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چکیده
مقدمه: توجه به عوامل اثر گذار بر یادگیری با هر شیوه آموزشی مهم است. آموزش به شیوه برخط در سال های اخیر به عنوان یک روش 
آموزشی به علت سازگاری با نیازهای دنیای امروز عالقمندان بی شماری داشته است اما کارآیی این روش همواره مورد تردید بوده است. هدف 

از این پژوهش، تبیین رابطه بین ویژگی های شخصیت و سبک های یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان برخط می باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش 195 نفر از دانشجویان سال آخر دانشکده آموزش مجازی دانشگاه شیراز، پرسشنامه های ویژگی های 
شخصیت نئو)NEO-FFI(  و سیاهه سبک های یادگیری Kolb را تکمیل نمودند. از معدل پایانی آنان به عنوان شاخصی جهت سنجش 

موفقیت تحصیلی استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون جهت تحلیل داده ها استفاده گردید.
نتایج: نتایج نشان داد که میان ویژگی های شخصیت و سبک های یادگیری با موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. نوروزگرایی 
و توافق پذیری از ابعاد شخصیت و سبک یادگیری هم گرا از ابعاد سبک های یادگیری توانسته اند در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانشجویان 

این دوره ها اثرگذار باشند.

Abstract

Introduction: It is important to consider the factors affecting learning methods. In recent years, 
virtual education, as a teaching method to fit the needs of today’s society, has been considered and 
the efficacy of this approach has always been questioned. We aimed to investigate the relationship 

of personality traits and learning styles with the academic achievement of online students.
Material & Methods: Senior students of Shiraz e-Learning University (n=195) completed the 
questionnaires of personality characteristics (NEO-FFI) and Kolb‘s (1984) Learning Styles Inventory. 
Their final grades were used as indicators to measure academic achievement. Data were analyzed 
using Pearson’s correlation coefficient and logistic regression.
Results: We found a significant relationship between personality characteristics and learning methods.  
Among the personality dimensions, neuroticism and agreeableness and among the learning styles, 
convergent style learning were able to predict the academic success of students in these courses. 
Conclusion: Our results were informative with respect to the factors influencing learners. Adapting 
teaching methods consistent with the students’ characteristics could help educational planners enhance 
the academic success of the students.
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نتیجه گیری:  نتایج حاصله می تواند به برنامه ریزان آموزشی در آگاه سازی از عوامل اثرگذار و نقش آنها به خصوص شخصیت یادگیرندگان 
و سازگارکردن مواد و روش های آموزشی با ویژگی های درون فردی دانشجویان کمک نماید. 

واژگان کلیدي
آموزش برخط، سبک یادگیری، ویژگی شخصیت، دانشجویان

مقدمه

جامعه  ساختن  اطالعاتي،  جامعه  به  صنعتي  جامعه  از  گذار  با 
نشان  پژوهشي  یافته هاي  آخرین  است.  امکان پذیر  دانش محور 
مي دهد که یادگیري، کلید ورود به جامعه دانش محور است. از طریق 
یادگیري، هر فردي قادر به ساختن دانش و تولید آن است. در عصر 
حاضر به یاري فناوري اطالعات مي توان یادگیري را تسهیل کرد و 
امکان ساختن دانش را براي عده بیشتري از افراد جامعه فراهم آورد. 
یکی از حوزه هایی که ظرفیت جذب پیشرفت های فناوری اطالعات 
را دارد، قلمرو آموزش به  ویژه از نوع آموزش از دور است به گونه ای 
که هر روز به تعداد موسسات عالقمند به این دوره ها اضافه می شود 

و دروس مجازی جای مواد مکتوب و سنتی را می گیرند.   
گسترش فناوری اینترنت که به انقالب اینترنتی معروف گشته 
است منجر به انقالبی در آموزش به نام آموزش باز یا از دور گشته 
معروف  برخط  یادگیری  و  الکترونیکی  یادگیری  عنوان  با  است که 
شده است و به کاربرد اینترنت در فرایندهای یادگیری در زمان حال 

اشاره دارد ]1[. 

عملکرد  افزایش  آموزشی،  شیوه  هر  با  و  همیشگی  به گونه ای 
است.  بوده  معلمین  و  مدرسین  دل مشغولی های  از  یادگیرندگان، 
اثربخشی  مورد  در  را  نوظهور، سؤاالتی  یادگیری  محیط های  طرح 
روش هایی که بر اساس نیازهای فردی استوار است، مطرح می سازد 
چرا که مشخص نیست آیا عوامل اثرگذار در کارا بودن روش سنتی 
می توانند به همان ترتیب در کارایی روش برخط نیز مؤثر باشند. مثل 
یادگیرنده  برای  خاصی  روانی  محیط  اینترنت  یادگیري  محیط  هر 
تفاوت های  موجود  علمی  منابع  اساس  بر  می کند.  طلب  برخط 
فردی در زمینه یادگیری منبع خوبی جهت توضیح تفاوت عملکرد 
یادگیرندگان در حالت سنتی )چهره به چهره( و برخط می دهد ]2[. 
تجربیات  سن،  جنسیت،  چون  ویژگی هایی  هوشی،  بهره  از  جدا 
و  عالئق  شناختی،  و  یادگیری  سبک های  شخصیت،  نوع  گذشته، 
داده اند.  نشان  تحصیلی  موفقیت های  با  معناداری  تعامل  انگیزه ها 

یکی از ویژگی های مهم یادگیرندگان شخصیت آنان می باشد ]3[.

به لحاظ مفهومی ویژگی شخصیت به راه هایی اشاره دارد که 
این  می نماید.  انتخاب  جدید  مسائل  با  رویارویی  جهت  فرد  یک 
ویژگی ها معمواٌل ثابت و تغییرناپذیرند ]4[. به طور کلي در روان شناسي 
از  یکي  دارد.  وجود  مورد شخصیت  در  متفاوتي  دیدگاه هاي  امروز، 
رویکردهایي که نزد اهل فن از پذیرش نسبي برخوردار است، نظریه 
از  استفاده  با   ،MC Crae و   Costa است.  عاملي شخصیت   5
تفاوت هاي  بین  مي توان  که  رسیدند  نتیجه  این  به  عاملي  تحلیل 
فردي در عوامل شخصیتي،  پنج بعد عمده را از یکدیگر تفکیک کرد. 
نوروزگرایي )Neuroticism(، به تمایل فرد براي تجربه اضطراب، 
 تنش،  خصومت، تکانش وري،  افسردگي و خود کم بیني اشاره دارد. 
برون گردي، به تمایل فرد براي مثبت بودن، جرأت طلبي، پرانرژي 
 Openness( بودن و صمیمي بودن اشاره مي کند. تجربه پذیري
به  کنجکاوي،  عشق  براي  فرد  تمایل  با   )to experience
مي گردد،   اطالق  خردورزي  و  انعطاف پذیري  هنرمندي،  هنر، 
براي  فرد  تمایل  به   )Agreeableness( توافق  که  حالي  در 
و  هم فکري،  نوع دوستي  و  سخاوت،  هم دلي  بخشندگي،  مهرباني، 
Conscientious- وظیفه شناسي  است.  همراه  )ععتمادورزي 

ness( نیز به منظم بودن،  کارا بودن، داشتن قابلیت اعتماد و اتکا، 
 خود نظم بخشي،  پیشرفت مداري،  منطقي بودن و آرام بودن فرد اشاره 
مي کند ]5[. متغیرهاي شخصیتي چون درون گردی-برون گردی، نیاز 
به نزدیکی ]6[، شناخت منبع کنترل ]7[ و جستجوگری حسی ]8[ 
خود  بررسی های  در  Westerman و همکاران  مطرح شده اند.  
و  قوی  پیش بینی کننده  می تواند  شخصیتی  صفات  که  دریافتند 
در  فارغ التحصیل  دانشجویان  تحصیلی  عملکرد  برای  معناداری 
 Cherry و Naurayi رشته مدیریت باشد ]9[. در همین راستا
تحصیلی  عملکرد  و  شخصیت  ویژگی های  میان  معناداری  روابط 
گزارش کردند ]10[. برخی از محققین در حوزه شخصیت، معتقدند 
انجام دادن  با وجدان به کسب نمره هاي باالتر و  که دانش آموزان 

تکالیف فوق برنامه گرایش دارند ]11،12[.
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تحقیقات در حوزه شخصیت نشان می دهد که توانایی نظم دهی 
است.  یادگیری  موقعیت  هرگونه  الزمه  زمان  مدیریت  و  افکار  به 
فقدان تعامل و ارتباط رو در رو در آموزش برخط ویژگی های منحصر 
پیشرفت  که  دارند  عقیده  بسیاری  کرد.  خواهد  طلب  را  فردی  به 
تحصیلی در این حوزه نیاز به توانایی زیاد یادگیرنده در به کارگیری 
مفاهیم و انتزاعیات دارد. به نظر می رسد افرادی که شخصیتًا تمایل 
به کنکاش در درون دارند )درون گردها(، در این زمینه موفق تر عمل 
نمایند؛ بر اساس تئوری های شخصیت، افرادی که در درون گرایی 
از توانایی های چون  با برخورداری  یا شهودیات برتری دارند، شاید 
توجه زیاد به جزئیات، سمبل ها و نشانه ها، برتری داشته باشند ]13[. 
الزم به ذکر است که این نتایج در برخی از پژوهش ها تکرار نشده 

است ]14[.
شیوه تفکر و پردازش محیط نیز می تواند از عوامل نسبتًا با ثبات 
رفتاری  و مؤثر بر یادگیری هر فرد باشد. از سبک یادگیری تعاریف 
زیادی وجود دارد. سبک یادگیری به راه هایی که فرد اطالعات را 
 ،Kolb عقیده  به  دارد.  اشاره  می نمایند،  پردازش  و  سازمان دهی 
سبک یادگیری، راه هایی منحصر به فردی است که هر فردی با آن 
به جمع آوری، سازمان دهی و انتقال اطالعات می پردازد ]15[، راه های 
می دهند.  پاسخ  محیطی  محرک های  به  دانش آموزان  که  باثباتی 
شاخص  یادگیری،  سبک  که  می آید  بر  چنین  این  تعاریف  این  از 
عملکرد هر فردی در پردازش و دریافت اطالعات به شیوه خاصی 
است که به ویژه در حیطه یادگیری نمود دارد. بیشتر تئوری پردازان 
بسیار  مشاهده،  قابل  صفات  این  که  موافقند  یادگیری  سبک های 
باثبات می باشند که در موقعیت های خاص یادگیری به کار می روند. 
دامنه ای از پردازش، دریافت، ادراک، سازمان دهی ]16[. طبق نظریه 
Kolb یادگیری یک فرایند چهار مرحله ای و شامل تجربه عینی، 
مشاهده تأملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایش گری فعال است که 
در ترکیب با هم چهار سبک یادگیری واگرا، هم گرا، جذب کننده و 

انطباق یابنده را تشکیل می دهند. 

یادگیري، تحقیقات  تعامل شخصیت و سبک هاي  با  رابطه  در 
سبک  متفاوت،  شخصیتي  ویژگي هاي  با  افراد  مي دهد  نشان 
عملکرد  احساسي،  برون گردهاي  مثاًل  دارند.  متفاوتي  یادگیري 
بهتري در آموزش مجازي دارند ]17[. نتایج پژوهش نشان می دهد 
یادگیرندگانی که دارای سبک یادگیری جذب کننده و هم گرا هستند، 
در یادگیری الکترونیکی پیشرفت باالتری نسبت به دانشجویانی که 
خارج از این دو سبک می باشند، دارند. همچنین سبک جذب کننده 

 .]18[ می گردد  کالس  نمره  میانگین  بهبود  باعث  واگرا  سبک  و 
یادگیری  سبک  با  یادگیرندگان  که  داد  نشان  پژوهش ها  سایر 
مفهوم سازی انتزاعی دارای درک و پذیرش باالتر و رضایت بیشتر 
و  و شخصیت  یادگیری  در سبک های  تفاوت  وجود   .]3[ می باشند 
بسیار گزارش شده  با عملکرد تحصیلی  همچنین همبستگی آن ها 
است ]19،20[. نتایج تحقیق Gallagher نشان داد که پیامدهای 
چهار  سبک  از  سازش کننده  سبک  از  متأثر  دانشجویان  یادگیری 

وجهی Kolb می باشد ]21[.

اگر نگرانی معلمین و مدرسین در مورد هر نوع روش یادگیری 
و  متغیرهای شخصیتی  بر  باشد، می توان  معنادار جدی  و  اثربخش 
سبک یادگیری و اثر آن بر عملکرد طبق مدل ذیل )تصویر 1( اقدام 
کرد. هر چند که تحقیقات در مورد همسان سازی سبک یادگیری با 

متغیری چون شخصیت اندک می باشد. 

تصویر1: مدل عمومی رابطه متغیرهای اثرگذار بر عملکرد تحصیلی ]22[

طبق شواهد، تحقیقات اندکی در مورد اینکه شخصیت و سبک 
مؤثر  برخط  آموزش  اثربخشی  بر  می تواند  چه شکلی  به  یادگیری، 
باشد موجود است چرا که بیشتر منابع موجود اثربخشی این عوامل 
نموده اند. هر چند که طبق  بررسی  آموزش های سنتی  در حوزه  را 
تحقیقات این پیش فرض وجود دارد که داوطلبین این حوزه نیز دارای 
ویژگی خاصی از شخصیت یا سبک یادگیری باشند. هدف اصلی این 
پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و سبک های یادگیری 
نهایتًا  و  است  آنان  تحصیلی  موفقیت  میزان  با  برخط  یادگیرندگان 
پاسخ به این سؤال که آیا همان گونه که شخصیت و سبک یادگیری 
می تواند بر عملکرد یادگیرندگان به شیوه سنتی مؤثر باشد، در روش 
برخط نیز به همان ترتیب مؤثر می باشند؟ در غیر این صورت روابط 
متغیرها چگونه خواهد بود؟ با شناسایی اثرات و تعامالت متغیرهای 
درون فردی و بین فردی می توان به خصوصی سازی فرایند آموزش 

جهت افزایش سطح یادگیری پرداخت.
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مواد و روش ها
با توجه به موضوع تحقیق، طرح این پژوهش از نوع طرح های 
روابط  بررسی  پژوهش،  هدف  است.  همبستگی  شیوه  به  پیمایشی 
بر  یادگیری  سبک های  و  شخصیت  ویژگی های  متغیرهای  نقش  و 

موفقیت تحصیلی یادگیرندگان در آموزش برخط است.
جامعه این پژوهش را کلیه دانشجویان شرکت کننده در دوره های 
آموزش برخط دانشگاه شیراز تشکیل می دهند. به علت عدم دسترسی 
نمونه گیری  شیوه  از  دانشجویان،  به  غیرحضوری  و  حضوری  کافی 
مطالعه  در  شرکت  به  مایل  که  افرادي  به  شد.  استفاده  دسترس  در 
بودند، پرسشنامه تحویل داده شد و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه ها 
در  شده  تکمیل  پرسشنامه هاي  سپس  و  نمایند  تکمیل  دقت  با  را 
همان زمان توسط پژوهشگران جمع آوري شد. در این پژوهش کلیه 
مالحظات اخالقي رعایت گردید. هماهنگي با مسئولین دانشگاه انجام 
شد. اهداف پژوهش به طور کامل براي افراد شرکت کننده تشریح و 
به آنها اطمینان داده شد که تمامي اطالعات مربوطه به صورت سّري 
باقي خواهد ماند و نتایج کلي مطالعه بدون ذکر نام افراد منتشر خواهد 
شد. بر این اساس تعداد 200 پرسشنامه تکمیل گردید اما در فرایند 
تجزیه و تحلیل تعدادی از پرسشنامه ها که ناقص بودند، کنار گذاشته 
شدند. جهت سنجش ویژگی های شخصیت دانشجویان از فرم کوتاه 
مورد  شامل60  که   )NEO-FFI( عامل شخصیت  پنج  پرسشنامه 
است، استفاده شد. پاسخ به هر سؤال در طیف پنج درجه ای به روش 
لیکرت نمره گذاری شده است. تحلیل عاملی انجام گرفته نشان دهنده 
زبان  در  آزمون  این  پایایی  و  اعتبار  اثبات  در  توجه  قابل  موفقیت 

فارسی است. ضرایب آلفا برای ابعاد نوروزگرایی )0/81(؛ برون گردی 
)0/71(؛ تجربه پذیری )0/57(؛ توافق )0/71(؛ وظیفه شناسی )0/83( 
گزارش شده است ]5[. جهت بررسی سبک یادگیری دانشجویان از 
 12 دارای  آزمون  این  شد.  استفاده   Kolb یادگیری  سبک  سیاهه 
سوال و چهار بخش تجربه عینی )جذب کننده(، مشاهده تأملی )واگرا(، 
با  )هم گرا(  انتزاعی  مفهوم سازی  و  )سازش یافته(  فعال  آزمایش گری 
ضرایب آلفا جهت سنجش ثبات درونی پرسشنامه به ترتیب )0/63، 
0/73، 0/71، 0/69( است ]23[. جهت سنجش موفقیت تحصیلی، از 
معدل پایانی سال تحصیلی یادگیرندگان استفاده شد. ضرایب آلفای 
از  سؤاالت  آزمون  جهت  است.  شده  ذکر   1 شماره  جدول  در  ابعاد 
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به شیوه هم زمان استفاده شده 

است.

یافته ها
در این پژوهش 195 دانشجو شرکت داشتند. یافته های توصیفی 
نشان داد که  میانگین سنی دانشجویان 24/32 بوده است  و 53 نفر 
زن )معادل 27/2 درصد( و 133 نفر مرد )معادل 68/2 درصد( بوده اند. 
دانشجویان  بیشترین  می باشند.  متاهل  بقیه  و  مجرد  درصد   60/5
و  درصد(   26/2( کنترل  مهندسی  رشته  دانشجویان  را  شرکت کننده 

کمترین دانشجویان رشته شیمی )5/1 درصد( بوده اند. 
در  دانشجویان  نمرات  با  مرتبط  توصیفی  یافته های   1 جدول 
نشان  را  تحصیلي  پیشرفت  و  یادگیري، شخصیت  سبک  متغیرهاي 

مي دهد.

جدول 1: میانگین، انحراف معیار، حداقل، حداکثر، آلفاي کرونباخ و تعداد نمونه

تعدادآلفاحداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینمتغیرها

23/398/374750/78195نوروزگرایي

29/666/3313530/74195برون گردي

27/726/2713480/81195باز بودن به تجربه

28/248/1212720/76195توافق

30/306/8616730/73195وظیفه شناسی

33/218/6014720/80195جذب کننده

35/609/9320860/66195واگرا

38/409/8017940/73195هم گرا

39/9111/4520810/56195انطباق یابنده

14/352/25918195پیشرفت تحصیلي

24/3244/41939195سن
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بر اساس این جدول باالترین میانگین در بین سبک های یادگیري 
به سبک انطباق یابنده و پایین ترین به سبک جذب کننده تعلق دارد. 
و  وظیفه شناسی  بعد  به  میانگین  باالترین  شخصیت  صفات  بین  در 

پایین ترین به بعد نوروزگرایي تعلق دارد. 
آزمون همبستگی ضریب پیرسون جهت نشان دادن رابطه میان 
به  تحصیلی  موفقیت  با  همبستگی  باالترین  که  داد  نشان  متغیرها 
 ،) r=22( سبک هم گرا ،)r=-22( ترتیب اندازه مربوط به بعد نوروزگرایی
   ،)r=14( توافق پذیری   ،)r=15( انطباق یابنده   ،)r=17( جذب کننده 
برون گردی )r=11( است. تمامی ضرایب در سطح P>0/05 معنادار 
است. بر اساس ضرایب مذکور، نمرات باال در نوروزگرایی با کاهش 
در موفقیت تحصیلی همراه بوده است. هر چه میزان برون گردی و 
در  باالتری  موفقیت تحصیلی  باشد  باالتر  یادگیرندگان  توافق پذیری 
انتظار خواهد بود و برخورداری از سبک یادگیری هم گرا و جذب کننده 

با موفقیت تحصیلی همراه است.
و  شخصیت  ویژگی های  نقش  آیا  که  سؤال  این  آزمون  جهت 
سبک یادگیری به همان گونه ای که در آموزش سنتی مطرح می باشد، 
در آموزش مجازی نیز مهم است، از روش رگرسیون چندگانه به شیوه 
هم زمان استفاده شده است. تحلیل واریانس انجام شده نشان داد که 
میان متغیرها ارتباط خطی برقرار است. میزان R نشان می دهد که ابعاد 
نوروزگرایی، توافق پذیری و سبک هم گرا به میزان 0/43 با عملکرد 
تحصیلی همبستگی دارند. بدین معنا که 21 درصد از واریانس عملکرد 
تحصیلی یادگیرندگان مربوط به ویژگی های شخصیت و سبک های 
یادگیری آنان می شود. ضرایب بتا جهت نشان دادن نقش اصلی هر 
ابعاد شخصیت، در درجه اول نو روزگرایي به  متغیر نشان داد که از 
درصد(   21( مثبت  شیوه  به  توافق پذیري  و  درصد(   24( منفي  شیوه 
برخط  آموزش  در  یادگیرندگان  تحصیلي  عملکرد  پیش بیني  توانایي 
را دارد. همچنین سبک یادگیري هم گرا )14 درصد( قدرت پیش بینی 
عملکرد تحصیلي را داشته است. سایر ابعاد نقشی معنادار در پیش بینی 

عملکرد تحصیلی یادگیرندگان نداشته اند.

بحث و نتیجه گیري
طبق ضرایب به دست آمده میان برخی از ویژگی های شخصیت و 
سبک یادگیری یادگیرندگان ارتباط معناداری مشاهده گردید. بین دو 
بعد اصلی شخصیت یعنی برون گردی با عملکرد تحصیلی، همبستگی 
مثبت و بین نوروزگرایی با عملکرد تحصیلی، همبستگی منفی وجود 
دارد و ویژگی نوروزگرایی به عنوان قوی ترین پیش بینی کننده این روابط 
شناخته شده است. البته توافق پذیری نیز قدرت پیش بینی داشته است. 

Wes- نظیر تحقیقات از تحقیقات  بسیاری  با  راستا  یافته هم   یین 
terman، Naurayi، Eyong و Diaz است ]9،10،13،20[. هر 
چند که برخی از محققین رابطه ای بین شخصیت و عملکرد تحصیلی 
به دست نیاوردند ]14[. سبک یادگیری هم گرا نیز توانسته است نقش 
داشته  مجازی  دانشجویان  تحصیلی  عملکرد  پیش بینی  در  بیشتری 
تحقیقات  نظیر  تحقیقات  از  برخی  با  هم خوان  نتیجه،  این  که  باشد 
به  نوروزگرایی  با  افراد   .]11،18[ است   Digman، Perantoni
با  رویارویی  از  همواره  پایین  عزت نفس  و  هیجانی  ثبات  عدم  علت 
عادی  به طور  نوروزگرایی   .]5[ می ورزند  اجتناب  محیط  چالش های 
می تواند در عملکرد انسان اختالل ایجاد کند و موجب کاهش عملکرد 
بهینه گردد ]22[. همچنین توافق پذیری با دلپذیربودن با ویژگی هایی 
خوش  نوعی  به  و  بودن  حسی  و  سرزندگی  بودن،  اجتماعی  چون 
اثر مثبتی  مشرب بودن همراه است که این ها می توانند بر عملکرد، 
داشته باشند. سبک هم گرا، ترکیبی از مؤلفه های مفهوم سازی انتزاعی 
تفکر  و  استدالل  چون  خصایصی  با  که  است  فعال  آزمایش گری  و 
فرضیه ای- قیاسی است. افرادی که در این دسته قرار می گیرند ترجیح 
می دهند با اشیا کار کنند تا انسان ها. طبق ادبیات تحقیق، آموزش به 
شیوه مجازی که فاقد ارتباط چهره به چهره است می تواند مناسب این 
گونه از افراد باشد چرا که ارتباط بهتری با ایده ها، افکار، سمبل ها و 
نشانه ها برقرار می سازند ]22،13[ که نتیجه رگرسیون مطالعه حاضر 

نیز مؤّید این نکته است.
از  بعد  دو  که  گفت  می توان  گرفته  انجام  رگرسیون  به  توجه  با 
شخصیت و یک بعد از سبک های یادگیری توانسته اند نقشی پر رنگ 
از  بیش  عملکرد،  در  فردی  تفاوت های  نقش  بنابراین  باشند.  داشته 
پیش آشکار می گردد. جنبه قابل توجه این پژوهش در این است که 
دو بعد پیش بین از شخصیت شاید بتواند این مسئله را پیشنهاد کند که 
سبک یادگیری می تواند بیشتر به عنوان یک متغیر تعدیل کننده مد 
نظر قرار گیرد تا یک متغیر مستقل درجه اول. بنابراین تأثیر هم زمانی 
ویژگی های شخصیت و سبک های یادگیری مورد تردید قرار می گیرد. 
به   )2 )تصویر  ذیل  مدل  طبق  آتی  تحقیقات  در  می گردد  پیشنهاد 

بررسی نقش تعدیل گری سبک های یادگیری پرداخته شود.

تصویر2: مدل پیشنهادی ارتباط بین شخصیت، سبک های یادگیری بر عملکرد تحصیلی 

ویژگی های شخصیت

سبک های یادگیری

موفقیت تحصیلی
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