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Extended Abstract 

Abstract 

The aim of this study was to determine the relationship between 

personality traits and social support, life satisfaction and academic 

performance of students of Payame Noor University of Yazd. The 

research method was descriptive-correlative. The statistical population of 

the study included 477 psychology students of Payame Noor University 

of Yazd in the academic year 2020-2021. The sample size of the study 

was 213 based on Krejcie and Morgan table which were selected by 

means of simple random sampling method. Data collection tools were 

Costa and McCray (1992) Personality Traits Questionnaire, Sherburn & 

Stewart (1991) Social Support Questionnaire, Diner Life Satisfaction 

Questionnaire (1985) and Pham and Taylor (1999) Academic 

Performance Questionnaire. In order to analyze the collected data, 
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Pearson correlation coefficient test and multivariate regression test were 

used. Findings of this study showed that there is a significant relationship 

between the variable components of personality traits with social support, 

life satisfaction and academic performance (P <0.01). It seems that 

planning to educate children in the early years of education can be useful 

in order to create and strengthen personality tendencies and academic and 

psychological outcomes in later years of life. 

Introduction 
Recognizing the personality traits of individuals and using appropriate 

educational models in order to promote educational goals in the 

educational program of students is of great importance. Personality means 

a specific pattern of reactions, cognitions, motivations and feelings that is 

relatively stable over time and is useful for distinguishing people from 

each other. Thus, the term personality includes all the characteristics 

necessary to describe recurring internal states and relatively stable 

patterns of interpersonal differences in feeling, thinking, trying, and 

acting and reacting (Sharifi, et al., 2021). In the model of the Big Five 

Personality Factors, they introduced five strong factors including 

extroversion-introversion, neuroticism, agreeableness, conscientiousness, 

and longing for new experiences (Tavakoli & Mansour Lakoorej, 2020). 

According to psychologists, personality creates boundaries for academic 

performance that may be adapted to environmental conditions and 

demands. The most important criterion for measuring learners in the 

educational process is academic performance and application of what has 

been learned (Amiri, 2021). Academic performance means the ability to 

prove success in achieving the outcome for which it is designed and 

planned (Lester, et al., 2013). Self-efficacy means feeling confident in 

one's ability to meet the requirements of education and educational 

activities. Emotional effects are related to a person's reaction to a set of 

emotions such as anxiety and worry. Planning means the ability to 

organize lesson activities in a specific and feasible manner and the proper 

use of time to accomplished educational assignments. Lack of control 

over outcome means the belief that increasing one's activities does not 

lead to the desired result. Motivation also refers to the empowerment of 

behavior for further study and academic motivation to obtain a higher 

score and obtain a job or to improve skills and general knowledge 
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(Mohamadikarkani, et al., 2019). This study tries to answer the question 

whether there is a significant relationship between personality traits with 

social support, life satisfaction and academic performance of students of 

Payame Noor University of Yazd? 

Theoretical framework 
Studies have shown that there is a relationship between personality 

traits and academic performance. In a study over the students, Atash 

Afrooz and Araban showed that personality traits of openness and 

conscientiousness enhance academic performance by encouraging 

students to adopt an in-depth study approach. Compatibility personality 

traits also improve academic performance in students by adopting a 

strategic study approach (Atashafrouz & Araban, 2017). Ghasemi in a 

study on female high school students showed that there is a positive 

relationship between personality traits and academic performance 

(Ghasemi, 2016). Another factor related to personality traits is social 

support. Social support refers to tangible informational, emotional, and 

instrumental responses that one receives from others (Mahdian & 

Ghaffari, 2016). Azizi & Shahbazian's study of migraine patients showed 

that the relationships between all five personality dimensions with 

irrational beliefs and perceptions of social support were significant (Azizi 

& shahbaziyan Khonig, 2018). life satisfaction is a factor that can be 

related to people's personality traits. According to Diner, life satisfaction 

is the positive perception and pleasant feeling of a person according to his 

values, needs and desires towards different realms or qualities of life 

(Diener, et al., 2003). The idea that life satisfaction is hidden in potential 

growth, self-realization and satisfaction of needs is rooted in the theory of 

humanism and positive psychology (Kvintova & Sigmund, 2016). People 

with higher life satisfaction use more effective and appropriate coping 

styles, experience deeper emotions, have better general health, and have 

fewer personality problems (Haroonrashidi & Sharifinia, 2021). Life 

satisfaction has a significant effect on all aspects of personality, the 

quality of action and reaction toward the life events (Ilanloo, et al., 2020). 

Methodology 
The present study was descriptive correlative. This research was also 

applied in terms of purpose. The statistical population of the study 
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included 15,000 students of Payame Noor University of Yazd in the 

academic year 2020-2021. Due to the large size of the statistical 

population, the researcher limited his statistical population to 477 

psychology students. The sample size was 213 based on Krejcie and 

Morgan table. Costa and McCray personality traits questionnaire, 

Sherborne and Stewart social support questionnaire, Diner life 

satisfaction questionnaire and Pham and Taylor academic performance 

questionnaire were used to collect information. In order to analyze the 

collected data, Pearson correlation coefficient test and multivariate (focal) 

regression test were used by SPSS statistical software. 

Discussion and Results 
The highest mean of variable components of personality traits is 

related to extraversion-introversion component with an average of 35.74 

with standard deviation of 8.73, the lowest mean of variable of 

personality traits is drelated to neurotic component with average of 26.67 

with standard deviation of 8.98, the mean of social support variable is 

70.99 with a standard deviation of 11.18, the average variable of life 

satisfaction is 15.97 with a standard deviation of 5.83, the average 

variable of academic performance is 71.10 with a standard deviation of 

11.21. 

The significance level of Kolmogorov-Smirnov test for all studied 

variables is more than 0.05. Therefore, the test result is not significant for 

any of the variables and as a result, the distribution of all variables is 

normal, so parametric tests can be used to test the research hypotheses. 

Multivariate (focal) regression statistical test has been used to test the 

research hypothesis. The value of Wilkes's lambda statistic is 0.831, 

which is significant at the level of α = 0.01. Therefore, it can be said that 

there is a significant relationship between the components of personality 

traits as "predictor variables" with social support, life satisfaction and 

academic performance as "criterion variable" with a probability of 0.99. 

The root correlation value of the first root is 0.590, the percentage of 

common variance between the two combinations of predictor and 

property variables is 59%. Therefore, it can be said with 99% probability 

that 59% of variable components of personality traits based on the 

variables of social support, life satisfaction, and academic performance is 
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predictable. The first focal correlation is significant and in the first focal 

correlation, respectively, the variables of racism (-0.799), extroversion-

introversion (0.724), longing for new experiences (0.716), 

agreeableness (0.719) Conscientiousness (0.727) show predictability and 

the greatest effect of these variables on the criterion variables 

(neuroticism, conscientiousness, extraversion-introversion, agreeableness, 

eagerness to new experiences) are predictable, respectively. In the first 

focal correlation, the neuroticism variable was 79.9%, the 

conscientiousness variable was 72.7%, the extroversion-introversion 

variable was 72.4%, the agreeableness variable was 71.9%, and the desire 

for new experiences variable was 71.6%. Predictable components of 

social support are life satisfaction and academic performance, and in 

general it can be said that the predictive power of variable components of 

personality traits (neuroticism, conscientiousness, extraversion-

introversion, agreeableness, eagerness to experience Fresh) for social 

support, life satisfaction and academic performance is (73.70) percent. 

Conclusion 
The aim of this study was to determine the relationship between 

personality traits with social support, life satisfaction and academic 

performance of students of Payame Noor University of Yazd. Findings of 

this study showed that there is a relationship between the variable 

components of personality traits with social support, life satisfaction and 

academic performance. Regarding the relationship between personality 

traits and academic performance, the present finding was consistent with 

the study of Atashafrouz and Araban (2017), Ghasemi (2016), Moradi 

(2015) and Tamannaeifar and Mansourinik (2014). Explaining this 

finding, it can be said that neuroticism is a negative predictor of academic 

performance, this aspect of personality trait includes sensitivity of having 

unreal thoughts, weak control over desires, tendency to experience 

psychological disturbance in the form of agitation, anger, dejection, 

shame, hate, and a range of negative emotions; Regarding the relationship 

between personality traits and life satisfaction, the present finding is 

consistent with the study of Diner et al. (2003), Blunti et al. (2004), 

Joshanloo and Afshari (2011), Volodina et al. (2019) and Dehghani 

(2018).. In explaining this finding, it can be said that the extrovert has a 

strong predetermined goal and desire. These positive traits in extroverted 
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personalities help to solve problems in the educational environment 

through planning and perseverance and increase life satisfaction. 

Regarding the relationship between personality traits and social support, 

the present finding is consistent with the study of Baranzuk (2019), 

Kokraviz et al. (2008) and Azizi and Shahbazian Khooniq (2018). In 

explaining this finding, it can be said that people with a high degree of 

extraversion have a greater desire and interest in their work and try to 

show their creativity. 

Keywords: Personality Traits, Social Support, Life Satisfaction, 

Educational Performance 
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و  یاز زندگ تیرضا ،یاجتماع تیبا حما یتیشخص هایویژگیرابطه 

 انیدانشجو یلیعملکرد تحص

  1میترا نورادی

  دهیچک

و  یزندگ از تیرضا ،یاجتماع تیبا حما یتیشخص یهایژگیو انیمرابطه  نییتع مطالعه حاضر با هدف

 یمبستگهاز نوع  یفیپژوهش توصانجام شد. روش دانشگاه پیام نور یزد  انیدانشجو یلیعملکرد تحص

ی لیتحصدر سال  دانشگاه پیام نور یزد یشناسروانرشته  انیدانشجو شامل قیتحقی بود. جامعه آمار

نفر  213 و مورگان یبر اساس جدول کرجس قیحجم نمونه تحق نفر بودند. 477د به تعدا 1400-1399

 هادادهی آورجمعی تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار ریگنمونهتعیین شد که با استفاده از روش 

شربورن و ی اجتماع تیحما(، پرسشنامه 1992) کری کاستا و مک تیشخصی هایژگیوپرسشنامه 

 لوریم و تفا یلیپرسشنامه عملکرد تحص( و 1985) نریدا یزندگاز  تیرضا(، پرسشنامه 1991) استوارت

و  رسونیپ یمبستگه بیاز آزمون ضر شدهیگردآور یهاداده لیوتحلهیتجز منظوربه( بود. 1999)

 یهایژگیوی متغیر هامؤلفهبین مطالعه نشان داد  نیای هاافتهاستفاده شد. ی رهیچندمتغ ونیآزمون رگرس

 وجود دارد داریمعنرابطه  یلیو عملکرد تحص یاز زندگ تیرضا ،یاجتماع تیحما با یتیشخص

(01/0 > P .)در جهت  یآموزش هیاولدر دوران  کودکان تیتربدر جهت  یزیربرنامه رسدیم نظر به

ی زندگی بعدی هاسالی در شناختروانی و لیتحصی امدهایپو  یتیشخص یهاشیگرا تیتقوو  جادیا

 سودمند باشد.

 .لیتحصی، عملکرد زندگاز  تیرضای، اجتماع تیحما، تیشخص یهایژگیو: یدیکل کلمات
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 مقدمه

 آن با متناسب آموزشی الگوهای از استفاده و افراد شخصیتی هایویژگی شناخت

 زیادی اهمیت از انیدانشجو آموزشی برنامه در پرورشی و آموزشی اهداف ارتقاء منظوربه

و  هاانگیزه، هاشناخت، هاواکنشاز  یمشخص یالگو یبه معنا 1تیشخص .است برخوردار

است.  دیافراد از هم مف زیتما یبوده و برا داریاحساسات است که در طول زمان نسبتاً پا

مکرر  حاالت فیتوص یاست که برا اتیشامل تمام خصوص تیح شخصالاصط ترتیباینبه

ش و کنش و الدر احساس، تفکر، ت یفرد نیب هایتفاوتاز  دارینسبتاً پا یو الگوها یدرون

را  یتیشخص هایویژگیو کاستا  یمک کر(. 2021harifi, et al., S)است  یواکنش ضرور

فکر، احساس و عمل  داریپا ینشان دادن الگوها لیدر تما یفرد هایتفاوتابعاد  عنوانبه

بزرگ  عاملیپنج  الگوی در ن،یهمچن هاآن (. ,1987McCrae & Costa) کنندمی فیتعر

 ،5پذیریتوافق  ،4نژندیروان ،3گراییدرون - گراییبرونشامل  قویپنج عامل  ،2شخصیت

 ,Tavakoli & Mansour Lakoorej) کردند معرفیرا  7به تجارب تازه اشتیاقو  6شناسیوظیفه

است  ایدرجهو آن  گرددمیاز صفات اطالق  ایخوشهبه  گراییدرون - گراییبرون (.2020

 دارایشور و شــوق،  دارایو  طلبهیجان، جسور، فعال، معاشرتی، پرانرژیشخص،  که

افراد به همسان بودن با  گرایشبه  پذیری توافق احساسات مثبت هست. دارایو  نفساعتمادبه

، مهربان دوستنوع، روراست، اعتمادقابل، پذیری توافق ویژگی. افراد با یابدمیارتباط  دیگران

 شناسیوظیفه هستند. قلبخوش، متواضع و فروتن و پیرو، ازخودگذشتگی خصیصه دارایو 

، شناسوظیفه، منظم، شایسته فردیباال،  شناسیوظیفهاست. فرد با  اطمینان قابلیتسنجش  معیار

                                                 
1. personality 

2. big five 

3. extroversion- introversion 

4. neuroticism 

5. agreeableness 

6. conscientiousness 

7. openness 
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 تواناییبه  نژندیروان .است)مشاور(  اتکاقابلو  شناسوقت، شخصیانضباط  دارایهدف جو، 

. اندپایین عاطفیات ثب دارای نژندیروان ویژگی. افراد با شودمیفرد در تحمل استرس مربوط 

 زدهشتابو  پذیرآسیب، خجالتیاسترس،  دارای، ناامیدو  مأیوس، عصبیافراد نگران،  این

، هنری هایجلوه، عالقه به تخیلقدرت  دارایبه تجارب تازه  اشتیاق ویژگیافراد با  هستند.

 و اقدام گرا هستند ایده دارای، با احساسات باز، دیگران هایایدهنسبت به  کنجکاو

(2016Gholipour, et al.,  .)عملکرد  یبرا ییحدود و مرزها تیشخص روانشناسان، باور به بنا

 .ابدیانطباق  یطیمح هایخواستهو  طیحدود ممکن است با شرا نیکه ا کندمی جادیا یلیتحص

، کارگیریبهو  1یلیتحصآموزش، عملکرد  ندیدر فرا رندگانیادگیسنجش  اریمع ترینمهم

در اکتساب  تیاثبات موفق ییتوانا یبه معنا یلیتحص عملکرد(.  ,2021Amiriاست ) هاآموخته

 ترینمهم(.  ,.2013Lester, et alاست ) شدهریزیبرنامهو  ریزیطرحآن  یاست که برا یامدیپ

آن است.  رانیفراگ یلیتحص عملکرد وهیبه اهداف، ش دنیدر رس ینظام آموزش تینشانة موفق

 زیفرد و ن یو ذهن شناختیروان هایویژگی یعنی یعوامل درون تأثیرتحت  یلیتحص عملکرد

شامل  تحصیلیعملکرد  تیلور(. بر اساس نظر فام و  ,1989Willis) قرار دارد یرونیعوامل ب

 انگیزشو  پیامدفقدان کنترل  ،ریزیبرنامه ،هیجانی تأثیرات ،خودکارآمدیهمچون  هاییمؤلفه

خود  تواناییبه  اطمیناناحساس  ،2خودکارآمدیمنظور از  (. ,1999Pham & Taylor)است 

به واکنش  ،3هیجانی تأثیراتاست.  آموزشی هایفعالیتو  تحصیلی مقتضیاتبه  پاسخگوییدر 

 ،4ریزیبرنامهمربوط است.  نگرانیاضطراب و  قبیلاز  هیجاناتاز  ایمجموعهفرد در مقابل 

و استفاده مناسب از  اجراقابلمشخص و  صورتبه درسی هایفعالیت دهیسازمان توانایی یعنی

امر است  ایناعتقاد به  ،5پیامداست. منظور از فقدان کنترل  آموزشی تکالیفانجام  برایزمان 

                                                 
1. academic performance 

2. self-efficacy 

3. emotional effects 

4. planning 
5. lack of outcome control 
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 نیروبخشیبه  نیز 1انگیزش. شودنمیدلخواه  نتیجهفرد منجر به کسب  هایفعالیت افزایشکه 

 یاشغل  نکسب نمره باالتر و به دست آورد برای تحصیلی انگیزهو  بیشترطالعه م منظوربهرفتار 

 مطالعات(.  ,.2019Mohamadikarkani, et alاشاره دارد ) عمومیو دانش  هامهارتبهبود 

و  افروزآتشوجود دارد.  رابطه تحصیلیو عملکرد  شخصیت هایویژگی بین انددادهنشان 

با  شناسیوظیفهو  یگشودگ یتیشخص صفاتنشان دادند  دانشجویان رویبر  ایمطالعهعربان در 

. دهندمیرا ارتقاء  یلیعملکرد تحص قیمطالعه عم کردیبه سمت اتخاذ رو انیسوق دادن دانشجو

 انیدر دانشجو یمطالعه راهبرد کردیبا اتخاذ رو یریتوافق پذ یتیشخص یژگیو نیهمچن

 ایمطالعه در یقاسم(.  ,2017Atashafrouz & Araban) بخشدمیرا بهبود  یلیعملکرد تحص

و عملکرد  یتیشخص هایویژگی انیمدانش آموزان دختر مقطع متوسطه نشان داد که  رویبر 

دانش  رویبر  ایمطالعه در یمراد(.  ,2016Ghasemiرابطه مثبت وجود دارد ) یلیتحص

دانش  یلیبا عملکرد تحص یتیشخص هایویژگی انیمآموزان دوره دوم متوسطه نشان داد که 

 رویبر  ایمطالعه در یفر و منصور یتمنائ(.  ,2015Moradi) دآموزان رابطه مثبت وجود دار

 یلیبا عملکرد تحص بودنو با وجدان  ییدو صفت روان رنجورخو نینشان داد که ب انیدانشجو

عوامل  از گرید یکی(.  ,2014Tamannaeifar & Mansourinik)ارتباط معنادار وجود دارد 

 هایپاسخبه  2یاجتماع تیحما. است یاجتماع تیحما ،یتیشخص هایویژگیبا  مرتبط

 کندمی دریافت دیگرانکه شخص از  شودمی گفته یو ابزار یعاطف ،یعاتالملموس اط

(2016Mahdian & Ghaffari, .) به یوابستگ و تعلق احساس جادیا با یاجتماع تیحما 

 مانندمت و سال با مرتبط یرفتارها ،یزندگ از تیرضا ،یزندگ تیفیک بهبود باعث گرانید

 نان،یاطم ،یشخص را به داشتن احساس راحت تواندمی و ( ,.2017Liu, et al) شودمی هااین

 ,Sarafino & Smith) دیتعلق داشتن و مورد محبت قرار داشتن به هنگام فشار و تنش مجهز نما

 طیشرا دربا استرس  یسازگار ییو توانا دیام شیافزا موجب نیهمچن یاجتماع تی(. حما2014

                                                 
1. motivation 

2. social support 
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 هایویژگی بینرابطه  بیانگر(. مطالعات 2014Attias, -Dreyer & Schwartz) شودمیسخت 

 هایسازمانکارکنان  رویبر  ایمطالعه در بارانزوک. اندبوده اجتماعی حمایتبا  شخصیتی

 مثبت رابطه یاجتماع تیبا حما یتیشخص هایویژگی انیدر آمستردام نشان داد م یخدمات

 نشان داد که باوجدانو همکاران  کوکراویز تحقیق نتایج(.  ,2019Baranczuk) دارد وجود

کننده  بینیپیش یو معنادار توجهقابل طوربههستند که  یتیصفات شخص گراییبرونبودن و 

صفات ممکن است به  نیا نیهمچن. باشندمیدر طول زمان  شدهادراک یاجتماع تیحما

 Cukrowicz, et) شود منجر شتریب شدهادراک یاجتماع تیو حما تربخشرضایت تعامالت

2008al.,  .)نشان داد که  میگرنمبتال به  بیماران روی بر خونیق شهبازیانو  عزیزی مطالعه

معنادار بود  اجتماعی حمایتو ادراک  غیرمنطقی باورهایبا  شخصیتهر پنج بعد  بینروابط 

(2018Azizi & shahbaziyan Khonig,  .)هایویژگیبا  تواندمیکه  یاز عوامل یکی 

 1یزندگ از تیرضا ،نریدا ازنظر .است یاز زندگ تیرضاافراد در ارتباط باشد  یتیشخص

و  ازهای، نهاارزشکه فرد با توجه به  خوشایندیعبارت است از تصور مثبت و احساس 

 (. ,.2003Diener, et al) دارد یگوناگون زندگ اتیفیک ایخود نسبت به قلمروها و  آرزوهای

 ازهاین برآوردن و یبخش تحقق خود ل،یپتانس رشد در فرد یزندگ از تیرضاکه  عقیده این

 ,Kvintova & Sigmundمثبت دارد ) شناسیروانو  گراییانسان نظریهدر  ریشه است، نهفته

 ترمناسبمؤثرتر و  ایمقابله هایسبکدارند از  باالتریرضایت  یکه از زندگ یافراد (.2016

و  باالتر یعموم سالمتاز  ،کنندمیرا تجربه  تریعمیق، عواطف و احساسات کنندمیاستفاده 

از  رضایت (. ,2021Haroonrashidi & Sharifiniaکمتر برخوردارند ) شخصیتیمشکالت 

فرد به  هایواکنشو  فعالیت چگونگی ،شخصیتی هایجنبهبر تمام  فراوانی تأثیر زندگی

 یتیشخص هایعاملکه  انددادهنشان  هاپژوهش (. ,.2020Ilanloo, et al) دارد زندگیحوادث 

 ,.Diener, et al) است یاز زندگ تیرضا نییو تب بینیپیشدر  یاساس هایمؤلفهاز  یکی

                                                 
1. satisfaction with life 
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نشان  هایافتهنوجوان اهل چک انجام گرفت،  700 یکه بر رو یقیدر تحق مثالعنوانبه (.2003

بودن  ریدلپذ زیباوجدان بودن و ن ،گراییبرون ،یجانیهبا ثبات  یاز زندگ تیدادند که رضا

که با استفاده از  هاییپژوهشمجموعه  نی(. در ب ,.2004Blatny, et alدارد ) داریمعنیرابطه 

رابطه را با  نیشتریب نژندیروانو  گراییبرون هایملعاپنج عامل بزرگ صورت گرفته است 

رابطه  یرابطه مثبت و روان رنجور گراییبرونکه  ترتیباینبه ؛انددادهنشان  یاز زندگ تیرضا

 نای(. وولود ,Ho, et al., 2011Joshanloo & Afshari ;2008دارد ) یاز زندگ تیبا رضا یمنف

 نیازبکستان نشان دادند ب یلیتکم التیتحص انیدانشجو رویبر  ایمطالعه در و همکاران

(.  ,.2019Volodina, et al) دارد وجود رابطه یاز زندگ تیبا رضا یو روان یتیصفات شخص

بر  D تینشان داد نوع شخص رانیا یمل هایدانشگاه انیدانشجو رویبر  پژوهشیدر  یدهقان

 (. ,2018Dehghani) دارد یمنف تأثیر انیدانشجو یاز زندگ تیرضا

 حالدرعین و جامعه متن از برآمده اجتماعی نهاد ترینمهم یآموزش عال هایسازمان

. ستا محسوس کامالً امری جامعه پیشرفت بر آن تأثیر و است آن دهندة تکامل و سازنده

 اهداف ردپیشب در عناصر این از هرکدام که است شدهتشکیل گوناگونی عناصر از نظام این

 نی. بداستمان معتبر در کشور یآموزش هایسازمان از یکی زدینور  امی. دانشگاه پمؤثرند آن

 لیتحص طیو بهبود شرا یواحد دانشگاه نیا انیدانشجو یلیلحاظ توجه به مقوله عملکرد تحص

در  ثرمؤعوامل  زندگیاز  رضایت و اجتماعی حمایت دیگر سویی. از استمهم  یامر هاآن

 اهمیتمطلوب  لیتحصیحفظ عملکرد  منظوربه دانشجویانکه در  باشندمیحفظ سالمت روان 

 تیبا حما یتیشخص هایویژگیبه رابطه  قیتحق نیاساس محقق قصد دارد در ا نیا بر. یابندمی

. در دازدبپر زدی نور امیدانشگاه پ انیدانشجو یلیو عملکرد تحص یاز زندگ تیرضا ،یاجتماع

با  یتیشخص هایویژگی انیم ایپاسخ داده شود که آ سؤال نیتا به ا شودمیتالش  قیتحق نیا

 رابطه زدینور  امیدانشگاه پ انیدانشجو یلیو عملکرد تحص یاز زندگ تیرضا ،یاجتماع تیحما

  وجود دارد؟ یمعنادار
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 پژوهش شناسی روش

هدف  ثیاز ح همچنین پژوهش نیبود. ا یاز نوع همبستگ یفیپژوهش حاضر توص

 حصیلیتسال  در زدینور  امیدانشگاه پ انیدانشجو شامل قیتحق ی. جامعه آماربود یکاربرد

محقق جامعه  ،یجامعه آمار یال. با توجه به حجم بابودندنفر  15000تعداد  به 1400-1399

نمونه  نفر محدود نمود. حجم 477به تعداد  یرشته روانشناس انیخود را به دانشجو یآمار

اء اعض یتمام نکهیشد. به جهت ا نیینفر تع 213و مورگان  یبر اساس جدول کرجس قیتحق

 گیرینمونهمحقق از روش  باشند، داشته شدن انتخاب جهت یمساو شانس یآمار جامعه

 نجام شد.با استفاده از پرسشنامه ا هاداده آوریجمعساده استفاده نمود.  یتصادف

 جدیدتریناز  یکی 1نئو تیپنج عامل شخص پرسشنامه :شخصیت هایویژگی پرسشنامه

 کهاست  عاملی تحلیل دیدگاهبر اساس  شخصیتساخت  ارزیابیمربوط به  هایپرسشنامه

پرسشنامه در قالب  نی(. ا ,1992Costa & McCraeساخته شد ) یتوسط کاستا و مک کر

 یریپذ توافق ،به تجارب تازه اقیاشت ،گراییدرون -گراییبرون ،نژندیروانبعد  5و  هیگو 60

 یکاست.  قرارگرفته ارزیابیمورد  نیزپرسشنامه  این. اعتبار درازمدت است شناسیوظیفه و

و باز بودن نسبت به  گراییبرون، خویی آزردگیروان  هایمقیاس رویساله  6 طوالنیمطالعه 

 هازوج هایگزارشدر  نیزو  شخصی هایگزارشرا در  83/0تا  68/0اعتبار  هایضریبتجربه، 

 79/0 ترتیببه فاصله دو سال به  باوجدانیو  سازگاریاعتبار دو عامل  ضریبنشان داده است. 

 گروسیتوسط  کهآزمون  این هنجاریابیدر  (. ,2001Garousi Farshi) بوده است 63/0و 

و  شیراز، تبریز هایدانشگاه دانشجویان بیننفر از  2000با حجم  اینمونه روی فرشی

 بینرا  اصلیبعد  5 همبستگی ضریبدو شهر صورت گرفت  این پزشکیعلوم  هایدانشگاه

روان  اصلیاز عوامل  یکدر هر  کرونباخ آلفای ضرایباست.  کردهگزارش  87/0تا  56/0

، 56/0، 73/0، 86/0 ترتیببه  وجدانیو با  گاری، باز بودن، ساز گراییبرون، خویی آزردگی

                                                 
1. NEO five-factor inventory (NEO-FFI) 
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دو فرم  بین همبستگیآزمون از  این محتواییاعتبار  بررسیبه دست آمد. جهت  87/0و  68/0

در  66/0 میزانبه  همبستگی حداکثر کهاستفاده شد،  گرمشاهده ارزیابیو فرم  شخصیگزارش 

 ,Garousi Farshi) بود سازگاریدر عامل  45/0 میزانو حداقل آن به  گراییبرونعامل 

 یکرونباخ برا یپرسشنامه با روش آلفا هایداده ییایپا زانیم یمطالعه خادم در (.2001

به  شناسیوظیفهو  پذیری توافق ،به تجارب تازه اشتیاق ،گراییدرون گراییبرون ،نژندیروان

در مطالعه  (.Khademi, 2020) به دست آمد 83/0و  79/0، 69/0، 74/0، 66/0برابر با  بیترت

 ییایبه دست آمد که پا 77/0کرونباخ  آلفایپرسشنامه با استفاده از روش  این پایاییحاضر، 

 .است یقابل قبول و منطق

توسط شربورن و استوارت  اجتماعی حمایت پرسشنامه :یاجتماع تیحما پرسشنامه

 افتیدر یاجتماع تیحما زانیآزمون م نیا(. Sherbourne & Stewart, 1991) شد ساخته

 تیحما ،یجانیه تیحما مؤلفهو چهار  هیگو 19 یو دارا سنجدمیرا  یشده توسط آزمودن

است و بر  یابزار خود گزارش ده کی اسیمق نی. ااست یمهربان و یاجتماع تعامل ملموس،

 نیا ییایشده است. پا می( تنظ5=  شهیهمتا  1=  وقتهیچ از) ایگزینه 5 کرتیل فیاساس ط

است.  شدهگزارش 93/0تا  74/0از  ایدامنهکرونباخ در  یآلفا بیآزمون با استفاده از ضر

 دگاهیابزار از د نیا ییو محتوا یصور ییرساندن روا تأییدبه  ضمن کین یفر و منصور یتمنائ

 اندکردهاعالم  97/0کرونباخ  یآلفا بیآن را با ضر ییایپا ،یمتخصصان روانشناس

(Tamannaeifar & Mansourinik, 2014 ،در مطالعه حاضر .)پرسشنامه با استفاده  این پایایی

 .است یقابل قبول و منطق ییایبه دست آمد که پا 84/0کرونباخ  آلفایاز روش 

 رضایت اسیاز مق یاز زندگ تیرضا ریسنجش متغ یبرا :یاز زندگ تیپرسشنامه رضا

و بر اساس  هیگو 5 یدارا آزمون نیا(. Diener, et al., 1985) شد استفاده نریدا یاز زندگ

و  نریشده است. دا میتنظ( 5موافق =  کامالًتا  1مخالف =  کامالً از) ایگزینه 5 کرتیل فیط

 یابیارزش انیاز دانشجو یگروه یرا بر رو یاز زندگ تیرضا اسیق ییایو پا ییهمکاران روا
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 یآلفا بیو ضر 82/0از دو ماه اجرا برابر  یرا پ هانمره ییباز آزما یهمبستگ بیکردند و ضر

 بیو همکاران ضر یخیش(. Diener, et al., 1985) آوردند دست به 87/0کرونباخ را برابر 

 ,Sheikhi) آوردند دست به 77/0 و 85/0 با برابر را پرسشنامه نیا ییکرونباخ و بازآزما یآلفا

et al., 2011.)  ،93/0کرونباخ  آلفایپرسشنامه با استفاده از روش  این پایاییدر مطالعه حاضر 

 .است یقابل قبول و منطق ییایبه دست آمد که پا

از  یاقتباس انیجودانش یلیپرسشنامه سنجش عملکرد تحص :یلیپرسشنامه عملکرد تحص

 یبرا یلی( و در حوزه عملکرد تحصPham & Taylor, 1999است ) لوریفام و ت هایپژوهش

 عملکردحوزه مربوط به  پنج تحصیلی عملکردشده است. آزمون  یابیاعتبار رانیجامعه ا

را  انگیزشو  پیامدفقدان کنترل  ،ریزیبرنامه ،هیجانی تأثیرات ،خودکارآمدی شامل تحصیلی

 کامالً از) ایگزینه 5 کرتیل فیو بر اساس ط هیگو 48 یآزمون دارا نی. اکندمی گیریاندازه

 ییشده است. در پژوهش قلتاش و همکاران روا می( تنظ5موافق =  کامالًتا  1مخالف = 

 دست به 84/0کرونباخ  یپرسشنامه با آلفا ییایشد و پا تأیید دیپرسشنامه توسط اسات ییمحتوا

پرسشنامه با استفاده از روش  این پایاییمطالعه حاضر،  در(. Gholtash, et al., 2011آمد )

 .است یقابل قبول و منطق ییایبه دست آمد که پا 89/0کرونباخ  آلفای

و  رسونیپ یهمبستگ بیاز آزمون ضر شدهگردآوری هایداده وتحلیلتجزیه منظوربه

 استفاده شد. SPSS یآمار افزارنرم( توسط ی)کانون رهیچندمتغ ونیآزمون رگرس

 

 

 پژوهش یهاافتهی

 ارائه شده است. 1پژوهش در جدول  متغیرهای توصیفی بررسیحاصل از  نتایج
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 پژوهش یرهایمتغ اسمیرنفآماره کولموگروف  وانحراف استاندارد  ن،یانگیم .1جدول 

 یمعنادار سطح آماره آزمون استاندارد انحراف نیانگیم رهایمتغ

 096/0 238/1 98/8 67/27 ینژندروان

 164/0 138/1 73/8 74/35 گراییدرون –برون

 127/0 178/1 64/8 48/35 تازه تجارب به اقیاشت

 211/0 023/1 71/8 45/35 یریپذ توافق

 123/0 109/1 68/8 58/35 یشناسفهیوظ

 163/0 137/1 18/11 99/70 یاجتماع تیحما

 141/0 162/1 83/5 97/15 یاز زندگ تیرضا

 078/0 249/1 21/11 10/71 یلیتحص عملکرد

 هایویژگی ریمتغ هایمؤلفه ریمتغ نیانگیم نیباالتر ،شودمیمالحظه  1در جدول  چنانکه

، 73/8 اریبا انحراف مع 74/35 نیانگیبا م گراییدرون – گراییبرونمربوط به مؤلفه  یتیشخص

با  67/26 نیانگیبا م نژندیروانمربوط به مؤلفه  یتیشخص هایویژگی ریمتغ نیانگیم نیکمتر

 نیانگی، م18/11 اریبا انحراف مع 99/70 یاجتماع تیحما ریمتغ نیانگی، م98/8 اریانحراف مع

 10/71 یلیتحص عملکرد ریمتغ نیانگی، م83/5 اریبا انحراف مع 97/15 زندگی از تیرضا ریمتغ

 .است 21/11 اریبا انحراف مع

 عهموردمطال رهایهمه متغ یبرا رنفیاسم –آزمون کولموگروف  یمعنادار سطح همچنین

 عیتوز درنتیجه و ستین دارمعنی رهایاز متغ یکهیچ یآزمون برا جهی. لذا نتاست 05/0از  شتریب

 هایفرضیهزمودن آ یبرا کیپارامتر هایآزموناز  توانمی نیبنابرا استنرمال  رهایهمه متغ

 پژوهش استفاده کرد.

 .گرفت قرار موردبررسی یهمبستگ بیضر جیپژوهش نتا هایفرضیهآزمون  یبرا

و عملکرد  یاز زندگ تیرضا ،یاجتماع تیحما ،یتیشخص هایویژگی یرهایمتغ یهمبستگ سیماتر .2 جدول

 تحصیلی

 8 7 6 5 4 3 2 1 ریمتغ

 -364/0* -374/0* -366/0* -168/0* -166/0* -163/0* -169/0* 1 ینژندوانر -1
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-برون -2

 گراییدرون
- 1 **494/0 **492/0 **497/0 **279/0 **364/0 **278/0 

 به اقیاشت -3

 تجارب
- - 1 **489/0 **491/0 **275/0 **360/0 **284/0 

 286/0** 361/0** 278/0** 489/0** 1 - - - یریوافق پذت -4

 286/0** 368/0** 279/0** 1 - - - - یشناسفهیوظ -5

 تیحما -6

 یاجتماع
- - - - - 1 **206/0 **498/0 

 از تیرضا -7

 یزندگ
- - - - - - 1 **207/0 

 عملکرد -8

 یلیتحص
- - - - - - - 1 

*05/0<p  **01/0<p  

 هایویژگی ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ یآزمون رابطه خط جینتا 2جدول  هایداده

. با توجه دهدمیرا نشان  یلیو عملکرد تحص یاز زندگ تیرضا ،یاجتماع تیبا حما یتیشخص

 یتیشخص هایویژگی ریمتغ هایمؤلفه نیب یرابطه خط آمدهدستبه داریمعنیبه سطح 

 تی( با حماشناسیوظیفهو  یریبه تجارب تازه، توافق پذ اقیاشت ،گراییدرون–گراییبرون)

 نیمچنمثبت و معنادار است. ه 01/0در سطح  یلیو عملکرد تحص یاز زندگ تیرضا ،یاجتماع

 یتیشخص هایویژگی ریمتغ هایمؤلفه نیب یرابطه خط آمدهدستبه داریمعنیبا توجه به سطح 

 یمنف 01/0در سطح  یلیو عملکرد تحص یاز زندگ تیرضا ،یاجتماع تی( با حمانژندیروان)

( ینون)کا رهیچندمتغ ونیرگرس یپژوهش از آزمون آمار هیفرض یبررس یو معنادار است. برا

 استفاده شده است.

 و یاز زندگ تیرضا ،یاجتماع تیبا حما یتیشخص هایویژگی انیم :پژوهش هیفرض

 وجود دارد. یرابطه معنادار زدینور  امیدانشگاه پ انیدانشجو یلیعملکرد تحص
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 یتیشخص هایویژگی هایمؤلفه بینپیش یرهایمجموعه متغ یبررس ره،یچند متغ انسیوار لیتحل .3 جدول

 dF1 dF2 F sig مقدار آماره رهیچندمتغ آزمون

      ینژندروان

 000/0 326/23 202 3 257/0 ییالی. اثر پ1

 000/0 326/23 202 3 743/0 لکزیو یالمبدا. 2

 000/0 326/23 202 3 346/0 نگیهتل اثر. 3

      گراییدرون -گراییبرون

 000/0 723/13 202 3 169/0 ییالی. اثر پ1

 000/0 723/13 202 3 831/0 لکزیو یالمبدا. 2

 000/0 723/13 202 3 204/0 نگیهتل اثر. 3

      به تجارب تازه اقیاشت

 000/0 759/9 202 3 011/0 ییالی. اثر پ1

 000/0 759/9 202 3 989/0 لکزیو یالمبدا. 2

 000/0 759/9 202 3 011/0 نگیهتل اثر. 3

      یریپذ توافق

 000/0 132/10 202 3 002/0 ییالی. اثر پ1

 000/0 132/10 202 3 998/0 لکزیو یالمبدا. 2

 000/0 132/10 202 3 002/0 نگیهتل اثر. 3

      یشناسفهیوظ

 000/0 502/12 202 3 036/0 ییالی. اثر پ1

 000/0 502/12 202 3 964/0 لکزیو یالمبدا. 2

 000/0 502/12 202 3 037/0 نگیهتل اثر. 3

است  743/0 نژندیروان ریمتغ لکزیو یالمبدا آماره مقدارکه  دهدمینشان  3 جدول جینتا

 ریمتغ لکزیو یمبداال آماره مقداراست.  دارمعنی α= 01/0در سطح  آماره مقدار نیکه ا
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 مقدار آماره در سطح نیاست که ا 831/0 گراییدرون -گراییبرون

 01/0 =α است  989/0به تجارب تازه  اقیاشت ریمتغ لکزیو یمبداال آماره مقداراست.  دارمعنی

سبک  ریمتغ لکزیو یمبداال آماره مقداراست.  دارمعنی α= 01/0مقدار آماره در سطح  نیکه ا

 آماره مقداراست.  دارمعنی α= 01/0مقدار آماره در سطح  نیاست که ا 998/0 یریتوافق پذ

 دارمعنی α= 01/0مقدار آماره در سطح  نیاست که ا 964/0 شناسیوظیفه ریمتغ لکزیو یمبداال

 یرهای)متغ عنوانبه یتیشخص هایویژگی ریمتغ هایمؤلفه نیگفت که ب توانمی نیاست؛ بنابرا

( با مالک ری)متغ عنوانبه یلیو عملکرد تحص یاز زندگ تیرضا ،یاجتماع تی( با حمابینپیش

 وجود دارد. دارمعنیرابطه  99/0احتمال 

 یادیبن یخالصه ابعاد همبستگ .4جدول 

 یهمبستگ مقدار ابعاد
 مشترک انسیوار

 کلزیو یالمبدا
df1 df2 F sig 

1 590/0 611/0 675/0 15 802/100 000/0 

2 

3 

242/0 

073/0 

937/0 

995/0 

534/0 

421/0 

8 

3 

410/13 

090/1 

098/0 

780/0 

 ازلحاظ یادیبن شهیر کیاستخراج شد که  یادیبن شهیر 2که از  دهدمی نشان 4 جدول جینتا

 نیمشترک ب انسی، درصد وار590/0اول  شهیر یادیبن یاست مقدار همبستگ دارمعنی یآمار

 توانمی 99/0با احتمال  نیدرصد است بنابرا 59 مالک و بینپیش ریمتغ یبیدو مجموعه ترک

 تیحما یرهایبر اساس متغ یتیشخص هایویژگی ریمتغ هایمؤلفهدرصد  59کرد که  انیب

 است. بینیپیشقابل  یلیو عملکرد تحص یاز زندگ تیرضا ،یاجتماع

 

 یتیشخص هایویژگی نیبشیپ ریکانون متغ ضرایب و یکانون یبارها .5 جدول

 1 یکانون یهمبستگ 2 یکانون یهمبستگ 1 یکانون یهمبستگ رهایمتغ
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 سوم شهیر سوم شهیر دوم شهیر اول شهیر دوم شهیر اول شهیر 

 A B A B A B 

 084/0 -290/0 072/0 -269/0 638/0 -799/0 ینژندروان

-گراییبرون

 گراییدرون
724/0 524/0 281/0 078/0 204/0 041/0 

 049/0 222/0 051/0 225/0 512/0 716/0 تازه تجارب به اقیاشت

 087/0 295/0 042/0 207/0 516/0 719/0 یریپذ توافق

 064/0 253/0 047/0 219/0 528/0 727/0 یشناسفهیوظ

Aبارکانونی : standard 

Bی کانون بی: ضرColorant 

 در واست  دارمعنی یکانون یهمبستگ نیاست اول مشخص 5 جدول در همانطورکه

 گراییدرون –گراییرونب(، -799/0) یرون نژند ریمتغ بیاول به ترت یکانون یهمبستگ

( 727/0) شناسیوظیفه(، 719/0) یری(، توافق پذ716/0به تجارب تازه ) اقی(، اشت724/0)

 بیالک به ترتم یرهایبر متغ متغیرها نیا تأثیر نیشتریو ب دهندمیرا نشان  بینیپیش

( تازه تجارب هب اقیاشت ،یریپذ توافق ،گراییدرون – گراییبرون ،یریپذ فهیوظ ،نژندیروان)

 7/72 شناسیوظیفه ریتغ، م9/79 نژندیروان ریاول متغ یکانون یاست. در همبستگ بینیپیشقابل 

 ریمتغدر صد،  9/71 یریپذ توافق ریمتغ ،درصد 4/72 گراییدرون -گراییبرون متغیردر صد، 

 ،یاجتماع تیحما ریمتغ هایمؤلفه بینیپیشدر صد، قادر به  6/71 تازه تجارب به اقیاشت

 ریمتغ بینیپیشگفت قدرت  توانمی طورکلیبهو  هستند یلیو عملکرد تحص یاز زندگ تیرضا

 ،گراییدرون – گراییبرون ،یریپذ فهیوظ ،نژندیروان) یتیشخص یهایژگیو ریمتغ هایمؤلفه

لکرد و عم یاز زندگ تیرضا ،یاجتماع تیحما یبرا( تازه تجارب به اقیاشت ،یریپذ توافق

 .( درصد است70/73) یلیتحص

 گیری نتیجه و بحث
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 تیرضا ،یاجتماع تیبا حما یتیشخص هایویژگی انیمرابطه  تعیین هدف با حاضر مطالعه

مطالعه  این هاییافتهشد.  انجام زدینور  امیدانشگاه پ انیدانشجو یلیو عملکرد تحص یاز زندگ

و  یاز زندگ تیرضا ،یاجتماع تیبا حما یتیشخص هایویژگی ریمتغ هایمؤلفه نینشان داد ب

با عملکرد  شخصیت هایویژگی بینرابطه  پیرامونرابطه وجود دارد.  یلیعملکرد تحص

 ؛ ,2016Ghasemi؛.2017Atashafrouz, & Araban) مطالعهحاضر همسو با  یافته ،تحصیلی

2015Moradi,) یکننده منف بینیپیش نژندیروانگفت  توانمی یافته این تبیین در .بود 

 ،یرواقعیغ دیبه داشتن عقا تیشامل حساس یتیشخص یژگیبعد از و نیا است، یلیعملکرد تحص

اضطراب، خشم،  شکلبه  شناختیروان یشانیبه تجربه پر لیو تما الیام فیکنترل ضع

 دارای نژندروان انیدانشجو نیاست؛ بنابرا یمنف جاناتیاز ه ایدامنهخجالت، تنفر و  ،یافسردگ

باور را  نیو ا دارندتحصیلنسبت به درس و کالس و ادامه  یمنف نگرشهستند و  یعواطف منف

را کاهش  انیدانشجو ییتوانا ،یمنف انرژی نیموفق نخواهند شد که ا لیکه در تحص دارند

باعث  ییرفتارها نیچن ،است انیدانشجوذهن  قوایاستعداد و  یجهت سرکوب یو عامل دهدمی

را فراهم  لیاف از تحصرو انص یلیافت تحص نهیو زم شودمی لیتحصفرد نسبت به  دلسردی

امر  ایندارند و  بهتری اجتماعیخود روابط  اطرافیاند با هستن گرابرون که یانیدانشجو. سازدمی

 داردبه تجارب تازه  اقیکه اشت ییشود. دانشجو هاآن یلیتحص عملکردسبب بهبود  تواندمی

آن مطلب  یادگیریشد بعد از کالس نسبت به  سیتدر یکه تا مطلب داندمیخود را مکلف 

و  دهدمی شیرا افزا یادگیری زانیم ،یادگیریبه  بخشیدنضمن سرعت  نیاقدام کند که ا

 تیضمن تقو نیکه ا گیردفرامیشده را خوب  سیتدرکه تازه  یدانشجو با وقت کمتر مطلب

عملکرد  ،هایشتوانایینسبت به  انینگرش مثبت در دانشجو جادیو ا نفساعتمادبه قوای

 و یسرزندگ زا کهازآنجایی پذیریتوافق  یژگیو دارای. افراد بردمیباال  زیرا ن وی یلیتحص

 نیکه ا نمایندمی عملمقاوم  یلیتحص هایتنشبرخوردارند در برابر  باالتریقدرت تحمل 

 انیجوتا دانش کندمیو کمک  انیدانشجو یلیاست در برابر کاهش عملکرد تحص سدی

 داریپایو  ینشانگر ثبات روان شناسیوظیفه یتیدهند. عامل شخص نشاناز خود  یعملکرد مناسب
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 پیرویاهداف و  برایعامل شامل کوشش منظم  نیاست و ا گیردمیکه  یمیبه تصم نسبتفرد 

وفادار باشد و  یلیتا نسبت به اهداف تحص کندمیکمک  دانشجواز اصول است که به  جدی

به اهداف  دانشجو یبه اهداف موفق ظاهر شود، وقت دنیدر رس تاتالش خود را بکند  تینها

به  نیکه ا گیردمیو جامعه قرار  دانشگاهخانواده،  قیمورد تشو رسدمی دانشگاه درخود 

و  شتریمطالعه ب برایرا  دانشجو زهیو انگ شودمیمنجر  خودباوریو  نفسعزت گیریشکل

 .کندمی تیتقو شتریب هایموفقیت

 مطالعهحاضر همسو با  یافته ،زندگیاز  رضایتبا  شخصیت هایویژگی بینرابطه  پیرامون

(2003Diener,. et al.2018؛Dehghani, 2011؛Joshanloo, et al. ؛ Volodina. et 

2019al.2004؛Blatny, et al. )یدارا گرابرونفرد گفت  توانمی یافته این تبیین. در است 

 هایشخصیتمثبت در  هایویژگی نیاست. ا شدهتعیین شیاز پ یقو ایخواستههدف و 

 هاآنو پشتکار  ریزیبرنامهبا  یلیتحص طیدر مواجه با مشکالت در مح شودمیباعث  گرابرون

توافق  باالیبا سطوح  انی. دانشجوشودمی یاز زندگ تیرضا شیرا مرتفع سازد و باعث افزا

 ایناز  بسیاریهستند.  بینخوشو  گراجمع، گروهی کارهایبه  مندعالقه، پرانرژی ،یریپذ

مثال،  طوربه. کنندمی ایفا یادگیرندگان یزندگ از تیارضدر جهت  مثبتینقش  هاویژگی

 هایتواناییاز  توانندمی پردازندمیخود  کارهایبه انجام  گروهی صورتبه که یانیدانشجو

 با. افراد کنندخود را برطرف  مشکالت طریق اینو از  سودجویندمناسب  شکلبه  یکدیگر

و  کوشیسختپشتکار،  ،ریزیبرنامهازجمله دقت،  هاییویژگیدر  شناسیوظیفه یژگیو

طرح و برنامه  ،یبه کار گرفتن خودکنترل یلید و تمانقرار دار یرا در سطح مناسب یطلب شرفتیپ

باشد  ییدر سطح باال شناسیوظیفه یدارند. وقت یلیتحصدر رفتارشان جهت مواجه با مشکالت 

 هایشخصیت. گیردمیقرار  ییدر حد باال یزندگ از تیرضاو  ییگرا تیموفقبه  لیتما

 مناسبارتباط  برای لیو تما گرانیدر د یکینزد هایپاسخبودن  زانندهیبرانگ ییتوانا نژندروان

را تجربه  بیشتریو تنش  امتحانافراد اضطراب  نیا نیو همچن ندارنددر کالس درس را 
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 بخشیرضایتو  آوردمی نیین پارا در کالس و جلسه امتحا هاآنعملکرد  نیکه ا نمایندمی

 دارد. پی دررا  زندگیاز  کمتری

ا مطالعه بحاضر همسو  یافته ،اجتماعی حمایتبا  شخصیت هایویژگی بینرابطه  پیرامون

(2019Baranczuk.2018؛Azizi & shahbaziyan Khonig. 2008؛Cukrowicz, et al.) 

و  لیاالست تمادر آنان ب گراییبروندرجه  که یافرادگفت  توانمی یافته این تبیین. در است

ن دهند. خود را نشا تیخالقتا  کنندمینسبت به کار خود داشته و تالش  یشتریعالقه ب

اال رفتن سطوح بو باعث  کرده تیافراد برونگرا را تقو یاجتماع ییتوانا گراییبرون هایویژگی

 یمامتشد که  خواهد کیو نزد یمیروابط صم یبرقرار ییتوانا ،یو تعامالت اجتماع تیفعال

 طیحم یروان ریغ و یافراد را در رابطه با عوامل روان یسازگار ییتوانا یرفتار هایگرایش نیا

باال  انیدانشجو شدهادراک یاجتماع تیحما زانیم گرددمیامر باعث  نیکه ا بردمیکار باال 

 هستند و تعامالت کارمحافظه یافراد دارند یبه تجارب تازه کمتر اشتیاقکه  یانیدانشجورود. 

 هایایدهد باشن تیخصوص نیا یکه دارا یافراد شودمیباعث  هاویژگی نیدارند. ا یاندک

 توانندمیر کا نیو با ا رندیبهره بگ دیحل مسائل جد یبرا تشانیکنند از خالق جستجورا  دیجد

داشتن  بیترت نیکنند. بد دایسازش پ ترراحت نشدهبینیپیش تحصیلی هایچالشدر مواجهه با 

 تیحما طید شرامنجر به بهبو تواندمیبه تجارب تازه  اقیبا وسعت باال و داشتن اشت یدید

 گرانیک به دبه کم اقیمثل اشت یو بازتاب رفتارها پذیریتوافق  ویژگیگردد.  هاآن یاجتماع

تا  زین هاآن شودمیباعث  گرانیکمک به د یبرا هایفعالیتو  گرانیبا د یهمدرد ییتوانا

 تریمثبت یانرو طیفرد شرا شودمیباعث  طیشرا نیانجام دهند ا یدر مقابل رفتار مشابه یحد

د اضطراب . وجوداشت خواهند را یاجتماع تیحما از ییباال زانیم ادراک ییکند و توانا دایپ

و  شیافزا یلیتحص زایاسترسرا نسبت به عوامل  هاآن تیحساس تواندمی نژندرواندر افراد 

که  یدنمود افرا بینیپیش توانمی نیکاهش دهد؛ بنابرا ندیناخوشا طیرا با شرا هاآن یسازگار

خواهند  ینییاپ یاجتماع تیحما ادراک ییتوانا آورندمیبه دست  ییعامل نمره باال نیدر ا

 داشت.
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مطالعه  مواجه است، ایهمحدودیتخود با  اجرایی فراینددر  ایمطالعههر  ازآنجاکه

 افتیدر حاضر پژوهش یاجرا نیح محقق ،مثالعنوانبهبود.  هاییمحدودیت دارای نیزحاضر 

 تیحما بر زین( یاجتماع یستگیشا و ییرو سخت)همچون  یگرید یفرد یرهایمتغ که

بر  همچنیناست، لکن در پژوهش حاضر ثابت فرض شده است.  مؤثر انیدانشجو یاجتماع

 :شوندمیارائه  زیر هایپیشنهادپژوهش،  هاییافتهاساس 

در  یتیشخص اتیوصخص یرهایمتغ ریتأث زانیاز م یبا آگاه توانندمی انیدانشجو -

 کاهش دهند و با شناخت یلیتحص یرا در زندگ یتیشخص یمنف اتیخصوص یلیتحص عملکرد

 شیرا افزا شانتحصیلی طیتوان سازش با مح هاهیجانرفتارها و  حیصح تیریاز خود و مد

 دهند.

هستند به  یو افسردگ تنهایی ،یاجتماع یکه در معرض خطر انزوا یانیدانشجوارجاع  -

 افزایشعوامل  ترینمهماز  انیدانشجو یاجتماع یجامعه وجود دارند. انزوا درکه  یمنابع مناسب

ارتباط  یو بشردوستانه، برقرار یاجتماع هایفعالیتادامه  بنابرایناست و  یافسردگ زانیم

منجر  هاآن یروان رضایت نیبه تضم هاآنافراد دانشجو و صرف اوقات با  سایردوستانه با 

 .شودمی

 هیکل دیاسات ی، براشگاهدان نیمسئول یجامع از سو هایبرنامه نیبا تدو گرددمی شنهادیپ -

و  نینو هایروشو  یلیتحص عملکرد بهبود ٔ  درزمینهمناسب  هایمهارت ،یلیسطوح تحص

 دیاسات سیدرتو بهبود آموزش و  یدر کاهش استرس شغل هاقابلیت نیبتوانند از ا سیفعال تدر

 .ندیخاص استفاده نما طوربه

جلسات  یرگزارب قیاز طر انیدانشجو یزندگ از تیرضا شیافزا یبرا گرددمی شنهادیپ -

کنفرانس در  مانند ارائه انیدانشجو ییابراز توانا یبرا هاییفرصت جادیدر جهت ا یآموزش

در آن داشته  یلنقش فعا انیدانشجو کهنحویبهکوچک و بزرگ و اداره کالس  هایکالس

 باشند اقدام شود.
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و  یمکاره هیروح تیجهت تقو دیمحترم دانشگاه و اسات نیمسئول گرددمی هیتوص -

 هایگروه لیو با تشک آورندعملم را به اقدامات الز انیدر دانشجو یریادگیمشارکت در 

 کنند. قیتشو مسئلهو حل  نظرتبادلرا به بحث و  هاآنبپردازند و  سیدر کالس به تدر یهمکار

 رهایباوو  شناختیتوسعه رشد  منظوربه انگیزچالش تکالیفبا  انیمواجهه نمودن دانشجو -

 باشد. مفید تواندمی نیز انیدانشجو بیندر  یاجتماع

 انیدانشجو نژندیروانبعد  سطوح ،یلیمشاوره تحص ندیدر فرا گرددمی شنهادیپ -

 اریختارا در  یاز خودکارآمد یمطالب دیدانشگاه با نیراستا مسئول نی. در اردیقرار گ موردتوجه

از افت  نژندیروان کاهش هایزمینهاز  د،یکنند با آگاه کردن اسات یقرار دهند و سع دیاسات

 کنند. یریجلوگ انیدانشجو یلیتحص

لکرد مؤثر بر عم یتیپرورش صفات مثبت شخص برای یآموزش هایکارگاه برگزاری -

 .خواهد بود مفید یلیتحص
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