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 خالصه 

عملكرد تحصیلي شاخصي مهم به منظور ارزيابي میزان موفقیت نظام آموزشي است که ارتقاء : مقدمه

رود. لذا شناسايي عوامل موثر بر عملكرد تحصیلي حائز اهمیت ميآن از اولويت نظام آموزشي بشمار 

اضر با هدف پیش بیني عملكرد تحصیلي دانشجويان بر اساس است. بدين منظور پژوهش ح

 سازگاری)آموزشي، عاطفي و آموزشي( و صفات شخصیت اجرا گرديد.

 323همبستگي بود. با روش نمونه گیری خوشه ای،  -طرح اين پژوهش از نوع توصیفي روش کار:

انتخاب شدند.  88-82یلي نفر( در سال تحص 4637نفر از دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه کاشان)

به منظور جمع آوری اطالعات از پرسشنامه سازگاری سینا و سینگ ، پرسشنامه شخصیت هگزاکو و از 

 میانگین نمرات درسي)معدل( به عنوان شاخص عملكرد تحصیلي استفاده شد.

ی (، سازگار=34/3p<   ،12/3 -rنتايج نشان داد که بین عملكرد تحصیلي و سازگاری ) نتایج:

( ، توافق پذيری =34/3p<   ،13/3 -r( و سازگاری اجتماعي)=31/3p<   ،69/3 -rآموزشي )

(34/3p<    ،11/3 -   r=( و هیجان پذيری )34/3p<  ،13/3r= همبستگي معنادار وجود دارد. نتايج )

قويترين پیش بیني  سازگاری، سازگاری آموزشيهای تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه

کننده عملكرد تحصیلي است. همچنین نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد صفت شخصیت توافق و 

 هیجان پذيری نقش بیشتری در پیش بیني عملكرد تحصیلي دانشجويان دارند.

اين پژوهش مبني بر ارتباط بین سازگاری و صفات شخصیت  با های با توجه به يافتهنتیجه گیری: 

آموزشي و مشاوره ای، سطح سازگاری و صفات های در مداخله عملكرد تحصیلي، ضروری است

 شخصیت مورد توجه روانشناسان و مشاوران تحصیلي قرار گیرد.

 عملكرد تحصیلي، سازگاری، صفات شخصیت، هگزاکو.کلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

میزان موفقیت و عملكرد تحصیلي فراگیران و باالخص 

ين مهم است که نظام آموزش دانشجويان در دانشگاه، گويای ا

عالي به چه میزان در تحقق اهداف از پیش تعیین شده خويش 

عملكرد ای (. در هر فرهنگ و جامعه1موفق بوده است )

تحصیلي بیانگر میزان موفقت نظام آموزشي در جهت هدف 

گزيني و توجه نسبت به برطرف سازی نیازها و ملزومات فردی 

يک نظام آموزش عالي از توان گفت که زماني مياست. 

های کارآمدی خوبي برخوردار است که فراگیران، در دوره

(. 6متعدد به مراتب از عملكرد تحصیلي باالتری بهره مند باشند )

( بر اين باورند که فضای آموزشي بر 6331)1اسملسر و بالتز

دارد و در اين زمینه دو ديدگاه ای عملكرد تحصیلي تاثیر فزاينده

رويكرد جامعه شناسان، که به تاثیر شرايط  -1د: وجود دار

 -6خانواده و عوامل وابسته به محیط آموزش، توجه دارند، 

های فردی و ويژگيهای ديدگاه روانشناسان، که تاکید بر تفاوت

(. عملكرد تحصیلي اشاره به توانايي ها و 3شخصیتي دارند )

های هآموخته شده و اکتسابي توسط فرد در حیطهای مهارت

استاندارد قابل های مختلف تحصیلي دارد که به وسیله ی آزمون

(. به بیاني ديگر، عملكرد تحصیلي 6باشد )ميسنجش و ارزيابي 

های به میزان يادگیری شخص به شكلي که به وسیله ی آزمون

(. فراگیران با عملكرد 7شود اشاره دارد )ميمتعدد ارزيابي 

گیرند و ميائید همگان قرار تحصیلي مطلوب، مورد قبول و ت

گردد. مياعتماد به نفس و احساس کفايت در فرد افزوده 

برعكس، افراد با عملكرد تحصیلي نامطلوب نسبت به 

شوند و بر اثر احساس بي ميخويش دچار ترديد های توانايي

لیاقتي و عدم عزت نفس، از ادامه تحصیل و فراگیری باز 

از جوانب ای بر طیف گسترده (. عملكرد تحصیلي4مانند )مي

مهم زندگي همچون ارتقاء در مقاطع تحصیلي، برخورداری از 

جايگاه مناسب اجتماعي، موفقیت بیشتر در جامعه و آسودگي 

 (.2خاطر مضاعف موثر است )

                                                           
1- Smelser & Baltz  

هر نظام آموزشي در جهت دست يابي به اهداف مورد انتظار و  

عوامل حرکت به سمت رشد و تعالي خويش، در صدد تعیین 

(.  با توجه به اهمیت اين 8موثر بر عملكرد تحصیلي است )

فراواني در راستای تبیین های گذشته تالشهای موضوع، در دهه

عوامل تاثیرگذار بر عملكرد تحصیلي انجام پذيرفته است. يكي 

تواند بر عملكرد تحصیلي موثر باشد سازگاری مياز عواملي که 

تقدند که سازگاری به شیوه ی ( مع1898)6است. بیكر و سیريک

انطباق و مواجهه سالم و ايمن با خواسته ها و الزامات يک 

(. سازگاری دارای ابعادی 9موقعیت تازه و ناآشنا اشاره دارد )

باشد. مي، عاطفي و اجتماعي  متشكل از سازگاری آموزشي

به شیوه انطباق دانشجويان با الزامات مرتبط  سازگاری آموزشي

گروهي و آزمون ها اشاره دارد های تكالیف، فعالیت با آموزش،

و شايستگي، مشارکت در امور آموزشي، انگیزش مستقل، توسعه 

شود. سازگاری عاطفي به نحوه ی ميمهارت و موفقیت را شامل 

انطباق با محیط استرس زايي که فرد در آن قرار دارد و نیز 

نزديک با فرد  اعتماد و اطمینان نسبت به افرادی که در ارتباط

شود و شامل خودستايي، احساسات مثبت، ميباشند، اطالق مي

رضايت مندی از زندگي، اضطراب، احساسات نامطلوب و 

باشد. سازگاری اجتماعي شامل ميرواني  -مشكالت دروني

توانمندی افراد در انطباق با چارچوب ها و الزامات محیط 

مشارکت با  باشد که شاملمياجتماعي و فرهنگي جديدی 

(. 8دوستان، رفتار اجتماعي مثبت و  نگرش احترام آمیز است )

( بر اين باور است که عدم سازگاری موفق، مشكالت 1883تینتو)

(. 13و عملكرد تحصیلي نامطلوب را به دنبال دارد )

( معتقد است که ارتباط همساالن عاملي مهم در 6337)3بیرمن

باشد و عملكرد ميدت ايجاد سازگاری بلند مدت و کوتاه م

تواند تحت تاثیر سازگاری قرار گیرد ميتحصیلي فراگیر نیز 

( 13( نشان داد )6338(. پژوهش عبداهلل و همكاران)11)

فراگیراني که توانمندی بیشتری در برقراری سازگاری دارند 

نسبت به افرادی که در ايجاد سازگاری مشكل دارند، عملكرد 

( به اين 6311ند. ابطحي و ندری)دهميتحصیلي بهتری نشان 

                                                           
2- Baker & Siryk 
3- Bierman 
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نتیجه رسیدند که افراد سازگار به دلیل داشتن خصوصیاتي 

همچون انتظار  از خود در حیطه ی توانمندی ها و امكانات، 

زندگي را شناسايي و نگرشي واقع بینانه به آنها پیدا های هدف

تحصیلي مطلوب را برگزيده و در جهت آن های کرده و هدف

بندند و در نتیجه به عملكرد تحصیلي ميبه کار  تالش خود را

 (.16يابند )ميمطلوب دست 

از ديگر عوامل موثر بر عملكرد تحصیلي، صفات شخصیت 

(. مطالعات متعدد نشان داده اند که صفات شخصیت 1باشد )مي

از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر عملكرد تحصیلي به ويژه در 

( 6316) 1روند. به اعتقاد تولبورميسطح آموزش عالي بشمار 

(. 8در عملكرد تحصیلي دارند )ميصفات شخصیت نقش مه

اهمیت نقش شخصیت در عملكرد تحصیلي از زماني مورد توجه 

پژوهشگران قرار گرفت که برخي پژوهش ها مشخص ساختند 

و عملكرد تحصیلي به  6که ارتباط بین هوش روان سنجي

باشد. مين مورد انتظار خصوص در دانشگاه کمتر از میزا

رسد که با کاهش سهم و توان پیش بیني ميبنابراين، منطقي بنظر 

شناختي در سطح آموزش عالي، اهمیت های کنندگي توانمندی

(. در 13پیش بیني کنندگي صفات شخصیت افزوده گردد )

جامعه ی امروز به دلیل نقش و جايگاه صفات شخصیت، حتي 

و آموزش نیز عالقه مندی خود را به  روانشناسان حیطه يادگیری

شخصیتي فراگیران و تاثیرگذاری اين تفاوت های ارزيابي تفاوت

 (.17ها بر جريان آموزش نشان داده اند )

 که هستند پايداریهای به عنوان ويژگي، صفات شخصیت

 شوند. آنهاميدر شرايط گوناگون تغیرات زيادی را متحمل ن

 نسبت به يكسان شیوه دهي به پاسخ باثبات و بادوام گرايشهای

 در فرد قادر به پیش بیني رفتار هستند که متعدد محرکهای

عالوه بر اين، چنین  .باشندمي گوناگونهای شرايط و موقعیت

اختالالت،  برخي برابر در را شخص توانندميويژگي هايي 

 (.14سازند ) آسیب پذير مستعد و

ط میان صفات انجام شده در زمینه ارتباهای پژوهش

شخصیت و عملكرد تحصیلي عمدتا بر مبنای مدل پنج عاملي 

                                                           
1- Tulbure  
2- Psychometric intelligence  

، 3شخصیت استوار است. پنج عامل عبارت اند از: روان رنجوری

و باوجدان  2، توافق پذيری4، گشودگي به تجربه7برونگرايي

( براين 6338)9باشد. چامورو پرموزيک و فورنهاممي 8بودن

باشد که در ميشخصیت باورند که روان رنجوری، عاملي از 

يک سمت طیف آن، اضطراب پايین و ثبات عاطفي باال و در 

طرف ديگر طیف، اضطراب باال و ثبات عاطفي پايین قرار دارد. 

کنند، افرادی ميافرادی که در اين مقیاس نمرات بااليي کسب 

هیجاني و فاقد ثبات عاطفي هستند، ضعف در کنترل تكانه و 

دهند و ناتوان در سازش ميه از خود نشان رفتارهای برانگیزانند

با شرايط بغرنج و حل مسئله هستند. از طرفي افرادی که در اين 

کنند، دارای ثبات عاطفي ميمقیاس نمرات پايین تری کسب 

 (.12بیشتر و سازش مطلوب تر با شرايط دشوار هستند )

برونگرايي که در طرف مقابل آن درونگرايي قرار دارد، 

شخصیت نقشي بارز های نظريهميکه تقريبا در تما صفتي است

کند. از نخستین افرادی که به توصیف اين بعد از ميايفا 

باشد. به اعتقاد او افراد مي 8شخصیت پرداخته است، کارل يونگ

برونگرا نیروی رواني خويش را به سمت محیط بیرون و بر ديگر 

وست، خوش بین، نمايند و جامعه گرا، همنوع دميافراد متمرکز 

باشند . در طرف مقابل، افراد ميجرات ورز و هیجان خواه 

درونگرا، انرژی رواني را به درون خويش و مسائل شخصي و 

 (.12سازند )ميخصوصي معطوف 

( صفت گشودگي به 6336)13به اعتقاد کاستا و مک کری

شود؛ افراد گشوده، به سبب ماهیت ميتجارب، اينگونه توصیف 

زنند. زندگي چنین ميت به تجربه و جست وجو تجارب، دس

باشد و تمايل ميافرادی سرشار از تجارب نامتعارف و پیچیده 

دهند. متقابال افراد بسته، به لحاظ تخیل ميفراواني به تنوع نشان 

دارند و حساسیت زيادی ميباشند، انعطاف پذيری کميضعیف 

                                                           
3- Neuroticism  
4- Extraversion  
5- Openness to Experience  
6- Agreeableness  
7- Consceintiousness  
8- Chamorro-Permuzic & Furnham  
9- Carl Yung  
10- Costa & Mc Care  
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ف محدود دهند و از نظر عواطميبه هنر و زيبايي نشان ن 

 (.18باشند )مي

افراد توافق پذير تمايل زيادی به مشارکت و ياری رساني و 

همكاری با ديگران دارند، و عالقه مندی به حمايت از ديگران 

دهند. تواضع، اعتماد، ميدر روابط بین فردی از خود نشان 

باشد. اما مياز ديگر خصوصیات اين افراد ميصراحت و دل رح

تواند نامطلوب تلقي مي و افراطي توافق پذيری سطوح بسیار باال

شود. در اين صورت افراد به شكلي وابسته به ديگران عمل 

نمايند و ممكن در امور توانايي تصمیم گیری نداشته و به مي

 (.19شخصیتي کامال وابسته تبديل شوند )

صفت باوجدان بودن به توانمندی باالی افراد در برنامه ريزی 

ال و پويا و تمرکز پیرامون آنها و تالش در جهت به نحوی فع

اجرای آن به شكلي مطلوب اشاره دارد، افراد که در اين مقیاس 

(. 18توانند قابل اطمینان و مورد اعتماد باشند )ميگیرند، ميقرار 

افراد باوجدان، مصمم و با اراده قوی هستند. در برابر مسائل و 

دهند و پرانرژی و دقیق ميدشواری ها استقامت زيادی نشان 

 (.19هستند )

( ، کاپ و 6314)1نتايج برخي مطالعات از جمله کاراتاس

، 61، 63( نشان دادند)6317و همكاران) 3و برايلي (6313)6فالير

( که بین صفات شخصیت و عملكرد تحصیلي رابطه وجود 66

( که 1( نشان داد )6311و همكاران)ميدارد. نتايج پژوهش حكی

ل روان رنجوری و برونگرايي با عملكرد تحصیلي بین عوام

ارتباطي منفي وجود دارد و بین گشودگي به تجارب، موافق 

بودن و صفت باوجدان بودن با عملكرد تحصیلي ارتباط مثبت 

( در پژوهشي به اين 6331) 7وجود دارد. کاردام و کراپیک

( که صفات توافق پذيری و روان رنجوری با 63نتیجه رسیدند )

ملكرد تحصیلي به ترتیب ارتباط مثبت و منفي دارند، اما بین ع

برونگرايي، گشودگي به تجارب و باوجداني با عملكرد تحصیلي 

( اين 6339ارتباطي وجود ندارد. در پژوهش شكری و همكاران)

( که بین روان رنجوری با عملكرد تحصیلي 67نتیجه حاصل شد )

                                                           
1- Karatas  
2- Kappe & Flier  
3- Briley  
4- Kardum& Krapik  

شودگي به تجربه، توافق ارتباط منفي وجود دارد و برونگرايي، گ

پذيری و باوجداني با عملكرد تحصیلي ارتباط مثبت دارد. در 

( بین روان رنجوری و عملكرد 6337) 4پژوهش کارتكو و هاناه

تحصیلي ارتباط منفي و بین صفت گشودگي به تجربه و 

باوجدان بودن با عملكرد تحصیلي ارتباط مثبت مشاهده شد ولي 

(. 64تحصیلي ارتباطي مشاهده نشد ) بین برونگرايي و عملكرد

( نشان داد که بین روان 6332و همكاران) 2پژوهش مارتین

رنجوری با عملكرد تحصیلي ارتباط منفي و بین برونگرايي، 

گشودگي به تجربه و باوجدان بودن با عملكرد تحصیلي ارتباط 

(به اين 6338)8(. واگرمن و فاندر62مثبت و معنادار وجود دارد )

دست يافتند که تنها صفت باوجدان بودن قابلیت پیش بیني  نتیجه

درصد از  38کنندگي عملكرد تحصیلي را دارد؛ به نحوی که 

درصد از  19پراکندگي نمرات دانشجويان سال آخر و نیز 

(. 68نمايد )ميپراکندگي نمرات دانشجويان سال اول را تبیین 

اد که صفات ( نشان د6316و همكاران) 9نتايج مطالعه دی فیتر

روان رنجوری، توافق پذيری و باوجدان بودن قادر به پیش بیني 

عملكرد تحصیلي هستند ولي صفت گشودگي به تجربه با 

( با 6317و همكاران) 8(. ودل69عملكرد تحصیلي رابطه ندارد )

دانشجو نشان دادند که صفات  1328اجرای تحقیقي بر روی 

ت به ساير صفات باوجدان بودن و گشودگي به تجربه نسب

بهتری برای عملكرد های رشته ها پیش بینميشخصیت، در تما

 (. 68رود )ميتحصیلي دانشجويان بشمار 

اگرچه مدل پنج عاملي شخصیت مورد عالقه ی بسیاری از  

ای محققان و پژوهشگران قرار گرفته و کاربرد بسیار گسترده

 طبقه بندیمدل  پرطرفدارترين به عنوان 6333 سال دارد و تا

ای ( اما، عده33صفات شخصیت مورد توجه قرار گرفته است )

داشته اند که اين مدل قادر به پوشش تمام  بیان از پژوهشگران

 عامل صفات پنج اين از باشد و فراترميصفات شخصیت ن

مدل شش عاملي شخصیت که از (. 31دارد ) وجود نیز ديگری

                                                           
5- Korotkove & Hannah  
6- Martin  
7- Wagerman & Funder  
8- De Feyter  
9- Vedel 
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عنوان جايگزين مناسبي شود به مينیز ياد  1آن با نام هگزاکو

برای مدل پنج عاملي شخصیت معرفي شده است. در مدل 

شخصیت که در الگوی پنج عاملي های هگزاکو برخي از مولفه

تحلیل نسبتا ضعیفي در باره آنها انجام گرفته، اصالح شده است. 

) 6تواضع-در مدل هگزاکو شش عامل شخصیت شامل صداقت

و عدم وجود حرص و  بي طرفي، روراستي، خلوص، صداقت

)استرس، ترس، اضطراب، عاطفي بودن در 3پذيری هیجان، طمع(

برونگرايي)اجتماعي ، برابر اعتماد به نفس، شجاعت و پايداری(

بودن، شوخ طبعي، بشاش بودن در برابر گوشه گیری، 

توافق پذيری)دل پذيری، صمیمیت، ، منفعل( غیراجتماعي و

ن)مسئولیت پذيری، دقت و با وجدان بود، تحرک و انتقادگری(

خالقیت، تجربه پذيری  گشودگي به تجارب ) سخت کوشي( و

(. در اين 6338، 7شوند)آشتون و ليمي(توصیف  و کنجكاوی

دچار تغییراتي شده  هیجاني ثبات  و سازگاری مدل، محتوای

 هیجان و تواضع، توافق پذيری-صداقتهای است و در عامل

به عالوه، يک عامل ديگر به  (.36است ) شده پراکنده پذيری

(. همچنین همبستگي 33عوامل شخصیت افزوده شده است )

پايین بین شش عامل بیانگر مستقل بودن عامل ها از يكديگر 

باشد و نسبت به آزمون پنج عاملي از همبستگي دروني مي

 (.37باشد )ميکمتری برخوردار 

رابطه  با توجه به ادبیات پژوهش، اگرچه مطالعاتي در باره

سازگاری و عملكرد تحصیلي انجام شده ولي نقش ابعاد مختلف 

سازگاری کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین، بیشتر 

مطالعات در باره رابطه صفات شخصیت با عملكرد تحصیلي 

براساس مدل پنج عاملي شخصیت صورت گرفته، ضمن اينكه 

ا عملكرد نتايج پژوهش ها در باره رابطه صفات شخصیت ب

تحصیلي متناقض است. بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف 

تبیین عملكرد تحصیلي دانشجويان بر اساس ابعاد 

سازگاری)تحصیلي، عاطفي و اجتماعي( وشش صفت 

 شخصیت) مدل هگزاکو( انجام گرديده است.

                                                           
1- Hexaco  
2- Honesty-Humility  
3- Emotionality  
4- Ashton & Lee  

 

 کارروش

. استهمبستگي  -طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفي

مل بر کلیه دانشجويان در حال جامعه ی مورد مطالعه مشت

در  88-82نفر( سال تحصیلي  4637تحصیل مقطع کارشناسي) 

دانشگاه کاشان بود. بر اساس جدول کرجسي و مورگان و با 

و با در نظر گرفتن احتمال ريزش، ای روش نمونه گیری خوشه

نفر به عنوان نمونه اولیه انتخاب شدند که در نمونه نهائي  733

ر شد. به منظور جمع آوری اطالعات از پرسشنامه نفر منظو 323

و از  2، پرسشنامه شخصیت هگزاکو 4سازگاری سینا و سینگ

میانگین نمرات درسي)معدل( دانشجويان به عنوان شاخص 

 spss22تحلیل داده ها به وسیله  عملكرد تحصیلي استفاده شد.

 انجام شد.
 

سینا و اين مقیاس توسط  پرسشنامه سازگاری سینا و سینگ:

سینگ تنظیم شده است. اين پرسشنامه سازگاری افراد را در سه 

سازد. ضمن ميحیطه آموزشي، عاطفي و اجتماعي مشخص 

اينكه نمرات اين سه بعد در کنار يكديگر نشان دهنده ی 

است و ای گويه 23باشد. اين ابزار ميفرد ميسازگاری عمو

پاسخ هايي که  باشد. بهميپاسخ سواالت به صورت بلي و خیر 

نشان دهنده سازگاری است نمره ی صفر در غیر اين صورت 

يابد. نمرات پائین در اين ابزار گويای مينمره ی يک اختصاص 

سازگاری مطلوب و نمرات باال نشان از سازگاری نامطلوب 

دارد. ضريب اعتبار نسخه خارجي اين آزمون، به شیوه دو نیمه 

ي، اجتماعي، آموزشي و کردن برای ابعاد سازگاری عاطف

و به روش  84/3،   82/3،  83/3،  87/3سازگاری کل به ترتیب 

(. 34حاصل شده است ) 83/3،  83/3،  83/3،  82/3بازآزمايي 

( بر روی 6339، به نقل از نويدی، 6334در پژوهشي که نويدی)

دانش آموز دبیرستاني انجام داد، آلفای کرونباخ برای خرده  891

به   93/3تا   86/3به ترتیب از ميسازگاری عمو مقیاس ها و

(. ضريب پايايي اين آزمون توسط رجبي و 32دست آمده است )

                                                           
5- Sinai & Singh Adjustment Questionnaire 
6- Hexaco Personality Inventory- Revised(HEXACO-

PI-R) 



 

 66سال  ويژه نامه،، 6، شماره 89اسفند-بهمن جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -579

( با 6314، به نقل از آقايوسفي و همكاران، 6339همكاران) 

ريچاردسون و نیز شیوه دو نیمه کردن به  -استفاده از شیوه کودر

زگاری برای سا 3/،49و  28/3ترتیب برای سازگاری آموزشي 

و  49/3و  26/3، سازگاری اجتماعي 27/3و  22/3عاطفي 

(. در 34گزارش شده است ) 83/3و  91/3ميسازگاری عمو

( با اجرای اين آزمون بر روی 6339ديگر، نويدی )ای مطالعه

دانش آموز دبیرستاني، ضريب آلفای کرونباخ به ترتیب  127

سازگاری  ،24/3، سازگاری اجتماعي  96/3برای سازگاری کل 

گزارش کرده است   29/3و سازگاری عاطفي   83/3آموزشي 

(. ضريب آلفای کرونباخ اين آزمون در پژوهش حاضر 32)

به دست آمده است. الزم به ذکر است که در مطالعه  96/3

حاضر، خرده مقیاس سازگاری آموزشي به منظور بررسي 

 سازگاری آموزشي) تحصیلي( منظور شده است.

 (:HEXACO-PI-Rات شخصیت هگزاکو )پرسشنامه صف

از پرسشنامه ی  برای سنجش و ارزيابي صفات شخصیت

استفاده شد. آزمودني ها به هر ای گويه 23هگزاکو نسخه ی 

امتیاز،  1لیكرت )از کامال مخالفم= ای درجه 4سوال در مقیاس 

امتیاز( میزان موافقت يا مخالفت خود را با هر  4تا کامال موافقم= 

-کنند. همساني دروني مولفه صداقتميگويه ها بیان  يک از

و  3، پرهیز از حرص6، انصاف1فروتني )دارای چهار بعد: صداقت

، 4(، هیجان پذيری )شامل چهار بعد: احساساتي بودن7فروتني

(، برونگرايي )مشتمل بر چهار 9و اضطراب 8، وابستگي2ترسويي

دم ، مر13، جسارت اجتماعي8حیطه: حرمت خود اجتماعي

(، توافق پذيری: )دارای چهار حیطه: 16و سرزندگي 11آمیزی

(، باوجدان 12و بردباری 14، انعطاف پذيری17، مالطفت13گذشت

                                                           
1- sincerity 
2- fairness 
3- greed avoidance 
4- modesty 
5- sentimentality 
6- fearfulness 
7- dependence 
8- anxiety 
9- social self-esteem 
10- social boldness 
11- sociability 
12- liveliness 
13- forgiveness 
14- gentleness 

، کمال 19، پشتكار18بودن )شامل چهار بعد: سازمان يافتگي

( و گشودگي به تجربه )شامل چهار سطح: 63و احتیاط 18گرايي

و غیر عرفي  63، خالقیت66، جستجوگری61پذيرش زيبايي

از دانشجويان ای ( با استفاده از آلفای کرونباخ در نمونه67نبود

(. به عالوه، در ايران 38حاصل شده است ) 93/3تا  88/3بین 

( ساختار عاملي نسخه ی بلند اين 6338پاالهنگ و همكاران )

( 6311(. همچنین، آقابابايي )37پرسشنامه را به تايید رساندند )

(. همساني 39ايید کرد )را ت 23-ساختار شش عاملي هگزاکو

گزارش شده است  84/3تا  23/3اين مقیاس از های دروني عامل

، به نقل از پاالهنگ و همكاران، 6337(. لي و آشتون)38)

اين آزمون را مورد ارزيابي قرار های ( ثبات دروني مقیاس6338

برای باوجدان بودن تا  98/3( که پايايي عامل  ها از 37دادند )

برای مقیاس  84/3فروتني و از محدوده  -صداقتبرای  86/3

برای مقیاس بخشش قرار داشت. روايي  99/3خالقیت تا 

به دست آمده  87/3نیز  23-همگرای نسخه ی فارسي هگزاکو

( نیز با 6312(. در پژوهش خضری و معنوی پور )38است )

فروتني، -استفاده از آلفای کرونباخ ضريب اعتبار کلي صداقت

ی، برونگرايي، توافق پذيری، باوجدان بودن و هیجان پذير

،  839/3،  793/3،  286/3گشودگي نسبت به تجارب به ترتیب: 

(. روايي 38به دست آمد ) 718/3و  479/3،  231/3،  428/3

و پايايي  87/3نسخه فارسي، ای گويه 23-همگرايي هگزاکو

 گزارش شده است 83/3بازآزمايي اين نسخه با فاصله يک ماه، 

(73.)  

در پژوهش حاضر، میانگین نمرات عملکرد تحصیلی: 

درسي)معدل( به عنوان شاخص عملكرد تحصیلي دانشجويان 

 منظور شد.

 

                                                                                          
15- flexibility 
16- patience 
17- organization 
18- diligence 
19- perfectionism 
20- prudence 
21- aesthetic appreciation 
22- inquisitiveness 
23- creativity 
24- unconventionality 
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 نتایج

میانگین و انحراف استاندارد عملكرد تحصیلي، صفات شخصیت و سازگاری  -5جدول   

 

ات  میانگین نمرات عملكرد تحصیلي، سازگاری و صف 1جدول

دهد. میانگین نمرات ميشخصیت را در دانشجويان نشان 

باشد. میانگین نمرات مي  88/14عملكرد تحصیلي دانشجويان 

، سازگاری 32/14، سازگاری اجتماعي  22/4سازگاری عاطفي 

باشد. مي 92/37و نمرات کل سازگاری  93/13 آموزشی

،  33/36همچنین، میانگین نمرات صفت صداقت و فروتني 

، 12/36، توافق پذيری  87/31یجان پذيری، برون گرايي ه

 36/36و گشودگي نسبت به تجربه  31/ 71وظیفه شناسي 

 باشد.مي

 

 

 حد حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین فراواني  صفات شخصیت

 زياد متوسط کم

دل(عملكرد تحصیلي )مع  323 88/14  26/1  36/13  33/63  18 

8/7%  

638 

1/49%  

137 

6/38%  

فروتني -صداقت  323 33/36  88/7  14 78 62 

8/13%  

627 

3/83%  

83 

7/18%  

36/36 323 هیجان پذيری  14/4  19 72 78 

1/13%  

636 

7/27%  

91 

4/66%  

87/31 323 برون گرايي  37/4  12 78 78 

2/32%  

681 

3/84%  

73 

1/11%  

12/36 323 توافق پذيری  13/4  11 78 11 

1/3%  

688 

4/88%  

83 

7/18%  

71/31 323 باوجدان بودن   38/4  12 78 79 

3/13%  

628 

6/87%  

74 

4/16%  

36/36 323 گشودگي به تجربه  33/4  12 43 23 

8/12%  

686 

2/84%  

69 

9/8%  

22/4 323 سازگاری عاطفي  74/3  3 14 179 

1/17%  

142 

3/73%  

42 

2/14%  

32/14 323 سازگاری اجتماعي  13/6  3 63 7 

1/1%  

38 

3/13%  

318 

2/99%  

93/13 323 سازگاری آموزشي  43/6  3 68 9 

6/6%  

343 

6/88%  

6 

32/3%  

92/37 323 سازگاری)کل(  44/2  3 43 7 

1/1%  

189 

3/44%  

149 

8/73%  
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  ضرايب همبستگي صفات شخصیت و سازگاری با عملكرد تحصیلي -1جدول 

 

-صداقت 

 فروتني
هیجان 

 پذيری
برون 

 گرايي
توافق 

 پذير
باوجدان 

 بودن
گشودگي 

 به تجربه
 یسازگار

 یعاطف
 یسازگار

 ياجتماع
 یسازگار

 آموزشي
 )کل(یسازگار

 -12/3** -69/3** -13/3* -05/0 32/3 38/3 -11/3* 36/3 13/3* 34/3 عملكرد تحصیلي

شود بین عملكرد تحصیلي ميمشاهده  6همانطور که در جدول 

  = r 11/3توافق پذيری   = 13/3rبه ترتیب، با هیجان پذيری 

با  یليعملكرد تحص ینبجود دارد. به عالوه همبستگي معنادار و

و   r = -13/3 ياجتماع یسازگار، r = -12/3)کل( یسازگار

 وجود دارد. ي معنادارهمبستگ  r = -69/3 آموزشی یسازگار

 

  برای پیش بیني عملكرد تحصیلي از طريق صفات شخصیت و سازگاری رگرسیون به روش گام به گام تحلیل نتايج  -5جدول 

شود از بین مولفه ها مي مشاهده 3که در جدول  همانطور

سازگاری، سازگاری تحصیلي و از بین صفات شخصیت، 

معنادار عملكرد های بین هیجان پذيری و توافق پذيری پیش

 شند.باميتحصیلي در دانشجويان 

 بحث و نتیجه گیری

در دنیای امروز با وجود پیشرفت فناوری و علوم مختلف، 

آموزشي جهت همگام های عملكرد تحصیلي افراد در سیستم

شدن با اين مسیر رشد اهمیت زيادی دارد. لذا  عملكرد تحصیلي 

آموزشي و به خصوص نظام آموزش عالي های افراد در نظام

ي و اثربخشي سیستم آموزشي تواندگويای میزان کارآيمي

باشد. به اين جهت شناخت عوامل موثر بر عملكرد تحصیلي مي

تواند همچون شاخصي برای ارزيابي آموزشي مفید ميفراگیران 

و موثر عمل نمايد. از اين رو پژوهش حاضر با هدف پیش بیني 

عملكرد تحصیلي دانشجويان براساس سازگاری)تحصیلي، 

فات شخصیت انجام گرديد. نتايج عاطفي و اجتماعي( و ص

پژوهش حاضر نشان داد که بین عملكرد تحصیلي و سازگاری 

ارتباط معناداری وجود دارد. اين يافته با نتايج مطالعات 

(، 6339و همكاران) 3(، الين الن6319)6(، سینگ6339)1مكلم

(، کیم و 6313و همكاران) 4زو(، 6318)7ردريگیوز

تمنايي فر و منصوری ، و صديقي ارفعي( 6338)2پارک

. در ( 78، 72، 74، 77، 73، 76، 71) باشدمي( همسو 6311نیک)

توان گفت زماني که افراد از سازگاری ميتبیین اين يافته 

                                                           
1- Macklem  
2- Singh 
3- Lynne Lane 
4- Rodríguez 
5- Zhou 
6- Kim & Park 

 B β R R2 t p متغیر پیش بین هاگام 

 p <31/3 -81/4 39/3 69/3 -69/3 -19/3 آموزشي سازگاری  گام اول

گام 

 دوم

  -31/3 -63/3 آموزشي سازگاری 

36/3 

 

13/3 

18/2- 31/3> p 

 p <34/3 34/3 18/3 34/3 هیجان پديری

 

گام 

 سوم

  -33/3 -18/3 آموزشي سازگاری 

37/3 

 

16/3 

13/23- 31/3> p 

 p <34/3 34/3 18/3 34/3 هیجان پديری

 p <34/3 68/7 16/3 33/3 توافق پذيری
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مطلوبي بهره مندند، به خوبي با شرايط پیرامون ارتباط برقرار 

خويش توانمندتر های سازند و در برطرف سازی نیازمندیمي

ی، آرامش و اعتماد نسبت به خويش را به دنبال هستند. سازگار

تواند در عملكرد تحصیلي و کسب ميدارد که در نتیجه آن، فرد 

مهارت ها در محیط آموزشي بهتر عمل نمايد. دانشجويي که از 

سازگاری اجتماعي مطلوبي بهره مند باشد به سهولت با اساتید و 

های ن حلقهکند و ايميهمكالسي ها ارتباط سازنده برقرار 

تعاملي در بهبود پیشرفت و عملكرد تحصیلي فرد تاثیر مثبت 

دارد. افزون بر آن افراد سازگار، منعطف، واقع بین، مسئولیت 

شمارند، که اين خصوصیات ميپذير هستند و خويش را محترم 

(. به 79رساند )مينیز به فرد در عملكرد تحصیلي مطلوب ياری 

با سازگاری باال به لحاظ اجتماعي  ( افراد6336)1اعتقاد تاني

رفتارهای مناسب تر و در ارتباط با خود نگرشي مثبت دارند، 

ای ضعف ها، توانمندی ها و محدوديت ها را بررسي و به شیوه

(. سازگاری 78نمايند )ميصحیح آنها را پذيرش و اصالح 

شود که دانشجويان انتظارات، امكانات و ميتحصیلي سبب 

موجود را شناسايي و در محدوده آنها اهداف  هایتوانايي

تحصیلي مطلوب و در حد توان خويش را برگزينند، نسبت به 

آنها واقع بین باشند، و به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده 

تالش خود را بكار گیرند و در حوزه آموزشي، به پیشرفت و 

 (.43عملكرد تحصیلي مطلوب دست يابند )

اين پژوهش ارتباط مثبت و معنادار بین صفت  از نتايج ديگر

. اين يافته باشدميهیجان پذيری و عملكرد تحصیلي دانشجويان 

 ینبرگولد و است(، 6333)6با نتايج چامور پرموزيک و فرنهام

(، کیوربیا و 6337)7کارتكوه و هاناء (،6319)3ییرم

( ومارتین، 6339(، شكری و همكاران)6313)4پاساريكا

، 67، 46، 64، 41، 12( ناهمسو )6332)2و سافیان مونتگومری

 همسو است (6331و با نتايج پژوهش کاردام و کراپیک) (62

شود که مي. صفت هیجان پذيری هم ويژگي هايي را شامل (63)

                                                           
1- Tanyi 
2- Chamorro-Premuzic, & Furnham  
3- Bergold & Steinmayer 
4- Korotkov & Hannah  
5- Ciorbea & Pasarica 
6- Martin, Montgomery & Saphian  

از ديدگاه اجتماعي مطلوب و پسنديده است و هم مشتمل بر 

 (.36باشد )ميويزگي هايي است که از نظر اجتماعي ناپسند 

.هیجان پذيری)عدم پايداری هیجاني( شامل چهار مولفه 

باشد؛ ترس، اضطراب، وابستگي و احساسي بودن. کسب مي

نمرات پايین در اين مقیاس به مفهوم ترس کمتر از آسیب ها، 

مقاومت بیشتر، حساسیت کمتر نسبت به دردهای فیزيكي و 

احساس استرس و اضطراب کمتر در مواجهه با دشواری ها 

دهند که به مي(. از سويي افراد هیجان پذير ترجیح 43باشد )مي

خويش را تغییر دهند و به طريق های صورت مداوم فعالیت

تجارب هیجان انگیز، برانگیختگي در خود را افزوده نمايند 

(. با توجه به اينكه صفت هیجان پذيری عالوه بر مشتمل 47)

باشد ميب بودن خصوصیات نامطلوب ، دارای خصوصیات مطلو

لذا افرادی که دارای جنبه ی مثبت صفت هیجان پذيری هستند، 

توان نتیجه مياز عملكرد مطلوبي بهره مندند. به اين ترتیب، 

های گرفت که افراد هیجان پذير به سبب تغییر مداوم فعالیت

نمايند، از اين مياثربخش مختلف را بررسي های خويش، روش

ان پذير، در عملكرد تحصیلي بهتر رو نسبت به افراد کمتر هیج

 نمايند.ميعمل 

اين پژوهش ارتباط مثبت و معنادار بین های از ديگر يافته

باشد. اين يافته با ميصفت توافق پذيری و عملكرد تحصیلي 

و  8(، ريچاردسون6314صالحي و همكاران) نتايج مطالعات

 و با نتايج (48، 42، 44) همسو( 6314(، زو)6316همكاران)

. در تبیین (49) باشدمي(ناهمسو 6333و همكاران) 9مطالعه ديست

توان اظهار داشت که افراد توافق پذير به دلیل دارا مياين يافته 

بودن خصوصیاتي همچون نوع دوستي، همكاری، بخشندگي و 

نمايند تا از طريق راهبردهای کمک طلبي ميمشارکت سعي 

موانع موجود بر  مطلوب جهت بهبود عملكرد تحصیلي و رفع

ويند. به عالوه توافق پذيرها از توانايي جمسیر يادگیری بهره 

کنند تا در اتخاذ ميو تالش  هستند مندبااليي در سازگاری بهره

مطالعه با در نظر داشتن شرايط موجود، انعطاف پذير های شیوه

(. افراد توافق پذير در کنار عملكرد و کارايي مطلوب 48باشد )

گروهي، مجهز به تمرکز باال و تفكر های ا و فعالیتدر کاره

                                                           
7- Richardson 
8- Diseth  
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باشند. توافق پذيرها بر اين باورند ميمنطقي در هنگام فعالیت 

که در صورت کمک به ديگران، آنان نیز متقابال کمک خواهند 

شود مينمود، که اين ويژگي منجر به تمايل آنها به کار گروهي 

ايت افراد به (. به عالوه صفت توافق پذيری سبب هد23)

برقراری روابط مفید و مطلوب با سايرين و در نهايت منجر به 

(. با توجه به اينكه از 21بهبود عملكرد تحصیلي خواهد شد )

جمله خصوصیات اين افراد تمرکز بر روی مسئولیت ها و 

تواند تبییني در راستای ميباشد، مطالب ياد شده ميوظايف 

يری و عملكرد تحصیلي منظور ارتباط مثبت بین صفت توافق پذ

 گردد.

اين پژوهش استفاده از روش های از مهمترين محدوديت

باشد. از اين رو روابط به دست آمده بین متغیرها را ميهمبستگي 

توان روابط علت و معلولي دانست. ممكن است اين روابط مين

بر اثر ساير عوامل باشد. محدوديت ديگر پژوهش حاضر 

خودگزارش دهي است. بسیاری از اين ابزارها  بكارگیری ابزار

کنند بايد ميدهند که ساير افراد فكر ميپاسخ هايي را به دست 

درست باشد. آزمون شوندگان ممكن است نسبت به خود 

خويشتن نگری الزم را نداشته و به صورت مسئوالنه به سواالت 

 شود که به مقايسهميآتي توصیه های پاسخ ندهند. در پژوهش

عوامل فردی,عوامل خانوادگي و آموزشگاهي موثر بر عملكرد 

تحصیلي دانشجويان پرداخته شود. عالوه بر آن با توجه به ارتباط 

شود ميمستقیم بین هیجان پذيری و عملكرد تحصیلي پیشنهاد 

 مشابه و در جامعه ی وسیع تر اجرا گردد.های که پژوهش
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 Abstract 
Introduction Academic performance is an important indicator in assessing 

the success of the educational system,which promotion this considered to be 

the priorities of the educational system. Therefore, identifying the effective 

factors is important. Accordingly, present study was conducted with the aim 

of predicting academic performance of students based on adjustment 

(academic, emotional and educational adjustment) and personality traits. 

Methods: The design of this research was descriptive-correlational. By the 

cluster sampling method, 360 undergraduate students of University of 

Kashan (5204 students) were selected in the academic year of 96-97. In 

order to collect data, Sinai and Singh's adjustment questionnaire and Hexaco 

Personality Inventory and to assess the academic performance, mean scores 

were used.  

Results: The results of data analysis showed that there was a significant 

relationship between academic performance and adjustment(r= -0/16 , p< 

0/05), academic adjustment(r= -0/28 , p< 0/01) and social adjustment(r= -

0/10 , p< 0/05), agreeableness(r= 0/11 , p< 0/05) and emotionality(r= 0/10 , 

p< 0/05). The results of regression analysis showed that academic 

adjustment is the strongest predictive variables in the predicting academic 

performance. Also, the results of regression analysis showed that 

agreeableness and emotionality played a greater role in predicting academic 

performance. 

Condusions: According to the findings of this study based on relationship 

between adjustment and personality traits with academic performance, it is 

necessary in educational interventions and counseling, the level of 

adjustment and personality traits should be considered by educational 

psychologists and counselors.     

Key words: Academic Performance, Adjustment, Personality Traits, 

Hexaco. 

 

 


