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 چكيذُ
 هزاقثتي خَد در هؤثز عَاهل اس يكي .تاشذ هي آى کٌتزل در هؤثزي عاهل خَدهزاقثتي ٍ تَدُ جْاًي جذي هشكالت اس يكي دياتت :سهيٌِ

 خَد در هؤثز يضگيٍ تا اعت ضزٍري ،يتيشخص هتعذد يّا يضگيٍ ٍجَد تِ تَجِ تا ٍ اعت يتيشخص يّا يضگيٍ دياتتي، تيواراى

 تاشذ. هي هزاقثتي خَد در هؤثز يتيشخص يّا يضگيٍ شٌاعايي هطالعِ ايي اس ّذف لذا گزدد. شٌاعايي يهزاقثت

 کِ ّايي ًوًَِ گزديذ. اًجام شذًذ اًتخاب دعتزط در گيزي ًوًَِ رٍػ تِ کِ دياتتي تيوار 396 رٍي تز يهقطع هطالعِ ايي :ّا رٍػ ٍ هَاد

 اس تعذ ٍ ًوَدُ تيشخص يعاهل پٌج ٍ خَدهزاقثتي تِ هزتَط اعتاًذارد ّاي پزعشٌاهِ تكويل تِ اقذام داشتٌذ را لعِهطا تِ ٍرٍد شزايط

 گزديذ. اعتفادُ چٌذگاًِ خطي رگزعيَى هذل اس هزاقثتي خَد هختلف اتعاد در هؤثز يتيشخص يضگيٍ تزرعي هٌظَر تِ ّا، دادُ آٍري جوع

 ٍ يزيپذ اًعطاف تَدى، ٍجذاى تا ةيتزت تِ يهزاقثت خَد يييتث در يتيشخص يّا يضگيٍ ييهَثزتز ،يتيشخص يضگيٍ پٌج ييت اس :ّا يافتِ

 تزٍى ٍ تَدُ خَدهزاقثتي ّاي جٌثِ کليِ کٌٌذُ پيشگَيي يزيپذ اًعطاف ٍ تَدى ٍجذاى تا (.درصذ 32 يييتث ةي)ضز تَد يگزاي تزٍى

 تَد. يدرهاً نيرص يزيگيپ ٍ خَدتٌظيوي ،يواريت تا اًطثاق در هؤثزي عاهل ييگزا

 تا يضگيٍ تا واراىيت اس ٍ تَدُ يهزاقثت خَد آهَسػ اسهٌذيً شتزيت تَدى زيدلپذ ٍ يرًجَر رٍاى يتيشخص يضگيٍ تا افزاد :گيزي ًتيجِ

 ًوَد. اعتفادُ يآهَسش ٌذيفزا در الگَ عٌَاى تِ تَاى يه ييگزا تزٍى ٍ يزيپذ اًعطاف تَدى، ٍجذاى

  .يخَدهزاقثت ،يتيشخص يّا يضگيٍ اتت،يد ،يعاهل پٌج هذل :کليذي ٍاصگاى
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 هقذهِ

 يخْبً يخذ هـىل هي ػٌَاى ثِ بثتيد اهشٍصُ

 ػبصهبى يٌيث ؾيپ ثِ ثٌب ىِيؼَسِ ث اػت، ذُيگشد

 ثِ 2025 ػبل دس يبثتيد افشاد تؼذاد يخْبً ثْذاؿت

 يؼشف اص (.1) ؿذ خَاّذ ثبلغ ًفش َىيليه 333 حذٍد

 وبساىيث تؼذاد وِ صدُ ييتخو يخْبً ثْذاؿت ػبصهبى

 ًفش َىيليه 6 اص ؾيث ثِ 2030 ػبل تب شاىيا دس يبثتيد

  (.2) ذيسػ خَاٌّذ

 يوبسيث ييا بثت،يد هتؼذد ػَاسض ثِ تَخِ ثب

 آٍسد. خَاّذ ثبس ثِ خبهؼِ يثشا سا يٌيػٌگ يّب ٌِيّض

 ًمؾ وبساىيث دس ػَاسض ييا اص يشيـگيپ ييثٌبثشا

 ٍ دسهبى (.3) داسد ّبِ ٌيّض وبّؾ دس وٌٌذُ يييتؼ

 ثِ ٍاثؼتِ يبديص ضاىيه ثِ بثتيد ػَاسض اص يشيـگيپ

 شايص ثبؿذ يه خَد اص سٍصاًِ يخَدهشالجت ثِ وبسيث ليتوب

 بثتيد ثِ هشثَغ سٍصاًِ يّب هشالجت دسصذ 95 اص ؾيث

 وِ آًدب اص يؼشف اص (.4) ثبؿذ يه وبسيث خَد ػْذُ ثش

 ػؽح ذيثب ساىوبيث ثبؿذ، يه هضهي يوبسيث هي بثتيد

 سٍصاًِ يخَدهشالجت يثشا سا يؿخص تيهؼئَل اص ييثبال

 ثش يثْذاؿت ؼتنيػ ذيوأت ٍخَد ثب (.5) ثبؿٌذ داؿتِ

 وِ ييآًدب اص بثت،يد وٌتشل ٍ يهشالجت خَد ثْجَد

 يوبسيث ذ،يؿذ ػَاسض ثشٍص اص لجل تب يبثتيد وبساىيث

 يهشالجت خَد اصَل لزا وٌٌذ يًو للوذاد يخذ سا خَد

 ؿٌبخت ييثٌبثشا (.6) ٌذيًوب يًو تيسػب يدسػت ثِ سا

 دّذ يه لشاس شيثأت تحت سا يخَدهشالجت وِ يػَاهل

 ثلٌذ ٍ وَتبُ هذاخالت تَػؼِ دس ٍ ثَدُ يظشٍس

 ثبؿذ. يه الصم هذت

 تيسػب ؿبهل يا ذُيچيپ سفتبس بثتيد يهشالجت خَد

 ٍ يثذً تيفؼبل هٌظن اًدبم ِ،يتغز ،ييداسٍ نيسط

 هؼتلضم آى هٌبػت اًدبم وِ اػت اػتشع تيشيهذ

 ضيآه تيهَفم تيتشو ثبؿذ. يه سٍصاًِ يصًذگ ثب آى كيتلف

 ييا فشد وِ اػت آى بصهٌذيً سٍصاًِ يّب تيفؼبل ثب آى

 ّب، تيلٍَا اّذاف، اص ييخض سا هضهي يوبسيث

 خبًَادُ يتمبظبّب خَد، ػالهت ثب هشتجػ هَظَػبت

 ٌتشلو ييثٌبثشا ثذاًذ. خَد يؿخص يّب يًگشاً ٍ

 ٍ يسفتبس شاتييتغ بصهٌذيً اغلت لٌذخَى ػؽح هٌبػت

 ثب لزا (.7) ثبؿذ يه يوٌتشل خَد يثشا يخذ يّب تالؽ

 سػذ يه ًظش ثِ خَد اص هشالجت دس فشد ًمؾ ثِ تَخِ

 ،يثْذاؿت ػولىشد ييا دس ثشؤه ػَاهل اص يىي وِ

  ثبؿذ. افشاد يتيؿخص يّب يظگيٍ

 دس هذل ييتش حيسا 1يػبهل پٌح هذل شياخ هؽبلؼبت دس

 افشاد تيؿخص يؿٌبخت سٍاى بتيخصَص ييؿٌبػب ٌِيصه

 يظگيٍ پٌح هذل، ييا اػبع ثش اػت. ؿذُ يهؼشف

 ،3ييگشا ثشٍى ،2يسًدَس سٍاى ؿبهل يتيؿخص

 6ثَدى ٍخذاى ثب ٍ 5ثَدى شيدلپز ،4يشيپز اًؼؽبف

 وِ يؼَسِ ث (.8) ثبؿذ يه افشاد تيؿخص دٌّذُ ًـبى

 تدشثِ اهىبى فشد يثشا ِو اػت يظگيٍ يسًدَس سٍاى

 فشاّن سا تيػصجبً ٍ يتيًبسظب ،يافؼشدگ اظؽشاة،

 ليلج اص يتيؿخص يّب يظگيٍ ثِ ييگشا ثشٍى ذ،يًوب يه

 اؿبسُ 7خَد ثِ اػتوبد ٍ خشات ت،يخذ ثَدى، فؼبل

 ت،يخالل َّؿوٌذاًِ، ػولىشد ثِ يشيپز اًؼؽبف داسد،

 ٍ ثَدُ هشثَغ ياختوبػ ٍ يفشٌّگ التيتوب ٍ ليتخ

 لبئل تياّو ٍ تيحؼبػ ثَدى، شيدلپز يتيؿخص يظگيٍ

 ذيًوب يه هٌؼىغ سا ّب آى يبصّبيً ٍ گشاىيد يثشا ؿذى

 اًدبم دس اػتوبد تيلبثل ثِ ثَدى ٍخذاى ثب تيًْب دس ٍ

 التضام ٍ هحَلِ يّب تيهؼئَل كيدل ٍ هٌظن اًدبم وبسّب،

 يّب يظگيٍ ييا اص هي ّش (.9) وٌذ يه اؿبسُ ػولىشد ثِ

                                                 
1
 Big Five 

2 Neuroticism 
3 Extraversion 
4 Openness to experiences 
5 Agreeableness 
6 Conscientiousness 
7 Self-confidence 
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 يفشد يّب تفبٍت ييؿٌبػب دس ييػضاِ ث ػْن يتيؿخص

 داسًذ. افشاد بتيتدشث ٍ سفتبس ٌِيصه دس

 ٍ يتيؿخص يّب يظگيٍ ييث استجبغ هتؼذد هؽبلؼبت دس

 ٍخذاى ثب وِ يؼَسِ ث اػت. ؿذُ يثشسػ سٍاى ػالهت

 ٍ (12 ٍ 10) داؿتِ هثجت استجبغ سٍاى ػالهت ثب ثَدى

 داؿتِ سٍاى ػالهت ثش يهٌف اثش ييسًدَسخَ سٍاى

 ضيً هؽبلؼبت اص يتؼذاد دس يؼشف اص (.13 ٍ 12) اػت

 هؼٌبداس ساثؽِ يػوَه ػالهت ٍ ييگشا ثشٍى ييث

 ػفبًِأهت ٍخَد ييا ثب (.14 ٍ 12) اػت ؿذُ هـخص

 هَسد ًؼجتبً يخَدهشالجت سفتبس يييتؼ دس تيؿخص ًمؾ

 دٍ استجبغ هؽبلؼِ، هي دس تٌْب اػت. گشفتِ لشاس غفلت

 ثب ٍ يسًدَس سٍاى يؼٌي يتيؿخص گبًِ حپٌ اثؼبد اص ثؼذ

 ؿذُ يثشسػ يبثتيد وبساىيث يخَدهشالجت ثب ثَدى ٍخذاى

 كيؼش اص يتيؿخص اثؼبد ييا وِ ذُيگشد هـخص ٍ

 خَد يسفتبسّب ثش شيثأت هَخت يثْذاؿت يثبٍسّب

 ًحَُ وِ ؿذُ هـخص يؼشف اص (.4) ؿًَذ يه يهشالجت

 ًؼجت تيحؼبػ ،يوبسيث يّب ًـبًِ ٍ ػالئن گضاسؽ

 ٌِيصه دس پـتىبس ٍ ػالهت دسثبسُ يًگشاً ػالئن، ثِ

 يّب يظگيٍ ييا اص ثشأهت يثْذاؿت يسفتبسّب اًدبم

  (.4) ثبؿذ يه يتيؿخص

 دس ياختصبص يا هؽبلؼِ تبوٌَى ٌىِيا ثِ تَخِ ثب لزا

 اًدبم ثب يتيؿخص گبًِ پٌح يّب يظگيٍ ييث استجبغ ٌِيصه

 ًـذُ اًدبم يثتبيد وبساىيث دس يهشالجت خَد يسفتبسّب

 ّذف ثب يا هؽبلؼِ تب ؿذًذ آى ثش ييهحمم اػت،

 يخَدهشالجت دس يتيؿخص يّب يظگيٍ ًمؾ ييؿٌبػب

  دٌّذ. اًدبم ثَؿْش ؿْش يبثتيد وبساىيث
 

 ّا رٍػ ٍ هَاد

 يهمؽؼ ًَع اص يليتحل -يفيتَص يپظٍّـ هؽبلؼِ، ييا

 ِيول ذ.يگشد اًدبم يبثتيد وبسيث 396 يسٍ ثش وِ اػت

 ثِ هشاخؼيي اص آػبى يشيگ ًوًَِ سٍؽ ثِ ّب ًوًَِ

 ثِ ٍاثؼتِ )ع( اثَالفعل حعشت يتخصص دسهبًگبُ

 يدسهبً هشاوض ٍ ثَؿْش يپضؿى ػلَم داًـگبُ

  گشفتٌذ. لشاس يثشسػ هَسد ٍ اًتخبة يخصَص

 خَاًذى ػَاد ثَدى داسا هؽبلؼِ ثِ افشاد ٍسٍد يبسّبيهؼ

 ٍ ثَدُ هؽبلؼِ دس ؿشوت خْت سظبيت ٍ ًَؿتي ٍ

 بثتيد ٍ يرٌّ اختالالت داؿتي هؽبلؼِ اص خشٍج بسيهؼ

 هالحظبت تيسػب خْت اػت. ثَدُ صًبى يثشا يثبسداس

 اؼالػبت وِ ؿذ دادُ ٌبىياؼو ّب ًوًَِ ِيول ثِ ،ياخالل

 فشد تيسظب ثب ّب پشػـٌبهِ ليتىو ٍ ثَدُ هحشهبًِ

  ذ.يگشد اًدبم

 ؿبهل پشػـٌبهِ ػِ اص ّب دادُ يآٍس خوغ خْت

 يػبهل پٌح پشػـٌبهِ (،7) بثتيد يخَدهشالجت ِپشػـٌبه

 اؼالػبت ثِ هشثَغ پشػـٌبهِ ٍ (15) تيؿخص

 اص لجل وِ اػت روش ثِ الصم ؿذ. اػتفبدُ هيدهَگشاف

 ٍ يهشالجت خَد يّب پشػـٌبهِ يثشا ّب، دادُ يآٍس خوغ

 ؿذُ اًدبم ييبيپب ٍ ييسٍا ٌذيفشا ت،يؿخص يػبهل پٌح

 وبساىيث دس يهشالجت خَد ِپشػـٌبه ييبيپب ٍ ييسٍا اػت.

 وِ يؼَسِ ث گشفتِ لشاس هؽبلؼِ هَسد لجالً يشاًيا يديبثت

 ثش آى يپبيبي ٍ 89/0 اثضاس ييا ييهحتَا ييسٍا ًؼجت

 وِ آهذُ دػتِ ث 92/0 وشًٍجبخ يآلفب تيظش اػبع

 اثضاس هٌبػت ييبيپب ٍ ييهحتَا ييسٍا دٌّذُ ًـبى

 پشػـٌبهِ ييبيپب ٍ ييسٍا يثشسػ خْت (.16) ثبؿذ يه

 هحمك تَػػ پشػـٌبهِ اثتذا ت،يؿخص يػبهل پٌح

 ٍ ؿذُ تشخوِ ثبص صثبًِ دٍ يفشد لِيٍػِ ث ٍ تشخوِ

 ايي اص وِ گشفت صَست ييالت پشػـٌبهِ دٍ ييث ؼِيهمب

 ؿذُ تشخوِ پشػـٌبهِ ػپغ داؿت. ٍخَد تـبثِ ًظش

 اص ًفش 6 تَػػ ييهحتَا ٍ يصَس ييسٍا يييتؼ خْت

 ًظش ذياػبت اص هي چيّ گشفت. لشاس يبثياسص هَسد ذياػبت

 ،ييبيپب يثشسػ خْت ًذاؿتٌذ. ٌِيصه ييا دس ياصالح

 ًفش 40 تَػػ هضثَس پشػـٌبهِ اٍليِ هؽبلؼِ يه دس اثتذا

 71/0 وشًٍجبخ يآلفب ظشيت ٍ گشديذ ليتىو وبساىيث اص
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 ايي خَة ًؼجتبً يپبيبي دٌّذُ ًـبى وِ گشديذ حبصل

 ثبؿذ. يه پشػـٌبهِ

 اص سا يهشالجت خَد سفتبس بثت،يد يهشالجت َدخ پشػـٌبهِ

 خَد ػَال(، 10) يوبسيث ثب اًؽجبق ؿبهل ثؼذ 5 ًظش

 افشاد گشيد ٍ يثْذاؿت ييهشالج ثب تؼبهل ػَال(،9) يويتٌظ

 يشيگيپ ٍ ػَال( 4) لٌذخَى يوٌتشل خَد ػَال(، 9) هْن

 ثب ػَال 35 تَػػ ػَال( 3) ؿذُ ضيتدَ يّب دسهبى

 (.7) ذيًوب يه يثشسػ يؽحػ چْبس ىشتيل بعيهم

 ؿبهل يتيؿخص يظگيٍ پٌح ،يػبهل پٌح پشػـٌبهِ

 ثب ػَال(، 9) ثَدى شيدلپز ػَال(، 8) ييگشا ثشٍى

 ٍ ػَال( 8) يسًدَس سٍاى ػَال(، 9) ثَدى ٍخذاى

 بعيهم ثب الؤػ 44 يؼ سا ػَال( 10) يشيپز اًؼؽبف

 (.15) دّذ يه لشاس يبثياسص هَسد يػؽح پٌح ىشتيل

 افضاس ًشم تَػػ ّب دادُ اؼالػبت، آٍسي غخو اص پغ

SPSS SPSS IncChicagoIlUSAٍيشايؾ 

 ٍ ِيتدض دس گشفت. لشاس ليتحل ٍ ِيتدض هَسد 16

 ،يتَصيف يّب ؿبخص هحبػجِ ثش ػالٍُ ّب دادُ ليتحل

 بًغيٍاس ضيآًبل ٍ يداًـدَي يت يآهبس يّب آصهَى اص

 ٍ يگّوجؼت آًبليض اص ٍ گشديذ اػتفبدُ ؼشفِ يه

 يّب يظگيٍ ثيي استجبغ يييتؼ خْت خؽي َىيسگشػ

 هختلف يّب خٌجِ ٍ يهشالجت خَد دس ثشؤه يتيؿخص

 اثتذا هٌظَس ايي يثشا ؿذ، اػتفبدُ يهشالجت خَد

 يهشالجت خَد وٌٌذُ ييـگَيپ يتيؿخص يّب يظگيٍ

 ّش ثِ هشثَغ يًَيسگشػ هؼبدالت ػپغ ؿذ، ييؿٌبػب

 يتيؿخص يّب يظگيٍ يثشا يهشالجت خَد اثؼبد اص هي

 ػؽح گشفت. لشاس يبثياسص هَسد يهشالجت خَد دس ثشؤه

 اص ووتش اػتفبدُ هَسد يّب آصهَى يتوبه دس يداس يهؼٌ

  اػت. ؿذُ گشفتِ ًظش دس 05/0
 

 ّا يافتِ
 دسصذ 7/73 هؽبلؼِ، تحت وبسيث 396 اص هؽبلؼِ ييا دس

 ثَدًذ. هشد ِيثم ٍ صى وٌٌذگبى ؿشوت اص ًفش( 292)

 يػٌ ييبًگيه ثب ػبل 91 تب 15 وبساىيث يػٌ داهٌِ

 هذت ؼَل ييبًگيه ثَد. 7/12 بسيهؼ اًحشاف ٍ 78/51

 ثب ػبل 17/8 وٌٌذگبى ؿشوت دس يوبسيث ثِ اثتال

 اص اػت. ثَدُ (40 تب 1 )داهٌِ ػبل 11/7 بسيهؼ اًحشاف

 اص ًفش( 230) دسصذ 4/58 يليتحص تيٍظؼ ًظش

 ًفش( 69) صذدس 5/17 ػَاد، ون يب ٍ ػَاد يث وبساىيث

 ًفش( 67) دسصذ 17 پلن،يد شيص التيتحص وبساىيث اص

 التيتحص ًفش( 28) دسصذ 1/7 تٌْب ٍ پلنيد يداسا

 اص ًفش 251 ،يخبًَادگ ػبثمِ ًظش اص داؿتٌذ. يداًـگبّ

 بثتيد ثِ اثتال يخبًَادگ ػبثمِ %(4/63 )هؼبدل وبساىيث

  داؿتٌذ. سا

 ؿبهل يختؿٌب خوؼيت يّب ٍيظگي ييث استجبغ ًظش اص

 ثب ديبثت ثِ اثتال ػبثمِ ٍ تحصيالت خٌغ، ػي،

 ًوشُ هيبًگيي ،يهشالجت خَد ٍ يتيؿخص يّب يظگيٍ

 ٍ 48/13 هؼيبس اًحشاف ثب 03/94 صًبى دس يخَدهشالجت

 آهذ، دػتِ ث 03/14 هؼيبس اًحشاف ثب 05/98 هشداى دس

 يخَدهشالجت اص صًبى ثِ ًؼجت هشداى وِ ؼَسيِ ث

 ّش ًوشُ هيبًگيي (.>01/0P) َدًذث ثشخَسداس يثيـتش

 خٌغ دٍ تفىيه ثِ يؿخصيت يّب ٍيظگي اثؼبد اص يه

 دس يؿخصيت ثؼذ 5 اص ثؼذ دٍ اػت. آهذُ 1 خذٍل دس

 وِ ؼَسيِ ث داؿتٌذ، تفبٍت يىذيگش ثب خٌغ دٍ

 اًحشاف ٍ 46/23 هيبًگيي ثب هشداى دس ييگشا ثشٍى

 ٍ 40/21 ًوشُ هيبًگيي ثب صًبى اص ثيـتش 25/5 هؼيبس

 يسًدَس سٍاى ثؼذ وِ حبلي دس ثَد 84/4 هؼيبس اًحشاف

 ثيـتش 73/6 هؼيبس اًحشاف ٍ 00/28 هيبًگيي ثب صًبى دس

 10/7 هؼيبس اًحشاف ٍ 82/24 ًوشُ هيبًگيي ثب هشداى اص

 دس يثيوبس ػبثمِ داؿتي ًظش اص (.>001/0P) ثَد

 هـبّذُ ياستجبؼ يؿخصيت يّب ٍيظگي ٍ خبًَادُ

 (1 )خذٍل ًگشديذ.

 يّب يٍيظگ ٍ يهشالجت خَد ًوشُ ٍظؼيت ًظش اص
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 افضايؾ ثب يتحصيل هختلف ػؽَح دس يؿخصيت

 يّب ٍيظگي ٍ يهشالجت خَد ًوشُ تحصيالت ػؽح

 ًـبى افضايؾ يداس يهؼٌ ؼَسِ ث ًيض افشاد يؿخصيت

 (.2 )خذٍل داد

 

 اريتيو عاتقِ ٍ جٌظ تفكيک تِ شخصيتي ّاي ٍيضگي هعيار اًحزاف ٍ هياًگيي (1 جذٍل

 خاًَادُ در تيواري عاتقِ جٌظ                                                     

 (ًفز 143) ًذارد (ًفز 251) دارد (ًفز 104) هزد (ًفز 292) سى شخصيتي اتعاد

 68/21+99/4 08/22+07/5 46/23+25/5 40/21+84/4 گشايي ثشٍى

 74/33+64/4 41/34+79/3 91/33+87/4 23/34+85/3 ثَدى دلپزيش

 19/34+19/5 95/34+75/4 46/35+62/5 33/34+65/4 ثَدى ٍخذاى ثب

 64/26+59/7 41/27+57/6 82/24+10/7 00/28+73/6 سًدَسي سٍاى

 60/29+92/5 58/30+05/5 59/30+31/5 11/30+41/5 پزيشي اًؼؽبف

 

 تحصيالت هختلف عطَح تا شخصيتي هختلف ّاي ٍيضگي ٍ خَدهزاقثتي تيي ارتثاط (2 جذٍل

 

 التيتحص عطح

 

 يخَدهزاقثت

 يـــتيصـــشخ ياــــْيضگـــــٍي

 پذيزي اًعطاف رًجَري رٍاى تَدى ٍجذاى تا تَدى دلپذيز گزايي تزٍى

 10/28+87/4 96/27+78/6 54/33+68/4 81/33+34/4 03/21+02/5 50/91+70/12 ًَؿتي ٍ خَاًذى ػَاد

 35/32+89/3 58/27+66/6 65/34+10/4 33/34+82/3 27/22+30/4 77/95+74/11 ديپلن صيش

 09/33+06/5 24/24+92/6 03/37+67/5 04/35+89/3 97/23+75/4 34/102+16/14 ديپلن

 36/35+55/4 28/26+81/7 68/37+85/3 53/34+62/3 21/23+85/4 93/103+93/13 داًـگبّي

 <P 001/0> 001/0> 171/0 001/0> 001/0 001/0 همذاس

 

 ٍ يؿخصيت اثؼبد ،يهشالجت خَد ًوشُ ثيي استجبغ

 اثتال هذت لؼَ ػي، ًظيش يؿٌبخت خوؼيت يهتغيشّب

 هحبػجِ پيشػَى يّوجؼتگ تيظش اػبع ثش ديبثت ثِ

 يخَدهشالجت ٍ ػي ثيي يّوجؼتگ ظشيت ذ.يگشد

 ٍ يگشاي ثشٍى ثؼذ دٍ ييث تٌْب ٍ ثَد -177/0 ثب ثشاثش

 يّوجؼتگ ػي ثب يؿخصيت اثؼبد اص يپزيش اًؼؽبف

 (-232/0 ٍ -229/0 تشتيت ثِ) داس يهؼٌ هؼىَع

 اثتال هذت ؼَل ثيي يّوجؼتگ ظشيت داؿت. ٍخَد

 يؿخصيت اثؼبد اص يه ّش ٍ يخَدهشالجت ًوشُ ثب

 اثتال هذت ؼَل ثيي تٌْب ٍ ًجَد هالحظِ لبثل چٌذاى

 سٍاى ثؼذ ٍ (=r-133/0) يگشاي ثشٍى ثؼذ ٍ ديبثت ثِ

 تيظشا ثَدى ًبچيض ػليشغن (=133/0r) يسًدَس

 ييث يّوجؼتگ تيظش ثَد. داس يهؼٌ ساثؽِ ،يّوجؼتگ

 همذاس ييـتشيث ثَدى ٍخذاى ثب ثؼذ ٍ يخَدهشالجت

 يسًدَس سٍاى ثؼذ ٍ يخَدهشالجت ييث ٍ (471/0)

 تيظش ثَد. داسا سا (-241/0) همذاس ييووتش

 ثَدى شيدلپز ،يشيپز اًؼؽبف ثب يهشالجت خَد يّوجؼتگ

 252/0 ٍ 265/0 ،414/0 تيتشت ثِ يگشاي ثشٍى ٍ

 ثيي يّوجؼتگ ظشيت يؼشف اص ذ.يگشد ثشآٍسد

 وِ يخَدهشالجت پٌدگبًِ اثؼبد ثب يؿخصيت يّب ٍيظگي

 ثب تؼبهل ،يويتٌظ خَد ،يوبسيث ثب اًؽجبق ؿبهل

 ؿذُ ضيتدَ نيسط يشيگيپ ٍ لٌذخَى وٌتشل ي،يهشالج

 اػت. ؿذُ گضاسؽ 3 خذٍل دس ثبؿذ يه

 اص يه ّش وٌٌذگي پيـگَيي لذست تؼييي هٌظَس ثِ

 تحليل اص هشالجتي خَد ثش ؿخصيتي ّبي ٍيظگي

 ػِ ايٌىِ ثِ تَخِ ثب ؿذ. اػتفبدُ ٌذگبًِچ سگشػيَى

 تحصيالت هيضاى ٍ خٌغ ػي، ؿٌبختي خوؼيت هتغيش

 خَدهشالجتي ٍ ؿخصيتي ّبي ٍيظگي اص ّشيه ثب

 خْت سگشػيًَي تحليل دس داؿتٌذ داس هؼٌي استجبغ

 ًوَدين. ٍاسد هذل دس سا آًْب هتغيشّب، ايي اثش حزف
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 ّبي ٍيظگي هؤثشتشيي ؿخصيتي، ػبهل پٌح ثيي اص

 تشتيت ثِ هشالجتي خَد ي وٌٌذُ تجييي ؿخصيتي

 ثَد، يگشاي ثشٍى ٍ يشيپز اًؼؽبف ثَدى، ٍخذاىثب

 شاتييتغ دسصذ 32 يظگيٍ ػِ ييا وِ يؼَسِ ث

 ثِ ٍاحذ هي ؾيافضا ثب ٍ ًوَدُ يييتج سا يخَدهشالجت

 ،ييگشا ثشٍى ٍ يشيپز اًؼؽبف ،ثَدى ٍخذاى ثب همذاس

 124/0 ،126/0 تيتشت ثِ يهشالجت خَد ًوشُ

(000/0P=) ٍ 124/0 (018/0P=) يبفت. يه افضايؾ 
 

 هزاقثتي خَد هختلف ّاي جٌثِ ٍ شخصيتي ّاي ٍيضگي تيي ّوثغتگي ضزاية (3 جذٍل

 هزاقثتي خَد هختلف ّاي جٌثِ 

 شذُ تجَيش رصين پيگيزي خَى قٌذ کٌتزل هزاقثيي تا تعاهل تٌظيوي خَد تيواري تا اًطثاق شخصيتي ٍيضگيْاي

 -008/0 *111/0 *100/0 *317/0 *280/0 گشايي ثشٍى

 *137/0 *105/0 *217/0 *245/0 *228/0 ثَدى دلپزيش

 *234/0 *273/0 *-334/0 *399/0 *445/0 ثَدى ٍخذاى ثب

 005/0 -094/0 -092/0 *-274/0 *-302/0 سًدَسي سٍاى

 *271/0 *214/0 *257/0 *340/0 *426/0 پزيشي اًؼؽبف

 

 ٍخذاى )ثب يتيؿخص يّب يظگيٍ شيثأت يثشسػ هٌظَس ثِ

 هختلف اثؼبد ثش (يگشاي ثشٍى ٍ يشيپز اًؼؽبف ثَدى،

 يثشا يا چٌذگبًِ يًَيسگشػ يّب هذل ،يخَدهشالجت

 ثش ذ.يگشد ثشاصؽ ثؼذ( 5) يهشالجت خَد اثؼبد اص هيّش

 يييتج لذست ييـتشيث ّب، هذل ييا يييجت تيظش اػبع

 ٍ (دسصذ 33) يوبسيث ثب اًؽجبق ثؼذ ثِ هشثَغ يوٌٌذگ

 وٌتشل ثؼذ ثِ هشثَغ يوٌٌذگ يييتج لذست ييووتش

  ثَد. (دسصذ 9) لٌذخَى

 اص هي ّش يخؽ َىيسگشػ ليتحل حيًتب ثِ تَخِ ثب

 يويتٌظ خَد ،يوبسيث ثب اًؽجبق اثؼبد ،يهشالجت خَد اثؼبد

 يظگيٍ ػِ ّش تَػػ ؿذُ ضيتدَ نيسط يشيگيپ ٍ

 دس گشفت يه لشاس شيثأت تحت ؿذُ روش يتيؿخص

 وٌتشل ٍ يثْذاؿت ييهشالج ثب تؼبهل اثؼبد يثشا وِ يحبل

 يشيپز اًؼؽبف ٍ ثَدى ٍخذاى ثب يظگيٍ دٍ لٌذخَى

 ذيگشد ييؿٌبػب وٌٌذُ ييـگَيپ ػَاهل ػٌَاى ثِ

 (.4 )خذٍل

 

 هزاقثتي خَد هختلف ّاي جٌثِ خطي رگزعيَى ضزاية تزآٍرد (4 جذٍل

 B Beta P Value R2 خَدهزاقثتي تز هَثز شخصيتي ّاي ٍيضگي هزاقثتي خَد ّاي جٌثِ

 ثيوبسي ثب اًؽجبق

 ثَدى ٍخذاى ثب

 پزيشي اًؼؽبف

 گشايي ثشٍى

339/0 

195/0 

110/0 

343/0 

216/0 

114/0 

000/0 

000/0 

012/0 

33/0 

 خَدتٌظيوي

 ثَدى ٍخذاى ثب

 پزيشي اًؼؽبف

 گشايي ثشٍى

284/0 

100/0 

176/0 

321/0 

124/0 

202/0 

000/0 

015/0 

000/0 

26/0 

 ؿذُ تدَيض سطين پيگيشي

 ثَدى ٍخذاى ثب

 پزيشي اًؼؽبف

 گشايي ثشٍى

051/0 

087/0 

034/0- 

149/0 

275/0 

102/0- 

004/0 

000/0 

048/0 

12/0 

 هشالجيي ثب تؼبهل
 ثَدى ٍخذاى ثب

 پزيشي اًؼؽبف

251/0 

124/0 

278/0 

150/0 

000/0 

006/0 
13/0 

 خَى لٌذ وٌتشل
 ثَدى ٍخذاى ثب

 زيشيپ اًؼؽبف

110/0 

053/0 

224/0 

117/0 

000/0 

036/0 
9/0 
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دى داس يهؼٌ ٍخَد ثب  ييا ؿذُ، روش يًَيسگشػ تيظشا َث

دى فيظؼ ًـبًِ ٍ يييپب بسيثؼ شيهمبد  ييا هؽلك شيثأت َث

  هختلف يّب خٌجِ دس يتيؿخص يّب يظگيٍ

  ثبؿٌذ. يه يخَدهشالجت
 

 تحث
 ّبي ٍيظگي اص ثشخي هؽبلؼِ ايي ّبي يبفتِ اػبع ثش

دى، ٍخذاى ثب خولِ اص ؿخصيتي ؼؽبف َث  ٍ پزيشي ًا

دبم دس گشايي ثشٍى  ديبثتيه ثيوبساى هشالجتي خَد سفتبس ًا

دُ ثيشگزاسأت  اص ثؼعي وِ دادُ ًـبى ًيض هؽبلؼبت اػت. َث

ذ هي ؿخصيتي صفبت َاًٌ  ٍ ؿٌبػي ػجت دس هْوي ًمؾ ت

 فشد ؿخصيت وِ ؼَسي ِث ثبؿٌذ، داؿتِ اختالالت پيـشفت

 ثبػث ًبػبلن سفتبسّبي ايدبد ؼشيك اص ٍ غيشهؼتمين َسؼ ِث

 ثيوبسي ثب ػبصگبسي ٍ پزيشؽ ثب يب ٍ ؿذُ فشد ثيوبسي

  (.17 ٍ 14) ؿَد هي ػالهت استمبء هَخت

 ؼبهلث ٍخذاى ثب وِ ؿذُ هـخص هتؼذد هؽبلؼبت دس

ٍاى ػالهت وٌٌذُ پيـگَيي دُ س  (.10-12) اػت َث

ذ هي وِ صفبتي ثب گشايي ٍخذاى ػجبستي ِث َاًٌ  ًـبًگش ت

َاًبيي ثب گشايي ٍخذاى داسد. ّوجؼتگي ثبؿٌذ ػالهت  ت

ليت ؿذُ، ادسان  تىليف، وٌتشل ثشاي ؿذُ ادسان هؼَئ

 غشٍس ٍ اهيذٍاسي ؿبدي، ّوذسدي، هثجت، ّيدبى

ظين خَد گشا ٍخذاى افشاد (.10) داسد هثجت ّوجؼتگي  ٍ ٌت

صيِ ِث ٍ هذاسًذ پيـشفت  وٌٌذ هي ػول ثيـتش دسهبًي ّبي َت

ذ هي ؿخصيت اص ثؼذ ايي لزا (.12 ٍ 4) ًا دبم ثب َت  ًا

 دس خَدهشالجتي خولِ اص ٍ ػالهت دٌّذُ استمبء سفتبسّبي

ص ٍلي ثبؿذ استجبغ دس ديبثتي ثيوبساى  هؽبلؼبت ثِ ًيبص ٌَّ

 ثبؿذ. هي هحؼَع صهيٌِ ايي دس ثيـتش

 اػٌبدي ّبي ػجه پيبهذّبي ٍ سفتبسّب ؼشفي، اص

 اختوبػي، ػبصگبسي دس يهْو يُ وٌٌذ تؼييي

 حل ٍ ػبصگبساًِ سفتبسّبي فشدي، ثيي تؼبهالت

 ّبي ػجه ايي اص وِ اػت اختوبػي ٍ فشدي لِأهؼ

 ّبي ػجه ًوَد. اؿبسُ تَاى هي وٌتشل هٌجغ ثِ اػٌبدي

 ػبؼفي -ؿٌبختي ػيؼتن اص ثبصتبثي اػٌبدي

 ثشاي افشاد تجييٌي الگَي وِ اػت ؿخصيت

 -دسًٍي ثؼذ ػِ ثِ سا هٌفي يب هثجت سٍيذادّبي

 تمؼين ًبپبيذاس -پبيذاس ٍ اختصبصي -ولي ثيشًٍي،

 گيشي خْت ثب افشاد ساتش، ًظشيِ اػبع ثش ًوبيٌذ. هي

 تحت سفتبسي ّبي وٌٌذُ تمَيت وِ هؼتمذًذ دسًٍي

 وٌٌذُ تؼييي آًْب هْبست ًتيدِ دس ٍ اػت وٌتشل

 ثيشًٍي گيشي خْت ثب افشاد همبثل دس اػت سفتبسؿبى

 داًٌذ. هي الجبل ٍ ثخت اص ًبؿي سا ٌذُوٌ تمَيت

 وِ ّبيي آى اص ّؼتٌذ دسًٍي اػٌبد داساي وِ افشادي

 سٍاًي ٍ خؼوبًي ًظش اص داسًذ ثيشًٍي اػٌبد

 ي ؿذُ آهَختِ ثؼذ وٌتشل هٌجغ ؼشفي اص تشًذ. ػبلن

 ثيي هختلف هؽبلؼبت دس وِ ؼَسيِ ث اػت. ؿخصيت

 هـخص ساثؽِ ؿخصيتي ّبي ٍيظگي ٍ وٌتشل هٌجغ

 وٌتشل هٌجغ وٌٌٌذُ تجييي ثَدى ٍخذاى ثب ٍ ؿذُ

 اػبع ثش لزا (.18-21) اػت ؿذُ ؿٌبػبيي

 وِ داؿت اًتظبس چٌيي تَاى هي ًيض اػٌبدي ّبي ػجه

 سفتبسّبي ثَدى، ٍخذاى ثب ؿخصيتي ٍيظگي ثب افشاد

 دٌّذ. اًدبم ثيـتش سا هشالجتي دخَ

 پزيشي اًؼؽبف ثؼذ وِ ؿذُ هـخص اي، هؽبلؼِ دس

 حبالت ّن ؿخص، وِ ؿَد هي ثبػث ؿخصيت

 ثيـتش سا هٌفي ػبؼفي حبالت ّن ٍ هثجت ػبؼفي

 ايي ثيي هؼتميوي استجبغ ّيچ ثٌبثشايي، ًوبيذ. تدشثِ

 ثب يبفتِ ايي وِ (14) ًذاسد ٍخَد ػالهتي ٍ ثؼذ

 ثش اهب ثبؿذ. هي تٌبلط دس حبظش هؽبلؼِ ّبي يبفتِ

 روش ػالهت وٌتشل هحَس هَسد دس آًچِ اػبع

 ساثؽِ دسًٍي وٌتشل هحَس ثب پزيشي اًؼؽبف يذگشد

 افشاد ايي ػجبستي ثِ .(21) داسد هؼٌبداسي هثجت

 احؼبع خَد ػالهت لجبل دس ثيـتشي هؼئَليت

 ثيـتش سا خَدهشالجتي سفتبسّبي ًتيدِ دس ٍ وشدُ
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 هؽبلؼِ ايي ّبي يبفتِ وٌٌذُ تَخيِ وِ دٌّذ هي اًدبم

  ثبؿٌذ. هي

 ٍ گشايي ثشٍى ثيي ؼٌبداسيه ساثؽِ ،چٌذ هؽبلؼبتي دس

 اػت ؿذُ هـبّذُ سٍاًي ػالهت يب ػوَهي ػالهت

 ثب ّوىبساى ٍ پَس اهبهي هؽبلؼِ دس اهب .(14 ٍ 12)

 ػالهت ٍ گشايي ثشٍى ثيي ساثؽِ ثَدى هؼٌبداس ٍخَد

 سًدَسي سٍاى ٍيظگي تٌْب داًـدَيبى دس ػوَهي

 اص (.14) اػت گشديذُ هؼشفي ػالهت وٌٌذُ پيـگَيي

 ثب ؿخصيت اثؼبد ثيي ساثؽِ اخيش هؽبلؼِ دس وِ آًدبيي

 فشايٌذي ،سفتبس ٍ ؿَد هي ثشسػي هشالجتي خَد سفتبس

 لشاس هتؼذدي ػَاهل ثيشأت تحت وِ ثَدُ پيچيذُ

 صهيٌِ ايي دس ٍػيؼي هؽبلؼبت اًدبم لزا گيشد هي

 ثتَاى تب اػت ظشٍسي ساثؽِ ايي تؼييي خْت

 ثب اثؼبد ايي ثيي استجبغ صهيٌِ دس هَخَد تٌبلعبت

 ًوَد. تَخيِ ًيض سا ػالهت

 خَيي سًدَس سٍاى وِ گشديذ هؼلَم ثشسػي چٌذ دس

  (.13 ٍ 12) داسد افشاد سٍاًي ػالهت ثب هٌفي استجبغ

 ػالهت وٌٌذُ پيـگَيي ػٌَاى ثِ ؿخصيتي ثؼذ ايي

 هؼتميوي استجبغ ٍلي (12) اػت ؿذُ هؼشفي سٍاى

 (4) ًُـذ هـبّذُ ثْذاؿتي سفتبس ٍ ٍيظگي ايي ثيي

 ثبؿذ. هي خَاى ّن اخيش هؽبلؼِ ّبي يبفتِ ثب وِ

 ثبٍسّبي ؼشيك اص ٍيظگي ايي وِ ؿذُ هـخص

 اص ٍ (4) دّذ هي لشاس ثيشأت تحت سا سفتبس ثْذاؿتي،

 هؼتمين اثشات تٌْب هؽبلؼِ ايي دس وِ آًدبيي

 ثشسػي هشالجتي خَد سفتبس ثش ؿخصيتي ّبي ٍيظگي

 تؼييي سفتبس ٌٌذُو پيـگَيي ػٌَاى ثِ ٍيظگي ايي ؿذُ

 ًظش دس ثب صهيٌِ ايي دس ثيـتشي هؽبلؼبت ٍلي ًـذ،

 ثبٍسّبي خولِ اص اي ٍاػؽِ هتغيشّبي گشفتي

 ثبؿذ. هي ظشٍسي ثْذاؿتي

 دلپزيش ؿخصيتي ٍيظگي ثيي هختلف هؽبلؼبت دس

 اػت ًـذُ هـبّذُ هؼٌبداسي ساثؽِ ػالهت ٍ ثَدى

 ثب ٍيظگي ايي ثيي ساثؽِ ػفبًِأهت اهب (.14 ٍ 11)

 ػذم تَاى هي ٍلي ًـذُ ثشسػي ثْذاؿتي سفتبسّبي

 ؼَس ّوبى سا ػالهت ٍ ٍيظگي ايي ثيي ساثؽِ ٍخَد

 ػذم دليل ثِ اػت ؿذُ هـخص هؽبلؼِ ايي دس وِ

 ًؼجت ثْذاؿتي سفتبس ٍ ٍيظگي ايي ثيي ساثؽِ ٍخَد

 صهيٌِ ايي دس ثيـتش هؽبلؼبت اًدبم ظشٍست ٍلي داد

 ثبؿذ. هي هلوَع

 هؽبلؼبت ووجَد هؽبلؼِ، ايي ّبي هحذٍديت اص

 ّبي ٍيظگي ايي صهيٌِ دس خبسخي ٍ داخلي پظٍّـي

 وِ اػت خَدهشالجتي سفتبس ثش آى ثيشأت ٍ ؿخصيتي

 ًـبًگش ٍ ًوَدُ هـىل سا صهيٌِ ايي دس گيشي ًتيدِ

 سٍي ثش صهيٌِ ايي دس هؽبلؼبتي اًدبم ظشٍست

 ثبؿذ هي هختلف هضهي ّبي ثيوبسي ثِ هجتال ثيوبساى

 سا ؿخصيتي ّبي ٍيظگي ثيشأت دسػتي ثِ َاىثت تب

 دس وِ آًدبيي اص ايي ثش ػالٍُ داد. لشاس اسصيبثي هَسد

 افشاد ليؼت ٍ ًذاؿتِ ٍخَد ديبثت اًدوي اػتبى ايي

 سٍؽ اص ًيؼت دػتشع دس ديبثت ثِ هجتال

 لبثليت وِ ؿذُ اػتفبدُ دػتشع دس گيشي ًوًَِ

 .وٌذ هي هحذٍد سا هؽبلؼِ ًتبيح پزيشي تؼوين

 دس صهيٌِ ايي دس ثيـتشي هؽبلؼبت اًدبم لزا

 اهىبى وِ ديبثت اًدوي ثب ّبيي اػتبى

 وٌذ هي پزيش اهىبى سا تش هٌبػت ّبي گيشي ًوًَِ

  ؿَد. هي تَصيِ

 اػت ايي ًوَد اػتٌجبغ تَاى هي هؽبلؼِ ايي اص آًچِ

 ثَدى، ٍخذاى ثب ؿخصيتي ٍيظگي ثب افشاد وِ

 اًدبم احتوبل شييثيـت گشايي ثشٍى ٍ پزيشي اًؼؽبف

 ؿخصيتي ٍيظگي ايٌىِ ػلتِ ث ٍ داسًذ سا سفتبس ايي

 اسائِ دس تَاى هي آى اص اهب ثبؿذ ًوي تغييش لبثل

 وِ تشتيت ايي ثِ ًوَد اػتفبدُ ساّجشدي آهَصؽ

 ؿخصيتي ّبي ٍيظگي ثب افشاد ثِ آهَصؽ

 لشاس ًظش هذ ثبيذ ثَدى دلپزيش ٍ سًدَسي سٍاى
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 يىي ّوؼبًبى اص َثشداسيالگ وِ آًدبيي اص ٍ گشفتِ

 دس لزا ثبؿذ هي ثشؤه آهَصؿي ّبي سٍؽ اص

 ثب افشاد اص ثبيذ ديبثتي ثيوبساى آهَصؿي ّبي ثشًبهِ

 ٍ ٍخذاى ثب پزيش، اًؼؽبف ؿخصيتي ّبي ٍيظگي

 هشالجتي خَد آهَصؽ دس الگَ ػٌَاى ثِ گشا ثشٍى

 ًوَد. اػتفبدُ

 قذرداًي ٍ عپاط
 ٍ هتخصصيي پضؿىبى، ّوچٌيي ٍ ديبثتي ثيوبساى وليِ اص

 هب وِ سحوبًي ساّلِ خبًن ػشوبس ٍيظُِ ث ثْذاؿتي پشػٌل

 ووبل ًوَدًذ يبسي هؽبلؼِ ايي اًدبم دس صويوبًِ سا

  داسين. سا لذسداًي ٍ تـىش
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Abstract 

Background: Diabetes is a serious problem and self- management is effective factor for diabetes control. 

Personality trait is one of the important factors in diabetes self- management. In this study, purpose was 

determination of effective personality traits in self- management.  

Material and Methods: In this cross sectional study, data were collected from a convenience sample of 

396 diabetic patients, using self- management and Big five personality Scales. For data analysis, multiple 

linear regression models were used. 

Results: Among five personality traits, the most effective traits in self- management were 

conscientiousness, openness, and extraversion (R
2
= 32%). Conscientiousness and openness were 

significant predictors for all of self- management aspects. Extraversion was effective factors in self- 

regulation, self- integration, and following treatment. 

Conclusion: The education for diabetic patients with neuroticism and agreeableness traits is necessary and 

Patients with conscientiousness, openness, and extraversion traits can be used as model in educational process.  
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