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بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در پیش بینی سبک های مقابله با 

 1استرس در دانشجویان پسر

 0، معصومه خلیلی2مسعود اخگر

 چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در پیش بینی سبک های مقابله با 

روش پژوهش توصیفی  اصفهان بوده است. ان شهراسترس در دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگی

 از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان و

به صورت خوشه ای چند مرحله  نفر123اند که از میان آنها  بوده1050 -1059درسال تحصیلی

سبک های مقابله با استرس ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های 

)کاستا و مک کری( بوده است. برای تحلیل داده  ( و ویژگی های شخصیتی نئو1561پارکرواندلر)

که بین سبک  نتایج نشان داد استفاده شد. ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون

 ارزش ها، اید،عق فعالیت، جمع گرایی، افسردگی، با صفات پرخاشگری، مقابله ای مسئله دار

پشتکار رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین سبک مقابله ای هیجان  نوع دوستی و صراحت،

احساسات، ارزشها،  قاطعیت، زیباشناختی، مدار صفات اضطراب، افسردگی، آسیب پذیری، گرمی،

بر این  وهنشان می دهد. عال نظم و ترتیب و پشتکار رابطه معنا داری همراهی، اعتماد، صراحت،

بین سبک مقابله ای اجتنابی با صفات اضطراب، پرخاشگری، آسیب پذیری، گرمی، قاطعیت، 

فعالیت، زیباشناختی، احساسات، عقاید، ارزش ها، صراحت، نوع دوستی، همراهی، نظم و ترتیب 

 (.>39/3pو پشتکار رابطه معنا داری وجود دارد)
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 مقدمه

نوجوانی بخشی از گستره زندگی آدمی است که افراد با مجموعه ای از موانع و چالش ها روبرو 

(. استرس بخش جدایی ناپذیر زندگی بشر است. 1577می شوند) ونیگرهوتس و مارک لیسن،

امروزه به دلیل گسترش عوامل تنش زا و کاهش توان مقابله انسان دربرابر آنها، استرس به پدیده 

(. استرس یک حقیقت در زندگی 1550ه و بزرگ تبدیل شده است )فریدنبرگ و لویس،ای پیچید

است و در اکثر مواقع به عنوان یک پدیده فیزیولوژیک و روانشناختی توضیح داده می شود 

(. بنابراین الزم است که تمامی افراد با راهبردهای مقابله با آن آشنا باشند. با 2338)اوگاوا،

د کننده استرس می توان زمینه مقابله با آن را مهیا کرد. با وجود اینکه شناخت عوامل ایجا

تحقیقات بسیاری بر روی استرس انجام شده است، هنوز ابهامات بسیاری در درک مفهوم آن 

(. اما بیشتر تحقیقات بر این نکته توافق دارند که 2330باقی می ماند که واضح نیستند )اسمیت،

که افراد با موقعیتی مواجه می شوند که فراتر از توانایی آنها برای استرس زمانی وجود دارد 

(. تغییر و تحوالت در دوره نوجوانی و جوانی به نظر 1570مدیریت آن است )الزاروس و فولکمن،

می رسد نقطه شروعی برای افزایش مشکالت روانشناختی مانند اضطراب و افسردگی است)گرابر 

(. همچنین 2331؛کسلر، آونوولی و مری کانجاس ،2339بال،؛ هانکین و آ2335و سونتاگ ،

استرس می تواند دلیل اولیه بسیاری از بیماری های جسمی باشد در حالیکه امروزه شواهد علمی 

از این فرضیه که استرس نقش معناداری را در سالمت عمومی و روانی شخص  ایفا می کند 

را پاسخ جسمانی، روانی و رفتاری انسان به (، استرس 2330حمایت می کند. روماز و شارما )

عنوان پیامد عوامل فشارزا می دانند. استرس، شامل رویدادها و پاسخ های ما به رویدادهایی است 

که لزوما عوامل مهم و پرخطری نیستند. البته تفکر ما هم درباره موقعیت ها، عوامل مهم و 

(. استرس و مدل 2312یی سالمت روانی ،استرس زا را برای ما مشخص می کند )انجمن کانادا

های مقابله با آن بردرجات متفاوتی از نقش عوامل زمینه ای و تبادل بین شخصیتی و محیطی 

؛ وانگ و 1578؛پیرالین و اسکولر،1570؛ مک کری ،1570تاکیدمی کنند)الزاروس و فولکمن ،

اری از محققان معتقداند (. بسی2336به نقل از چی یاه چون، موس کرونکیت ،1557یوجیموتو ،

که وجود تفاوت های فردی و ویژگی های شخصیتی متفاوت واکنش افراد را نسبت به موقعیت 

(. 1053؛ به نقل از سروقد ، رضایی وفدایی ،1073های فشارزا متمایز می گرداند )آقا یوسفی ،

ها قرار بگیرند، آنبه گونه ای که هنگامی که انسان ها در معرض رویدادهای تنیدگی زای مشابهی 
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(. برخی از محققان مانند مک 2338را به وجوه بسیار متفاوتی تجربه می کنند )هونارپاروان ،

( معتقداند که سبک های مقابله ای ترجیح داده شده برای موقعیت فشارزا 1576کری وکاستا )

و مدینا  بانمی تواند با صفات شخصیتی مانند برونگرایی و روان نژندی هدایت شوند )پانگانی

(. سبک های مقابله با استرس به عنوان تالش هایی برای ممانعت یا کاهش دادن ترس، 2311،

(. 2313 آسیب و فقدان و همچنین کاهش پریشانی همراه با آن است )کارو و کانوراسمیت،

( سه سبک اصلی مقابله را معرفی می کند: سبک مقابله مسئله مدار، 1570الزاروس و فولکمن)

مقابله هیجان مدار و سبک مقابله اجتنابی. سبک مقابله مسئله مدار شامل تغییر دادن و  سبک

یا مدیریت کردن مشکلی است که باعث استرس شده و متمرکز بر اقدام کردن است 

(. سبک مقابله هیجان مدار حیطه هایی مانند جستجوی حمایت اجتماعی، پذیرش 2335)برکل،

(. سبک مقابله اجتنابی به 1575گیرد )کارو،اسکییر و وینتروب ؛ دربر می و تخلیه هیجانات را

یک  و نادیده گرفتن مقابله با مستقیما برای انکارکردن عنوان تالش های شناختی و رفتاری که

(. ویژگی های 2339موقعیت استرس زاست، توصیف می شود )هوالهان، سوس، برنان واسکات،

به استرس تاثیرگذاراست. شخصیت یک الگوی نسبتا شخصیتی افراد نیز در پاسخ گویی آنها 

ثابت ازصفات و ویژگی های منحصر به فرد است که موجب سازگاری ومنحصر به فرد بودن رفتار 

(. همچنین شخصیت اشاره به ویژگی هایی دارد که شامل 2336فرد می شود )فیست و فیست،

(. الزاروس و 2339جان،و  الگوهای فکری، هیجانی و رفتاری شخص است )پروین،کارون

(تاییدکردند که شخصیت هر فرد می تواند پاسخ هیجانی فرد به موقعیت های 1570فولکمن)

استرس زا، هیجان های همراه با آن و پاسخ های روانشناختی فرد را پیش بینی کند. براساس 

ه ست کنظر آلپورت شخصیت یک سازمان پویا در فرد است که دارای سازمان روانی و جسمانی ا

(. برخی از 1076الگوی عملکرد، نحوه تفکر و احساسات او را مشخص می کند)شولنز وشولنز،

افراد با شخصیتی متولد شدند که آنها را برای مقاومت در برابر سطوح باال و پایین استرس آماده 

می سازد. بنابراین شخصیت نقش مهمی درهرمرحله از فرآیند استرس ایفا می کند)پای و 

انتخاب  (. تحقیقات بسیاری نشان می دهند که صفات و ویژگی های شخصیتی افراد در2313کار،

باشند)چانی،دنیس،ایستوپ،ورت  سبک های مقابله ای مختلف ممکن است تاثیرگذار

(. اکیل 2311؛ به نقل از کریم زاده و بشارت،2337؛استنبرگ،وامارین وبروز،2339وفامر،

هشی به این نتیجه رسیدند که ابعاد پنجگانه شخصیت به گونه ( در پژو2311خان،سراج وپوه لی)

ای معنادار با پاسخ های مقابله ای ارتباط دارند به جز روان نژندی. همین طور افراد با ویژگی باز 
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بودن نسبت به تجربه و با وجدان بودن ازسبک های مقابله ای مسئله دار استفاده می کنند.کریم 

حقیق خود به این نتیجه رسیدند که روان نژندی به صورت منفی با ( در ت2311زاده و بشارت)

سبک های مقابله ای هیجان مدار ارتباط دارد و به صورت مثبت با سبک مقابله ای هیجان 

(، 2313مدارمنفی در دانشجویان دختر و پسر رابطه دارد. همچنین عبدالحافظ،التحینه والحلیق)

و سبک های مقابله ای در میان دانشجویان ورزشکار در درپژوهش خود با عنوان منابع استرس 

دانشگاه های اردن به این نتیجه رسیدند که مداخالت طراحی شده برای کاهش استرس باید به 

دنبال استفاده از سبک و روش اجتناب از مقابله با استرس را افزایش می دهد. 

اثیر شخصیت  و سبک های مقابله بر ( در مطالعه ای با عنوان ت2313اندریوز،براون،درماندووود)

رشد نشانه های افسردگی در بزرگساالن دریافتند که روان نژندی به گونه ای معنادار با نشانه 

های افسردگی و سبک مقابله اجتنابی مرتبط بوده است. عالوه بر این برونگرایی، سبک مقابله 

ندرو نه های افسردگی بوده اند. لیاجتنابی و رویکردهای مقابله ای پیش بینی کننده مستقل نشا

( در پژوهش دیگری با عنوان سبک مقابله با استرس و رابطه آن با ابعاد 2313وکاستیلو)

شخصیتی، اضطراب و افسردگی به این نتیجه رسیدند که سبک مقابله مسئله مدار با منبع کنترل 

جان ه است. سبک مقابله هیبیرونی پایین، عزت نفس باال و اضطراب و افسردگی پایین همراه بود

مدار با منبع کنترل بیرونی باال، عزت نفس پایین و افسردگی باال همراه بوده است. سروقند، 

(، در پژوهش خود با عنوان رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی با ابعاد 1053برزگر و بالغی)

ان یدند که بین روکمال گرایی و شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان به این نتیجه رس

نژندی و شیوه های مقابله ای هیجان مدار رابطه مثبت و معنا دار و بین توافق پذیری و شیوه 

های مقابله ای هیجان مدار رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، بین وجدانی بودن و 

 و شیوه های شیوه های مقابله ای مسئله مدار رابطه مثبت وجود دارد. بین کمال گرایی مثبت

مقابله ای مسئله مدار و بین کمال گرایی منفی و شیو های مقابله ای هیجان مدار، رابطه مثبت 

(، 1053معنادار وجود دارد. همین طور در پژوهشی نیک راهان، کجباف، نوری، زارعان و نقشینه )

س در ربا عنوان بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی، سبک های مقابله با استرس و سطح است

زنان باردار به این نتیجه رسیدند که میزان استرسی را که فرد در موقعیت های تنش زا با توجه 

به ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله که به کار می گیرد، قابل پیش بینی است. همچنین 

( در پژوهشی با عنوان مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله 1053زارعی و اسدی)

استرس در نوجوانان معتاد و عادی به این نتیجه رسیدند که بین نوجوانان معتاد و غیر معتاد  با
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در ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای تفاوت معنا داری وجود دارد و نمرات نوجوانان 

معتاد در ویژگی روان رنجور خویی و سبک مقابله ای هیجان مدار به طور معنا داری باالتر و در 

انعطاف پذیری، وجدانی بودن و سبک مقابله ای معنا دار پایین تر از نوجوانان بهنجار بوده است. 

با توجه به مبانی نظری و تحقیقات و مطالعات انجام شده در مورد رابطه ویژگی های شخصیتی 

وسبک های مقابله با استرس این مسئله مطرح شده است که میزان رابطه بین ابعاد ویژگی های 

خصیتی و سبک های مقابله با استرس در دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان چه ش

 میزان بوده است.

 فرضیه های پژوهش

 فرضیه اصلی

ویژگی های شخصیتی قادر به پیش بینی سبک های مقابله با استرس در دانشجویان پسر  -

 می باشند. دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان

 روش پژوهش

انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ کند هدف از 

(. 1051تا او را هر چه سریع تر ودقیق تر در دستیابی به پاسخ کمک نماید )نادری و سیف نراقی،

با توجه به هدف پژوهش حاضر که بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در پیش بینی سبک های 

نشجویان می باشد روش انجام تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی و مقابله با استرس در دا

تحلیل رگرسیون بود که در جریان آن به بررسی روابط بین ویژگی های شخصیتی و سبک های 

جامعه آماری کلیه دانشجویان پسر دانشگاه  (.1076مقابله با استرس پرداخته شد )بورگ و گال،

نفر به  123بوده اند که از میان آنها  1050 -1059فرهنگیان شهراصفهان در سال تحصیلی

صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای برآورد حداقل حجم نمونه روش های 

مختلفی وجود دارد؛ از جمله در نظر گرفتن حداقل تعداد موارد شرکت کنندگان براساس 

نفر از  123به طور کلی (. بر این اساس 1051متغیرهای پیش بین است)نادری و سیف نراقی،

دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند 

برای جمع آوری اطالعات روش ها و تکنیک های گوناگونی وجود  مرحله ای انتخاب شدند.
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ی روش ها داردکه یک محقق با توجه به اهداف تحقیق و نیز ویژگی های نمونه تحقیق ، از بین

جمع آوری اطالعات باید از روش مناسبی استفاده نماید. از پرسشنامه بیشتر در تحقیق کمی 

استفاده می شود، زیرا ساختار منسجم پرسشنامه با روش کمی سازگار است)گال و 

(. از آنجایی که رایج ترین وسیله جمع آوری اطالعات در تحقیقات پرسشنامه 1072همکاران،

( CISSدر این پژوهش نیز برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه مقابله بااسترس)می باشد، لذا 

پرسشنامه مقابله با  ( استفاده شده است. الف(OCEANو پرسشنامه شخصیتی پنچ عاملی)

ماده و شامل فرم بزرگساالن و نوجوانان است و در مجموع سه راهبرد  07( دارای CISSاسترس)

ماده( که از مکانیزم های اجتناب 16ماده( واجتنابی)16ماده(، هیجان مدار)16مدار)مقابله مساله 

و دوری از مساله هستند را در برمی گیرد. همچنین رافنسون، اسماری، ویندل، استفان، 

( روایی و اعتبار ساختاری این مقیاس را درایسلند از طریق تحلیل عاملی و رابطه آن 2336اندلر)

( 1559یاس های مشابه را تایید نمودند. همچنین فروکاوا، مور وسایتو وهاماناکا )در مقایسه با مق

روایی و اعتبار آن را در جمعیت دانشجویی ژاپنی و ایاالت متحده مورد تایید قرار دادند. 

( نیز روایی واعتبار آن برای دو مقیاس بزرگساالن و نوجوانان را در سطح بسیار باال 1557اندلر)

دندکه قابل استفاده برای بزرگساالن، دانشجویان، نوجوانان و بیماران روانی است. گزارش نمو

، برای مقابله هیجان مدار  53/3( نیز پایایی برای شیوه مقابله مسئله مدار را برابر1072عابدینی)

گزارش نموده است. ب( پرسشنامه شخصیتی  72/3و برای عامل مقابله اجتنابی برابر 79/3برابر با 

سوال  203( از دیگر ابزارهای این تحقیق است. پرسشنامه مذکور، دارای OCEANج عاملی)پن

است که پنج صفت روان نژدی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیربودن و صفت با وجدان بودن 

را در بر می گیرد. در این مطالعه با توجه به هدف پژوهش و مرور مطالعات قبلی، پرسشنامه 

سوال بوده است. همچنین در زمینه روایی سازه  73لی نئو دراین مطالعه دارای شخصیت پنج عام

این پرشسشنامه تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که درآغاز با استفاده از روش تحلیل عامل 

اکتشافی و پس از آن با روش تحلیل عامل تاییدی، روایی این ابزار مورد تایید قرارگرفته 

( در هر پنج صفت و OCEAN(. ضریب اعتبار پرسشنامه )1053،است)ساعتچی وهمکاران

است و این وضعیت نشان دهنده ضرایب اعتبارمطلوب  80/3همچنین در کل، هماهنگی باالتر از

(. درایران 1053؛ به نقل ازساعتچی و همکاران،1071پرسشنامه پنج عاملی است)قهرمانی،

طورکلی میتوان  است. به 89/3ن باالتر از ضرایب اعتبار بدست آمده بر روی جامعه دانشجویا

(، انعطاف 89/3(، برونگرایی)70/3روان نژندی) روی محور بر اعتبار این پرسشنامه را ضرایب
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( تعریف کرد)ساعتچی و 85/3(، و با وجدان بودن)85/3(، دلپذیربودن)73/3پذیری)

ای فردی (. ج(پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی، برخی ویژگی ه1053همکاران،

وخانوادگی آزمودنی ها از قبیل سن، تحصیالت مادران وپدران آنها در ابتدای پرسشنامه دریافت 

استفاده شده است.  SPSS-19شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار

جهت بررسی رابطه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده که شاخص معتبری برای 

طه بین متغیرها است. همچنین جهت پیش بینی سبک های مقابله ای بر اساس ویژگی تعیین راب

های شخصیتی و متغیر های جمعیت شناختی از روش تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده 

 .شده است

 یافته ها

 اه یآزمودن یشناخت یتجمع یها ییرمتغ یفیتوص ی. شاخص ها1جدول 

 استاداردانحراف  میانگین تعداد متغیر

 9/1 20/21 123 سن آزمودنی

 5/6 01/08 123 سن پدر

 0/0 90/13 123 تحصیالت پدر

 8/9 37/02 123 سن مادر

 29/3 25/13 123 تحصیالت مادر

 ینبوده است. همچن 20/21ها  یسن آزمودن یانگین( نشانگر آن است که م1جدول) یها یافته

می باشد.میانگین سن مادران و  90/13و  01/09ترتیبمیانگین سن پدران و تحصیالت آنها به 

 گزارش شده است. 25/13و 37/03تحصیالت آنها نیز به ترتیب

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 . شاخص های توصیفی سبک های مقابله با استرس آزمودنی ها2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 8/6 91/00 123 سبک مقابله مسئله مدار

 5/8 00/00 123 سبک مقابله هیجان مدار

 0/9 07/09 123 سبک مقابله اجتنابی
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و انحراف  91/00( نشان می دهد که میانگین سبک مقابله مسئله مدار2داده های جدول)

می باشد.همچنین میانگین و انحراف استاندارد سبک مقابله ای هیجان  8/6استاندارد آن 

باشد.مقادیر میانگین و انحراف استاندارد سبک مقابله ای اجتنابی نیز به می  5/8و  00/00مدار

 می باشد. 0/9و 07/09ترتیب 

 . شاخص های توصیفی ویژگی های شخصیتی آزمودنی ها0جدول 

 میانگین تعداد ویژگی عامل
انحراف 

 استاندارد

 روان نژدی

 2/2 9/10 123 اضطراب

 2/2 78/10 123 پرخاشگری

 5/2 72/12 123 افسردگی

 5/1 70/5 123 آسیب پذیری

 برونگرایی

 6/2 90/19 123 جمع گرایی

 5/2 27/10 123 گرمی

 8/2 51/19 123 قاطعیت

 5/2 90/10 123 فعالیت

 

 انعطاف پذیری

 5/1 98/12 123 زیبا شناختی

 9/2 08/10 123 احساسات

 0/2 85/10 123 عقاید

 0/2 85/16 123 ارزش ها 

 دلپذیر بودن

 

 2/2 08/12 123 اعتماد

 9/2 12/12 123 صراحت

 5/1 53/11 123 نوع دوستی

 2/0 66/12 123 همراهی

 وفیفه شناسی
 9/2 53/12 123 نظم و ترتیب

 8/2 27/16 123 پشتکار
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 ؛9/10( نشان می دهد که میانگین ویژگی های شخصیتی در صفات اضطراب0نتایج جدول )

همچنین میانگین صفت می باشد. 70/5و آسیب پذیری 72/12، افسردگی78/10پرخاشگری

، در صفت 27/10،در صفت گرمی و صمیمیت90/19شخصیتی جمع گرایی از عامل برون گرایی

همچنین مقادیر میانگین صفت  می باشد.90/10فعالیت، و درصفت 51/19قاطعیت

، در 08/10، در صفت احساسات98/12در ویژگی های شخصیتی به ترتیب 98/12زیباشناختی

می باشد.همچنین  08/12و در صفت اعتماد 85/16، در صفت ارزش ها85/10صفت عقاید

، در صفت 53/11، در صفت نوع دوستی 12/12میانگین صفت صراحت در ویژگی های شخصیتی

 می باشد. 27/16و در صفت پشتکار 53/12، در صفت نظم و ترتیب 66/12 همراهی

. تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی سبک های مقابله با استرس در 0جدول 

 آزمودنی ها

 متغیر
ضریب 

 رگرسیون

سهم 

 کل

سهم 

 خالص

خطای 

 استاندارد

F تبدیل

 شده

درجه 

 1آزادی

درجه 

 2آزادی

معنا 

 داری

ضریب 

 -دوبین 

 واتسون

سبک 

مقابله ای 

مساله 

 مدار

968/3 021/3 7/3 % 37/9 92/0 1 118 300/3 73/1 

سبک 

مقابله ای 

هیجان 

 مدار

070/3 

 
200/3 5/3% 31/8 60/0 1 117 302/3 72/1 

سبک 

مقابله ای 

 اجتنابی

930/3 290/3 7/3% 67/0 37/0 1 119 300/3 50/1 

از سبک مقابله ای مسئله  %2/02نشان داد که از  نه متغیر  0نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 

از سبک مقابله  %0/02مار را در دانشجویان پسر پیش بینی می کند. همچنین از هشت متغییر 

از سبک مقابله ای  % 7/66ای هیجان مدار را پیش بینی می کند. همچنین از نه متغیر 
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ش بینی می کند که مبین رعایت پیش فرض استقالل خطاها در انجام این اجتنابی را پی

 تحلیل رگرسیون می باشد.

 هاآزمودنی مقابله با استرس در. ضرایب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی و سبک های 9جدول 

 عامل

 
 تعداد صفت

سبک مقابله ای 

 مسئله مدار

سبک مقابله ای 

 هیجان مدار

سبک مقابله ای 

 اجتنابی

 ضریب
 همبستگی

 معناداری

 

 ضریب

 همبستگی

 معناداری

 

 ضریب

 همبستگی

 معناداری

 

روان 
ی

نژد
 

 309/3 353/3 331/3 195/3 386/3 382/3 123 اضطراب

 308/3 375/3 036/3 329/3 318/3 138/3 123 پرخاشگری

 120/3 397/3 333/3 022/3 331/3 -198/3 123 افسردگی

آسیب 

 پذیری
123 325/3- 272/3 250/3 333/3 197/3 120/3 

ی
برونگرای

 

جمع 

 گرایی
123 183/3 333/3 369/3- 350/3 335/3- 002/3 

 333/3 070/3 337/3 123/3 333/3 183/3 123 گرمی

 310/3 113/3 333/3 177/3 195/3 -393/3 123 قاطعیت

 333/3 238/3 082/3 330/3 333/3 285/3 123 فعالیت

ی
ف پذیر

انعطا
زیبا  

 شناختی
123 317/3- 097/3 351/3 300/3 358/3 326/3 

 333/3 209/3 330/3 101/3 379/3 365/3 123 احساسات

 333/3 178/3 391/3 371/3 333/3 150/3 123 عقاید

 333/3 180/3 315/3 130/3 333/3 156/3 123 ارزش ها

دلپذیر بودن
 280/3 303/3 330/3 108/3 088/3 330/3 123 اعتماد 

 331/3 192/3 316/3 136/3 316/3 -138/3 123 صراحت

نوع 

 دوستی
123 105/3 330/3 385/3 399/3 219/3 333/3 

 333/3 170/3 333/3 219/3 032/3 312/3 123 همراهی

با 

وجدان 

 بودن

نظم و 

 ترتیب
123 362/3- 137/3 172/3 333/3 163/3 331/3 

 333/3 209/3 333/3 200/3 333/3 075/3 123 پشتکار
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سبک مقابله ای مسئله دار با صفت پرخاشگری،  138/3( نشان می دهد که رابطه 0نتایج جدول )

با صفت  285/3با صفت جمع گرایی، رابطه  183/3با صفت افسردگی، رابطه  -198/3رابطه 

با صفت  -138/3طه با صفت ارزش ها، راب 156/3با صفت عقاید، رابطه  150/3فعالیت، رابطه 

با صفت پشتکار از لحاظ آماری 3/ 075با صفت نوع دوستی و رابطه  105/3صراحت، رابطه 

(.لذا فرضیه اصلی پژوهش برای رابطه این صفات شخصیتی با سبک مقابله >39/3pمعناداراست)

ای مسئله مدار تایید می شود. بر این اساس نتیجه گرفته می شود که با بیشتر شدن صفات 

مذکور، گرایش به سبک مقابله ای مسئله مدار هم در پسران افزایش می یابد. اما با افزایش صفت 

شخصیتی افسردگی و صراحت تمایل به استفاده از این سبک در آنها کاهش می یابد. همچنین 

فرضیه اصلی تحقیق برای صفات اضطراب، آسیب پذیری، قاطعیت، زیباشناختی، احساسات، 

ی و نظم وترتیب با سبک مقابله ای مسئله مدار تایید نمی شود. همچنین نتایج اعتماد، همراه

بین سبک مقابله ای هیجان مدار با صفت اضطراب، 195/3جدول مذکور نشان می دهد که رابطه 

با صفت  123/3با صفت آسیب پذیری، رابطه 250/3با صفت افسردگی، رابطه  022/3رابطه

با صفت  101/3با صفت زیباشناختی، رابطه  351/3عیت، رابطهبا صفت قاط 177/3گرمی، رابطه 

با صفت  136/3با صفت اعتماد، رابطه  108/3با صفت ارزش ها، رابطه  130/3احساسات، رابطه 

با صفت نظم و ترتیب رابطه ورابطه  172/3با صفت همراهی، رابطه  219/3صراحت، رابطه 

(. لذا فرضیه اصلی پژوهش برای >39/3pراست)با صفت پشتکار از لحاظ آماری معنا دا 200/3

رابطه این صفات شخصیتی با سبک مقابله ای هیجان مدار تایید می شود. بر این اساس نتیجه 

گرفته می شود با بیشتر شدن صفات مذکور گرایش به سبک مقابله ای هیجان مدار هم در 

 رخاشگری، جمع گرایی وپسران افزایش می یابد. همچنین فرضیه اصلی تحقیق برای صفات پ

( نشان می 0فعالیت با سبک مقابله ای هیجان مدار تایید نمی شود. از سوی دیگر نتایج جدول )

با صفت  375/3سبک مقابله ای اجتنابی با صفت اضطراب، رابطه  353/3دهد که رابطه 

با  113/3با صفت گرمی، رابطه  070/3با صفت آسیب پذیری، رابطه  197/3پرخاشگری، رابطه 

 209/3با صفت زیباشناختی، رابطه  358/3با صفت فعالیت، رابطه  238/3صفت قاطعیت، رابطه 

 192/3با صفت ارزش ها،رابطه  180/3با صفت عقاید، رابطه  178/3با صفت احساسات، رابطه 

با صفت همراهی، رابطه  170/3با صفت نوع دوستی، رابطه  219/3با صفت صراحت، رابطه 

، از لحاظ آماری  معنا داراست 209/3فت نظم و ترتیب و با صفت پشتکار رابطه با ص 163/3

(39/3p< لذا فرضیه اصلی تحقیق برای رابطه این صفات شخصیتی با سبک مقابله ای اجتنابی .)
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تایید می شود. بر این اساس نتیجه گرفته می شود که با بیشتر شدن صفات مذکور، گرایش به 

ی هم در پسران افزایش می یابد. همچنین فرضیه اصلی پژوهش برای سبک مقابله ای اجتناب

 صفات افسردگی،جمع گرایی و اعتماد با سبک مقابله ای اجتنابی تایید نمی شود.

 بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در پیش بینی سبک های مقابله با 

استرس بود. فرضیه اصلی تحقیق در مورد رابطه ویژگی های شخصیتی در پیش بینی سبک 

های مقابله با استرس تایید شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری بر روی فرضیه اصلی 

ه بین ویژگی های شخصیتی روان نژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، پژوهش بیانگر این امر بود ک

دلپذیر بودن و با وجدان بودن با سبک های مقابله ای مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی رابطه 

معناداری وجود دارد. بدین صورت که بین ویژگی های شخصیتی روان نژندی و زیر مولفه 

ه مثبت و معنی داری وجود داشت و بین ویژگی شخصیتی پرخاشگری با سبک مسئله مدار رابط

روان نژندی و زیر مولفه های اضطراب، افسردگی و آسیب پذیری با سبک مقابله ای هیجان مدار 

رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. ضمن اینکه بین ویژگی شخصیتی  روان نژندی و زیر مولفه 

مثبت و معنا داری مشاهده شد. اما به طور های اضطراب، پرخاشگری و آسیب پذیری رابطه 

خاص بین صفت افسردگی از مولفه های روان نژندی با سبک مقابله ای مسئله مدار رابطه منفی 

و معنی داری وجود داشت. در تبیین این فرضیه می توان افهار داشت که با باال رفتن نمرات 

قابله ای هیجان مدار و اجتنابی ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی استفاده از دو سبک م

در پسران جوان افزایش می یابد و تنها با افزایش نمره پرخاشگری احتمال استفاده از سبک 

مقابله ای مسئله مدار در پسران جوان افزایش می یابد. ضمن اینکه با افزایش نمرات افسردگی 

ن زمینه برخی افراد به صورت استفاده از سبک مسئله مدار در پسران جوان کاهش می یابد. در ای

ترکیبی عمل می کنند به این صورت که اگر در راه رسیدن به هدف خود با موانعی مواجه و یا 

ناکام شوند، ممکن است در ابتدا به صورت هیجانی )عصبانی شدن( واکنش نشان دهند ولی بعد 

جود بپردازند. این یافته از مدتی آرامش خود را باز می یابند و به حل مشکل و یا رفع موانع مو

(، لیندروو 2313(، اندریوز و همکاران)2337ها با نتایج مطالعات، لیبر و همکاران)

(، شاکری و 2311(، کریم زاده و بشارت)2311(، اکیل خان و همکاران)2313کاستیلو)
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( و زارعی و 1053(، نیک راهان و همکاران)1053(، سروقد و همکاران)1070همکاران)

 ( همسو می باشد.1053اسدی)

 

 محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش

با توجه به اینکه پژوهش مورد نظر بر روی نمونه ای در شهر اصفهان انجام گرفته است، در  -1

 تعمیم نتایج آن به سایر مکان ها باید احتیاط کرد.

ر اده وی دداده های بدست آمده فقط مبتنی بر ارزیابی جوانان پسر بوده است و اعضای خانو -2

 فرآیند سنجش شرکت نداشته اند.

پیشنهاد می شود عوامل مرتبط با رسانه ها و وسایل ارتباطی نوین نظیر اینترنت و شبکه  -0

 های اجتماعی در چگونگی مقابله با استرس نیز پرداخته شود.

با مشخص شدن نقش برخی از ویژگی های شخصیتی موثر در سبک های مقابله با استرس،  -0

توان از نتایج این پژوهش در مداخالت بعدی مثال تدوین مدل های جدید مقابله با استرس  می

 بهره برد.

 و ماخذ منابع

پژوهشی روان  -(. شخصیت و سبک های مقابله با استرس، فصلنامه علمی1076بشارت، م. ح.) -

 .03-90( : 8، )2شناسی دانشگاه تبریز،

(. آزمون 1053اسدی، ر، معاشری،ا و محمدی تقوی، م.)ساعتچی، م، کامکاری، ک، عسگریان، م،  -

 های روانشناختی، تهران: انتشارات ویرایش.

(. بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی 1075سروقد، س، میدخت رضایی، آ و فدایی دولت، ا .) -

 .29-01(: 16،)9با راهبد های مقابله ای و بهزیستی معلمان، یافته های نو در روانشناسی.

(. نظریه شخصیت، تهران: نشر 1078د و شولتز، س، ترجمه سید محمدی، یحیی.)شولتز،  -

 ویرایش.
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(. ویژگی های شخصیتی، استرس، 1070شاکری، ج ، پرویزی فرد، ع . ا، صادقی، خ ، ا، مرادی، ر.) -

شیوه های مقابله و نگرش های مذهبی در افراد اقدام کننده به خود کشی. مجله روانپزشکی و 

 .200-293(: 0)12الینی ایران،روانشناسی ب

(. بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی و افسردگی در 1072کریم الهی، م . آقا محمدی، م .) -

: 90پژوهشی طب و تزکیه،  -دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مجله علمی

69-62. 

ی و کیفی در علوم (. روش های تحقیق کم1070گال، مردیت، بورگ، والتر و گال، جویس.) -

 تربیتی و روانشناسی. ترجمه نصر، احمد رضا و همکاران. تهران: انتشارات سمت.

(. روش تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم 1053نادری، عزت اهلل و سیف نراقی، مریم.) -

 انسانی. تهران: انتشارات ارسباران.

(. بررسی رابطه ویژگی های 1053ینه، ا.)نیک راهان ، غ، کجباف، م. ب، نوری، ا، زارعان، ا و نقش -

شخصیت، سبک های مقابله با استرس و سطح استرس در زنان باردار. زنان مامایی و نازایی در 
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