپارچگي دانش جديد در حافظه را تسهيل ميانسجام و 
اساس سطح كنترل يادگيری و  راهبردهای يادگيری بر 

ی راهبردهای دودستهاهميت آن در انجام تكاليف به 
شوند. تقسيم مي 2و راهبردهای فراشناختي 1شناختي

راهبردهای شناختي به هرگونه رفتار، انديشه يا عمل گفته 
ه ضمن يادگيری مورداستفاده قرار شود كه يادگيرندمي
دهي و دهد و هدف آن كمک به فراگيری سازمانمي

برداری از ها و مهارت و نيز سهولت بهرهسازی دانشذخيره
. راهبردهای شناختي برحسب [23است ]ها در آينده آن

كمترين ميزان كارايي تا باالترين ميزان كارايي و عمقي بودن 
و  4، بسط يا گسترش3ار يا مروربه سه دسته راهبردی تكر

 6. رامستد، دانر و مارتين[24]شوند تقسيم مي 5دهيسازمان
های شخصيتي و توانايي شناختي رابطه بين ويژگي [ به25]

های شخصيتي ها دريافتند كه ويژگيدست يافتند. آن
شناسي با توانايي شناختي رابطه مثبت يفهوظباوجدان بودن و 

 دارد.
ری خودتنظيمي را پينتريچ و دی گروت نظريه يادگي

 8گذاری دروني، ارزش7ها خودكارآمدی[ مطرح كردند. آن26]
عنوان باورهای انگيزشي در نظر را به 9اضطراب امتحان و

 10گرفتند و راهبردهای شناختي، فراشناختي و تالش و تدبير
دانش آموزان را تحت عنوان يادگيری خودتنظيمي معرفي 

 12[، مک للند و همكاران27] 11و همكارانكردند. پاگاني 
معتقدند راهبردهای خودتنظيمي همواره با پيشرفت  [28]

 داری است.تحصيلي ارتباط معني
اند كه های ديگر نيز نشان دادهتعداد فراواني از پژوهش 

تواند پيشرفت تحصيلي را آموزش يادگيری خودتنظيمي مي
نتيجه  [،29كند ]و انگيزه يادگيری را تسهيل  تقويت
 و همكاران كجباف ،[30] البرزی و سيف پژوهشهای يافته

 [33] يسيرئ ،[32] ، محسن پور، حجازی و كيامنش[31]
تأثير مثبت راهبردهای انگيزشي و يادگيری بر  مبني بر

د بر كنها داللت مينتايج پژوهش. پيشرفت تحصيلي هست
 و اينكه استفاده از سطوح پيشرفته راهبردهای شناختي

دار از بيني كننده مثبت و معنيفراشناختي، يک پيش
                                                           

1 Cognitive strategies 
2 Meta Cognitive strategies 
3 Rehearsal 
4 Elaboration 
5 Organization 
6 Rammstedt, Danner & Martin 
7 Self-efficacy 
8 Intrinsic Value 
9 Test anxiety 

پيشينه نظری  با عنايت به مطالب و لذا پيشرفت است؛
در اين پژوهش، محققان به دنبال آزمايش اين فرض  شدهارائه
 باشند كه بين صفات شخصيتي، راهبردهای يادگيری ومي

بين كنندگي اين عوامل با ميزان همچنين ميزان پيش
نخبگان( رابطه ) پژوهان جوانعلمي در بين دانش موفقيت

 .معنادار وجود دارد

 روش
 نوع پژوهش

ين باز نوع همبستگي و پيش –مطالعه حاضر توصيفي 
بين متغيرها بررسي زماني و پيشهست كه در آن روابط هم

 شود.مي
 

 زمودنيآ
كليه  پژوهشاين جامعه آماری  :جامعه آماری الف(

نفر( بودند كه امتحانات المپياد  283) پژوهان جوانيدانش
را با موفقيت گذرانده و به باشگاه  وپرورشآموزش 90سال 
در حال حاضر عضو اين  يافته بودند وپژوهان جوان راهدانش

 باشگاه هستند. 
 206) نفر 283ي موردبررسنمونه  نمونه پژوهش: ب(

 دختر( بودند كه با توجه به توصيفي بودن تحقيق 77 پسر و
و تعداد كم جامعه آماری كليه افراد جامعه به روش سرشماری 

 نمونه آماری در پژوهش شركت داده شدند.  عنوانبه
 
 های پژوهشابزار

گيری متغيرها در اين استفاده برای اندازه مورد هایابزار
مقياس -2 نئو يتيشخصمقياس -1پژوهش عبارت بودند از: 

 .13يمي پنتريچخودتنظراهبردهای يادگيری 
اين مقياس كه  :عاملی نئو 5 14یتیشخصمقیاس ( 1

سؤالي است كه پنج  60است، يک آزمون  15ياسمقفرم كوتاه 
يي، گرايي، برونخوعامل اصلي شخصيت شامل روان آزرده 

های را در اندازه يشناسو وظيفه یسازگاريری، پذتجربه 
آيتم است  12سنجد. هر عامل شامل ی ليكرت ميادرجهپنج

 هست. اعتبار و 40حداكثر  و 0اقل نمره هر عامل كه حد
روايي اين مقياس در پژوهشي كه در مورد دانشجويان علوم 

10 Management and Effort 
11 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 Experience- 

Personality Inventory- Revised 
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، مورد تأييد شدهانجامهای تهران در ايران انساني دانشگاه
 قرارگرفته است. در اين پژوهش از دو روش باز آزمايي و

. تاس شدهاستفادههمساني دروني برای برآورد ضريب اعتبار 
، ضريب همبستگي نمرات نوبت مدتكوتاهباز آزمايي  درروش

، برای هر يک اجراشدههفته  3تا  2بين  بافاصلهدوم كه  اول و
است. اين ضرايب برای  شدهمحاسبهجداگانه  طوربهاز عوامل 

/. است. در 86./65 ./78 ./82 ./84پنج عامل به ترتيب برابر با 
برای باز آزمايي  1983 مک كری در سال پژوهشي كه كاستا و

دانشجويان به  نفر از 208روی  فرم كوتاه آزمون مدتكوتاه
فاصله سه ماه انجام دادند، ضرايب اعتبار برای پنج عامل به 

كه نشانه  /. محاسبه شد؛79و  /؛79 ./80 ./75 ./83ترتيب 
همساني دروني خوب آزمون است. برای بررسي روايي اين 

گانه، ضريب همبستگي ز عوامل پنجمقياس نيز برای هر يک ا
رای ب نئوفرم بلند آزمون  های فرم كوتاه وپيرسون بين نمره

 آمدهدستبهنفر آزمودني محاسبه شد. ضرايب همبستگي  40
 /؛41 ./71 ./72 ./70برای هر يک از عوامل به ترتيب برابر با 

نئو  يتيشخص/. بود. اين نتايج روايي فرم كوتاه مقياس 75و 
همكاران خرمايي و  [. نتايج تحقيق34كنند ]أييد ميرا ت

بزرگ شخصيت بود  عامل پنج استقالل دهندهنشان [ نيز35]
ها در درصد واريانس كل نمونه 38/60و پنج عامل درمجموع 

همچنين پايايي آزمون در حد  ارزيابي روايي آزمون نشان داد.
[ نيز با 36] همكارانگانه بود. قلي زاده و مطلوب در ابعاد پنج

و  84/0تا  79/0روش باز آزمايي برای پنج عامل ضرايب بين 
را برای اين آزمون  76/0تا  48/0ضريب آلفای كرونباخ بين 

 حاضر بهاند. ضريب آلفای كرونباخ در پژوهش گزارش نموده
ی، برونسازگار روان آزرده خويي، هایيژگيوترتيب برای 

/. 81/.، 73/.، 79/.، 75 ریيپذي و تجربه شناسيي، وظيفهگرا
 آمده است.دست/. به80و 

مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( 2
يک ابزار خود گزارشي است كه در مركز ملي پنتریچ: 

يری يادگ برای بهبود تدريس و تحقيقات دانشگاه ميشيگان
در مقطع متوسطه ساخته شد. اين پرسشنامه توسط پينتريچ، 

با استفاده از يک  1991چي در سال مک كي. اسميت، گارسي
اين ابزار در . نفری از دانشجويان هنجار شده است 380نمونه 

است و ابزار دارای سه  كاررفتهبه [37] ينيعابدايران توسط 
 بخش راهبردهای انگيزشي، راهبردهای يادگيری و

 81راهبردهای مديريت منابع است. در كل اين آزمون دارای 
گويه است كه اهداف  31 یداراگيزشي سؤال هست. بخش ان

ها يادگيری، باورهای آن باورهای ارزشي نسبت به مطالعه و و
 و هايشان برای موفقيت در يک دوره تحصيليدرباره مهارت

بخش راهبردهای يادگيری نيز  و سنجد؛اضطراب آزمون را مي
فراشناختي  گويه است كه راهبردهای شناختي و 31شامل 

قرار  موردسنجشيه نيز مديريت منابع را گو 19 و مختلف
دقيقه به طول  30تا  20دهد. اجرای اين ابزار تقريباً مي
گذاری، پاسخ هر گويه با استفاده از مقياس انجامد. در نمرهمي
اصالً در مورد من صدق )1ای طيف ليكرت از درجه 7

گذاری )كامالً در مورد من صادق است( نمره7كند( تا نمي
 صورت معكوسها بهدر اين پرسشنامه بعضي از گويه شود.مي

اند ذكر كرده[ 26]همكاران  و ينتريچپ شوند.گذاری مينمره
ها قوی ضرايب آلفای كرونباخ( مقياس) كه همساني دروني

تحليل عاملي تأييدی، ساختار عاملي مناسبي را نشان  است و
بي از بين مناسعالوه، ابزار دارای روايي پيشدهد. بهمي

پيشرفت واقعي دانشجويان در يک درس بود. ضرايب آلفای 
 همكاران ها در مطالعه پينتريچ وآمده برای مقياسدستبه

 /؛52يادگيری حداقل  -های راهبردهای انگيزشيبرای مقياس
 يسامانآمده است. همچنين البرزی و دست/. به90حداكثر  و
ه راهبردهای پرسشنام»اعتبار . برای به دست آوردن [38]

 يي استفاده كردندباز آزمااز روش « انگيزشي برای يادگيری
/. به دست آمد. ضريب آلفای كرونباخ در 76 كه ضريب اعتبار

 است. آمدهدستبه/. 73پژوهش حاضر برای كل مقياس 
 

 شیوه اجرای پژوهش
 عاملي نئو 5 يتيشخصبرای اجرای اين پژوهش، مقياس 

 توسط ی خودتنظيمي پنتريچمقياس راهبردهای يادگير و
نفر تكميل گرديد. هر آزمودني پس از دادن توضيحات  283

بين  نفر 20تا  15ی هاگروه صورتبهالزم از سوی پژوهشگر 
آزمودني  76پاسخ دادند. تعداد  هاپرسشدقيقه به  40تا  30

به دليل كمبود وقت از  نفر 19به دليل اعالم عدم همكاری، 
آزمودني به علت  24 اری نمودند وشركت در پژوهش خودد
ه های آماری كنار گذاشتها، از تحليلپاسخ ناقص به پرسشنامه

 119)164به  موردپژوهشبدين ترتيب نمونه نهايي  شدند.
كننده به كاهش يافت. افراد شركت دختر( آزمودني 45 پسر و

، 19شناسي ، زيست29 ، رياضي32تفكيک رشته، ادبيات 
نفر بودند.  43 نجوم و 17 ، كامپيوتر18 ، فيزيک20 شيمي

های پژوهان از مدالگيری پيشرفت تحصيلي دانشبرای اندازه
 27) طال، نقره و برنزی كه در ارزشيابي پاياني دوره تابستاني

 ( كسب كرده بودند استفاده شد.90 شهريور
 

 هاشیوه تحلیل داده
اس. پي. اس. اس از شاخص ها با كمکبرای تحليل داده

های آماری شامل ميانگين، انحراف استاندارد، ها و روش
 و تحليل تشخيص استفاده شد. ضريب همبستگي پيرسون
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 نتایج 
 پژوهاندختر( از دانش 45 پسر و 119) نفر 164تعداد 

جوان در اين مطالعه شركت نمودند. ميانگين سني گروه نمونه 
تعداد بود.  32/2و ميانگين تعداد فرزندان خانواده  31/17

، 29 رياضي ،32 كننده به تفكيک رشته، ادبياتافراد شركت

 و 17 ، كامپيوتر18 ، فيزيک20 ، شيمي19 شناسيزيست
نفر  63نفر مدال طال،  43نفر بودند. از اين تعداد،  42 نجوم

 1اند. جدول نفر نيز مدال برنز كسب كرده 57 و مدال نقره
 يزانم كيکتف به شخصيتي هایهای توصيفي ويژگيشاخص
 دهد.مي ها را نشانعلمي نمونه موفقيت

 علمی موفقیت میزان تفکیک به شخصیتی هایهای توصیفی ویژگی. شاخص1جدول 

 مقياس/شاخص
 انحراف استاندارد ميانگين

 برنز نقره طال برنز نقره طال

 82/3 06/4 91/5 17/25 27/25 86/26 نوروز گرايي
 73/3 24/3 53/3 67/24 67/24 16/24 گراييبرون

 45/4 79/3 88/3 05/27 70/26 56/27 تجربه پذيری
 29/4 24/4 91/3 56/22 95/22 70/23 سازگاری

 38/4 47/6 86/3 63/27 43/29 21/27 شناسيوظيفه

 های توصیفی راهبردهای خودتنظیمی یادگیری به تفکیک میزان موفقیت علمیشاخص .2 جدول

 مقياس/شاخص
 ف استانداردانحرا ميانگين

 برنز نقره طال برنز نقره طال
 18/4 19/10 63/3 68/22 64/24 63/23 گذاری دروني نسبت به هدفارزش
 16/5 16/5 39/3 68/21 41/20 64/22 گذاری بيروني نسبت به هدفارزش

 94/4 13/5 86/4 33/35 67/35 98/34 گذاری نسبت به تكليفارزش
 57/3 58/3 59/3 44/23 08/23 68/22 كنترل باورهای يادگيری

 07/6 04/8 68/6 19/47 00/47 95/46 خود كارآمدی
 34/6 33/6 74/4 28/9 13/20 11/20 اضطراب امتحان

 98/4 53/8 62/4 54/16 43/16 34/17 مرور ذهني
 05/6 34/6 36/6 75/30 60/30 77/30 بسط دهي

 38/5 74/5 27/5 56/18 48/18 18/19 دهيسازمان
 52/4 51/5 56/5 23/26 86/26 04/26 انتقادی كرتف

 32/9 66/13 68/9 31/59 89/60 02/61 خود نظم دهي فراشناختي
 83/6 13/7 88/6 51/35 60/35 93/35 محيط مطالعه مديريت زمان و

 23/3 67/3 05/3 53/19 11/20 32/20 نظم دهي به تالش
 58/3 09/4 68/3 40/11 70/10 39/10 يادگيری از همساالن

 86/3 35/4 01/4 14/19 65/17 34/19 كمک طلبي

 های شخصیتی با راهبردهای خودتنظیمی یادگیریضریب همبستگی ویژگی .3جدول 
 شناسيوظيفه سازگاری تجربه پذيری گراييبرون روان آزرده خويي هامقياس

 133/0 091/0 088/0 097/0 061/0 گذاری دروني نسبت به هدفارزش
 095/0 070/0 064/0 093/0 118/0 ذاری بيروني نسبت به هدفگارزش

 195/0* 148/0 165/0* 059/0 053/0 گذاری نسبت به تكليفارزش
 124/0 169/0* 194/0* 077/0 084/0 كنترل باورهای يادگيری

 090/0 102/0 023/0 137/0 132/0 خود كارآمدی
 164/0* 069/0 020/0 051/0 282/0** اضطراب امتحان

 048/0 019/0 155/0* 039/0 128/0 مرور ذهني
 044/0 063/0 124/0 103/0 077/0 بسط دهي

 074/0 011/0 168/0* 090/0 005/0 دهيسازمان
 094/0 022/0 072/0 099/0 146/0 تفكر انتقادی

 069/0 031/0 092/0 149/0 215/0** خود نظم دهي فرا شناختي
 021/0 065/0 166/0* 027/0 108/0 محيط مطالعه مديريت زمان و

 037/0 031/0 051/0 121/0 034/0 نظم دهي به تالش
 060/0 072/0 191/0* 178/0* 034/0 يادگيری از همساالن

 108/0 075/0 062/0 065/0 105/0 كمک طلبي
*05/0p< - **01/0p<
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شود، ميانگين مشاهده مي 3 و 2طور كه در جدول همان
راهبردهای  وهای شخصيتي انحراف استاندارد ويژگي و

 .اندشدهيادگيری خودتنظيمي به تفكيک نوع مدال ارائه
شود، بين ويژگي مشاهده مي 3طور كه در جدول همان

 «اضطراب امتحان»شخصيتي نوروز گرايي با متغيرهای 
(282/0r= و )«خود نظم دهي فراشناختي( »215/0r= در )

دار وجود دارد. بين همبستگي مثبت معني  >01/0pسطح 
« النيادگيری از همسا»با متغير  گرايييژگي شخصيتي برونو

( =r -178/0) همبستگي منفي معنادار >p 05/0در سطح 
 وجود دارد. بين ويژگي شخصيتي تجربه پذيری با متغيرهای

كنترل »(، =165/0r« )گذاری نسبت به تكليفارزش»
(، =155/0r) «مرور ذهني»(، =194/0r) «باورهای يادگيری

يادگيری از » و (=166/0r) «محيط مطالعه زمان و مديريت»
همبستگي مثبت  >p 05/0 (، در سطح=191/0r) «همساالن

معنادار وجود دارد. بين ويژگي شخصيتي سازگاری نيز با 
 سطح ( در=169/0r) «كنترل باورهای يادگيری» متغير

05/0 p<داری وجود دارد. همچنين همبستگي مثبت معني
 يرهایشناسي با متغخصيت يعني وظيفهبين آخرين ويژگي ش

اضطراب » و (=195/0r) «گذاری نسبت به تكليفارزش»
 همبستگي مثبت و >p 05/0 (، در سطح=164/0r) «امتحان

 دار وجود دارد.معني

 . آزمون چند متغیری المبدای ویلکس4 جدول
آزمون 

 تابع

المبدای 
 ويلكس

 خي دو
درجه 
 آزادی

سطح 
 داریمعني

 170/0 42 618/50 714/0 2از  1

2 885/0 320/18 20 566/0 

 
آزمون چند متغيره المبدای ويلكس فرض صفر  4جدول 

دهد كه مقدار تابع دهد و نشان ميرا مورد آزمون قرار مي
رابر ب برنز تشخيص تقريباً برای افراد دارای مدال طال، نقره و

، است 05/0 تر ازداری بزرگسطح معني ازآنجاكهاست. 
ابراين تفاوت معناداری بين مقدار تابع تشخيص افراد دارای بن

 برنز وجود ندارد. مدال طال، نقره و

جدول فوق  شود درمشاهده مي 5كه در جدول  طورهمان
 بين به توانايي تشخيصاز متغيرهای پيش هركدامميزاني كه 

است. ضرايب  شدهارائهاند، بين طبقات كمک نموده
شخيص تقريباً همانند ضرايب همبستگي تابع ت استانداردشده

های موجود كند. با توجه به دادهتغيير مي -1+ تا 1بين مقدار 
، های شخصيتي، در تابع يک به ترتيب از ويژگي5در جدول 
و از راهبردهای  (605/0« )شناسيوظيفه»مقياس 

 «نظم دهي فراشناختي خود»خودتنظيمي يادگيری، مقياس 

ری بين، كمک بيشتپيش ( نسبت به بقيه متغيرهای114/0)
ر تابع د و اند؛بيني نوع مدال كردهبه تشخيص طبقات يا پيش

 سازگاری»های شخصيتي، مقياس دوم به ترتيب از ويژگي
نظم  خود»از راهبردهای خودتنظيمي يادگيری،  ( و623/0«)

( نسبت به بقيه متغيرهای 579/0) «دهي فراشناختي
ين كمک بيشتری به تشخيص طبقات يا موفقيت علمي بپيش
 اند.كرده پژوهاندانش

 . ضرایب استانداردشده تابع تشخیص5جدول 

 /تابع متغيرها
 هاتابع

 دو يک

 472/0 309/0 گذاری دروني نسبت به هدفارزش
 -047/0 -484/0 گذاری بيروني نسبت به هدفارزش

 082/0 170/0 گذاری نسبت به تكليفارزش
 -391/0 128/0 كنترل باورهای يادگيری

 104/0 -138/0 خود كارآمدی
 290/0 277/0 اضطراب امتحان

 333/0 117/0 مرور ذهني
 058/0 -085/0 بسط دهي

 461/0 -012/0 دهيسازمان
 208/0 433/0 تفكر انتقادی

 -613/0 114/0 خود نظم دهي فرا شناختي
 57/0 ./484 مطالعه محيط و زمان مديريت

 579/0 473/0 نظم دهي به تالش
 069/0 188/0 يادگيری از همساالن

 214/0 197/0 كمک طلبي
 527/0 -383/0 نوروزگرايي

 -213/0 311/0 گرایبرون
 -204/0 -415/0 تجربه پذيری

 623/0 -089/0 سازگاری
 033/0 605/0 شناسيوظيفه

 
دال طال، در اين پژوهش تحليل تشخيص با افراد دارای م

ای همتغيرهای ويژگي متغير وابسته و عنوانبهبرنز  نقره و
 عنوانبهراهبردهای خودتنظيمي يادگيری  شخصيتي و

نشان  طرفهبين انجام شد. تحليل واريانس يکمتغيرهای پيش
برنز بر روی متغيرهای  داد كه افراد دارای مدال طال، نقره و

برابر  دو در تابع اول خي) بين با يكديگر تفاوت نداشتندپيش
و خي دو در تابع دوم برابر  <df= ،05/0p 62/50،42با 
32/18 ،20df= ،05/0p> درصد  6/54(. تابع تشخيص برای

بيني انجام داده و برای آميزی پيشموفقيت طوربهاز موارد 
از افراد دارای مدال  %54درصد از افراد دارای مدال طال،  2/51

ي درستبهافراد دارای مدال برنز درصد از  9/57 و نقره
 بيني كرده است.پيش

يا عدم موفقيت تابع تشخيص نشان  خالصه موفقيت و
 34در  و مورد افراد طاليي 43مورد از  22دهد كه در مي

مورد افراد  57مورد از  33در  ی وانقرهمورد افراد  63مورد از 
 جزهب و بيني كرده است؛ي پيشدرستبهبرنزی، تابع تشخيص 
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، «گذاری بيروني نسبت به هدفارزش»های در مقياس 
(، در ساير >05/0p« )شناسيوظيفه» و «كمک طلبي»

از  هركدام( برای <05/0p) داریها اختالف معنيمقياس
زی و برن ایبين افراد طاليي، نقرههای متغيرهای پيشطبقه

گذاری بيروني ارزش» هایيعني مقياس مشاهده نشده است؛
ور طبه« شناسيوظيفه» و «كمک طلبي»، «به هدف نسبت
بيني كننده موفقيت علمي ( پيش>05/0p) داریمعني
نفر  164نفر از  89بنابراين  پژوهان جوان بوده است؛دانش

نرخ موفقيت در اين  و اند؛شدهیبنددستهي درستبه
 است. %6/54بندی طبقه

 گیریبحث و نتیجه
های طه ويژگيبررسي راب باهدفپژوهش حاضر 

همچنين  يمي يادگيری وخودتنظشخصيتي، راهبردهای 
پژوهان جوان بر اساس بيني موفقيت علمي دانشپيش

 های شخصيتي وبين، يعني ويژگيمتغيرهای پيش
 هایيافته. است شدهانجاميادگيری  - راهبردهای انگيزشي

همبستگي معناداری بين متغيرهای شخصيتي  پژوهش حاضر
 یهاعلمي نشان داده است. اين يافته با يافتهموفقيت  و

و  سربا؛ [14] فرنهام و ديگران ؛[10] كوماجارو و ديگران
؛ [7] و ديگرانداميان ؛ [8] و ديگران سوتين؛ [6] پاساريكا

؛ دومفارت [25] ؛ رامستد، دانر و مارتين[17] كافمن و ديگران
داد كه ها نشان مطابقت دارد. همچنين يافته [18] و نوبوئر

بين تحقيق شامل پنج عامل بزرگ بعضي از متغيرهای پيش
يادگيری ميزان -متغيرهای راهبردهای انگيزشي شخصيت و

 و بيني كرده استجوان را پيش پژوهاندانشموفقيت علمي 
ي های خوبكنندهبينيبرخي از متغيرهای مستقل نيز پيش

فرادی نبوده است. ا پژوهاندانشبرای ميزان موفقيت علمي 
ز اند اگرايي نمره بيشتری كسب كرده نوروز متغير كه در

خود نظم دهي فراشناختي باالتری نيز  اضطراب امتحان و
قت های قبلي مطاباين يافته با نتايج پژوهش. برخوردار بودند

نوروز گرايي از  ازجملههای شخصيتي ويژگي [14كند ]مي
طراب مطرح شناختي هستند كه برای تبيين اضعوامل روان
ثباتي عاطفي، اضطراب باال، گرايش به تجربه شدند. بي

احساسات منفي مانند عدم پايداری هيجاني، خجالت، 
كنار  نفس پايين و ضعف در، عزت1احساس گناه، بدبيني

های اصلي نوروز گرايي است. افراد آمدن با مشكالت از مؤلفه
ها ه آنترين مشخصنوروز دارای اضطراب باال هستند و مهم

همين عامل اضطراب است. استفاده از راهبردهای فراشناختي 
امواج  غيرطبيعي جلوه دهد. شايد افراد را كمي غيرعادی و

مغزی افراد در هنگام فراشناخت روی بتا و گاما قرار دارد، 

                                                           
 

فعال است و درجه هشياری فرد  شدتبهيعني حالتي كه مغز 
ن اضطراب است و ممكيجه اين حالت شبه درنتبسيار باالست. 

يرعادی به نظر برسد. لذا ممكن غافراد معمولي  ازنظراست 
 باهوشاست ابزارهای ما هم نتواند اين حالت فراشناختي افراد 

ي اندازه بگيرند. در حالت فراشناخت دانش درستبهو نخبه را 
 های يادگيری و اعمال كنترلفرد درباره فرآيند تفكر، فعاليت

گر شناخت باعث يادگيری است، فراشناخت ها هست. ابر آن
باعث يادگيری از فرآيند يادگيری است. همچنين فراشناخت 
شكلي از شناخت است كه بر فرآيندهای شناختي اعمال 

كند. در خود نظم دهي فراشناختي فرد كنترل و نظارت مي
 د وكنشناختي بر فرايند شناخت نيز نظارت ميروان ازلحاظ

مصرف انرژی رواني زيادی دارد. دغدغه اين عمل نياز به 
كنترل فرايندهای فكری ممكن است اضطراب افراد را افزايش 

 اينكه و پژوهاندانشرقابت باالی  دهد. به علت حساسيت و
فراشناختي خود برای  بايد از تمامي فرايندهای شناختي و

پيروزی در رقابت با رقبای خود استفاده كنند اضطراب آنان 
های عادی اما ممكن است در موقعيت يابد؛افزايش مي

 اضطراب آنان در حد معناداری باال نباشد.
های اين تحقيق ويژگي شخصيتي بر اساس يافته

گرايي با متغير يادگيری از همساالن، همبستگي منفي برون
داشته است. افراد دارای اين خصوصيت، اجتماعي و جرئت 

ن كار كنند اين افراد دهند با ديگراورز هستند و ترجيح مي
بين هستند و تمايل نسبت به رويدادهای زندگي خود خوش

گونه كه هست به های خود را هماندارند افكار و احساس
خيال و كمي اطرافيان خود نشان دهند. معموالً پرحرف، بي

 باشگاه به علت رقابت و پژوهان درپرخاشگرند. دانش
ی خود با ديگر رقبا حساسيت بااليي كه در روابط بين فرد

 دارند كمتر به دنبال يادگيری از همساالن خود هستند.
های شخصيتي تجربه پذير، با داشتن صفاتي مانند تيپ

ي طلباستقاللطلبي و روشنفكر بودن، تصور فعال، تنوع
 شدتبهشوند. اين اشخاص نسبت به پيرامون خود توصيف مي

های جديد كنجكاو بوده و دائماً در حال كسب تجربه
پردازی و زيباپسندی از خصوصيات ديگر اين باشند. خيالمي

های اين پژوهش نسبت به افراد است. آنان بر اساس يافته
. شود ارزش قائل هستندشان گذاشته ميتكليفي كه بر عهده

بر باورهايي كه نسبت به يادگيری دارند كنترل الزم نشان 
كنند. ها را مرور ميآموخته دهند. در ذهن خود مطالب ومي

مكان مطالعه خود مديريت مناسب نشان  نسبت به زمان و
كنند. ي استفاده ميخوببهاز وقت خود  دهند ومي

های تجربه پذير چون بيشتر به دنبال كسب شخصيت
ند كنيجه سعي ميدرنتهای فراوان از ديگران هستند، تجربه

1 Pessimism 
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ضر پژوهش حا نتايج بياموزند. در از همساالن نيز
 «كنترل باورهای يادگيری»های سازگار با متغير شخصيت

اند. افراد سازگار، صبور، اعتماد همبستگي مثبت نشان داده
 كننده و پذيرا هستند و برای عقايد و قوانين ديگران احترام و

ي بااليي دوستنوعحس همدردی و  از ارزش قائل بوده و
به ديگران برخوردارند و تمايل دارند كه در شرايط سخت 

هستند. اين تيپ  باعاطفهو  1دوستنوعياری رسانند زيرا 
شخصيت ضمن اينكه اعتماد به ديگران دارد، نسبت به 

يجه اين باور منجر درنتباورهای يادگيری خود نيز اعتماد دارد 
های هشود. يافتهای او ميكنترل بيشتر بر آموخته به تسلط و

با  يشناسي وظيفهاين پژوهش همچنين بين ويژگي شخصيت
اضطراب امتحان  گذاری نسبت به تكليف ومتغيرهای ارزش

 نيز همبستگي مثبت نشان داده است.
گيرند، افرادی كه در اين مقياس نمره بااليي مي

پذيری بااليي هستند. و دارای حس مسئوليت 2اعتمادقابل
ها تمايل دارند كه بر روی وظيفه و كار خود تمركز كنند. آن

خوب بودن هستند. برای  3و شديداً خواستار فت گراپيشر
های تحصيلي و شغلي هميشه به همين هم در موقعيت

رسند. نسبت به تكاليف خود های چشمگيری ميموفقيت
 خواهان پذيرند واهميت قائل هستند چون مسئوليت ارزش و

باشند. به همين خاطر نگراني از اينكه بتوانند پيشرفت زياد مي
تا حدی اضطراب امتحان  ي تكليف خود را انجام دهنددرستبه

چون  خواهند خوب باشند وها ميدهد. آنآنان را افزايش مي
د يابد. هرچندنبال خوب بودن هستند اضطرابشان افزايش مي

 اضطرابي كه. تواند طبيعي باشدبخشي از اين اضطراب مي
 ند طبيعيتواعملكرد روزمره آنان را با اختالل مواجه نسازد مي

 باشد.
داری بين های پژوهش نشان داد تفاوت معنييافته

يادگيری -راهبردهای انگيزشي های شخصيتي وويژگي
 اند يعنيپژوهان جوان با طبقاتي كه در آن قرارگرفتهدانش

نوع مدال اكتسابي آنان وجود ندارد. هر سه گروه تمامي 
 سطح اند وصورت مشترك گذراندهمراحل علمي را به

برای تمامي آنان يكسان  وپرورشآموزشامتحانات ورودی 
 توانند داشته باشند.يجه تفاوت زيادی نميدرنت بوده است و

جزئي  صورتبهاما  تمامي آنان از نخبگان كشور هستند؛
متغيرهای  و سازگاری و شناسيويژگي شخصيتي وظيفه

كمک طلبي و خود نظم  گذاری بيروني نسبت به هدف،ارزش
يعني نوع  پژوهاندانشفراشناختي با موفقيت علمي دهي 

 داری داشته است؛اند، رابطه معنيمدالي كه به دست آورده
د نوع مدالي كه افرا اند ميزان موفقيت علمي ويعني توانسته

                                                           
1 Altruism 
2 Trustworthiness 

بيني كند. اين يافته با ي پيشدرستبهكنند را كسب مي
ن و ؛ زيمرم[29] يچپنتر. كنندهای قبلي مطابقت مييافته
سبحاني نژاد و  ؛[2] ؛ ولترز[30] و سيف یالبرز ؛[21] پونز

 يسيرئ ؛[32] پور، حجازی و كيامنشمحسن ؛[39] عابدی
 .[18] و نوبوئر دومفارت و  ؛[25] رامستد، دانر و مارتين ؛[33]

ها هايي كه از آنسازگار با توجه به ويژگي شناس وافراد وظيفه
ختي باالتری برای موفقيت شناشد، آمادگي روان بردهنام

 پذيری بااليي كه دارند برعلمي دارند آنان به علت مسئوليت
نتيجه  كنند وكار خود تمركز بيشتری مي روی وظيفه و

آورند. افراد موفق بهتری در عملكرد تحصيلي به دست مي
آن اهداف  علمي برای اهداف بيروني خود ارزش قائل هستند و

رسيدن به  های علمي و. در فعاليتكنندبندی مييتاولورا 
از  خصوصبه نظرصاحب اهداف خود از افراد متخصص و

كنند. توانايي آنان در دبيران و والدين خود كمک دريافت مي
های های فراشناختي و جهت دادن و درك فعاليتفعاليت

توانند فرايندهای ذهني خود برای مي و شناختي باالست؛
 م كنند.يادگيری بيشتر را تنظي
های اين است كه دو متغير ويژگي نتيجه كلي بيانگر

 6/54اند شخصيتي و راهبردهای يادگيری مجموعاً توانسته
كسب مدال طال، نقره ) درصد از واريانس متغير موفقيت علمي

دهند كه بيني نمايند. نتايج همچنان نشان مييا برنز( را پيش
تر ت المپياد نتيجه بهكساني كه در امتحانا افراد موفق علمي و

تر شخصيتي بيش ازلحاظآورند افرادی هستند كه به دست مي
گونه افراد از سازگار هستند. همچنين اين شناس ووظيفه

راهبردهای انگيزشي و بخصوص راهبرهای يادگيری 
كنند. اين پژوهش فراشناختي به نحو احسن استفاده مي

 نع وها در حين اجرا با مواهمانند ساير پژوهش
هايي ترين محدوديتهايي مواجه بوده است. مهممحدوديت
پذيری نتايج اين پژوهش را با اشكال مواجه يمتعمكه ميزان 

رقابت شديدی كه بين  سازد، به علت ميزان حساسيت ومي
نخبگان وجود داشت، عدم همكاری آنان در پاسخ دادن به 

در اين ی حاضر به شركت اوعدههای پژوهشي بود پرسشنامه
نداشتن يک گروه گواه از  پژوهش نشدند. محدوديت ديگر

 كساني كه به داليلي موفق به پذيرش و ورود به باشگاه نشدند؛
-های شخصيتي و راهبردهای انگيزشيكه بتوان ويژگي

نهاد پيش لذا يادگيری آنان را با يكديگر مورد مقايسه قرارداد؛
اني كه موفق به های آتي يک گروه از كسگردد در پژوهشمي

واه گروه گ عنوانبهجمع نخبگان نشدند  پذيرش در باشگاه و
ه گردد كدر نظر گرفته شود. همچنين به مدارس پيشنهاد مي

 هایبيني ميزان موفقيت شاگردان خود در آزمونبرای پيش

3 Achievement - oriented 
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نوع  های شخصيتي وهای شناخت ويژگيالمپياد، از آزمون 
د. پژوهشگران در آينده راهبردهای يادگيری استفاده نماين

 پژوهاندانشای از توانند بر روی علل عدم همكاری عدهمي
گردد كه مدارس، نيز مطالعه نمايند. همچنين پيشنهاد مي

يادگيری را به دانش آموزان خود  راهبردهای انگيزشي و
د توانآموزش بدهند. آموزش مناسب توسط افراد متخصص مي

بر  اگردان اثرات بسيار عميقيدر يادگيری بيشتر و موفقيت ش
 جای بگذارد.

 تشکر و قدرداني
جوان با  پژوهاندانشاز كليه كساني كه در باشگاه 
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