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Abstract
Introduction: Two effective factors on educational progress are students' educational skills
and personality traits.
Aim: This study aimed to anticipate educational progress of students of Shahid Beheshti
University of Medical Science according to their educational skills and personality traits.
Methods: this was a correlative descriptive study. sample of 250 students was selected by
random cluster sampling method. Study tools included educational skills questionnaire and
NEO Personality Inventory. Data analysis was conducted by multiple regression method.
Results: the study results indicated that 43.1% of educational progress variance was
explained by factors of educational skills among which controlling learning activity,
concentration and self – efficacy,anticipated students' educational progress positively.
Furthermore personality traits explained 23.4% of educational progress variance. Students'
educational progress was anticipated negatively by neurosis and positively by extroversion
and conscientiousness.
Conclusion: the results suggested that it is feasible to anticipate students' educational
progress according to their educational skills and personality traits. So to enhance students'
academic performance it is necessary to consider factors of educational skills and personality
traits along with other factors.
Keywords: Educational Progress, Educational Skills, Personality Traits
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سمیه شعبانی ،1حسن پاشا شریفی ،2مالک میر هاشمی ،3صغری ابراهیمی قوام
 .7دکتری تخصصی ،گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رودهن ،رودهن ،ايران
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چکیده
مقدمه :دو عامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی ،مهارتهای تحصیلی دانشجويان و ويژگیهای شخصیتی هست.
هدف :هدف اين پژوهش پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس مؤلفههای
مهارتهای تحصیلی و ويژگیهای شخصیتی بود.
روش :اين پژوهش يک مطالعه توصیفی -تحلیلی است .نمونه  452نفرِ از دانشجويان از طريق نمونهگیری تصادفی خوشه ايی
انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مهارتهای تحصیلی و پرسشنامه شخصیتی  NEOبود .برای تجزيهوتحلیل دادهها
از رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافتهها :مؤلفه مای مهارتهای تحصیلی  29/7درصد از واريانس پیشرفت تحصیلی را تبیین میکرد .از بین مؤلفههای مهارتهای
تحصیلی ،کنترل بر فعالیت يادگیری ،تمرکز و خودکارآمدی ،بهصورت مثبت پیشرفت تحصیلی دانشجويان را پیشبینی می کرند.
ويژگیهای شخصیتی  49/2درصد از واريانس پیشرفت تحصیلی را تبیین میکرد .روان رنجوری ،بهصورت منفی و ويژگیهای
برونگرايی و وجدانی بودن بهصورت مثبت پیشرفت تحصیلی دانشجويان را پیشبینی میکردند.
نتیجهگیری :بر اساس مهارتهای تحصیلی و ويژگیهای شخصیتی ،میتوان پیشرفت تحصیلی دانشجويان را پیشبینی نمود .لذا
توجه به مهارتهای تحصیلی و ويژگیهای شخصیتی در کنار ساير عوامل تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی دانشجويان میتواند
باعث افزايش عملکرد آنان شود.
کلمات کلیدی :پیشرفت تحصیلی ،مهارتهای تحصیلی ،ويژگیهای شخصیتی
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هایمهارت

بینیپیشرفتتحصیلیبراساسمؤلفه

پیش

سمیه شعبانی و همکاران

9

مقدمه

پیشبینی کننده در بررسی تفاوتهای فردی در قلمرو

پیشرفت تحصیلی و عواملی که بهاحتمال زياد آن را تحت

پیشرفت تحصیلی موردتوجه قرارگرفتهاند .طبقه اول شامل

تأثیر قرار میدهند ،از دير باز مورد توجه روانشناسان و

اندازههای شناختی از قبیل آزمونهای پیشرفت و آزمونهای
4

شاخصهای موفقیت فعالیت های علمی در نظر گرفته

آزمونهای توانش و پیشرفت تحصیلی سنتی توانايی

میشود و ارزشیابی از آن يکی از ارکان ضروری و

پیشبینی عملکرد تحصیلی افراد را داشتهاند ،چراکه

اجتنابناپذير بهبود کیفیت نظام آموزشی است .توجه به اين

عملکرد قبلی فرد و سطح توانايی او عملکرد آتی او را

امر چیزی است که در تمام دنیا در رأس برنامههای توسعه

مشخص میکنند .طبقه دوم اندازههای مورداستفاده برای

آموزشی مدنظر قرار میگیرد .پیشرفت تحصیلی از اين

پیشبینی تفاوتهای فردی در عملکرد تحصیلی ،اندازههای

جهت اهمیت دارد که در يادگیری اثر داشته و

غیر شناختی هستند .مطالعات فراوانی نقش پیشبینی کننده

يادگیری آموزشگاهی ،پیشرفت تحصیلی را تحت

متغیرهای غیر شناختی را در پیشرفت تحصیلی بررسی

تأثیر قرار میدهد (کافمن .)4222 ،7پس شناسايی

کردهاند .اين اندازهها شامل خود پنداشت ،اعتمادبهنفس و

متغیرهايی که به نحوی با پیشرفت تحصیلی رابطه

حرمت خود ،روی آوردهای يادگیری( 9زانگ4222 ،؛

دارند از اهمیت به سزايی برخوردار است تا با تعديل

بوستا ،پرينس ،التات و هاکامر ،)4222،جهتگیری هدف و
2

5

يا برقراری اين متغیرها پیشرفت تحصیلی دانشجويان

راهبردهای يادگیری (کوپمان  ،باکش و بیجارد )4272 ،

را باال ببريم.

رگههای شخصیت (داف ،بويل ،دانلبو و فرگوسن،)4222 ،

با وجودی که کمیت و کیفیت يادگیری تحت تأثیر عوامل

سبکهای تفکر (زانگ4222 ،؛ زانگ  )4225و عوامل

متعددی از قبیل سطح عمومی هوش ،سالمت جسمی و

جمعیت شناختی از قبیل جنس ،سن ،طبقه اجتماعی –

روانی ،انگیزه ،امکانات محیط زندگی ،امکانات کمک

اقتصادی (زانگ )4222،هستند.

آموزشی و قابلیتهای شناختی قرار میگیرد ،اما روانشناسان

دانشجويان رشتههای علوم پزشکی نیز در بدو ورود به

مشاهده کرده اند آنچه حداقل در دوران دانشجويی بیشترين

دانشگاه با حجم عظیمی از مطالب درسی مواجه میشوند و

تأثیر را در وضعیت عملکرد تحصیلی دانشجويان دارد،

وقت زيادی را برای يادگیری اين مطالب اختصاص

مهارتهای عمومی مطالعه ،يادگیری درسی و يادآوری

میدهند ،اما از پیشرفت تحصیلی خود راضی نیستند .بسیاری

مطالب آموختهشده است .مطالعات متعدد نشان داده اند که

از روانشناسان دريافتند که عدم موفقیت تحصیلی بسیاری از

نارسايی در موضوع مهارتهای مطالعه و يادگیری میتواند

دانشجويان نه به اين خاطر است که توانايی ذهنی خوبی

تمام مزايای يک محیط آموزشی مطلوب و حتی قابلیتهای

ندارند ،بلکه آنها نمیدانند چطور مطالعه کنند و يا

هوشی ،شخصی و سالمت جسمی و روانی را تحتالشعاع

بهعبارتديگر از مهارتهای يادگیری و مطالعه اطالع
1

منفی خود قرار دهد و در صورت کارآمدی ،میتواند

چندانی ندارند (پیندار 4222 ،؛ به نقل از بادله شموشکی،

بسیاری از نارسايیهای موجود در محیط آموزشی و حتی

حسینی ،چرکزی و همکاران .)7934 ،در همین راستا

کاستی در انگیزش تحصیلی و سالمت جسمی – روانی را

تحقیقات متعددی انجامشده است ،نتايج مطالعه نوحی و

تعديل و جبران نمايد (مرکز مشاوره دانشجويان پزشکی
کشور7922 ،؛ به نقل از کوشان و حیدری .)7925 ،ادبیات
پژوهش نشان میدهد که دوطبقه مشخص از متغیرهای
1

. Kauffman
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مربیان تعلیم و تربیت بوده است و به عنوان يکی از

توانش است .محققان بیان کردهاند که استفاده از

2

پیشبینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مؤلفههای مهارتهای تحصیلی و ويژگیهای شخصیتی در دانشجويان علوم پزشکی شهید بهشتی

که دانشجويان از عادتها و مهارتهای مطالعه ضعیفی

تخصصی دانش پیشین ،قویترين عامل پیشبینی کننده

برخوردار هستند و در مديريت زمان و برنامهريزی،

پیشرفت دانشجويان با ارجحیت بر ديگر متغیرهاست،

يادداشتبرداری و تمرکز برای مطالعه مشکلدارند (به نقل

متغیرهايی که در مدل وجود دارند ،به همراه موفقیتهای

از بادله و همکاران.)7934 ،

پیشین مطالعه جمعاً  55درصد واريانس پیشرفت تحصیلی را

پژوهشهای زيادی نشان میدهد که دانشجويانی که در

تبیین میکنند .همچنین ابراهیمی ( )7935نشان داد که

خصوص راهبردهای مطالعه و يادگیری نسبت به دانشجويان

خودکارآمدی تحصیلی و عالقه به مطالعه با راهبردهای

ديگر در سطح پايینتری قرار دارند و دانشجويانی که در

پردازش اطالعات و نظم دهی يادگیری رابطه معناداری دارد

دوره دبیرستان با راهبردهای مطالعه و يادگیری آشنايی

و در نتیجه خودکارآمدی تحصیلی و عالقه به مطالعه به

نداشتهاند ،در دوره تحصیلی خود در دانشگاه مشکالت

واسطه رابطه با راهبردهای پردازش اطالعات ،به طور

بیشتری در خصوص به کار بستن اطالعات و دانش خود و

معناداری نظم دهی يادگیری را پیشبینی میکند.

نیز طی کردن مقاطع تحصیلی پیدرپی دارند (هولند،7

همچنین مطالعات درزمینهٔ رابطه عملکرد تحصیلی و

 .)422همچنین البادران 4و همکاران ( )4272در پژوهشی

عادتهای مطالعه نشان دادهاند که عادتهای مطالعه خوب

به اين نتیجه دست يافتند که فراشناخت و خودکارآمدی

با عملکرد تحصیلی رابطه مثبتی دارد ،يعنی هرچه فرد دارای

قادر بهپیش بینی مثبت و معنادار انگیزه و عملکرد تحصیلی

عادتهای مطالعه ايی مناسبی باشد عملکرد بهتری خواهد

دانشجويان هستند .دانشجويان ارتباط و همبستگی مثبت و

داشت (دی ال فونت  ،کاردل ،4223 ،1فريدونی مقدم و

معناداری وجود دارد.

چراغیان.)7922 ،

بر اساس پژوهشهای ذکرشده به نظر میرسد تفاوت بین

در پژوهش گوردن )4223( 2نیز نشان داده شد که

نمرات دانشجويان با نمرات باال و پايین به دلیل مهارتهای

دانشجويانی که در ترمهای تحصیلی خود دچار شکست

يادگیری و شیوههای مطالعه متفاوت آنهاست و عاملی که

نشده بودند ،اضطراب کمتری داشتند ،ايده اصلی درس را

باعث اين تفاوت افراد از يکديگر میشود روشهای خاص

بهتر درک میکردند ،در پردازش اطالعات موفقتر بودند و

مطالعه و يادگیری آنها است؛ بنابراين به نظر میرسد برای

از راهبردهای خودآزمايی و آزمون نسبت به دانشجويان

اينکه دانشجويان در دانشگاه عملکرد مناسبی داشته باشند،

ديگر بیشتر استفاده میکردند .همچنین پژوهش رابیا خالیال

3

بايد از مهارتهای تحصیلی و راهبردهای يادگیری متفاوتی

خالیال )4272( 3نیزنشان داد که خود پنداره مثبت به طور

استفاده کنند .درنتیجه مهارتهای تحصیلی به يادگیرندگان

مستقیم با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد .اضطراب امتحان و

کمک میکند که از عهده موقعیتهای گوناگون يادگیری

انگیزش درونی نقش واسطهای در ارتباط میان خود پنداره و

بهطور کارآمدتر و مؤثرتری برآيند ،به گونه ايی که

پیشرفت تحصیلی داشتند .همچنین انگیزش بهطور معناداری

اطالعات جديد کسبشده ،نگهداری و در يادگیریهای

اثرات منفی اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی را تعديل

بعدی به کار گرفته میشوند .همچنین رابا و همکاران

77

میکند و اثرات مثبت بر آن دارد .همچنین لی 72و بانگ

( )4272نیز در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که
دانشجويانی که از استراتژی های مطالعه و يادگیری استفاده
نمیکنند با مشکالتی روبهرو هستند .مدل هیلکاری،9

4
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همکاران (  )792در دانشگاه علوم پزشکی کرمان نشان داد

نوجی 2و کومیولینین )4222( 5نیز نشان میدهد حوزه

سمیه شعبانی و همکاران

5

بهعنوان پیشبینهای پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی

مدل معادالت ساختاری بیانگر آن است که هوش عمومی،

يادگیری «در دانش آموزان مقطع متوسطه کشور کره

وظیفهشناسی ،برونگرايی و روان رنجور خويی

جنوبی پرداختند .نتايج نشان داد که عزتنفس موجب

رویهمرفته با عملکرد تحصیلی ارتباط معناداری دارند.

پیشبینی خودتنظیمی شده است و عالقه شخصی میتواند

در پژوهشی ديگرکوماراجو ،کارايو ،اسچمیک و اودايک

پیشبینی کننده خوبی برای خودتنظیمی باشد و پیشرفت

( ،)4277سالکوفسکی ،ايوستین ،مستوراس ،باتون.

تحصیلی باشد.

اوسبورن )4277( 2بیان کردند که پنج ويژگی شخصیتی

همچنین پنگ )4274( 7در پژوهشی نشان داد که

باهم ديگر  72درصد واريانس عملکرد تحصیلی را تبیین

خودکارآمدی ارزشهای ذاتی و راهبردهای شناختی با

میکنند و سبکهای يادگیری  9درصد ديگر از واريانس

عملکرد دانشجويان در امتحانات وابستگی نزديک دارد و

عملکرد تحصیلی را تبیین میکنند ،همچنین باز بودن نسبت

اضطراب ناشی از امتحان ،يک فاکتور احساسی منفی است

به تجربه از طريق سبکهای يادگیری ،عملکرد تحصیلی را

که با عملکرد تحصیلی دارای همبستگی منفی است و در

میانجیگری میکند ،همچنین عملکرد تحصیلی دانشجويان

میان پنج متغیر (مربوط به راهبردهای يادگیری خودتنظیم)

بهوسیلهی ويژگیهای وظیفهشناسی ،سازگاری و عاطفه

خودکار آمدی تأثیر بسیار قویتری بر عملکرد تحصیلی

مثبت پیشبینی میشود .همچنین نتايج پژوهش چامورو –

دانشجويان دارد .همچنین پیک و میلر ( )4272نیز نشان

پرموزيک و فارنهام ( )4222نشان داد که عملکرد تحصیلی

دادند که هرچه فراگیران از اين راهبردها بیشتر استفاده کنند

با رويکرد يادگیری عمیق ،رويکرد يادگیری استراتژيک با

در اجرای وظیفه خود بهتر عمل میکنند و موفقیت بیشتری

باز بودن به تجربه و وظیفهشناسی ارتباط مثبت معناداری

به دست می آورند.

دارد .پتسکا (  )422نیز در پژوهش خود نشان داد که رابطه

برگر و کارابینک ( )4272نیز در تحقیق خود به اين نتیجه

مثبتی بین وظیفهشناسی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد (نقل

رسیدند که بین خودتنظیمی ،راهبردهای يادگیری و

از بهروزی و همکاران.)7932 ،

انگیزش ،رابطه معناداری وجود دارد .به اين معنا که کاربرد

با توجه به مطالب ذکرشده ،به نظر میرسد روشهای مطالعه

موفقیتآمیز راهبردهای خودتنظیمی مثل " تکرار " و"

و دارا بودن مهارتهای تحصیلی ،ويژگیهای شخصیتی در

سازماندهی" منجر به باال رفتن باورهای خودکارآمدی

يادگیری درسی مؤثر است و اين عوامل به همراه

میشود و بنابراين درگیری دانش آموزان در يادگیری

مهارتهای شناختی و عملی و به دلیل رابطه تنگاتنگ آنها

دروس افزايش میيابد.

با پیشرفت تحصیلی ،بالطبع درنهايت در سرنوشت شغلی

بر اساس ادبیات پژوهش از ديگر عوامل مؤثر در پیشرفت

دانشجويان مؤثر است .البته بهرغم مطالعات انجامشده

تحصیلی دانشجويان ،ويژگیهای شخصیتی است .نتايج

9

درزمینهٔ اثربخشی مؤلفههای متعدد بر پیشرفت تحصیلی،

پژوهش پورپات ( )4272در بررسی ارتباط میان شخصیت و

کمتر مطالعه ايی است که بهطور همزمان به تعیین سهم

عملکرد تحصیلی با استفاده از فرا تحلیل نشان داد که

ويژگیهای شخصیتی به همراه مؤلفههای مهارتهای

عملکرد تحصیلی ارتباط معنیدار و مثبت با سازگاری،

تحصیلی در پیشرفت تحصیلی پرداخته است ،لذا با توجه به

وظیفهشناسی و باز بودن نسبت به تجربه دارد .در همین راستا

چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی ذکرشده هدف اصلی

روساندر ،بکسروم 4و استنبرگ ( )4277در مطالعه خود با

پژوهش حاضر تعیین سهم مؤلفههای مهارتهای تحصیلی و

عنوان ويژگیهای شخصیتی و هوش عمومی بهعنوان
1

.Peng
.Rosander & Backstrom

2

.Schmeck & Avdic
.Saklofske, Austin,Mastoras,Beaton & Osborne
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( )4272در مطالعهای به بررسی آزمون عالقه و عزتنفس

پیشبینی کنندههای عملکرد تحصیلی نشان دادند که نتايج

پیشبینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مؤلفههای مهارتهای تحصیلی و ويژگیهای شخصیتی در دانشجويان علوم پزشکی شهید بهشتی

ويژگیهای شخصیتی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی

برونگرايی و تجربه پذيری ضريب پايای با فاصله شش سال

دانشجويان بود.

 2/ 2تا  2/29و توافق پذيری و وجدان گرايی با فاصله دو
سال به ترتیب  2/13و  2/ 9گزارششده است (فتحی

روش بررسی

آشتیانی.)7922 ،

اين پژوهش جامعه آماری شامل دانشجويان دانشگاه علوم

مهارتهای تحصیلی از پرسشنامه مهارتهای تحصیلی،

پزشکی شهید بهشتی در حال تحصیلی در سال 7935-3

شعبانی ( )7935استفاده شد .پرسشنامه شامل  72مؤلفه برای

بوده است .طبق آمار ارائهشده توسط واحد آموزش دانشگاه

سنجش مهارتهای تحصیلی در دانشجويان علوم پزشکی

تعداد کل دانشجويان در حال تحصیل در دانشکدهها

هست .اين  72مؤلفه شامل مهارتهای مطالعه فعال (

 79922نفر بود .برای انتخاب نمونه در اين پژوهش  412نفر

سؤال) ،پردازش اطالعات ( 1سؤال) ،فعالیتهای يادگیری

از روش نمونهگیری تصادفی چند مرحله ايی انتخاب شدند.

( سؤال) ،راهبردهای سازماندهی ( سؤال) ،کنترل بر

برای اين منظور ابتدا از میان  79دانشکده مختلف دانشگاه

فعالیت يادگیری ( 72سؤال) ،نظارت و ارزشیابی ( 2سؤال)،

علوم پزشکی شهید بهشتی 2 ،دانشکده پزشکی ،توانبخشی،

اضطراب ( 2سؤال) ،مديريت منابع ( 3سؤال) ،تمرکز (9

داروسازی و پرستاری بهصورت تصادفی انتخاب شدند .در

سؤال) ،انتخاب ايده اصلی ( 9سؤال) ،خالقیت ( 9سؤال)،

مرحله بعد از هر دانشکده  4کالس انتخاب و پرسشنامهها

مهارتهای اجتماعی بین فردی ( 3سؤال) ،خودکارآمدی

بین دانشجويان توزيع و پس از تکمیل ،جمعآوری شد .از

( 2سؤال) و انگیزه در يادگیری ( 2سؤال) است .نمرهگذاری

 412پرسشنامه جمعآوریشده ،پس از بررسی پرسشنامهها و

آزمون بهصورت پنج درجه ايی بر اساس طیف لیکرت از

خارج کردن پرسشنامههای مخدوش در نهايت 452

کامالً موافقم تا کامالً مخالفم است .روايی پرسشنامه از

پرسشنامه مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت.

طريق تحلیل عاملی اکتشافی و تأيیدی بهدستآمده است و

ابزارهای جمعآوری اطالعات دو پرسشنامه استاندارد به

پايايی کل پرسشنامه بهوسیله آلفای کرونباخ  2/37و پايايی

شرح زير بودند:

خرده مقیاسها در دامنه  2/95تا  2/17قرار داشت (شعبانی،

 - 1پرسشنامه سنجش صفات پنجگانه شخصیتی ()NEO
فرم کوتاه :با توجه به پیچیدگی و طوالنی بودن NEO-

 .)7935میانگین معدل يک سال تحصیلی دانشجويان نیز
برای سنجش پیشرفت تحصیلی آنان ثبت گرديد.

 PI-Rو از همه مهمتر تمايل نداشتن آزمودنی ها به ابزار

پس از جمعآوری اطالعات دادهها در برنامه ی  SPSSثبت

طوالنی در موقعیتهای بالینی و پژوهشی ،نسخه کوتاهی از

گرديد و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزيه

اين آزمون با عنوان پرسشنامه پنج عاملی ()NEO-FFI

و تحلیل قرار گرفت .در سطح توصیفی شاخصهای آماری

طراحیشده است .اين پرسشنامه شامل  2سؤال است

توصیفی فراوانی مطلق و نسبی ،میانگین و انحراف معیار

(کاستا و مک ری .)4222،به هريک از عوامل  74سؤال

تعیین گرديد .به منظور تحلیل استنباطی داده ها ،آزمون

اختصاص داده شده است که به هر سؤال بايد در مقیاس

همبستگی ،تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل واريانس

لیکرت کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کامالً

چند متغیره ( )MANOVAانجام شد.

موافقم پاسخ داده شود .بکر (  )422ضرايب آلفای کرونباخ
برای زير مقیاسهای  N, E, O, A, Cرا به ترتیب ،2/2

یافته ها:

 2/22 ،2/11 ،2/17 ،2/1ذکر کرد .ضريب پايايی باز

شرکت کنندگان اين پژوهش بر اساس نمونه  452نفری

آزمايی در دانشجويان آمريکايی با فاصله سه ماه  2/15تا

شامل  795دختر ( )%52و  775پسر (  )%2بودند ،همچنین

 2/29بود .برای خرده مقیاسهای روان رنجور خويی،
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اين پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است .در

 - 2پرسشنامه مهارتهای تحصیلی :جهت سنجش

سمیه شعبانی و همکاران

1

بر اساس دانشکده محل تحصیل شامل 24 ،نفر از دانشکده

جدول  7مقادير ضريب همبستگی پیرسون بین دو متغیر

پرستاری ( 9 ،)%99نفر از دانشکده پزشکی ( 51 ،)%45نفر

مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی را نشان میدهد.

از دانشکده توانبخشی ( )%49و  22نفر از دانشکده
داروسازی ( )%73بودند.

متغیر

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

متغیر

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

يادگیری فعال

2/554

2/27

مديريت منابع

2/557

2/27

پردازش اطالعات

2/232

2/27

تمرکز

2/942

2/27

فعالیتهای يادگیری

2/57

2/27

انتخاب ايده اصلی

2/ 2 7

2/452

راهبردهای سازماندهی

2/222

2/27

خالقیت

2/942

2/27

کنترل بر فعالیت يادگیری

2/595

2/27

مهارتهای اجتماعی بین فردی

2/559

2/27

نظارت و ارزشیابی

2/545

2/27

خودکارآمدی

2/592

2/27

اضطراب

2/491

2/27

انگیزه در يادگیری

2/422

2/27

مهارتهای تحصیلی

2/ 93

2/27

بر اساس نتايج جدول شماره  7مشاهده میشود که بین

هست ( .)p>2/27مثبت بودن روابط بهدستآمده نشان

مهارتهای تحصیلی و نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجويان

میدهد که بین اين متغیرها ارتباط مستقیمی وجود دارد و

با تمامی مؤلفههای مهارتهای تحصیلی ،بهجز مؤلفه

دانشجويان دارای مهارتهای تحصیلی باالتر ،از پیشرفت

انتخاب ايده اصلی ،مثبت و در سطح آلفای  2/27معنیدار

تحصیلی باالتری نیز برخوردار هستند.

جدول  :2خالصه آماره های مربوط به برازش مدل
مدل

R

 Rمجذور

خطای استاندارد برآورد

آماره دوربین-واتسون

7

2/ 5

2/297

7/42

7/273

با توجه به نتايج جدول  ،4ضريب همبستگی چندگانه بین

نشان میدهد مؤلفههای مهارتهای تحصیلی  29/7درصد از

متغیر مستقل و متغیر وابسته برابر با  2/ 5است .همچنین

واريانس پیشرفت تحصیلی را تبیین میکنند.

مقدار ضريب تعیین (مجذور  )Rبرابر با  2/297است که
جدول  :3نتایج آزمون تحلیل واریانس
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی داری

رگرسیون

391.126

14

27.938

18.044

0.001

باقیمانده

517.125

334

1.548

کل

908.251

348

مدل
7

نتايج آزمون تحلیل واريانس يک راهه در جدول  9نشان

میدهد مؤلفههای مهارتهای تحصیلی میتوانند تغییرات

داد که مقدار  Fبهدستآمده برابر با  72/222است که در

مربوط به متغیر پیشرفت تحصیلی را به خوبی تبیین نمايند و

سطح آلفای کوچکتر از  2/27معنیدار است که نشان

نشان دهنده مناسب بودن مدل رگرسیونی ارائهشده است.
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار بهزیستی روانشناختی

2

پیشبینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مؤلفههای مهارتهای تحصیلی و ويژگیهای شخصیتی در دانشجويان علوم پزشکی شهید بهشتی

جدول  :4تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی پیشرفت تحصیلی از طریق متغیر مؤلفههای مهارتهای تحصیلی
ضرایب استاندارد
مدل

شده

B

خطای استاندارد

Beta

T

سطح معنی داری

Tolerance

VIF

مطالعه فعال

0.042

0.026

0.107

1.589

0.113

0.375

2.669

پردازش اطالعات

0.007

0.027

0.019

0.266

0.790

0.343

2.917

فعالیتهای یادگیری

0.027

0.028

0.063

0.982

0.327

0.414

2.414

راهبردهای سازماندهی

0.005

0.025

0.013

0.206

0.837

0.443

2.260

کنترل بر فعالیت یادگیری

0.052

0.021

0.161

2.486

0.013

0.406

2.466

نظارت و ارزشیابی

0.036

0.022

0.106

1.589

0.113

0.381

2.622

اضطراب

-0.005

0.028

-0.009

-0.191

0.849

0.697

1.434

مدیریت منابع

0.021

0.023

0.068

0.943

0.346

0.325

3.080

تمرکز

0.072

0.035

0.094

2.027

0.043

0.799

1.252

انتخاب ایده اصلی

0.029

0.036

0.037

0.802

0.423

0.814

1.229

خالقیت

0.018

0.039

0.023

0.460

0.646

0.699

1.430

مهارتهای اجتماعی بین

0.035

0.022

0.112

1.553

0.121

0.330

3.029

فردی
خودکارآمدی

0.053

0.023

0.142

2.264

0.024

0.431

2.319

انگیزه در یادگیری

0.024

0.028

0.041

0.860

0.391

0.732

1.366

نتايج جدول  2نشان می دهد که در مدل نهايی با بررسی

تمرکز ( ،)β=2/232،p< 2/25و خودکارآمدی (2/25

ضرايب رگرسیون استاندارد ،از بین مؤلفههای مهارتهای

< )β=2/724،pبه صورت مثبت پیشرفت تحصیلی

تحصیلی ،کنترل بر فعالیت يادگیری (،)β=2/7 7،p< 2/25

دانشجويان را پیشبینی میکند.

جدول  :5ضریب همبستگی ویژگی های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی
ضریب همبستگی

سطح معنیداری

متغیر
روان رنجوری

-2/797

2/27

برونگرایی

2/ 4 3

2/27

باز بودن به تجربه

2/252

2/41

همدلی

2/755

2/27

وجدانی بودن

2/932

2/27

بر اساس نتايج بهدستآمده در جدول شماره  5همبستگی

 2/27معنیدار است ( .)p>2/27همبستگی بین ويژگی

بین ويژگی شخصیتی روان رنجوری با پیشرفت تحصیلی

شخصیتی باز بودن به تجربه با پیشرفت تحصیلی معنیدار

منفی و همبستگی بین ويژگیهای برونگرايی ،همدلی و

نیست.

وجدانی بودن با پیشرفت تحصیلی مثبت و در سطح آلفای
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ضرایب استاندارد نشده

شاخصهای هم خطی

سمیه شعبانی و همکاران

3

جدول  :6خالصه آماره های مربوط به برازش مدل

7

2/229

2/492

43/92

7/511

با توجه به نتايج جدول  ،ضريب همبستگی چندگانه بین

نشان میدهد ويژگیهای شخصیتی  49/2درصد از واريانس

متغیر مستقل و متغیر وابسته برابر با  2/229است .همچنین

پیشرفت تحصیلی را تبیین میکنند.

مقدار ضريب تعیین (مجذور  )Rبرابر با  2/492است که
جدول  :7نتایج آزمون تحلیل واریانس
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری

رگرسیون

108196.305

5

21639.261

25.194

0.001

باقیمانده

218165.934

254

858.921

کل

326362.239

259

مدل
1

بر اساس نتايج مندرج در جدول  ،1مقدار  Fبه دست آمده

توانند تغییرات مربوط به متغیر پیشرفت تحصیلی را به خوبی

برابر با  45/732است که در سطح آلفای کوچکتر از 2/27

تبیین نمايند و نشاندهنده مناسب بودن مدل رگرسیونی

معنی دار است که نشان می دهد ويژگی های شخصیتی می-

ارائهشده است.

جدول  :8تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق متغیر ویژگی های شخصیتی
ضرایب استاندارد
ضرایب استاندارد نشده
مدل

شاخصهای هم خطی

شده

B

خطای استاندارد

Beta

T

سطح معنی داری Tolerance

VIF

1

روان رنجوری

-1.550

0.284

-0.249

-5.458

0.001

0.892

1.121

2

برونگرایی

1.188

0.315

0.173

3.778

0.001

0.884

1.131

3

باز بودن به تجربه

0.013

0.305

0.002

0.043

0.965

0.948

1.055

4

همدلی

0.537

0.339

0.076

1.587

0.113

0.819

1.221

5

وجدانی بودن

2.124

0.281

0.363

7.549

0.001

0.803

1.245

در جدول  2نتايج مربوط به تحلیل رگرسیون چندگانه برای

شخصیتی ،روان رنجوری ( )β=-2/423،p< 2/27بهصورت

پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طريق ويژگی های شخصیتی،

منفی و ويژگیهای برونگرايی ( )β=2/719،p< 2/27و

آورده شده است .در مدل نهايی با بررسی ضرايب

وجدانی بودن ( )β=2/9 9،p< 2/27به صورت مثبت

رگرسیون استاندارد مشخص شد که از بین ويژگی های

پیشرفت تحصیلی دانشجويان را پیش بینی می کند.
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مدل

R

 Rمجذور

خطای استاندارد برآورد

آماره دوربین-واتسون

72

پیشبینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مؤلفههای مهارتهای تحصیلی و ويژگیهای شخصیتی در دانشجويان علوم پزشکی شهید بهشتی

جدول  :9نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه مهارتهای تحصیلی دانشجویان پسر و دختر
اثر

آزمونها

مقادیر

F

اثر پیالیی

0.050

5.482

3

المبدای ویلک

0.950

5.482

3

313

اثر هتلینگ

0.053

5.482

3

313

0.001

بزرگترین ریشه روی

0.053

5.482

3

313

0.001

اثر

313

0.001
0.001

همانطور که در جدول  3مشاهده میگردد سطح معنی

از مؤلفههای مهارتهای تحصیلی دانشجويان پسر و دختر،

داری هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه يعنی اثر پیاليی،

تفاوت معناداری وجود دارد .بهمنظور بررسی تفاوت دو

المبدای ويلکز ،اثر هتلینگ و بزرگترين ريشه روی،

گروه در هر يک از مؤلفههای مهارتهای تحصیلی ،آزمون

کوچکتر از  2/27است ( .)p<2/27بدين ترتیب فرض

اثرات بین آزمودنی مورداستفاده قرار گرفت که نتايج

صفر آماری رد و مشخص میگردد که بین حداقل تعدادی

حاصل در ادامه ارائهشده است.

جدول  :11آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه مؤلفههای مهارتهای تحصیلی دانشجویان پسر و دختر
متغیر

منبع

یادگیری فعال
پردازش اطالعات
فعالیتهای یادگیری
راهبردهای سازماندهی
کنترل بر فعالیت یادگیری
نظارت و ارزشیابی
اضطراب
مدیریت منابع
تمرکز
انتخاب ایده اصلی
خالقیت
مهارتهای اجتماعی بین فردی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

1.121

1

1.121

درونگروهی

6801.691

417

16.311

بین گروهی

8.014

1

8.014

درون گروهی

7178.534

417

17.215

بین گروهی

27.388

1

27.388

درون گروهی

5200.994

417

12.472

بین گروهی

3.292

1

3.292

درون گروهی

6334.889

417

15.192

بین گروهی

183.552

1

183.552

درون گروهی

9655.384

417

23.154

بین گروهی

89.869

1

89.869

درون گروهی

9257.014

417

22.199

بین گروهی

0.299

1

0.299

درون گروهی

3321.243

417

7.965

بین گروهی

124.812

1

124.812

درون گروهی

10371.030

417

24.871

بین گروهی

7.168

1

7.168

درون گروهی

1461.342

417

3.504

بین گروهی

20.407

1

20.407

درون گروهی

1470.753

417

3.527

بین گروهی

0.294

1

0.294

درون گروهی

1696.703

417

4.069

بین گروهی

35.281

1

35.281
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F

سطح
معناداری

0.069
0.466
2.196
0.217
7.927
4.048
0.038
5.018
2.045
5.786
0.072
1.400

0.793
0.495
0.139
0.642
0.005
0.045
0.846
0.026
0.153
0.017
0.788
0.237
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گروه

درجه آزادی

درجه آزادی خطا

سطح معناداری

سمیه شعبانی و همکاران

خودکارآمدی
انگیزه در یادگیری

بین گروهی

35.704

1

35.704

درون گروهی

7446.310

417

17.857

بین گروهی

95.049

1

95.049

درون گروهی

2996.698

417

7.186

1.999
13.226

0.158
0.001

در جدول  72نتايج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقايسه

میانگین نمرات مشخص میشود که میانگین نمرات

مؤلفههای مهارتهای تحصیلی دانشجويان پسر و دختر ،نشان

دانشجويان پسر در مؤلفههای کنترل بر فعالیت يادگیری،

دادهشده است .با توجه به نتايج ارائهشده در جدول ،72

نظارت و ارزشیابی و مديريت منابع بیشتر از دانشجويان دختر

مقدار  Fبهدستآمده ،برای مؤلفههای کنترل بر فعالیت

و میانگین نمرات دانشجويان دختر در مؤلفههای انتخاب ايده

يادگیری ،نظارت و ارزشیابی ،مديريت منابع ،انتخاب ايده

اصلی و انگیزه در يادگیری بیشتر از دانشجويان پسر است.

اصلی و انگیزه در يادگیری معنیدار است که با مشاهده
<،)β=2/7 7،p

بحث

يادگیری

پیشرفت تحصیلی طبق آخرين تعريفهای موجود به مقدار

< )β=2/232،pو خودکارآمدی ()β=2/724،p< 2/25

دانش و مهارتهای بهدستآمده توسط فراگیر در دورههای

بهصورت مثبت عملکرد تحصیلی دانشجويان را پیشبینی

متعدد تحصیلی گفته میشود (انال و هريسون.)4279 ،7

میکند .نتايج نشان داد بین مهارتهای تحصیلی و پیشرفت

امروزه نیز مشخص شده که عوامل ديگری همچون

تحصیلی در دانشجويان رابطه مثبت و معنیداری وجود

ويژگیهای شخصیتی ،دشواری تکلیف ،عوامل انگیزشی و

دارد ،در همین راستا پژوهش هايی که توسط کوپمان،4

مهارتهای تحصیلی عالوه بر هوش و استعداد نیز در اين

باکش 9و بیجارد)4272( 2؛ لی 5و بانگ ()4272؛ رابیا

امر مؤثرند .بر همین اساس ،يافتن عوامل مؤثر بر موفقیت

خالیال ()2114؛؛ ابراهیمی ()7935؛ چراغی و همکاران

تحصیلی ازجمله موضوعات موردعالقه پژوهشگران و

( )7934و رستگار و همکاران ( )7939صورت گرفته ،نشان

صاحبنظران علوم تربیتی بوده است .پژوهشها نشان

دادهشده که بین اضطراب امتحان ،عزتنفس ،عالقه،

دادهاند که توانايی تحصیلی و آزمونهای پیشرفت سنّتی

راهبردهای يادگیری و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی

فقط کمی از تغییرپذيری تفاوتهای فردی را در پیشرفت

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

تحصیلی توجیه میکنند .لذا مطالعات زيادی درباره نقش

همچنین در پژوهشهای پنگ ،)4274( 1نیز مشخصشده

عوامل غیر تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی و درنهايت بهبود

که بین استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی با

عملکرد انجامشده است (محمودی و جوادی.)7934 ،

پیشرفت تحصیلی در يادگیرندگان رابطه مثبت و معنیداری

بر اساس نتايج بهدستآمده در پژوهش حاضر همبستگی

وجود دارد .همچنین پژوهشهای کییونگی لی)4272( 2؛

بین پیشرفت تحصیلی با تمامی مؤلفههای مهارتهای

دروسیس 3و همکاران ()4222؛ دالفیونتی)4223( 72؛ نیز

(2/25

تمرکز

(2/25

تحصیلی ،بهجز مؤلفه انتخاب ايده اصلی ،مثبت و در سطح
آلفای  2/25معنیدار هست ( .)p>2/25همچنین در مدل
نهايی با بررسی ضرايب رگرسیون استاندارد مشخص شد که
از بین مؤلفههای مهارتهای تحصیلی ،کنترل بر فعالیت
1

.Oneale & Harrison
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درون گروهی

10505.798

417

25.194

77

74

پیشبینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مؤلفههای مهارتهای تحصیلی و ويژگیهای شخصیتی در دانشجويان علوم پزشکی شهید بهشتی

و مهارتهای يادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانشجويان

کنترل بر فعالیت يادگیری ،نظارت و ارزشیابی و مديريت

رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .نتايج بهدستآمده در

منابع بیشتر از دانشجويان دختر و میانگین نمرات دانشجويان

پژوهشهای ذکرشده با نتیجه بهدستآمده در فرضیه دوم

دختر در مؤلفههای انتخاب ايده اصلی و انگیزه در يادگیری

پژوهش مبنی بر رابطه مثبت و معنادار بین مؤلفههای

بیشتر از دانشجويان پسر است.

مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی همسو هست.

در همین راستا در مطالعه دالفیونتی)4223( 4؛ همايی و

همچنین بر اساس نتايج بهدستآمده همبستگی بین ويژگی

همکاران ()7923؛ نشان داده شد که بین جنسیت با عملکرد

شخصیتی روان رنجوری با مهارتهای تحصیلی منفی و

تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و دانشجويان پسر در

همبستگی بین ويژگیهای برونگرايی ،همدلی و وجدانی

مديريت زمان حین مطالعه ،تمرکز حین مطالعه و درک

بودن با مهارت های تحصیلی مثبت و در سطح آلفای 2/27

مطلب وضعیت بهتری داشتند .که نتايج بهدستآمده در

معنیدار هست ( .)p>2/27همبستگی بین ويژگی شخصیتی

پژوهش حاضر ،همسو با نتايج پژوهشهای قبلی است.

باز بودن به تجربه بامهارت های تحصیلی معنیدار نیست.

همچنین نتايج بهدستآمده در پژوهشهای نادم ،آنیس و

همچنین در مدل نهايی با بررسی ضرايب رگرسیون

خیزار)4274( 9؛ زيمرمن و کیتسانتاس)4272( 2؛ خورسندی

استاندارد مشخص شد که از بین ويژگیهای شخصیتی،

خورسندی و همکاران ()7923؛ نشان داد که هیچ تفاوت

روان رنجوری ( )β=-2/423،p< 2/27بهصورت منفی و

معناداری بر اساس جنسیت در يادگیری خودتنظیمی،

ويژگیهای برونگرايی ( )β=2/719،p< 2/27و وجدانی

راهبردهای يادگیری در بین دختران و پسران وجود ندارد

بودن ( )β=2/9 9،p< 2/27بهصورت مثبت پیشرفت

که با نتايج پژوهش حاضر همسو نیست.

تحصیلی دانشجويان را پیشبینی میکند.

به صورت کلی اين پژوهش نشان داد که می توان بر اساس

نتايج بهدستآمده در اين بخش نیز با پژوهشهای صورت

مؤلفههای مهارتهای تحصیلی و ويژگی های شخصیتی

گرفته توسط کنور و پانونن)4221( 7؛ فارنهام و همکارانش

پیشرفت تحصیلی را در دانشجويان علوم پزشکی پیش بینی

( )422؛ کوماراجو و همکاران ( )4277همسو است،

کرد .از بین مؤلفههای مهارتهای تحصیلی ،مؤلفههای

رضايی و همکاران ( ،)7937بابکانی ( )7934در

کنترل بر فعالیت يادگیری ،تمرکز و خودکارآمدی و از بین

پژوهشهای يادشده نیز بین ويژگی وجدانی بودن و

مؤلفههای شخصیتی ،مؤلفههای روان رنجوری ،برونگرايی و

برونگرايی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و بین ويژگی

وجدانی بودن میتوانند پیشرفت تحصیلی را در دانشجويان

بیثباتی هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی

پیشبینی کنند .همچنین مشخص شد که بین دختران و

بهدستآمده است.

پسران در میزان برخورداری از مهارتهای تحصیلی تفاوت

همچنین به عنوان يافته جانبی پژوهش بهمنظور مقايسه

معناداری وجود دارد .با توجه به تأثیر مهارتهای تحصیلی

مهارتهای تحصیلی دانشجويان دختر و پسر ،از آزمون

و ويژگیهای شخصیتی در يادگیری درسی و درنتیجه در

تحلیل واريانس چند متغیره ( )MANOVAاستفاده شد.

مهارتهای شناختی و عملی و به دلیل رابطه تنگاتنگ آن با

با توجه به نتايج ارائهشده مقدار  Fبهدستآمده ،برای
مؤلفههای کنترل بر فعالیت يادگیری ،نظارت و ارزشیابی،
مديريت منابع ،انتخاب ايده اصلی و انگیزه در يادگیری
معنیدار هست که با مشاهده میانگین نمرات مشخص
2
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.Nadeem, Aness, Khisar
4
.Kitsantas
3
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نشان داده که بین عادتهای مطالعه ،رويکردهای يادگیری

میشود که میانگین نمرات دانشجويان پسر در مؤلفههای

79

سمیه شعبانی و همکاران

پیشرفت تحصیلی پیشنهاد میشود دورههايی در خصوص
آموزش مهارتهای تحصیلی با توجه به ويژگیهای
شخصیتی دانشجويان برگزار گردد تا از اين طريق از افت
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