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چكيده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با نگرش به زندگی در دانش آموزان انجام شد .روش :پژوهش حاضر از نوع
همبستگی است .جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دبیرستانی که در سال  23-29مشغول به تحصیل بودند که ازاین
تعداد 211 ،به عنوان نمونه به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مؤلفه های شخصیت نئو
و نگــرش بــه زنــدگی استفاده شد .اطالعات بدست آمده از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و بصورت همزمان
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافته ها :بر اساس یافته های پژوهش بین همه ی مولفه های شخصیت با نگرش به زندگی در سطح
 ، P>1/11رابطه معنادار وجود دارد .نتایج :نشان داد که بین مولفه های روان نژندی و با نگرش به زندگی در دانش آموزان رابطه ی منفی
و معنادار وجود دارد و بین مولفه های برون گرایی ،گشودگی به تجربه ،دلپذیری ،وظیفه شناسی با نگرش به زندگی رابطه ی مثبت و معنادار
وجود دارد .به عبارت دیگر هر چقدر روان نژندی و افزایش یابد ،نگرش به زندگی در دانش آموزان نیز کاهش می یابد و هر چقدر مولفه
های برون گرایی ،گشودگی به تجربه ،دلپذیری ،وظیفه شناسی افزایش یابد ،نگرش به زندگی افزایش می یابد.
کليد واژگان :ویژگی های شخصیتی ،نگرش به زندگی

مقدمه

شخص برخی مﻬارت های اجتماعی یاد دهند و وضع

مفﻬوم شخصیت و ویژگی های شخصیتی 1افراد در

ظاهری و شیوۀ سخن گفتن او را بﻬبود بخشند تا وی

روانشناسی یﮏ مفﻬوم رایج و معمول اما در عین حـال

واکنش مطلوبی در دیگران برانگیزد (توکال.)2111 ،2

فـوق العاده پیﭽیده می باشد .واژه شخصیت در زبان

روان شناسان در بحث از شخصیت ،بیش از هر چیز

روزمره معانی گوناگونی دارد .مثالً وقتی که در مورد

به تفاوت های فردی توجه دارند ،یعنی ویژگی هایی

کسی گفته می شود بسیار با شخصیت است غالب ًا

که یﮏ فرد را از افراد دیگر متمایز می کنند .روان

درجه کارآیی و جاذبه اجتماعی وی مورد نظر است.

شناسان در مورد تعریف دقیق شخصیت اتفاق نظر

معموالً در پرورش شخصیت ،سعی بر این است که به

ندارند (دری.)2111 ،3

3 - Deary

1- Characteristics
2 -Tokal
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شخصیت مجموعه ای پایدار از ویژگی ها و گرایش

نتایج آنﻬا است .کلی 7یکی از روان شناسان شناختی

هاست که مشـابﻬت ها و تفاوت های رفتار روان

معاصر ،روش خاص هر فرد را در جستجو برای

شناختی افراد (افکار ،احساسات و اعمال) را که دارای

تفسیر معانی زندگی شخصیت می داند و باالخره

تداوم زمان ی بوده و ممکن است به واسطه فشارهای

فروید 8عقیده دارد که شخصیت از نﻬاد خود و

اجتماعی و زیست شناختی موقعیت های بالواسطه

فراخود ساخته شده است (به نقل از النسبوری،2

شناخته شوند یا به آسانی درک شوند ،مشخص می

.)2113

کند (دینر.)2111 ،1

پژوهش ها نشان می دهنـد کـه طیـف وسیعی از

نظری اجمالی به تعاریف شخصیت ،نشان می دهد

ویژگی های شخصیتی با رفتار های ناایمن و حادﺛه

که تمامی معانی شخصیت را نمی توان در یﮏ نظریه

ساز رابطه دارند .وجدانی بودن یکی از ویژگـی هـای

خاص یافت ،بلکه در حقیقت تعریف شخصیت به

شخصیتی است که توسﻂ بریﮏ و مانت ،)1221( 11به

نوع تئوری و نظریه هر دانشمند بستگی دارد .برای

عنوان قابل اعتماد بودن و دقیق ،سخت کوشی ،مسؤل

مثال راجرز ،2شخصیت را یﮏ خویشتن سازمان یافته

بودن تعریف شده است .تفاوتﻬای فردی در تمایل به

دائمی می داند که محور تمام تجربه های وجودی

نشان دادن الگوهای پایدار فکر ،احساس وعمل

است .آلپورت 3از شخصیت به عنوان یﮏ مجموعه

تعریف شده است .شخصیت مفﻬومی ساده و عینی که

عوامل درونی که تمام فعالیت های فردی را جﻬت می

بتوان به راحتی آن را تعریف نمود ،نمیباشد بلکه

دهد ،نام می برد .واتسون 9پدر رفتار گرایان ،شخصیت

مفﻬومی انتزاعی یا به اصطالح سازه است و این

را مجموعه سازمان یافته ای از عادات می پندارند.

حقیقت که شخصیت یﮏ سازه است ،تعریف آن را

تعریف شلدون این است :شخصیت سازمان پویای

دشوار میسازد .راس ،)1222( 11بر این باور است که

جنبه های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی (شکل

باید نظریهی شخصیت این هدف را داشته باشد که

بدن و اعمال حیاتی بدن) فرد آدمی است (بانگرتر،5

رفتار آدمی را در شرایﻂ و اوضاع و احوال گوناگون

.)2112

پیش بینی کند .از این رو ،در تعریف شخصیت

اریکسون ،6روان پزشﮏ و پسیکوآنالیست ،معتقد

میگوید ،شخصیت مفﻬومی است که اجازه میدهد تا

است که رشد انسان از یﮏ سلسله مراحل و وقایع

پیش بینی کنیم آدمی در اوضاع و احوال معین چه

روانی اجتماعی ساخته شده و شخصیت انسان ،تابع

رفتاری خواهد داشت (به نقل از معمار.)1389 ،

7 -Kelli
8 - Freud
9 -Lansbury
10 -Bryce and Mounts
11 -Ras

1 - Diener
2 - Rogers
3 - Allport
4 - Watson
5 - Bangerter
6 - Ericsson
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نگرش ها در زندگی افراد اهمیت به سزایی دارند تا

در مورد یﮏ موضوع ،رویداد یا عمل اطالق مى گردد.

آنجا که برخی از صاحبنظران همﭽون توماس ،موضوع

بعد عاطفى به احساس خوب یا بد ،مثبت یا منفى،

اصلی روان شناسی اجتماعی را «نگرش» می دانند و

مفید یا غیر مفید بودن شخص اشاره دارد .بعد رفتارى

آن را علم مطالعه ی نگرش های افراد تعریف می

نگرش آمادگى شخص براى عمل را در نظر دارد .این

کنند .بخشی از این اهمیت ناشی از آن است که این

سه عنصر مؤلفه هاى تشکیل دهنده حالتى به نام

صاحبنظران مطالعه ی نگرش را برای درک رفتار

نگرش است .این حالت نه تنﻬا از ترکیب این سه عامل

اجتماعی حیاتی می دانند .بخش دیگری از این اهمیت

ناشى مى شود بلکه تعمل آنﻬا با یکدیگر نیز در این

مبتنی بر این فرض است که نگرش ها تعیین کننده ی

زمینه نقش دارد .به عبارت دیگر شناخت فرد در زمینه

رفتارها هستند و این فرض به طور ضمنی داللت بر

خاصى و اطالعات او در این رابطه احساسات و

این امر دارد که با تغییر دادن نگرش های افراد می

عواطف او را تحت تأﺛیر قرار داده و حالت خوشایند

توان رفتارهای آنﻬا را تغییر داد .از فواید دیگری که

یا ناخوشایند نسبت به این موضوع در او پدید

برای نگرش ها ذکر کرده اند این است که با افزایش

مى آورد .از سوى دیگر احساسات مثبت یا منفى و

نگرش های شخصی در مورد مسائل مختلف ،احتیاج

عواطف خوشایند یا ناخوشایند بر روى شناخت افراد

او به تفکر و اخذ تصمیم های تازه کم می شود و

اﺛر مى گذارد و برداشت هاى متفاوتى در او پدید

رفتار او نسبت به آن چیزها ،عادتی ،قالبی ،شخصی و

مى آورد و هر کدام از شناخت ها و احساس ها

قابل پیش بینی می گردد .در نتیجه زندگی اجتماعی

آمادگى براى عمل انسان را متأﺛر مى سازد .بنابراین

او آسان می شود .آگاه بودن از نگرش های افراد می

یﮏ رابطه تعاملى عمیق بین مؤلفه هاى نگرش وجود

تواند دارای اهمیت زیادی باشد .اگر نگرش های افراد

دارد ،که نه تنﻬا هرکدام در پیدایش و شکل گیرى

را بدانیم می توانیم رفتار آنان را پیش بینی کنیم و بر

نگرش اﺛر گذار است بلکه هر کدام از آنﻬا دیگر را نیز

رفتار آنان کنترل داشته باشیم )کریمی.)1382 ،

متأﺛر مى سازد (کریمی .)1382 ،با توجه به مطالب

گیبسون معتقد است :نگرش به زندگی یﮏ مفﻬوم

گفته شده پژوهشگر درصدد پاسخگویی به سواالت

درونی است که باعث توان سازش با استرسـورها می

زیر است که آیا :بین ویژگی های شخصیت با نگرش

شود .همﭽنین نگرش به زندگی با بعـد معنـوی

به زندگی در دانشجویان رابطه وجود دارد؟

کیفیت زندگی ارتباط نزدیکی دارد .بنابراین نگـرش

-آیا بین روان نژندی با نگرش به زندگی در

بﻬتر به زندگی باعث تقویت ابعـاد روانـی ومعنـوی

دانشجویان رابطه وجود دارد؟

فــرد و کیفیــت زنــدگی بﻬتر فــرد مــی شــود.

-آیا بین برون گرایی با نگرش به زندگی در

نگرش از سه عنصر شناختى ،عاطفى و رفتارى تشکیل

دانشجویان رابطه وجود دارد؟

مى یابد عنصر شناختى به اطالعات و دانسته هاى فرد
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-آیا بین انعطاف پذیری با نگرش به زندگی در

حاضر در کالس پرسشنامه های مؤلفه های شخصیت،

دانشجویان رابطه وجود دارد؟

نگــرش بــه زنــدگی ارائه گردید.

آیا بین دلپذیر بودن با نگرش به زندگی دردانشجویان رابطه وجود دارد؟

ابزار اندازه گیری

-آیا بین مسئولیت پذیری با نگرش به زندگی در

پرسشنامه مؤلفه های شخصیت (پنج عاملی شخصیت

دانشجویان رابطه وجود دارد؟

نئو) :این پرسشنامه توسﻂ کاستا ،)1222( 1تﻬیه شده
است .پرسشنامه ی پنج عاملی نئو ،یﮏ پرسشنامه ی

روش تحقیق ،جامعه و نمونه پژوهش

 61سؤالی است که برای ارزیابی پنج عامل شخصیت

تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و روش

است که هر عامل با  12سوال سنجیده می شود و

همبستگی زمانی استفاده می شود که دو یا چند دسته

شامل روان نژندی( ،اضطراب ،تنش ،ترحم جویی،

از اطالعات مختلف مربوط به یﮏ گروه یا یﮏ دسته

خصومت ،تکانش وری ،افسردگی و عزت نفس

اطالعات از دو یا چند گروه را در اختیار دارد ،این

پایین) ،این پرسشنامه دارای مقیاس  5درجه ای از

روش برای مطالعه میزان تغییرات در یﮏ یا چند عامل

ال موافقم است .شیوه نمره
ال مخالفم تا کام ً
کام ً

در اﺛر تغییرات یﮏ یا چند عامل دیگر است (نادری

ال
گذاری سؤاالت به صورت پنج گزینه ای از کام ً

و سیف نراقی .)1382 ،با توجه به موضوع و هدف

مخالفم ( ،)1مخالفم ( ،)1نظری ندارم ( ،)2موافقم (،)3

پژوهش که تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی نئو

و کامالً موافقم ( )9است .برخی پرسش ها به صورت

(به عنوان متغیر پیش بین) با نگرش به زندگی (به

معکوس نمره گذاری می شود .مدت زمان الزم جﻬت

عنوان متغیر مالک) در دانش آموزان بود .جامعه آماری

تکمیل پرسشنامه  11تا  15دقیقه است و پرسشنامه به

پژوهش ،دانش آموزان دبیرستانی شﻬر تنکابن که در

صورت خودسنجی مورد استفاده قرار می گیرد .نظر به

سال  23-29در مقطع مشغول به تحصیل بودند .در

اینکه فرم کوتاه در جامعه ایرانی هنجاریابی نشده است،

این تحقیق از میان کلیه ی دانش آموزان که به عنوان

پرسشنامه دارای نرم ایرانی نیست ولیکن در پژوهشی

جامعه ی آماری انتخاب شدند ،با استناد به جدول

که توسﻂ فرنام و همکارانش ( )1385بر روی گروهی

مورگان و تحقیقات مشابﻬی که تعداد نمونه آنﻬا مشابه

از دانشجویان ایرانی انجام شد ،میانگین و انحراف

با تعداد نمونه این پژوهش بوده لذا  211نفر به صورت

معیار زیر مقیاس های آزمون به شرح به دست آمد.

تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .بدین صورت که به

گروسی ( ،)1385با استفاده از روش همسانی درونی،

صورت تصادفی 11مدرسه انتخاب و از هر مدرسه

ضریب پایایی ابزار را برای عوامل اصلی روان نژندی،

2کالس به تصادف انتخاب شد و به کلیه دانش آموزان
1 -Casta
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برون گرایی ،انعطاف پذیری ،دلپذیری ،و با وجدانی

زندگی را بدست می دهد)1 .عبارت مثبت مربوط به

به ترتیب 1/87 ،1/68 ،1/56 ،1/73 ،1/86 ،به دست

زیرمقیاس

چﻬارچوب.28-25-23-19-11-7-1

آورده است (به نقل از احمدی.)1321 ،

)2عبارت مثبت مربوط به زیرمقیاس تکمیل -5-2
 .27-29-21-21-12در این عبارات به گزینه ی

-پرسشنامه نگرش به زندگی :پرســشنامه نگــرش

موافقم  3امتیاز،نظری ندارم  2امتیاز ،مخالفم  1امتیاز

بــه زنــدگی توسﻂ باتیستا ( )1273طراحی شده

تعلق می گیرد .دامنه ی عبارات در این آزمون بین 19

است .نسخه اولیه شاخص نگرش به زندگی از 28

و  92متغیر است .نمره ی زیاد آزمودنی بیانگر داشتن

عبارت تشکیل شده بود ،که آزمودنی باید در یﮏ

معنای فردی باال و نمره ی پایین وی نشان دهنده ی

مقیاس لیکرت  5درجه ای میزان موافقت یا مخالفت

معنای فردی کم نسبت به زندگی است .در سال 1228

خود را با هر یﮏ از آنﻬا اعالم کند .این آزمون شامل

شاخص نگرش به دلیل وجود معایبی از لحاظ روش

دو زیر مقیاس چارچوب (ذهنی) و تکمیل (هدف)

شناسی توسﻂ دباتس مورد تجدید نظر قرار گرفت.

است .هریﮏ از این زیرمقیاس ها شامل  19عبارت

دباتس ( ،)1228ضریب اعتبار این پرسشنامه را 1/89

است .که از این تعداد  7عبارت بصورت منفی و 7

گزارش کرده است (به نقل از جوکار.)1388 ،

عبارت بصورت مثبت بیان شده اند .مجموعه نمرات

یافته ها

عبارت مثبت هر دو زیر مقیاس ،نمره کل نگرش به

جدول  .3مشخصه های آماری متغيرهای مولفه های شخصيتي ،نگرش به زندگي

متغيرها

انحرا ف استا ندارد

ميا نگين

بيشينه نمرات

کمينه نمرات
روان آزردگی

21.56

3.861

28

برون گرایی

21.21

3.119

28

15

انعطاف پذیری

21.16

2.273

27

19

دلپذیربودن

21.62

28 2.236

15

مسئولیت پذیری 21.27

3.292

28

19

21.28

3.862

22

16

2.329

92

12

اهمال کاری

نگرش به زندگی 28

22

19
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جدول  .6خال صه تحليل رگرسيون گام به گام متغير های روان آزردگي ،دلپذیر بودن ،برون گرایي

مدل

پيش بيني کننده

اول روان آزردگي
دوم

روان آزردگي،

دلپذیر بودن
سوم

R2

R

متغيرها ی

R 2

خطای استا ندارد

روان آزردگي،

دلپذیر بودن ،برون گرایي

.0200

.08.3

00010

.0201

.0812

.01.1

.01..

003..

.08.0

.0131

.01.3

00.21

جدول  .1تحليل رگرسيون (متغير که با استفاده از مدل گام به گام وارد معادله رگرسيون شده اند)

مدل

شاخص ها

ضریب تفكيكي

خطای

ضریب استاندارد

آزمون Tبرای

سطح

منبع تغييرات

رگرسيون ()b

معيار

تفكيک رگرسيون

معناداری شيب خط

معناداری

((B

رگرسيون

مقدار ﺛابت

68.965

روا ن آزردگی

-1.268

1.112

-12.362

-1.812

1.111

اول

مدل
دوم

مدل سوم

مقدار ﺛابت

27.921

روان آزردگی

-1.219

1.169

-1.925

-7.321

1.111

دلپذیر بودن

1.228

1.216

1.389

5.681

1.111

مقدار ﺛابت

12.315

روا ن

-1.888

1.211

-1.365

9.915

1.111

آزردگی

1.215

1.296

1.283

3.685

1.111

دلپذیر بودن

1.731

1.276

1.292

2.695

1.112

برون گرایی
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نتایج جدول شماره 1نشان می دهد که باالترین
میانگین مولفه های شخصیتی مربوط به مولفه انعطاف

با توجه به نتایج جدول 3مشخص می شود مقدار

پذیری با میانگین 21.16با انحراف استاندارد

βاستاندارد شده مربوط برون گرایی  -1.812است این

2.273وبیشینه نمرات 27و کمینه نمرات  19و کمترین

عدد نشان می دهد که متغیر روان آزردگی به طور

میانگین مولفه های شخصیتی مربوط به مولفه روان

معکوس برنگرش به زندگی اﺛر دارد و متغیر روان

آزردگی بامیانگین 21.56با انحراف استاندارد 3.861و

آزردگی  -1.812تغییرات متغیر مالک نگرش به

بیشینه نمرات 28و کمینه نمرات  ،19میانگین نگرش

زندگی را پیش بینی کند.

به زندگی 28باانحراف استاندارد2.329و بیشینه نمرات

اگر یﮏ واحد تغییر در متغیر پیش بین روا ن آزردگی

92و کمینه نمرات 12است.

مشاهده کنیم متغیر مالک نگرش به زندگی -1.812

نتایج جدول شماره 2نمایانگر این است که متغیر روان

تغییر می کند بدین معنا که با افزایش روان آزردگی،

آزردگی قادر به توجیه 65.3درصد واریانس نگرش به

نگرش به زندگی کاهش پیدا می کند .چنانﭽه دیده

2
زندگی ( ) R =1.653شده است .با اضافه شدن

می شود مقدارTمربوط به متغیر برون گرایی -12.362

متغیر دلپذیربودن به متغیر روان آزردگی باعث اضافه

در سطح 1.11معنادار است.

شدن 5درصد به واریانس نگرش به زندگی شده
است .و متغیرهای روان آزردگی ،دلپذیر بودن قادر به

در مدل دوم متغیر های روان آزردگی ،دلپذیر بودن

توجیه  71درصد واریانس نگرش به زندگی (1711

وارد معادله شده و معادله آن به صورت زیرتنظیم

=  ) Rشده است .با اضافه شدن متغیر برون گرایی

گردیده است.

2

Yˆ  a  b1 x1  b2 x2

به متغیرهای روان آزردگی ،دلپذیر بودن با اضافه شدن

(متغیر دلپذیر بودن ) (+1.228متغیر روان آزردگی )

 1درصد واریانس نگرش به زندگی شده است و

 =27.921+-1.219نگرش به زندگی

متغیرهای روان آزردگی ،دلپذیر بودن ،برون گرایی
قادر به توجیه  71.2درصد واریانس نگرش به زندگی

با توجه به نتایج جدول  3مشخص می شود مقدار

( ) R =1.712شده است.
2

βاستاندارد شده مربوط دلپذیر بودن 1.389ا ست این

در مدل اول متغیر برون گرایی وارد معادله شده و

عدد نشان می دهد که متغیردلپذیربودن به طور مستقیم

معادله آن به صورت زیرتنظیم گردیده است.

بر نگرش به زندگی اﺛر دارد و متغیردلپذیربودن 1.389

Yˆ  a  b1 x1

تغییرات متغیر مالک نگرش به زندگی را پیش بینی

(متغیر روان آزردگی )

کند.

×(  =68.965 + )-1.268نگرش به زندگی
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اگر یﮏ واحد تغییر در متغیر پیش بین دلپذیربودن

نتایج پژوهش نشان داد ،هر چقدر روان نژندی افزایش

مشاهده کنیم متغیر مالک نگرش به زندگی 1.389

یابد ،نگرش به زندگی در دانش آموزان کاهش می

تغییر می کند بدین معنا که با افزایش دلپذیربودن،

یابد و هرچقدر مولفه های برون گرایی ،گشودگی به

نگرش به زندگی افزایش پیدا می کند .چنانﭽه دیده

تجربه ،دلپذیری ،وظیفه شناسی افزایش یابد ،نگرش

می شود مقدارTمربوط به متغیر دلپذیربودن 5.681در

به زندگی افزایش می یابد .این نتیجه با نتایج کوشکی

سطح 1.11معنادار است.

( ،)1321عظیم زاده پارسی ( ،)1321توکال (،)2111

در مدل سوم متغیرهای روان آزردگی ،دلپذیر بودن،

النس بری ( ،)2113همخوانی داشته و آن ها را مورد

برون گرایی وارد معادله شده و معادله آن به صورت

تایید قرار می دهد .عامل شخصیتی روان نژندی به

زیر تنظیم گردیده است.

تمایل فرد برای تجربه اضطراب ،تنش ،خصومت و

Yˆ  a  b1 x1  b2 x2  b3 x3

افسردگی برمیگردد ،یعنی افراد ی که سالمت روانی

( متغیر برون گرایی) (+1.731متغیر دلپذیربودن)

مطلوبی ندارند ،در نتیجه نگرش به زندگی کمتری

-1.888

دارند .روان نژندی بــه واســطه ی مــرتبﻂ بــودن

آزردگی

(+1.215متغیرروان

)

=12.315+نگرش به زندگی

بــا صــفات شخصیتی منفـی الگوهـای ناسـالمی از
ارتبـاط شـخص بـا محــیﻂ اجتمــاعی و فیزیکــی

با توجه به نتایج جدول مشخص می شود مقدار

ایجــاد مــی کننــد کــه در جﻬــت تکانشگری،

βاستاندارد شده مربوط برون گرایی 1.292ا ست این

ضداجتماعی و بی توجه بودن به دیگران می باشد.

عدد نشان می دهد که متغیر برون گرایی به طور

وجود چنین الگوی رفتاری عامل سوگیری در تفسیر

مستقیم بر نگرش به زندگی اﺛر دارد و متغیربرون

و توجه به محرک های درونی و بیرونی و احساس

گرایی 1.292تغییر ات متغیر مالک نگرش به زندگی

تنﻬایی است و با قﻀاوت هـای نادرسـت همـــراه

را پیش بینی کند.

مـــی باشـــد کـــه نﻬایتـــا بـــه آگـــاهی

اگر یﮏ واحد تغییر در متغیر پیش بین برون گرایی

بـــازداری شـــده منجر می شود .علی رغم اینکه

زندگی

اهمال کاری مجموعه ای از عناوین و اولویتﻬای

1.292تغییر می کند بدین معنا که با افزایش برون

تحقیقاتی را در دنیا به خود اختصاص داده ،رابطه آن

گرایی ،نگرش به زندگی افزایش پیدا می کند .چنانﭽه

با انواع اختالالت شخصیتی به اﺛبات رسیده است.

دیده می شود مقدار Tمربوط به متغیر برون گرایی

بطوری که پیشرفت تعلل در کارها در درجات باال

مشاهده کنیم متغیر مالک نگرش به

 2.695در سطح

1.11معنادار است.

جنبه مرضی و بیمار گونه به خود گرفته است ،که نه
تنﻬا سالمت جسم و روان را تﻬدید می کند ،بلکه

بحث و نتیجه گیری

صدمات جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی را ایجاد
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می کند .نگرش ضعیف به زندگی و اهمال کاری می

معمول ،تصویر سازی ذهنی ،کنجکاوی ،تجارب

تواند موجب به کارگیری مکانیسم های مقابلـه و

گوناگون و نگرش مثبتی نسبت به زندگی دارند .به

سازگاری نامؤﺛر در افراد شده و متعاقباً موجب افزایش

طور کلی افراد دارای صفت گشودگی به تجربه ،هم

تنش در آنان گردد و افزایش تـنش خود در ارتباط

درباره دنیای درونی و هم درباره دنیای بیرونی کنجکاو

مستقیم با عوامل فیزیکی و جسمی بوده و می تواند

هستند و زندگی آنﻬا از لحاظ تجربه غنی است ،چون

شدت بیماری روان نژندی را در فرد افزایش دهد

تجارب جدید را می پسندد و میخواهند آنﻬا را لمس

(قربانی .)1385 ،عامل شخصیتی برون گرایی به

کنند ،خود به دنبال تجارب میروند و سعی میکنند

جرأت طلبی و پر انرژی بودن بر میگردد ،هرچه فرد

تجارب مختلفی کسب کنند .البته این مساله بدان معنی

خود را پر انرژی تر و در سطح باالیی بداند ،اعتماد به

نیست که آنﻬا همواره در صدد پذیرش عقاید جدید

نفس بیشتری دارد .افراد برونگرا افرادی اجتماعی،

هستند .ممکن است چنین اتفاقی بیافتد و یا اینکه رخ

دوستدار دیگران ،عالقه مند به شرکت مداوم در

ندهد .آنﻬا تمایل دارند این ایدههای جدید را بشنوند،

اجتماعات و مﻬمانی ها و در عمل قاطع ،فعال و اهل

بررسی کنند و مورد توجه قرار دهند ،هر چند آنﻬا را

گفتگو هستند .آنﻬا هیچ گاه خود را دست کم نمی

بپذیرند یا نپذیرند .این افراد هیجانیتر هستند و انواع

گیرید و به این جﻬت به اهمال کاری کشیده نمی

مختلفی از هیجانات مثبت را تجربه میکنند و شدت

شوند .خود را فردی بی دست و پا تصور نمی کنند و

تجربه این هیجانات در آنﻬا بیشتر از سایر افراد است،

از این جﻬت احساس خود کم بینی ندارد .قﻀاوت

به دلیل توانایی ارتباط باال ،دوستان زیادی دارند .آنﻬا

هایشان درباره خود ،به صورت موردی نست و

عالقمند هستند همیشه سوال کنند و آماده پذیرش

رفتارشان را به طور منطقی ارزیابی کنند .آنﻬا عاقالنه

عقاید سیاسی و اجتماعی اخالقی هستند .این تمایالت

ومثبت عمل کنید و ازمنفی بافی می پرهیزند .فرد برون

به این معنی نیست که آنﻬا افرادی غیر اصولی هستند

گرا از بودن با مردم لذت می برد .پر از انرژی است و

و پایبندی به اصول و عقاید خود ندارند .این افراد به

اغلب مثبت اندیش است .آنﻬا اغلب اشخاص

ارزشﻬای اجتماعی اهمیت می دهند و اصول رفتاری

پرچانه که مدام در حال حرف زدن و شور و هیجان

و خصوصیات اخالقی را بدون قید و شرط قبول می

بوده و در جمع با جرات حرف می زنند و توجه را به

کنند (قربانی .)1385 ،عامل شخصیتی دلپذیر بودن،

خود جلب می کنند (کریمی .)1387 ،عامل شخصیتی

تجربه های مثبت بیشتری را در انسان ایجاد می کند

گشودگی به تجربه ،عاملی است که به هنر و هنرمندی

و فرد را در تطابق اجتماعی و کسب موفقیت همراهی

بر میگردد و افرادی که دارای این ویژگی هستند،

می کند .دلپذیر بودن در واقع به تفاوت بین انسان ها

دارای حس کنجکاوی بیشتری هستند .گشودگی راهی

در همکاری های بین فردی و هارمونی اجتماعی

بزرگ به سوی هیجان ،مخاطرات ،تفکرات غیر

داللت می کند .آنﻬا افرادی پر شور و دوست داشتنی
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عظیم زاده پارسی ،آرزو .)1321( .بررسی ارتباط بین

هستند .انسان هایی با ویژگی دلپذیر بودن ،در بین

-

دیگران اعتبار به دست می آورند .بنابراین آنﻬا

مؤلفه های مدل پنج عاملی شخصیت و شادکامی در

محتاط ،دوستانه ،بخشنده ،کمﮏ کننده و خواهان

دانشجویان .فصلنامه روانشناسی تربیتی .دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تنکابن ،سال دوم ،شماره دوم ،تابستان

مصالحه با دیگران هستند ،اغلب اوقات برای دیگران
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وقت دارند ،چون در عین برنامه ریزی انعطاف پذیرند،

-

اگر مدتی را با آنﻬا سپری کنید ،احساس خوب و

قربانی ،الیاس .)1385( .بررسی رابطه بین ویژگی

های شخصیتی سازمانی ورضایت شغلی دبیران دوره

انـرژی مﻀاعف پیدا می کنید (گروسی .)1321 ،عامل

راهنمایی نواحی چﻬارگانه شیراز .پایان نامه کارشناسـی

شخصیتی وظیفه شناسی ،به دلیل ویژگی های

ارشـد مـدیریت آموزشی چاپ نشده ،دانشگاه آزاد

کارآمدی ،شایستگی ،وظیفه مداری در مقابله با یﮏ

اسالمی شیراز.
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استفاده می کنند .افراد وظیفه شناس به دلیل اینکه
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-

منظم و با برنامه هستند و از کیفیت زندگی خوبی

شخصیتی با عوامل رضایت شغلی دبیران.

-کوشکی ،شیرین .)1321( .رابطهی ویژگیهای

برخوردارند .وظیفه شناس ها به اصول اخالقی پای

-

بند هستند و تا کارشان را درست و تمام انجام ندهند،
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مقامات مافوق اطاعت می کنند .کار زیاد ،ویژگی بارز
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این گونه ی شخصیتی است .وظیفه شناس ها موفقیت

معمار ،محمد علی .)1389( .بررسی رابطه موضع

کنترل و تیـﭗ شخـصیتی  Aو  Bدبیـران مـدارس

طلب هستند ،آنﻬا بیشتر به راه حل مشکل فکر می

راهنمـایی شـﻬر اصفﻬان با رضایت شغلی آنان ،پایان نامه

کنند تا به علت آن .مسئولیت خطاهای خود را می

کارشناسی ارشد ،دانشگاه شﻬید بﻬشتی.

پذیرند و برای جبران آن کاری انجام می دهند (قربانی،

-

.)1385

روشﻬای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی.
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Abstract
This study examined the relationship between personality traits and attitudes in students was conducted. Methods:
The study was a correlation. The study population consisted of all high school students who were studying in 9493 years this number, 200 were randomly selected for sampling. To collect data from questionnaires element of
personality, and attitude to life, was used. Information obtained through the Pearson correlation coefficient and
multiple regression and analyzed simultaneously Grftnd.¬ Results: According to the study, among all the elements
of character and attitude to life at 01/0> P, relationship There are significant. Results showed that the components
of neurosis and attitude to life and there is a significant negative relationship between the student component of
extraversion, openness to experience, chunky, conscientiousness and positive attitude to life and significant
relationship There. In other words, how much neurosis and increase students' attitude to life may be reduced and
how the components of extraversion, openness to experience, chunky, increased conscientiousness, attitude to life
is increased.
Key words: personality traits, attitudes to life
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