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کاربردپذیری نظریهی شخصیتی پنج عامل بزرگ شخصیت در موقعیتهای تحصیلی
سعید مشتاقی* :عضوهیأتعلمی،گروهعلومتربیتی،دانشگاهآزاداسالمی،واحددزفول،دزفول،ایران.

چكیده :هدف اساسی این پژوهش پیشبینی پیشرفت تحصیلی بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت است .نمونهاي
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میکندوتمایلداردتابهآنهاکمککندوباورداردکه
مقدمه
چرا برخی از دانشآموزان در مدرسه نمرهي الف دیگراننیزمتقابالًکمککنندههستند.
از ویژگیهاي افراد داراي نمره باال در عامل سازگاري
میگیرند ،در حالی که دانشآموزان دیگر با همان توانایی
میتوان به اعتماد ،رکگویی)،(straight-forwardness
ذهنیدرامتحانردمیشوند؟باآگاهیازاینکـهتفـاوت
دیگردوستی( ،)altruismهمراهی ،تواضع و دل رحم
در تـوانـایی فـقـط میتواند بخشی از تفاوت در عملکرد
بودن( )tender-mindednessاشاره کرد ،آخرین عامل
تحصیلی را تبیین کند ،تعداد زیادي از محققان نقش با
پنجگانهشخصیت،وظیفهشناسیاست.بهترینتوصیفبراي
اهمیت و پیشبینیکننده متغیرهاي نامرتبط با توانایی یا
اینعامل،مفهومارادهاست،فردوظیفهشناس،هدفمند،با
عوامل غیرتحصیلی را بر پیشرفت تحصیلی سرلوحه
اراده و مصمم است ،نمرهي باال در این عامل با موفقیت
فعالیتهاي پژوهشی خود قرار دادند (شکري و همکاران،
شغلی و تحصیلی همراه است ،از دیگر ویژگیهاي افراد با
.)2935
نمره باال در این عامل ،دقت ،خوش قولی ،قابلیت اعتماد،
پژوهشگران دریافتهاند که پیشرفت تحصیلی تنها پیامد
وظیفهشناسی ،تالش براي موفقیت و منضبط بودن است
هوش فردي یا امکانات سختافزاري موجود در محیط
(آتشروزوهمکاران.)2931
نیست،بلکهجنبههايروانشناختیافرادمانندرویکردهاي
نتایج پژوهشهاي مختلف به وجود رابطهي مثبت و
یادگیري (زانگ ،)1009 ،سبکهاي تفکر (زانگ)1001 ،و
منفی بین پیشرفت تحصیلی و پنج عامل بزرگ شخصیت
صفاتشخصیت(بوساتووهمکاران)1000،نیزنقشمهمی
اشاره کردهاند .براي مثال (النس بري و همکاران)1005 ،
دارند(.کاستاومککري 2335،بهنقلازهرنومیشل،
عاملهاي شخصیت را با توانایی و پیشرفت تحصیلی
 )1009با استفاده از تکنیک آماري تحلیل عاملی ،به این
دانشآموزان مرتبط و امکان پیشبینی ترک تحصیل بر
نتیجهدستیافتندکهدرتفاوتهايفرديدرخصوصیات
اساساینعاملهارانیزمحتملدانستهاند.بههمینشکل
شخصیتی ،پنج عامل عمده را میتوان منظور کرد شامل:
تحقیقات نشان دادند که عوامل شخصیتی در پیشبینی
روان رنجورخویی ،برونگرایی( ،)xtraversionپذیرش،
عملکرد تحصیلی نقش بهسزایی ایفا میکنند
سازگاريووظیفهشناسی((.)Conscientiousnessالنس
(چامورو-پرموزیک و فارنهام ،)1009  ،پژوهشگران دیگر
بوري و همکاران ،)1005 ،روانرنجورخویی یک عامل از
مانند (النسبريوهمکاران)1002،نیزبههمبستگیبین
شخصیتاستکهثباتعاطفیباالواضطرابپاییندریک
عاملهابامیزانغیبتدانشآموزانازمدرسهودرنتیجه
سوي پیوستار و در سوي دیگر آن ،بیثباتی عاطفی و
کاهش عملکرد تحصیلی دست یافتهاند .نتایج مطالعات
اضطرابباالقراردارد.افرادبانمرهباالدراینعاملداراي
مختلف نشان دادهاند که از میان صفات شخصیت ،پذیرش
عواطف غیرمنطقی بیشتر و کمتوانی در مهار رفتارهاي
(جستجوياحتمالیوظرفیتمواجهباپدیدههايناآشنا)و
تکانشی( )impulsivenessو ضعف در کنار آمدن با
وظیفهشناسی (سازماندهی ،پشتکار و انگیزش در رفتار
مشکالت هستند .افرادي که نمرههاي آنها در این عامل
مبتنی بر هدف) در روانشناسی تربیتی از جایگاه ویژهاي
پاییناستبابرخورداريازثباتعاطفیمعموالًآرام،معتدل
برخوردارند .اما در پژوهشهاي انجام شده بر عملکرد
و راحت هستند و قادرند با موقعیتهاي پرتنش بدون
تحصیلی ،صفات شخصیتی روانرنجورخویی ،برونگرایی و
آشفتگییااضطرابمقابلهکنند .ازسویی،ویژگیهايافراد
سازگاري،بهاندازهعاملهايپذیرشووظیفهشناسیمورد
بانمرهباالدراینعامل،اضطراب،خشم،افسردگی،کمرویی
توجه قرار نگرفتهاند (دیست .)1009 ،نتایج یک فراتحلیل
وآسیبپذیرياست.تمایلفردبهمثبتبودن،جراتطلبی،
نشان داد که عامل وظیفهشناسی ارتباط قوي و مثبتی با
پرانرژيبودن،وصمیمیبودن وجامعهگرایی ازویژگیهاي
پیشرفتتحصیلیدارد،بعالوه،عاملپذیرشدرتجاربدر
افراد عامل برونگرایی است .افرادي که داراي نمره باال در
برخی مواقع ارتباط مثبتی با پیشرفت تحصیلی دارد در
عامل پذیرش هستند هم درباره جهان درونی و هم درباره
حالی که عامل برونگرایی برخی مواقع رابطهي منفی با
دنیايبیرونیکنجکاوندوزندگیآنهاازلحاظتجربهغنی
متغیرهايمالک(پیشرفتتحصیلی)نشانمیدهد(اُکانرو
است،آنهاتنوعطلب،دارايکنجکاويذهنیواستقاللدر
پائوننن(.)1001،کوماراجووهمکاران)1003،درپژوهشی
قضاوت هستند ،از دیگر خصوصیات آنها ،تخیل و
رابطه پنج عامل شخصیت و پیشرفت تحصیلی را مورد
زیباپسندي ( )aestheticsاست .همانند عامل پذیرش،
بررسی قرار دادند و دریافتند چهار عامل وظیفهشناسی،
عامل سازگاري نیز بُعدي از تمایالت بین فردي است ،یک
پذیرش ،روانرنجورخویی و سازگاري 22 ،درصد واریانس
فردسازشیافتهاساساًنوعدوستاست،بادیگرانهمدردي
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مشتاقی
نمرات پیشرفت تحصیلی را تبیین میکنند .براي بررسی
بهتررابطههریکازعاملهايشخصیترابهصورتمجزابا
پیشرفت تحصیلی بررسی میکنیم :نتایج تحقیقات ،رابطه
روانرنجورخویی با پیشرفت تحصیلی را منفی نشان دادند
(الیدرا و همکاران)1001 ،؛ (دیست)1009 ،؛ (پرموزیک و
فورهام )1009 ،بیان میکنند که پیشبینی پیشرفت
تحصیلی از طریق عامل روانرنجورخویی حتی از امتحان
نهایی و دیگر پیشبینیکنندهها نیز نیرومندتر است.
همچنین ،در مطالعات (شکري و همکاران )2935 ،و
(آتشروزوهمکاران)2931،نیزنتایجمشابهیبهدستآمد
ورابطهاینعاملباپیشرفتتحصیلیمنفیبود.دررابطهبا
همبستگی عامل برونگرایی با پیشرفت تحصیلی ،نتیجه
تحقیق (پرموزیک و فورنهام )1009 ،بیانگر رابطه مثبت
است( .پرموزیک و همکاران )1005 ،نیز عقیده دارند که
دانشآموزان برونگرا در کارهاي گروهی عملکرد بهتري
دارند واز آنها لذت میبرند .نتایج پژوهشهاي (شکري و
همکاران)2935،و(آتشروزوهمکاران،)2931،نیزبهطور
مشابهرابطهيمثبتومعناداررانشانداد.
در زمینهي رابطهي عامل پذیرش با پیشرفت تحصیلی،
کنراد()1009وفارسیدسووودفیلد()1009بیانمیکنند
که عامل پذیرش نسبت به تجربه با پیشرفت تحصیلی
رابطهي مثبت دارد .بطور متفاوتی آتشروز و همکاران،
()2931نشاندادندکهپیشرفتتحصیلیباعاملپذیرش
رابطهيمعناداريندارد.رابطهسازگاريباپیشرفتتحصیلی
در اغلب پژوهشها مثبت و معنادار گزارش شد( .الیدرا و
همکاران(،)1001،شکريوهمکاران(،)2935،آتشروزو
همکاران)2931 ،و همچنین (پرموزیک و فورنهام)1009 ،
نشاندادندکهبینعاملسازگاريوغیبتدرکالسدرس
رابطهيمنفیوجودداردوبین سازگاريبارفتارمثبتدر
کالس،ارتباطمستقیمیبرقراراست.رابطهيعاملوظیفه-
شناسی با پیشرفت تحصیلی در تحقیق (واگرمن و فاندر،
)1001مثبتگزارششد(.نفتلیورابینز)1001،گزارش
دادند که وظیفهشناسی پیشبین قوي عملکرد تحصیلی
است؛ (پریموزیچ و مک دوگال ،)1009 ،نتیجه مشابهی را
ارائه دادند .آنها چهار دلیل را براي تبیین این رابطهي
مثبتذکرمیکند)2:اینافرادوقتزیاديراصرفانجام
تکالیف خود میکنند )1 ،اطالعات بیشتري در مورد شغل
آینده خود کسب مینمایند )9 ،هدفهایی را براي خود
تعیینکردهودرجهترسیدنبهآنهاپافشـاريوتـالش
زیـادي از خود نشانمیدهند )2 ،در هر زمینهاي ،همواره
بیشازآنچهنیازاستتالشمیکنند.براساستوضیحات
باال،پژوهشحاضرباهـدفبررسیرابطـهيبیـنپنجعامل




بزرگ شخصیت با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر و
پسر سال اول مقطع متوسطه انجام شد و از طریق اهداف
اصلیوجانبیزیرهدایتمیشود:
 -2بررسی رابطه بین عاملهاي پنجگانه شخصیت (روان
رنجورخویی ،برونگرایی ،پذیرش ،سازگاري ،وظیفهشناسی)
باپیشرفتتحصیلیدانشآموزان.
 -1بررسی سهم عاملهاي پنجگانه شخصیت (روان
رنجورخویی ،برونگرایی ،پذیرش ،سازگاري ،وظیفهشناسی)

درپیشبینینمراتپیشرفتتحصیلیدانشآموزان.

روش
این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردي و روش
اصلیپژوهشازنوعتحقیقاتهمبستگیاست.نمونهآماري
شامل903دانشآموز(903دختر،و902پسر)سالسوم
راهنماییشهردزفولبودکهبهطریقنمونهگیريتصادفی
چندمرحله ايازبینمدارسمناطقآموزشیانتخابشدند.
براي سنجش پنج عامل بزرگ شخصیت از پرسشنامه
نئوفرم کوتاه ( )NEO-FFIاستفاده شد .این ابزار توسط
مککري و کاستا ( )2331ساخته شده و داراي  90ماده
استکههر 21مادهیکعاملشخصیتیراسنجیدهوبر
اساسمقیاسپنجدرجهايلیکرتازکامالًمخالفم،تاکامالً
موافقمنمرهگذاريمیشود.ضرایبپایاییمقیاسهابهروش
بازآزماییبهفاصلهسهماهبین 0/39تا 0/15بهدستآمد
(کاستاومککرا .)2331،درپژوهشحاضربااستفادهروش
آلفاي کرونباخ ،ضرایب پایایی براي هر یک از پنج عامل
بزرگ شخصیت (روانرنجورخویی ،برونگرایی ،پذیرش،
سازگاري ،وظیفهشناسی) به ترتیب برابر با،0/59 ،0/99 :
 ،0/29 ،0/93و  0/13به دست آمد .از طریق پرسشنامه
محقق ساخته اطالعاتی مثل جنسیت ،میانگین درسی
دانشآموزان پرسیده شد .از آنجایی که امکان خطا در
اندازهگیري خود ابرازي میانگین درسی دانشآموزان وجود
داشت،برايبررسیصحتدادههابهطورتصادفیمیانگین
درسی برخی دانشآموزان از پروندهي تحصیلی آنها
استخراجشدکهبامیانگینابرازشدهنزدیکیزیاديداشت
وموجباتاعتمادبهاندازههايابرازشدهرافراهم آورد.در
تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماري  SPSS18از
ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون گام به گام استفاده
شد .

یافتهها
درموردفرضیهاولپژوهشجدول 2ضریبهمبستگی
بین پنج عامل شخصیت و پیشرفت تحصیلی را نشان
میدهد.
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جدول .1ماتریسهمبستگیپنج عاملشخصیتوپیشرفت
تحصیلی

روانرنجور -

M

SD

1

24/383

7 /585

---

3

2

5

4

خویی
برونگرایی

22/832

3/132

- 5 /257 

---

پذیرش

22/832

4/723

- 5 /541

5/133

---

سازگاری

27/557

5/732

- 5 /342 

5 /354

5 /134

---

وظیفهشناسی

32 /782

7/752

- 5/231 

5 /518

5/112

5 /418

---

پیشرفت

17/433

2/237

- 5/171 

5 /148

5/132

5/135

5 /118

تحصیلی

 P<0/10
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود پیشرفت
تحصیلی بیشترین همبستگی را با عامل روانرنجورخویی
()-0/212بصورتمنفیداردوکمترینهمبستگیباعامل
وظیفهشناسی است ( .)0/223البته همانطور که مشاهده
میشودرابطهپیشرفتتحصیلیباهرپنجعاملشخصیتبه
لحاظآماريمعناداراست،کهبهمنظورپیشبینیوتبیین
واریانس پیشرفت تحصیلی بر اساس عاملهاي پنجگانه
شخصیتیازرگرسیونگامبهگاماستفادهشد(جدول.)1
جدول  .1تحلیل رگرسیون گامبهگام پیشرفت تحصیلی از
طریقعاملهايشخصیتی
گام

متغیر

اول

F

R

18/342

5/171

β

B

5/522
-5/171

-5/551

روانرنجورخویی

-5/135

-5/542

پذیرش

5/132

5/577

روانرنجورخویی
17/813

دوم

5/233

5/553



همانطور که در جدول  1مشاهده میشود از پنج عامل
شخصیت،تنهادوعاملروانرنجورخوییوپذیرش ،توانایی
پیشبینیمعنادارپیشرفتتحصیلیرادارند.درگاماولکه
عامل روانرنجورخویی وارد معادله رگرسیونی شد 1/31
درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین کرد .در گام
دومبااضافهشدنعاملپذیرشدرمجموع 5/95درصداز
تغییراتپیشرفتتحصیلیبهشکلمعنادارپیشبینیشد.

بحث و نتیجهگیري
هدف پژوهش حاضر شناخت رابطه پنج عامل بزرگ
شخصیت با پیشرفت تحصیلی و همچنین پیشبینیپذیري
پیشرفت تحصیلی از طریق این عاملها بود .نتایج آزمون
ضریب همبستگی نشان داد کلیه پنج عامل شخصیت با
پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار دارند  .بدین ترتیب که
عامل روانرنجورخویی بهطور معکوس بیشترین رابطه و به

ترتیب عاملهاي پذیرش ،برونگرایی ،سازگاري و
وظیفهشناسیدارايرابطهمعنادارمستقیمهستند.درادامه
بااستنادبهمبانینظريوپیشینهپژوهشیموجودبهتبیین
رابطه هر یک از عاملها با پیشرفت تحصیلی پرداخته
میشود.
روانرنجورخویی عاملی از شخصیت است که در یک
سويآنثباتواضطرابپایینودرسويدیگر،بیثباتیو
اضطرابباال قراردارد.روشناستکهافرادباسطحباالدر
اینعامل،واجداضطرابوبرانگیختگی،نمیتوانندعملکرد
تحصیلیمناسبیداشتهباشند(شکريوهمکاران،)2930
(رودباري و حسینچاري  )2933و (الیدرا و همکاران
.)1001درزمینهبرونگرایی،ادبیاتپژوهشینشانمیدهد
این عامل هم میتواند به پیشرفت تحصیلی مرتبط باشد
(آتشروزوهمکاران)2931وهمگزارششدهکهرابطهاي
باپیشرفتتحصیلیندارد(رودباريوحسینچاري،)2933
افرادباسطوحبااليبرونگرایی،پرانرژي،پرحرف،عالقمند
به کارهاي گروهی ،جمعگرا ،خوشبین و فعال هستند،
بسیاري از این ویژگیها میتواند نقش مثبتی در جهت
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ایفا کنند ،بهطور مثال،
دانشآموزانی که بهصورت گروهی به انجام کارهاي خود
میپردازندمیتوانندازتواناییهايیکدیگربهشکلمناسب
سودجویندوازاینطریقمشکالتخودرابرطرفسازند.
توانایی اظهارکنندگی باال نیز منجر به موفقیت این
دانشآموزاندرآزمونهايشفاهیوفعالیتهاییمانندارائه
گزارشدرکالسمیشودومیتواندبهموفقیتوپیشرفت
تحصیلیآنانمنجرشود.مرورادبیاتتحقیقدرموردعامل
سازگاري نیز مشابه عامل برونگرایی است .افراد ناسازگار
بیش از آن که همکاري کنند ،ستیزهجو ،خود میانبین،
شکاکورقابتجوهستند.درحالیکهافراددارايسطوح
باالي سازگاري ،نه تنها فاقد ویژگیهاي ذکر شده هستند
بلکه همواره تمایل دارند که به دیگران کمک کنند و باور
دارندکهدیگراننیزمتقابالًبهآنهاکمکخواهندکرد.این
ویژگی همانند افراد برونگرا منجر به عالقمندي به انجام
کارهاي گروهی میشود و همین امر میتواند پیشرفت
تحصیلی آنها را در پی داشته باشد .عامل سازگاري ،در
برقراري و حفظ رابطه مناسب و سودمند با همکالسیها و
معلم نقش مؤثري دارد .همچنین ،دانشآموزان سازگار،
داراي غیبت کمتر و رفتارهاي مثبت بیشتري در کالس
درسهستند(گروسیفرشی(،)2930،پرموزیکوفورنهام،
 .)1009هماهنگباادعايردوشونبرگ((،)2339نقلاز
شکري و همکاران ،)2931 ،مبنی بر اینکه از مهمترین
عامـلهـايشـخصیت،پـذیـرشووظـیفهشـناسی،ارتبـاط
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کلیاست،بهعنوانمثالمشخصنیستکدامیکازشش
بیشتريبامسائلیادگیريوآموزشنشانمیدهند.دراین
خرده عامل روانرنجورخویی (اضطراب ،خشم ،کینهتوزي،
پژوهشهمارتباطمثبتومعنادارایندوعاملباپیشرفت
افسردگی ،خودآگاهی ،تکانشوري و آسیبپذیري) نقش
تحصیلینشانبراهمیتآنهادرآموزشویادگیرياست.
بیشتري در ایجاد این رابطه دارند .سرانجام اینکه ،ترتیب
پژوهشهايمختلفنشانمیدهندکهافرادداراينمرهباال
زمانی روانرنجورخویی و پیشرفت تحصیلی دقیقاً مشخص
درعاملوظیفهشناسیدارايویژگیهاییمانندنظم،تالش،
نیست .به عبارت دیگر ،ناکامی و شکست یا افت تحصیلی
مسؤولیتپذیري و وظیفهشناسی هستند .این ویژگیها
ممکناستموجبکسبنمرهباالدرروانرنجورخوییشده
موجبمیشوندتادانشآموزانبانمرهباالدراینعاملبا
باشد ،یا بالعکس .همچنین ،در خصوص ویژگیهاي
پشتکار و مسؤولیتپذیري بیشتري به تحصیل خود ادامه
برونگرایی،سازگاري،وظیفهشناسیوپذیرششایدبتوانبه
دهندودرنتیجهبهموفقیتوپیشرفتباالتريدستیابند.
نظریههايیادگیرياجتماعیکهبراهمیتتعیینکنندههاي
پذیرش یا باز بودن در تجربه به وسیله ویژگیهایی مانند
محیطییاموقعیتیتأکیدمیکننداشارهکرد،وتفاوتدر
تخیل قوي،عقالنیتوکنجکاويتوصیفمیشوداینافراد
جامعه آماري را از دالیل اصلی متفاوت بودن نتایج قلمداد
عموماًنگرشمثبتدرموردتجاربیادگیريدارند.بازبودن
نمود.
در تجربه پیشبینیکننده معتبري براي مهارتیابی و
ازآنجاکهعاملهايشخصیتینقشغیرقابلانکاريدر
ورزیدگیدرکاراست(رودباريوحسینچاري.)2933،زیرا
ابعاد مختلف زندگی و به ویژه پیشرفت تحصیلی ایفا
شاملویژگیهاییمانندکنجکاوي،وهوشمندياستکهبا
میکنند ،انتظار میرود آموزش و پرورش ،در کنار
اسنادهاییهمراهبانگرشمثبتبهتجاربیادگیريهمراه
سنجشهاي گوناگونی که در مقاطع تحصیلی به عمل
است ،این دانشآموزان احتماالً براي یادگیري انگیزش
میآورد ،بخشی را نیز به سنجش ابعاد روانی و شخصیت
بیشتري دارندو تمایل بیشتري براي شرکتدر برنامههاي
دانشآموزان اختصاص دهد تا از این طریق بتواند به
آموزشیدارند.درزمینهپیشبینیپذیريپیشرفتتحصیلی
دانشآموزانوخانوادههايآنهادرجهتپیشرفتتحصیلی
ازطریقپنجعاملبزرگشخصیت،آزمونآماريرگرسیون
یاري رساند .همچنین بر اساس نتایج پژوهش حاضر،
گامبهگامنشاندادکهازبینعاملهايپنجگانهشخصیت،
میتواندگروههايآسیبپذیردانشآموزاننیزقابلشناسایی
عاملهايروانرنجورخوییوپذیرشدردوگام5/95،درصد
باشند.مثالًمیتوانوبایددانشآموزانبرونگرارابهسمت
از تغییرات پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکنند ،که از
رشتههايتحصیلیخاصهدایتکردکهاقتضايآنرشتهها
اینمیانعاملروانرنجورخوییتواناییباالتريدارد.نتایج
بهگونهاياستکهامکانکارکردندرموقعیتهايعملیرا
بدست آمده در این پژوهش ،با بسیاري از تحقیقات قبالً
مرور شده در مورد قدرت پیشبینیکننده عامل داشتهباشند،چنانچهاینروندمعکوسشدهباشد،میتوان
انتظار نوعی آسیبزایی در تحصیل را بعید ندانست (این
روانرنجورخویی هماهنگی دارد (آتشروز و هــمـکـاران،
نکتهباتوجهبهمقطعتحصیلیدانشآموزان،وآمادگیآنها
)2931؛(رودبــاريوحـسـیـنچـاري)2933،؛(کوماراجو
برايانتخابرشتهتحصیلیدرمقطعبعدي،بیشازپیش
و همکاران .)1003 ،در مقابل این یافتههادر مورد توانایی
اهمیت مییابد) .گروه دیگر در معرض آسیب ،افراد باز در
پیشبینیکنندگی عامل پذیرش ،با نتایج برخی پژوهشها
تجربه(عاملپذیرش)هستند.علیرغماینکهپذیرشتجربه،
مانند (آتشروز و همکاران )2931 ،و (کونارد،)1009 ،
تنها ویژگی شخصیتی است که در این پژوهش به طور
ناهمسو و با مطالعه (رودباري و حسینچاري )2933 ،و
مستقیم و مثبت ،پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکند.
(کوماراجووهمکاران)1003،همسواست.
لیکن ،باید متذکر شد که این دانشآموزان با ویژگیهایی
دالیلاحتمالیتفاوتبانتایجبرخیپژوهشهارامیتوان
چون تمایل به تجربهپذیري و بازبودن در مقابل ایدهها و
درچندموردذکرکرد،نخستاینکه،تفاوتنتایجمیتواند
اعمالجدیدتعریفمیشوندکهبرخیپژوهشگرانگزارش
تأکیديباشدبراینکههنگامپیشبینیرفتاربهعنوانیک
دادهاند که نوجوانان با سطح باالي پذیرش تجربه ،درباره
متغیر (مثل پیشرفت تحصیلی) در نظر گرفتن متغیرهاي
دنیاياطرافخودکنجـکاوهستندونشاندادهشدهکهاین
واسطهاي سودمند است ،زیرا اعمال ،افکار و هیجانها به
نوجوانانبیشتراحتمالداردکهازموادمخدر(الکلوماري-
وسیله ترکیبی از عوامل مختلف تحت تأثیر قرار میگیرند.
دوم اینکه ،رابطه مثبت عاملهاي پذیرش ،سازگاري ،جوانا) استفاده کنند (فلوري و همکاران .)1001 ،در این
برونگرایی و وظیفهشناسی و یا رابطهي منفیپژوهشهمانطورکهاشارهشدسنجشمتغیرهايتأثیرگذار
(هوش،سبکهايیادگیري،شیوههاي فرزندپروريو)...بر
روانرنجورخوییباپیشرفتتحصیلیدرپژوهشهايمذکور،
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میتوانبااستفادهاز،بنابراین.پیشرفتتحصیلیمیسرنبود
متغیرهايواسطهايدیگرقضاوتدقیقتريدرموردرابطهي
پیشرفتتحصیلیباعاملهايشخصیتیوپیشبینیپذیري
نمود،پیشرفتتحصیلیازطریقاینعاملهاوتعمیمنتایج
و انجام طرحهاي پژوهشی ذکر شده بیشتر در نمونههاي
 طراحی نماي ارائهي محتواي.مختلف پیشنهاد میشود
.راهکاريمؤثراست،دروسنیزبرايایجادانگیزهيفراگیران
 آرایش مواد درسی و، زمینه،در این راستا توجه به رنگ
طراحی نرم افزارهاي مناسب از موارد مهم در این زمینه
 از آنجا که دانشجویان و اساتید به گونهاي مداوم با.است
 بنابراین،سیستم مدیریت آموزشی در تماس میباشند
پشتیبانیفنیقويوبدونچالشباامکاناتیبرايدسترسی
راهگشايبسیاريازمسائل،بههنگامخدماتواطالعرسانی
.مربوطهاست
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Applicability of Five Big Traits in Personality Theory on Academic
Situations
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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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