
 

 تحقيقي نوع مقاله 

 آيری تاب تيىي وقش صفات شخصيتي در پيش

 داوشجًيان وظامي

2،ّاديتْراهي1ظيواًدَهي*

 چکيده

هَاخِْ ٍ چبلؾ ثب هـکالت صًذگی ثخـی اص صً  ذگی سٍصاً ِ اًؼبًْبػ ت ٍ کؼ بًی دس     هقذهِ:

آٍسی  ّ ب ت بة   ّبی خبكی ثشخَسداس ثبؿٌذ، اص خولِ اني ٍنظگی تشًذ کِ اص ٍنظگی اني هؼی ش هَفق

ِ  ًؼجت سا افشاد ٍاکٌؾ تی،خلیؿ هتفبٍت ّبی ٍنظگیاػت.   هتو بنض  فـ بسّب  ٍ ّ ب  هَقعی ت  ث 

تَاًذ ثِ ه ب کو ک کٌ ذ ت ب پیبه ذّبی هْ ن صً ذگی سا         ّبی ؿخلیتی هی . ؿٌبخت ٍنظگیگشداًذ هی

آٍسی  ثیٌ ی هی ضاى ت بة    ؿخل یتی دس پ یؾ   ثـٌبػین. ثش اني اػبع پظٍّؾ حبهش ًقؾ كفبت

 .کٌذ داًـدَنبى ًظبهی سا ثشسػی هی

ًفش اص  353ًوًَِ پظٍّؾ ؿبهل  ثَد. ّبی ّوجؼتگی اني پظٍّؾ اص ًَ  پظٍّؾ :تررظيرٍغ

ّبی ًظبهی کـَس ثَد کِ ثِ سٍؽ تلبدفی ػبدُ اًتخبة ؿذُ ثَدً ذ.   داًـدَنبى نکی اص داًـگبُ

پظٍّؾ اص دٍ پشػـٌبهِ اػتفبدُ ؿذ. پشػـٌبهِ ؿخلیتی ًئَ ف شم   گیشی هتغیشّبی ثشای اًذاصُ

 . ث شای  CD-RISCآٍسی کًَ َس ٍ دنَنذػ َى )     ٍ هقیبع ت بة NEO-FEIػَالی ) 60بُ تکَ

ّب، اص هشنت ّوجؼتگی پیشػَى ٍ تدلیل سگشػیَى چٌذ هتغیشی ثِ سٍؽ گبم ث ِ گ بم    تدلیل دادُ

 اػتفبدُ ؿذ.

ِ     ّب ثی ب  آصهَى فشهیِ ّا:يافتِ گشان ی ٍ   ؿٌبػ ی، ث شٍى   ى داؿ ت ک ِ ك فبت ؿخل یتی ٍ یف 

سًدَسخَنی  آٍسی ًـبى دادًذ. تٌْب كفت سٍاى تبة داسی ثب هتغیش پزنشی استجبى هثجت هعٌی تَافق

آٍسی داؿ ت ٍ دس ًْبن ت ك فت گـ َدگی ث ِ تدشث ِ استج بى         ساثٌِ هعکَع ٍ هعٌبداسی ثب تبة

نح تدلیل سگشػیَى ًـ بى داد ک ِ عبه ل ؿخل یتی     آٍسی ًـبى ًذاد. ًتب داسی ثب هتغیش تبة هعٌی

آٍسی سا  % تغیی شات ت بة  34آٍسی اػ ت ٍ   ثیٌ ی کٌٌ ذُ ت بة    ؿٌبػ ی قذستوٌ ذتشني پ یؾ    ٍ یفِ

% ، تغیی ش پ زنشی هتغی ش ه الک نعٌ ی      5سًدَسخَنی ًی ض   کٌذ، عبهل ؿخلیت سٍاى ثیٌی هی پیؾ

 .کٌذ ثیٌی هی آٍسی سا پیؾ تبة

% اص 39ك فبت ؿخل یتی،   اص ثیي دٍ عبهل  ص هتغیشّبی پیؾدس هدوَ  ا گيري:ًتيدِتحثٍ

تَاً ذ هی ضاى    هی ؿخلیتی ّبی ٍنظگی ثٌبثش اني ؿٌبخت ثیٌی کشدًذ. آٍسی سا پیؾ ٍاسنبًغ تبة

 ثیٌی ًوبنذ.   ی تٌؾ صا سا پیؾّب هَقعیت دس افشادآٍسی  تبة

،ًظاهيؼٌاختيرٍاىآٍريؼخصيت،تابکلواتکليذي:
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، ٚاحذ فّْٛ ٚ سحميمبر سٚاٖ ؿٙبػيسٟشاٖ، ايشاٖ، ٌشٜٚ . 1
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هقذهِ

ٚصٜ سٚيبسٚيي ٚ چبِؾ ثيب ٔـيىالر سٚصٔيشٜ ثخـيي اص     أش

ٞش فشدي دس عَٛ سٚص ثيب سٚييذادٞبي    ص٘ذٌي ا٘ؼبٖ ؿذٜ اػز.

ؿٙبػي  ؿٛد. دظٚٞـٍشاٖ فّْٛ سٚاٖ صاي ثؼيبسي سٚثشٚ ٔي سٙؾ

صا دس ثييشٚص اخييشالالر  ثبٚس٘ييذ وييٝ سٚيييذادٞبي سييٙؾثييش ايييٗ 

طشي داس٘ذ. دس فييٗ حبَ ٔغبِقبر ٘ـيبٖ  سٙبخشي ٘مؾ ٔؿ سٚاٖ

ٖ  دٞذ وٝ ثيٗ سٚيذادٞبي سيٙؾ  ٔي ؿيٙبخشي،   صا ٚ اخيشالالر سٚا

ؿيٛد اييٗ    اي ٚػيٛد داسد ويٝ ٔٛػيت ٔيي     وٙٙيذٜ  فٛأُ سقذيُ

طيش أُ، سي طيش ٔشفبٚسي ثش افشاد داؿشٝ ثبؿٙذ. ايٗ فٛأي أسٚيذادٞب س

وٙٙذ ٚ فيشد سا دس ٔمبثيُ ٔجيشال     سٚيذادٞبي خغشصا سا سقذيُ ٔي

ٕ٘بيٙيذ ييب ثيٝ آٟ٘يب      ؿٙبخشي حٕبيز ٔي ؿذٖ ثٝ ٔـىالر سٚاٖ

ـ   وٕه ٔيي  سيش ثيٝ ثٟجيٛدي دػيز يبثٙيذ. يىيي اص        وٙٙيذ ػيشي

ٞب ثيب   ٞبيي وٝ ثبفض سغبثك ٚ ػبصٌبسي ٞشچٝ ثيـشش ا٘ؼبٖ ػبصٜ

آٚسي اػيز. دس   ؿٛد، سبة ٔيٞب ٚ سٟذيذار ص٘ذٌي  ٘يبصٞب، چبِؾ

فٛأيُ  ؿٙبػي، ؽشفيز ٔظجيز افيشاد ثيشاي ػيبصٌبسي ثيب       سٚاٖ

ٚ  McAlister. >1= ا٘ييذ آٚسي ٘بٔييذٜ  ٚ فؼيبيـ سا سيبة   صا سيٙؾ 

McKinnon آٚسي سا ثٝ فٙٛاٖ يه سٛا٘بيي ثيشاي ثٟجيٛد    سبة

دس ؿشايظ ٘بٌٛاس ٚ غّجٝ ثش ٔـىالر دس ص٘يذٌي افيشاد، سٛكييف    

صا،  آٚسي ؿبُٔ سقبُٔ ثيٗ ٔحشن سٙؾ ايٗ سبةثٙبثش>1ا٘ذ = وشدٜ

آٚسي  سيبة   ٞبي ؿخق اػز. دس ٔؼٕيٛؿ، ٚاطٜ  ٔحيظ ٚ ٚيظٌي

ؿٛد وٝ خظ ػييش سؿيذ سا اص    ثٝ فٛأُ ٚ فشآيٙذٞبيي اعالق ٔي

ؿٙبخشي لغيـ ويشدٜ ٚ    صا ٚ آػيت سٚاٖ خغش ثٝ سفشبسٞبي ٔـىُ

سغٓ ٚػٛد ؿشايظ ٘يبٌٛاس ثيٝ ديبٔيذٞبي ػيبصٌبسا٘ٝ ٔٙشٟيي       فّي

دس طش ٞؼيشٙذ  سآٚسي ٔ سبة ٞبي ٔشقذدي دس سجييٗ ِفٝسؿٛد. ٔ ئ

ٔغبِقبر ثيـٕبس ٚ ٔخشّف اص ػٛا٘بٖ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػيز ويٝ   

ٕٞؼب٘ي لبثُ سٛػٟي دس ٔؼٕٛفٝ فٛأُ حٕبيشي ثٙيبدي ثيشاي  

ٓ  سييبة ٞييبي حٕييبيشي ؿييبُٔ   آٚسي ٚػييٛد داسد. ايييٗ ػيؼييش

سٚاثيظ  ٞبي خب٘ٛادٌي ٚ اػشٕيبفي ٚ   ٞبي فشدي، حٕبيز ؽشفيز

ٞبي ٔٛػيٛد دس ٔيزاٞت، اػشٕيبؿ ييب ديٍيش       اػشٕبفي ٚ حفبؽز

ٖ  اص ثشخيي > . ٕٞیٙييٗ  2ٞبي فشٍٞٙي اػز = ػيؼشٓ  ٔحمميب

 ؿخلييشي  ٞيبي  ٚيظٌيي  ٚ فشدي بيٞسفبٚر ٚػٛد وٝ ٔقشمذ٘ذ

 صا فٛأيُ سيٙؾ   ٚ ٞب ٔٛلقيز ثٝ ٘ؼجز سا افشاد ٚاوٙؾ ،ٔشفبٚر

 >.3= ٌشدا٘ذ ٔي ٔشٕبيض

آٚسي ٔغيشح اػيز ٘ميؾ     ٛصٜ سبةاص ػّٕٝ ٔؼبيّي وٝ دس ح

ٔمبثّيٝ   –ثيش اػيبع ٔيذَ ا٘شخيبة      كفبر ؿخلييشي اػيز.  

 (Differential Copping-Choice)افششالييييييييي

Bloger  ٚZuckerman ّٝاي ٔٛسد اػيشفبدٜ   ساٞجشدٞبي ٔمبث

ديبٔذٞبي ٔظجيز ييب ٔٙفيي     ي وٙٙذٜ سقييٗ ،دس سٚيبسٚيي ثب سٙؾ

  ٝ ٜ ثيٝ كيفبر   ا٘شخيبة ؿيذ   ي ٞؼشٙذ ٚ ٘ٛؿ ساٞجشدٞيبي ٔمبثّي

>. دس ٚاليـ عجيك اييٗ ٔيذَ،     4داسد = ؿخليشي افيشاد ثؼيشٍي  

طيش دس أطيش دس ٔيضاٖ سٚيبسٚيي ثيب سيٙؾ، سي   أؿخليز اص عشيك س

طيش دس ٞش دٚ صٔيٙٝ ثش فشآيٙذٞبي ٔيشسجظ  أ٘ٛؿ ٚاوٙؾ ثٝ آٖ يب س

>. دس ٘شيؼيٝ اص آ٘ؼيب ويٝ كيفبر     3ٌيزاسد =  ش ٔيي يطيي أثب سٙؾ س

   ٝ ٝ  ويبسٌيشي  ؿخليشييي خيبف افيشاد، ثيي اي  ساٞجشدٞيبي ٔمبثّيي

وٙٙذ، افشاد ثٝ كيٛسر ٔشفيبٚر ثيٝ سيٙؾ      ٔشفبٚر سا سشغيت ٔي

 ثيشاي  سا ٌٛ٘بٌٛ٘ي سٚيىشدٞبي سٚا٘ـٙبػبٖ>. 4دٞٙذ = دبػخ ٔي

، يىيي اص اييٗ   ا٘يذ  ٝ  ٕ٘يٛدٜ اسائ ا٘ؼبٖ ؿخليز ديیيذٌي دسن

ذ. اييٗ  بؿي ث ٔي ؿخليز كفبر دس فبّٔي دٙغ اٍِٛي سٚيىشدٞب

  (extraversion) ٌشايييي ٖٚثييش-1 كييفبر فجبسسٙييذ اص: 

ٝ  -3 (agreeableness) ديزيشي  سٛافيك  -2  ػيي ؿٙب ٚؽيفي

(conscientiousness) 4-ٖس٘ؼٛسخييييييييييييييييٛيي سٚا 

(nouroticism)  ٚ5- ٝ ثيييييٝ سؼشثييييي  ٌـيييييٛدٌي 

 (openness to experience)=5 ٖ ٌشاييي ثيش ييه     > . ثيشٚ

سٕبيُ يب ا٘يشطي ٘ؼيجز ثيٝ ٔحييظ اػشٕيبفي ٚ ٔيبدي ويٝ دس        

یٖٛ اػشٕبفي ثٛدٖ، فقبَ، ػؼٛس ٚ فٛاعف ثشٌيش٘ذٜ كفبسي ٕٞ

دييزيشي دس ثشٌيش٘ييذٜ كييفبسي  ٔظجييز اػييز، اؿييبسٜ داسد. سٛافييك

اِمّجيي، افشٕيبد، ٚ فشٚسٙيي اػيز.      دٚػيشي، سلييك   ٕٞیٖٛ ٘يٛؿ 

ويٝ  ثبؿيذ   ٔيدؼٙذ   ؿٙبػي وٙششَ سٕبيالر دسٚ٘ي اػشٕبؿ ٚؽيفٝ

ٚ ؿبُٔ كفبسي  وٙذ ٔذاسي سفشيبس سا سؼٟييُ ٔي سىّيف ٚ ٞذف

ٖ سفىش لجُ اص فُٕ، ثٝ سقٛيك ا٘ذاخشٗ ِيزر، دييشٚي اص   ٕٞیٛ

ٞب، ػبصٔب٘ذٞي ٚ اِٛيز لبئُ ؿذٖ ثشاي ٚؽيفٝ  ٞٙؼبسٞب ٚ اسصؽ

ثيب دبييذاسي فيبعفي ويٝ ثيب       ػٙؼي سٚاٖ س٘ؼٛسخٛيي ٞٓاػز. 

احؼبػبر ٔٙفي ٕٞیٖٛ احؼبع اضغشاة، فلجي ثٛدٖ، غٓ ٚ 
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   ُ  "سٙؾ ٕٞشاٜ اػز ٚ دس ٟ٘بيز ٌـٛدٌي ثيٝ سؼشثيٝ دس ٔمبثي

ٞبي ص٘ذٌي سٚا٘ي  ٚػقز، فٕك، ػٟز ٚ دؿٛاسي "ثؼشٝ فىشي

 ٚ سؼشثي فشد سا سٛكيف ٔي وٙذ. 

آٚسي  ٞبيي وٝ ثٝ ٘مؾ كيفبر ؿخلييشي دسسيبة    اص ثشسػي

ٞبيي اؿبسٜ وشد ويٝ ساثغيٝ ديٙغ     سٛاٖ ثٝ دظٚٞؾ ٔي ،ا٘ذ دشداخشٝ

ا٘يذ اييٗ    آٚسي ثشسػيي ويشدٜ   فبُٔ ثضسي ؿخليز سا ثيب سيبة  

ا٘يذ، اَٚ ايٙىيٝ    يؼٝ ثب ٞٓ ٕٞبٞٙيً ثيٛدٜ  ٞب دس چٙذ ٘ش دظٚٞؾ

 داسي داسد يآٚسي ثيب سٚاٖ س٘ؼٛسخييٛيي ساثغيٝ ٔٙفيي ٔقٙيي    سيبة 

>. فالٜٚ ثش ايٗ ٘شيؼٝ ثيـشش ايٗ ٔغبِقيبر ٘ـيبٖ داد ويٝ    9-6=

 >.9آٚسي ثييب ثشٍٚ٘شايييي ساثغييٝ ٔظجييز ٔقٙييبداسي داسد =   سييبة

Hayes & Joseph اص وٝ داد٘ذ ٘ـبٖ خٛد دظٚٞؾ دس  ٗ  ثيي

ٗ  ليٛي  ؿٙبػي ٚؽيفٝ ٚ ٌشايي ثشٖٚ ،ؿخليشي ٞبي ٌيظٚي  سيشي

 ٚ ص٘يذٌي  اص ٔٙيذي  سضيبيز  ؿيبدي،  وٙٙيذٜ  يٙيي ث ديؾ فٛأُ

 ؿخليز آٔذٖ ثٛػٛد ثبفض فٛأُ ايٗ ٚ اػز رٞٙي ثٟضيؼشي

 ٚ اػشٕيبفي  ٚ ويبسي  ٔٛلقيز دس ثبال رٞٙي ثٟضيؼشي ثب ػبصٌبس

دس ادأيٝ   .>10= ثيٛد  ذٙي خٛاٞ ٔحيغيي  ٔخشّيف  ٞيبي  ٔٛلقييز 

ٖ  ٚ ٌشٚػيي سٛاٖ ثٝ ديظٚٞؾ   ٔي ٘شيبيغ   اؿيبسٜ ٕ٘يٛد.   ٕٞىيبسا

ٝ دظٚٞؾ حبوي اص ايٗ ثٛد   ٚيظٌيي  ثيب  ؿيبدوبٔي  احؼيبع  وي

ٝ  ٚؽيفيٝ ؿٙبػيي   ٚ سٛافك دزيشي ٌشايي، ثشٖٚ ؿخليشي  ساثغي

 س٘ؼٛسخيٛيي  سٚاٖ ؿخليشي ٚيظٌي ثب ٚ ي داسدداس ئقٙز ٔظج

ديظٚٞؾ  >. اص ػيٛي ديٍيش   11= اػيز  داس ئقٙي  ٚ ٔٙفيي  ساثغٝ

 ؿخلييشي   ثييٗ ٚيظٌيي   وٝ دٞذ ٘ـبٖ ٔيس ٚ ٕٞىبساٖ، ٘ؼبسدٛ

 ٔقٙيبداسي  ٚ ثبٚسٞبي غيشٔٙغمي ساثغيٝ ٔظجيز  س٘ؼٛسخٛيي  سٚاٖ

سٛا٘يذ   ي ٔيي خيٛي س٘ؼٛس سٚاٖ ٞبي ؿخلييشي  ٚيظٌي .ٚػٛد داسد

ٝ   يثيٙ ثبٚسٞبي غيشٔٙغمي افشاد سا ديؾ ٔقٙيبي ديٍيش    ٕ٘بييذ. ثي

 سداس ٞؼشٙذس٘ؼٛس اص ثبٚسٞبي غيشٔٙغمي ثيـششي ثشخٛ افشاد سٚاٖ

=12<.   

ي  عٛس وٝ روش ٌشديذ دس ػبِٟبي اخيش، ٔغبِقٝ دسثيبسٜ  ٕبٖٞ

ٞيبي   آٚسي ٌؼششؽ يبفشٝ اػز ٚ ٘يبص ثيٝ ديظٚٞؾ   ٔٛضٛؿ سبة

ٞبي  ثيـشش دس ايٗ ساثغٝ ٔحؼٛع اػز. ؿبيذ سٕبيُ ثٝ دظٚٞؾ

٘ميؾ   ،وٙٙيذٜ  آٚسي ثٝ ايٗ دِيُ ثبؿذ وٝ فٛأُ ٔحبفؾيز  سبة

وٙٙيذ. دس ثييٗ الـيبسػبٔقٝ،     يفب ٔيي دشإٞيشي سا دس ص٘ذٌي فشد ا

ثيـششي سٚثيشٚ ٞؼيشٙذ.    صاي فٛأُ سٙؾافشاد ٘ؾبٔي ٕٞٛاسٜ ثب 

ٞييب،  آٚسي دس اييٗ افيشاد ثيذٖٚ ؿيه ٕ٘يبيي اص سٛإ٘ٙيذي       سيبة 

اص آ٘ؼبيي وٝ فٛأُ ؿخلييشي   ٞب، أيذ ٚ لذسر اػز ٚ ؽشفيز

آٚسي افيشاد ثبؿيذ، اييٗ     ثيٙي وٙٙيذٜ ٔييضاٖ سيبة    سٛا٘ذ ديؾ ٔي

آٚسي سا  لذ داسد سب اسسجبط ثيٗ فٛأُ ؿخليشي ٚ سبةدظٚٞؾ ل

دس ثيٗ دا٘ـؼٛيبٖ دا٘ـيٍبٜ ٘ؾيبٔي ثشسػيي ٕ٘بييذ. ليٛا٘يٗ ٚ      

ويٝ   ؿٛد ٞبي ٘ؾبٔي ٔٛػت ٔي ٔمشسار ػخز حبوٓ ثش دا٘ـٍبٜ

ٞبي ثيـششي سا ٘ؼيجز   ٞبي ٘ؾبٔي اػششع دا٘ـؼٛيبٖ دا٘ـٍبٜ

يي ٔب٘ٙيذ  ٞب ثٝ ػبيش دا٘ـؼٛيبٖ سؼشثٝ ٕ٘بيٙذ ِزا ؿٙبخز ٚيظٌي

سا سٛا٘يذ ٔيب    آٚسي دس ايٗ لـش ػبٔقٝ ٔي فٛأُ ؿخليشي ٚ سبة

ٞيب ٚ   دس فٟٓ ايٙىٝ ثٝ چٝ دِيُ افشاد ثٝ كٛسر ٔشفبٚر ثٝ سٙؾ

 دٞٙذ سٕٖٞٙٛ ػبصد.  صا دبػخ ٔي ٞبي اػششع ٔٛلقيز

تررظيرٍغ

عشح وّي ديظٚٞؾ حبضيش سٛكييفي ٚ اص ٘يٛؿ ٕٞجؼيشٍي      

يٝ دا٘ـؼٛيبٖ وبسؿٙبػي ؤّغبِقٝ،  ٔٛسد ي آٔبسي ػبٔقٝاػز. 

 .ثٛد٘ؾبٔي وـٛس  سٚصي ؿجب٘ٝ ٞبي دا٘ـٍبٜيىي اص 

ثيٛد ويٝ اييٗ سقيذاد ثيٝ      ٘فش  380ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ حؼٓ 

ثٝ سفىيه ػبَ ٚ سؿيشٝ  دا٘ـؼٛيبٖ ثيٗ اص سٚؽ سلبدفي ػبدٜ 

ٔٙؾيٛس حفيؼ ٔيٛاصيٗ اخالليي دس     ٝ سحليّي ا٘شخبة ؿيذ٘ذ. ثي  

ؿشوز وٙٙذٌبٖ سٚؿٗ دظٚٞؾ، اٞذاف سحميك ٚ سٚ٘ذ وبس ثشاي 

 :ذؿٞب اص دٚ دشػـٙبٔٝ اػشفبدٜ  ٌشديذ. ػٟز ٌشداٚسي دادٜ

   (NEO-FFI)  ٘ئٛ فشْ وٛسبٜ ؿخليشي دشػـٙبٔٝ -1

 Conner & Davidson  آٚسي سييبة ٔميييبع -2

(CD-RISC) 

  NEO-FFI یتیصشخ پرسشنامه

اػيز،   NEO-PI-Rايٗ دشػـٙبٔٝ وٝ فشْ وٛسبٜ ٔمييبع  

ثيضسي    ٝ ػٟز ا٘ذاصٜ ٌيشي دٙغ فبُٔثبؿذ و ٌٛيٝ ٔي 60ؿبُٔ

ُ  اص ٞشوذاْؿٛد. ثشاي  ؿخليز اػشفبدٜ ٔي ٌٛييٝ   12 ٞيب  فبٔي

اي  دسػٝ 5دٞي آٟ٘ب دس لبِت ٔميبع ِيىشسي ٚػٛد داسد وٝ دبػخ

ٝ Mccrae  ٚ Costa. دزيش اػيز  أىبٖ اي ثيش سٚي   دس ٔغبِقي

٘فش دبيبيي ايٗ دشػـٙبٔٝ سا ثٝ سٚؽ آِفبي وشٚ٘جب  ثشاي  1492
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ٌشايييي،  ؿٙبػييي، سٚاٖ س٘ؼٛسخييٛيي، ثييشٖٚ ٚؽيفييٝفبٔييُ دييٙغ 

، 80/0، 86/0ثيٝ سشسييت   ٌـٛدٌي ثٝ سؼشثيٝ ٚ سٛافيك ديزيشي    

ٌشٚػييي فشؿييي ٚ   .>13= ٌييضاسؽ وشد٘ييذ  79/0، 69/0، 75/0

ٕٞىبساٖ ايٗ دشػـٙبٔٝ سا دس ايشاٖ ثٝ فبسػي سشػٕٝ ٚ ثيش سٚي  

ييي  دا٘ـؼٛيبٖ ايشا٘ي ٞٙؼبسيبثي وشد٘ذ. ثٝ ٔٙؾيٛس اسصييبثي سٚا  

ٔالوي ايٗ آصٖٔٛ اص ٔحبػجٝ ٕٞجؼشٍي ثييٗ دٚ فيشْ ٌيضاسؽ    

 تٌش اػشفبدٜ ؿيذٜ اػيز ويٝ ضيشاي     ؿخلي ٚ ٌضاسؽ ٔـبٞذٜ

ثٛدٜ ا٘ذ. ضشايت دبيبيي ايٗ آصٖٔٛ ثب  66/0سب  45/0حبكُ ثيٗ 

ٝ  87/0سيب   56/0اػشفبدٜ اص ضشيت آِفبي وشٚ٘جب  ثييٗ   دػيز   ثي

 >.14= آٔذٜ اػز

 اِٚييٝ،  ٞٙؼيبس  ثيش  ٜٚفال NEO-FFI ٘بٔٝ دشػؾ دبيبيي

ٔحبػيجٝ   1ثٝ ؿشح ػيذَٚ   ٔؼذدأًحمك دظٚٞؾ حبضش  سٛػظ

 .ٌشديذ

تٛؾظٔحمك NEO.FFI ٔمياؼ پايايي-1خسَٚ

 آِفأمياؼذطزٜ
 87/0قٙاؾيٚظيفٝ
 85/0ض٘دٛضذٛييضٚاٖ
 55/0ٌطاييتطٖٚ

 28/0تاظتٛزٖتٝتدطتٝ
 59/0تٛافك

  (CD-RISC) ديَيذظَى ٍ کًََر آٍريتاب هقياض

 25ذػٖٛ يييه اثييضاس يٛييييس ٚ ديٛآٚسي وٛ٘يي بةئميييبع سيي

ٝ    آٚسي سا دس ا٘ذاصٜ اِي اػز وٝ ػبصٜ سبةسػ اي  ٞيبي ديٙغ دسػي

آٚسي  ي سيبة  ٔي ػٙؼذ. حذالُ ٕ٘شٜ شر اص كفش سب چٟبسيييِيى

 آصٔٛد٘ي دس ايٗ ٔميبع كفش ٚ حذاوظش ٕ٘شٜ كذ اػز.

Cooner  ٚDavidson ـ  ٔيشٚس  ثب حيٛصٜ   دظٚٞـيي  ٔٙيبث

 ثٝ لبدس اثضاس ايٗ آٚسي ايٗ اثضاس سا سٟيٝ وشد٘ذ ٚ ٔقشمذ٘ذ وٝسبة

. ٕٞؼب٘ي دسٚ٘ي، دبيبيي ػزا آٚس غيشسبة اص آٚس سبة افشاد سفىيه

ثبصآصٔبيي ٚ سٚاييي ٍٕٞيشا ٚ ٚاٌيشاي ٔمييبع، ويبفي ٌيضاسؽ       

ُ    ؿذٜ  ا٘ذ ٚ ٌشچٝ ٘شبيغ سحّيُ فبُٔ اوشـبفي ٚػيٛد ديٙغ فبٔي

ي، افشٕيبد ثيٝ غشاييض ؿخليي ٚ      ؿبيؼشٍي ٚ اػشحىبْ ؿخل

سحُٕ فٛاعف ٔٙفي، دزيشؽ ٔظجيز فٛاعيف ٚ سٚاثيظ ايٕيٗ،     

ييذ وشدٜ اػز، چٖٛ أآٚسي س ٟٔبس، ٔقٙٛيز( سا ثشاي ٔميبع سبة

ا٘يذ،   ييذ ٘ـيذٜ أٞب ٞٙٛص ثٝ عٛس لغـ س دبيبيي ٚ سٚايي صيش ٔميبع

ٞيبي   آٚسي ثيشاي ٞيذف   ي وّيي سيبة   دس حبَ حبضش فمظ ٕ٘شٜ

>. دبييبيي ٚ سٚاييي فيشْ    15ؿيٛد =  ٛة ٔيي دظٚٞـي ٔقشجش ٔحؼ

ٝ   فبسػي ٔميبع سبة ٞيبي   آٚسي ٘يض دس ٔغبِقبر ٔميذٔبسي ٕ٘ٛ٘ي

يذ لشاس ٌشفشٝ اػز. افشجبس اييٗ  أيثٟٙؼبس ٚ ثيٕبس ٔٛسد ثشسػي ٚ س

 >.9= يذ ؿذٜ اػزسٛػظ ثـبسر سأي 1386س ايشاٖ دس ػبَ ػبصٜ د

ب  دس دظٚٞؾ حبضش ثشاي احيشاص دبييبيي اص سٚؽ آِفيبي وشٚ٘جي    

 اػز. 86/0اػشفبدٜ ؿذ، ضشيت آِفبي وشٚ٘جب  ثشاثش 

ّايافتِ

فشاٚا٘ي دا٘ـؼٛيبٖ ؿشوز وٙٙيذٜ دس ديظٚٞؾ    2دس ػذَٚ 

 ثٛد.ػبَ  22سب  18ٞب ثيٗ  ػٗ آصٔٛد٘ياسائٝ ؿذٜ اػز. 

ٞيبي سٛكييفي ؿيبُٔ ٔييبٍ٘يٗ، ا٘حيشاف       ، ؿبخق3ػذَٚ

بي ٔٛسد ديظٚٞؾ  اػشب٘ذاسد، حذالُ ٚ حذاوظش ٕ٘شٜ ثشاي ٔشغيشٞ

 دٞذ.  سا ٘ـبٖ ٔي

فطاٚا٘يآظٔٛز٘يٞاتٝتفىيهؾاَٚضقتٝزا٘كٍاٞي-2خسَٚ

ؾاَ

تحهيّي

-تطقٟٔٙسؾي

اِىتطٚ٘يه

ٟٔٙسؾي

٘يهٔىا

تفٍٙساضئسيطيتفطٔا٘سٞي



تؼساز

ٕ٘ٛ٘ٝوّي

 108 33 23 25 13 14چٟاضْ

 94 36 15 23 10 10ؾْٛ

 83 19 15 29 11 9زْٚ

 68 19 15 18 9 7اَٚ

 353 107 68 95 43 40 تؼسازوُ

ٞاٞايتٛنيفئتغيطٞائٛضزتطضؾيزضآظٔٛز٘ييافتٝ-3خسَٚ

وٕتطيٗ ٔتغيط

 ٕ٘طٜ

تيكتطيٗ

 ٕ٘طٜ

ا٘حطاف ٔياٍ٘يٗ

 اؾتا٘ساضز

 53/12 8/70 99 30 تابآٚضي

 74/7 8/15 46 0 ض٘دٛضذٛييضٚاٖ

 4/5 33 44 16 تطٌٖٚطايي

ٌي ٛز ٝتدطٝتٌك  9/3 8/24 34 13 ت

 71/5 4/32 48 11 تٛافك

 3/6 9/37 48 18 ٚظيفٝقٙاؾي
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ثيٗ يقٙي دٙغ  ٞبي ديؾ ، ٔيضاٖ ٕٞجؼشٍي ٔشغيش4دس ػذَٚ 

ٌشايي، ٌـٛدٌي  س٘ؼٛس خٛيي، ثشٖٚ فبُٔ ثضسي ؿخليز  سٚاٖ

ؿٙبػي( ثيب ٔشغييشٔالن يقٙيي     سؼشثٝ، سٛافك دزيشي ٚ ٚؽيفٝ  ثٝ

 آٚسي ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. سبة

آٚضيايةٕٞثؿتٍيپٙحػأُتعضيقرهيتتاتابضط-4خسَٚ

   ٕٞجؼشٍي ضشيتٔشغيش

 ضٚاٖض٘دٛضذٛيي
**53/0- 

 تطٌٖٚطايي
**46/0 

 018/0 تدطتٌٝكٛزٌيتٝ

 پصيطيتٛافك
**38/0 

 ٚظيفٝقٙاؾي
**58/0 

** 01/0>p
 

 4ثذػيز آٔيذٜ اص ػيذَٚ     ضيشيت ٕٞجؼيشٍي  ثب سٛػٝ ثيٝ  

ؿٙبػيي ٚ   ٌشايي، ٚؽيفٝ ٔـخق ؿذ ثيٗ فبُٔ ؿخليشي ثشٖٚ

آٚسي ٕٞجؼيشٍي ٔظجيز ٚ    ثيب ؿيبخق سيبة   دزيشي فبُٔ سٛافك

ايييٗ دس حبِيؼييز وييٝ ثيييٗ فبٔيييُ    داسي ٚػييٛد داسد. ٔقٙييي

داسي  آٚسي ٕٞجؼيشٍي ٔٙفيي ٚ ٔقٙيي    س٘ؼٛسخٛيي ثب سيبة  سٚاٖ

ٚػٛد داؿز دس خلٛف فبُٔ ٌـٛدٌي ثٝ سؼشثٝ، ثب سٛػيٝ ثيٝ   

     ٝ سؼشثيٝ ثيب    ػذَٚ ثبال ٔـخق ؿيذ ويٝ فبٔيُ ٌـيٛدٌي ثي

آٚسي ساثغٝ ٔظجز ِٚيي ضيقيف ٚػيٛد داؿيز ٚ ثيٝ ِحيبػ        سبة

آٔبسي ايٗ ساثغٝ ٔقٙبداسي ٘جٛد. ثٙبثشايٗ ايٗ فبُٔ دس سؼضييٝ ٚ  

 ٞبي ثقذي ِحبػ ٍ٘شديذ. سحّيُ

ثييٝ ٔٙؾييٛس دبػييخ ثييٝ ايييٗ ػييساَ وييٝ چٟييبس فبٔييُ      

ؿٙبػيي سيب    ٚ ٚؽيفٝدزيشي  ٌشايي، سٛافك س٘ؼٛسخٛيي، ثشٖٚ سٚاٖ

ٗ  ييب٘غ سيبة  چٝ ا٘يذاصٜ ٚاس  وٙٙيذ، اص سحّييُ    ٔيي  آٚسي سا سجييي

سٌشػيٖٛ چٙذ ٌب٘ٝ ثٝ سٚؽ ٌبْ ثٝ ٌبْ اػشفبدٜ ؿذ. ٘شبيغ اييٗ  

 آٚسدٜ ؿذٜ اػز.  5آصٖٔٛ دس ػذَٚ 

 

ٞايقرهيتتطچٙسٌا٘ٝاؾتا٘ساضزػأُ تحّيُضٌطؾيٖٛ-5خسَٚ

آٚضيتاب

R2 sig T Beta B 
    ِفٝٔؤ

قاذم

ػسزثاتت 89/20    

 ٚظيفٝقٙاؾي 58/0 58/0 59/13 0001/0 34%

 ض٘دٛضذٛييضٚاٖ -27/0 -27/0 08/5 0001/0 5%

      

ٝ     يبفشٝ ؿٙبػيي   ٞبي ايٗ آصٖٔٛ ٘ـيبٖ داد ويٝ فبٔيُ ٚؽيفي

 % 34آٚسي اػييز ٚ  ي سييبة ثيٙييي وٙٙييذٜ لذسسٕٙييذسشيٗ ديييؾ

، p<0001/0 وٙييذ  ثيٙييي ٔييي  سغييييشار سييبة آٚسي سا ديييؾ 

8/184;f)  ٖ ٛ  ٚ فبٔيُ سٚا اص ٚاسييب٘غ ٔشغييش   %  5خيٛيي   سس٘ؼي

. دس (p ،87/111;f<0001/0 وٙيييذ  ٚاثؼيييشٝ سا سجيييييٗ ٔييييي

ثييييٗ دٚ فيييبُٔ ؿخليشيييي   ٔؼٕيييٛؿ اص ٔشغيشٞييبي ديييؾ 

آٚسي سا  % اص ٚاسيب٘غ سبة39س٘ؼٛسخٛيي،  ؿٙيبػي ٚ سٚاٖ ٚؽيفٝ

  ثيٙي وشد٘ذ. ديؾ

گيريتحثًٍتيدِ

 ٞذف اص دظٚٞؾ حبضش ثشسػيي ٘ميؾ ديٙغ فبٔيُ ثيضسي     

٘شيبيغ   آٚسي دس دا٘ـؼٛيبٖ ٘ؾبٔي ثٛد. ؿخليز ثب ؿبخق سبة

ٞب ثيبٖ وشد وٝ ساثغٝ ٔظجز ٚ ليٛي ثييٗ فبٔيُ     حبكُ اص دادٜ

، ٘ـيبٖ داد آٚسي ٚػٛد داؿيز. اييٗ يبفشيٝ     ؿٙبػي ٚ سبة ٚؽيفٝ

فٙٛاٖ يه كفز ؿخليشي ثبسص ٝ ؿٙبػي آٟ٘ب ث افشادي وٝ ٚؽيفٝ

ليشاس داس٘يذ اييٗ    آٚسي ٘يض دس ػغح ثباليي  اػز دس ؿبخق سبة

 ٚ Fayombo =6 ،<Nakayaيبفشيييٝ ثيييب ٘شيييبيغ سحميميييبر 

 ٌٚشٚػيييي فيييشؽ  >Hayes ٚ Joseph =10 >7=ٕٞىيييبساٖ 

سيٛاٖ   ثبؿذ. دس سجييٗ ايٗ ٘شيؼٝ ٔيي  ٔي ٕٞشاػشب>، 11ٕٞىبساٖ =

ٞيبي   چٙيٗ ٌفز افشاد ٚؽيفٝ ؿٙبع ثيٝ فّيز داؿيشٗ ٚيظٌيي    

ثش٘بٔيٝ دس  اي ٕٞیٖٛ خٛدوبسآٔذي ثبال، داؿشٗ ٘ؾيٓ ٚ   ثشػؼشٝ

ٓ      ص٘ذٌي، ٔؼئِٛيز دٞيي، داساي   ديزيشي ثيبال، ٚيظٌيي خيٛد٘ؾ

ٞيبي ٚالقيي خيٛد ٞؼيشٙذ،      اسصيبثي ؿٙبخشي كيحيح اص سٛا٘يبيي  

آيٙذ ٚ اص عشفي سٕبييُ   صا ثش ٔي ثٟشش اص دغ فٛأُ سٙؾثٙبثشايٗ 
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ٔيذاس، اسسجيبط فبٔيُ ٚؽيفيٝ      ِٝأثٝ اػشفبدٜ اص ساٞجشد ٔمبثّٝ ٔؼي 

ٞيبيي   >. فالٜٚ ثش ٚيظٌي8= وٙذ ٔي آٚسي سا سٚؿٗ ؿٙبػي ٚ سبة

قذ ثب سشويجيي اص  ٞب اؿبسٜ ؿذ ايٗ ثُ ؿٙبػي ثذاٖ قذ ٚؽيفٝوٝ دس ثُ

ػٛيي ٚ لب٘ـ ثٛدٖ  كفبسي چٖٛ ديٙذاسي، خذا سشع ثٛدٖ، كشفٝ

ْ ؿذٜ اػز. ٔزٞت فبُٔ ٘يشٚٔٙذي ثشاي سبة آٚسي اػيز.  أسٛ

لبثيُ  ايٕيبٖ سٛا٘يبيي    ٞبي ثيب  دس ٔٛاػٟٝ ثب ؿشايظ ٘بٌٛاس، ا٘ؼبٖ

دٞٙذ. ثؼيبسي اص افشاد ٔزٞجي ايٗ احؼبع  اي ٘ـبٖ ٔي ٔالحؾٝ

سا داس٘ذ وٝ ايٕبٖ ثٝ آٟ٘ب دس ٍٞٙبْ ثحشاٖ ثٝ فٙٛاٖ يه فشكز 

ثشاي دػشيبثي ثٝ ديبٔذٞبي اسصؿٕٙذ ثيـشش وٕه خٛاٞيذ ويشد.   

Pargament  ٚCumminges خبعش ٘ـبٖ وشد٘ذ وٝ ديب٘ز 

 وٙذ. يؼبد ٔيآٚسي ا ٞبي ٟٔٓ ص٘ذٌي سبة ثشاي اػششع

وٝ اٌش افيشاد اص ِحيبػ فبٔيُ     ٘ـبٖ دادديٍش يبفشٝ دظٚٞؾ 

ب ٘ييض  ٟآ٘  آٚسي ٌشا٘ي دس ػغح ثباليي ثبؿٙذ سبة ؿخليشي ثشٖٚ

٘شيبيغ  ؛ثبؿذ ٞب دس ػغح ٔغّٛثي ٔي ٞب ٚ سٙؾ دس ٔمبثُ اػششع

>. دس 9= ييذ اييٗ يبفشيٝ اػيز   أثـبسر ٘يض دس سحبكُ اص دظٚٞؾ 

ٖ  سٛاٖ سجييٗ ايٗ ساثغٝ ٔي ٌيشا   چٙيٗ اػشٙجبط وشد وٝ افشاد ثيشٚ

ٞبيي اص لجيُ دشا٘شطي ثٛدٖ، ػخز وٛؿي، ؿيبد   ثٝ دِيُ ٚيظٌي

ٔٙييذ ثييٛدٖ، داؿييشٗ ػييجه ٞييبي فييبعفي ٔظجييز،    رأٚ ػييش

ٞبي اػشٕيبفي   سقبُٔ ٚ فقبِيز يٞبي ٔظجز، ػغٛح ثبال ٞيؼبٖ

آٚسي داس٘يذ.   ٚ سٚاثظ ثيٗ فشدي كٕيٕب٘ٝ، ساثغٝ ليٛي ثيب سيبة   

ؿيٙبخشي ثؼييبس    ذ وٝ ٞيؼب٘بر ٔظجز ٔٙبثـ سٚأٖحممبٖ ٔقشمذ٘

وٙذ دس ٔمبثُ فـبس سٚا٘يي اص   ٟٕٔي ٞؼشٙذ وٝ ثٝ فشد وٕه ٔي

دس  طشي اػشفبدٜ وٙذ، ِزا ايٗ افشاد احشٕبالًساي ٔ ٞبي ٔمبثّٝ سٚؽ

آٚسسش ٞؼيشٙذ. أيب اص ػيٛي     سش ٚ سبة ٔمبثُ حٛادص ػخز ٔمبْٚ

ٝ ٔقىٛع داؿيز  آٚسي ساثغ س٘ؼٛسخٛيي ثب سبة ديٍش فبُٔ سٚاٖ

س٘ؼٛسخٛيي ٔٛػيت   ايٗ ثذاٖ ٔقٙبػز وٝ فبُٔ ؿخليشي سٚاٖ

آٚسي اييٗ   بةسي سش ثبؿٙذ ٚ  ٞب ٘بسٛاٖ ؿٛد افشاد دس ٔمبثُ سٙؾ ٔي

يييذ اييٗ   أافشاد ٍٞٙبْ ثشٚص ٔـىُ وٕشش اص ػيبيشيٗ اػيز دس س  

ٚ ٕٞىيبساٖ ٚ   Campbell-sillsسٛاٖ ثيٝ ٔغبِقيبر    يبفشٝ ٔي

سٛاٖ ٌفز ويٝ     سجييٗ ايٗ يبفشٝ ٔي >. دس8،9ثـبسر اؿبسٜ ٕ٘ٛد =

اي اػز ويٝ آٔيبدٌي ٞيؼب٘يبر ٔٙفيي ٚ      س٘ؼٛسخٛيي ػبصٜ سٚاٖ

ٔمبثّٝ ضقيف دس سٚيبسٚيي ثيب ٔـيىالر ٚ دؿيٛاسي دس وٙشيشَ     

س٘ؼٛسخيٛيي ٔيالن    >. اٌشچٝ ٕ٘شار ثبالي سٚا5ٖٞب داسد = سىب٘ٝ

سـخيق ٔـىالر ثبِيٙي ٘يؼشٙذ، ِٚيي ؿيٛاٞذ ٔٛػيٛد ٘ـيبٖ     

س٘ؼٛس دس ثشاثش اخشالَ ٚ دشيـب٘ي فيبعفي   شاد سٚاٖدٞذ وٝ اف ٔي

دزيشسش٘ييذ. اص آ٘ؼييبيي وييٝ افييشاد ثييب ٕ٘ييشٜ ثييبالي       آػيييت

ثيٝ خيٛد    ،ٞبي ؿيٙبخشي غّيظ   س٘ؼٛسخٛيي ثٝ دِيُ اسصيبثي سٚاٖ

دٞٙيذ ٚ ٔٛلقييز سا    فشكز فىش وشدٖ ٚ ٔيشٚس ٔؼيبِٝ سا ٕ٘يي   

ٝ     دسػز دسن ٕ٘ي اي ٘بوبسآٔيذ   وٙٙيذ دس ٘شيؼيٝ اص ػيجه ٔمبثّي

آٚسي  >. اص اييٗ سٚ سقؼجيي ٘يذاسد ويٝ سيبة     7= وٙٙيذ  فبدٜ ٔياػش

س٘ؼٛسخٛيي ٘ـبٖ دٞيذ. دس ٚاليـ    اي لٛي ٚ ٔٙفي ثب سٚاٖ ساثغٝ

س٘ؼٛسخٛيي اػز، ٚ  دزيشي ٚ اػششع يىي اص ػغٛح سٚاٖ آػيت

ثييٝ احشٕييبَ صيييبد افييشادي وييٝ ٕ٘ييشٜ دييبييٙي دس ٔميييبع      

>. 11اس٘ذ =آٚسي ثباليي د آٚس٘ذ، سبة دػز ٔيٝ س٘ؼٛسخٛيي ث سٚاٖ

ديزيشي ثيب    دس سجييٗ ساثغٝ ٔظجز ٚ ٔقٙيبداس ثييٗ فبٔيُ سييٛافك    

ٝ     آٚسي ٔي سبة دِييُ ػيبصٌبسي دس    سٛاٖ ٌفز ويٝ اييٗ افيشاد ثي

 ٞبي وبسي، اػشٕبفي ٚ داؿشٗ سٚحيٝ ٚ سؼشثيبر ٔظجز، ٔٛلقيز

ٗ  سٚاثظ ثٝ ٌشايؾ ، داساي ثيٝ افيشاد ديٍيش    افشٕيبد  ٚ فيشدي  ثيي

ٞيبي   افيشادي ويٝ سفشيبس    .>8سفشبسٞبي فيشا اػشٕيبفي ٞؼيشٙذ =   

ثبؿيٙذ،   اػشٕبفي داس٘ذ داٚعّجب٘ٝ دسكذد وٕه ثٝ ديٍشاٖ ٔي فشا

ٟٔشثبٖ ٚ ثبفبعفيٝ ٞؼيشٙذ، ثيٝ ساحشيي اص خغبٞيب ٚ سفشبسٞيبي       

دٞذ ايٗ افيشاد اص   سحميمبر ٘ـبٖ ٔي ٌزس٘ذ. ٘بٔٙبػت ديٍشاٖ ٔي

ٜ  وٕشيش  ٔيذاس  ٞيؼبٖ ساٞجشد ، اص عشفيي ثيشاي   ذوٙٙي  ٔيي  اػيشفبد

آٚسي داؿشٗ خّك ٚ خٛ ٚ احؼبػيبر ٔظجيز،    دٖ سبةدػز آٚسٝ ث

ٖ  ٕٞذِي٘شٔؾ دس ثشاثش ديٍشاٖ،  ػيٛيي،   ، ييبسي ٚ دسن ديٍيشا

ثيٙي ضيشٚسي   ٌيشي ػبصٌبسا٘ٝ، خٛؽ ٞبي اسسجبعي، وٙبسٜ ٟٔبسر

آٚسي  دزيشي ثب سيبة  داس فبُٔ سٛافك دس ٘شيؼٝ اسسجبط ٔقٙي .اػز

دٚ ٔشغيش سا  دس ايٗ دظٚٞؾ ثب سٛػٝ ثٝ ٔـششوبر ٔٛػٛد ثيٗ ايٗ

ٗ سٛاٖ سجييٗ ٕ٘ٛد.  ثذيٗ كٛسر ٔي ويٝ سحمييك    ثب فٙبيز ثٝ ايي

   ٝ سٚصي  حبضش ثش سٚي دا٘ـؼٛيبٖ ٘ؾبٔي ويٝ دس دا٘ـيٍبٜ ؿيجب٘

وٙٙيذ، ا٘ؼيبْ ؿيذٜ ٚ دا٘ـيؼٛيبٖ اص ثيذٚ ٚسٚد ثيٝ        سحليُ ٔي

وٙٙيذ، دس ٘شيؼيٝ ٘يشٔؾ دس     دا٘ـٍبٜ ص٘ذٌي ٌشٚٞي سؼشثٝ ٔيي 

سيشيٗ   ثيٛدٖ يىيي اص ضيشٚسي    فجبسسي ػبصٌبسٝ ثشاثش ديٍشاٖ ٚ ث

دس ٟ٘بييز ٘شيبيغ حبكيُ اص     ؿشايظ ص٘ذٌي دس ايٗ ٔحيظ اػز.
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ايٗ دظٚٞؾ ساثغٝ ٔظجز ِٚي ضقيفي ثيٗ فبٔيُ ٌـيٛدٌي ثيٝ    

ٞيبي   ايٗ ٘شيؼٝ ثب يبفشٝ ٘ـبٖ داد،آٚسي سا  سؼشثٝ ثب ؿبخق سبة

 >.  9،16ثـبسر، ػشٚلذ ٚ ٕٞىبسٖ ٕٞؼٛ اػز =

طيش أس ٕ٘ٛد، آٌيبٞي اص سي  سٛاٖ چٙيٗ اؽٟيب عٛس خالكٝ ٔيٝ ث

 ؿيٛد ٚ اص  ٞبي ؿخليشي ٔٛػت ٔيذيشيز ثٟشيش آٖ ٔيي    ٚيظٌي

 ثشاثيش  دس ػيبصي  ٔلٖٛ ٘ٛفي آٚسي عشفي ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ سبة

ٚ   سٚا٘ي ٔـىالر  سا ٔظجيز ص٘يذٌي   وبسوييشد  اػشٕيبفي اػيز 

سٛا٘ذ وٕيه   ٔي آٚسي سبة دٞذ، ِزا دظٚٞؾ ٚ ٔغبِقٝ ٔي افضايؾ

خلييٛف ٝ ا٘ييي دا٘ـييؼٛيبٖ، ثييصيييبدي ثييٝ اسسمييبء ػييالٔز سٚ

ثٙبثشايٗ ٔغبِقبسي وٝ ثيش   ،ٕ٘بيذ ٞبي ٘ؾبٔي  دا٘ـؼٛيبٖ دا٘ـٍبٜ

اي  ٌيييشد اص إٞيييز ٚيييظٜ سٚي ايييٗ لـييش ػبٔقييٝ كييٛسر ٔييي

ؿٛد دس ٔغبِقبر آسي فالٜٚ ثش  ديـٟٙبد ٔي ثشخٛسداس خٛاٞذ ثٛد.

ٞيبي   كفبر ؿخليشي، فٛأُ ديٍشي اص ػّٕيٝ ٘ميؾ ٟٔيبسر   

آٚسي ثشسػي ؿيٛد. اص ديٍيش ػيٛ، ثشسػيي      بةاي ٘يض، دس س ٔمبثّٝ

آٚسي دس ػبيش الـبس ػبٔقٝ وٝ دس ٔـبغُ دش اػششع فقبِيز  سبة

آٚسي ٔٙشٟيي   سٛا٘ذ ثٝ ؿٙبخز ثٟشيش ٔٛضيٛؿ سيبة    داس٘ذ ٘يض ٔي

 ٖ دا٘ـيٍبٜ   يىيي اص  ؿٛد. چشا وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ايٗ دظٚٞؾ دا٘ـيؼٛيب

ثٛدٜ ٚ سقٕييٓ اييٗ ٘شيبيغ ثيٝ ػيبيش افيشاد ٔيؼيش        وـٛس ٘ؾبٔي 

  ٛاٞذ ثٛد.٘خ
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The role of personality traits in predicting 

military students’ resilience 

*Nodjoumi S1, Bahrami H2 

Abstract 

Background: This study aimed to assess the role of personality traits 

(five major factors of personality) to predict military students’ 

resilience level. 

Materials and Methods: 353 randomly selected students studying at a 

military university in Iran took part in this correlational study. Two 

questionnaires were used to collect data on the research variables: 

NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) with 60 items and Connor–

Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Pearson correlation 

coefficient and multiple regression analysis were run using stepwise 

method. 

Results: It was observed that such personality traits as 

Conscientiousness, Extraversion and Agreeableness were 

positively and significantly related with Resilience in participants. 

Only Neuroticism had a significant inverse relation with Resilience, 

with Openness to experience showing no significant relationship 

with Resilience. Regression analysis showed that 

Conscientiousness was the most powerful factor in predicting 

Resilience. It could predict 34% of the change in Resilience. Also 

Neuroticism could explain 5% of the variance in the standard 

variable (i.e. resilience). 

Conclusion: Totally, two predictor variables could explain 39% of the 

variance in resilience. Given the results, understanding the 

personality characteristics can help predict individuals’ resilience in 

stressful situations. 

Keywords: Personality, Psychological resilience, Military 
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