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Abstract
The purpose of this investigation was studied
relationship between personality characteristic
(neuroticism, extraversion, openness, consciousness,
and agreeableness) & general health with scholastic
achievement in psychologic students. Thus, number
345 (185 boys and 160 girls) selected systematic
randomly and tested by Neo-FFI & GHQ-28.
Results illustrated That have been done to multiple
variables method there is significant relationship
among personality characteristic, general health &
scholastic achievement However, have been attained
that rate of neuroticism (-0/480) factor &
openness(0/121)factors. also, certained that between
general health & scholastic achievement correlation
quotient (-0/305).
Keywords: neuroticism, general health, scholastic
achievement.
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مقدمه

امروزه نظامهای آموزشی در تمام کشورهای هج ان از اهمیت فزاینده ای برخوردارند و ب کی ناونع ه ی زا  ا نب یاهشزر ی مامت رد یدا      

یدانند و برای افزایش آن تالش میکنند تا در راس یات
یشوند به طوری که همگان آن را سرمایه ای عظیم م 
کشورهای هج ان مطرح م 
یو کیفی آن اقدامات مطلوبی را صورت دهند(ملک عبدی) 2001 ،
ارتقاء سطح کم 

  

از این رو ورود به دانشگاه با تغییرات زیادی در روابط ا تج ماعی و فردی دانشجویان همرااه اس گژیو .ت یییییها ای ف ،یگداوناخ و یدر

یهای روان
عوامل هوشی و شناختی ،متغیرهای مربوط به طبقه اقتصادی ،ا تج ماعی و فرهنگی ،نظام انگیزشی و نگرشی و باالخره ویژگ 
شناختی و شخصیتی دانشجویان از مهمترین عواملی هس نت د که در واکنش به استرس در آنها س مه بس یاز ی و دنراد  و ،تمالس تیعض     
یک نن د .بروز مشکالت عاطفی ،خانوادگی ،ا تج ماعی ،اقتصادی ،روابط بین فردی و  ...به
نت درستی و پیشرفت حت صیلی آنان را تعیین م 

دنبال آن ایجاد استرس و واکنشهای دانشجویان به استرس و تاثیر آن بر پیشرفت حت صیلی و معدل ایشان از اهمیت زیادی برخ رادرو
است و مو بج

یشود.
شکست یا موفقیت حت صیلی در آنان م 

بر اساس مطالعات بین المللی که به روی  71کشور هج ان (شیلی ،انگلس  ،لیئارسا ،ناریا ،دنه ،ناتسراجم ،دنالنف ،نات ای یلات ا ه  ،ل ،دن

      

یتوانند  12تا  20درصد واریانس پیشرفت حت صیلی را توجیه کند(هیوسن  ،7691ک ویک و ربمو زز ززز  ، 1973پوروسی
شخصیتی م 

، 1973

زالندنو ،اسکاتلند ،سوئد ،ایاالت م حت ده ،فرانسه ،آلمان ،روسیه و ژاپن) انجام گرفته است ،نشان داده شده است که عوامل انگیزشی و
ثراندایک  ، 1973کارول  ،5 197لویس و ماساد .)5 197هرچ عزبدن ممم بسی صختم زا یرا ص عم یاهرازبا نی تتتتتتت بر یریگ هزادنا رتایاپ و رت     

یتواند رابطه بین عاطفه و انگیزش و شخصیت را با پیشرفت حت صیلی ب ته ر نشان دهند .اما آنها
انگیزش و شخصیت به موضوع درسی ،م 

مطمئن نیس نت د که این نوع اندازه گیری حتی در ب ته رین شرایط بتواند بیش از  20درصد واریانس پیشرفت حت صیلی را توجیه کند.
یدهند که بعضی از دانشجویان ممکن است به اختالالت روانی مبتال ش روط هب .دنو ی هک 
با این وصف ،بررسیهای متعددی نشان م 

عسگری در پژوهشی که بروی  634نفر از دانشجویان دانشگاه لرستان با استفاده از آزمون  GHQبه انجام رسانید ،به این نتیجه دست
یبه نسبت ب یالا ی و دنرادروخرب 
یافت که دانشجویان لرستان از سالمت عموم 

   

نآ قایتشا ،ور نیا زا ا مادا هب ن ه تفرشیپ و لیصحت        

حت صیلی در حد مطلوب است .هرچند که دانشجویان مسن تر و نیز دانشجویان دورههای شبانه در مقایسه با دیگر دانشجویان دانشگا اه

یدهند که مقایسه دانش دک ه هها ا ی تشر ا هه هههها ای
لرستان از سالمت عمومیکمتری بهره مند بودند .با این وجود ،یافتههای پژوهشی نشان م 
حت صیلی و نیز بررسی وضعیت سکونت و وضعیت تاهل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،دارای رابطه معنی داری نیست.

یدهد دانشجویان دورههای حت صیالت تکمیلی که در آنان استرس به هنگام اجرای ام حت انات
شواهد دیگری نیز وجود دارد که نشان م 
یشوند و این امر ممکن است
به طرز قابل تو هج ی افزایش مییابد ،دارای نمرههای بیشتری در مقیاس روان رنجوری آزمون  NEOم 

یگذارد( .دیویدفونتانا .)5 199
یایشان را به مخاطره بیندازد که به تبع آن به روی پیشرفت حت صیلی ایشان اثر سوئی م 
سالمت عموم 

فارنهام و چنگ ( ) 997 1پرسشنامههای شادی آکسفورد GHQ ،و NEOرا به روی  512دانشجوی دانشگاه آکسفورد اجرا کردند و
دریاف نت د که روان رنجوری بیشترین همبستگی را با شادی ( )- 0/44دارد .هم نچ ین همبستگی شادی با برون گرایی (  )0/ 39و با وظیفه
شناسی (  )0/ 31به دست آمد .آنان در بررسیهای خود دریاف نت د که افراد شاد از سالمت عمومیبیشتری برخوردارند.

یرابطه دارد .پژوهشگران نتیجه گیری کردند افرادی
در چند بررسی مشخص شده است که برون گرایی به طور مثبتی با سالمت عموم 

یگیرن کیتنژ تروص هب ،د ی نراد ار یناجیه یرادیاپ یگدامآ  ددد د دددد ددددددددد
که در برون گرایی نمره باال و در روان رنجور خویی نمره پایین م 
(کوستا و مک کری  ، 1984واتسون ،کالرت ،مک ای تن ایر وهامیکر .) 1998
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بررسی که بر روی  00 1مرد و زن دانشجو انجام پذیرفت نشان داد آنهایی که نمره زیادی در برون گرایی گرف نت د .ب هنآ زا رته ای هک ی    
یدر برون گرایی کسب کردند قادر به کنار آمدن با استرسهای روزم نینچمه نایارگ نورب .دندوب هر
نمره کم 

جویای کمک و حمایت ا تج ماعی برای برخورد با استرس بودند (امیرخان ،ری زینگر و سو ویکرت ) 1998

متحا اب ا ب ل ی یرتش        

بررسی دیگری درباره دانشجویان دانشگاه نشان داد که طی یک دوره  4ساله ،برون گرایان احتماال تعداد بیشتری از رویدادهای مثبت

نظیر نمرههای باال ،ترفیع ساالنه ،یا افزایش حقوق و مزایا ،نامزدی و ازدواج را تجربه کرده اند .دانشجویانی ک دایز هرمن ه ی در ناور    

رنجور خویی گرفته اند .برای رویدادهای منفی مثل بیماری ،تصادف ،افزایش وزن ،جریمه رانندگی ،یا نپذیرف قوف هرود رد ندش هت    
لیسانس ،آمادگی بیشتری داش نت د (مگنوس ،دینر ،فوجی تا ،و پاوت )5 199

در بررسی دیگری ،اشخاصی که در توافق پذیری و وظیفه شناسی نمره باال کسب کرده بودند ،از اشخاصی ک هرمن تافص نیا رد ه     
پایین به دست آورده بودند از شاخصهای سالمت عمومیبیشتری برخوردار بودند (مک کری و کوستا  ) 1996پژوهش رگید نارگ ی   

دریاف نت د افرادی که در روان رنجور خویی باال بودند برای افسردگی ،اضطراب و س وب دعتسم رتشیب ،دوخ شنزر د دن       ( مروج ، 987 1

یو سطح باالتری از ناراحتیهای روانی با نمرههای باال در
یهای جسم 
یدهند که تعداد بیشتر از بیمار 
شها نشان م 
پارکس  ) 1988پژوه 
عامل روان رنجور خویی رابطه دارد (الرسن و کاسی ماتیس  ، 1996اورمل و ولفات ) 1998

شها ا و تغییر
یگیرند ،به داشتن تمایالت روشنفکرانه گسترده ،و جستجوی فعاالنه چ لا ش ش
افرادی که در باز بودن به تجربه نمره باالیی م 
یگیرند ،به احتمال بیشتر مشاغل خود را تغییر میییده ،دن
گرایش دارند .آنها در مقایسه با افرادی که نمره پایین در باز بودن به تجربه م 

حرفههای متفاوت را ام حت ان میک نن د و تغییرات زندگی بیشتری را ان ظت ار دارند (مک کری و کوستا .) 1996

افرادی که در وظیفه شناسی نمره باالیی کسب میک نن د به قابل اعتماد بودن ،مسئول بودن و کارآمدن بودن گرایش دارند ،آنها معموال
یگیرند(گلدبرگ  .) 2000پژوهشها ا نش نا
یآورند ،نمرههای ب ته ری در مدرسه م 
از افرادی که در وظیفه شناسی نمره پایین به دست م 

ی و ظ یفه
یگیرند احتماال سالمتر هس نت د و بیش هدنز رت    میییمان رب .دن رسیییییها ای ط لو ی ی
یدهند افرادی که در این عامل نمرههای باالیی م 
م 
شناسی که برخی از آنها آزمودنیهای یکسانی را نزدیک به  70سال بررسی کردند نشان میده رد هک یصاخشا ،دن د دوک نارو کی     

نمره باالیی در عامل وظیفه شناسی گرف نت د ،از نظر جسمیسالمتر بودند و بیشتر زنده ماندند(ب تو  ، ،کی زرکیو و یلو     ، 1998فری و نمد
شها هم نچ ین نش یاهنآ دنا هداد نا ی هک  د رررر ررررر توافق ذپ یری یالاب هرمن  ی تسد هب 
همکاران  ، 1999مارشال و همکاران  .) 2001پژوه 

یآورند ،دارای حس همکاری ،یاری دهنده ،فداکار ،درستکار و از خود گذشته اند (دیگمن ، 1996جان .) 1998
م 

یدانشجویان ورودی س لیصحت لا ی   
هم نچ ین کافی ،بوالهری و پیروی (  )5 199در بررسی پیشرفت حت صیلی و سالمت عموم 

    

1994 - 95

چهار دانشگاه علوم ،فنی و م نه دسی ،هنر و ادبیات دانشگاه هت ران،که با استفاده از آزمون  SCL-90-Rصورت گرفت .به ای تن ن ی هج   

یدانشجویان هت رانی و شهرستانی ،دانش و رتخد نایوج دکشناد ،رسپ هههه هههههها ا و س یذپ یلوبق هیمه ر هتف    
دست یاف نت د که بین سالمت عموم 
شدگان ،تفاوت معنی داری و ب نیا رد .درادن دوج ررر رررررسی  نیگنایم  ن تسرهش نایوجشناد هرم ا مامت رد ین عبا اد ،نومزآ انثتسا هب ی         

پرخاشگری ،بیش از دانشجویان هت رانی بود .نمره کل آزمون دانشجویان پسر باالتر از دانشجویان دختر بوده اما تفاوت معنی داری بین

آنها مشاهده نگردید(طب و تزکیه  ،2 00 2شماره .) 43

فرشید فرد(  ) 1374نیز در حت قیق خود نشان داد که دانشجویان مشروطی ،نمرات آسیب شناختی ب تالا ر تسد هب ی    
دانشجویان مش د ینعم توافت یطورشم ریغ و یطور اری حل زا اظ پی رش ف یلیصحت ت

میییآوردن نیب و د   

شهوژپ نیا جیاتن .دراد دوجو اشن ن ،داد   

     

    

یپایین تری دارند.
دانشجویانی که از نظر پیشرفت حت صیلی عملکرد ضعیفی دارند مشکال تسا و ت ررس بیشتر و در نتیجه سالمت عموم 
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بنابراین با توجه به اطالعات جمع آوری شده از منابع مذکور میتوان چنین نتیجه گرفت که ویژگیها ای شخصیتی  :ریظن  ب ارگ نور     
یتواند ضامن سالمت عمومیباشد که در نهای رما نیا ت    
بودن ،وظیفه شناس بودن ،باز بودن به تجربه و توافق پذیر بودن با ا تج ماع ،م 

یشود .بر عکس روان رنجوری نه هنت ا منجر ب مع تمالس شهاک ه
باعث افزایش پیشرفت و عملکرد حت صیلی م 
باعث کاهش پیشرفت حت صیلی و در نتیجه افت حت صیلی هم میگردد.

وووو ووووومیمیییش هکلب ،دو   

رو ش

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری

یواحد روده رد هک دوب ن لاس     
جامعه آماری این پژوهش ،شامل دانشجویان دختر و پسر دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسالم 
حت صیلی  2009 -01 20در این دانشگاه به حت صیل اشتغال داش نت د .از این جامعه ،تعداد  581دانش و رسپ یوج

روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب و مورد آزمون قرار گرف نت د.

 061دانش اب رتخد یوج    

ابزار

ی :GHQ-28این پرسشنامه توسط گلدبرگ در سال  1973طراحی شده است .سوالهای این پرسشنامه به
پرسشنامه سالمت عموم 

یپردازد و شامل نشانههایی مانند افکار و احساسات ناب نه جار و نج بههایی از رفتار قابل
بررسی وضعیت روانی افراد در یک ماهه اخیر م 

مشاهده است .این سوالها به موقعیت کنونی و چهار حوزه کارکردی شامل :نشانگان جسمی ،اضطراب ،اختالل در ک کراک و شن رد   
ا تج ماعی ،و افسردگی تاکید میک نن د .گلدبرک و ماری(  ) 1998این مطالعهها را فرا حت لیلی کردند و به این نتیجه رسیدند ک طسوتم ه   

حساسیت  GHQ-28برابر با ( ٪ 84بین  ٪ 77تا  )٪ 89و متوسط ویژگی آن برابر با ( ٪ 82بین  ٪ 78تا  )٪ 85است .در ایران نیز هومن با
هنجاریابی فرم  GHQ-28به روی یک نمونه  157نفری از دانشجویان ،مقدار ض بیر

سها ای عالیم
افلآ ی ر خابنورک  ا قم یارب یا سسسسس سسسسس

جسمی  ،٪ 85عالیم اضطرابی  ،٪ 87اختالل در کنش و کارکرد ا تج ماعی  ٪ 76و عالیم افسردگی  ٪ 91و برای کل مقیاسییی کههه نشاننن
دهنده سالمت عمومیاست برابر  ٪ 85گزارش کرده است.

یباشد که از فرم تجدید نظر شده  NEO-PI-Rاقتباس ش و هد
پرسشنامه شخصیتی  :NEO-FFIاین پرسشنامه شامل  60سوال م 

یکند (مک ک یر
پنج عامل شخصیتی،روان رنجوری برون گرایی ،باز بودن به تجربه ،توافق پذیری و وظیفه شناسی را اندازه گیری م 

و کوستا .) 1992 ،در پژوهشسی که توسط گروسی و فرشی (  ) 2001انجام گرفته است ،ضریب آلف ارب خابنورک یا ی ر ناور  ن یروج     
 ،٪ 86برون گرایی  ،٪ 73باز بودن به تجربه  ،٪ 56توافق پذیری  ٪ 68و وظیفه شناسی  ٪ 87به دست آمده است.

پیشرفت تحصیلی :پیشرفت حت صیلی دانشجویان در این پژوهش بر اساس معدل درسی آنان در هدش روظنم و هعلاطم هتشذگ مرت

است.
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یافتهها

جدول مولفههای توصیفی:

جداول مولفههای استنباطی:

یهای شخصیتی
جدول  -2تحلیل رگرسیون چند گانه برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای مربوط به ویژگ 
پیشرفت حت صیلی

پیش بینی ک نن دهها

T

سطح معنی داری
0/ 000

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده (بتا)

عدد ثابت

51/555

-

**9/989

روان رنجوری

0/930

0/ 111

1/ 407

0/161

باز بودن به تجربه

0/320

0/730

0/ 607

0/545

برون گرایی

-0/ 113

-0/ 201

**-2/868

0/ 004

توافق پذیری

-0/ 012

-0/320

-0/ 307

0/957

وظیفه شناسی

0/440

0/ 099

1/824

0/551

**  F=3/ 498و  R2 =0/640تعدیل شده و  R2 = 0/560و R =0/542
** معنی دار در سطح 0/10

یشود ،مقدار )0/560( R2بدین معنی است که نزدیک به  7درصد از واریانس پیشرفت حت صیلی
همانطور که در جدول باال مشاهده م 

یشود .به عبارت دیگر 7 ،درصد از پراکندگی مشاهده شده در پیشرفت حت صیلی توسط
توسط پنج متغیر ویژگیهای شخصیت تبیین م 

این  5مولفه توجیه میشود .مقدار  Rمشاهده شده ( )0/542نیز نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر میییتوان یارب د   

پیش بینی استفاده شود .عالوه بر این ،نسبت  Fمحاسبه شده (  )3/ 498در سطح اطمینان  99درصد معنی ربانب .تسا راد  ا ،نی     مییی ناوت
نتیجه گرفت که بین متغیرهای ویژگیهای شخصیتی و پیشرفت حت صیلی در گروه مورد مطالعه همبستگی معنی دار وجود دارد .ب رد ا

نظر گرفتن اطالعات جدول باال از بین پنج مولفه هنت ا مولفه برون گرایی با ضریب بتای  -0/ 201معنی داراست.یعنی با مراجعه به آماره

یتوان قضاوت کرد که همبستگی منفی و معنی دار با پیشرفت حت صیلی (در سطح  )0/10دارد و میتواند پیش
 tو سطوح معنی داری م 
بینی ک نن ده سطح پیشرفت حت صیلی گروه نمونه باشد .عالوه بر این ،با توجه به تهج

ی ناوت
همبستگی این متغیر با پیشرفت حت صیلی م 

نتیجه گرفت که با افزایش یک واحد در این متغیر برون گرایی متغیر پیشرفت حت صیلی به ترتیب  0/ 201واحد کاهش مییابد.
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یهای شخصیتی
یبر اساس متغیرهای مربوط به ویژگ 
جدول  -3تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی سالمت عموم 
سالمت عمومی

پیش بینی ک نن دهها

T

سطح معنی داری
0/ 010

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده (بتا)

عدد ثابت

16 /243

-

* 2/ 579

روان رنجوری

0/265

-/084

** -7/ 097

0/ 000

باز بودن به تجربه

0/742

0/121

*2/423

0/120

برون گرایی

-0/ 196

-0/ 104

-1/947

0/280

توافق پذیری

-0/321

-0/ 072

-1/621

0/162

وجدانی بودن

0/380

0/560

0/649

0/543

**  F= 24 /942و  R2 =0/ 311تعدیل شده و  R2 = 0/423و R =0/965
** معنی دار در سطح  * 0/10معنی دار در سطح 0/ 05

یتوسط
یشود ،مقدار  )0/423( R2بدین معنی است که  32 /4درصد از واریانس سالمت عموووم 
همانطور که در جدول باال مشاهده م 

یتوسط این
یشود .به عبارت دیگر 32 /4 ،درصد از پراکندگی مشاهده شده در سالمت عموم 
پنج متغیر ویژگیهای شخصیتی تبیین م 

یتواند ب شیپ یار   
 5مولفه توجیه میشود .مقدار  Rمشاهده شده ( )0/965نیز نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر م 

بینی استفاده شود .عالوه بر این ،نسبت  Fمحاسبه شده ( ) 24 /942در سطح اطمینان  99درصد معنی دار است .بنابراین ،می تن ناوت ی هج   

یدر گروه مورد مطالعه همبستگی معنی جو یراد  و  د د رد اب .درا رظن     
گرفت که بین متغیرهای ویژگیهای شخصیتی و سالمت عموم 
اتب ی   

گرفتن اطالعات جدول باال از بین پنج مولفه هنت ا دو مولفه روان رنجوری با ضریب بتای (  )-0/ 48و باز بودن به تجربه با ض بیر

یتوان قضاوت کرد مولفه روان رنجوری همبستگی منفی
( )0/121معنی دار هس نت د ،یعنی با مراجعه به آماره  tو سطوح معنی داری ،م 

ی(به ترتیب در سطح ٪1
یدارد و مولفه باز بودن به تجربه همبستگی مثبت و معنی داری با سالمت عموم 
و معنی داری با سالمت عموم 

یگروه نمونه باشند .عالوه بر این ،با توجه به تهج
یتوانند پیش بینی ک نن ده سالمت عموم 
و  ) ٪5دارند که م 

همبستگی این متغیرها با

ی -0/084کاهش و با اف کی شیاز
ینتیجه گرفت که با افزایش یک واحد در متغیر روان رنجوری ،متغیر سالمت عموم 
سالمت عموم 
ییابد.
ی 0/121واحد افزایش م 
واحد در متغیر باز بودن به تجربه ،متغیر سالمت عموم 

یو پیشرفت تحصیلی
جدول  -4ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معناداری آن بین سالمت عموم 
سالمت عمومی

پیشرفت حت صیلی

- 305

1

143

343

تعداد

1

-. 305

همبستگی پیرسون سالمت عمومی

343

143

تعداد

000 .

000 .

همبستگی پیرسون پیشرفت حت صیلی
سطح معناداری

سطح معناداری

یو پیشرفت حت صیلی همبستگی برابر  -0/ 305وجود دارد .از آنجا که نمره ب تالا ر رد  GHQ
جدول  3نشان میدهد بین سالمت عموم 
یافراد ب رد اهنآ هرمن ا تبسن نومزآ نیا سپ دراد سکع         
یکمتر است یا به عبارت دیگر سالمت عموم 
نشان دهنده سالمت عموم 

یرابطه مثبت وجود دارد.
یتوان نتیجه گرفت در سطح  a =0/10بین پیشرفت حت صیلی و سالمت عموم 
م 
بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش مشخص شد که بین ویژگیهای شخصیتی دانشجویان و پیشرفت حت صی ب .دراد دوجو هطبار نانآ یل د ینعم نی

هک    

   

نزدیک به  7درصد از واریانس پیشرفت حت صیلی توسط پنج متغیر ویژگیهای شخصیتی تبیین شده است .به عبارت دیگر 7 ،درصد از
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پراکندگی مشاهده شده در پیشرفت حت صیلی توسط این پنج مولفه :روان رنجوری ،برون گرایی ،بازبودن به تجرب  ،ه وووظیف نش ه ا و یس

توافق پذیری توجیه میشود .این در حالی است که بر اساس مطالعات بین المللی یور هب هک       71کش هج رو ا طسوت ن      IEAانج ما

گرفته ،نشان داده شده که عوامل انگیزش و شخصیتی میتواند حداکثر  12تا  20درصد واریانس پیش لیصحت تفر ی .دننک هیجوت ار      
(تورشن  ، 1369هیوسن  ،1769تومبر و کیوز  ، 1973پوروسی

 ، 1973ثران کیاد

 ، 1973ک لورا

 ،5 197ل داسام و سیو     ،5 197فونتانا

یرسد پژوهش حاضر با نتایج حت قیقات بین اللمللی هماه رب هوالع .تسا گن ،نآ نیا رد هفلوم جنپ
 .)5 199با این وصف،به نظر م 

      

شخصیتی ،هنت ا مولفه برون گرایی با ضریب بتای (  )-0/ 201همبستگی منفی و معنی داری با پیشرفت حت صیلی دارد که نش نا میییدهد

شهای برون گرایی دارند و عمدتا افرادی سخت کوش ،جاه طلب،
دانشجویانی که از پیشرفت حت صیلی ب ته ری برخودارند ،کمتر گرای 
پیشرفت گرا ،اندیشمند ،محافظه کار ،مستقل ،تکرو ،هنت ا و گاها خجالتی هس نت د که عمدتا مشخصه اصلی درون گرایی است .ب نیاربان
یرسد که در پژوهش حاضر ،افرادی که گرایش درونگرایی دارند ،از پیشرفت حت صیلی ب ته ری برخوردار باشند.
به نظر م 

یدانشجویان رابطه وجود دارد .در این میان ،دو مولفه روان
در این پژوهش مشخص شد که بین ویژگیهای شخصیتی و سالمت عموم 

شهای متعددی که در مقوله روان
رنجوری ( )-0/084و باز بودن به تجربه ( )0/121از معناداری بیشتری برخوردارند .این یافته با پژوه 
رنجوری توسط تورشن (  ،) 1981وایت(  ،) 1981جورم( ،) 987 1پارکس(  ،) 1988فوجی تا ا ،پ  توا ( (  ،)5 199الرن تساک و س ی تام  یس    

(  ،) 1996فارنهام چنگ ( ،) 199 7اورمال و ولفات(  ،) 1998فوتر و همکاران(  ،) 1998و در ایران ،باقری و همکاران (  ،) 1373پاالهانگ

یو بروم  دن ((  ) 1379و اس  یرایدنف (( ) 387 1انج ما
و همکاران (  ،) 1374خزائلی (  ،) 1374بحیرینیان و صداقتی (  ،) 1378بحیرینیان ،قاس سسم 

گرفته است ،هماهنگ است.

یباالیی برخوردارند ،قادر به ک تن رل اس و بارطضا ،سرت
در این حت قیق مشخص شده افرادی که از سالمت عموم 

اا اااحس یگدرسفا سا   

یبرن رد .د
بوده ،و رویدادهای زندگی را به طور مثبت ارزیابی میک نن د .شور و شوق زندگی در آنها باالست و از زندگی خود لذت م 

یگیرند به داشتن احساسات منفی همچن ترس ،غم ،برانگیختگی هیج ،مشخ ،ینا
حالی که ،افراد که نمره زیادی در روان رنجوری م 

احساس گناه ،احساس کالفگی دائمیو فراگیر ،افزایش وزن ،جریمه رانندگی ،تص  اب فدا ا ای ،لیبموت  رد ندش هتفریذپن د رو هههههه هههههههها ای
حت صیالت تکمیلی ،آمادگی بیشتری دارند.

یگذارد ،از این رو ،افرادی که نمره باالیی در مقیاس روان
از آنجایی که هیجانات منفی ،در سازگاری فرد با محیط اثر ناخوشایندی م 

یآوردند ،احتمال بیشتری دارد که دچار باورهای غلط و غیر منطقی شوند .این افراد،ک تن رل کمیبه تکانههای خود
رنجوری به دست م 
دارند و از درجه سازگاری پایین تری با دیگران برخوردارند و قادر به مدیریت کردن زمان و اس دنتسین سرت  ،،، ،،از ای ور ن  ، ،از اس دادعت
بیشتری برای ابتال به انواع اختالالت و بیماریهای روانی از جمل رون تالالتخا ه و رطضا ریظن :کیت ا  و ب ا یگدرسف  ،،،،،،، ،،،،،،ی تالالتخا ا

سوماتیک مانند ناراحتیهای قلبی -عروقی ،گوارشی و پوستی و حتی پسیکوتیک برخوردارند.

  

یگیرند ،به داشتن تمایالت روشن فکرانه گس و ،هدرت
یرسد دانشجویانی که در باز بودن به تجرب نمره باالیی م 
عالوه بر آن ،به نظر م 
یگیرند به احتمال بیش رت
جستجوی فعاالنه چالش و تغییر گرایش دارند .آنها در مقایسه با افرادی که نمره پایین در باز بودن به تجربه م 

یک نن د و تغییرات زندگی بیشتری را ان ظت ار دارند.
یدهند .حرفههای متفاوت را ام حت ان م 
مشاغل و حتی رشته حت صیلی خود را تغییر م 

عالوه بر ای هن ا در این حت قیق ،ضریب همبستگی (  )-0/ 305بین دو متغیر سالمت عمومیو پیشرفت حت صیلی به دست آمد .از آنج هک ا   

یتوان نتیجه گرفت که بین دو متغیر ،رابطه مثبت و
یپایین تر است ،لذا م 
نمره بیشتر در آزمون  GHQ-28نشانگر سطح سالمت عموم 

معنی داری وجود دارد.
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   ن،  فرگوس نب،)5 199 ( (  اسچاماکر و همک  نارا،) 1992 ( تایرل،) 990 1(شهای انجام شده توسط رابینز
 بنابراین نتیجه این حت قیق با پژوه

 ) هماه گن1374 (  فرشید فر،) 1373 (  بوالهری و پیروی، کافی، و در ایران،)5 199 (  واتر فورد، ریکینسون،)5 199 (شک و بودیگلوس

یتوانند به پیشرفت حت صیلی مطلوبی نائل شوند
  م،یباالیی برخوردارند
 یرسد که دانشجویانی که از سطح سالمت عموم
  به نظر م.است

 از زمینه سالمت جسمیو روانی خوبی برخوردار بوده،تهای حت صیلی خوب نایل شده اند
 و یا این که دانشجویانی که عمدتا به پیشرف

.اند

     ویژگیها ای نظی هب ندوب زاب ر:به طور کلی با توجه به یافتههای به دست آمده از پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجه گیری کرد که

یو پیشرفت
  تا حدی درون گرا بودن و از همه مهمتر داشتن ثبات هیجانی (روان رنجور نبودن) س مه عمده ای در سالمت عموم،تجربه
.حت صیلی دانشجویان رشته روانشناسی دارد

   یدهد که به م ظن ور افزایش پیشرفت حت صیلی دانشجویان باید به منابع درونی از جمل گژیو ه یییییها ای شخصیتی هنآ  ا
 این حت قیق نشان م

 بنابراین پیش هن اد میشود حت قیقات بیشتری در ای و هنیمز ن. نه صرفا به ویژگیهای بیرونی مثل کیفیت برنامههای آموزشی.متمرکز شد

سهای هر یک از عوامل
  صورت گیرد تا رابطه پیشرفت حت صیلی با خرده مقیاNEO به ویژه با استفاده از فرم بلند پرسشنامه شخصیتی

 عالوه بر آن وجود تحقیقاتی که در آنها به صورت همزمان تاثیر عوامل درونی مثل(ویژگیهای.پنج گانه با دقت بیشتری بررسی شود
 استفاده از اساتید، و عوامل بیرونی مثل (کیفیت برنامهها و اهداف آموزشی... ، سبکهای تفکر، هوش و استعداد، خالقیت،شخصیتی

.یرسد
  را بر پیشرفت حت صیلی بررسی نماید ضروری به نظر م... ، استفاده از فن آوری آموزشی مناسب،مجرب و کارآزموده
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