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  مطالعه یهاو مهارت یریادگی یهاوهیش ، یتیشخص یهایژگیو 
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شناخت یادگیرندگان و شخصیت آنان ، آشنایی و تشخیص شیوه  :چکيده

ها و سازو کارهای یادگیری ومهارتهای مطالعه اموری است که میتواند به 

ها در امر تدریس و تسهیل فرآیند آموزشی کمک معلمان و اساتید دانشگاه 

کند. این تحقیق در صدد بررسی مروری ویژگی های شخصیتی ، شیوه های 

به وجود آورنده  عواملیادگیری و مهارتهای مطالعه است.تعریف شخصیت ،

 شخصی تجارب افراد،نقش شخصیت رشد در گروهی تجربه ، نقشتیشخص

ن در ای انجام شده مرتبط با موضوع قاتیتحق شخصیت،یادگیری و رشد در

تحقیق گنجانده شده است. این تحقیق میتواند برای 

معلمان،دانشجویان،متخصصین آموزشی ، نویسندگان کتب درسی و ...مفید 

 واقع شود.

 .مطالعه یهاو مهارت یریادگی یهاوهیش ، شخصیت :يديکل واژگان

 

 

 شخصيت(تعریف 1

بودن، ثبات همتایب یهایژگیروزمره که با و یتفکر شخص در زندگ یهاوهیاز رفتار وش یامجموعه» یعنی تیشخص

داده است.  هیارا تیدر مورد شخص فیتعر نیگوردن آلپورت، بهتر رسدی. به نظر مشودیمشخص م «ینیبشیپ تی( و قابلیداری)پا

فکر که رفتار و ت یکیزیف - یروان یهادر درون فرد است و شامل آن دسته از نظام ییایپو یسازمان بند ت،یشخص کند،یاو اشاره م

روشن  تیشخص اصطالحدرباره  یباال نکات فیتعار هیپا برنکته قابل استنباط است. نیچند فیتعر نی. از اکندیم نییاو را تع

 :(2931)سرمد و برخوردارپور، شودیم
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سان و هم کسانی تیدو شخص چیها، همشابهت یبعض نیو در ع همتاستیفرد ب کی تیو تفاوت: شخص ییهمتابیالف( 

 وجود ندارد.

ر د یدارند، ول یگوناگون در ظاهر رفتار متضاد و مختلف یهاطیو مح طی(: اگر چه افراد در شرایداریداشتن )پا ثباتب( 

 است. یدائم یدر ثبات نسب کی یتفکر آنها دارا وهیش نیدهه( رفتار و واکنش و همچن نیطول زمان )مثالً چند

ا احتمال افراد را ب یو تفکر یسبک رفتار توانیکردن و مطالعه رفتار و نوع تفکر اشخاص م: با توجهینیبشیپ تقابلیج(

 رابطه متقابل دارد.« ثبات در رفتار»رفتار با  ینیبشیپ تیکرد. قابل ینیب شیپ ادیز

در رابطه  گریکدینظام با  کیاز عناصر است و به عنوان  یامجموعه تیشخص( 2: افتیدر توانیگوردن آلپورت م فیتعر از

تعامل فرد (4 .است تیعلت تعامل انسان با جهان شخص (9دارد.  یکیزیف تیکل کیدر قالب  یروان یمفهوم تیشخص(1هستند. 

 .(2931)همان، به دو روش رفتار و تفکر است تیشخص یتجل (5و  است یتیو موقع یتیشخص یهایژگیو جهینت

 که افراد قادر نباشند تفکر و رفتار خود شودیمطرح م یزمان «یناسازگار»ناسازگارانه باشد.  ایسازگار و  تواندیم تیشخص

سالم با  تیشخص کیدارد.  «یریپذانعطاف»با  یکیارتباط نزد یعدم سازگار ای یدهند. سازگار قیآن تطب راتییو تغ طیرا با مح

که واکنش به آنها  ییهاتی. اما افراد ناسازگار در برخورد با موقعبردیبهره م یریپذاز انعطاف یزانیبه م یداریوجود ثبات و پا

 یعنی تیاختالل شخص ن،یبنابرا دهند؛یاز خود بروز م یریناپذاست، تفکر و رفتار انعطاف دیجد ماتیو تصم راتییمستلزم تغ

 .(1003، 2)دوبسن«هاتیموقع و طیدر برخورد با مح ریناپذناسازگار و انعطاف یرفتارها»

 تيبه وجود آورنده شخص عوامل (2

 طیکار او با محوو از آن پس سر د،یآیم ایبه دن یخاص یکیژنت یهایژگیاست. انسان با و طمحی و وراثتساخته  تیشخص

 یکودکان ت،یبر شخص طیمح ریتاًث یروشن برا یهادارد. نمونه تیشخص یدهدر شکل ینقش مهم طیاطراف خود خواهد بود. مح

ان هندوست یهادر جنگل نگیبه نام س یهند شیکش کیمثال  یاند. برارشد کرده وادر انز ایها هستند که به تصادف در جنگل

 یاز رفتارها چگونهیشدن هافتهیم دو کودک در هنگا نیا نگیها را با خود به خانه برد. بر اساس گزارشِ سو آن افتیدو دختر را 

 یبود و رو ادیها زآن یریپذکیبودند، تحر زانیاز اجتماع گر دند،یکشیزوزه م رفتند،یرا نداشتند. چهار دست و پا راه م یانسان

 یریپذ ریاست که تأث نیا گرددیآن م یبر رو یشتریب دیامروز تأک یایشان بود. آنچه در دن طیها مانند محهم رفته رفتار آن

 یج بعد اصلپن نیا یکه بر رو یقاتیتحق ،یتیبر ارائه چارچوب شخص عالوه. است یکیژنت ریتر از تأث یقو اریبس طیها از محانسان

 ،1نزیرابوجود دارد. ) م،یمستق یارابطه ،یو عملکرد شغل یتیابعاد شخص نیمنجر شد که ب جهینت نیصورت گرفت، به ا ت،یشخص

 (241، ص 233۱

 دارای را افراد که است اساس این بر و اند کرده تعریف نیز فرد شاخص یا مسلط یا بارز، صفت اساس بر را شخصیت

 اما. ندا کرده ارائه را گوناگونی و متعدد های تعریف شخصیت از.دانند می آن امثال پرخاشگر و یا درونگرا و یا برونگرا، شخصیت

                                                           
Dobson 1 

Rabins 2 
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 عالیانف و ادراکی های جنبه پویای سازمان شخصیت: » است این ، رسد می نظر به مانع و جامع و کل تعریفی شلدون که تعریف

 (.2931)سرمد و برخوردارپور، «  است آدمی فرد(  بدن حیاتی اعمال و بدن شکل) بدنی و ارادی و

ند کمی تعیین محیط با را شخص سازگاری نحوۀ که است تفکر های شیوه و رفتار از معینی الگوهای شخصیت، از مراد 

 ،است ساختار یک شخصیت که حقیقت این. گویند می ساختار مفهومی چنین به دانشمندان. است انتزاعی مفهوم یک شخصیت

 تعریف چند ،داد قرار بررسی مورد را شخصیت از تعریف 50 حدود که آن از بعد 2391 سال در آلپورت کندمی مشکل را آن تعریف

 عیینت را او خاص افکار و رفتارها که است فرد تنیروان هایسیستم از پویایی سازمان یعنی شخصیت: کندمی مطرح را شخصیت

 شخصیتی صفات فردبهمنحصر الگوی از است عبارت شخصیت: که است کرده تعریف گونهبدین را گیلفورد شخصیت.پی.ج کندمی

 را آنها باید و است فرد واقعی هایجلوه ،شخصیت هایجنبه و متمایز های رگه است معتقد که است شناسانی روان از کتل .است

 نهاآ خاص نظریه به گروهی و مکتب هر یا و دانشمند هر دیدگاه از شخصیت تعریف حقیقت، دانست. در شناختیروان معنای واجد

 برسیم بولق قابل تعریفی به توانیممی اما نیستند، موافق آن از واحد تعریف یک با شخصیت پردازاننظریه همۀ دارد. گرچه بستگی

 و متمایز رفتارهای و هیجانات ،افکار مجموعه به شخصیت. باشد شده ذکر هایتعریف مشترک هایویژگی حاوی نسبی طور به که

 ،هاگرایش ،صفات پایدار نسبتاً الگوی از است عبارت شخصیت» دهد.می نشان را دنیا با ما انطباق شیوۀ که شودمی گفته پایداری

 از یکی. دارد گوناگونی معانی مردم روزمره زبان در «شخصیت» واژه «بخشدمی دوام افراد رفتار به ای اندازه تا که هاییویژگی یا

 وقتی مثال شودمی دیگر افراد به نسبت فردی برتری و تمایز سبب که است «برجسته یا اخالقی صفت» نوع هر به مربوط آن معانی

 جتماعیا جاذبه و کارآیی» با را دیگر افراد تواندمی که است ویژگیهایی با فردی «او» یعنی «است شخصیت با او» شودنمی گفته

 راداف به که است این بر سعی شود،می دایر و تبلیغ «شخصیت پرورش» عنوان با که درسهایی در. دهد قرار تأثیر تحت «خود

 جادای دیگران در مطبوعی واکنش آنها با بخشند بهبود را گفتن سخن شیوه و ظاهر وضع ،داده یاد بخصوصی اجتماعی مهارتهای

 هم هب البته که است «منفی ویژگیهای» داشتن معنی به که دارد قرار «شخصیتبی» کلمه ،کلمه این برابر در همچنین کنند

 (.2939)اسرافیلیان، منفی  جهت در اما دهد،می قرار تأثیر تحت را دیگران

. تندداش توافق محیطی عامل اهمیت دربارۀ ،کردند آغاز رسماً را شخصیت مطالعۀ به صفت رویکرد که کتل و آلپورت حتی

 هک است اجتماعی محیط این ،کنندمی تأمین ما شخصیت برای را خام مواد ژنتیکی عوامل چه اگر که کرد نشان خاطر آلپورت

 محیط اما است ترمهم شخصیت عوامل از برخی برای وراثت که بود معتقد کتل. آوردمی در شده پرداخت محصول به را خام مواد

 اشتد اظهار اریکسون. گذاردمی اثر جنبه هر بر نهایت در محیطی عوامل که داشت قبول او. دارد بیشتری اهمیت دیگر برخی برای

 ابند،ی تحقق چگونه ژنتیکی صورت به شده تعیین مراحل این که این اما ،هستند فطری او اجتماعیـروانی رشد مرحله هشت که

 شخصیت بر بنابراین و من هویت گیریشکل بر تاریخی و اجتماعی عوامل که بود معتقد چنین هم او. شودمی تعیین محیط توسط

 .(2939 ان،یلی)اسرافگذارندمی تأثیر

 واملع تمام. کندمی ایفا   ما رفتار جنبه هر بر تأثیرگذاری در ایعمده نقش یادگیری که دارد وجود ایمالحظه قابل شواهد

 عمدتاً های جنبه حتی. دهندمی انجام یادگیری های شیوه توسط را کار این دهندمی شکل را شخصیت که محیطی و اجتماعی

) اسکینر  .یابندب شدن شکوفا امکان یا بمانند باز رشد از شوند، مختل کنند، تغییر یادگیری فرایند توسط توانند می شخصیت ارثی

 تأثیرگذاری ،دارد دیگر یادگیری متغیرهای و خرافی رفتار ، متوالی تقریب ،مثبت تقویت ارزش( پاولف و واتسون اولیه کار اساس بر

 رییادگی مفهوم بندورا .آموخت ما به ،خواند شده آموخته های پاسخ انباشت صرفاً را آن او ولی نامندمی شخصیت دیگران آنچه بر
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 گیریم)صالحی،می یاد جانشینی تقویت طریق از و( الگوها) دیگران مشاهدۀ با ما که عقیده این یعنی ،کرد مطرح را ایمشاهده

2930). 

 اصلی انگیزش که داشت اظهار او. است تقویت آن در اصلی کنندهتعیین عامل که کرد معرفی شخصیت به را رویکردی راتر

 تنها تیکیژن عامل و است شده آموخته رفتارها اغلب که موافقند اسکینر با راتر و بندورا. است مثبت تقویت رسانیدن حداکثر به ما

 شرفتپی نیاز مثل هستند، شده آموخته شخصیت هایجنبه از بسیاری که دهدمی نشان علمی شواهد .کند می ایفا جزیی نقشی

 و( راتر) کنترل منبع ،( بندورا) شخصی کارآیی شدۀ اثبات مفاهیم ،گذشته این از(. شد مطرح موری توسط ابتدا که) کللند مک

 تأثیرات ۀعمد نقش بر که بود پردازینظریه اولین فروید اگرچه.دارند قرار یادگیری تأثیر تحت( سلیگمن) شدۀ آموخته درماندگی

 بر را دمیآ تمرکز. اندکرده تکرار را او های دیدگاه شخصیتی، پردازنظریه هر تقریباً ،کرد تأکید شخصیت گیریشکل در والدین

 لدینوا طرد نوع این. بیاورید یاد به اند کرده طرد یا خواهند نمی را او والدینش کند می احساس که کودکی برای موجود پیامدهای

بر ) هورنای. گذاردباقی می شخص برای را نفس عزت فقدان و ،خشم ،ارزشبی احساس که انجامدمی امنیت و محبت کمبود به

 هب و کند تضعیف را کودک امنیت تواند می  چقدر والدین محبت و صمیمیت کمبود که باره این در(  خودش تجربیات اساس

 تر نناام ، باشد تر مستقل والدینش با اولیه پیوندهای از کودک هرچه که داشت اظهار فروم.  نوشت بیانجامد، درماندگی احساس

 ابطۀر آلپورت.دادند تشخیص را والدین عامل تأثیر نیز داشت قرار صفات اهمیت پایۀ بر کارشان که ، کتل و آلپورت.  بود خواهد

 دورۀ را نوباوگی کتل. هستند حیاتی شخصیت بعدی رشد برای که شرایطی ،دانست امنیت و محبت اصلی منبع را مادر با کودک

دهند)معیاری و صبوری،  می شکل را کودک امنیت احساس همشیرها هم و والدین رفتار هم که طوری به ،دانست سازنده بسیار

2911). 

 حیاتی نیاد به نسبت اعتماد نگرش گیریشکل برای زندگی سال اولین در مادر با کودک رابطه که داشت اعتقاد اریکسون 

 رطش عنوان به زندگی اول سال دو در والدین توسط کودک ایمنی و فیزیولوژیکی نیازهای کردن ارضاء اهمیت دربارۀ مزلو. است

 تصحب والدین توسط کودک به نامشروط مثبت توجه دادن لزوم دربارۀ راجرز. کرد نظر اظهار باالتر نیازهای پیدایش برای الزم

 رلکنت منبع ، شخصی کارآیی ، پیشرفت نیازهای چون ، شخصیت خاص های جنبه توانند می والدین رفتارهای حال، هر در. کرد

 صفت رب تواند می  حتی والدین رفتار. کنند تعیین را آنها حتی یا داده قرار تأثیر تحت را خوشبینی یا شده آموخته درماندگی و

 توانند یم چقدر تنبیهی و خشن والدین مثال، برای که برد پی توانمی تفکر قدری با .بگذارد تأثیر خواهیهیجان چون ارثی عمدتاً

 پنج در که داشت اعتقاد فروید.کنند سرکوب را تجربه به گشودگی و خوشایندی آمیزی، مردم گرایی، برون مانند ارثی صفات

 الهایس که دانیم می. است دشوار آنها تغییر پس آن از و گیرند می  شکل کامل و ثابت طور به شخصیت های جنبه تمام سالگی

 ، خود رشد به چنان هم کودکی از بعد شخصیت که است واضح نیز این اما هستند، مهم بسیار شخصیت گیری شکل در کودکی

برای  را کودکی نیز موری و اریکسون ، آلپورت کتل، چون هم ، شخصیت دیگر پردازان نظریه .دهد می ادامه عمر طول در شاید

 کند درش تواندمی کودکی هایسال از بعد شخصیت که داشتند قبول حال عین در ولی دانستند، می مهم شخصیت گیری شکل

 میانسالی بر کتل و اریکسون مزلو، ، یونگ. یابد می ادامه نوجوانی تا شخصیت رشد گویند می پردازان نظریه از بعضی. یابد تغییر و

 .(2911داشتند)معیاری و صبوری،  تمرکز شخصیت عمدۀ تغییر زمان عنوان به
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 افراد شخصيت رشد در گروهی تجربه نقش (3

 بیزاریها، و تمایالت ارزشها، و نگرشها از ایمجموعه کسب و اخذ با. آیدمی دنیا به ارگانیسم یک صورت به نوزاد کودک

 ینا همه. شودمی مبدل انسانی موجود یک تدریج به است، شخصی نوع چه اینکه از ناپایدار و عمیق مفهوم یک و مقاصد، و هدفها

 غییرت انسانی شخصیت به حیوانی حالت از را او یادگیری فراگرد، این. آوردمی بدست شدن اجتماعی فراگرد طریق از را ویژگیها

 مشخص خود یک اینکه تا آموزدمی را خود گروههای هنجارهای شدن، اجتماعی فراگرد طریق از فرد هر تر،دقیق عبارت به. دهدمی

 مارش به شخصیت رشد در فراگرد مهمترین خود، تصور تشکل که گفت بتوان شاید. آیدمی پدید سازد،می همتابی را او که

 .(2911رود)ادهمی و همکاران، می

 شخصيت رشد در شخصی تجارب (نقش4

 اند؟اوتمتف یکدیگر با باشند، داشته هم یکسانی هایتجربه اگر حتی یابند،می پرورش خانواده یک در که کودکانی چرا

 برخی از و مشابه جهات برخی از اجتماعی هایتجربه معرض در بلکه ، نداشته یکسانی هایتجربه آنان که است این مهم نکته

 یادداشت. دندار را تجربه آن نظیر کامل، بطور دیگر کسهیچ که معنا بدین. همتاستبی هرکس تجربه. اندگرفته قرار نامشابه جهات

 وراثت اوالً، کودک هر. سازد آشکار خوبی به را آنان هایتجربه گوناگونی تواندمی خانواده یک کودکان روزانه هایتجربه دقیق

 باز، که است برخوردار زندگی هایتجربه همتایبی مجموعه از ثانیاً، ندارد، را آن نظیر عینا دیگر کسی که دارد همتاییبی زیستی

 .(2911نیست)بیایانگرد،  برخوردار آن از عینا ،دیگر کسی

i. گرایی درون  

ii. نظری تعریف  

 نفس بر تسلط و داری خود برای بیشتری گرا آمادگیدورن فرد و بوده همراه ذهنی درونی دیدگاه با که است خُلقی ویژگی

 ادیانفر ذهنی های فعالیت و مطالعه به را خود دقت بیشتر و و دارند جمع در حضور به تمایل کمتر افراد این. دهدمی نشان خود از

 .(2911گذرانند)معیاری و صبوری، می

iii. گرایی برون  

 نظري تعریف -1-1-1-1

 زا گرابرون افراد است، همراه باالتری عملی فعالیت با و شده مشخص خارجی و عینی دیدگاه با که است خُلقی ویژگی

 .(2911برخوردارند)فهامی،  خویش نفس بر تسلط برای کمتری آمادگی

 برونگراها شخصيتی هاي ویژگی -1-1-1-2

 خود پیرامون وقایع به مندعالقه( 2

 پرحرف معموال و راست رو( 1



 51-62، ص 1216 اردیبهشت،  1، جلد 32روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

15 
 

 کند می مقایسه دیگران عقاید با را خود عقیده( 9

  کارها در پیشقدمی و عمل اهل( 4

 دهد می وفق را خود گروه یک با یا و یافته جدیدی دوستان سهولت به( 5

 کند می بیان را خود افکار( ۱

 جدید افراد به مندعالقه( 1

 طعق از ترس) باشد زمین روی بشر بازمانده آخرین هولناک فاجعه یک از پس نکند که است آن وی وحشت بزرگترین( 1

 (.2931باشد)سرمد و برخوردارپور،  می دهنده آزار بسیار وی برای تنهایی( مردم و خارج دنیای با ارتباط

 .(2911گیرند)معیاری و صبوری،  می انرژی دیگران با کردن برقرار ارتباط و تعامل از( 3

 نیستند. احساساتی زیاد اما بوده مشرب خوش( 20

 حضور و خلوت در آنها شخصیت است، آسان آنها درک هستند، اجتماعی گیرند،می تصمیم سریع پذیرند،ریسک( 22

 هستند. معاشرتی و است یکسان دیگران

 می مجلس هر نقل. هستند گروهی کار به مند عالقه. اندیشند می خود ی گفته به زدند را خود حرف آنکه از پس( 21

 دارند. دوست بیشتر را انگیز هیجان های فعالیت و بلند صدای با موسیقی. باشند

 اطالعات. خودشان اعمال تا گردند می خشمگین دیگران اعمال از بیشتر. دارند دوست بیشتر را روشن های رنگ( 29

 زندگی تجارب روی از تنها. دهند می ترجیح بیشتر را الوصول سریع رویکرد. کنند می قسمت دیگران با سادگی به را خود شخصی

 دیگران از گرفتن عبرت نه و گیرند می درس خود

 .دهند می تشکیل را زمین جمعیت از درصد ۱0 الی 51( 24

 نفس اعتمادبه است ممکن برونگرا یک ندارد، برونگرا فرد داشتن نفس اعتمادبه با ارتباطی هیچ فوق خصوصیات البته

 وهیجانات احساسات دارند گرایش افراد این. کندمی عمل جامعه مقررات با مطابق دقیقا متفکر گرای برون باشد تیپ داشته پایینی

 آنها تمرکز زیرا شوند می خوبی دانشمندان آنها. شوند برداشت وسرد خشک های آدم صورت به است ممکن. کنند سرکوب را

 شیوه اردد گرایش احساسی گرایبرون تیپ .است آن کردن توصیف برای منطقی قواعد از واستفاده بیرونی دنیای از شدن برآگاه

 از آنها. ندا حساس دیگران وانتظارات عقاید به نسبت معمولی غیر طرز به آنها. باشد هیجانی وبسیار کند سرکوب را بودن متفکر

 یونگ. (2931هستند)همان،  ایو سرزنده معاشرتی هایو آدم کنند،می برقرار دوستی رابطه راحتی وبه بوده حساس عاطفی لحاظ

 کردن وجستج وبر وخشنودی لذت بر حسی گرای برون تیپ .شود می یافت ازمردان بیشتر زنان بین در تیپ این که بود معتقد

 پذیر ازشس متغیر وشرایط افراد مختلف انواع وبا دارند گرایش عملی دنیای سمت به عمیقا افراد این. کند می تمرکز تازه تجربیات
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 یاستو س وکاسبی درکار را موفقیت دارد، ها فرصت از جستن بهره در که زیادی توانایی خاطر به شهودی گرایبرون تیپ .هستند

 طوری ددارن گرایش نیز بودن پذیرتغییر به آنها. دارند گرایش بودن خالق وبه هستند تازه های اندیشه مجذوب افراد این. یابدمی

 حال، این اب. کنندمی گیریتصمیم شم پایه بر تامل جای به و بیشتر روند می دیگری سراغ به آمیز مخاطره کار یا فکر از یک که

 .(2915آید)امینیان، می در ازآب درست احتماال آنها تصمیمات

 رب احساسات جای به افراد این. دارند مشکل عقاید دادن انتقال ودر آیدنمی کنار خوب دیگران با متفکر گرایدرون تیپ

 نتزاعیا موارد به دهندمی ترجیح هستند، گزینخلوت عمیقا که آنها. هستند برخوردار ضعیفی عملی قضاوت واز دارند تاکید فکر

 زین،گعزلت یکدنده، هایآدم صورت به را آنها دیگران. کنند تمرکز دیگران جای به خودشان شناختن روی و بپردازند ها و نظریه

 دارند قیعمی هیجان افراد این. کند می سرکوب را منطقی تفکر احساسی گرای درون تیپ .کنندمی برداشت مالحظه بی و متکبر،

 انهگ وبچه بودن، متواضع بودن، ساکت وبه رسند می نظر به نیافتنی ودست مرموز آنها. کنندمی خودداری آن علنی ابراز از ولی

 می نظر به مطمئن خود واز سرد، ومنزوی، دهندنمی زیادی اهمیت دیگران وافکار احساسات به آنها. دارند گرایش بودن

  .(2911رسند)حسینی، 

 دیده به را انسان های فعالیت اغلب افراد این. رسد می نظر به روزمره دنیای از وجدا آرام منفعل، حسی گرای درون تیپ

 برازا وبه کنند می ابراز موسیقی یا هنر قالب در را وخود هستند حساس شناختی هنر لحاظ از آنها. نگرند می ومسرت نیکخواهی

 میک تماس تیپ این دارای افراد که دارد تمرکز شهود بر عمیق قدری به شهودی گرای درون تیپ .دارند گرایش خود شهود کردن

. کنند ینم درک خوب را آنها ودیگران بوده عملی مسایل به اعتنا وبی گیر کناره وخیالپرداز، اندیش ژرف افراد این. دارند واقعیت با

، دارند)همان مشکل آینده برای ریزی وبرنامه روزمره زندگی با آمدن کنار در رسند، می نظر به ونامتعارف غریب و عجیب که آنها

2911). 

 يريادگ( ی5

زیانهای اقتصادی، مشکالتی نظیر سرخوردگی، کاهش اعتماد به نفس، احساس حقارت، یادگیری غیر مؤثر، عالوه بر 

خورده در تحصیل را در پی خواهدداشت)ولی زاده، های فرد شکستها و تواناییافسردگی و در نتیجه عدم شکوفایی کامل استعداد

291۱.) 

ساتید به این موضوع اختصاص دارد که اساتید در حال حاضر بسیاری از تحقیقات آموزشی و نیز بیشتر ساعات آموزش ا

 (. 2911چگونه باید مطالب درسی را ارائه نمایند تا حداکثر یادگیری رخ دهد )حسینی، 

نظامهای آموزشی و فعالیتهای حاکم بر آن با توجه به پیشرفت جوامع، همواره دستخوش تغییر و تحول است که این امر 

باشد. سرعت تحول نظامهای آموزشی به حدّی است که گاهی موجب تغییر مختلف آن می خود معلول تحوالت اجتماعی و علوم

کس از آموزش و یادگیری بی نیاز نیست و یادگیری بخشی از زندگی گردد. در دنیای امروز هیچکل ساختار آموزشی جامعه می

 (. 2911گردد )همان، انسانها محسوب می
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ده است. رفتارگرایان یادگیری را تغییر در رفتار قابل مشاهده و اندازه گیری و پیروان برای یادگیری تعاریف مختلفی ارائه ش

عاریف ترین تکنند. شاید یکی از جامعهای گذشته عنوان میهای جدید و یا تغییر در بینشمکاتب شناختی، آن را کسب بینش

فرایند تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه فرد که بر اثر  باشد. از نظر ایشان یادگیری عبارت است از 9یادگیری از دیدگاه هلیوس

تجربه حاصل شده باشد در جریان هر یادگیری دو شرط اساسی یعنی فراگیر و فراده وجود دارند. البته بدیهی است که فراده یا 

 (.  2931، برخودارپور سازد تا فراگیر یاد بگیرد)سرمد ودهد بلکه شرایط را فراهم میمعلم هرگز چیزی رایاد نمی

تر شده است. در این میان برآورده ساختن نیازهای آموزشی فراگیران با پیشرفت علوم نیازهای فردی و اجتماعی نیز گسترده

تری قابل دسترس می باشد. بنابراین روشهای سنتی آموزش دیگر قادر نخواهند بود یادگیری را در سایه روشهای آموزشی پیچیده

 (.2931، همان)وب در فراگیر تسهیل نمایند به نحو مطل

میزان مشکالت نظامهای آموزشی بخصوص مراکز آموزش عالی یا دانشگاهها در امر آموزش و یادگیری مؤثر و مداوم بسیار 

اند تهشدهند که بسیاری از فراگیران دانشگاهها یادگیری مؤثر و پایدار نداباشد. نتایج پژوهشهای مختلف نشان میقابل توجه می

 (. 2930گردد )صالحی و سلیمانی، که افت تحصیلی و مشکالت روانی اجتماعی حاصل از آن تهدیدی برای هر جامعه محسوب می

گذارد؛ از جمله انگیزه، احساس نیاز عالئق فردی، انطباق مطالب درسی با واقعیتهای عوامل مختلفی بر یادگیری تأثیر می

عوامل تأثیرگذار بر یادگیری مؤثر که تاکنون شناخته شده است، مرتبط بودن مطالب آموزشی بر زندگی و ... . یکی از مهمترین 

 (. 2930باشد )همان ، ساختار شناختی فرد می

 راهبردهای عاطفی  -

 راهبردهای مرور ذهنی  -

 راهبردهای بسط یا گسترش معنایی  -

 راهبردهای سازماندهی  -

 راهبردهای نظارت  -

قع عدم تسلط افراد بخصوص دانشجویان در استفاده از مهارتها و روشهای مطالعه و راهبردهای شناختی و در بیشتر موا

آورد. دانشجویان با مشکل عدم آموزش و آگاهی ای را به وجود میتر شیوه درس خواندن، مشکالت عدیدهیادگیری یا به زبان ساده

دانند که چگونه با استفاده از راهبردهای شناختی، یادگیری را فعال کنند در زمینه چگونگی مطالعه صحیح روبه رو هستند و نمی

تا هر چه بهتر یاد بگیرند.  متأسفانه در نظام آموزشی ما دانشجویان از این راهبردها اطالع کافی ندارند و به همین دلیل با تمام 

نخواهند داشت.  دانشجویان با به کارگیری روشها و  کنند، یادگیری مؤثر و پایداری راوقتی که صرف مطالعه و درس خواندن می

                                                           
Hellois 3 
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فنون راهبردهای یادگیری، قادر خواهند بود که مطالب درسی را سریعتر یاد بگیرند، بهتر درک کنند و اطالعات را مدت زمان 

 (. 2915ی، ریمن) تری در ذهن نگاه دارندطوالنی

ملی است که بر جامعه تاثیر می گذارد ، جامعه راهدایت می صاحب نظران بر این باورند که نظام آموزشی مهم ترین عا

کند و همراه با تغییرات و تحوالت در سرتاسر جهان متاثر می شود . بر این اساس ضروری است که برنامه های نظام های آموزشی 

تحول و تعالی در برنامه های درسی  به موازات این تحوالت و با توجه به الزامات جامعه سازمان دهی شوند. بنابراین از رهگذر ایجاد

 ( . 2911مند می شود)معیاری و صبوری،  ، نسل تحت تربیت توان

در عصر حاضر ، دانشجویان برای رویارویی با تحوالت باید مهارت تفکر خالق و شیوه های یادگیری صحیح را به منظور 

است یک نظام آموزشی موثر منوط به شیوه های یادگیری تصمیم گیری مناسب و حل مسائل جامعه به کار برند. اسکینر معتقد 

و تدریس مناسب دانشجویان پایه ریزی می شود. خالقیت و نوآوری نیز می تواند زمینه ساز رشد و بروز استعدادها همچنین خود 

ای آموزشی است و اساتید شکوفایی افراد را فراهم آورد. از مهم ترین مکان هایی که می توان در آن افراد خالق بار آورد محیط ه

از جمله افرادی هستند که می توانند بروز خالقیت دانشجویان را سبب شوند و یا با اعمال شیوه های نا مناسب ، عقیم ماندن 

خالقیت را سبب شوند.. اکثر افراد می توانند چگونگی بروز خالقیت را یاد بگیرند . کلید این کار توسعه ی بعضی مهارتهای ساده 

وانایی ها می باشد. همه ی افراد به طور یکسان بالقوه خالق هستند. افراد خالق مهارت های به خصوصی دارند ، هر شخص می و ت

تواند این مهارت ها را یاد بگیرد و فرایند خالقیت را سرعت بخشیده و هدایت نماید. از این رو و با توجه به نقش مراکز آموزشی 

مناسب تدریس جهت یادگیری بهتر افراد پرداختن به این موضوع ضروریست. یافته های در پرورش خالقیت و شیوه های 

پژوهشگران نشان می دهد که تفاوتهای افراد در یادگیری فقط ناشی از هوش و توانایی  آنها نیست بلکه عوامل دیگری از جمله 

اشته ری می تواند تاثیر بسزایی در یادگیری افراد دویژگیهای ذاتی و شخصیتی افراد ، مشکل بودن تکالیف محوله و سبکهای یادگی

 (.2931ی، و عبداله ی ونیهماباشد)

از میان این عوامل سبک های یادگیری نقش بسزایی بر فرآیند یادگیری داشته و می تواند نقش بسیار موثری بر میزان 

افراد اطالعات و تجربیات تازه را در ذهن خود یادگیری افراد داشته باشند . سبک های یادگیری به عنوان روش هایی هستند که 

سازمان دهی و پرورش می کنند تا بتوانند مشکالت و مسائل پیش روی خود را حل نمایندبر این اساس محققان استفاده از شیوه 

ته و ادگیری دانسهای مناسب آموزشی جهت ارائه به افراد با سبک های یادگیری متفاوت را یکی از الزامات اجتناب ناپذیر بهبود ی

در تحقیقات فراوانی به این مهم اشاره نموده اند چرا که معتقدند تناسب شیوه  ی تدریس اساتید با سبک یادگیری دانشجویان 

 (.2931باعث تقویت انگیزه ی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می گردد)همان، 

. در این میان سبک گرددتقسیم می ۱و فیزیولوژیکی 5طفی، سبک عا4: سبک شناختیهای یادگیری خود به سه دستهسبک

ل سپارد چگونه اندیشیده و مسائکند و به خاطر میشناختی به این مفهوم اشاره می نماید که یادگیرنده چگونه مطالب را درک می

 جمله می توان به سبک بندی های مختلفی هستند که از آن. سبک های یادگیری شناختی نیز دارای طبقهرا تحلیل می نماید

                                                           
cognitive  - 4 
affective  - 5 

 6-physiological   
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و سبک های یادگیری بر مبنای الگوی یادگیری تجربی  1و تاملی 1های وابسته به زمینه و مستقل از زمینه، سبک های تکانشی

 (.2931اشاره نمود )همان،  3کلب 

 

 : نمودار چرخه و سبك یادگيري کلب1شکل 

از تفریق دو به دوی نمره ها حاصل از چهار مرحله یادگیری، یعنی تفریق مفهوم سازی انتزاعی از تجربه عینی و آزمایشگری 

فعال از مشاهده تاملی ، دو نمره به دست می آید. این دو نمره بر روی دو محور مختصات )با توجه به منفی و مثبت بودن نمره 

 –مفهوم سازی انتزاعی و دیگری محور افقی یعنی مشاهده تاملی –ودی یعنی تجربه عینی حاصل( قرار می گیرد. یکی محور عم

 .(2911آزمایشگری فعال است که نوع سبک هر فرد را مشخص می کند))معیاری و صبوری، 

 انجام شده مرتبط با موضوع قاتيتحق( 6

 یریادگی یها ندیکه بطور فعال و باعالقه در فرآ یاند، دانش آموزان دهیعق نیبر ا یمتخصصان آموزش انیم نیدر ا حال

خود  یریادگی ندهایکه افراد به طور فعال در فرآ یاست و هنگام شتریآنها ب شرفتیو پ تیکنند، احتمال موفق یخود شرکت م

شود)هارتمن  یشترمیب زیآنها ن یشخص شرفتیو پ ابدی یم شیافزا هادر آن اریاحساس قدرت و اخت ندیجو یشرکت م

 (2911،یونی؛هما2335،

 سیو تدر یریادگی، عمل  ندیتوان بوجود آورد، مگر آنکه دو فرا یرا نم یمؤثر و واقع یتینظام ترب کیمعتقد است  نریاسک

 رندهیگ ادی اتیعوامل  مربوط به خصوص نیاز ا یدارند. برخ ریتأث یریادگی انیبر جر یشماریشود. عوامل ب دهیکامال شناخته و فهم

 یتوان به تفاوت ها یم رندهیادگی اتیخصوص یعنیعامل  نیمربوط است. در مورد اول یریادگی یعاجتما  نهیبه زم گریو عوامل د

                                                           
reflective  - 7 

 8-impulsive   
 9- Kolb learning cycle 

تجربه عینی

واگرا

مشاهده تاملی 

جذب كننده

مفهوم سازی 
انتزاعی

همگرا

فعالآزمایشگری

نطباق پاینده 
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 اتیکه افراد اطالعات و تجرب یتوان  آن را به عنوان روش یاست و م یاز مفهوم تفاوت فرد یبخش یریادگیاشاره کرد . سبک  یفرد

 رانیاز فراگ یعده ا یبرا یسؤال که چرا نظام آموزش نیپاسخ به ا رکرد.در واقع د فیتعر کندیم یتازه را در ذهن خود سازمان ده

 (2910،یمنحصر به فرد دارد)صالح یریادگیسبک  یتوان گفت هر دانش آموز ینه؟م گرید یبرخ یبرا یاست ول دیمف

 ینندگک ینیب شیدانش آموزان اثر پ یریادگی ی،سبک ها یمشارکت یریادگی طیمطالعه حاضر در مح جیتوجه به نتا با

موجود در طرح حاضر را از نظر دور داشت. از جمله آنها،  یها تیمحدود دیندارد. البته نبا یاضیدر درس ر یلیتحص شرفتیدر پ

 یصورت م یو انسان یتجرب ،یاضیر یگروه درس 9مطالعه در خصوص  نیا راست. اگ یاضیبه در س ر یمحدود شدن واحد درس

بدست  جیدر نتا زینحوه انتخاب نمونه، تعداد آنها و محدود شدنشان به دختران ن نیشد ، همچن یحاصل م یتر قیدق جینتاگرفت ،

 یشاگرد محور، معلم محور ، مشارکت هاز جمل سیمختلف تدر یروش ها  سهیکرد که با مقا شنهادیتوان پ یباشد. م یم لیآمده دخ

 طیرا در مح یلیتحص شرفتیو پ تیو هم ،نقش آنها در موفق یریادگی یسبک ها یروش ها برو نیبر مسأله، هم اثر ا یو مبتن

ا ه طیو در نظر گرفتن نقش آن در مح یریادگی یها کردیرو ریمطرح شدن متغ یمطالعه نمود و در راستا یمختلف آموزش یها

 .(2911محمد علیزاده،) کمک نمود یزشآمو ی

 

تبیین رابطه بین ویژگیهای شخصیت و سبکهای یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان  ی بهپژوهش ( در2932تابع بردبار )

های ویژگیهای شخصیت  نفر از دانشجویان سال آخر دانشکده آموزش مجازی دانشگاه شیراز، پرسشنامه 235.  پرداختبرخط 

آنان به عنوان شاخصی جهت سنجش را تکمیل نمودند. از معدل پایانی  Kolbو سیاهه سبکهای یادگیریFFI -NEOنئو

 حقیقت ها استفاده گردید.  نتایج موفقیت تحصیلی استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون جهت تحلیل داد ه

نشان داد که میان ویژگیهای شخصیت و سبکهای یادگیری با موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. نوروزگرایی و توافق 

 ینی موفقیت تحصیلیب اند در پیش بعاد شخصیت و سبک یادگیری همگرا از ابعاد سبکهای یادگیری توانستهپذیری از ا

 ها اثرگذار باشند. دانشجویان این دوره

 صفات میان ارتباط مورد در (1003) نلسون و بارتن توسط دور راه از آموزش اول سال دانشجویان میان در پژوهشی در

 ارتباط که شد اصلح نتیجه این تحصیلی پیشرفت با وظیفه شناسی صفت شخصیتی خصوص در تحصیلی، پیشرفت با شخصیتی

 پیش بینی لی راتحصی پیشرفت توانستند شخصیتی صفات کلیه پژوهش این در کلی طور به و دارد پیشرفت تحصیلی با معناداری

 مطالعه روشهای به باشد، می توان می مهمی نقش دارای تحصیلی پیشرفت در میرسد نظر به که دیگر عوامل جمله از .نمایند

 روش لشام که کند، می اشاره بگیرند یاد میخواهند که با مطالبی یادگیرندگان برخورد چگونگی به مطالعه روشهای. کرد اشاره

 گیردب را یاد مطالب معنی بخواهد که باشد گونهای به یادگیری مطالب با دانش آموز برخورد اگر. سطحی می باشد و عمقی مطالعه

 به هاتن دانش آموز اگر مقابل، در. عمقی است او مطالعه روش دهد، پیوند یادگرفته قبالً که مطالبی به را جدید مطالب بتواند و

 سطحی است. او مطالعه روش باشد مطالب کردن حفظ دنبال

نقش ویژگی های شخصیتی، شیوه های یادگیری و فراشناخت در  "در مقاله خود با عنوانصفایی مقدم و سلیمانی فر ، بهروزی  

بینی نقش ویژگی های شخصیتی، شیوه های یادگیری و فراشناخت در پیش  "بینی تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسیپیش

 را بررسی کردند. تفکر انتقادی

http://edcbmj.ir/article-1-769-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-769-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-769-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-769-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-769-fa.pdf
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پسر( در  220دختر و  290نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز ) 140همبستگی،  -فیدر این پژوهش توصی

عاملی نئو، نامه پنجآوری داده ها، پرسشصورت تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمعبه 29300-32سال تحصیلی 

 -شرا و دنیسون و آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا نامه آگاهی فراشناختینامه سبک های یادگیری کلب، پرسشپرسش

نجام گام و تحلیل همبستگی کاننی ابهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گامب بود. تحلیل دادهفرم

 .شد

، (=93/0bسازی انتزاعی )، مفهوم(=11/0bبودن )، وجدانی(=42/0bبازبودن به تجربه )یافته های  تحقیق نشان داد که 

بینی در پیش (=13/0bbو تنظیم شناخت ) (=41/0b، دانش شناخت )(=21/0b، مشاهده تاملی )(=11/0bآزمایشگری فعال )

های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی، مشاهده تاملی ، شیوه(=15/0r2بودن )تفکر انتقادی موثر بودند. بازبودن به تجربه و وجدانی

نقش مهمی در تبیین تفکر  (=9/0r2و ابعاد فراشناختی دانش شناخت و تنظیم شناخت ) (=12/0r2فعال ) و آزمایشگری

 -وسیله ترکیب خطی عوامل گرایشیانتقادی داشتند. ترکیب خطی مهارت های تفکر انتقادی )تحلیل، ارزیابی و استنباط( به

ی، آزمایشگری فعال، دانش شناخت و تنظیم شناخت( قابل بودن، مفهوم سازی انتزاعشناختی )بازبودن به تجربه، وجدانی

 .بینی بودپیش

 شناختی، نقش قابل توجهی در تفکر -عنوان عوامل گرایشیهای یادگیری و فراشناخت بههای شخصیتی، شیوهویژگیه نتیجدر 

 .دانشجویان دارند  انتقادی

 

 مراجع

 ( 2911ادهمی، اشرف. نوحی، عصمت. محمد علیزاده، سکینه. جلیلی، زهرا. فتاحی زهرا .) نگرش اساتيد نسبت به

. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و مشاوره و راهنمایی تحصيلی و نظر آن ها در مورد وظائف مشاوره

 1-24(:2)1تابستان؛ 

 (2939اسرافیلیان، علی .) دانشکده  دانشجویان تحصيلی با خودپنداره و مکان کنترل بينبررسی رابطه افت

 دانشگاه گیالن علوم انسانی

 (2915امینیان، فاطمه؛ دریس، فاطمه و سلیمانی، نوشین . ) کاهش افت تحصيلی دانشجویان دانشگاه علوم

دانشجویان، .  مجموعه مقاالت سومین سمینار سراسر بهداشت روانی پزشکی شهر کرد با استفاده از مشاوره

 4و  9شماره 

 (2911بیابانگرد .اسماعیل.) انجمن اولیا و مربیان . انتشارات ساز مانروش هاي پيشگيري از افت تحصيلی 

  ،رابطه ویژگی های شخصیت و سبک های یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان 2932تابع بردبار, فریبا ،

http://www.civilica.com/Paper- ،(1) 9یا( فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی )مد برخط،

2_002.html-3-JR_MEDIA-JR_MEDIA 

 ،101-233 ،23 شماره ایرانی، شناسان روان فصلنامه. انتقادي تفکر و مشارکتی یادگيري(. 2911.)زهرا حسینی 

 ،شماره شناسی، روان مجله. مدرسه نوع و تحصيلی تفکر،پایه الگوهاي(. 2931.)زهرا برخودارپور، و زهره سرمد 

10، 9۱1-910. 

http://www.civilica.com/Paper-JR_MEDIA-JR_MEDIA-3-2_002.html
http://www.civilica.com/Paper-JR_MEDIA-JR_MEDIA-3-2_002.html
http://www.civilica.com/Paper-JR_MEDIA-JR_MEDIA-3-2_002.html
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  سلیمانی فر امید، بهروزی ناصر، صفایی مقدم مسعود. نقش ویژگی های شخصیتی، شیوه های یادگیری و فراشناخت

پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.  -مه علمیبینی تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی. دوماهنادر پیش

2934; 1 (2: )53-۱1 

 ،تحصيلی پيشرفت در یادگيري رویکردهاي و شخصيت صفات نقش (.2915)پروین. کدیور، و امید شکری 

 .15-۱5 ،4 و9 شماره ،شناختی روان پژوهشهاي دانشجویان.

 ترجيحی آموزشی روشهاي و یادگيري هاي سبك ارتباط بررسی(.2930.)سلیمانی،بهرام و صالحی،شایسته 

 .Iranian Journal  of medical education،1 ،41-41. ،پرستاري دانشجویان

 (.2911فهامی ، ریحانه و عزتی، محسن .) مطالعه تأثير یادگيري مشارکتی بر رشد مؤلفه هاي مهارت هاي

فصلنامه . 77-78شهر اصفهان در سال تحصيلی  5اجتماعی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحيه 

 ادهمی، اشرف. نوحی، عصمت. 1۱-۱9، 4رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،شماره، 
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