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 چکیده
بود.روش از نوع کتابخانه ای بود.برسی پیشینه هدف از این پژوهش بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در یادگیری ریاضی 

یکی از عوامل مهم تاثیر گذار در محیط های اجتماعی و اموزشی  ویژگی  ها و کتاب های مرجع در این زمبنه نشان داد که 

های شخصیتی میباشد.از ابعاد مهم ویزگی شخصیتی بر طبق مدل پنج بعد مکری و کاستا روان ازردگی گرایی،توافق 

،گشودگی به تجربه،برونگرایی است .بررسی یافته های پژوهشی محققان نشان داداند که  افرادیکه دارای نمره باال در جویی

روان ازردگی هستند افرادی  از نظر عاطفی بی تباتند و این ویژگی  موجب کاهش یادگیری ریاضی که به توجه و ثبات نیاز 

فق جویی و گشودگی به تجرببه و برون گرایی افرادی اجتماعی هستند .انها توادارد میشود .افراد با ویژگی های شخصیتی 

عالوه بر دوست داشتن دیگران،ترجیح اجتماعات و مهمانی ها،به خالقیت در دروس نیز تمایل دارند .درس ریلضی درسی که 

ید استفاده کرد.بنابراین افراد با در برابر مسایل جددگی به تجربیات و ایده های جدید ذر اموزش ان میتوان لز خالقیت و گشو 

 نمرات باالتر در این زمینه ها نمرات باالتری در ریاضی میگرند .

 

 

 

 کلید وازه:شخصیت ،ریاضی،یادگیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دانشجو کارشناسی اموزش ریاضی  دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهید باهنر  1
 gmail.com1376sharifi@دانشجو کارشناسی اموزش ریاضی  دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهید باهنر نویسنده مسئول  2
 دانشجو کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان کرمان ،پردیس خواجه نصیر الدین کرمان   3



 مقدمه 

امروزه اموزش و پرورش،نقطه توجه خود را از آموزش به یادگیری معطوف کرده است.این  

 رویکرد،یادگیری را محور و پایه ی همه ی برنامه ها ،سیاست ها و خط مشی های آموزشی قرار داده است. 

یادگیری است.  واقعیت مهم آن است که همه پیشرفت های شگفت انگیز انسان در دنیای امروز زاییده ی 

انسان بیشتر شایستگی های خود را از طریق یادگیری به دست می آورد. از طریق یادگیری رشد فکری پیدا 

می کند و توانایی های ذهنی او فعلیت می یابند.بنابراین،چنین می توان نتیجه گرفت که همه پیشرفت های  

یادگیری در میان دانش اموزان ،ویزگی های   بشر در نتیجه یادگیری به دست می اید.یکی از عوامل موثر بر

فردی آنان است.افراد به تناسب ویژگی های فردی خود از سبک های متفاوتی در یادگیری استفاده می کنند  

یادگیری فرآیندی است که ازطریق  (.1389و همچنین نگرش های متفاوتی نسبت به یادگیری دارند)سیف،

ت ،خود از تغییر تجربیات به دست می آید.به بیان دیگر می توان  آن شناخت ایجاد می شود که این شناخ

 گت یادگیری نوعی پردازش اطالعات است. 

ترتیب که فرد ابتدا عناصر جدید اطالعات را انتخاب و جذب می کند،ایم اطالعات را در حافظه ی  خود  

را بازیابی می کند.از نظر  ذخیره می نماید و سرانجام به منظور استفاده ی مجدد از این اطالعات،آن ها

( جامع ترین تعریف یادگیری تعریف هیلگارد و ماکوئیزاست که یادگیری را فرآیند تغییرات  1388شعبانی)

نسبتا پایدار در رفتار بالقوه ی فرد،بر اثر تجربه می دانند.یادگیری فرایند مهم تطابق و سازش انسان است که  

د و فراگیران نیز همه به یک میزان و با یک سرعت نمی در همه حال به طوریکسان انجام نمی شو

 ( 1984آموزند.)کلب ،

در مدارس یکی از محورهایی که یادگیری آن به رشد استعداد دانش آموزان کمک می کند،یادگیری ریاضی  

 می باشد. 

برای   ریاضیات ،جایگاه ارزشمندی در برنامه ریزی درسی دارد؛در اندازه گیری پیشرفت و توانایی عمومی

جایابی در سطوح مختلف و وارد شدن در برنامه های خاص و پذیرش در دانشگاه استفاده می شود و از  

انجا که ریاضی ممیزی برای ادامه ی تحصیل دانش آموزان متقاضی در رشته های علمی و فنی بوده 

،یادگیری ریاضی همواره یکی از دغدغه های دانش آموزان و معلمین در مدرسه می 

به عنوان پایه تمام  |ریاضیات به دلیل کاربرد فراوانی که در زندگی روز مره دارد، (.1384د)فوالدچنگ،باش

علوم شناخته شده است و یکی از مالکهای داوری در عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محسوب  

 می گردد.

لی و شغلی خود را به این (گزارش داده است که تا کنون میلیون ها نفر فرصت های تحصی1993توبیاس )

سبب از دست داده اند که از ریاضی و کارکرد ضعیف خود در این زمینه هراس داشته اند.آنها در دوران  

مدرسه تجارب منفی با یادگیری ریاضی داشتند که خاطره ی آن در سال های بعدی زندگی نیز حفظ شده  



که آنان در زمینه ریاضی داشته اند،به نقصان است.تداخل عواطف منفی حاصل از این تجارب با اطالعاتی 

 در فهم ریاضی منجر شده است. بنابراین توجه به یادگیری ریاضی در دانش آموزان ضروری می باشد. 

پیشرفت در درس ریاضی به معنای موفقیت است  و پیشرفت تحصیلی اکتسابی ،آموختنی و محصول نهایی  

پیشرفت تحصیلی درس ریاضی به عوامل گوناگونی بستگی ( 1388فرآیند یادگیری فعال است)شعبانی ،

دارند که هر کدام می توانند در شرایط خاصی عملکرد شخص را در محیط آموزشی تحت تاثیر قرار 

فرهنگی و ویژگی های –فردی،عوامل اجتماعی  -دهند.از جمله این عوامل می توان به عوامل زمینه ای 

 (.1391نژاد،سعدی پور،حاجی حسنی و محمد جانی،فردی اشاره کرد)جعفری 

در میان ویژگی های فردی ،متغیرهای شخصیتی به عنوان یکی از عوامل بر یادگیری ریاضی موثر  

است.تحقیقات نشان می دهندکه عوامل شخصیتی ،پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی دانش اموزان می  

 باشد. 

دگیری درس ریاضی مشخص شده است،باتوجه به پژوهش های تاکنون عوامل متعددی در افزایش میزان یا

انجام شده جدا از بهره ی هوشی ،ویژگی هایی همچون جنسیت،سن،تجربیات گذشته،سبک های یادگیری  

و شناختی،عالئق،انگیزه ها ،نوع شخصیت و عزت نفس تعامل معنا داری با موفقیت های تحصیلی نشان  

به  (.2008ز ویژگی های مهم یادگیرندگان شخصیت آنان می باشد)سهین،(. یکی ا1391داده اند)تابع بردبار،

لحاظ مفهومی ویژگی های شخصیت به راه هایی اشاره دارد که یک فرد جهت رویارویی با مسائل جدید  

(.شخصیت عبارت است  1996انتخاب می نماید.این ویژگی ها معموال ثابت و تغییر ناپذیرند)ورما و شیخ ،

ز صفات و مکانیسم های روان شناختی فرد که سازمان یاغته و نسبتا پایدارند. تعامالت فرد  از مجموعه ای ا

(. 1387و سازگاری او را با محیط اجتماعی ،فیزیک و روانی تحت تاثیر قرار می دهد )میراب زاده اردکانی ،

 بنابراین می تواند بر یادگیری دانش اموزان اثرگذار باشد. 

ش آموزان در درس ریاضی معموال با مشکالتی  روبرو هستند و عملکرد مناسبی از  در نظام آموزشی ما دان

خود نشان نمی دهند که بخشی از این ناکارآمدی از عدم آگاهی دقیق و عمیق از شیوه های صحیح یادگیری  

ناشی می شودو بخشی دیگر به خصلت ها و ویژگی های فردی باز می گردد)شعبانی و شفیع  

راین توجه به عوامل و ویژگی های فردی می تواند راهگشایی جهت مقابله با این مشکل  (.بناب1382پور،

باشد،در این راستا این پژوهش قصد دارد به بررسی این مساله بپردازد که آیا ویژگی های شخصیتی و در 

 پیش بینی میزان یادگیری ریاضی موثر باشند؟ 

 

 

 

 



 

 روش 

حقق باید ادبیات و نوع کتابخانه ای بود  که در این نوع مقاله م  روش مورد استقاده ما در این پژوهش از

و  ، جدول و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش  أله و موضوع تحقیق را مطالعه کندسوابق مس 

از  در این پزوهش نیز ما بعد .فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آنها اقدام کند 

تعریف متغیر ها و استفاده از منایع پایگاه های نور مگز و پایگاه جهاد دانشگاهی به تعریف دقیق متغیر ها و 

 تعاریف زیر تعاریف اصلی ما برای جستجو بود .  پژوهش های مرتبط با ان پرداختیم.

 ویژگی های شخصیت: 

گرایی،تجربه پذیری )انعطاف پذیری(،توافق پذیری،وظیفه  پنج بعد شخصیت عبارتند از :روان نژندی،برون 

 شناسی 

روان نژندی:به تمایل فرد برای تجربه اضطراب ،تنش،خصومت،تکانش وری،افسردگی و خودکم بینی اشاره 

 دارد.

 برون گرایی:به تمایل فرد برای مثبت بودن ،جرات طلبی،پر انرژی بودن و صمیمی بودن اشاره دارد. 

پذیری:به تمایل فرد برای کنجکاوی،عشق به هنر،هنرمندی،انعطاف پذیری و خردورزی اطالق می انعطاف 

 گردد. 

توافق پذیری:به تمایل فرد برای بخشندگی ،مهربانی،سخاوت،همدلی و هم فکری،نوع دوستی و اعتماد  

 ورزی اطالق می گردد. 

کا،خودنظم بخشی،پیشرفت مداری،منطقی وظیفه شناسی:به منظم بودن،کارا بودن،داشتن قابلیت اعتماد و ات

 (1390بودن و آرام بودن فرد اشاره می کند)گروسی فرشی،

 یافته ها  
(:از جمله ابعاد گستره ی شخصیت مقایسه ی سازگاری ثبات عاطفی Nعصبیت یا بی ثباتی هیجانی)

ت وی مستعد  فرد،ناسازگاری و عصبیت یا روان نژندگرایی است.شخص با گرایش روان نژندی ناراحت اس

ابتال به افسردگی است.ثبات هیجانی با ارامش،اسایش و آلودگی مرتبط است. بی ثباتی هیجانی با اضطراب  

خشم و افسردگی همراه است،البته روان نزندی را نمی توان به هر اختالل روان پزشکی منسوب کرد بلکه 

 (.1387اده اردکانی،اصطالع مناسب در ارتباط قرار داشتن با عواطف منفی است)میراب ز

( مقیاس های اضطراب،خشم،کینه توزی،افسردگی  1992( و کاستا و مک کری )1992مک کری و جان )

،شرم،تکانش گری و آسیب پذیری از استرس را برای سنجش این عوامل مورد توجه قرار دادند.پرخاشگری 

د.پرخاشگری تمایل به بروز  و اسیب پذیری از استرس را برای سنجش این عوامل مورد توجه قرار دادن 

خشونت را نشان می دهدبه شرایطی چون ناکامی مربوط است.افراد افسرده نیز با احساس گناه غم ناامیدی  



دسنپاچگی نیز هسته اصلی عامل روان نزند گرایی   و تنهایی شناسایی می شوند و اغلبن اندوهگین هستند.

میال ،ارزوها و خواسته ها مربوط می شود و در نهایت  است.در این میان تالشگری به ناتوانی در کنترل ا

آسیب پذیری احساس ناتوانی در مقابله با استرس است.افراد آسیب پذیر وقتی با موقعیتی اضطرابی مواجه 

می شوند ناامید شده و دچار ترس می شوند.از انجا که هیجان خشم در سازگاری فرد با محیط تاثیر دارد،در 

( باشند احتمال بیشتری وجود دارد که دارای باورهای غیر منطقی  Nنمره باال در ) زن و مرد که دارای

باشند،قدرت کمتری در کنترل تکان ها داشته باشند و درجه های انطباق ضعیفتری با دیگران در شرایط 

 فشار روانی را نشان دهند. 

(:باز بودن بعنوان یکی از ابعاد اصلی شخصیت ،تجربه های بسیار کمتر از عصبیت و برون  Oباز بودن ) 

گرایی در نزد اهل فن شناخته شده است.شخص که در مقابل تجربه باز است عالئق وسیعی دارد.وی هر 

ی چیز تازه ای را دوست دارد.این عامل با خردمندی،باز بودن در مقابل ایده های جدید،عالئق فرهنگ

،نگرشهای تربیتی وخالقیت در ارتباط است.این افراد دارای تصورات فعال ،حساسیت به زیبایی،توجه به  

(معتقد هستند این اشخاص  1985تجربه های عاطفی درونی و داوری مستقل هستند.کاستا و مک کری )

 فرهنگی ،هنردوست،خردمند و باز هستند. 

( 1985درونی و داوری مستقل هستندوکاستا و مک کری ) حساسیت به زیبایی،توجه به تجربه های عاطفی

معتقد هستند این اشخاص فرهنگی،هنر دوست،خردمند و باز هستند. باز بودن به تجربه می تواند با  

فعالیتهایی مانند نویسندگی،علم و هنر در ارتباط باشد.فرد باز در تجربه هم درباره ی دنیای درونی هم 

نجکاو است،زندگی وی از تجربه غنی است و تمایل به پذیرش عقاید جدید و  درباره ی دنیایی بیرونی ک

ارزشهای غیر متعارف دارد.وی بیشتر و عمیقتر از افراد بسته در تجربه هیجانهای مثبت و منفی را تجربه می  

 (1386کند)گروسی و همکاران،

پیوستگی آنها در یک حیطه ی   این عناصر اغلب نقشی را در نظریه های شخصیت ایفا نموده اند،اما به هم

وسیع و تشکیل عاملی شخصیت بندرت مطرح بوده است.پیشنهاد دهندگان اصطالح باز بودن به تجربه برای  

( هستند ظهور این عامل از موضوعات مورد توجه در پزوهشهای مربوط  1985این عامل)مک کری و کاستا ،

 به پنج عامل بزرگ شخصیت بوده است.

(مقیاسهاس تخیل ،زیبا شناسی،عواطف،کنشها،دیدگاه ها،و ارزشها را براس سنجش 1992کاستا و مک کری)

عامل باز بئدن در تجربه مورد استفاده قرار داده اند.فردی که دارای تخیل است تصویر پردازی روشن و یک 

 زندگی تخیلی فعال دارد. 

دارد که تخیل عاملی برای یک   دنیای درونی جالب برای خود است،وی تخیل خود را بسط می دهد و باور

 زندگی خالق و غنی است.



برخی نظریه پردازان پنج عامل بزرگ،این عامل را به عنوان فرهنگ تعبیر کرده اند،برخی برچسب عقل را 

 (ویژگی های عقالنی را مرکزیت این عامل می دانستند. 1996نیز بر آنها پیشنهاد داده اند. دیگمن و اینوی)

رون گرایان تمایل به فعالیتهای جسمی و کالمی دارند و درون گرایان به تنهایی و استقالل (: بEبرون گرایی)

عالقمند هستند.فرد متوسط ترکیبی از فعالیت های اجتماعی و دور گزینی را بر می گزیند. برون گرایان 

 ( 1388افرادی اجتماعی هستند،ولی اجتماعی بودن فقط یکی از ویژگی های این افراد است)شاملو،

افزون بر دوستدار دیگران بودن و تمایل به شرکت در اجتماعات و مهمانی ها این افراد در عمل قاطع و 

فعال و حراف و اهل گفتگو هستند، این افراد هیجان و تحرک را دوست دارند و برآنند که به موفقیت در  

یافته نمونه ای از افراد برون گرا  اینده امیدوار باشند.بازاریاب های موفق کشورهای در حال توسعه و رشد 

فرد وجدانی تنها به چند هدف متمرکز می شود و کوشش زیادی برای به دست هستند.   

آوردن آنها می کند. فرد وجدانی کارآمد مرتبط و مسئول است و نظم و دقت زیادی در انجام 

او محول می شود امور دارد.قابل اطمینان است و از هیچ تالشی برای انجام تکالیف که به 

( مقیاسهای شایستگی،نظم،وظیفه 1992کوتاهی و قصور نمی ورزد.)کاستا و مک کری،

شناسی،تالش برای موفقیت،نظم درونی)پیگیری( و انعطاف ناپذیری را برای سنجش این عمل 

ز می  شایستگی به احساس فرد به توانایی ها ،عقل ،تدبیر، وتاثیر محیط با .مورد استفاده قرار داده اند

گردد.فرد با کفایت آمادگی و قابلیت های خویش را باال ارزیابی می نماید و توانایی خود را باور دارد.نظم 

ترتیب بر انضباط ،مرتب بودن و آراستگی فرد توجه دارد.وظیفه شناس نیز بر پایبندی به اصول اخالقی 

اخالقی خویش را بطور دقیق انجام   تاکید دارد.فرد وجدانی به اصول اخالقی خود پایبند است و تعهدات

می دهد.تالش برای موفقیت نیز به رویه ای اطالق می شود که شخص برخوردار از آن سطح آرزوی باال 

دارد. وی سخت کوش و هدفمند است و قدرت جهت دهی خوبی در زندگی دارد. و نظم درونی به توانایی  

رای نظم درونی توانایی باالیی در تحریک خود برای فرد در شروع و مداومت در کار اطالق می شود.فرد دا

انجام کار دارد و به آسانی در ادامه کار ناامید نمی شود و کار را متوقف نمی کنند.افراد دارای نظم درونی  

   کم نمی توانند خود را به انجام کارهای که می خواهند انجام دهند وادار کنند.

 نتیجه گیری 

این پژوهش با هدف تعریف ویژگی های شخصیت و تاثیر ان در یادگیری ریاضی انجام شد و نتایج بدست  

بعد روانژندی اتر منفی و انعطاف پذیری و  امده از پژوهش های مختلف  به طور کل حاکی از ان است که 

 و توافق پذیری به طور مثبت بر یادگیری ریاضی تاثیر دارند.

پژوهشی با عنوان رابطه ی ویژگی های شخصیت و سبک های یادگیری با موفقیت  ( 1391تابع بردبار )

تحصیلی دانشجویان بر خط انجام داده اند.نتایج نشان داد که میان ویزگی های شخصیت و سبک های  



یادگیری با موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.برونگرایی و توافق پذیری از ابعاد شخصیت و  

ی همگرا از ابعاد سبک های یادگیری توانسته اند در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانشجویان  سبک یادگیر

 . این دوره ها اثرگذار باشند

(پزوهشی با عنوان بررسی ارتباط چندگانه ویزگی های شخصیتی و سبک های  1391نصری و خورشید )

شخصیتی برون گرایی با سبک یادگیری  یادگیری دانش اموزان انجام داده اند.نتایج نشان داده اند که ویژگی 

همگرا همبستگی منفی دارد.همچنین ویژگی شخصیتی موافق بودن،با سبک یادگیری واگرا همبستگی معنی 

 دار و منفی دارد.ویژگی شخصیتی با وجدان بودن با متغیر پایه تحصیلی رابطه معنا دار و مثبت دارد.

ا عنوان رابطه ی خالقیت و ویژگی های شخصیت با  (پزوهشی ب1391ابراهیمی ،حکیم زاده و حسینی )

پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان انجام دادند.نتایج تحقیق نشان داد که پیشرفت تحصیلی دارای رابطه معنا  

دار مثبتی با ویژگی های شخصیتی برون گرایی و وظیفه شناسی و رابطه معنا دار منفی با نوروز گرایی  

مقبولیت و گشودگی رابطه معناداری ندارد.نتایج پژوهش نشان داد که بین  دارد.با ویژگی های شخصیتی

مولفه های سیالی،بسط و انعطاف پذیری خالقیت با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد ولی  

 بین مولفه ی تازگی در خالقیت و پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری وجود ندارد.

(در پژوهشی به بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی،باورهای انگیزشی و 1392رضایی،خورشا و مقامی )

استراتژی های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه های انسانی و علوم پایه پرداختند.نتایج  

حاصل نشان داد که بین ویژگی شخصیتی مسئولیت پذیری یا وظیفه شناسی و عملکرد تحصیلی دانشجویان  

پایه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.عملکرد تحصیلی با باور های انگیزشی گروه های علوم 

خودکارآمدی و همچنین استراتژی های یدگیری )استفاده از استراتژیهای شناختی و خود نظم دهی(در هر 

که باور  دو گروه علوم انسانی و علوم پایه رابطه مثبت و معنی دار دارد.نتایج  تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 

انگیزشی خودکارآمدی در عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته ی علوم انسانی و ویژگی شخصیتی مسئولیت 

 . پذیری یا وظیفه شناسی در عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های علوم پایه بیشترین سهم را دارند

ای یادگیری در میان  ( پژوهشی با عنوان ارتباط بین پنج عامل شخصیت و سبک ه 1388هاشمی و لطیفیان)

مهندسی دانشگاه شیراز انجام داده اند.نتایج   –دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم انسانی و فنی 

حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که وظیفه مداری ،پیش بینی کننده آزمایشگری فعال برای  

پسران و دختران و دانشجویان رشته مهندسی و پیش بینی کننده ی مشاهده تاملی در دختران و در رشته 

شودگی در مقابل تجربه به شکل مثبت و روان رنجوری نیز به شکل منفی  علوم انسلنی بوده است.همچنین گ

،پیش بینی کننده ی مفهوم سازی انتزاعی در پسران و در رشته مهندسی می باشد.برون گرایی نیز به شکل  

منفی ،پیش بینی کننده ی شیوه ی یادگیری مشاهده تاملی در دختران است.عامل توافق پذیری و گشودگی 



تجربه نیز پیش بینی کننده ی شیوه ی یادگیری تجربه عینی در پسران و در دانشجویان رشته  در مقابل 

 مهندسی می باشد 

(پژوهشی با عنوان رابطه بین ویژگی های شخصیت و عملکرد تحصیلی انجام  2003نورایی و چری )

نادار وجود  دادند.یافته های پژوهش نشان داد بین ویژگی های شخصیت با عملکرد تحصیلی رابطه مع

دارد.بین روانرنجورخویی با عملکرد تحصیلی رابطه ی منفی و معنا دار و بین برون گرایی،توافق پذیری 

 ،تجربه پذیری و وظیفه مداری با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. 

(در بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری به این  نتیجه  2006بارتون و نلسون )

رسیدند که ویژگی شخصیتی عقالنی بودن پیش بینی کننده مناسبی برای رویکرد یادگیری عمیق  

است.ویژگی شخصیتی با وجدان بودن نیز رویکرد یادگیری استراتژیک را پیش بینی کرد و ویژگی 

خصیتی ثبات هیجانی با رویکرد یادگیری سطحی هم بستگی منفی داشت.ولی هیچ یک از رویکرد های  ش

 یادگیری عمیق و استراتژیک موفقیت تحصیلی را پیش بینی نکردند.  
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