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 چکرد 

هاای خصیای ی   یژگیوی یادگیری و هاسبکارتباط بررسی  پژوهش حاضر،هدف از    
باود  اامهاآ آمااری    رهبار   –برای یادگیری خود دانشگاه تبریز  با آمادگی دانشجویان

 دانشاجو در  643از بین آنان  کآود دانشجویان کارخناسی دانشگاه تبریز ب کلیآ خامل

 یامرحلاآ ی چناد  امص لف تحییلی با اس فاده از روش نمونآ گیری خوخاآ  یهارخ آ
ان صاب خدند  روش پژوهش توصایفی از ناوه همبگا گی اسار  بارای انادازه گیاری        

فار    -(، پرسشنامآ خصیی ی نئو LSD) ی یادگیری کلبهاسبکپرسشنامآ  م غیرها از
( اس فاده گردیاد   SDLR)  برره –مقیاس آمادگی برای یادگیری خود ( و Neo-FFIکوتاه )

ماورد تجزیاآ و تحلیال رارار      SPSS آماری بدسر آمده با اس فاده از نر  افزار یهاداده
هاای یاادگیری خاناخ ی و    یوهخا آزمون همبگ گی پیرسون نشان داد کاآ باین   گرفر  

رهبر رابطآ مهنی دار واود ندارد  ن ایج حاصل از تحلیال   -آمادگی برای یادگیری خود
رهبار   –داری در ساط  یاادگیری خاود    نشان داد کآ تفااو  مهنای   نس یک طرفآواریا

های واگرا، همگرا، اذب کننده و انطباق یابناده وااود نادارد  همنناین     دارندگان سبک
تحلیل رگرسیون چندگانآ نشان داد کآ عوامل برون گرایی، توافق پاذیری و باا واادان    

کنناد و  یما در اهار مببار پایش بینای      را رهبار  –بودن آمادگی برای یادگیری خاود  
 کند یمبینی رهبر را در اهر منفی، پیش –نوروتیگز  آمادگی برای یادگیری خود 
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 مقدمه 
اغلب به عنووا  هو ا اساسو      1رهبر –یادگیری خود 

 هوواییووقموف [ ت 2، 1گووردد   مووتعلوویو ت تربیووق تل وو  
یوادگیری   بستگ  بوه  ایین هبه طور فزا یاحرفه ت شخص 
. در چنو   [3د  دار2العمور آ  در زن گ  مادام ت رش  مستمر

العمور ییو  از   موادام  ی یوادگیری هوا دهه اخیر رش  مهارت
شوو ه اسووق. دانوو  ت   بزرگسوواا آموووز  اهوو اا اتلیووه

افوزای    یاالعمر به طور گستردهپژته  در یادگیری مادام
سوهی  آموادگ    یافته اسق، عملیات ت منابع ج ی ی برای ت

منظور کمو  بوه معلموا  ت    ه ب رهبر –برای یادگیری خود 
[. تعاریف مختلف  بورای  4  یادگیرن گا  ارائه گردی ه اسق

[ 6  3[. فیشورت کینو   5رهبر تجوود دارد    -یادگیری خود
را بوه ووورت میوزا      رهبور  –آمادگ  برای یادگیری خود 

بورای  های شخصویت  موورد نیواز    یژگ تنگر ، توانای  ت 
[ 7  4کن . به ع ی ه گیبوونز  مرهبر تعریف  -یادگیری خود
رهبر هرگونه افزای  در دان ، مهوارت یوا    -یادگیری خود

پیشرفق شخص  اسق که ی  فورد بوا توخ  خوود ت بوا      
استفاده از هر شیوه، در هر زموا  ت در هور شورایآ  آ  را    

رهبور را اسوا     –[ یادگیری خود 0  5کن . کافرا مکسب 
دانو  کوه بوا ترییورات      م ه مان   ت شیوفای  در دنیای  زن

[ 9  6مستمر انسان  ت اجتماع  همراه اسق. به ع ی ه نواتلز 
رهبر ی  رسو زتد گذر آموزشو  نیسوق،    -یادگیری خود

بلیه شایستگ  اساسو  مربووب بوه انسوا ، یعنو  توانوای        
اووآخ    رهبر –یادگیری توسط خود اسق. یادگیری خود 

ی  ماننو  مسولولیق پوذیری    هوا مؤلفوه ی اسق کوه  اگسترده
یادگیرن ه در طراح ، اجرا ت ارزیاب  یوادگیری ت همننوی    

هووای شخصوویت  کووه فوورد را متمایوو  بووه پووذیر   یژگوو ت
هووای  بووه عنوووا   یووقفعالمسوولولیق دربوواره تفیوورات ت  

[. ع ایو ی ماننو ،   18  گیورد  مو کنو ، در بور    میادگیرن ه 
مسلولیق پذیری شخصو ، خودمختواری، مسوت   بوود  ت     

را  رهبور  –بخشو  از یوادگیری خوود     العمور مادامیادگیری 
ای یادگیرنو ه  رهبور  –دهن . در یوادگیری خوود    متشیی  

گیرد که در فراین  یادگیری ابتیار داشته  ممورد تاکی  قرار 

                                                           
1 Self-directed learning  
2 Lifelong 
3 King & Fisher  
4 Gibbons 
5 Caffarella 
6 Knowles 

ود موضوو،، اهو اا ت   باش . به عبارت دیگر، یادگیرن ه خو 
منابع مورد نیاز برای یادگیری را تعیی  کنو ، از راهبردهوای   
یادگیری مناسب اسوتفاده کنو  ت سوران ام نتوایا نهوای  را      

تواننو    مو  هوا دانشوگاه مورد ارزیاب  قرار ده . مو ار  ت  
را از طریو    رهبور  –ی مربوب به یوادگیری خوود   هامهارت

ترغیب برای  ازن . منظور یادگیری مبتن  بر بررس  رش  ده
 کوامخا رهبر ای  نیسوق کوه یادگیرنو گا      –یادگیری خود 

ی هوا فرووق یادگیری خود را کنترل کنن  بلیه ه ا ارائه 
اضوواف  بوورای اسووتمرار در افووزای  اسووت خل در یووادگیری 

 [.11اسق   العمرمادام
بوه عنووا  ترجیتوات افوراد      7 ی یادگیریهاسب ن   

رهبور موورد    –وانو  در یوادگیری خوود    ت مبرای یادگیری 
های عادی ت ترجیت  یوهشتوجه قرار گیرد. سب  یادگیری 

فرد برای جذب، پرداز  ت به خواطر سوراری اطخعوات ت    
[ سووب  13  0[. کلووب12باشوو    مووی ج یوو  هووامهووارت

هووای ی توانووایووادگیری را رت  فوورد در تاکیوو  بوور برخوو  
هوا تعریوف کورده    ی توانایادگیری نسبق به برخ  دیگر از 

اسووق. سووب  یووادگیری کلووب بوور مبنووای نظریووه یووادگیری 
[. در م ل یوادگیری کلوب، نتووه    14استوار اسق   9ت رب 

چهوار رت   ر دریافق ت پرداز  اطخعات در دت بعو  ت د 
در  18افت : ت ربوه عینو    ممتفاتت یادگیری شناخت  اتفاق 

برابور   در 12ت آزمایشگری فعال 11برابر مفهوم سازی انتزاع 
 . یادگیرنوو ه ای کووه داری شوویوه یووادگیری توولملمشوواه ه 

شناخت  ت ربه عین  اسق از ت ارب خاص م  آمووزد، بوا   
دیگرا  ارتباب برقرار م  نمای ، ت نسبق به احسوا  خوود   
ت افراد دیگر حسوا  اسوق. شوخا دارای شویوه مفهووم      
سازی انتزاع  بر تتلی  منآ و  از ان یشوه هوا تاکیو  مو       

کارهای خود طر  ریزی نظام ار به کار م  بن د،  ترزد، در
ت با توجه به درک ت فهو ان یشه من انه از اموور عمو  مو     
کن . شیوه آزمای  گری فعوال شوام  توانوای  ان وام داد      
امور، خآر کرد ، ت تاثیر گذاشت  بور دیگورا  از راه عمو     
کرد  اسوق. ت سوران ام اینیوه شویوه مشواه ه توامل  بور        

  پووی  از داتری، دیوو   امووور از زتایووای  مشوواه ه دقیوو
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8 Kolb 
9 Experimental Learning Theory 
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 رهبر –برای یادگیری خود دانشگاه تبریز  های شخصیتی با آمادگی دانشجویانیژگیوی یادگیری و هاسبکارتباط 

ز مختلف، ت جست و برای کسب معان  امور استوار اسق. ا
ترکیب ای  چهار شیوه یوادگیری شوناخت  متفواتت چهوار     

ت انآبواق  3، جوذب کننو ه  2، تاگورا 1سب  یوادگیری همگورا  
آیو . سوب  یوادگیری همگورا از دت      مو بوه تجوود    4یابن ه
تزاع  ت آزمایشگری فعوال  ی یادگیری مفهوم سازی انیوهش

شوود. افوراد دارای ایو  سوب  در یوافت  مووارد        متشیی  
ها کارآم ن . سوب  یوادگیری   یهنظرها ت یشهان عمل  برای 

  حاووو  توولملتاگوورا از ترکیووب ت ربووه عینوو  ت مشوواه ه 
های عینو   یقموقعشود. افراد دارای ای  سب  یادگیری  م

بیننو ، رتییورد آنوا  نسوبق بوه       مو را از زتایای مختلوف  
ها مشواه ه کورد  اسوق توا عمو  کورد . سوب         یقموقع

یادگیری جذب کنن ه از ترکیوب مفهووم سوازی انتزاعو  ت     
شوود. افوراد دارای ایو  سوب       مو   حاوو   تلملمشاه ه 

یادگیری در کسب ت درک اطخعوات گسوترده ت تبو ی  آ     
بوه طوور   به وورت  خخوه، دقی  ت منآ   توانا هسوتن  ت  

ترزن . سوب    مها ت مفاهیو انتزاع  تاکی  یشهان عم ه بر 
انآباق یابن ه از اجتما، دت شیوه یوادگیری ت ربوه عینو  ت    

آی . افوراد دارای ایو  سوب      مآزمایشگری فعال به دسق 
آموزن  ت از اجرای ن شوه   میادگیری از ت ارب دسق اتل 

 [.15رن   ب مت درگیر ش   با اعمال چال  انگیز لذت 

رهبر بر ارتبواب   –اغلب تت ی ات درباره یادگیری خود 
بی  ای  متریر ت پیشرفق تتصیل  متمرکز ش ه اسوق ت در  

رهبر بوا سوایر متریرهوا نظیور      –زمینه ارتباب یادگیری خود 
ی یادگیری ت شیوه های یادگیری شناخت  مآالعات هاسب 

 کم  ان ام گرفته اسق.
[ نشوا  دادنو  کوه    16ت همیواران     5تت ی  بسوی  

رهبور در بوی  تموام چهوار      -آمادگ  برای یوادگیری خوود   
سب  یادگیری تاگرا، همگرا، جذب کنن ه ت انآبواق یابنو ه   

افت  ت مختا ی  سب  یوادگیری تیوژه نیسوق.     ماتفاق 
عخته بر ای ، نتایا حاوو  از ایو  مآالعوه نشوا  داد کوه      

ای از یووزهآمبوور بیشووتر ره -آمووادگ  بوورای یووادگیری خووود
هوای یوادگیری شوناخت  اسوق. بوه ع یو ه       یوهشت  هاسب 

[ ایو  یافتوه بوا نظریوه رشو  ت      16بسوی  ت همیواران    

                                                           
1 Convergent 
2 Divergent 
3 Assimilator 
4 Accommodator 
5 Beswick 

پیشرفق یادگیری ت رب  کلب هوو سووی  دارد کوه در آ     
ی هوا سب رهبری را با توانمن ی برای درهو آمیزی  -خود

چنی   سازد. مشناخت  مشخا  یادگیری ت شیوه یادگیری
کووارای  من وور بووه ییرارچووه سووازی، انعآوواا پووذیری ت   

گردد. از سوی دیگر نتایا حاو   مسازگاری در یادگیری 
 دهو   مو از تت ی ات  که در کشور ان ام گرفته اسق نشا  

ی یوادگیری متفواتت در   هوا سب که بی  دانش ویا  دارای 
آمادگ  برای یادگیری خود رهبر تفاتت معن  داری تجوود  

[. همننی  برخ  تت ی ات نشوا  داده اسوق   17ت10  ن ارد
های یادگیری رابآوه مببوق   یقفعالکه بی  شیوه یادگیری ت 

توانن  جهق پی  بین  آمادگ  بورای   م هاآ تجود دارد ت 
ت همیواران   6[. ابوو 19رهبر به کار رتن    -یادگیری خود

[ در مآالعه خود دریافتن  کوه تورجیب بورای یوادگیری     28 
ی که اریوستپ -باش   می ادرجهی  موضو،  رهبر –خود 

در آ  دیوو گاه یادگیرنوو ه بووه تعوو ادی از عواموو  از جملووه 
 ی یادگیری بستگ  دارد.هاسب 

هوای  یژگو  تعخته بر ای ، برخ  عوامو  نهفتوه نظیور    
رهبرتواثیر مو    -بر آمادگ  برای یوادگیری خوود   7شخصیت 

گذارد. بررس  تیژگ  های شخصیت  مو  توانو  متتووای    
[. مو   21رهبر را توضیب ده  -آمادگ  برای یادگیری خود

[ شخصیق را در راستای پنا عامو  اوول    22 0کرا ت جا 
، 11، گشوودگ  در برابور ت ربوه   18، برت  گرایو  9نورتتیسزم

کننو .   مو تووویف   13  بوود   ت بوا تجو ا   12تواف  پذیری
نورتتیسووزم بووه تمایوو  بوورای ت ربووه اضووآراب، توون ،    
خودخوری، خصومق، تیان  تری، کمرتی  ت تفیر غیور  

شود. برت  گرایو  بوه تمایو      ممنآ   ت افسردگ  اطخق 
برای مببق بود ، قاطعیوق، تتورک، مهربوان  ت اجتمواع      

ی  برای شود. گشودگ  در برابر ت ربه به تما مبود  گفته 
کن یوواتی، هنوور نمووای ، خوورد ترزی، انعآوواا پووذیری،   

تواف  پوذیری بوه    گردد. می ت نو آتری اطخق فیررتش 
ترزی، همو ل  ت در  د تمای  برای گذشق ت مهربان ، اعتما

نهایق با تج ا  بود  به عنووا  تمایو  بوه سوازما  دهو ،      
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   .شود مکارآم ی، قابلیق اعتماد ت منآ  گرای  قلم اد  

تت ی ات موجود ارتباب بی  تیپ شخصیت  ت یوادگیری  
[ در 23  1. جانسو ان دادهرهبر را مورد بررس  قرار  -خود

 رهبور  –پی  بین  یادگیری خود »مآالعه خود تتق عنوا  
 –نشا  داد که بی  یادگیری خود  «بر اسا  تیپ شخصیت 

رهبر ت تیپ شخصیت  درت  گرایو  ت ادراک رابآوه منفو     
 25های شخصیت  برتنگرای  ت قضواتت  یپتتجود دارد ت 

 رهبر –درو  تاریانس نمرات آمادگ  برای یادگیری خود 
[ رتش  24  2کنن . نتایا حاو  از تت ی  کریبر مرا تبیی  

تری  یقوساخق که تیپ رتا  شناخت  شهود برت  گرای  
 –بین  کنن ه در تمای  دانش ویا  برای یادگیری خود پی  

[ ارتبواب معنو  داری بوی     19رهبر اسق. همننوی ، اتت    
گزار  کرده اسوق. بوه    رهبر –شخصیق ت یادگیری خود 

رهبور نمایوانگر    –[ یوادگیری خوود   6ع ی ه فیشر تکین   
میزا  پذیر  مسلولیق نسوبق بوه یوادگیری خوود اسوق.      

کننو  ت   مرا کنترل د رهبر یادگیری خو -یادگیرن گا  خود
گیرنو  از   مو نسبق به آننه که برای یادگیری مهو در نظور  

 آزادی برخوردارن . بنابرای ، میوزا  کنترلو  کوه یادگیرنو ه    
رهبر تمای  دارد تا بور یوادگیری خوود اعموال کنو        -خود

هوای شخصویت  دارد   یژگو  تبستگ  به نگر ، توانوای  ت  
 6.] 

شورل    تتتصویل    هوای یوق موف ابستگ  با توجه به ت
 زنو گ  طوول  آ  در  ت رش  یادگیری مستمر به دانش ویا 

ای  تت ی  قص  داشق تا ن   عوامو  دخیو  در آموادگ     
هوای یوادگیری   یوهشو رهبور از جملوه    -برای یادگیری خود

هوای شخصویت  را   یژگو  تی یوادگیری ت  هاسب  شناخت ،
 مورد بررس  قرار ده . 

 پژوهشسوال های 
آموادگ  بورای   ت های یادگیری شناخت  یوهش. آیا بی  1

 رهبر دانش ویا  رابآه تجود دارد؟  –یادگیری خود 
ی یووادگیری هوواسووب . آیووا بووی  دانشوو ویا  دارای  2

رهبور تفواتت    –مختلف در آمادگ  بورای یوادگیری خوود    
 تجود دارد؟

های شخصویت  در پوی  بینو  آموادگ      یژگ تسهو  .3

                                                           
1 Jhonson 
2 Kreber 

 رهبر به چه میزان  اسق؟ –برای یادگیری خود 

 روش پژوهش 
رت  پژته  حاضر توویف  از نو، همبستگ  اسوق.  

دانش وی کارشناسو    6093 3جامعه آماری پژته  حاضر
دانشگاه تبریز در چهار گرته علوم پایه، کشواترزی، فنو  ت   

. ح و نمونه با اسوتفاده از  باش  مهن س  ت علوم انسان  م
دروو    5کوکرا  ت با ملتوظ داشت  خآوای م واز  فرمول 
نفر تعیی  گردی  که به شویوه نمونوه گیوری تصوادف       304
 346انتخواب گردی نو . اموا در نهایوق     ی امرحله یاخوشه

ای  پژته  موورد   هاییافتهپرسشنامه قاب  قبول در تتلی  
 67حاوو  از   یهااستفاده قرار گرفق. در ای  پژته  داده

دانش و  91دانش و از کشاترزی،  72لوم پایه، دانش و از ع
دانشو و از گورته علووم انسوان       116از فن  ت مهن س  ت 

 مورد استفاده قرار گرفق.  
ابوزار انو ازه گیوری     سوه برای اجرای پژته  حاضور از     

 :ش استفاده 

ای  آزمو   :4ی یادگیری کلبهاسبکپرسشنامه  .1

جملوه سواخته شو . هور جملوه       12[ ت در 13توسط کلب 
، 5قسومق اسوق کوه بوه ترتیوب ت ربوه عینو        شام  چهار 
 0ت آزمایشگری فعال 7سازی انتزاع ، مفهوم 6 تلملمشاه ه 

گیورد.   مو های یوادگیری شوناخت  انو ازه    یوهشرا به عنوا  
 ت «ت ربوه عینو    –سازی انتزاعو   مفهوم» همننی ، حاو 

سوب  یوادگیری هور     ،«مشاه ه تلمل  –آزمایشگری فعال »
ی تاگرا، همگرا، جذب کنن ه ت انآباق جنبهفرد را از چهار 
سازد. رتای  سازه ای  آزمو  بوا اسوتفاده    میابن ه مشخا 

عامل  مورد تائی  قرارگرفته اسق ت پایای  آ  نیوز   از تتلی 
ق. تعیووی  گردیوو ه اسوو از طریوو  ضووریب آلفووای کرتنبووا 

[ در تت ی   که بور رتی دانشو ویا    25هاشم  تلآیفیا   
رشته هوای مختلوف تتصویل  ان وام دادنو  رتایو  سوازه        
پرسشنامه سب  های یادگیری کلب را بوا اسوتفاده از رت    

[ م و ار  13تتلی  عامل  موورد تاییو  قورار دادنو . کلوب       
ضرایب آلفوای کرتنبوا  را بورای مفهووم سوازی انتزاعو ،       

                                                           
 مرکز محاسبات آماری دانشگاه تبریز 6

4 LSI 
5 CE 
6 RO 
7 AC 
8 AE 
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 رهبر –برای یادگیری خود دانشگاه تبریز  های شخصیتی با آمادگی دانشجویانیژگیوی یادگیری و هاسبکارتباط 

یوب،  به ترت  تلمل، آزمایشگری فعال ت مشاه ه ت ربه عین 
گزار  کرده اسق. بهورتزی ت   53/8ت  47/8، 51/8، 49/8

[ نیز در تت ی  خود م  ار ایو  ضورایب را   26همیاران   
ب سق آترده انو  کوه    78/8ت  02/8، 74/8، 08/8به ترتیب 

همننوی  البوورزی ت   نشا  از پایای  خوب ای  آزمو  دارد.
ایووو    پایای آترد   دسووق بوورای بووه (1307) سووامان 

ضووریب   کردنو  کوه   پرسشنامه از رت  بازآزمای  اسوتفاده 
ر پژته  حاضر نیز پایای  [. د27ب سق آم    76/8پایای  
مفهووم سوازی انتزاعو ،     هوای یوادگیری   یوهش برای آزمو 

  بوا اسوتفاده   تلملت ربه عین ، آزمایشگری فعال ت مشاه ه 
 ت 64/8، 56/8، 52/8 ب آلفای کرتنبوا  بوه ترتیوب   از ضری
 .گردی متاسبه  72/8

پرسشنامه  :1فرم کوتاه -پرسشنامه شخصیتی نئو .2
ت  2شخصیت  نلو بر مبنای نظریه پنا عامل  شخصیق کاستا

[ ساخته ش ، سورس موورد ت  یو  نظرقورار     20م  کری  
م یووا   5گویووه ت لیوو  یافووق ت   68[ ت بووه 29گرفووق  

)نورتتیسووزم، برتنگرایوو ، گشووودگ ، توافوو  پووذیری تبووا  
تج ا  بود ( راشوام  گردیو . پرسشونامه موذکور توسوط      

[ در ایوورا  هن اریوواب  شوو ه اسووق.  22گرتسوو  فرشوو   
رتی طیف لییورت پونا قسومت  از    ر سواات ای  م یا  ب

وفر تا چهار نمره گذاری ش ه اسق ت هر عام  بوا داشوت    
دارد. بوه منظوور ارزیواب      40ی از ووفر توا   انمرهماده،  12

رتایوو  مخکوو  آزمووو  از رت  همبسووتگ  بووی  دت فوورم  
گزار  شخص  ت فرم مشاه ه گر استفاده ش ه اسوق کوه   

در تت یو    بووده اسوق.   66/8توا   45/8ضرایب حاو  بی  
گرتس  فرش  پایوای  آزموو  بوا اسوتفاده از رت  آلفوای      

حاضور   ی . در تت یو  /. متاسبه گرد07ال   8/ 56کرتنبا  
برای پنا عامو  نورتتیسوزم، برتنگرایو ،     نیز پایای  آزمو 

بوا اسوتفاده از    گشودگ ، تواف  پذیری ت بوا تجو ا  بوود    
 60/8، 65/8، 71/8، 62/8 به ترتیوب  ضریب آلفای کرتنبا 

 گردی .متاسبه  79/8 ت

 :3رهبور  –آزمون آمادگی برای یادگیری خوود  . 3
 طیوف  در 4توسط گوگلیلمینوو  1970ای  پرسشنامه در سال 

 0ت  بوود  گویه 50ساخته ش . آ  دارای  یادرجه 5 لییرت

                                                           
1 Neo-FFI 
2 Costa 
3 SRLDS 
2 Guglilmino 

خوود پنو اره، قو رت ریسو ،      یوادگیری بوا لوذت،    مؤلفوه 
آفریننوو گ ، دیوو گاه فوورد نسووبق بووه یووادگیری، ابتیووار در 
یادگیری، خود ادراک ، قبول مسلولیق نسبق بوه یوادگیری   

ایو  پرسشونامه توسوط فیشور ت      .ازه م  گرفوق ا ان خود ر
ماده ت لیو  یافوق ت سوه     48سرس  41[ به 38همیاران   

حیآه خود م یریت ، میو  بوه یوادگیری ت خوود کنترلو  را      
شام  ش . رتای  سازه پرسشنامه مذکور توسط کارشوی  ت  

 پایوای  ایو   موورد تاییو  قورار گرفتوه اسوق.       [31گراتن   
 α= 03/8 برابر بوا [ 38  همیاران فیشرت توسط پرسشنامه 

 α= 05/8 برابور بوا   [31کارشی  ت گراتنو     ت در پژته 
گزار  گردی ه اسق. در پژته  حاضر نیز پایای  آزموو   

 .دی گر α= 07/8برابر با  در ک 
 یافته ها
هووای توووویف  مربوووب بووه نموورات   یافتووه 1جوو تل 

های یوادگیری شوناخت  ت   یوهشدانش ویا  را در متریرهای 
 ده . مهای شخصیت  را نشا  یژگ ت

، بووااتری  1در جوو تل  بوور اسووا  اطخعووات منوو ر 
های یادگیری شوناخت  بوه مفهووم سوازی     یوهشمیانگی  در 
 تری  میانگی  به ت ربه عین  تعل  دارد.یی پاانتزاع  ت 

های شخصیت  نیز بوااتری  میوانگی  بوه    یژگ تدر بی  
 مؤلفوه توری  میوانگی  بوه    یی پوا بوا تجو ا  بوود  ت     همؤلف

 نورتتیسزم تعل  دارد.

، فراتان  مآلو  ت نسوب  مربووب بوه نمورات      2ج تل 
 ده . میادگیری مختلف نشا   هاسب دانش ویا  را در 

 
 میانگی ، انتراا معیار، ح اق ، ح اکبر. 1ج تل 

ها
ری
تغ
م

 

ن
ار
راش
م

ار 
عر
ف م

یا
شح
ا

 

ل
داق
ح

ثی 
داک
ح

 

 47 12 22/6 92/33 سازی اشتزاع مفهام 

 41 12 74/5 20/25 تییبه عرن 

 46 12 91/6 02/38 آزمایجایی فعال

 47 12 42/6 57/29  تأملمجاهد  

 46 12 94/7 36/24 شار ترسزم

 75 4 25/7 0/20 بی   ییای 

یجاگی  گر مقابل 
 تییبه

42/31 06/5 4 53 

 47 16 06/5 42/31 تاافق پذیی

 46 13 55/6 80/33 باگ با  جدا  
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. فراتان  مآل  ت نسب  نمرات دانش ویا  در 2ج تل  
 ی یادگیریهاسب 

 فیا اش  سبک یاگیریی

 (58)%173  اییا
 (9/6) %24 همایا

 (1/18)% 35 جذب

 (9/32)% 114 اشطباق
 (188)% 346 کل

 
 (58)% بیشوتر دانشو ویا   ، 2مآاب  با اطخعات جو تل     

)  هاآ دارای سب  یادگیری تاگرا بودن  ت تع اد کمتری از 
 شا  همگرا بود.سب  یادگیری (%9/6

پونا عامو  تیژگو      ، ماتریس همبستگ  بوی  3ج تل 
شخصیت ، شیوه های یادگیری شوناخت  ت نمورات آموادگ     

 برای یادگیری خود رهبر را نشا  م  ده .
، در بی  عوام  مربووب بوه   3اطخعات ج تل  بر اسا 

 تیژگ  های شخصیت  بااتری  میزا  همبستگ  بی  عامو  
 ,R= 0/41رهبر ) -برت  گرای  ت آمادگ  برای یادگیری خود

p˂ 0/01       تجوود دارد ت در شویوه هوای یوادگیری شوناخت )
بااتری  ضریب همبسوتگ  بوی  مفهووم سوازی انتزاعو  ت      

 ( تجود دارد.R= 0/43, p˂ 0/01) نورتتیسزم

های یوادگیری شوناخت  ت   یوهش برای بررس  ارتباب بی 
رهبور دانشو ویا  از رت     –آمادگ  برای یادگیری خوود  

ضریب همبستگ  پیرسو  استفاده گردی  که نتوایا حاوو    
 ارائه گردی ه اسق. 3از ای  تتلی  در ج تل 

یادگیری  هاییوهشگردد بی   مهما  گونه که مخحظه 
(، ت ربوه  R =0/09 , p = 0/07شناخت  مفهوم سازی انتزاع  )

 R =0/03 , p(، آزمایشگری فعال )R =0/04 , p = 0/43عین  )

ت آمادگ  برای  (R =0/1 , p = 0/06  )تلمل(، مشاه ه 0/48 =
 دار تجود ن ارد.رهبر رابآه معن  –یادگیری خود 

 
 

 ماتریس همبستگ  بی  متریرها . 3ج تل

  متغری 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01

8/10** 84/8  81/8  8/42** -8/27** -8/16** 85/8  شار ترسزم .0 - **8/10- **8/20 

 
صرت
شخ
ی 
ها
  
ژی
 ی

 

82/8  89/8  80/8  1/8  . بی   ییای 2 - - **8/43 *8/12 **8/56 **8/41 

85/8-  81/8  87/8  87/8 مقابل  ر. یجاگی  گ3 - - - *8/11 **8/30 **8/20 
 تییبه

83/8  81/8  85/8  80/8  85/8  85/8  . تاافق پذییی4 - - - - 

8/23** 1/8  85/8  86/8  با  جدا  باگ . 5 - - - - - **8/48 

1/8  83/8  84/8  89/8  . یاگیریی خاگرهبی6 - - - - - - 

8/20** 1/8  80/8  اشتزاع . مفهام سازی 7 - - - - - - - 

ی 
ری
گی
 یا
ی
ها
  
را
ش

 
خت
شنا

 

 . تییبه عرن 8 - -  - - - - - **8/55 **8/35-

83/8  آزمایجایی فعال.9 - - - - - - - - - 

 . مجاهد  تامل 01 - - - - - - - - - -

 **p›0/01ت معن  داری در سآب  * p›0/05معن  داری در سآب

 
 -برای تعیی  تفاتت در آموادگ  بورای یوادگیری خوود    

ی یوادگیری مختلووف از  هوا سوب  رهبور دانشو ویا  دارای   
( استفاده ANOVAآزمو  آماری تتلی  تاریانس ی  طرفه )

ارائوه   4گردی  که نتایا حاو  از ایو  تتلیو  در جو تل    
 گردی ه اسق.
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 های یادگیری مختلفرهبر در دانش ویا  با سب  –. نتایا تتلی  تاریانس ی  طرفه برای م ایسه یادگیری خود 4ج تل
 معن  گاریسطح F مراشارن میذ رات گرجه آزاگی میماع میذ رات منبع تغرریات

 455/987 3 366/2722 بی  گرته 
 097/546 341 5/129614 گرته درت   17/8 65/1

  344 9/132336 ک 

 
، بووی  دانشوو ویا  دارای 4مآوواب  بووا نتووایا جوو تل  

های یادگیری تاگرا، همگرا، جوذب کننو ه ت انآبواق    سب 
رهبوور تفوواتت  -یابنوو ه در آمووادگ  بوورای یووادگیری خووود 

 ن ارد.( تجود F= 1/65, p = 0/17 ) داریمعن 

هوای شخصویت  در   برای مشخا نمود  سهو تیژگو  
رهبر دانشو ویا  از   -پی  بین  آمادگ  برای یادگیری خود

تتلی  رگرسیو  به شیوه گام بوه گوام اسوتفاده گردیو  کوه      
 .ارائه گردی ه اسق 5نتایا حاو  در ج تل 

 
در پی  بین  آمادگ  برای   ت تعیی  میزا  ضرایب بتای هر ی  از متریرهای پی  بی . آماره های توویف  م ل رگرسیو  5ج تل 

 رهبر -یادگیری خود

 تعیین ضریب ضریب رگرسیون چندگانه مدل
 
 
F 
 

 استانداردشدهضرایب
t داریسطح معنی 

Beta 

 8881/8 51/0 41/8 49/72 17/8 41/8الف برون گرایی .1

 برون گرایی .2
 نوروتیسزم

 47/47 21/8 46/8ب
35/8 

21/8- 

0/7 

32/4- 

8881/8 

8881/8 

 گراییبرون .3
 نوروتیسزم

 پذیر بودنتوافق

 51/8 26/8 69/48 

24/8 

38/8- 

26/8 

52/4 

95/5- 

63/4 

8881/8 

8881/8 

8881/8 

 گراییبرون .4
 نوروتیسزم

 پذیر بودنتوافق
 وجدان بودناب

 51/33 20/8 53/8د

17/8 

20/8- 

21/8 

17/8 

91/2 

30/5- 

08/3 

81/3 

884/8 

8881/8 

8881/8 

883/8 

 رهبر –تابسته: آمادگ  برای یادگیری خود  متریر

 
پنا متریر برت  گرای ،  به رت  گام به گام در تتلی 

نورتتیسزم، تواف  پذیر بود ، با تج ا  بود  ت گشودگ  
در برابر ت ربه تارد معادله رگسیو  چن  متریره ش ن . 
تتلی  رگرسیو ، تا چهار گام پی  رفق. در گام اتل متریر 
برت  گرای  تارد معادله گردی . در ای  مرحله ضریب 

متاسبه  R2=0/17ضریب تعیی  برابر  R=0/41 و بستگ هم
 17گردی . بر ای  اسا  برت  گرای  به تنهای  ح تد 

رهبر را -درو  ازترییرات متریر آمادگ  برای یادگیری خود
ش  متریر نورتتیسزم تارد معادله  تبیی  م  کن . در گام دتم

تضریب  =R 46/8در ای  مرحله ضریب همبستگ  برابر

گردی . بر ای  اسا  متریرهای برت   R2= 0/21تعیی  
درو  ازترییرات  21گرای  ت نورتتیسزم رتی هو ح تد 

رهبر را تبیی  م  کن .  -متریر آمادگ  برای یادگیری خود
در گام های بع ی به ترتیب متریرهای برت  گرای ، 
 نورتتیسزم، تواف  پذیر بود  ت با تج ا  بود  تارد معادله

درو  از ترییرات متریر آمادگ   20ش ن  ت بر رتی هو 
رهبر را تبیی  کردن . عام  گشودگ   –برای یادگیری خود 

در برابر ت ربه به دلی  معن  دار نبود  در افزای  دقق 
رهبر از معادله  -پی  بین  آمادگ  برای یادگیری خود

 خار  ش .
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 گیریبحث و نتیجه 
های یوهشتت ی  حاضر به منظور تعیی  ارتباب میا  

های یژگ تی یادگیری، هاسب یادگیری شناخت ، 
رهبر ان ام  –شخصیت  ت آمادگ  برای یادگیری خود 

گرفق. نتایا حاو  از ای  تت ی  نشا  داد که بی  شیوه 
رهبر  –یادگیری شناخت  ت آمادگ  برای یادگیری خود 

ن ارد. با توجه به تعاریف ت  ی معن  دار تجودرابآه
رهبر تجود دارد  -یادگیری خود یدربارههای  که ی گاهد
 -ای را داشق. یادگیری خودچنی  یافتهر توا  انتظا م

ی  مانن  هامؤلفهرهبر، توانای  یادگیری توسط خود اسق ت 
مسلولیق پذیری یادگیرن ه در طراح ، اجرا ت ارزیاب  

توانن   مافراد  احتمااا[ ت 9یرد  گ میادگیری را در بر 
ی یادگیری شناخت  متفاتت  که دارن  یوهشاز  نظرورا

رهبر را در هنگام  -های مربوب به یادگیری خودیژگ ت
یادگیری اِعمال کنن . از سوی دیگر، تت ی ات در زمینه 

باش   می یادگیری هاسب رهبر مربوب به  -یادگیری خود
های یادگیری یوهش رد که ارتبابن اد ی تجوامآالعهت 

رهبر مورد بررس  قرار ده ،  -شناخت  را با یادگیری خود
 قرارتوان  مورد توجه  مینه زملذا ان ام تت ی  در ای  

 گیرد.
در بررس  سوال دتم آشیار گردی  که بی  دانش ویا   
رهبر  –ی یادگیری متفاتت در یادگیری خود هاسب دارای 

تفاتت معن  داری تجود ن ارد. ای  یافته با نتایا حاو  از 
گیخن  ت  [،32[، چ   16تت ی  بسوی  ت همیارا   

[ کاظم  ت 10[، جعفری ثان  ت همیارا   12همیارا   
سوی  دارد. در ارتباب با ای  یافته [ هو17همیارا   

  [ اشاره کرد مبن16توا  به تبیی  بسوی  ت همیارا    م
 –بر ای  که، ماهیق ارتباب بی  آمادگ  برای یادگیری خود 

دارد ت ف  ا  ر ی یادگیری نیاز به ت  ی  نظهاسب رهبر ت 
ای  ز ارتباب قوی یا تفاتت معن  دار ممی  اسق حاک  ا

ی هاسب بخش  از  رهبر –باش  که یادگیری خود 
یادگیری اسق ت به سب  یادگیری ت شیوه یادگیری خاص 

 ته نیسق. تابس
در ای  تت ی  مشخا گردی  که برت  گرای ، تواف  

رهبر را در جهق  -پذیری ت با تج ا  بود  یادگیری خود 
کنن . در عی  حال، نورتتیسزم نیز  ممببق پی  بین  
کن  تل  ق رت  مرهبر را پی  بین   –یادگیری خود 

باش . تت ی ات ان ام گرفته  مبین  آ  در جهق منف  پی 
های شخصیت  را مورد یپترهبر با  -ابآه یادگیری خودر

های حاو  از ای  تت ی ات داده ان . یافتهر بررس  قرا
رهبر ت تیپ  –یادگیری خود ده  که بی   منشا  
رابآه مببق ت [ 33، 24   شهود برت  گرای  شناخترتا 

همننی ، یافته حاو  از تت ی  معن  دار تجود دارد. 
 –[ حاک  از ای  اسق که بی  یادگیری خود 23جانسو   
های رتا  شناخت  درت  گرای  ت ادراک رابآه یپترهبر ت 

ی امآالعه[ نیز در 21منف  تجود دارد . فولر ت همیاران   
رهبر در ان ام تت ی  از برت   –نشا  دادن  افراد خود 

 باای  برخوردارن .پذیری  انعآااگرای  ت 
رهبر  –[ یادگیرن گا  خود 24به ع ی ه گوگلیلمینو  

کارهای خود ابتیار زیادی نشا  ر مست   هستن ، د
گیرن   منظر ر د هاچال دهن ، مشیخت را به عنوا   م

ترزن ، از کن یاتی  منه موانع، در یادگیری استمرار 
 –هستن ، خود  به نفسباای  برخوردارن ، دارای اعتماد 

ی اساس  هامهارت، توانای  استفاده از هستن نظو ده 
مآالعه، سازمان ه  زما  ت منابع مورد نیاز برای یادگیری 

دهن . با  مرا دارن  ت اشتیاق ش ی ی برای یادگیری نشا  
توا  ارتباب میا  چهار عام   مها یژگ تتوجه به ای  

پذیری، ، تواف گرای  نژنگرای ، رتا شخصیت  )برت 
رهبر را بر اسا   –بود ( ت آمادگ  برای خود باتج ا 

ارتباب میا  وفات هر ی  از عوام  شخصیت  ت 
رهبر تبیی  کرد. قاطعیق،  –های یادگیرن گا  خود یژگ ت

تمای  به ریس  پذیری، مسلولیق پذیری، پر انرژی ت 
  توان مهسق که  گراهابرت نیرتمن  بود  از جمله وفات 

، تخ  ت هاچال احسا  مسلولیق پذیری، رتیای  با 
رهبر  –پافشاری در یادگیری را در یادگیرن گا  خود 

رهبر یادگیرن گا   -توجیه کن . همننی ، یادگیرن گا  خود
توانن  به طور مست    ممسلولیق پذیری هستن  که 

های مربوب به یادگیری خود را تتلی ، طراح ، یقفعال
اب  کنن . عواطف منف  چو  تر ، غو، اجرا ت ارزی

ارزش  پایی  ت  -دستراچگ ، عصبانیق، احسا  گناه، خود
های بارز رتا  نژن گراها ) یژگ تتفیر غیرمنآ   از 

، احسا  مسلولیق به نفسنورتتیسزم( اسق که بر اعتماد 
یر تلثنظو ده ، کوش  ت تمای  به یادگیری  -پذیری، خود

ی از اعتماد ت وراحق برخوردار گذارد. همننی ، ممنف  
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از وفات تواف  پذیری ت شایستگ ، نظو ت ترتیب، 
پیشرفق طلب ، تمای  به سازما  ده  از وفات با تج ا  

های خود ی تواناگردد که افراد نسبق به  مبود  باعث 
برای یادگیری اطمینا  داشته باشن ، با اشتیاق زیاد به 

ی یادگیری هابازدهیادگیری برردازن ، جهق کسب بهتری  
ر از منابع موجود برای یادگیری استفاده کنن  ت برای غلبه ب

ده  راهبردهای  ممشیخت  که در جریا  یادگیری رتی 
 یادگیری مناسب  را بیار گیرن . 

شود  مپیشنهاد  حاو  از ای  مآالعه ه به نتایابا توج
های شخصیت  ت انوا، یژگ تکه در نظام آموزش  به ن   

خود  –افزای  توانای  یادگیری ر عوام  شخصیت  موثر د
یاب  به اه اا دسقتوجه شود ت هو چنی  به منظور ر رهب

رهبر در  -، آموز  با یادگیری خودالعمرمادامیادگیری 
های شخصیت  دانش ویا  ان ام گیرد. در یژگ تا تآاب  ب

ای  تت ی  ب لی  کبرت تع اد گویه های پرسشنامه ها 
احتمال ب  دقت  در پاسخگوی  به گویه ها تجود داشق. 

با رعایق جوانب  یر نتایاتفسبرای ، ازم اسق تعبیر ت ابن
 احتیاب وورت گیرد. 
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