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اساسپنجعاملبزرگشخصیتاستهدفاساسیاینپژوهشپیش: چكیده بینیپیشرفتتحصیلیبر اينمونه.

903مشتملبر 903)نفر و پسر902دختر، دانش( روشنمونهاز به دزفول راهنماییشهر گیريآموزانسالسوم

نتایجنشاندادکهپیشرفت.پاسخدادند NEO-FFIسؤالی90ينامهايانتخابشدندوبهپرسشايچندمرحلهخوشه

خوییرنجورشناسیرابطهمثبتوباعاملروانیفهگرایی،پذیرش،سازگاري،ووظبرون:تحصیلیباچهارعاملشخصیتی

خوییوپذیرشتوانستدردورنجورگاممشخصکردکهدوعاملروانبهنتایجرگرسیونگام.رابطهمنفیمعناداردارد

دنتایجبرپایهنظریهپنجعاملبزرگشخصیتدرمور.درصدواریانسپیشرفتتحصیلیراتبیینکنند5گامبیشاز

 .گروهنمونهموردبحثقرارگرفت


 .،آموزشپیشرفتتحصیلی،پنجعاملبزرگشخصیت:واژگان کلیدي      
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مقدمه
دانش از برخی نمرهچرا مدرسه در الفآموزان ي

دانشمی که حالی در تواناییگیرند، همان با دیگر آموزان

شوند؟باآگاهیازاینکـهتفـاوتذهنیدرامتحانردمی

فـقـط تـوانـایی عملکردمی در در تفاوت از بخشی تواند

باتحصی نقش محققان از زیادي تعداد کند، تبیین را لی

پیش و یابینیاهمیت توانایی با نامرتبط متغیرهاي کننده

سرلوحه تحصیلی پیشرفت بر را غیرتحصیلی عوامل

فعالیت دادند قرار خود پژوهشی همکاران،)هاي و شکري

2935.)

پیامپژوهشگراندریافته پیشرفتتحصیلیتنها که داند

سخت امکانات یا فردي محیطهوش در موجود افزاري

بلکهجنبه شناختیافرادمانندرویکردهايهايرواننیست،

)یادگیري سبک(1009زانگ، ، )هايتفکر و(1001زانگ،

نیزنقشمهمی(1000بوساتووهمکاران،)صفاتشخصیت

)دارند ومک. کاستا  بهنقلازهرنومیشل،2335کري،

1009 این( به عاملی، تکنیکآماريتحلیل از استفاده با

تفاوت هايفرديدرخصوصیاتنتیجهدستیافتندکهدر

می را عمده عامل پنج شاملشخصیتی، کرد منظور :توان

برونگرایی رنجورخویی، پذیرش،،(xtraversion)روان

النس)(.Conscientiousness)شناسیوظیفهسازگاريو

همکاران و بوري روان(1005، از، عامل یک رنجورخویی

شخصیتاستکهثباتعاطفیباالواضطرابپاییندریک

بی آن، دیگر سوي در و پیوستار وسوي عاطفی ثباتی

اضطرابباالقراردارد افرادبانمرهباالدراینعاملداراي.

 بیشتر غیرمنطقی کمعواطف رفتارهايو مهار در توانی

impulsiveness)تکانشی با( آمدن کنار در ضعف و

هستند نمره.مشکالت که آنافرادي عاملهاي این در ها

پاییناستبابرخورداريازثباتعاطفیمعموالًآرام،معتدل

موقعیت با قادرند و هستند راحت پرو بدونهاي تنش

هايافرادازسویی،ویژگی.آشفتگییااضطرابمقابلهکنند

اینعامل،اضطراب،خشم،افسردگی،کمروییبانمرهباالدر

بی،تمایلفردبهمثبتبودن،جراتطل.پذیرياستوآسیب

هايازویژگیگراییوجامعهانرژيبودن،وصمیمیبودنپر

عاملبرون گراییاستافراد باالدر. داراينمره افراديکه

همدرباره جهاندرونیو عاملپذیرشهستندهمدرباره

هاازلحاظتجربهغنیايبیرونیکنجکاوندوزندگیآندنی

 تنوعاست، استقاللدرآنها دارايکنجکاويذهنیو طلب،

آن خصوصیات دیگر از هستند، قضاوت وها، تخیل

است (aesthetics)زیباپسندي پذیرش،. عامل همانند

یک تمایالتبینفردياست، بُعدياز عاملسازگارينیز

نوعیاففردسازش دیگرانهمدرديتهاساساً با دوستاست،

بهآنمی هاکمککندوباورداردکهکندوتمایلداردتا

.کنندههستندکمکدیگراننیزمتقابالً

ویژگی سازگارياز عامل در باال نمره داراي افراد هاي

اعتماد،می به ،(straight-forwardness)گوییرکتوان

رحمهمراهی،،(altruism)وستیددیگر دل و تواضع

tender-mindedness)بودن کرد( عامل،اشاره آخرین

بهترینتوصیفبراي.شناسیاستپنجگانهشخصیت،وظیفه

فردوظیفه مفهومارادهاست، بااینعامل، هدفمند، شناس،

 استاراده مصمم نمره،و موفقیتي با عامل این در باال

است تحصیلیهمراه ویژگی،شغلیو دیگر بااز افراد هاي

در باال قابلیتاعتماد،نمره خوشقولی، دقت، عامل، این

استوظیفه بودن منضبط و موفقیت براي تالش شناسی،

(.2931روزوهمکارانآتش)


پژوهش رابطهنتایج وجود به مختلف وهاي مثبت ي

بزرگشخصی عامل پنج و پیشرفتتحصیلی بین تمنفی

کرده انداشاره . )برايمثال همکاران، و (1005النسبري

تحصیلیعامل پیشرفت و توانایی با را شخصیت هاي

پیشدانش امکان و مرتبط برآموزان تحصیل ترک بینی

نیزمحتملدانستهاساساینعامل اندهارا بههمینشکل.

پیش در شخصیتی عوامل که دادند نشان بینیتحقیقات

بهعملک نقش تحصیلی میرد ایفا کنندسزایی

-چامورو)  فارنهام، و دیگر(1009پرموزیک پژوهشگران ،

نیزبههمبستگیبین(1002بريوهمکاران،النس)مانند

آموزانازمدرسهودرنتیجههابامیزانغیبتدانشعامل

یافته دست تحصیلی عملکرد اندکاهش مطالعات. نتایج

پذیرشنشاندادهمختلف میانصفاتشخصیت، از اندکه

و(هايناآشناجستجوياحتمالیوظرفیتمواجهباپدیده)

وظیفه رفتار)شناسی در انگیزش و پشتکار سازماندهی،

هدف بر مبتنی روان( ویژهدر جایگاه از تربیتی ايشناسی

برخوردارند پژوهش. در عملکرداما بر شده انجام هاي

 روانتحصیلی، شخصیتی برونصفات ورنجورخویی، گرایی

بهاندازهعامل شناسیموردهايپذیرشووظیفهسازگاري،

نگرفته قرار توجه )اند 1009دیست، یکفراتحلیل(. نتایج

عاملوظیفه که داد بانشان مثبتی قويو ارتباط شناسی

عاملپذیرشدرتجاربدر بعالوه، پیشرفتتحصیلیدارد،

مو دربرخی دارد تحصیلی پیشرفت با مثبتی ارتباط اقع

رابطه مواقع برخی برونگرایی عامل که باحالی منفی ي

اُکانرو)دهدنشانمی(پیشرفتتحصیلی)متغیرهايمالک

درپژوهشی(1003کوماراجووهمکاران،(.)1001پائوننن،

مورد را تحصیلی پیشرفت و شخصیت عامل پنج رابطه

داد قرار وظیفهبررسی عامل چهار دریافتند و شناسی،ند

روان رنجورپذیرش، سازگاري، و واریانس22خویی درصد
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مینمرات تبیین را تحصیلی کنندپیشرفت بررسی. براي

هايشخصیترابهصورتمجزابابهتررابطههریکازعامل

می بررسی تحصیلی کنیمپیشرفت رابطه: تحقیقات، نتایج

روان دادندرنجورخویی نشان منفی را پیشرفتتحصیلی با

( همکاران، و (1001الیدرا )؛ (1009دیست، پرموزیکو)؛

 1009فورهام، می( پیشبیان که پیشرفتکنند بینی

روان عامل طریق از امتحانرنجورتحصیلی از حتی خویی

پیش دیگر و استکنندهبینینهایی نیرومندتر نیز .ها

 مطالعات در شکر)همچنین، همکاران، و 2935ي و(

دستآمدنیزنتایجمشابهیبه(2931روزوهمکاران،آتش)

دررابطهبا.ورابطهاینعاملباپیشرفتتحصیلیمنفیبود

برون عامل نتیجههمبستگی تحصیلی، پیشرفت با گرایی

 )تحقیق فورنهام، و 1009پرموزیک مثبت( رابطه بیانگر

)است همکاران،. 1005پرموزیکو که( دارند عقیده نیز

بروندانش بهتريآموزان عملکرد گروهی کارهاي در گرا

آن از لذتمیدارندو برندها شکريو)هاينتایجپژوهش.

طور،نیزبه(2931روزوهمکاران،آتش)و(2935همکاران،

.يمثبتومعناداررانشاندادمشابهرابطه

زمینه پیشرفتتحصیلی،يعايرابطهدر ملپذیرشبا

کنندبیانمی(1009)وفارسیدسووودفیلد(1009)کنراد

تحصیلی پیشرفت با تجربه به نسبت پذیرش عامل که

داردرابطه مثبت ي آتش. متفاوتی همکاران،بطور و روز

عاملپذیرش(2931) نشاندادندکهپیشرفتتحصیلیبا

سازگاريباپیشرفتتحصیلیرابطه.يمعنادارينداردرابطه

اغلبپژوهش گزارششددر معنادار مثبتو )ها و. الیدرا

 (1001همکاران، ،( (2935شکريوهمکاران، روزوآتش)،

 همچنین(2931همکاران، )و فورنهام، (1009پرموزیکو

نشاندادندکهبینعاملسازگاريوغیبتدرکالسدرس

سازگاريبارفتارمثبتدريمنفیوجودداردوبینرابطه

-يعاملوظیفهرابطه.کالس،ارتباطمستقیمیبرقراراست

 تحقیق در تحصیلی پیشرفت با فاندر،)شناسی و واگرمن

)مثبتگزارششد(1001 . گزارش(1001نفتلیورابینز،

وظیفه که پیشدادند تحصیلیشناسی عملکرد قوي بین

 )است؛ مکدوگال، مشابهیرا(1009پریموزیچو نتیجه ،

دادند ارائه رابطهآن. این تبیین براي را دلیل چهار يها

کندمثبتذکرمی اینافرادوقتزیاديراصرفانجام(2:

می تکالیفخود 1کنند، شغل( مورد اطالعاتبیشتريدر

می کسب خود آینده 9نمایند، خودهدف( براي را هایی

هاپافشـاريوتـالشنتعیینکردهودرجهترسیدنبهآ

نشان خود از میزیـادي 2دهند، زمینه( هر هموارهدر اي،

کنندبیشازآنچهنیازاستتالشمی براساستوضیحات.

يبیـنپنجعاملباال،پژوهشحاضرباهـدفبررسیرابطـه

دانش تحصیلی پیشرفت با وبزرگشخصیت دختر آموزان

انجا سالاولمقطعمتوسطه طریقاهدافپسر از و شد م

:اصلیوجانبیزیرهدایتمیشود

عامل-2 بین رابطه پنجبررسی هاي شخصیت روان)گانه

برونرنجور وظیفهخویی، سازگاري، پذیرش، (شناسیگرایی،

.آموزانباپیشرفتتحصیلیدانش

عامل-1 سهم پنجبررسی هاي شخصیت روان)گانه

برون پذیرشرنجورخویی، وظیفهگرایی، سازگاري، (شناسی،

.آموزانبینینمراتپیشرفتتحصیلیدانشدرپیش

 روش
روش و کاربردي نوع از هدف لحاظ پژوهشبه این

نمونهآماري.اصلیپژوهشازنوعتحقیقاتهمبستگیاست

سالسوم(پسر902دختر،و903)دانشآموز903شامل

گیريتصادفیمونهراهنماییشهردزفولبودکهبهطریقن

.ايازبینمدارسمناطقآموزشیانتخابشدندچندمرحله

پرسش از شخصیت بزرگ عامل پنج سنجش نامهبراي

 کوتاه NEO-FFI)نئوفرم شد( توسط .استفاده ابزار این

مک کاستا و 2331)کري ) داراي و شده ماده90ساخته

سنجیدهوب21استکههر رمادهیکعاملشخصیتیرا

ايلیکرتازکامالًمخالفم،تاکامالًاساسمقیاسپنجدرجه

هابهروشضرایبپایاییمقیاس.شودگذاريمیموافقمنمره

بهدستآمد15/0تا39/0بازآزماییبهفاصلهسهماهبین

درپژوهشحاضربااستفادهروش  (.2331کرا،کاستاومک)

ه براي پایایی ضرایب کرونباخ، عاملآلفاي پنج از یک ر

 شخصیت پذیرش،رنجورروان)بزرگ برونگرایی، خویی،

وظیفه شناسیسازگاري، با( برابر ترتیب به :99/0 ،59/0،

93/0 ،29/0 و آمد13/0، دست به پرسش. طریق نامهاز

درسی میانگین جنسیت، مثل اطالعاتی ساخته محقق

شددانش پرسیده آموزان . خطا امکان که آنجایی دراز

ابرازيمیانگیندرسیدانشاندازه وجودگیريخود آموزان

برايبررسیصحتداده هابهطورتصادفیمیانگینداشت،

دانش برخی پروندهدرسی از آنآموزان تحصیلی هاي

استخراجشدکهبامیانگینابرازشدهنزدیکیزیاديداشت

فراهموموجباتاعتمادبهاندازه آوردهايابرازشدهرا در.

داده نرمتحلیل از استفاده با ها آماري ازSPSS18افزار

استفاده گام به گام رگرسیون پیرسون، همبستگی ضریب

 .شد
 

 هایافته
ضریبهمبستگی2درموردفرضیهاولپژوهشجدول

نشان را تحصیلی پیشرفت و شخصیت عامل پنج بین

 .دهدمی
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عاملشخصیتوپیشرفتماتریسهمبستگیپنج .1جدول

 تحصیلی
 

 

 

M 

 
SD 

 

 

1 2 3 4 5 

-رنجورروان

 خویی

383/24 585/7 --- 

    

-257/5 132/3 832/22 گراییبرون    --- 
   

-541/5 723/4 832/22 پذیرش    133/5  --- 
  

-342/5 732/5 557/27 سازگاری   354/5  134/5  --- 
 

-231/5 752/7 782/32 شناسیوظیفه   518/5  112/5  418/5  --- 

پیشرفت  

 تحصیلی

433/17 237/2 171/5-   148/5  132/5  135/5  118/5  

10/0 P<  

همان جدول در که می2طور پیشرفتمشاهده شود

عامل با را همبستگی بیشترین خوییرنجورروانتحصیلی

بصورتمنفیداردوکمترینهمبستگیباعامل(-212/0)

شنوظیفه است 223/0)اسی همان(. مشاهدهالبته که طور

شودرابطهپیشرفتتحصیلیباهرپنجعاملشخصیتبهمی

بینیوتبیینلحاظآماريمعناداراست،کهبهمنظورپیش

عامل اساس بر تحصیلی پیشرفت پنجگانهواریانس هاي

(.1جدول)گاماستفادهشدبهشخصیتیازرگرسیونگام
 

گامتحلی .1جدول  رگرسیون ازبهل پیشرفتتحصیلی گام

 هايشخصیتیطریقعامل

 F R متغیر گام
 

β B 

   522/5 171/5 342/18 اول 

-171/5    خوییرنجورروان                 551/5- 

   553/5 233/5 813/17 دوم

 خوییرنجورروان                 
 

 
 

135/5-  542/5- 

132/5    پذیرش                           577/5 



همان جدول در که می1طور عاملمشاهده پنج از شود

دوعاملروان تنها توانایی،خوییوپذیرشرنجورشخصیت،

درگاماولکه.بینیمعنادارپیشرفتتحصیلیرادارندپیش

روان واردرنجورعامل  خویی شد رگرسیونی 31/1معادله

تغییراتپیشرفت از تبیینکرددرصد تحصیلیرا گام. در

درصداز95/5دومبااضافهشدنعاملپذیرشدرمجموع

.بینیشدتغییراتپیشرفتتحصیلیبهشکلمعنادارپیش

 گیريبحث و نتیجه
بزرگ عامل پنج رابطه شناخت حاضر پژوهش هدف

همچنینپیش پیشرفتتحصیلیو پذیريبینیشخصیتبا

ط از تحصیلی عاملپیشرفت این بودریق ها آزمون. نتایج

با شخصیت عامل پنج کلیه داد نشان همبستگی ضریب

دارند معنادار رابطه تحصیلی که.پیشرفت ترتیب بدین

بهخوییبهرنجورروانعامل و معکوسبیشترینرابطه طور

عامل برونترتیب پذیرش، وهاي سازگاري گرایی،

درادامه.نادارمستقیمهستندشناسیدارايرابطهمعوظیفه

بااستنادبهمبانینظريوپیشینهپژوهشیموجودبهتبیین

عامل از یک هر پرداختهرابطه تحصیلی پیشرفت با ها

.شودمی

یکرنجورروان در که است شخصیت از عاملی خویی

ثباتیوسويآنثباتواضطرابپایینودرسويدیگر،بی

روشناستکهافرادباسطحباالدر.قراردارداضطرابباال

نمی واجداضطرابوبرانگیختگی، توانندعملکرداینعامل،

،(2930شکريوهمکاران)تحصیلیمناسبیداشتهباشند

حسینرود) و باري 2933چاري ) همکاران)و و الیدرا

دهدگرایی،ادبیاتپژوهشینشانمیدرزمینهبرون(.1001

عا میاین هم باشدمل مرتبط تحصیلی پیشرفت به تواند

ايوهمگزارششدهکهرابطه(2931روزوهمکارانآتش)

،(2933چاريباريوحسینرود)باپیشرفتتحصیلیندارد

پرافرادباسطوحبااليبرون عالقمندگرایی، پرحرف، انرژي،

جمع گروهی، کارهاي خوشبه هستند،گرا، فعال و بین

ویژگیبسیا این از میري جهتها در مثبتی نقش تواند

دانش تحصیلی بهپیشرفت کنند، ایفا مثال،آموزان طور

بهدانش که خودآموزانی کارهاي انجام به گروهی صورت

هايیکدیگربهشکلمناسبتوانندازتواناییپردازندمیمی

برطرفسازند .سودجویندوازاینطریقمشکالتخودرا

اظهارتوا ایننایی موفقیت به منجر نیز باال کنندگی

هاییمانندارائههايشفاهیوفعالیتآموزاندرآزموندانش

تواندبهموفقیتوپیشرفتشودومیگزارشدرکالسمی

مرورادبیاتتحقیقدرموردعامل.تحصیلیآنانمنجرشود

برون عامل مشابه نیز استسازگاري گرایی . ناسازگارافراد

ستیزه کنند، همکاري که آن از خودبیش بین،میانجو،

رقابت جوهستندشکاکو درحالیکهافراددارايسطوح.

ویژگی فاقد تنها نه هستندبااليسازگاري، شده هايذکر

باور و دیگرانکمککنند به تمایلدارندکه همواره بلکه

این.مکخواهندکردهاکدارندکهدیگراننیزمتقابالًبهآن

برون افراد همانند انجامویژگی به عالقمندي به منجر گرا

می گروهی میکارهاي امر همین و پیشرفتشود تواند

آن باشدتحصیلی داشته پی در را ها در. سازگاري، عامل

همکالسی سودمندبا حفظرابطهمناسبو وبرقراريو ها

دارد مؤثري نقش معلم دانش. سازگار،همچنین، آموزان

کالس در بیشتري مثبت رفتارهاي و کمتر غیبت داراي

گروسی)درسهستند (2930فرشی، پرموزیکوفورنهام،)،

ا(.1009 (2339)دعايردوشونبرگهماهنگبا نقلاز)،

 همکاران، و مهمترین(2931شکري از اینکه بر مبنی ،

اطـارتب،ناسیـشیفهـرشووظـذیـخصیت،پـشايـهلـعام
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دراین.دهندبامسائلیادگیريوآموزشنشانمیبیشتري

پژوهشهمارتباطمثبتومعنادارایندوعاملباپیشرفت

.هادرآموزشویادگیرياستمیتآنتحصیلینشانبراه

دهندکهافرادداراينمرهباالهايمختلفنشانمیپژوهش

هاییمانندنظم،تالش،شناسیدارايویژگیدرعاملوظیفه

وظیفهمسؤولیت و هستندپذیري شناسی ویژگی. هااین

دانشموجبمی اینعاملباشوندتا باالدر نمره آموزانبا

و ادامهمسؤولیتپشتکار خود تحصیل به بیشتري پذیري

.دهندودرنتیجهبهموفقیتوپیشرفتباالتريدستیابند

ویژگی وسیله به تجربه در بودن باز مانندپذیرشیا هایی

شوداینافرادقوي،عقالنیتوکنجکاويتوصیفمیتخیل

بازبودن.عموماًنگرشمثبتدرموردتجاربیادگیريدارند

پیشد تجربه مهارتبینیر براي معتبري وکننده یابی

زیرا(.2933چاري،رودباريوحسین)ورزیدگیدرکاراست

هاییمانندکنجکاوي،وهوشمندياستکهباشاملویژگی

نگرشمثبتبهتجاربیادگیريهمراه با اسنادهاییهمراه

دانش این انگیزشاست، یادگیري براي احتماالً آموزان

برنامهبی تمایلبیشتريبرايشرکتدر هايشتريدارندو

پذیريپیشرفتتحصیلیبینیدرزمینهپیش.آموزشیدارند

ازطریقپنجعاملبزرگشخصیت،آزمونآماريرگرسیون

بینعاملبهگام گانهشخصیت،هايپنجگامنشاندادکهاز

رصدد95/5خوییوپذیرشدردوگام،رنجورهايروانعامل

پیش تغییراتپیشرفتتحصیلیرا ازبینیمیاز که کنند،

نتایج.رنجورخوییتواناییباالتريدارداینمیانعاملروان

قبالً تحقیقات از بسیاري با پژوهش، این در آمده بدست

پیش قدرت مورد در شده عاملبینیمرور کننده

روان دارد هماهنگی هآتش)رنجورخویی و ــمـکـاران،روز

2931) رودبــاريوحـسـیـن)؛ (2933چـاري، کوماراجو)؛

 همکاران، 1003و مقابلاینیافته(. تواناییدر مورد در ها

پژوهشبینیپیش برخی نتایج با پذیرش، عامل هاکنندگی

 آتش)مانند همکاران، و 2931روز ) )و ،(1009کونارد،

 مطالعه با و حسین)ناهمسو و رودباري 2933چاري، و(

.همسواست(1003کوماراجووهمکاران،)

توانهارامیدالیلاحتمالیتفاوتبانتایجبرخیپژوهش

تفاوتنتایجمی توانددرچندموردذکرکرد،نخستاینکه،

بینیرفتاربهعنوانیکتأکیديباشدبراینکههنگامپیش

 تحصیلی)متغیر پیشرفت مثل گرفتن( نظر متغیرهايدر

هیجانواسطه و افکار اعمال، زیرا است، سودمند بهاي ها

می قرار عواملمختلفتحتتأثیر ترکیبیاز .گیرندوسیله

عامل مثبت رابطه اینکه، سازگاري،دوم پذیرش، هاي

وظیفهبرون و رابطهگرایی یا و منفیشناسی ي

هايمذکور،پژوهشخوییباپیشرفتتحصیلیدررنجورروان

کلیاست،بهعنوانمثالمشخصنیستکدامیکازشش

روان عامل رنجورخرده کینه)خویی خشم، توزي،اضطراب،

آسیب و تکانشوري خودآگاهی، پذیريافسردگی، نقش(

دارند رابطه این ایجاد در بیشتري ترتیب. اینکه، سرانجام

روان دقرنجورزمانی پیشرفتتحصیلی و مشخصخویی یقاً

نیست افتتحصیلی. شکستیا ناکامیو عبارتدیگر، به

خوییشدهرنجورممکناستموجبکسبنمرهباالدرروان

بالعکس یا باشد، ویژگی. خصوص در هايهمچنین،

شناسیوپذیرششایدبتوانبهگرایی،سازگاري،وظیفهبرون

هايکنندهنهايیادگیرياجتماعیکهبراهمیتتعیینظریه

موقعیتیتأکیدمی وتفاوتدرمحیطییا کننداشارهکرد،

دالیلاصلیمتفاوتبودننتایجقلمداد از آماريرا جامعه

.نمود

هايشخصیتینقشغیرقابلانکاريدرازآنجاکهعامل

ایفا تحصیلی پیشرفت ویژه به و زندگی مختلف ابعاد

میمی انتظار آموکنند، کناررود در پرورش، و زش

عملسنجش به تحصیلی مقاطع در که گوناگونی هاي

شخصیتمی و روانی سنجشابعاد به نیز را بخشی آورد،

بهدانش بتواند طریق این از تا دهد اختصاص آموزان

هادرجهتپیشرفتتحصیلیهايآنآموزانوخانوادهدانش

رساند یاري . نتایج اساس بر حاضر،همچنین پژوهش

آموزاننیزقابلشناساییپذیردانشهايآسیبتواندگروهمی

می.باشند گرارابهسمتآموزانبرونتوانوبایددانشمثالً

هاهايتحصیلیخاصهدایتکردکهاقتضايآنرشتهرشته

هايعملیرااياستکهامکانکارکردندرموقعیتبهگونه

توانچهاینروندمعکوسشدهباشد،میداشتهباشند،چنان

آسیب نوعی انتظار ندانست بعید را تحصیل در این)زایی

هاآموزان،وآمادگیآننکتهباتوجهبهمقطعتحصیلیدانش

بیشازپیش برايانتخابرشتهتحصیلیدرمقطعبعدي،

یابداهمیتمی در(. باز افراد معرضآسیب، در دیگر گروه

رغماینکهپذیرشتجربه،علی.هستند(پذیرشعامل)تجربه

طور به پژوهش این در که است شخصیتی ویژگی تنها

پیش را تحصیلی پیشرفت مثبت، و میمستقیم .کندبینی

دانش این که شد متذکر باید ویژگیلیکن، با هاییآموزان

تجربه به تمایل ایدهچون مقابل در بازبودن و وپذیري ها

شوندکهبرخیپژوهشگرانگزارشریفمیاعمالجدیدتع

دربارهداده تجربه، پذیرش باالي سطح با نوجوانان که اند

دنیاياطرافخودکنجـکاوهستندونشاندادهشدهکهاین

-ماريالکلو)نوجوانانبیشتراحتمالداردکهازموادمخدر

جوانا ) کنند )استفاده همکاران، و 1001فلوري این(. در

طورکهاشارهشدسنجشمتغیرهايتأثیرگذارهمانپژوهش

شیوههوش،سبک) بر...(پروريوفرزندهايهايیادگیري،
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توانبااستفادهازبنابراین،می.پیشرفتتحصیلیمیسرنبود

يتريدرموردرابطهايدیگرقضاوتدقیقمتغیرهايواسطه

پذیرينیبیهايشخصیتیوپیشپیشرفتتحصیلیباعامل

هاوتعمیمنتایج،نمودپیشرفتتحصیلیازطریقاینعامل

طرح انجام نمونهو در بیشتر شده ذکر پژوهشی هايهاي

می پیشنهاد ارائه .شودمختلف نماي محتوايطراحی ي

.يفراگیران،راهکاريمؤثراستدروسنیزبرايایجادانگیزه

آرایش زمینه، رنگ، به توجه راستا این ودر درسی مواد

نرم زمینهطراحی این در مهم موارد از مناسب افزارهاي

است گونه. به اساتید و دانشجویان که آنجا بااز ايمداوم

می تماس در آموزشی مدیریت بنابراینسیستم باشند،

پشتیبانیفنیقويوبدونچالشباامکاناتیبرايدسترسی

بسیاريازمسائلرسانی،راهگشايبههنگامخدماتواطالع
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Abstract: The purpose of the present study was to examine the prediction of academic 

achievement by five big personality traits. The sample included 609 students (308 girls and 

301 boys) selected randomly from different high schools in Dezful city. Data collected by 

Five Factor Personality Inventory (NEO-FFI) (Costa& McCare, 1992). Academic 

achievement had a positive correlation with extraversion, agreeableness, conscientiousness 

and a negative correlation with neuroticism. Stepwise regression analysis showed that only 

neuroticism and openness in two steps could explain 5% of variance in academic 

achievement. The results were discussed in terms of the theory of personality. 
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