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پیشرفت و صفات شخصیت  هایویکردهای مطالعه، هدفر مقایسه
 اسی ارشددر آزمون کارشن نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفته

 عیسی برقی

  صادق صیادی

 مسلم امیری
 چکیده

پیشرفت و صفات شخصیت  هایمقایسه رویکردهای مطالعه، هدف با هدف این پژوهش
فر ن 260 پژوهش نمونه. اجرا شددر آزمون کارشناسی ارشد  نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفته

یرفته دانشجوی پذ 130دانشجوی پذیرفته شده و  130از دانشجویان دانشگاه رازی شامل 
ی عاملوشده د دنظریتجد پرسشنامه گردآوری اطالعات، ابزار. ندبود نشده در آزمون ارشد

 الیوت و) پیشرفت هایهدفپرسشنامه  (،2001 ،بیگز، کمبر و النگ)فرایند مطالعه 
 وشر و (1991 ،لجان، دوناهو و کنت) پنج عامل بزرگ شخصیتسیاهه  ،(2001 ،گرگورمک

در  هایافتهبر اساس تحلیل تشخیص بود.  متغیری وتحلیل واریانس چند هاداده تحلیل
ی مهمی بین هاتفاوت ،پیشرفت و صفات شخصیت هایرویکردهای مطالعه، هدف

 توانمییز نشان داد که نتحلیل تشخیص  نتایج وجود دارد. نشدگانپذیرفته و شدگانپذیرفته
این سه  اساس بر رشد راادر آزمون  نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفته 3/77 نبا ضریب اطمینا

ه کمتر از رویکرد دانشجویانی ک گفت توانمینتایج پژوهش  اساس بر کرد. یبینپیش متغیر
اجتنابی، و  -لکردیاجتنابی، عم -مهارتی شرفتشانیپ هایسطحی مطالعه استفاده کرده و هدف

ه در و گشودگی نسبت به تجرب شناسیوظیفهات شخصیتی صف گرایشی نبوده و -عملکردی
ون د که در آزمخویی در آنها پایین باشد بیشتر احتمال داررنجورروانآنان باال و صفت 

 کارشناسی ارشد موفق شوند.
ی کارشناس ت، آزمونپیشرفت، صفات شخصی هایطالعه، هدفرویکردهای م واژگان کلیدی:

 ارشد
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 همقدم
های دغدغه نیترمهمو پیشرفت تحصیلی دانشجویان همواره از بررسی عملکرد 

 ،است. تحصیالت ها بودهوالدین و خانواده ،، متخصصان تعلیم و تربیتاستادان
ای در جهان مدرن و موتور اولیه تحرک اجتماعی زیربنای اصلی کارآموزی حرفه

و در  کنندمیاده شان آماست. بیشتر افراد با کسب تحصیالت خود را برای شغل آینده
مشاغل بهتری )یا پایگاه  معموالً کنندمیاین بین کسانی که باالترین نمره را کسب 

موفقیت در دانشگاه بهترین ، . بنابراینآورندمی به دست( یمد بهترآاجتماعی و در
های خاستگاه اجتماعی است. نکته دیگر اینکه در روش برای فائق آمدن بر محدودیت

تا یادگیری و پیشرفت  کنندمیی، عوامل متعددی با یکدیگر عمل هر نظات آموزش
 یاگونهبه. هر قسمت از این نظات باید شودتحصیلی برای دانشجویان حاصل 

 چراکه شود؛موردنظر میسر  هایهدفشود که دسترسی به بازده مطلوب و ریزی طرح
اجزای  ییکارا، ستدیزاباکار  یا از ودهایی مواجه شاگر جزئی از این سیستم با کاستی

نظر  (.2008، 1د دید )بایرن و فلودنخواه آسیبدیگر نظات آموزشی نیز کاهش یافته و 
 با وجودکلی و نیز دانشجویانی که  طوربهبه اهمیت عملکرد تحصیلی دانشجویان 

هایی که افت تحصیلی و زیان بخشی ندارندوضعیت رضایت ،توانمندی تحصیلی
بر موفقیت تحصیلی از  مؤثرای ، مطالعه عوامل ریشهکندیممتوجه فرد و جامعه 

ی هاآزمونکنکور یکی از  ،(. در ایران1389اهمیت باالیی برخوردار است )حیدری، 
کلیدی است که اهمیت زیادی در ورود به آموزش عالی و مقاطع باالتر تحصیلی دارد 

رت گرفته است عوامل موفقیت و شکست در آن صو دربارهاندکی  هایپژوهشاما 
کنکور کارشناسی ارشد  ،(. یکی از کنکورهای مهم در ایران1390)نورعلی و عابدین، 

ددی قرار عوامل متع تأثیردر مقیاس وسیع تحت ، یک آزمون غربالگر عنوانبهست که ا
آزمون کارشناسی ارشد در کسب موفقیت تحصیلی در جامعه  دارد. با توجه به اهمیت

پیشین  هایپژوهشنتایج  .اندلیدخدر موفقیت در این آزمون عوامل زیادی  ،ایران
معدل دوره کارشناسی، وضعیت اشتغال، سن  مانندکه هم عوامل فردی  دهدمینشان 

 ویژهبهسطح تحصیالت والدین ) همچونو جنسیت داوطلبان و هم عوامل اجتماعی 
شد و نوع شغل والدین در موفقیت و شکست در آزمون کارشناسی ار پدر(

 ذهنی، یهاتوانایی ازلحاظ افراد ،دیگر سوی(. از 1388)خدایی،  رگذارندیتأث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Byrne & Flood  
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 استعداد، و هوش آمادگی، یادگیری و مطالعه، سرعت و سبک آموختن، یهاروش

 تفاوت هم با تحصیلی هایفعالیت و دانش کسب در انگیزش و عالقه شخصیت،

دارد که با نتایج  چندین حوزه موضوعی متفاوت وجود (.1388دارند )سیف، 
پژوهشگر حاضر در  هایبررسیکه با توجه به  هستندتحصیلی بیشتر و بهتر مرتبط 

 .اندارشناسی ارشد نادیده انگاشته شدهک آزمون
بیشتر دانشجویان با درک بهتر افراد است.  1رویکرد مطالعه ،یکی از این موضوعات

 توانمیبود بخشند، بنابراین ند عملکرد تحصیلی خود را بهتوانمییند یادگیری افر
گفت یکی از عوامل مهم موفقیت تحصیلی آنان، آشنایی با رویکردهای مطالعه و 

رویکرد مطالعه روشی است که دانشجو در (. 1387یادگیری است )صالحی و عنایتی، 
 دهدمیی دیگر ترجیح هاروشگیرد و آن را به یادگیری مطالب درسی از آن بهره می

، 3بوشو وندن واترینگ، داچی، وندهگایبلسبه نقل از  ؛1976، 2لجو)مارتن و سا
 های ذهنی یادگیرندگان در طولای از فعالیترویکردهای مطالعه مجموعه (.2005
تر اطالعات مورد و بازیابی به یدهسازماندریافت،  منظوربهمطالعه هستند که  فرایند

تحقیقات درباره رویکردهای (. 1394، و اسماعیلی نژادگیرند )مهدیاستفاده قرار می
مهمی در رویکردهای  یهاتفاوتکه  دهندمیآموزان و دانشجویان نشان مطالعه دانش

؛ انتویستل، تیت و 4،2011ریچاردسونسان و ) مطالعه افراد وجود دارد
( 2005، و همکاران گایبلس؛ به نقل از 1976مارتن و سالجو )(. 5،2000نیکمک

در تصریح رویکردهای مطالعه افراد  مان در حوزه رویکردهای مطالعهپیشگا عنوانبه
در دهه آنها  .دندکربندی تقسیم 7و رویکرد سطحی 6دسته رویکرد عمقی دوآنها را به 

ی پردازش یک هاروش لحاظ ازشناسی تربیتی را دانشجوی روان 30تعداد  1970
دو سبک متفاوت پردازش را  و بررسی، شاندگیریمقاله علمی و رابطه آن با نتایج یا

به حافظه سپردن متن به پردازش سطحی معانی که در آن شاگردان روی  ؛کشف کردند
که پردازش عمیق نشان داد  در حالی ؛کردندرکز میتم ،همان صورت که ارائه شده بود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Study Approach 
2. Marton & saljo 
3. Gijbels, Van de Watering, Dochy &Van den Bossche 
4. Sun & Richardson 
5. Entwistle, Tait & McCune 
6. Deep approach 
7. Surface approach 
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کردند. در رویکرد عمقی نی متن یا پیات اصلی آن تمرکز میکه شاگردان روی معا

رگیر دار دمناسب در یادگیری معنی یاگونهبهکنند و  کصد دارند تا درشاگردان ق
تمرکز های اصلی و اصول و استفاده از راهبردهایی شوند، بنابراین آنها روی تم

در رویکرد سطحی یادگیرندگان  ،. در مقابلی خلق معنا مناسب هستندکه براکنند می
بیرونی  عمدتاًواقعی تکالیف  هایها و تمایالتی که نسبت به هدفانگیزه برحسب

انتخابی  طوربه هستند )نه تمایالت درونی( مانند ترس از شکست یا دوری از دردسر
یادگیرندگانی که  (.2017، 1یبلساو گ )آسیکاینن سپارندمطالب را به حافظه می

مطالعه و به  مندعالقهدرونی  صورتبه کنندمیرویکرد عمقی مطالعه را انتخاب 
درک کنند. آنها قصد  کنندمیتا آنچه را که مطالعه  کنندمیری بوده و تالش یادگی

 یدهسازمانها را با پردازش مناسب درک کنند، ایده دارند تا کل محتوا را با هم و
اما  انتقادی دانش را ارزیابی کنند. یاگونهبهو  کنند، اصول زیربنایی را جستجو کنند

وار تمرکز روی یادگیری طوطی عمدتاًپذیرند را می دگیرندگانی که رویکرد سطحییا
آنها قصد دارند تا محتوا را  .کنندمیگذراندن امتحانات مطالعه  منظوربه عمدتاًکرده و 

و  خاطر سپردن بازتولید کنند )دولمانس، لوینس، مارک وار و بهدگیری طوطیبا یا
دهد که می( نشان 2004) 3مینباشیان، هیون و بیرد پژوهشنتایج  (.2016، 2گایبلس

مثبتی با رویکرد عمقی مطالعه  طوربههای دانشجویان در امتحانات کیفیت پاسخ
آبادی (؛ فتح2003) 4ته نیست. ژانگهمبستگی دارد و با رویکرد سطحی مطالعه همبس

 7و همکاران تیجانی(؛ 2016) 6اسودین (؛1997) 5اسمیت-سدلر (؛1387و سیف )
خود به این نتیجه رسیدند که  یهاپژوهش( نیز در 0320) 8و دایزت (2016)

که  در مقایسه با دانشجویانی کنندمیز رویکرد عمقی مطالعه استفاده ا دانشجویانی که
 .باالتری دارندو درک و فهم نند پیشرفت تحصیلی کیاز رویکرد سطحی استفاده م

مثبت از محیط که احساسات و ادراکات  اندنشان دادههمچنین  هانتایج پژوهش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Asikainen & Gijbels 
2. Dolmans, Loyens, Marcq & Gijbels 
3. Minbashian, Huon & Bird 
4. Zhang 
5. Sadler-Smith 
6. Svedin 
7. Tijani et al 
8. Diseth 



... پیشرفت و صفات شخصیت هایهدفمقایسه رویکردهای مطالعه،  11  

 
یادگیری با رویکرد عمقی مطالعه و احساسات و ادراکات منفی با رویکرد  –تدریس 

رویکرد عمقی مطالعه  شاگردانی که از ،بر آن افزونسطحی مطالعه همبستگی دارد. 
 )آسیکاینن آورندمین را بعد از مدتی بهتر به یاد نکات اصلی یک مت کنندمیاستفاده 

مقایسه رویکردهای  اخود ب پژوهش( در 2006) 1یچاردسونر (.2017و گایبلس، 
مطالعه در دو گروه از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد به این نتیجه دست 

، در در رویکردهای مطالعه وجود نداردی دارمعنییافت که بین این دو گروه تفاوت 
( 1992) 2ردند. گیبزکز رویکرد عمقی مطالعه استفاده میعین حال هر دو گروه بیشتر ا

مقایسه رویکردهای مطالعه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی خود با در پژوهش 
ت ارشد نشان داد که هر دو گروه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد امتیازا

دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت امتیاز ند، اما دآور به دستباالیی در رویکرد عمقی 
( 1394نژاد و اسماعیلی )مهدی .باالتر بودناسی در رویکرد سطحی به دانشجویان کارش

در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بیشترین استفاده از رویکرد سطحی 
سال )سن دانشجویان کارشناسی( و  21 – 22مطالعه در بین دانشجویان با گروه سنی 

همچنین آنها به این نتیجه  سال به باال بود. 25کمترین استفاده در بین دانشجویان 
دست یافتند که دانشجویان دوره کارشناسی برای مطالعه بیشتر از رویکرد سطحی 

رد عمقی برای یادگیری از رویک عمدتاًاستفاده کرده و دانشجویان کارشناسی ارشد 
 کردند.استفاده می

افراد،  زیادی در عملکرد تأثیرپیشرفت نیز  هایمطالعه، هدف بر رویکردهای عالوه
 -یاددهی  یندادر فر هاهدفد و نقش این نهای تحصیلی داردر موقعیت ژهیوبه

ترین از برجستهپیشرفت  هاینظریه هدف(. 1391است )مشتاقی،  ریانکارناپذیادگیری 
 مهارتی است های آموزشی وها برای ادراک انگیزش در حیطهچارچوب ترینو کامل

هدفی فرد اشاره دارد  یهایریگجهتپیشرفت به  ایههدف(. 2010، 3)کاپالن و فلوت
آموز درباره دالیل درگیر شدن در رفتارهای ارت است از بازنمایی شناختی دانشو عب

 بردمرتبط با پیشرفت و هنجارهایی که برای قضاوت یا ارزیابی عملکرد به کار می
های ه صورتب هاهدفپیشرفت،  هایهدف(. در طول تکامل نظریه 2000)پینتریچ، 

، الگوی (2001گرگور )و مک بندی الیوتاند. در تقسیمبندی شدهگوناگون تقسیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Richardson 
2. Gibbs 
3. Kaplan & Flum 
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پیشرفت شامل   هایهدفالگو  آمد. در این به وجودپیشرفت  هایهدفچهاروجهی 

-. عملکردی4و  3گرایشی-. عملکردی3 ؛2اجتنابی-. مهارتی2 ؛1گرایشی-. مهارتی1
گرایشی به دنبال توسعه و بهبود -مهارتی هایهدفهستند. افراد دارای  4اجتنابی

های خویش در تکالیف هستند. آنها به یادگیری برای خود عالقه دارند و شایستگی
برخی  (.2007، 5)کاپالن، مارتین و مائر کنندمی زیبرانگچالشخود را درگیر تکالیف 

و موفقیت گرایشی و پیشرفت -مهارتی  هایهدف اند که بیندادهگزارش  هاپژوهش
؛ مشتاقی، 2005، 7؛ دوپیرات و مارین2012، 6مثبتی وجود دارد )برزگر تحصیلی ارتباط

نیز رابطه  هایافته(. برخی از 1386و نوشادی،  ؛ خادمی2004، 8؛ والترز1391
؛ و 2001، 9گرگورالیوت و مکاند )نیاورده به دستی بین این دو متغیر دارمعنی

اجتنابی از نفهمیدن -مهارتی هایهدفاد دارای افر (.2008، 10و اورت وروگت
اند بیم دارند و تمات تالش خود آموخته آنچهمطالب، شکست در یادگیری یا فراموشی 

در  .(1999؛ الیوت، 2000)پینتریچ،  کنندمیخطا و اشتباه  هرگونهرا برای اجتناب از 
 و منفی رابطه که داد نشان( 2012) برزگر یهایافته اجتنابی –مهارتی  هایهدفزمینه 
 یهایافته. دارد وجود تحصیلی پیشرفت با اجتنابی – مهارتی اهداف بین یدارمعنی

 –مهارتی  هایهدفی بین دارمعنی و مثبت رابطه که داد نشان نیز( 2006) 11گاتمن
هدف  ،گرایشی-عملکردی هایهدفدر  .دارد وجود تحصیلی موفقیت با اجتنابی

انتظار و شایستگی باال  آموزان دارای انگیزش پیشرفت واین دانشاثبات توانایی است، 
گرایشی  -عملکردی  هایهدفنه در زمی (.1389؛ حیدری، 1992 ،12هستند )ایمز

( نشان داد که رابطه 1386(؛ خادمی و نوشادی )2005ی دوپیرات و مارین )هایافته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Mastery-approach 
2. Mastery-avoidance 
3. Performance-approach 
4. Performance-avoidance 
5. Kaplan, Martin & Maehr 
6. Barzegar 
7. Dupeyrat & Marine 
8. Wolters 
9. Elliot & Mc Gregor 
10. Vrugt & Oort 
11. Gutman 
12. Ames 
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 1ی پینتریچهایافتهد. با پیشرفت و موفقیت تحصیلی وجود دار هاهدفمنفی بین این 

(؛ دایزت و 2004(؛ والترز )2012(؛ برزگر )2001گرگور )(؛ الیوت و مک2000)
 ی بیندارمعنیو  رابطه مثبتنشان داد که ( 1391(؛ و مشتاقی )2010) 2کوبلود
در  .وجود دارد تحصیلی موفقیت و پیشرفت با گرایشی –عملکردی  هایهدف
پنهان ساختن کمبود توانایی است، این اجتنابی هدف -عملکردی هایهدف
)الیوت و  آموزان واجد ترس از شکست و انتظار و شایستگی پایین هستنددانش
 هایهدفه در زمین (.1389؛ حیدری، 1997، 4؛ میدلتون و مایدلی1997، 3چرچ

(؛ دوپیرات و 2012برزگر ) (؛2010ی دایزت و کوبلود )هایافتهاجتنابی  -عملکردی 
ی بین دارمعنی( نشان داد که رابطه منفی و 1386(؛ و خادمی و نوشادی )2005مارین )

 با موفقیت تحصیلی وجود دارد. هاهدفاین 
حصیلی باال به ی شخصیتی مرتبط با پیشرفت تهاویژگیشناسایی  ،دیگر سویاز 

 اب هاویژگیشود که برای پرورش این میمنجر  یاگونهبهریزی تحصیلی هدایت برنامه
هدایت ذخایر نیروی انسانی در مسیر صحیح،  ،خاذ الگوی تربیتی متناسب با آنهاات

در سطوح باالی پیامدهای آموزشی و پرورشی مثبتی را به دنبال خواهد داشت. 
تر تحصیلی از پراکندگی زیادی های پایینی شناختی نسبت به دورههاتواناییتحصیلی 

ی شناختی از هاتواناییان به لحاظ گفت که دانشجوی توانمیبرخوردار نیست و 
ی شناختی ممکن است هاتواناییگیری باال هستند به همین دلیل اندازه متوسط به

پریمیوزیک و -)فارنهات، چاموروکنندگی خود را از دست بدهند  یبینپیشقدرت 
ی فردی افراد در هاتفاوت( معتقدند که 2004) 6(. زویگ و وبستر2003، 5دوگالمک

از فاکتورهای مهمی است که انگیزه آنها را در رفتار، عملکرد و یادگیری شخصیت 
. گمان بر این است که عملکرد تحصیلی در درازمدت بیش از دهدمیقرار  تأثیرتحت 

باشد  یبینپیشی شناختی قابل هاتواناییهای مربوط به گیریآنچه توسط اندازه
، 7و آکرمن است )گاف یبینپیش ی شخصیتی قابلهاویژگیگیری اندازه لهیوسبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Pintrich 
2. Diseth & Kobbeltvedt 
3. Elliot & Church 
4. Middleton & Midgley 
5. Furnham, Chamorro-Premuzic & McDougall 
6. Zweig & Webester 
7. Goff & Ackerman 
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های درونی آمادگی صورتبه( صفات شخصیت را 1992) 1کری(. کاستا و مک1992

عاملی و مدل پنج تعریف کرده ،محیطی مستقل هستند راتیتأثدر مسیر رشد که از 
، 2(Eگرایی )از  برون اندعبارتاین پنج عامل  ؛صفات شخصیت را ارائه کردند

و گشودگی نسبت به  5(Nخویی )رنجورروان، 4(C) شناسیوظیفه، 3(A) پذیریتوافق
( بسیاری از 1994) 7و کینگ رودثتین، پاونونن، راشبه گفته  .6(Oتجربه )

فرض  توانمیی شخصیتی هستند و هاویژگی تأثیرعملکردهای ارزیابی شده تحت 
در دارند. های درسی رابطه ی فردی در زمینه شخصیت با موفقیتهاتفاوتکه  کرد

 (؛2003دایزت )ی هایافته گشودگی نسبت به تجربه و شناسیوظیفهت ازمینه صف
نشان داد ( 2004) 10کوروتکو و هاناه و (؛1996) 9دفرویت و مرویلد (؛2009) 8پانگ

وجود با موفقیت و پیشرفت تحصیلی  این صفات ی بیندارمعنیرابطه مثبت و  که
نگ (؛ پا1391ی مقیمیان و کریمی )هایافته ،یخویرنجوررواندر زمینه صفت  دارد.

و  نشان دادند که رابطه منفی (2003) 11، بویل، دانلیوی و فرگوسن( و داف2009)
اما  .خویی و پیشرفت و عملکرد تحصیلی وجود داردرنجورروان بین یدارمعنی
 13براملی و دالی ،مارکوارت -مسگراو ؛ و(2001) 12وکراپیکی کاردیوت هایافته

خویی و پیشرفت رنجورروان ی بیندارمعنی( نشان داد که رابطه مثبت و 1997)
با  پذیریتوافقگرایی و همچنین در خصوص رابطه صفات برون تحصیلی وجود دارد.

ی خود هاپژوهش( در 2003(؛ و دایزت )2004کوروتکو و هاناه ) ،موفقیت تحصیلی
اما  .داری وجود نداردیبطه معننشان دادند که بین این صفات با موفقیت تحصیلی را

( نشان داد که 1386) همکاران( و شکری و 2003) و همکاران ی دافهاپژوهش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Costa & McCrae 
2. Extraversion 
3. Agreeableness 
4. Conscientiousness 
5. Neuroticism 
6. Openness to experience 
7. Rothstein, Paunonen, Rush & King 
8. Pang 
9. DeFruyt & Mervielde 
10. Korotkove & Hannah 
11. Duff, Boyle, Dunleavy & Fergusen 
12. Kardum & Krapic 
13. Musgrave-Marquart, Bromley & Dalley 
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گرایی با پیشرفت و موفقیت و برون پذیریتوافقی بین صفات دارمعنیرابطه مثبت و 

پژوهش خود به رابطه مثبت  در (1390)ی و همکاران عاشور تحصیلی وجود دارد.
خویی با پیشرفت رنجورروانو رابطه منفی  شناسیوظیفهتجربه و  گشودگی نسبت به

گرایی با و برون پذیریتوافق نتایج آنها نشان داد که تحصیلی دست یافتند. همچنین
( نیز در 1388و حسینچاری ) رودباری .دننداری دارمعنیپیشرفت تحصیلی رابطه 

بر پیشرفت  تیمستقیم و مثبنشان دادند که گشودگی نسبت به تجربه اثر  خود پژوهش
خویی، رنجورروانتحصیلی دارد. بر اساس نتایج آنها چهار عامل دیگر شخصیتی یعنی 

مستقیمی با پیشرفت  دارمعنیهیچ ارتباط  شناسیوظیفهو  پذیریتوافقگرایی، برون
( در پژوهش خود به رابطه 2006) 1مارتین، مونتگومری و سافیان .تحصیلی نداشتند

گرایی با ، گشودگی نسبت به تجربه و برونشناسیوظیفهمیان  دارمعنیمثبت و 
خویی با پیشرفت تحصیلی دست یافتند. رنجورروانپیشرفت تحصیلی و رابطه منفی 

 و پیشرفت تحصیلی نیافتند. پذیریتوافقی بین دارمعنیهمچنین آنها رابطه 
 ر عملکرد دری صورت گرفته در مورد متغیرهای دخیل دهاپژوهش بر اساس

 فردی وه رسد عوامل پژوهش شدبه نظر می ،شد به آنها اشارهی ورودی که هاآزمون
وفقیت و پوشش کاملی از م هاآزموندر زمینه موفقیت و شکست در  اجتماعی پیشین

ه طالب عنوان شدو با توجه به م دهندمیارائه ن در کشور ما را هاآزمونشکست در 
و صفات  پیشرفت هایهدفرویکردهای مطالعه،  ه متغیراظهار داشت که س توانمی

 سه چراکه ؛دارند یمؤثرترهای تحصیلی و آموزشی به نظر نقش در حیطه شخصیت
پیشرفت( و شخصیتی  هایهدفحیطه کلی ترجیحی )رویکرد مطالعه(، انگیزشی )

 ا بیناصلی پژوهش این است که آی پرسش .رندیگیبرم)صفات شخصیت( افراد را در 
ای سه متغیر رویکرده دردر آزمون کارشناسی ارشد  نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفته

آیا  و اینکه پیشرفت و صفات شخصیت تفاوتی وجود دارد؟ هایهدفمطالعه، 
ه س این ساسابر موفقیت و عدت موفقیت افراد در آزمون کارشناسی ارشد را  توانمی

 ر آزمون کارشناسیدموفقیت  یبینپیشتوان  چقدر؟ و این متغیرها کرد یبینپیشمتغیر 
 ند هست پژوهش حاضر به شرح زیر های، پرسشبراین اساس ؟ارشد را دارند

ن ارشد در آزمو نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهی مطالعه آیا بین رویکردها. 1
 ؟ی وجود دارددارمعنیتفاوت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Saphian & Montgomery, Martin. 1 
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ن ارشد در آزمو دگاننشپذیرفتهو  شدگانپذیرفته پیشرفت هایهدفبین . آیا 2

 ؟ی وجود دارددارمعنیتفاوت 
در آزمون ارشد  نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهبین صفات شخصیتی  ایآ .3

 ؟ی وجود دارددارمعنیتفاوت 
سی ارشد بر اساس در آزمون کارشنا نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفته ایآ .4

 هستند؟ یبینپیشقابل  و صفات شخصیتی پیشرفت هایهدفرویکردهای مطالعه، 
 

 روش
تمامی  ،اری پژوهشجامعه آم .بود ایمقایسه -پژوهش حاضر علیروش 
آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه رازی کرمانشاه  نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفته
در آزمون کارشناسی ارشد در  شدگانپذیرفتهتوجه به اینکه تعداد کل  با بودند.
بر نفر بود  1000 حدوداًعلوت انسانی در دانشگاه رازی کرمانشاه  های علوت پایه وگروه

 ،ایمقایسه –ی علی هاپژوهشجدول مورگان و حجم نمونه مورد نیاز برای  اساس
 تعداد شدگانپذیرفته نمونه بر اساس و شدگانپذیرفته نمونه عنوانبه نفر 130 تعداد
نمونه  عنوانبهنفر  260 رمجموعد و نشدگانپذیرفته نمونه عنوانبه نیز نفر 130

در آزمون  شدگانپذیرفتهری این پژوهش برای گروه گیانتخاب شدند. روش نمونه
و برای گروه  یاچندمرحلهای گیری خوشهکارشناسی ارشد روش نمونه

 بود. 1ایگیری زنجیرهدر آزمون کارشناسی ارشد روش نمونه نشدگانپذیرفته
 

 ابزارهای پژوهش
، کمبر و زبیگ :F2-SPQ-R)2(فرایند مطالعه  یدوعاملشده  دنظریتجدپرسشنامه 

 منظوربهرا  «پرسشنامه فرایند مطالعه»شده  دنظریتجد یدوعامل( فرت 2001) 3النگ
آموزان ارائه کردند. رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشاستفاده معلمان برای ارزیابی 

سنجی نسخه های روانویژگیلی و که با هدف آزمون ساختار عامآنها در پژوهش 
دانشجوی کارشناسی انجات شد، نتایج  495پرسشنامه فرایند مطالعه بر روی  یدوعامل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Chain sampling 
2. Revised Study Process Questionnaire 
3. Biggs, Kember & Leung 
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ها برازش خوبی دارد. فرت با داده یدوعاملنشان داد که الگوی  یدییتأتحلیل عاملی 

ی پایایی )نظیر بازآزمایی و همسانی هاروشنهایی پرسشنامه مورد نظر به کمک 
( ضرایب آلفای کرونباخ 2005)و همکاران  گایبلسشد.  دییتأو تحلیل عاملی  نی(درو

.  گزارش /73. و برای رویکرد عمقی مطالعه /75را برای رویکرد سطحی مطالعه 
( ضرایب آلفای 1389و شریعتی ) پیرمحمدی، خدایی، یوسفی، دستا ،دند. در ایرانکر

. /65. و /64ن پرسشنامه به ترتیب کرونباخ را برای رویکردهای عمقی و سطحی ای
در پژوهش حاضر نیز ضرایب آلفای کرونباخ برای رویکرد عمقی گزارش کردند. 

 آمد. به دست. /81. و برای رویکرد سطحی مطالعه /73مطالعه 
و  2نسخه اولیه این پرسشنامه توسط الیوت :)AGQ(1پیشرفت  هایهدفپرسشنامه 

، گرایشی-زیرمقیاس عملکردی سهماده با  18که شامل  ( ساخته شد1997چرچ )
پیشرفت  هایهدفمه ای پرسشناماده 20فرت  و مهارتی بود. اجتنابی -عملکردی

مقیاس زیر، چهار ه است. این پرسشنامه( ساخته شد2001گرگور )توسط الیوت و مک
ها مقیاسماده در نظر گرفته شده است. زیرپنج  هااسیمقکه برای هر یک از  دارد
 -و عملکردی گرایشی -اجتنابی، عملکردی -گرایشی، مهارتی -از  مهارتی اندتعبار

( این پرسشنامه را تحلیل عاملی 1389؛ به نقل از حیدری، 2008) 3اجتنابی. اویانگ
. برای /67ساختار عاملی مقیاس، همسانی درونی آن را از  دییتأضمن  وکرده 

گرایشی گزارش کرده  -مقیاس مهارتی. برای زیر/84اجتنابی تا  -زیرمقیاس عملکردی
 ،( به فارسی1389پیشرفت توسط حیدری ) هایهدفای ماده 20پرسشنامه  است.

متخصص و بررسی مفهوت  استادانصحت ترجمه توسط  دییتأو پس از شد ترجمه 
سنجی پرسشنامه های روانویژگی. بررسی شدبودن مواد پرسشنامه، برای اجرا آماده 

 که به لحاظ محتوایی با شوندعامل بار می 4ز پرسشنامه روی ماده ا 18نشان داد که 
( هماهنگی دارد. اما 2001گرگور )زیرمقیاس ارائه شده توسط الیوت و مک چهار

ها  با پرسشنامه اصلی تفاوت دارد. تعداد و ترکیب مواد در هر یک از زیرمقیاس
.؛ /89ماده پنج  ابی بااجتن -مهارتی هایآمده برای هدف به دستهمسانی درونی 

پنج اجتنابی با  -عملکردی هایهدف.؛ /82ماده  پنجگرایشی با  -مهارتی هایهدف
. بود. در پژوهش حاضر /77ماده   سهگرایشی با  -عملکردی هایهدف.؛ و /77ماده 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Achievement Goals Questionnaire 
2. Elliot 
3. Ouyang 
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 -.، مهارتی/70 اجتنابی -های مهارتینیز ضرایب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس

 آمد. به دست. /74گرایشی -.، و عملکردی/72اجتنابی  -کردی.، عمل/68گرایشی 
اصلی پنج  یهاویژگیاین سیاهه  :1(BFI)پنج عامل بزرگ شخصیت  سیاهه

دیگر، . به عبارت کندمیگیری کوتاه اندازه هایعبارت بارا  عامل بزرگ شخصیت
ی، گرایاصلی پنج عامل شخصیت )برون یهامؤلفه گیریاحساس نیاز به اندازه

خویی، گشودگی نسبت به تجربه( از طریق رنجورروان، شناسیوظیفه، پذیریتوافق
( را 2004؛ به نقل ازکورتکو و هاناه، 1991) 2کوتاه، جان، دوناهو، وکنتل هایعبارت

و منعطف ابعاد  مؤثرگیری اندازه BFI، ترغیب کرد. بر این اساس BFIبه ساخت 
ه فردی منظور نظر نیست، فراهم متمایز وجو ریگیاندازهگانه شخصیت را وقتی پنج
( ضرایب آلفای کرونباخ را برای عوامل 1387و عسگری ) شکری، دانشورپور .کندمی

.؛ /76.؛ گشودگی نسبت به تجربه /84خویی رنجورروان.؛ /85 شناسیوظیفه
نتایج پژوهش شکری و  اند.. گزارش کرده/60 پذیریتوافق.؛ و /72گرایی برون
نشان داد که  BFIلقوه اب ییکارابر ساختار عاملی ثابت و  دیتأک( با 1387ران )همکا

صفات شخصیت در  گیریاندازهیک ابزار معتبر برای  عنوانبهد توانمیاین فهرست 
کار برده شود. در پژوهش حاضر نیز ضرایب آلفای کرونباخ برای هدانشجویان ایرانی ب

.، /63 شناسیوظیفه.، /71پذیری افق.، تو/68گرایی های برونزیرمقیاس
 آمد. به دست. /77.، و برای گشودگی نسبت به تجربه /79رنجورخویی روان
 

 روش اجرا
 هایهدففرایند مطالعه، پرسشنامه  یدوعاملشده  دنظریتجدسه ابزار پرسشنامه 

سازی در اختیار دو گروه پنج عامل بزرگ شخصیت پس از آمادهپیشرفت و سیاهه 
)مراجعه به دانشجویان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد در  شدگانتهپذیرف

داشتند( و  هاپرسشنامههایی که وقت کافی برای پر کردن دانشگاه رازی در زمان
در آزمون کارشناسی ارشد قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا طبق  نشدگانپذیرفته

رسشنامه نوشته شده بود( عمل کنند. در دستورالعمل هر پرسشنامه )که در باالی هر پ
 هایسؤالجلوگیری از سوگیری احتمالی در پاسخ به  منظوربهپژوهش حاضر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Big Five Inventory  
2. John, Donahue & Kentle 
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 ؛آوری شده از راهکار ایجاد موازنه استفاده شدگردو تقویت اعتبار نتایج  هاپرسشنامه

به افراد به یک شکل ثابت و یکنواخت  هاپرسشنامهبه این صورت که ترتیب ارائه 
زمینه حفظ تعادل و موازنه  هاپرسشنامهبود بلکه در این روش با تغییر در ترتیب ارائه ن

 از شیپ پژوهشگر فراهم شد. هاپرسشنامه هایسؤالهای داده شده به در اعتبار پاسخ
 نیا جینتا که ینقش و اطالعات ماندن محرمانه و پژوهش هدف ،هاپرسشنامه یاجرا

دانشجویان و  یلیتحص شرفتیپ به مربوط تمشکال حل و شناخت در پژوهش
 حیتوض هایآزمودن یبرا کامل طوربه را داردموفقیت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 

 او از آنها، نکردن درک ای هاپرسش در ابهات وجود صورت در خواست آنها از و داد
ها داده استخراج ،توسط دو گروه دانشجویان هاپرسشنامهپس از تکمیل  .کنند سؤال

ثبت و نمره مربوط به هر یک از  SPSSافزاری ها در برنامه نرتصورت گرفت و داده
پیشرفت و صفات شخصیتی محاسبه  هایهدفهای رویکردهای مطالعه، مقیاسخرده

های پرت، تحلیل آماری مورد نیاز بر روی . پس از حذف و کنار گذاشتن دادهشد
 .شدج ها صورت گرفت و نتایج استخراداده

 
 هایافته

در آزمون  نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهآیا بین دو گروه » بررسی اینکه منظوربه
پیشرفت و  هایهدفی در زمینه رویکردهای مطالعه، دارمعنیکارشناسی ارشد تفاوت 

 از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری «صفات شخصیت وجود دارد یا خیر؟
(MANOVA .استفاده شد )از بررسی نتایج، ابتدا با استناد به نتایج آزمون پیش M 

نتایج نشان داد  واریانس مورد آزمون قرار گرفت ومفروضه همگنی ماتریس کو ،باکس
( مفروضه همگنی ماتریس کواریانس ./32ی )دارمعنی، و سطح )F84/0 (بر اساس

اریانس مورد همچنین با استناد به آزمون لون، مفروضه همگنی ماتریس و .برقرار است
از  کداتچیهبرای  F نتایج آزمون لون نشان داد که مقدار وآزمون قرار گرفت 

نیست و مفروضه همگنی  دارمعنی.( /223.( و سطحی )/501های عمقی )زیرمقیاس
مانعی استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری  جهیدرنتماتریس واریانس برقرار است، 

 .ارائه شده است ادامهدر  و تحلیل آنها هاجدول .ندارد
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در آزمون کارشناسی  نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهندارد میانگین و انحراف استا (1)جدول 

 ارشد در رویکردهای مطالعه

 تعداد انحراف استاندارد میانگین موفقیت رویکرد مطالعه

 عمقی
 پذیرفته شده

 پذیرفته نشده

06/35 

22/34 

72/6 

34/7 

130 

130 

 سطحی
 پذیرفته شده

 پذیرفته نشده

62/26 

22/34 

17/7 

16/6 

130 

130 

 
 در نشدگانپذیرفته و شدگانپذیرفته تفاوت بررسی برای مانوا آزمون نتایج (2) جدول

 مطالعه رویکردهای در ارشد آزمون

 منبع واریانس
رویکرد 

 مطالعه

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F یدارمعنی  

ضریب 

 اتا

 موفقیت
82/29 عمقی  1 629/.  429/.  002/.  

56/3526 سطحی  1 65/77  001/.  236/.  

 
نشان داد که  ی ویلکزآزمون تحلیل واریانس چندمتغیری با استفاده از آزمون المبدا

ر آزمون د نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهی بین رویکردهای مطالعه دارمعنیتفاوت 
 المبدای ویلکز؛ P< 0005/0؛ F( 251,2) =95/38 کارشناسی ارشد وجود دارد 

هریک از متغیرهای مستقل نشان داد که جداگانه . تحلیل /23 = . و ضریب اتا/77=
      ی وجود دارد دارمعنیبین این دو گروه در رویکرد سطحی مطالعه تفاوت 

65/77( =252,1) F 0005/0؛> P (1) . که با توجه به جدول/23 =؛ ضریب اتا 
نسبت به  (34.22میانگین باالتری ) مون کارشناسی ارشددر آز نشدگانپذیرفته
ی بیشتر از رویکرد دارمعنی طوربه ( دارند و26.62) این آزموندر  شدگانپذیرفته

اما در رویکرد عمقی مطالعه بین این دو گروه تفاوت  کنندمیسطحی مطالعه استفاده 
 ./002=  اتا؛ ضریب P=  42/0؛ F( 252,1= )62/0ی وجود ندارد  دارمعنی

 Mنتایج آزمون  پیشرفت هایهدفآزمون مانوا در زمینه  از بررسی نتایج پیش
( مفروضه همگنی ./53ی )دارمعنیسطح و ، F( 92/0)بر اساس  که باکس نشان داد

برای   Fنتایج آزمون لون نشان داد که مقدارهمچنین  .ماتریس کواریانس برقرار است
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، .(/16گرایشی )-.(، مهارتی/41اجتنابی )-رتیهای مهااز زیرمقیاس کداتچیه

نیست و مفروضه  دارمعنی .(/18گرایشی )-.( و عملکردی/58اجتنابی )-عملکردی
 چندمتغیریاستفاده از تحلیل واریانس  جهیدرنتهمگنی ماتریس واریانس برقرار است، 

 .ارائه شده است ادامهو تحلیل آنها در  هاجدول .مانعی ندارد
 

در آزمون کارشناسی  نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهمیانگین و انحراف استاندارد  (3)جدول 

 پیشرفت هایهدفارشد در 

 تعداد انحراف استاندارد میانگین موفقیت پیشرفت هایهدف

 جتنابیا-مهارتی
 پذیرفته شده

 پذیرفته نشده

89/17 

86/20 

12/5 

28/4 

130 

130 

 رایشیگ-مهارتی
 پذیرفته شده

 ه نشدهپذیرفت

73/21 

96/20 

90/4 

41/4 

130 

130 

 جتنابیا-عملکردی
 پذیرفته شده

 پذیرفته نشده

73/17 

44/21 

21/5 

67/6 

130 

130 

 رایشیگ-عملکردی
 پذیرفته شده

 پذیرفته نشده

63/10 

56/12 

92/3 

87/2 

130 

130 

 
 در نشدگانپذیرفته و شدگانپذیرفته تفاوت بررسی برای مانوا آزمون نتایج (4)جدول 

 پیشرفت هایهدف در ارشد آزمون

 اهداف پیشرفت منبع واریانس
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F یدارمعنی  

ضریب 

 اتا

 موفقیت

جتنابیا-مهارتی  161/617  1 81/28  001/.  103/.  

رایشیگ-مهارتی  71/21  1 045/1  308/.  004/.  

جتنابیا-عملکردی  221/954  1 27/28  001/.  101/.  

یشیاگر-عملکردی  316/257  1 90/21  001/.  08/.  
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 داد که شانن ی ویلکزآزمون تحلیل واریانس چندمتغیری با استفاده از آزمون المبدا

ر آزمون د نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهپیشرفت  هایهدف ی بیندارمعنیتفاوت 
  =زالمبدای ویلک؛ P <0005/0 ؛F (4 ,249= )64/15 کارشناسی ارشد وجود دارد 

اد که بین دهریک از متغیرهای مستقل نشان  جداگانه . تحلیل ./2 =و ضریب اتا  79/0
               جتنابی ا-مهارتی هایهدفی در دارمعنی یهاتفاوتاین دو گروه 

81/28= (252,1) F0005/0؛>P27/28 جتنابی ا-عملکردی ؛1/0=ضریب اتا ؛ =
(252,1)F 0005/0؛>P 90/21 ایشی گر-کردی؛ و عمل1/0 =ضریب اتا ؛ =

(252,1)F 0005/0؛>P که با توجه به جدول  وجود دارد  ؛08/0=ضریب اتا ؛
ن آزمو این در شدگانپذیرفتهن کارشناسی ارشد نسبت به در آزمو نشدگانپذیرفته (3)

 = شدگانپذیرفتهو  86/20 = نشدگانیرفتهپذ )میانگین اجتنابی -مهارتی هایهدفدر 
 = شدگانپذیرفتهو  44/21 = نشدگانپذیرفته)میانگین  اجتنابی -، عملکردی(89/17
 = شدگانپذیرفتهو  56/12 = نشدگانذیرفتهپ)میانگین  گرایشی-و عملکردی (73/17
 ی بین این دودارمعنیگرایشی تفاوت -مهارتی هایهدفاما در  باالتر بودند. (63/10

 ./ 004= تا؛ ضریب اP=3/0؛ F(252,1= )04/1گروه وجود نداشت  

اکس ب Mنتایج آزمون  آزمون مانوا در زمینه صفات شخصیت از بررسی نتایج پیش
اتریس مفروضه همگنی م .(/55)ی دارمعنیسطح و ، F(76/0)نشان داد بر اساس 

 کداتچیهی برا  Fنتایج آزمون لون نشان داد که مقدارهمچنین  .کواریانس برقرار است
.(، /11) شناسیوظیفه، .(/40) پذیریتوافق.(، /23) گراییبرونهای از زیرمقیاس

نیست و  دارمعنی .(/42تجربه ).( و گشودگی نسبت به /31خویی )رنجورروان
س اریاناستفاده از تحلیل و جهیدرنتمفروضه همگنی ماتریس واریانس برقرار است، 

 ادامه ارائه شده است.و تحلیل آنها در  هاجدول .مانعی ندارد چندمتغیری
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در آزمون کارشناسی  نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهانحراف استاندارد میانگین و  (5)جدول   

 ارشد در صفات شخصیت

 تعداد انحراف استاندارد میانگین موفقیت صفات شخصیت

 گراییبرون
 پذیرفته شده

 پذیرفته نشده

60/24 

32/27 

83/3 

56/3 

130 

130 

 پذیریتوافق
 پذیرفته شده

 یرفته نشدهپذ

76/29 

85/28 

39/4 

47/4 

130 

130 

 شناسیوظیفه
 پذیرفته شده

 پذیرفته نشده

65/31 

06/28 

61/5 

92/3 

130 

130 

 خوییرنجورروان
 پذیرفته شده

 پذیرفته نشده

08/21 

06/25 

87/5 

45/3 

130 

130 

گشودگی نسبت به 

 تجربه

 پذیرفته شده

 پذیرفته نشده

14/35 

71/32 

46/5 

80/4 

130 

130 

 
 در نشدگانپذیرفته و شدگانپذیرفته تفاوت بررسی برای مانوا آزمون نتایج (6)جدول 

 شخصیت صفات در ارشد آزمون

 صفات شخصیت منبع واریانس
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F یدارمعنی  

ضریب 

 اتا

 موفقیت

گراییبرون  891/424  1 566/.  453/.  002/.  

پذیریتوافق  321/38  1 058/2  153/.  008/.  

شناسیوظیفه  915/797  1 095/34  001/.  119/.  

خوییرنجورروان  787/1024  1 318/45  001/.  152/.  

گشودگی به 

 تجربه
429/316  1 599/12  001/.  048/.  

 

نشان داد که ویلکز  یآزمون تحلیل واریانس چندمتغیری با استفاده از آزمون المبدا
در آزمون  نشدگانپذیرفتهو  شدگانیرفتهپذات شخصیت ی بین صفدارمعنیتفاوت 
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و 81/0=؛ المبدای ویلکزP<0005/0؛ F(248,5= )08/11کارشناسی ارشد وجود دارد، 

تحلیل هریک از متغیرهای مستقل نشان داد که بین این دو گروه  18/0=ضریب اتا 
؛ P<0005/0؛ F(252,1= )09/34 :شناسیوظیفهی در صفات دارمعنیی هاتفاوت

 =؛ ضریب اتا >0005/0P؛ F(252,1= )31/45 خویی رنجورروان؛ 11/0 =تا ضریب ا
 =؛ ضریب اتا P<0005/0؛ F(252,1= )59/12. ؛ و گشودگی نسبت به تجربه  /15
در آزمون کارشناسی  شدگانپذیرفته 5 شماره وجود دارد که با توجه به جدول04/0

)میانگین  شناسیوظیفهآزمون در صفات  این در نشدگانپذیرفتهبه ارشد نسبت 
 و گشودگی نسبت به تجربه (06/28 = نشدگانپذیرفتهو 65/31 = شدگانپذیرفته

در صفت  ( باالتر بودند.71/32= نشدگانپذیرفتهو  14/35 = شدگانپذیرفته)میانگین 
 شدگانپذیرفتهاالتر از بدر آزمون کارشناسی ارشد  نشدگانپذیرفتهخویی رنجورروان
 = شدگانپذیرفتهو میانگین  06/25 = نشدگانپذیرفتهبودند )میانگین ن آزمواین در 
. و /002=؛ ضریب اتاP=45/0؛ F(252,1= )56/0: گرایی. اما در صفات برون(08/21

ی بین دارمعنی.  تفاوت /008=؛ ضریب اتاP=15/0؛ F(252,1= )05/2  پذیریتوافق
 این دو گروه وجود نداشت.

 پیشرفت و صفات هایالعه، هدفرویکردهای مط سه متغیر» اینکه بررسی منظوربه
را  پذیرفته شدن در آزمون کارشناسی ارشد یبینپیشتا چه حد توان  شخصیت

ه آن بو تحلیل مربوط  هاجدول .از روش آماری تحلیل تشخیص استفاده شد« دارند؟
 ت.ارائه شده اس ادامهدر 

 
 المدای ویلکز (7)جدول 

 یدارمعنی درجه آزادی مجذور خی ویلکزالمدای  آزمون تابع

1 681/. 22/97 10 0001/. 
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 )تحلیل تشخیص( بندیرتبه نتایج (8)جدول 

 
 موفقیت

 بیش بینی عضویت در گروه
 کل

 پذیرفته نشده پذیرفته شده

 منبع
 تعداد

 پذیرفته شده

 پذیرفته نشده
95 

24 

35 

106 

130 

130 

 درصد 
 پذیرفته شده

دهپذیرفته نش  
1/73  

5/18  

9/26  

5/81  

100 

100 

 اندندی شدهبهصحیح رتبطوربهدرصد از افراد  3/77درمجموع 

در آزمون  نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهتحلیل تشخیص انجات شد با 
ی مطالعه، های رویکرد سطحمقیاسمتغیر وابسته و خرده عنوانبهکارشناسی ارشد 

 و گرایشی – عملکردی اجتنابی، –، عملکردی ابیاجتن –پیشرفت مهارتی  هایهدف
تجربه )با  خویی و گشودگی نسبت بهرنجورروان ،شناسیوظیفه شخصیتی صفات

حلیل نفر در ت 260 درمجموع. بینپیشمتغیرهای  عنوانبهبودن آنها(  دارمعنیتوجه به 
 نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهآشکار کرد که  طرفهکیوارد شدند. تحلیل واریانس 

ی با دارمعنی طوربه بینپیشدر آزمون کارشناسی ارشد روی هر کدات از متغیرهای 
بع ات. مقدار این شد)یک عاملی( محاسبه  یگر متفاوت بودند. یک تابع تشخیصیکد

ی با دارمعنی طوربهرشد در آزمون کارشناسی ا نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهبرای 
 (. همبستگی بینdf ،0005/0>P=10، 22/97دو برابریکدیگر متفاوت بود )خی 

 طالعه بهترینیکرد سطحی مکه رو کندمیو تابع تشخیص پیشنهاد  بینپیشمتغیرهای 
د در آزمون کارشناسی ارش نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهبندی برای گروه بینپیش

و  بوده آمیزدرصد از موارد موفقیت 3/77تابع تشخیص برای  مجموع،است. در
در آزمون  نشدگانپذیرفتهدرصد از  5/81و  شدگانپذیرفتهدرصد از  1/73برای

 3/77با ضریب  توانمی در کل کرده است. یعنی یبینپیش یدرستبهکارشناسی ارشد 
رشناسی ارشد را در آزمون کا نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهاطمینان درصد 

پیشرفت و صفات شخصیت  هایبرحسب سه متغیر رویکردهای مطالعه، هدف
 .ردک یبینپیش
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 گیرییجهتبحث و ن
یشرفت و صفات پ هایهدفاین پژوهش با هدف مقایسه رویکردهای مطالعه، 

 برشد.  اجراارشد  در آزمون کارشناسی نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهشخصیتی 
 د سطحیآمده در زمینه رویکردهای مطالعه در زیرمقیاس رویکر دست بهنتایج  اساس

لکردی اجتنابی، عم –های مهارتی پیشرفت در زیرمقیاس هایهدفمطالعه، در زمینه 
های گرایشی و در زمینه صفات شخصیتی در زیرمقیاس –اجتنابی و عملکردی  –

ی دارمعنیی هاتفاوتت به تجربه خویی و گشودگی نسبرنجورروان، شناسیوظیفه
 دست بهشناسی ارشد در آزمون کار نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهبین دو گروه 

ر سه متغی اساس برآمده ما توانستیم  دست بهنتایج  اساس بر ،تیدرنهاآمد. 
درصد  77.3صیت با احتمال پیشرفت و صفات شخ هایهدفرویکردهای مطالعه، 

  .کنیم یبینپیشا در آزمون کارشناسی ارشد ر نشدگانذیرفتهپو  شدگانپذیرفته
در آزمون  نشدگانپذیرفتهنتایج نشان داد که  ،در زمینه رویکردهای مطالعه

رای رویکرد دادر آزمون کارشناسی ارشد  شدگانپذیرفتهبیشتر از  کارشناسی ارشد
 (؛1387سیف ) و یآبادفتح(؛ 2003ژانگ ) یهایافتهکه با  هستندطحی مطالعه س

ه منفی رویکرد سطحی مطالعه مبنی بر رابط( 2003) و دایزت (؛1997) اسمیت-سدلر
اردسون ( و ریچ1992ی گیبز )هایافتههمسو و با  ،و پیشرفت تحصیلیبا موفقیت 

ته پذیرف همچنین نتایج این مطالعه مبنی بر استفاده دانشجویان ( ناهمسوست.2006)
 فادهشد )کارشناسی( از رویکرد سطحی مطالعه و استنشده در آزمون کارشناسی ار

از  رشد(دانشجویان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد )دانشجویان کارشناسی ا
در تبیین ت. ( همسوس1394نژاد و اسماعیلی )ی مهدیهایافتهرویکرد عمقی مطالعه با 

ل به حفظ کردن تمای دهندهنشانرویکرد سطحی مطالعه  گفت که توانمیاین یافته 
نی انگیزه بیرو کنندمیمدت مطالب است و افرادی که از این رویکرد استفاده کوتاه

ه کگیرند به خدمت میهای راهبردی را برای یادگیری دارند و حداقل تالش و فعالیت
 فراداوار و اجتناب از شکست با کمترین تالش است. این هدف آنها یادگیری طوطی

ر کردن سپارند و از برقراهای جدا از هم به خاطر میقسمت ورتصبهها را واقعیت
اسی کارشن در آزمونرقابت به اینکه آزمون  با توجهروابط میان آنها ناتوان هستند. 

مدت النید و مستلزت به خاطر سپردن طونیاز دار بسیاریو به تالش  استارشد زیاد 
فرادی اولی رسد احتمال قبنظر می یان مطالب گوناگون است بهو ارتباط برقرار کردن م

 تر است. در این آزمون کم کنندمیکه بیشتر از رویکرد سطحی مطالعه استفاده 
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برزگر  یهایافته با آمده به دست یهایافته اجتنابی–مهارتی هایهدف زمینه در

 و همسو تحصیلی پیشرفت با اجتنابی–مهارتی هایهدف منفی رابطه بر ( مبنی2012)
 با اجتنابی–مهارتی هایهدف بین مثبت رابطه بر ( مبنی2006گاتمن ) یهاهیافت با

به این نکته اشاره کرد که  توانمیدر تبیین این یافته  ناهمسوست. تحصیلی موفقیت
 روروبه دشوار مسائل با وقتی اجتنابی –مهارتی  هایهدفافراد دارای  درواقع

 و هاتوانایی ها،مهارت که هستند نگران و کنندمی ناراحتی احساس درون از شوند،می
( نیز 2001) 1گرگورمک(. الیوت و 2000 پینتریچ،) دهند دست از را خود حافظه
کننده مثبت درهم ریختگی )عکس مدیریت  یبینپیشاجتنابی را -مهارتی هایهدف

 نوعی اجتنابی –مهارتی  هایهدفآوردند. افراد دارای  به دستزمان و تالش( 
 اضطراب نوعی هاهدف نوع نیدر ا همچنین. کنندمی تجربه را تکالیف به یمیلبی

 توانمی. با توجه به مطالب عنوان شده ضطراب از فراموش کردن مطالبا دارد، وجود
 آزمون در شدن پذیرفته با اجتنابی –مهارتی  هایهدفگفت که ارتباط منفی 

 .است جیهتو قابل( تحصیلی موفقیت عنوانبه) ارشد کارشناسی

ی هایافتهآمده با  به دستی هاافتهیاجتنابی  -عملکردی  هایهدفدر زمینه 
می و (؛ و خاد2005(؛ دوپیرات و مارین )2012برزگر ) (؛2010دایزت و کوبلود )

 سوست.با موفقیت تحصیلی هم هاهدف( مبنی بر رابطه منفی بین این 1386نوشادی )
آن ماهیت  تبعبهو  اجتناب از وارد عمل شدنگفت که ترس و  توانمیدر این مورد 
شد. با پایین شود که انگیزه تالش و فعالیت در آنهاآموزان باعث میانفعالی دانش

 هک است این بر اجتنابی –عملکردی  هایهدفآموزان دارای تمرکز دانش ،درواقع
 همچنین .ددارن خود یکارآمد از تریپایین ادراک و نیایند نظر به احمق و کفایتبی
 حفظ طرخا به دارند، اجتنابی-عملکردی هایهدف که یادگیرندگانی گفت توانمی

ورزند و همین امر کالیف درسی اجتناب میاز نزدیک شدن به ت خودشان حرمت
های یادگیری شود آنها هرگز درنیابند نزدیک شدن به فعالیتموجب می احتماالً

عیف در زمینه برای عملکرد ض جهیدرنت ؛دآنها به همراه ندار «خود»تهدیدی برای 
یادگیری مطالب درسی و متعاقب آن عملکرد ضعیف در آزمون کارشناسی ارشد 

 شود. فراهم می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. McGregor 
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ی هایافتهآمده با  به دستی هایافتهگرایشی  -عملکردی  هایهدفدر زمینه 

ن ( مبنی بر رابطه منفی ای1386خادمی و نوشادی )و (؛ 2005دوپیرات و مارین )
(؛ الیوت 2000پینتریچ ) یهایافتههمسو و با  ،با پیشرفت و موفقیت تحصیلی هاهدف

(؛ و 2010(؛ دایزت و کوبلود )2004(؛ والترز )2012(؛ برزگر )2001گرگور )و مک
 و پیشرفت با گرایشی –عملکردی  های( مبنی بر رابطه مثبت هدف1391مشتاقی )

 هایهدفگفت که افراد دارای  توانمیه در این زمین .ناهمسوست تحصیلی موفقیت
ند، پشتکار کمتری از شوبا وظایف دشوار مواجه می که یزمان گرایشی-عملکردی

فکری و عقالنی خود شوند. انگیزه  یتیکفایبتا به این ترتیب مانع  دهندمیخود نشان 
ان و این افراد واقعی، درونی و عمیق نیست و بیشتر به دنبال پشت سر گذاشتن دیگر

(. برخی 9981، 1؛ بوفارد1992ش هستند )ایمز، کمترین تالکسب موفقیت با 
انی و اضطراب با احساسات منفی مانند نگر هاهدفاند که این نشان داده هاپژوهش

تحصیلی  یکاراهمال(، به تعویق انداختن امور و 2001گرگور، امتحان )الیوت و مک
و فرار از موقعیت در هنگات روبرو  مؤثرغیر  (، استفاده از راهبردهای1389)حیدری، 

رسد . به نظر می( رابطه دارند1998، 2شدن با تکالیف یادگیری دشوار )الیوت و دوئک
 خواهد شد.نمنجر گیری کارشناسی ارشد به نتیجهمجموعه این عوامل در آزمون 

ی پژوهش هایافتهو گشودگی نسبت به تجربه  شناسیوظیفهدر زمینه صفات 
(؛ و 1996(؛ دفرویت و مرویلد )2009(؛ پانگ )2003ی دایزت )هایافتهضر با حا

بین این صفات با موفقیت و  دارمعنی( مبنی بر رابطه مثبت و 2004کوروتکو و هاناه )
پرموزیک و -چامورو شناسیوظیفهپیشرفت تحصیلی همسوست. در مورد صفت 

ای که با انگیزش دارد یکی رابطه سطهوابهشناسی ( بیان کردند که وظیفه2003نهات )فار
 یهاکنندهنییتع که یزمان ژهیوبهد، شومثبت عملکرد محسوب می یهابینپیشاز 

کوشی، گیرند. عالوه بر این منظم بودن، سختیزش مورد توجه قرار میدرونی انگ
 دتوانمیی افراد دارای این صفت است هاویژگیمداری و دقت که از پشتکار، پیشرفت

های تحصیلی )مانند آزمون موقعیت ازجملههای مختلف عملکرد فرد را در حوزه
برای یادگیری  احتماالًاین افراد انگیزش بینی کند. مثبتی پیش طوربهکارشناسی ارشد( 

-ودارند )چامور یآموزشهای مایل بیشتری برای شرکت در برنامهو ت استبیشتر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Bouffard 
2. Dweck 
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(. بنابراین موفقیت افرادی با 1987و کاستا، کری ؛ مک2003پریمیوزیک و فارنهات، 

 ی مثبت در آزمون کارشناسی ارشد نیز دور از انتظار نیست.هاویژگیاین 
ی مقیمیان و هایافتهی پژوهش حاضر با هایافته ،خوییرنجوررواندر زمینه صفت 

نفی بین (؛ مبنی بر رابطه م2003(؛ و داف و همکاران )2009(؛ پانگ )1391کریمی )
ی کاردیوت هایافتههمسو و با  ،خویی و پیشرفت و عملکرد تحصیلیرنجوروانر

رابطه مثبت  ( مبنی بر1997ارکوارت و همکاران )م -( مسگراو2001وکراپیک )
با  رابطه عملکرد تحصیلی ناهمسوست. ،خویی و پیشرفت تحصیلیرنجورروان
زا های تنیدگیر موقعیتد ژهیوبهبا توجه به مفهوت اضطراب  عمدتاًخویی رنجورروان

( 2003رنهات )پرموزیک و فا-از قبیل امتحانات دانشگاه تبیین شده است. چامورو
دانشجویان  با سهیدر مقایشتری با احتمال ب رنجوررواندریافتند که دانشجویان 

نات نهایی های جسمی و روانی از شرکت در امتحابه دلیل بیماری رنجورروانغیر
با  که یادگیرندگان کرده است دیتأک( نیز 2003ژانگ ) .کنندمینظر  صرف
ز او بنابراین  کنندمی خودداریخویی باال همواره از خطر اشتباه کردن رنجورروان

کرد ی رویصرف مطالب یاد گرفته شده )ویژگ دیبازتولانجات تکالیفی که نیازمند به 
انتظار داشت که  توانمی . پسکنندمی، بیشتر احساس راحتی استسطحی مطالعه( 

تری نسبت به خویی باالرنجوررواندر آزمون کارشناسی ارشد  نشدگانپذیرفته
 در این آزمون از خود نشان دهند.  شدگانپذیرفته

ای سه متغیر رویکرده ،از پژوهش حاضر آمده به دستنتایج  بر اساس همچنین
د درص 77.3 یبینپیشپیشرفت و صفات شخصیت توان  هایهدفلعه، مطا

بر  ،تیدرنها .داشتندا در آزمون کارشناسی ارشد ر نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفته
ز انی که کمتر اظهار داشت که دانشجویا توانمیآمده از پژوهش  به دستنتایج  اساس

اجتنابی،  -مهارتی شرفتشانیپ هایهدفرویکرد سطحی مطالعه استفاده کرده و 
و  شناسیوظیفهشی نبوده و صفات شخصیتی یگرا -تنابی، و عملکردیاج -عملکردی

د پایین باش خویی در آنهارنجورروانگشودگی نسبت به تجربه در آنان باال و صفت 
 بیشتر احتمال دارد که در آزمون کارشناسی ارشد موفق شوند.

گرایی نشان داد که بین ونهای برنتایج پژوهش حاضر در رابطه با عامل
ی در دارمعنیدر آزمون کارشناسی ارشد تفاوت  نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفته
پانگ ؛ (2004) هاناه و تکووروکی هایافتهگرایی وجود ندارد که با رونزمینه ب

رودباری و (؛ 1390) ی و همکارانعاشور(؛ 2001) کیکراپ و تیوکارد(؛ 2009)
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و پیشرفت گرایی رابطه بین برون نبود( مبنی بر 2003دایزت )(؛ و 1388) حسینچاری

گرا ماجراجو، فعال، رک، اجتماعی و دارای و موفقیت تحصیلی همسوست. فرد برون
کاون و . مککندمیقدرت و انرژی باالست و از در جمع بودن احساس لذت 

گرایان بیش از آنکه کارهای تحصیلی را ( اظهار داشتند که برون1991) 1جانسون
( عنوان کرد که افراد 1988) 2هستند. انتویستلپیگیری کنند به انجات امور دیگر متمایل 

گرا در توجه به گرا دارای دایره ابقای توجه کمتری هستند. این ویژگی افراد برونبرون
در فرهنگ ایران  ژهیوبهعوامل غیر مرتبط با تکالیف یادگیری برای کسب لذت، 

ی فرهنگی به هاوتتفادر زمینه  گرفتهبا توجه به مطالعات انجات  چراکه ؛اهمیت دارد
عاملی برای جلب توجه و  ،رسد در فرهنگ ایران موفقیت در تکالیف یادگیرینظر می

کسب لذت در میان افراد یک گروه نیست، بلکه عوامل غیر تحصیلی برای جلب نظر 
 3(. همچنین استیل1384اعضای گروه اهمیت بیشتری دارد )سامانی و لطیفیان، 

گرایی گرفتار زمان شده است افراد با سطح باالی برون ( اظهار داشت که ممکن2012)
 4ها را به لحظات آخر موکول کنند. انتویستل و انتویستلو تکالیف و مس ولیت

گرایی را روی موفقیت برون راتیتأث( عنوان کردند که سن نیز ممکن است 1970)
گرا رونسالگی کودکان ب 12-11از سن  پیشبه این صورت که  ؛تحصیلی تعدیل کند

در میان نوجوانان و بزرگساالن بعضی  دارند و انیگرادرونملکرد بهتری از ع
 انیگرادرون( نشان دادند که 2004پریمیوزیک، -)فارنهات و چامورو هاپژوهش

این تغییر به محیط  .آورندمی دست بهگرایان شتری نسبت به برونموفقیت تحصیلی بی
 هایهمحیط مدرس درمقایسه باابتدایی  هایهگرت و اجتماعی و کمتر رقابتی مدرس

اجتناب از روابط گرت اجتماعی  تیدرنهامتوسطه و آموزش عالی نسبت داده شده که 
موفقیت تحصیلی بیشتری شده است. بنابراین با توجه به اینکه نمونه پژوهش  موجب

و همچنین در یک محیط  هستندیکسانی  شیوبکمدر سنین  باًیتقرحاضر همگی 
رسد که تفاوتی بین دو گروه پذیرفته شده اند طبیعی به نظر میصیلی حضور داشتهتح

 گرایی وجود نداشته باشد.و پذیرفته نشده در زمینه برون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. McCown & Johnson 
2. Entwistle 
3. Steel 
4. Entwistle & Entwistle 
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و  شدگانپذیرفتهنشان داد که بین  پذیریتوافقنتایج همچنین در رابطه با عامل 

 پذیریتوافقر زمینه ی ددارمعنیدر آزمون کارشناسی ارشد تفاوت  نشدگانپذیرفته
ی و عاشور(؛ 2003؛ دایزت )(2004) هاناه و تکووروکی هایافتهوجود ندارد که با 

(؛ رودباری و 2006) 1(؛ کنارد2006)و همکاران  (؛ مارتین1390) همکاران
با پیشرفت و موفقیت  پذیریتوافقرابطه بین  نبود( مبنی بر 1388حسینچاری )

ن یافته شاید بتوان آن را به نمونه مورد پژوهش تحصیلی همسوست. در تبیین ای
های دانشگاهی نیازمند تعامل، توافق و عنوان کرد که چون محیطنسبت داد و 

هر دو و چون  ، مدیران، کارکنان و ... استاستادان همچونسازگاری با افراد زیادی 
، هستندان از جامعه دانشگاهی نشدگانپذیرفتهو  شدگانپذیرفتهگروه نمونه اعم از 

یکسانی و  ،پذیریتوافقبنابراین ممکن است در برخی از صفات شخصیتی مانند 
 همانندی بیشتری داشته باشند.

ت که اظهار داش توانمیآمده از پژوهش  دست بهنتایج  اساس بر ،تیدرنها
 نشرفتشایپ هایهدفدانشجویانی که کمتر از رویکرد سطحی مطالعه استفاده کرده و 

ه و صفات گرایشی نبود -ملکردیعاجتنابی، و  -جتنابی، عملکردیا -مهارتی
 ، و گشودگی نسبت به تجربه در آنان باال و صفتشناسیوظیفهشخصیتی 

رشد ان کارشناسی بیشتر احتمال دارد که در آزمو استخویی در آنها پایین رنجورروان
 موفق شوند.

فاده دانشجویان کمک نتایج پژوهش حاضر در فهم رویکردهای مطالعه مورد است
در آزمون  نشدگانپذیرفتهبه اینکه در پژوهش حاضر  بزرگی خواهد بود. با توجه

شاید بتوان گفت که  کنندمیکارشناسی ارشد بیشتر از رویکرد سطحی مطالعه استفاده 
در ضعف یادگیری و افت تحصیلی دانشجویان آشنا نبودن و یا  مؤثریکی از عوامل 

رویکردهای صحیح مطالعه و یادگیری )رویکرد عمقی( باشد و آگاهی کم آنها به 
شناخت این رویکردها در دانشجویان گامی مهم در رفع این تنگنا باشد. چنین  بساچه

ریزان برای بهبود های مدیران و برنامهگیریها و تصمیمد در برنامهتوانمیشناختی 
 الگوی یریکارگبه .رار گیردکردن آن مورد توجه جدی ق تراثربخشفرایند آموزش و 

 وی تحصیل پیشرفت و ارتقا دری مهم بسیار عامل انیدانشجو توسطی مطالعات مناسب
 و مطالعه کردهاییرو اصالح وشناسایی  با نیبنابرا. است فراگرفته دانش ماندگاری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Conard 
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 مناسب ایهشیوه یریکارگبه و اتخاذ در فراگیران به توانمی انیدانشجو ادگیریی

 د.کر کمک ادگیریی و مطالعه
پیشرفت در موفقیت در آزمون کارشناسی  هایهدفهمچنین با توجه به نقش 

و  یجانیباید از اهمیت و پیامدهای شناختی، هارشد در پژوهش حاضر، یادگیرندگان 
پیشرفت آگاه شوند و به آنها آموزش داده شود که چگونه  هایهدفرفتاری 

. رساندبمورد نظرشان  هایهدفند که آنها را به پیشرفت خاصی را ایجاد کن هایهدف
جای  بهنامناسب پیشرفت،  هایهدفباید در جهت تغییر بدین منظور، نظات آموزشی 

 دیتأکیم و تسلط بر مفاه دارمعنیبر برتری بر دیگران بر یادگیری  دیتأکرقابت و ایجاد 
نه اخذ  ریف شودبهبودی، تسلط و پیشرفت تع صورتبهکند. همچنین موفقیت باید 

ود شا داده ری بهباید به تالش و یادگی. های باال و عملکرد هنجاری باالامتیازات و رتبه
خشی از بتباه باید به فراگیران گوشزد شود که خطا و اش. نه عمل کردن بهتر از دیگران

 . یادگیری است نه منبع ایجاد اضطراب
عملکرد و موفقیت  رد یمؤثر نقشنیز  شخصیت صفات که آنجا ازهمچنین 

ان سنجش آموزش سازم مس والن که گونههمان رودمی انتظار ،کنندمی ایفاتحصیلی 
 در د،نآورمی عمل به تحصیلی مختلف مقاطع در گوناگونی هایسنجش ،کشور

این  از اتد ندهقرار  توجه موردیان را دانشجو شخصیت و روانی ابعاد نیز، دانشگاه
 .دنرسان یاری تحصیلی، پیشرفتموفقیت و  جهت دریان دانشجو به دنبتوان طریق

 کارشناسی مقطع در دانشجو پذیرش نظات اندرکاراندست است الزت ،درمجموع
 و یادگیرندگان شخصیتی صفات و پیشرفت هایهدف مطالعه، رویکردهای ،ارشد

 هچراک ؛دهند قرار توجه مورد را مختلف ورودی یهاآزمون در کنندگانشرکت
 تهنک این ذکر ،درواقعبرد. می باال را آنها موفقیت میزان متغیرها این ارتقای و یشناسای

 بلکه اردند بستگی هوشی یهاتوانایی به صرفاً  تحصیلی موفقیت که نمایدمی ضروری
 درمجموع دارد. بستگی نیز فردی یهاتفاوت و عالئق ،هاهدف تمایالت، ها،نگرش به

 ی فردیهاتفاوتر آموزش و یادگیری در نظر گرفتن یکی از نکات بسیار مهم در ام
ر د خصوصاًی فردی )هاتفاوتاندرکاران امور آموزشی به دست یتوجهبیاست. 

پیشرفت و صفات شخصیت( در آموزش و  هایهدفزمینه رویکردهای مطالعه، 
و  شودمییادگیری سبب شکست یادگیرندگان در کسب اطالعات و یادگیری مناسب 

ه ن توجه ب. بنابرایبودی مهم و ادامه تحصیالت خواهد هاآزمونشکست در  پیامد آن
 نماید.آموزشی و ارزیابی کشور ضروری می نظاتشده در  متغیرهای یاد
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 هامحدودیت
اهداف  . پژوهشگران در مطالعه حاضر کنترلی بر متغیرها )رویکردهای مطالعه،1

 دست بهی دارمعنیی هاتفاوت اگرچه بنابراین ،پیشرفت، صفات شخصیت( نداشتند
 وابسته و ستقلم یرهایمتغ نیب یعل رابطه یمعن به لزوماً هاتفاوتآمده است اما این 

 .ستین
، ستادهی نمونه مورد بررسی پژوهش حاضر مبتنی بر خودگزارش یهامؤلفه. 2

 کاهد.می نتایج لذا از صحت

 بود و از مقایسههای مورد مقایسه در پژوهش حاضر محدود . تعداد رشته3
به  نظر شد که ، علوت فنی و مهندسی( صرفیپزشکها )علوت دانشجویان سایر رشته

 .ستینها همین دلیل قابل تعمیم به همه رشته
 است،ه رازی کرمانشا دانشگاه دانشجویان به محدود پژوهش این آماری جامعه. 4
 حظهمال و دیگر یتحصیل هایبافت در بیشتری یهاپژوهش به نتایج پذیریتعمیم
 .است وابسته یادگیری محیط ایهویژگی از وسیعی دامنه
 عیاجتما –اقتصادی وضعیت مانند متغیرها از بعضی کنترل. در پژوهش حاضر 5

 روانی و عاطفی وضعیت سنجش عدت تربیتی، و آموزشی امکانات ها،خانواده
 نتایج در ستتوانمی که است نبوده میسر هاپرسش به گوییپاسخ هنگات به هاآزمودنی
 .باشد مؤثر پژوهش

 
 پژوهشی یهاشنهادیپ

و  شدگانپذیرفتهد این پژوهش روی شوپذیری بیشتر پیشنهاد می. جهت تعمیم1
و  ، کنکور سراسریی ورودی از قبیل آزمون دکتریهاآزموندر سایر  نشدگانپذیرفته

 .شود... نیز اجرا 
ی هاوشردهی نمونه مورد بررسی از دگزارشهتر است عالوه بر استفاده از خو. ب2

یز استفاده ن سنجش ابزار چند از ترکیبی یا گیری مانند مصاحبه و مشاهداتدیگر اندازه
 شود.
و  های تحصیلی )فنی و مهندسید این پژوهش روی سایر گروهشو. پیشنهاد می3

 .شودها نیز اجرا دانشگاهسایر علوت پزشکی و...( در 
 تر ارتباط متغیرهای مورد مطالعه با موفقیت و شکست درررسی دقیقب منظوربه. 4

از کنکور  پیششود که گروهی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پیشنهاد می
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از اعالت نتایج مورد بررسی قرار گیرند و سپس  پسکارشناسی ارشد و همچنین 

 نیمرخ شخصیتی آنها در این متغیرها انجات شود.
ناسی در آزمون کارش نشدگانپذیرفتهدی از افرادی که در گروه تعدا از آنجا که. 5

 افرادی د که ازشواند پیشنهاد میبار در این آزمون رد شده ارشد قرار گرفتند تنها یک
 .تر استفاده شودنمونه معرف عنوانبهاند که دو بار و بیشتر رد شده

 
 کاربردی یهاشنهادیپ

نجش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد )سازمان س نظات پذیرش مس والنالزت است 
پیشرفت و صفات شخصیتی  هایهدفآموزش کشور( رویکردهای مطالعه، 

رد توجه قرار ی ورودی مختلف را موهاآزموندر  کنندگانشرکتیادگیرندگان و 
ین همچنبرد. می ها میزان موفقیت آنها را باالشناسایی و ارتقای این متغیر چراکه ؛دهند

عه و توس پیشرفت قابل تغییر هایهدفتوجه به این نکته که رویکردهای مطالعه و  با
مون آز خصوصاًها )ی ورودی دانشگاههاآزموندر  کنندهشرکته دانشجویان ب است

 هانآزموین رفتن احتمال موفقیت در اباال  برایشود می پیشنهادکارشناسی ارشد( نیز 
 ری اینیادآو درواقعمهارتی گات بردارند.  هایهدفبه سمت رویکرد عمقی مطالعه و 

د ی هوشی بستگی ندارهاتواناییبه  صرفاً نماید که موفقیت تحصیلی نکته ضروری می
 .است وابستهی فردی نیز هاتفاوتق و ، عالیهاهدفها، تمایالت، بلکه به نگرش
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 منابع 
 یبینپیشساختاری سازی در مدل بررسی جایگاه خودناتوان(. 1389) حیدری، محمود

 شهید بهشتی. دانشگاه ،نامه دکتری. پایانت تحصیلیموفقی
گیری هدف با جهت رابطه(. بررسی 1385نوشادی، ناصر ) و خادمی، محسن

دانشگاهی دوره پیشآموزان خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش
نامه علوت ه)ویژ ،(4) 25 ،مجله علوت اجتماعی و انسانی دانشگاه شیرازشهر شیراز. 

 .78 – 63، تربیتی(
فصلنامه  (. بررسی عوامل مؤثر بر قبولی در کارشناسی ارشد.1388خدایی، ابراهیم )

 .34 -19، 54 ،ریزی در آموزش عالیپژوهش و برنامه

ی شخصیتی، هاویژگی(. بررسی مدل علی 1385خیر، محمد ) و خرمایی، فرهاد
 مقاالت دومین کنگره مجموعهای شناختی. هانگیزشی و سبک یهایریگجهت

 .36-32شناسی ایران  صص انجمن روان
های گری سبک(. بررسی نقش واسطه1388، مسعود )حسینچاری و رودباری، زینب

آموزان ی شخصیتی و  پیشرفت تحصیلی دانشهاویژگییادگیری در رابطه بین 
 .64 – 55، (39) 16، پژوهشی دانشگاه شاهد -علمی  دوماهنامهدبیرستانی. 

گرایی مهاری، جمع –(. بررسی رابطه خود 1384لطیفیان، مرتضی ) و سامانی، سیامک
له مج. های خانوادگی و اجتماعی در گروهی از دانشجویان دانشگاه شیرازو ارزش

 – 33علوت تربیتی(،  نامهژهیو) ،(4) 22، علوت اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
47. 

ا پیشرفت آن ب (؛ رویکردهای مطالعه و رابطه1387آبادی، جلیل )فتح و اکبرسیف، علی
 –علمی  دوماهنامه ، جنسیت و مدت تحصیل  دانشجویان در دانشگاه.تحصیلی

 .40 – 29، (33) 15پژوهشی دانشور رفتار. 
رابطه  (.1385شکری، امید؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی اله و دانشورپور، زهره )

های علوت زهتایادگیری با پیشرفت تحصیلی.  رویکردهای های تفکر وسبک
 .52 – 44 ،30، شناختی

ی جنسیتی در هاتفاوت(. 1387و عسکری، اعظم ) شکری، امید؛ دانشورپور، زهره
 – 127، (2) 2 ،رفتاری مجله علوتعملکرد تحصیلی  نقش صفات شخصیت. 

141. 
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الیی، مو و ا؛ دانشورپور، زهرها؛ غنایی، زیبشکری، امید؛ کدیور، پروین؛ نقش، زهر

مطالعات عملکرد تحصیلی.  (. صفات شخصیت، استرس و1386محمد )
 – 25، (3) 3، هرادانشگاه الز یشناسرواندانشکده علوت تربیتی و  یشناختروان

48. 
سیده سمیه؛  ،آبکنار لیجلتجریشی، معصومه؛  عاشوری، محمد؛ پورمحمدرضای

ارتباط صفات  یبررس (.1390) محمد دیس، خطاط یموسو و عاشوری، جمال
 شرفتیپ یبینپیشدر  یزشیانگ یراهبردها منابع و تیریمد یراهبردها ت،یشخص
 .14 -1، (1) 1 ،یمجله مطالعات ناتوانی. توان ذهنکم آموزاندانش یلیتحص

گیری هدف جهت بر اساسبینی پیشرفت تحصیلی (؛ پیش1391مشتاقی، سعید )
 .94 – 89(، 2) 5، بردهای آموزش. فصلنامه راهپیشرفت

یلی (. ارتباط صفات شخصیت و انگیزش تحص1391کریمی، طیبه )و مقیمیان، مریم 
 .20 – 9، (75) 25 ،نشریه پرستاری ایراندر دانشجویان پرستاری. 

ه یادگیری؛ (. انواع رویکردهای دانشجویان ب1394اسماعیلی، رقیه )و نژاد، ولی مهدی
 8، راهبردهای آموزش در علوت پزشکی دوماهنامهعمیق. سطحی، استراتژیک و 

(2) ،83 – 89. 
 (. مقایسه متغیرهای هوش هیجانی و1390عابدین، علیرضا )و نورعلی، زهره 

 عاتمطال ای در موفقیت و عدت موفقیت در آزمون سراسری. هراهبردهای مقابل
 .124 – 109(، 11) 7، تربیتی شناسیروان
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