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Abstract 
The purpose of current research was to study the correlation between hardiness and 
extroversion with academic performance. Sample size in this research was 230 individuals. 
The data was collected through the “hardiness scale” developed by Bartone (1992) along 
with the “extroversion subscale of neo-ffi scale” (1985). Also for measuring of the 
academic performance, we used students’ educational report. The outcome of the research 
shows relationship between hardiness and academic performance being both positive and 
significant. In addition, although all subscales of hardiness had positive correlation with 
academic performance but only commitment and control components had    significant      
relationship with academic performance. In general, result shows although there was not 
significant relationship between extroversion and academic performance, students who 
have more hardiness also do better in academic performance. Thus, we conclude that there 
is a relationship between some of the psychological components of hardiness such as 
commitment, control with academic performance and hardiness could predict the academic 
performance . 
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 گرایی با عملکرد تحصیلیکوشی و برونسخت ةرابط

 2آبادمحمدجواد اصغری ابراهیم، 1اعظم رجبیان یعل

 مشهد، ایران ،مشهد یدانشگاه فردوس ،یشناس روانی دکتر یدانشجو. 1
 هد، ایران، مشفردوسی مشهد دانشگاه ،شناسی روان ةدانشکدشناسی،  روان استادیار، گروه. 2

 (52/26/5938: تاریخ پذیرش؛ 20/20/5930 :تاریخ دریافت)

 چکیده

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و به   . است یلیتحص عملکرد با ییگرا برون و یکوش سخت رابطة یبررس حاضر، پژوهش هدف
-39وسی مشهد در نیمة اول سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرد جامعة آماری پژوهش. همبستگی انجام گرفت  است -روش توصیفی

با  هاداده .نفر ب  روش دردسترس انتخاب شد 092نفر بوده ک  براساس جدول کرجسی و مورگان،  00908تعداد اعضای جامع  . است 39
 ،یلیتحصه   عملکهرد  سهنجش  یبهرا  ،نیهمچنه . آوری شهد  جمه  ( 5380) نئو شدةکوتاه اسیمق و، (5330) بارتون یکوشسخت پرسشنامة
. تاسه  معنادار و مثبت یلیتحص عملکرد و یکوشسخت رابطةنشان داد  پژوهش جینتا .کار گرفت  شد ب  انیدانشجو یلیتحص یهاگزارش
 تعههد  یها مؤلف  تنها دارند، مثبت یهمبستگ یلیتحص عملکرد با( یطلبمبارزه و کنترل تعهد،) یکوش سخت مؤلفة س  هر اگرچ  ن،یهمچن

 رابطهة  انیدانشهجو  یلیتحصه   عملکهرد  و یهی گرا بهرون  نیبه حاضهر   پژوهش در. اندداشت  یلیتحص عملکرد با را یمعنادار رابطة کنترل و
 یمعنهادار  ارتبها   آنهان  یلیتحصه   عملکهرد  بها  انیدانشجو ییگرابرون اگرچ  ک  است آن از یحاک جینتا مجموع، در. نشد افتی یمعنادار
 یشهناخت روان یهها مؤلفه   یبرخه  انیه مدر نتیجه ،  . کنند یم عمل بهتر زین یلیتحص عملکرد در تر،باال یکوش سخت با یانیدانشجو ندارد،
  .کند ینیبشیپ را یلیتحص عملکرد تواندیم یکوشسخت و دارد وجود رابط  یلیتحص عملکرد و کنترل تعهد، مانند یکوشسخت

 .یلیتحص عملکرد ،یکوشسخت ،ییگرابرون: کلیدی واژگان
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 همقدم

ممکن است شکل نهادهای آموزشی از اگرچه . اند فعالیت داشتهمراکز آموزشی از گذشته تاکنون 

پیوسته بوده است، که همانا آموزش علم  ها اصلی آن ةشالود یابد،عصری به عصری دیگر تغییر 

ین به انیز شناسی  ندلیل اهمیت روزافزون عملکرد تحصیلی، بخشی از علم روابه. باقی خواهد ماند

های آموزشی نیز به تحصیلی و کانون ةهای مشاور امروزه سازمان. حیطه اختصاص یافته است

به شرایط خاص آن، از جمله دوری از خانواده،  دورة دانشجویی با توجه. اندهمین منظور دایر شده

نند ساز مشکالت فردی بسیاری ماتواند زمینهمی... های بسیار فشرده وحجم زیاد دروس، رقابت

 (. 5931بزرگی،  دشت)افت عملکرد تحصیلی برای دانشجویان شود 

نقش بسزایی در رشد فردی و اجتماعی   جمله عوامل مهمی است که  از 5عملکرد تحصیلی

 که است مربوط به تحصیل رفتارهایای از  مجموعه عملکرد تحصیلی. کندمی ایفاافراد یک جامعه 

رابطه  عملکرد در اینهمچنین، . دهد می نشانخود را حصیلی یا پسرفت ت پیشرفتابعاد دوگانة  در

ها و یهمکالس با در رابطه و دانشگاهی و کالسی های تقبیل فعالی از عوامل تحصیلیسایر  با

 (. 5931، و همکاران شاوران؛ 5931گرشاسبی و همکاران، )شود می نیز، نشان داده استادان

1تحصیلی پیشرفت( 5931)از نظر سیف 
ای  زمینه در نظری های دانش بر یافتنی احاطهمعنا به 

کسب  در ازهاند چه تا دانش فراگیران یعنی تحصیلی پیشرفتبه سخن دیگر، . است مشخص

که در  9افت تحصیلیة مسئل(. 5933و همکاران،  استکی) اندعمل کرده موفق آموزشة دور اهداف

ها را های اصلی و پراهمیت خانواده دغهدغ گیرد، یکی ازسوی مقابل پیشرفت تحصیلی قرار می

 هاآن نقطة اشتراک همةکه شده  ارائه بسیاری هایتعریف ،زمینة افت تحصیلی در. دهدتشکیل می

تحصیلی   افت ،واقع در. آمیز دورة آموزش عالی استموفقیت بردن به پایانو  دادن شکست در انجام

از مرکز آموزش عالی، ترک  مداومیبت غ مانندتحصیلی   شکست گوناگونهای جنبهمتضمن 

                                                           
1. Academic performance 
2. Academic achievement 
3. Academic drop out 
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 جای معلومات است هتحصیلی و کسب محفوظات ب ةپای از سرگیری، معین زماناز  پیشتحصیل 

ترین مشکالت مراکز از بزرگ دانشجویان یکی این زمینه، افت تحصیلی در(. 5933خانی، کیز)

شود و هم مسبب می زشیهزینه، مراکز آمو زمان و اتالف هم باعث است که آموزش عالی ایران

گرفته، انجام هایپژوهش براساس. شود برای دانشجویان می مشکالت روانی، اجتماعی و خانوادگی

 توانند بر محتوای از دانشجویان نمی طوری که بسیاری یافته است؛ به این مسئله هرساله افزایش

رحیمی پردنجانی و همکاران، )رسانند  معینی به پایان در زمان ها را آن آموزشی تسلط یابند، یا

های تحصیلی یا م با موفقیتأتواند تو ر همین اساس، این بعد از زندگی افراد که میب. (5939

است و شناخت عوامل مؤثر در پیشرفت ازپیش یافته  اهمیتی بیش ،شکست در تحصیل باشد

صرف وه بر عال ،افت تحصیلی ةبه مسئل توجهیبی. طلبدتحصیلی، ضرورت پژوهش علمی را می

. خواهد شدخطرافتادن سالمت روانی جوانان  افزایش بیکاری و به باعثهای هنگفت مالی،  هزینه

فقط دانشجویان، بلکه زندگی همة افراد یک جامعه بنابراین، عوارض ناشی از مشکالت تحصیلی نه

های زندگی گذاری در امور تحصیلی طی دورهمفهوم عملکرد تحصیلی و سرمایه. گیردرا دربرمی

در سه . ازپیش یافته استبشریت اهمیت شایانی دارد، اما این امر در چند دهة اخیر اهمیتی بیش

« انسان»جدید توسعه،  هاینظریه در. ه استتوسعه راه یافت مسئلةبه مفاهیم جدیدی ، دهة گذشته

 روی گذاریایهاز سرم، ایرشد و توسعه در واقع، هر نوع و شودشناخته میو هدف توسعه  وسیله

که سازمان است  شده ، سببانسانیبسیار مهم توسعة  بعدهایبه توجه . گیردسرچشمه می هاانسان

ة کشورها در توسع سطحگیری اندازه برای 5انسانی ةشاخص توسعبا عنوان را ای تازه شاخصملل 

 به دسترسییزان م، علم کسببنیادین  ظرفیت سه گیریاندازه تالش برای در شاخص این. نظر گیرد

ت اس سالمتی با همراه بیشتر عمری از برخورداری و بهتر یانزندگ برایحیاتی  مادیتسهیالت 

 (. 5933جوانمردی و مهدوی، )

به  توجه با. اهمیتی ویژه یافته است در حال توسعه است،که  ایراندر  ویژه هب شاخصین ا

ارد، نیاز به شناخت عوامل مؤثر در شتاب نیز د شمار زیاد دانشجویان کشور که روندی روبه

                                                           
1. Human development index 
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اجتماعی و روانی افراد کشور و بهبود زندگی ة در توسعی عملکرد تحصیلی آنان که نقش بسیار
  .شود، احساس میدارد یک جامعه

توان های هنگفت ناشی از مسائل افت تحصیلی، میمنظور اجتناب از هزینهدر همین راستا و به

د، که در قالب تغییر در شیوة آموزش و تغییرات کتب آموزشی در های دولت اشاره کربه تالش

شایان ذکر است . شودمقاطع ابتدایی و همچنین، رشد بودجة اختصاصی وزارت عالی ارائه می

شود، اما این بودجه فقط مقداری از  اگرچه با رشد میزان بودجه تا حدی از مشکالت کاسته می
به با توجه . های دیگری مواجه است کند و ایران هنوز با چالش ها را برآورده مینیازهای دانشگاه

رو در عصر کنونی، توجه به شالودة اساسی هر پیشرفت که همانا تالش است و  های پیشچالش

ترین امروزه پیشرفتهطلبد، ای را می آموزش آن از همان دوران آغازین زندگی، توجه بس ویژه

شان را  های اقتصادی و انسانی ی خود، اعم از سرمایههارمایهو پشتکار فراوان س تالشکشورها با 
مند گذاری مطلوب نیز بهرههای این سرمایه تبع آن از سودمندیو به ،صرف تولید دانش کرده

 . اند شده

های دلیل پیچیدگی زیاد بسیار مشکل بوده و از جمله دغدغهدرک بسیاری از رفتارهای انسان به

مشتاقی و )کوشی است یکی از این مفاهیم سخت. شناسان استوانپژوهش پژوهشگران و ر

کارهای  پایةنظری آن بر  اساس. نیستای تازه واژة، 5کوشی سخت واژة(. 5931مویدفر، 
( 5319)  و بینزوانگر( 5311) 9فرانکل ،(5331) 1شناسان و فیلسوفان وجودی مانندهایدگر روان

مندی تام و بهره ،آور شده وجود آنکه گاهی پوچ یا رنج بوده که شامل معنادهی به زندگی حتی با

کوشی مفهومی است سخت(. 1111، 1بارتون)شود پوچی و رنج ذاتی آن، می برخالفاز زندگی 

ة کنند طلبی منعکس مبارزه ةواژ. تشکیل شده است 3طلبیمبارزه و 1، کنترل1تعهد گرایش سه که از

                                                           
1. Hardiness 
2. Heidegger  
3. Frankl  
4. Binswanger  
5. Bartone  
6. Commitment 
7. Control 
8. Challenge 
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انگیزاند تا تغییرات را فرصتی برای رشد ببیند تا  ینوعی نگرش به زندگی است که فرد را برم
اصلی زندگی  ةجای ثبات و یکنواختی شیو تغییر به ،واقع تهدیدی برای حس ایمنی و بقا؛ در

افرادی که گرایش تعهد نیرومندی دارند، به ارزش و حقانیت آنچه که هستند و . دشوقلمداد می

ی و خستگی نجای آنکه به دالیلی ازقبیل ترس، نامطمئ بهها  آن. دهند باور دارند آنچه که انجام می

ی و هدفمند در کار و ارتباطات بوده و خود را ااز مسائل شانه خالی کنند، دارای حسی پرمعن
بر  تواندفرد براساس آن میباوری است که  ةکنندکنترل منعکسة واژ. کننددرگیر امور می عمیقاً

، 5دل بیرو لیفرمن ،سدرستروم) باشد الحظاتی منطقی، اثرگذارم ةواسطهامور زندگی خود ب ةسررشت

، در برابر دارندتعهد  شانهایکوش به فعالیتد که افراد سختشو گونه فرض میاین(. 1111

تغییرات غیرمنتظره یا تهدیدزا را به جای یک رویداد  اندمتمایلو  دارندرویدادهای زندگی کنترل 

 . ندیک چالش مثبت ببین، آزاردهنده

ها سازی استرسکوشی موجب تسهیل فرایند مبدلبر این باور است که سخت( 1111) 1مدی

و درنهایت طی این فرایند  شدهو مسبب رشد خالقیت، دانش و تکامل گری  شودمیبه سودمندی 

در ( 5331)  هایر و 9همچنین مدی، ودوا. کندجسمانی کمک میو به بقا و رشد سالمت روانی 

زا کمتر کوش در مواجهه با شرایط تنش سخت اند که دانشجویانبه این نتیجه رسیده پژوهش خود

احساس  کوشی وسخت( 1111)همچنین سایتو . احتمال دارد که به سمت دارو و الکل بروند

و همکاران،  شاوران) داندمناسب می عملکرد تحصیلی در عوامل برجسته جمله از را مسئولیت

5931 .) 

از آن در ارتباط با عملکرد تحصیلی   است که شخصیتی  یکی دیگر از عوامل 1گراییبرون

های اساسی که مشمول پژوهشی بسیاری بوده و ویژگیة گرایی دارای سابقبعد برون. شودمیبحث 

ا این حال ویژگی معرف اند؛ بتر گشته در گذر زمان کامل ،شوداین نوع تیپ شخصیت می

                                                           
1. Soderstrom, Dolbier & Leiferman 
2. Maddi  
3. Wadhwa  

4. Haier 

5. Extroversion 
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( 5315) 5ونگی. نخورده باقی مانده استکماکان دست ،ی بودن استگرایان که همان معاشرت برون

و  9ایتن)شناسی مطرح کرد  در قلمرو روانرا  1گرایی گرایی و دروناصطالح برونبار برای نخستین

کسب انرژی  برای بیرونی ی گرایش به جهانمعنا بهگرایی در دیدگاه وی، برون. (1111همکاران، 

(. 1119 ، لسونیو و لوئر زکسن،یآ)روان است  و گرایش به جهان درونی یگرایو درون از آن بوده

. شودیم یپرحرف و بودنفعال ،یورزجرأت بودن، یمعاشرت مانند ییها یژگیو شامل ییگرابرون

 و بوده آرام تینها در و مستقل، حرف،کم انیگرادرون. هستند نیبخوش و یپرانرژ انیگرا برون

 است یفرد گرادرون شخص کی مشخص یالگو(. 1119 ،1کتزر و راثمن) دشون ینم فیتوص تنبل

 به کند؛ینم اعتماد زودگذر های احساس به و است تودار و ریگگوشه زند،ینم حرف ادیز که

 کامالً شیخو احساس به دارد، دوست را مشخص و بانظم یزندگ ندارد؛ یچندان عالقة جانیه

(. 5933 ،یانیآشت یفتح ؛5939 ،یشهباز و پسند طالع) ستا نیبدب یکم و استوار داشته؛ سلطه

کوشی و عملکرد تحصیلی رابطة مثبت و نشان داد بین سخت( 1159)اسپایردن و اوانجلیا  پژوهش

. در این پژوهش بیشترین همبستگی را مؤلفة تعهد با عملکرد تحصیلی دارد. معناداری وجود دارد

در . اند گرایی و عملکرد تحصیلی متناقضة رابطة بروننتایج تحقیقات داخلی و خارجی در زمین

. گرایی و پیشرفت تحصیلی وجود نداشت ، ارتباطی بین برون(5931)پژوهش عاشوری و همکاران 

 گرایی یادگیرندگان، موفقیت دهد با افزایش سطح برون نشان می( 5935)پژوهش تابع بردار 

نة پژوهشی، تناقضات پژوهشی و مالحظات نظری، با نظر به پیشی. بود تحصیلی نیز بیشتر خواهد

 گرایی با عملکرد تحصیلی ارتباط دارند؟کوشی و برونمسئلة پژوهش حاضر آن است که آیا سخت

 شناسی پژوهش روش

جامعة آماری . همبستگی اجرا شد -پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی
                                                           
1. Jung  
2. Introversion 
3. Eaton  
4. Isaksen, Lauer & Wilson  
5. Rothmann & Coetzer  
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. است  3-39سی مشهد در نیمة اول سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردو همة شامل پژوهش

نفر به روش  191نفر بوده که براساس جدول کرجسی و مورگان،  11913تعداد اعضای جامعه 

طور دانشکدة موجود در دانشگاه فردوسی، هشت دانشکده به 59از بین  .دردسترس انتخاب شد

در نهایت، با بیان . ت گردآوری شدها اطالعا تصادفی انتخاب شده و از دانشجویان این دانشکده

از . ها در میان دانشجویان توزیع شدتوضیحات مختصری دربارة اهمیت پژوهش حاضر، پرسشنامه

ابزار  طور که بیان شد همان. پرسشنامة کامل بازگشت داده شد 191شده،  پرسشنامة توزیع 1 1

 .پژوهش پرسشنامه بود

صورت به ها پرسش. است ای گویه 1  آزمونی ارابز این :(2991) بارتونکوشی سخت اسیقم

طلبی تعهد، کنترل و مبارزه زیرمقیاس برای سه نمرة سه تا صفر لیکرت از نمرة ای  چهاردرجه

 افزون. شود می پرسش ارزیابی 51براساس  های این ابزار زیرمقیاس هریک از. شوندمی گیریاندازه

حاصل  کوشیکل برای سخت نمرة یک ،هایاسزیرمق نمرات همة مجموع بر سه زیرمقیاس، از

از دانشجویان،  نمونه دربارة سه کوشیمقیاس، سخت فرم فارسی این در اعتباریابی اولیة. شود می

  .است شده شرح زیر ارائه به سنجی آنهای روان بیماران، ویژگی و ورزشکاران

 پرسشنامه این :(2991)کري و کاستا  گرایی مكمقیاس برونخرده –مقیاس فرم کوتاه نئو 

 گیردمی اندازه را ویژگی 91 عبارتی، به یا عامل، هر در ویژگی شش و شخصیت پنج عامل بنیادی

 شخصیت یادیبن عامل پنج .دهدمی ارائه را شخصیت از جامع و کاملی ارزیابی این اساس، بر و

 پرسشنامه نیا. است بودن باوجدان و توافق، تجربه به یگشودگیی، گرا برونیی، خوآزردهروان شامل

 وکردند  اجرا ماهه سهی زمان ةباز در آمریکا دانشجویان از نفر 113 روی بر کاستا و کری مک را

 پرسشنامة یادشده. (5931، فرشیگروسی ) است شده حاصل 11/1 تا 39/1 انیم اعتبار ضرایب

 شده تنظیم( موافقم کامالً و موافقم، تفاوت بی، مخالفم، کامالً مخالفم)مقیاس لیکرتی  براساس

 . است

براساس معدل  تحصیلی متغیر عملکردحاضر در پژوهش : یلیتحصسنجش عملکرد مقیاس 

 . ه شدمحاسبتا زمان اجرای آزمون دانشجو شدة های گذرانیدهواحد
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 هایافته

شده بررسی شده، و نتایج در چارچوب های مطرحهای پژوهش براساس چارچوب پرسشیافته

دهد های توصیفی نشان میهای پژوهش، یافته قبل از پرداختن به پرسش. ها بیان شدشاین پرس

همچنینن، میانگین . است 13/3 و انحراف معیار آن 5/31کوشی دانشجویان میانگین نمرات سخت

و انحراف معیار آن  1/51 و میانگین عملکرد تحصیلی  35/1با انحراف معیار  53/91گرایی برون

 . است 11/5

کوشی و عملکرد دهد، ضریب همبستگی پیرسون بین سختنشان می 5طور که جدول همان

کوشی و عملکرد است؛ بنابراین، بین سخت 119/1و سطح معناداری برابر با  11/1تحصیلی برابر با 

همچنین، در این پژوهش، بین مؤلفة تعهد و عملکرد . تحصیلی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد

و این رابطه در  51/1ابطة مثبت و معناداری وجود دارد، همبستگی این دو متغیر برابر با تحصیلی ر

، بین مؤلفة کنترل و عملکرد تحصیلی نیز رابطة مثبت و نهمچنی. معنادار است 11/1سطح آلفای 

 15/1و این رابطه در سطح آلفای  53/1معناداری وجود دارد، همبستگی این دو متغیر برابر با 

طلبی و عملکرد تحصیلی برابر با همچنین، اگرچه رابطة همبستگی بین مؤلفة مبارزه. دار استمعنا

 . است، اما رابطة میان این دو متغیر معنادار نیست 11/1
 

 ضریب همبستگی پیرسون برای بین متغیرهای پژوهش. 1جدول 

 متغیر
 عملکرد تحصیلی

 سطح معناداري ضریب همبستگی

 15/1 13/1 گراییبرون

 119/1 11/1 کوشیسخت

 111/1 51/1 تعهد

 1/ 11 53/1 کنترل

 911/1 11/1 طلبیمبارزه

گرایی و عملکرد ، ضریب همبستگی پیرسون بین مقیاس برون5همچنین، براساس جدول 

متغیرهای بین بنابراین، اگرچه . است 15/1و سطح معناداری برابر با  13/1تحصیلی برابر با 

 . معنادار نیستبین این دو متغیر  ةمثبت وجود دارد، رابط ةملکرد تحصیلی رابطع گرایی و برون
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 گیریبحث و نتیجه

. گرایی و عملکرد تحصیلی را بررسی کرده استکوشی، برونپژوهش حاضر رابطة میان سخت

کوشی و عملکرد تحصیلی رابطة مثبت و معناداری وجود نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین سخت

کوشی دانشجویان، عملکرد تحصیلی آنان نیز بهتر به عبارت دیگر، با باالرفتن نمرة سخت. دارد

و شرد  ،(1111)گلبی  شرد و هایهای همسو با پژوهش حاضر، پژوهش از جمله پژوهش. شود می

پیشرفت تحصیلی  باتعهد  کوشی و مؤلفة سخت معناداری را میانو مثبت ة رابطاست که ( 1113)

کوشی و نیز حاکی از آن است که میان سخت( 1155)پژوهش صمدزاده و همکاران  .دهدنشان می

 . پیشرفت تحصیلی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد

کوشی و  رابطة مثبت و معناداری را بین سخت( 1159)همچنین، پژوهش خلعتبری و همکاران 

حاکی از آن ( 5931)همکاران  و مطالعات نریمانی. دهد سه مؤلفة آن با عملکرد تحصیلی نشان می

مطالعات . دارد داری وجود امثبت و معن ةکوشی و پیشرفت تحصیلی رابط سخت میانکه  است

 عملکرد  بینی در پیشنیرومندی  متغیر روانشناختی رویی دهد سخت نشان می( 5933)  حمید

 . دیآ میحساب  تحصیلی به 

نیز حاکی ( 1151)الهدایی آموز و علمش، و همچنین، دان(1113)پژوهش کریمی و ونکاتسون 

کوشی و عملکرد تحصیلی در درس ریاضی رابطة مثبت و معناداری از آن است که بین سخت

ای دیده نشد که در مغایرت با ارتباط مثبت و همچنین، در پیشینة پژوهشی، یافته. وجود دارد

 .کوشی با عملکرد تحصیلی باشدمعنادار سخت

گرفته و همچنین، پژوهش حاضر نقش های انجامگفته، در پژوهش براساس مطالب پیش

توان به این ها میدر تبیین این یافته. کوشی در عملکرد تحصیلی مطلوب، بسیار اهمیت دارد سخت

، دست از تالش برای رسیدن به خواستة خودکوش افراد سختمهم اشاره کرد که اساساً 

ای متعهدانه روحیهها  آن ،همچنین. نگرندچالش میوان عن بههای زندگی را دارند و تنش برنمی

های ها در فعالیت آن. کنند مدارانه، از آغاز تا رسیدن به هدف عمل میای کنترلدارند و با رویه

در واقع، این دسته . کنندتحصیلی کنجکاو هستند و با اراده و پشتکار به امور تحصیلی رسیدگی می
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کنند نگرشی که دارند، با هدف رشد فهم و دانش در خودشان عمل میخاطر نوع خاص از افراد به

ترین راهبردها برای بنابراین، یکی از مهم. و برای رسیدن به این مهم مجدانه در تالش هستند

 . کوشی در میان آنان است پیشرفت در عملکرد تحصیلی دانشجویان، رشد فرهنگ سخت

 منصوری ،(5913) شمس، (5911) بزرگ امهج ،(5331) ویلیس های به پژوهشبا توجه 

گرایی و پیشرفت تحصیلی گرایی و درونبرون ، بین(5931)پرویان  و ،(5935) بهاری ،(5931)

همچنین، در پژوهش رضایی و . (5931و همکاران،  نژادیاسمی)معناداری وجود ندارد  ارتباط

پژوهش . اط معناداری یافت نشدگرایی و عملکرد تحصیلی، ارتبنیز بین برون( 5935)همکاران 

گرایی و پیشرفت حاکی از آن است که بین برون( 1159)، و باگا (1111)من و همکاران  ترپ 

گرایان در  دهد برونها نشان میاز دیگر سو، نتایج برخی پژوهش. ای وجود نداردتحصیلی رابطه

گرایی دهد میان بروننشان می (5935)نژاد و همکاران  مطالعة جعفری. ترندعملکرد تحصیلی موفق

حاکی ( 5931)پژوهش ایزدی و ادمالیی . و عملکرد تحصیلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد

 . تحصیلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد  گرایی و عملکرد از آن است که بین برون

عناداری بین ارتباط مثبت و مدهد هرچند نشان می( 5931)مطالعة شکری و همکاران 

گرایی و عملکرد تحصیلی وجود دارد، ولی تفاوتی از دید جنسیتی در پیشرفت تحصیلی افراد  برون

( 1111)و پروین ( 5331)ریو از دیگر سو، پژوهش . گرا و یا افراد درونگرا وجود ندارد برون

رند گیگراها می نسبت به برون باالتریگراها نمرات تحصیلی درونحاکی از آن است که 

 بر روی( 1159)و همکاران  نای های اخیربررسیهمچنین، . (5931و همکاران،  نژاد یاسمی)

همچنین، . گرایی با موفقیت تحصیلی استارتباط معنادار درون دهندةنشاندانشجویان روس نیز 

حاکی از آن است که اگرچه ارتباط ( 1151) 5های سازمان خدمات ارزیابی تحصیلیبررسی

تحصیلی در همة سطوح سنی وجود ندارد،  گرایی با پیشرفت گرایی و یا درون بین برونمعناداری 

. گرا دارند گرا عملکرد بهتری را از کودکان درونسالگی کودکان برون 55طور کلی، تا قبل از اما به

                                                           
1. Educational Testing Service 
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گرایان  ها پیشرفت تحصیلی بهتری را در درونولی در سنین نوجوانی و جوانی برخی پژوهش

دارنبودن برونگرایی و عملکرد تحصیلی در پژوهش حاضر و مقایسة معنا بهبا توجه . دهندینشان م

گرایان به علت اظهار رفتارهایی مانند توان گفت اگرچه برون تبینی نتایج آن با پیشینة پژوهش، می

رد های گروهی، و عملک ر قالب فعالیتتر دهای مناسببرداریها، بهرهفعالیت مطلوب در کالس

دلیل تحصیلی بهتر داشته باشند؛ اما در سوی مقابل، به توانند عملکرد ها، میتر در کنفرانسمناسب

های انفرادی و تمایل به دهی، عدم تمرکز هنگام درس خواندنزده در پاسخ داشتن رویکردی شتاب

لی نشان هایی را در حیطة تحصی های اجتماعی، نیز آسیبپرحرفی و درگیری زیاد در فعالیت

های تحصیلی  زا و موفقیتطور معکوس از عوامل آسیبگرایان نیز بههمچنین، درون. دهند می

های  گرایان از نظر ویژگیگرایان و برونطور که درونبنابراین، همان. گرایان برخوردارند برون

ای فردی هتوانند از راهکارهای متفاوت و البته متناسب با ویژگی شخصیتی متفاوت هستند، می

 . مند شوند خویش بهره

های غنی انسانی، شایسته است با شناخت صحیح به نیاز روزافزون جامعه به سرمایهبا توجه 

از آنجا که هریک از . عوامل مؤثر در راستای بهبود فضای علمی و تحصیلی دانشجویان کوشید

خود را برای بهبود وضعیت گرایی راهکارها و منابع مناسب  گرایی و درونهای شخصیتی برونتیپ

 طورهمانهمچنین، . کرد های ویژه هریک توجه باید در آموزش به توانایی، تحصیلی خویش دارند

گیری و آموزش بیشتر فرهنگ  دهد با بهرهمی که پیشینة پژوهشی و پژوهش حاضر نیز نشان

زوهش حاضر، اگرچه در پ. تری نیز دست یافتتوان به عملکرد تحصیلی مطلوب می کوشیسخت

ی تخصصی هر هابررسی شد، لزوم و وجوب صالحیت ایی حرفههابررسی بسیاری از صالحیت

که باید نظام آموزش عالی و  اوست عهدة معلم یا استاد در تعلیم، داشتن مدارک مرتبط با درس بر

  .بدین موضوع بپردازند وپرورش آموزشیا نظام 

کوشی با عملکرد و سخت ییگرابرون یرهایمتغ ةابطزمینة ر در یپژوهش ةنیشیبه کمبود پ نظر

 هدف ةجامع که حاضر پژوهش یرهایمتغ شودمی شنهادیپی، لیدر مقاطع مختلف تحص یلیتحص

 با توجه ،نیهمچن. شود پژوهش دبستان دوران ژهیوبهتر نییپا مقاطع در ،است بوده انیدانشجو آن
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و  هاشهرستان ریسا در شودمی شنهادیپ ،انجام گرفت دانشگاه کدری حاضر پژوهشآنکه  به

 یارابطه دهدمی نشان حاضر پژوهش اگرچه ،آن بر عالوه. شود پژوهش زین یردولتیغ یهادانشگاه

 یتیشخص ةگانصفات پنج ریسا شودمی شنهادیپ ،ندارد وجود یلیتحص عملکرد و ییگرابرون نیب

 رشد یبنا سنگکه  دبستان مقطع در ژهیوبه و انآموزدانش یلینئو با عملکرد تحص ةپرسشنام

 .شود یبررس، است ایران آموزش
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 منابع

 پیشرفت و انگیزش های تفکرسبک رابطة(. 5933)الهام ، شیرین، و واعظ، کوشکی مهناز،، استکی

 . 33-511 ،(1)1، شناختی روان تحقیقات. آموزان در دانش ریاضی تحصیلی پیشرفت با

یادگیری،  یهارابطة سبک بررسی(. 5931)رجبعلی ، محمدزاده ادمالیی صمد، و، ایزدی

، (11) 5شاهد،  دانشگاه دوماهنامة. آموزانعملکرد تحصیلی دانش و شخصیتی یها ویژگی

13-51 . 

 مطالعات مجلة. شخصیبین مشکالت و کوشیسخت رابطة بین(. 5931) محمدعلی، بشارت
 . 31-511، (5) ، شناختی روان

رابطة (. 5931)جواد ، حاتمی سعید، و، پورنقاش تهرانی کوروش،، محمدی محمدعلی،، بشارت

شناسی مجلة روان. استرس از ناشی های فیزیولوژیکپاسخ با کوشیسخت و کمالگرایی

 . 5 -19، 5معاصر، 

، محمد، و دهقانی تفتی، آبادیالهام، رنجبر عزت، ستار اسما،، امام رضایی محمدامین،، بهرامی

مطالعة : های شخصیتیای تعهد سازمانی براساس ویژگیبررسی مقایسه(. 5933)ارفه ع

 ةفصلنام. های آموزشی شهید صدوقی و شهید رهنمون یزدموردی در پرستاران بیمارستان
 .   -11، (3)1، طلوع بهداشت

 صیلیموفقیت تح با یادگیری های و سبک شخصیت یهاویژگی رابطة(. 5935)فریبا ، تابع بردار

 . 51-51، (1)9، دانشگاهی پادگیری الکترونیکیة مجل. برخط دانشجویان

 رابطة(. 5935)هیوا ، محمدجانی مهرداد، و، حسنی حاجی اسماعیل،، پوریسعد هادی،، جعفرنژاد

 دانشجویان کارشناسی در تحصیلی پیشرفت مطالعه با  هایروش و شخصیتی هایویژگی

 . 91- 1 ،(3)11تربیتی،  شناسی روان نامةفصل. نتهرا دانشگاه عالمه طباطبائی

 :روستایی، مطالعة موردی نواحی در انسانی توسعة(. 5933)منوچهر، و مهدوی، مسعود ، جوانمردی

 . 15-95 ،(1)11سرزمین،  فصلنامة جغرافیایی. بهمئی شهرستان روستاهای

عملکرد  با امید و زندگی زا شناختی، رضایت روان روییسخت میان رابطة(. 5933)نجمه ، حمید

 . 515-551 ،( )51کاربردی،  شناسی روان. دانشگاهیدختر پیش آموزاندانش تحصیلی
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گرایی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی و ورزی و کمالرابطة تعلل(. 5931)بزرگی، زهرا دشت

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، مجلة . عملکرد تحصیلی در دانشجویان پزشکی

5(3) ، 5-9  . 

 در مؤثر عوامل و بررسی فراونی(. 5939)زهرا ، مقدم هاشم، و، حشمتی سجاد،، پردنجانی رحیمی

 علوم دانشگاه بهداشت و ی پیراپزشکیهادانشکده ساکن خوابگاه دانشجویان تحصیلی افت

 پزشکی علوم فصلنامة علمی دانشگاه. 5931-5935تحصیلی  سال در گلستان پزشکی

 . 51-13، (5)1حیدریه،  تربت

شخصیتی،  هایرابطة ویژگی بررسی(. 5935)حمیدرضا ، محسن، و مقامی، خورشا اکبر،، رضایی

علوم  هایگروه دانشجویان تحصیلی با عملکرد های یادگیریاستراتژی و انگیزشی باورهای

 . 155- 19، (11)1تربیتی،  شناسی ن روا فصلنامة. پایه علوم و انسانی

سیاسی  علوم کارشناسی مقطع دانشجویان تحصیلی مطالعة افت(. 5933)محمدصادق ، زکیخانی

 علوم تخصصی فصلنامة. کرج واحد اسالمی آزاد سیاسی دانشگاه علوم و حقوق دانشکدة
 . 559-511 ،51سیاسی، 

 ابعاد با شخصیتی های رابطة بین ویژگی(. 5931)طاهره ، بالغی مجید، و، سیروس، برزگر، سروقد

آزاد اسالمی  دانشگاه پسر و دختر دانشجویان در های مقابله با استرسشیوه و گراییکمال

 . 35-511 ،(9)1زنان،  شناسیجامعه پژوهشی علمی فصلنامة. مرودشت

 عملکرد تحصیلی سنجش(. 5931)رضا ، همایی قربانعلی، و، سلیمی حمیدرضا،، شاوران

پژوهشی رویکردهای  مجلة. نانآ های چندگانةفرهنگ اصفهان براساس دانشگاه دانشجویان

 . 1 5-511 ،(5)13اصفهان،  دانشگاه نوین آموزش

 عملکرد در ی جنسیتیهاتفاوت(. 5931)اعظم ، زهره، و عسکری، دانشورپور امید،، شکری

 . 511-1 5 ،(1) مجلة علوم رفتاری، . شخصیت صفات نقش :تحصیلی

های شخصیتی نسیتی در ویژگیهای جتفاوت(. 5939)پسند سیاوش، شهبازی جمشید طالع

 . 559-511، (9)1های فردی، فصلنامة شخصیت و تفاوت. هنرمندان

جمال، ، سیده سمیه، عاشوری، آبکنار جلیل معصومه،، تجریشی پورمحمدرضای محمد،، عاشوری

 مدیریت ارتباط صفات شخصیت، راهبردهای بررسی(. 5931)مجید  ،خطاط و موسوی
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. توان ذهنیآموزان کمدانش تحصیلی پیشرفت بینیپیش در شیو راهبردهای انگیز منابع

 . 5- 5 ،(55)5ناتوانی،  مطالعات مجلة

. آیسنک گراییبرون /گرایی شخصیتی درون ابعاد و هارابطة استعاره(. 5933)علی ، زادگانعیسی

 .  1-19 ،(5)1شناسی معاصر،  مجلة روان

: تهران. شناختی ارزشیابی شخصیت و سالمت روان های روانآزمون(. 5933)علی  ،فتحی آشتیانی

 . بعثت

های خودتنظیمی تأثیر آموزش مهارت(. 5931)زاده، علی گرشاسبی، ایوب، خورسند، الهام، و تقی

. بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری در درس زبان انگلیسی
 . 5-3 ،(5)51پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 

کاربرد تحلیل عاملی در )رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت (. 5931)شی، تقی گروسی فر

 . پروژه ةانتشارات جامع: زیتبر(. مطالعات شخصیت

گیری اهداف شناختی و جهتهای سرمایة رواننقش مؤلفه( 5931)مشتاقی، سعید، و مویدفر، همام 

 ای شناختی در یادگیری،راهبرده. کاری تحصیلی دانشجویانبینی اهمالپیشرفت در پیش

1(3) ،13-15 . 

ارتباط سرسختی (. 5931)باس ، عابوالقاسمی اوشا، و، برهمند زرار،، امینی محمد،، نریمانی

. آموزانهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش های تفکر و مهارتشناختی، سبک روان
 . 33-551 ،(1)3شناسی دانشگاه تبریز، فصلنامة روان

 –گرایی بررسی رابطة بین درون(. 5931)محسن ، محمدیانگل مریم، و، دبیر پریسا،، نژادیاسمی

 مجلة مطالعات. آموزان دخترگرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشبرون
 .559-591 ،(51)1، تربیتی شناسی ن روا
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