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رابطه بین تیپ های شخصیتی با شادکامی و عزت نفس در بین دانشجویان دانشگاه
امام جواد(ع) شهر یزد
بهاره السادات حیدریه
مرضیه

زاده1

رحیمی۲

 1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه یزد و دانشگاه جواداالئمه یزد( نویسنده مسئول)
2دانشجوی کارشناسی دانشگاه جواداالئمه یزد

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی با شادکامی و عزت نفس دانشجویان دانشگاه امام جواد شهر یزد
انجام گرفته است .روش پژوهش ،از نظر گردآوری داده ها توصیفی -مقایسه ای و از نظر هدف ،پژوهش کاربردی -مقطعی بود.
جامعه آماری این پژوهش را تمام دانشجویان سال تحصیلی  1398-99دانشگاه امام جواد شهر یزد در مقطع کارشناسی
تشکیل دادند ،که از بین آنها تعداد  100نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری (در دسترس) مورد کاوش و بررسی قرار
گرفتند .دادههای به دست آمده از طریق پرسشنامه مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد بین تیپ های
شخصیت (روان رنجوری و برون گرایی) با شادکامی رابطه معناداری وجود دارد .همبستگی متغیر روان رنجوری با شادکامی
برابر با  -0/37می باشد .بنابراین بین روان رنجوری با شادکامی رابطه منفی معنادار وجود دارد .نتایج نشان داد بین تیپهای
شخص یت (روان رنجوری و برون گرایی) با عزت نفس رابطه معناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که بین روان
رنجوری با عزت نفس رابطه منفی معنادار وجود دارد( .)-0/36همچنین همبستگی بین برونگرایی با عزت نفس برابر با 0/23
میباشد .بنابراین ،تیپ های شخصیتی بر تغییرات "عزت نفس" در دانشجویان تاثیرگذار می باشد .شادی و دیگر جنبههای
خوشبختی به عوامل زیادی در محیط همچون روابط اجتماعی ،کار و اوقات فراغت بستگی دارد.
واژههای کلیدی :تیپ های شخصیتی ،عزت نفس ،شادکامی ،دانشجویان
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مقدمه
شخصیت از واژه ی یونانی پرسونا به معنای نقابی که هنرپیشه 1ها در اجرای نقش به چهره ی خود می زنند ،گرفته شده
2
الگوهای اختصاصی و متمایز تفکر ،هیجان و رفتار دانست که اسلوب شخصی تعامل با
است(شولتز .)1378،و می توان آن را،
محیط فیزیکی واجتماعی هر شخص رارقم می زند(اتکینسونو همکاران .)1385،شخصیت از واژه ی التین پرسونا گرفته شده
است که به نقابی اشاره دارد که هنر پیشه ها در نمایش به صورت خود می زنند .شخصیت را می توان به صورت مجموعه ی با
دوام و بی نظیر ویژگیهای تعریف کرد که ممکن است در موقعیت های مختلف تغییر کند (حق شناس .)1385،شلدون در
تعریف خ ود چنین عنوان می کند :شخصیت سازمان یافتگی پویشی جنبه های عقلی  ،عاطفی  ،انگیزشی و فیزیولوژیکی فرد را
گویند (جین هک و جی یی  .)2006البته تعاریف بسیاری از شخصیت ارایه شده است که می توان به طور کلی آنها را به چهار
دسته تقسیم کرد؛ تعاریفی که روی فردیت و یگانگی افراد تأکید می کنند ،در این تعاریف شخصیت شامل خصوصیاتی است که
افراد را از یکدیگر متمایز می نماید .تعاریفی که بر ساختارها و سازه های درونی و فرضی تأکید می ورزند ،در این گونه تعاریف،
رفتارهای آشکار ،بخش کمی از تعریف را تشکیل می دهد ،در این مفهوم شخصیت شامل انتزاع هایی است که از رفتارهای
آشکار و مشاهدات رفتاری اخذ شده است .تعاریفی که روی تاریخچه ی زندگی و مراحل رشد تأکید دارند ،که در این دیدگاه،
شخصیت حاصل رویدادهای درونی و بیرونی است .رویدادهای درونی شامل آمادگی های ژنتیکی و بیولوژیکی است و
رویدادهای بیرونی ،تجربیات اجتماعی و رویدادهای محیطی را در بر می گیرد .در نهایت در تعاریفی که بر الگوهای رفتار تأکید
دارند ،فرض می شود که شخصیت به طور نسبی در طی زمان ثابت مانده است و تداوم پیدا می کند .این ثبات در الگوهای
رفتاری از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر ثابت باقی می ماند(آتش روز و همکاران .)1394 ،یکی دیگر از نظریه
های شخصیت که سعی در توجیه منش و خوی افراد با تمایالت و گرایش های آنان دارد ،دیدگاه گرایشی است ،این دیدگاه
معتقد است ،گرایش ها ،خصوصیاتی هستند که افراد با خود حفظ می کنند ،به خود آن ها تعلق دارند ،و جزیی از آن ها
هستند .سه رویکرد منشعب شده از دیدگاه گرایشی شامل ،رویکرد تیپ و خصیصه (صفت) ،رویکرد نیازها و انگیزه ها ،رویکرد
زیست شناسی و خلق و خو می باشد (کارور و شی یر  .)1998،آلپورت معتقد بود 4صفات ،واحد های 5اصلی شخصیت اند.
صفات واقعیت دارند و جایگاه آنها در سیستم عصبی انسان قرار دارد .او بین صفات اصلی(آمادگی فراگیر و مشخص در زندگی
فرد) ،صفات محوری(با فراگیری کمتر از صفات اصلی) و صفات ثانویه(حداقل فراگیری ،همسانی و قابلیت مشاهده) تفاوت قائل
شد(پروین .)1393 ،بر خالف آلپورت ،کتل اعتقاد نداشت که صفت ها 6در درون هر شخص وجود واقعی دارند .او آنها را سازه
هایی فرضی یا تخیلی می دانست که از مشاهده ی عینی رفتار آشکار شخص استنباط می شوند .کتل بین صفت های مشترك
و صفت های یگانه تمیز قایل شد و صفت ها را به صفات ،توانایی ،خلق و خو و پویا تقسیم کرد(شولتز.)1378 ،
طبق بسیاری از تئوری های هیجان ،شادکامی یکی از شش هیجان بزرگ یعنی تعجب ،ترس ،خشم ،شادکامی،تنفر ،و نگرانی
است .آیزنک( )1945شادکامی را به عنوان برون گرایی پایدار در نظر گرفت و خاطر نشان ساخت از زمانی که عواطف مثبت در
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شادکامی مورد توجه واقع شدند ،شادکامی با جامعه پذیری آسان و تعامل مطلوب و لذت بخش با دیگران مرتبط دانسته شد.
7
شادکامی را در صورتی می توان به عنوان صفت در نظر
برخی دیگر از محققان نظیر چیوکیوتا و استایلز پیشنهاد کرده اند که
گرفت که سه مالك پایداری زمانی ،همسانی بین موقعیت و علیت درونی را دارا باشد .همچنین شادکامی را وابسته به فراوانی و
درجه ی عواطف مثبت یا لذت ،سطوح باالی رضایت در طول زندگی و نبود احساسات منفی نظیر افسردگی و ا اگر شخصیت را
به صورت مجموعه ویژگیهای جسمی و روانی و رفتاری که هر فرد را از از افراد دیگر متمایز می کند و یا الگوهای یعنی از رفتار
و شیوه های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می کنند(هیلگارد و همکاران) تعریف کنیم می توانیم به
گ  )2012( 3به شخصیت به عنوان پیش بینی کننده
شخصیت به عنوان پیش بین شادی و سالمت ذهن نگاه کنیم ،فرنهام چن
شادی در شرق و غرب به ویژه چین وژاپن وب ریتانیای کبیر نگاه کردند ،تجزیه وتحلیل برای بریتانیا و چین از این لحاظ که
برون گرایی ونوروتیزم پیش بین های شادکامی هستند ،شبیه به هم اند ،اما تنها برون گرایی پیش بین شادکامی در ژاپن بود
نوروتیزم ( به نقل از هلن چینگ 2 )2001هیچ چیز مثل زندگی مثبت نگرانه نمی تواند احساس شاد کامی و خوشبختی را در
انسان به وجود بیاورد  ،انسانهایی که احساس خوشبختی می کنند افرادی هستند که کمتر با افکار و مسائل منفی سرو کار
دارند و اجازه نمی دهند بیش از مقدار الزم و طبیعی با مسا ئل منفی درگیر شوند ،با نیمه پر لیوان زندگی می کنند ،افکار
روزانه آنها حول و حوش مسائل خوب دور می زند و با دیدگاهی مثبت کارها و امور زندگی خود را دنبال می کنند .مثبت بینی
نیروی انسان واراده او را در جهت رسیدن به اهداف و خواسته هایشان تأمین می کند.
یکی از متداولترین طبقه بندیهایی که روانشناسان برای شخصیت به کار می برند درون گرایی و برون گرایی می باشد که برای
اولین بار توسط کارل یونگ به کار رفته است .درون گرایان در مقایسه با برون گرایان از بروز احساسات بیشتر جلوگیری می
کنند .شواهد نشان می دهد که درون گرایان در یادگیری بیشتر تحت تاثیر تنبیه قرار می گیرند در حالی که برون گرایان
بیشتر از پاداش تاثیر می پذیرند .برون گرایان نسبت به سر و صدا واکنش بیشتر نشان می دهند(چن و همکاران )2014،برون
گرایی بر ارزیابی شخص از اهمیت خود اثر مستقیم داردویکی از توضیحاتی که برای این الگو وجود دارد این است که تمایالت
برون گرایانه در ف رهنگ غربی از رفتارهای درون گرایانه ارزش بیشتری دارد .بنا براین ممکن است افراد برون گرا نسبت به افراد
درون گرا توجه مثبت بیشتری دریافت کنند و این اعتماد به نفس آنها را باال ببرد(.سیکرت و همکاران.)2011،
اگر شخصیت را به صورت مجموعه ویژگیهای جسمی و روانی و رفت اری که هر فرد را از از افراد دیگر متمایز می کند(کریمی) و
یا الگوهای یعنی از رفتار و شیوه های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می کنند(هیلگارد و همکاران) تعریف
گ  )1999( 1به شخصیت به عنوان
کنیم می توانیم به شخصیت به عنوان پیش بین شادی و سالمت ذهن نگاه کنیم ،فرنهام چن
پیش بینی کننده شادی در شرق و غرب به ویژه چین وژاپن وبریتانیای کبیر نگاه کردند ،تجزیه وتحلیل برای بریتانیا و چین از
این لحاظ که برون گرایی ونوروتیزم پیش بین های شادکامی هستند ،شبیه به هم اند ،اما تنها برون گرایی پیش بین شادکامی
در ژاپن بود نوروتیزم ( به نقل از هلن چینگ 2 )2001هیچ چیز مثل زندگی مثبت نگرانه نمی تواند احساس شاد کامی و
خوشبختی را در انسان به وجود بیاورد  ،انسانهایی که احساس خوشبختی می کنند افرادی هستند که کمتر با افکار و مسائل
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منفی سرو کار دارند و اجازه نمی دهند بیش از مقدار ال زم و طبیعی با مسا ئل منفی درگیر شوند ،با نیمه پر لیوان زندگی می
کنند ،افکار روزانه آنها حول و حوش مسائل خوب دور می زند و با دیدگاهی مثبت کارها و امور زندگی خود را دنبال می کنند.
مثبت بینی نیروی انسان واراده او را در جهت رسیدن به اهداف و خواسته هایشان تأمین می کند(.همان منبع)
عزت نفس و مفهوم خود -ارزشمندی از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت فرد است .برخورداری از اراده و اعتماد به
نفس قوی ،قدرت تصمیم گیری ،ابتکار ،خالقیت و نوآوری سالمت فکر و بهداشت روانی رابطه ای مستقیم با میزان و چگونگی
عزت نفس و احساس خود -ارزشمندی دارد .عزت نفس معموالً به عنوان ارزشیابی شخص از ارزشمندی خویش تعریف میشود
افرادی که عزت نفس باالیی دارند خودپذیرا و خود ارزشمند هستند .روانشناسان اجتماعی عزت نفس را ارزیابی مثبت و منفی
از خود میدانند به طوری که فرض می شود عزت نفس تا حدودی با ثبات است عزت نفس یا همان خود بزرگواری یکی از
خصوصیات مهم واساسی شخصیت هر فردی را تشکیل میدهد(شاطرلو .)1386،یافته های پژوهشی فرقانی طرقی و
همکاران( )1393نشان می دهند که میان عزت نفس باال و ویژگیهای شخصیتی مثبت در افراد رابطه وجود دارد .افرادی که
عزت نفس باالیی دارند ،دارای ویژگیهایی چون پختگی روانی ،ثبات ،واقعگرایی ،آرامش ،توانایی باال در تحمل ناکامی و شکست
هستند ،در حالی که افرادی که عزت نفس پایینی دارند از چنین ویژگیهایی برخوردار نیستند .به نظر برخی از پژوهشگران
مانند آرمسترانگ و همکاران( )2000و ینگ و 8تونگ ( )2007افرادی که عزت نفس 9پایین و مهارت های اجتماعی کمی دارند
بیشتر از همه احتمال دارد که وسوسه شوند تا در فضای مجازی کنترل را به دست بگیرند واحساس هویت و جایگاهی را که
در زندگی واقعی ندارند به دست آورند(به نقل از بیدی و همکاران .)1391،می توان گفت :شخصت هر فرد کل خصایص بدنی،
ذهنی و عاطفی و اجتماعی و اخالقی -اعم از موروثی و اکتسابی -هستند که او را بطور آشکار از دیگران مشخص می
کند(احدی.)1390 ،شخصیت ایستا نیست بلکه پویا یا پیوسته 0درحال تغییر است1وقتی از شخص1یت فرد سخن می 1گوئیم به
یکتا و بی نظیر بودن او توجه داریم ،زیرا دو فرد هم شخصیت نمی توان یافت .در واقع ،شخصیت فرد همان است که با ضمیر
1
2
شناخت ترکیب و سازمان رفتار او به صورت تمامی و
منظور شناخت شخصیت فرد،
من یا کلمه خود از آن تعبیر می کند و
ی با
کلّیت است(شعائری نژاد .)1384 ،بیشتر بررسی ها نشان دادند که که شادکامی یک ویژگی شخصیتی و همان برونگرای
.) 1999درمطالعه فرهنگی خود به4 1
3
این نتیجه رسید که درملتها و
ثبات در نظریه (آیزنک) است (لو  1991،و کوستاو مک کرا
فرهنگهای گوناگون ،در محیطها و موقعیتهای اجتماعی مختلف ،افراد در زمینه شادکامی با هم متفاوتند واین تفاوتها پایدار
است این پایداری تفاوتها میان افراد شادکام را به ویژگی شخصیتی و نه حالت ساده و متأثر از رویدادها پیوند می دهد.
دانشجویان در هر جامعه نیروی انسانی مغزافزار و مولد فکر و نیز سازندگان فردای کشور هستند .از این سالمت کامل زیستی،
روانی ،اجتماعی آنان اهمیت زیادی برای جامعه دارد دانشجویان از حساسترین اقشار اجتماعی هستند ،چرا که آنان مدیران و
برنامه ریزان فردای جامعه خواهند بود .سالمت جامعه در گرو سالمتی آنان می باشد .شادکامی ،عزت نفس و شخصیت پایدار
در آنها می تواند چراغ راه هر ملت و جامعه ای گردد(گنجی .)1394،به اعتقاد برخی از روان شناسان ،هنگام وجود احساس
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ناراحتی و فقدان شادمانی ،عزت نفس افراد کاهش می یابد ،به عبارت دیگر ،بین شادمانی و عزت نفس ارتباط علی متقابل
وجود دارد .تامین بهداشت همه افراد جامعه از مهم ترین مسایل اسا سی هر کشور است ،این امر در سه جنبه جسمانی ،روانی و
اجتماعی مورد مالحظه قرار می گیرد ،در صورتی که بعد روانی بهداشت به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد ،فراوانی مشکالت
روانی و رفتاری رو به فزونی خواهد گذاشت تا حدی که عوارض ناشی از بی توجهی به آن در ابعاد فردی و اجتماعی ،خانوادگی
و انسانی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی اثرات سوء و غیر قابل جبران رادر پی خواهد گذاشت( نوابی نژاد.)1376،
شااادکامی :دارای سااه جاازء اساساای اساات :هیجااان مثباات ،رضااایت از زناادگی و نبااود هیجااان منفاای از جملااه افسااردگی و
اضطراب(آرگایل ،1925 ،ترجمه گوهری ،1382،ص .)43شادکامی در روانشناسی به عناوان یاک هیجاان شاناخته مای شاود و
هیجان نوعی بر انگیختگی است که فرد با ارزیابی ذهنی خود به آن عناوان خاصای مای دهاد  .هیجاان را در روانشناسای ،در دو
حیطه کلی هیجان منفی و هیجان مثبت قرار می دهند که در عمر یک صد و چند ساله روانشناسی علمی عمدتاً بار ابعااد منفای
هیجانها توجه شده است .یک دلیل این موضوع شاید این باشد که هیجانهای منفی می تواند زندگی ما را باه گوناه ای شادیدتر و
جدی تر تحت تاثیر قرار دهند اما در سالهای اخیر روانشناسی مثبت گرا بر موضوعاتی مانند مثبت گرایی در مقابلاه باا فشاارهای
زندگی و غلبه بر افسردگی و خمودگی و شادی و شادکامی ،به عنوان یکی از مقوله های اساسی هیجان های مثبات تاکیاد کارده
اساات .شااادکامی یکاای از شااش هیجااان اساساای انسااان اساات کااه عبارتنااد از خشاام ،تاارس ،تنفاار و تعجااب ،ناااراحتی و
شادی(فیروزبخت.)1395،
1
تحقیقات مختلف نشان دادند که صفات شخصیتی(به طور ویژه برون گرایی و روان رنجور خویی) به طور پایداری بعنوان عوامل
اصلی شاد کامی به حساب می آیند (آیزنک  ،1990آرجیل ولو  ،1990فورنهام و بروین  ،2 1990می یرد وینر  .)1995 3لوکاس
ودینر( ،2000به نقل از اونز  )2002 4ت أثیر عوامل تعیین کننده خارجی و داخلی مؤثر بر شاد کامی را بررسی کردند و به این
نتیجه رسیدند که تأثیر عوامل خارجی مؤثر شادکامی چندان برجسته نیست و تأثیر بادوامی بر شادکامی ندارند و شاادی هاای
دراز مدت مدیون عوامل درونی و با ثبات می باشند .عوامل پیش بینی کننده شادکامی و عدم شاادکامی ممکان اسات متفااوت
باشند ،کوستاو مک گرا ( 1980به نقل از چنج و فرنهام  ) 2003براین اعتقاد هستند که صافات ذاتای هیجاان پاذیری ،تارس،
دشمنی و تکانشی ،بودن با سطوح پایین تر شادکامی در ارتباط هستند در حالیکه صفات ذاتی جامعه پاذیری و فعاال باودن باا
سط وح باالتر شاد شادکامی مرتبط هستند ،همچنین برون گرایی همراه با مؤلفه های جامعه پذیری ،سرعت عمل و شور و شوق
افراد را به سمت خلق و عاطفه مثبت می کشاند .با توجه به اهمیت موضوع ،محقق در این پژوهش تصامیم دارد تاا باه بررسای
رابطه بین تیپ های شخصیتی با شادکامی و عزت نفس دانشجویان دانشگاه امام جواد شهر یزد بپردازد .فرضیات ایان پاژوهش
عبارتند از:
 بین تیپ های شخصیتی با شادکامی دانشجویان دانشگاه امام جواد شهر یزد رابطه وجود دارد. بین تیپ های شخصیتی با عزت نفس دانشجویان دانشگاه امام جواد شهر یزد رابطه وجود دارد.روش پژوهش:
پژوهش حاضر به لحاظ هدف یک پژوهش کااربردی و باه لحااظ شایوه جماع آوری اطالعاات یاک پاژوهش توصایفی از ناوع
همبستگی میباشد که در آن رابطه بین تیپ های شخصیتی با شادکامی و عزت نفس دانشجویان دانشگاه امام جواد شاهر یازد
بررسی شده است.
6 Neuro ticism
7 Brewin
8 Diener
9 ones Eas
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 جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیریجامعه آماری در این پژوهش تمام دانشجویان دانشگاه امام جواد شهر یزد در سال تحصیلی 1398می باشند .تعداد  100نفار از
دانشجویان دانشگاه امام جواد شهر یزد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.
ابزار گردآوری داده ها
در این تحقیق برای ارزیابی متغیر ها از سه ابزار استفاده گردیده است که عبار تند از :
)1پرسشنامه شادکامی آکسفورد
3

4

ی ( )1976یک تک
در تحقیقات شادکامی تکنیک های مختلفی برای اندازه گیری آن به کار رفته است از جمله اندروز و ویت
ماده را کشف کردند که قصد اندازه گیری در جنبه عاطفه و رضایت را داشت ".راجع به زندگی خود به عناوان یاک کلیات چاه
احساسی دارید؟پاسخ آن در یک مقیاس  7گزینه ای از بسیار راضی تا وحشتناك درجه بندی می شود .آرجیال و همکااران باا
گ  )1990( 2آلفای  0/87با  101آزمودنی را
تحقیق روی  347آزمودنی ،ضریب آلفای  0/90را بدست آوردند فارنهایم و بروین
گزارش کردند .همچنین در بررسی فرانسیس آلفای کرونباا  %92باه دسات آماد فرانسایس در یاک بررسای میاان فرهنگای
درکشورهای انگلیس آمریکا – استرالیا – کانادا به ترتیب ضریب آلفاای  ،0/0،89/89 ، 0/90 ،0/89را گازارش کارد و نیاز ایان
آزمون توسط دکتر محمود گلزاری در سال  1382به فارسی ترجمه شد ودر سال  1383روی  446دانشجوی دختر و پسر اجرا
شد با  =0/9295آلفا ودر تحلیل عاملی چهار عامل بدست آمد .برای بررسی روایی این پرسشنامه با استفاده از قضااوت دوساتان
دو بررسی انجام شده است :آرجیل ،مارتین و کروسلند  ) 1989( 1از دانشجویان خواستند تا دوستانشان را بر اساس یک مقیاس
ده درجه ای از شادکامی درجه بندی کنند که همبستگی میان درجه بندی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد %43 ،بود ،بررسای
و الیانت( )1993نیز همبستگی  %64و  %49را میان در جه بندی دوستان و نمره پرسشنامه شادکامی آکسافورد گازارش کارده
است.
)۲پرسشنامه شخصیت آیزنك
یکی از پیامدهای تجدید نظرهای مکرر در مقیاسهای آیزنک برای اندازه گیری شخصیت در بین بزرگساالن ،طوالنی شدن این
آزمونهاست .اولین آزمونی که در این زمینه توسط آیزنک در سال1953تهیه شد ،پرسشنامه پزشکی مادزلی ( )MMQبود.
پس از آن پرسشنامه شخصیت مادزلی ( )MMIشامل  48سؤال (آیزنک ، )1959 ،پرسشنامه شخصیتی آیزنک(  )EPIشامل
 57سؤال(آیزنک ، )1964،پرسشنامه شخصیتی آیزنک ( )EPQشامل 90سؤال(آیزنک و آیزنک  )1975و درنهایت پرسشنامه
تجدید نظر شده آیزنک ( )EPQ-Rشامل  100سؤال ( آیزنک – آیزنک و برن  ) 1985تهیه شده است .هرچند طوالنی شدن
این آزمونها مقدمه ای برای افزایش ابعاد شخصیتی در نظریه آ یزنک است و در اصول روان سنجی طوالنی شدن ،آزمون موجب
افزایش پایایی ولی به خاطر محدودیتها ی موجود در فرصت های انجام پژوهش و جلوگیری از خستگی بیش از حد ،آزمودنی ها
آیزنک و همکارانش تصمیم به تهیه فرم کوتاهی از آزمون گرفتند .آزمون حاضر کوتاه شده آزمون آیزنک برای استفاده در بین
بزرگساالن و شامل سه مقیاس دروغ سنج – برون گرایی و روان رنجور خویی است .در آزمون حاضر میزان پایایی برای مردان و
زنان  0 /84و  0/80برای مقیاس نوروتیسم 0/88و  0/84برای برون گرایی  0/62و  0/61گزارش شده است.
)3پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت SEI

1 Andrews
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پژوهشگران حوزه عزت نفس آن را به طور خالصه اینچنین تعریف میکنند“ :ارزیابی بنیادینی که ماا از ارزش خاود باه عناوان
یک انسان داریم” .پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که عزت نفس کم میتواند تبعات منفی زیادی به همراه داشاته باشاد .باه
همین دلیل پژوهشگران در طول دهههای گذشته همواره درصدد بهبود ابزارهای ارزیابی عزت نفس بودهاناد .پرسشانامه عازت
نفس کوپر اسمیت ( )SEIیکی از معروفترین و پراستفادهترین ابزارهای برای سنجش عزت نفس است .پرسشانامه عازت نفاس
کوپر اسمیت ( )SEIدر سال  1967توسط کوپر اسمیت ساخته شد .این پرسشنامه دارای  58ماده به صورت بلی و خیر است8 .
ماده از این پرسشنامه دروغ گویی را میسنجند و  50ماده باقی مانده به سنجش چهار زیر مقیااس ایان پرسشانامه اختصااص
دارد .زیرمقیاسهای پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ( )SEIعبارتند از :عزت نفس کلی ،عزت نفاس خاانوادگی ،عازت نفاس
تحصیلی ،و عزت نفس اجتماعی .یادآور میشود که هرچه فرد در این پرسشنامه نمره باالتری بگیرد عزت نفساش بیشتر است
روش تجزیه وتحلیل دادههادر این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از روش های آماری زیر استفاده شده است:
 .1روش های آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین ،انحراف استاندارد ،واریانس و. . .
 .2روش تحلیل رگرسیون وضریب همبستگی پیرسون
ضمناً تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رایانه و برنامه  SPSSانجام گرفته اسات و ساط معنااداری بارای کلیاه فرضایه هاا
0/05در نظر گرفته شده است.
یافتهها:
حاصل هر پژوهش یافتههایی هستند که میتوانند در زمینهی روابط میاان متغیرهاای ماورد بررسای اطالعااتی ارائاه دهناد و
زمینهساز اقداماتی برای بهبود شرایط حاضر باشند .در فصل پیشرو ،نخست اطالعات جمعیت شناختی گروه نمونه آمده اسات.
پس از آن به اطالعات توصیفی متغیرهای موجود در پژوهش و همبستگی میاان ابعااد ایان متغیرهاا پرداختاه شدهاسات و در
نهایت نتایج به دست آمده برای هر فرضیه با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام آورده شدهاست.
اطالعات جمعیتشناختی گروه نمونه
جدول شماره  -1توزیع گروه نمونه براساس میزان تحصیالت
میزان تحصیالت

تعداد

درصد

دانشجویان لیسانس

56

%56

دانشجویان فوق دیپلم

44

%44

کل

100

100

چنانچه در جدول فوق مالحظه می گردد ،گروه نمونهی پژوهش حاضر دانشجویان بر اساس میزان تحصیالت در یکی از دو
طبقهی تعیین شده جای گرفته اند که از این میان ،دانشجویان کارشناسی بیشترین میزان  0/56درصد گروه نمونه را به خود
اختصاص داد .طبقه بعدی شامل دانشجویان فوق دیپلم بود که  %44بودند.
همانطور که در جدول شماره  2مشاهده می شود ،در گروه نمونه پژوهش ،دانشجویان بر اساس سن در یکی از شش طبقه
تعیین شده جای گرفت .تعداد  18نفر ( 0/18درصد) افراد نمونه سنین ما بین  18-20سال ،تعداد  20نفر(0/20درصد) سنین
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 23-21سال ،تعداد  15نفر( 0/15درصد) سنین  24-26سال ،تعداد  15نفر ( 0/15درصد) سنین  27-29سال ،تعداد  6نفر
سنین  30-32سال و  26نفر(0/26درصد) باالتر از  32سال سن را دارا می باشند.
جدول شماره  -2توزیع گروه نمونه براساس سن
سن

تعداد

درصد

18-20

18

0/18

21-23

20

%20

24-26

15

%15

27-29

15

%15

30-32

6

%6

باالتر از 32

26

0/26

کل

100

100

اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول شماره  -3دادههای توصیفی عزت نفس
مقیاس

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

عزت نفس

27/83

13/4

21

40

بنابر جدول فوق میانگین و انحراف استاندارد عزت نفس به ترتیب برابر با  27/2883و  13/4می باشد.
میانگین ،انحراف استاندارد و واریانس نمرات به دست آمده در مقیاس ابعاد شخصیت در جدول 4-4آمده است:
جدول شماره  -4دادههای توصیفی ابعاد شخصیت
مقیاس

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

روان رنجوری

11/69

4/92

4

23

برون گرایی

14/35

3/07

5

21

بنابر جدول شماره  4میانگین و انحراف استاندارد روان رنجوری برابر با  11/69و  4/92می باشد  .همچنین میاانگین و انحاراف
استاندارد برون گرایی به ترتیب برابر با  14/35و  3/07است.
میانگین ،انحراف استاندارد و واریانس نمرات به دست آمده در مقیاس شادکامی در جدول 5آمده است:
جدول شماره  -5دادههای توصیفی شادکامی
مقیاس

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

شادکامی

73/20

12/47

48

112

با توجه به جدول شماره  -5میانگین و انحراف استاندارد متغیر شادکامی برابر با  73/20و  12/47می باشد.
تحلیل دادههای پژوهش
یکی از پیش فرضهای آزمونهای پارامتریک ،نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش است .باه منظاور بررسای ایان مفروضاه از
آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول  6آورده شده است.
جدول شماره  -6نتیجه آزمون کلموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
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متغیر

آماره K-S

سطح معنی داری

عزت نفس

0/602

0/68

شخصیت

0/87

0/21

شادکامی

0/95

0/065

در جدول شماره  6نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش ارائه شده است .بر اسااس
نتایج مندرج در جدول باال ،توزیع نمرات در سط  95درصد ( )α =0/05معنیدار نیست؛ به عبارت دیگار ،باا توجاه باه اینکاه
معنیدار نبودن آزمون کلموگروف -اسمیرنوف به معنی تأیید فرض صفر میباشد ،با اطمینان  95درصد میتوان نتیجاه گرفات
که توزیع نمرات نرمال است.
فرضیه اول :بین تیپ های شخصیتی با شادکامی دانشجویان دانشگاه امام جواد شهر یزد رابطه وجود دارد.
به منظور سنجش رابطه بین دو متغیر تیپ های شخصیتی با شادکامی با توجه به اینکه هر دو متغیر در ساط فاصاله ای قارار
دارند ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد؛ که نتایج آزمون همبستگی به شرح ذیل بوده است:
جدول شماره  -7همبستگی بین شخصیت و شادکامی
متغیر

همبستگی

سطح معنی داری

تعداد

روان رنجوری* شادکامی

-0/37

0/000

100

برون گرایی* شادکامی

0/20

0/03

100

نتایج نشان داد بین تیپ های شخصیت (روان رنجوری و برون گرایی) باا شاادکامی رابطاه معنااداری وجاود دارد .همبساتگی
متغیر روان رنجوری با شادکامی برابر با  -0/37می باشد .بنابراین بین روان رنجوری با شادکامی رابطه منفی معنادار وجود دارد.
این بدین معناست که با افزایش رو ان رنجوری ،متغیر شادکامی کاهش می یابد و بالعکس .همچنین همبستگی بین برون گرایی
با شادکامی برابر با  0/20می باشد .بنابراین بین برون گرایی و شادکامی رابطاه مساتقیم و معناادار وجاود دارد .افازایش بارون
گرایی با افزایش شادکامی خواهد بود .بنابراین ،تیپ های شخصیتی بر تغییرات "شادکامی" در دانشجویان تاثیرگذار می باشد.
فرضیه دوم :بین تیپ های شخصیتی با عزت نفس دانشجویان دانشگاه امام جواد شهر یزد رابطه وجود دارد.
به منظور سنجش رابطه بین دو متغیر تیپ های شخصیتی با عزت نفس با توجه به اینکه هر دو متغیر در سط فاصله ای قرار
دارند ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد؛ که نتایج آزمون همبستگی به شرح ذیل بوده است:
جدول شماره  -8همبستگی بین شخصیت و عزت نفس
متغیر

همبستگی

سطح معنی داری

تعداد

روان رنجوری* عزت نفس

-0/36

0/000

100

برون گرایی* عزت نفس

0/23

0/001

100

نتایج نشان داد بین تیپ های شخصیت (روان رنجوری و برون گرایی) با عازت نفاس رابطاه معنااداری وجاود دارد .باین روان
رنجوری با عزت نفس رابطه منفی معنادار وجود دارد( )-0/36این بدین معناست که با افزایش روان رنجوری ،متغیرعازت نفاس
کاهش و با کاهش روان رنجوری عزت نفس در افراد افزایش می یابد .همچنین همبستگی بین برون گرایی با عزت نفس برابر باا
 0/23می باشد .که این بدین معناست که بین برون گرایی و عزت نفس رابطاه مساتقیم و معناادار وجاود دارد .افازایش بارون
گرایی با افزایش عزت نفس خواهد بود .بنابراین ،تیپ های شخصیتی بر تغییرات "عازت نفاس" در دانشاجویان تاثیرگاذار مای
باشد.

77

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال چهارم ،شماره  ،10بهار 1401

نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی با شادکامی و عزت نفس دانشجویان دانشگاه امام جواد شهر یزد
انجام پذیرفت .روش پژوهش ،از نظر گردآوری داده ها توصیفی -مقایسه ای و از نظر هدف پژوهش کاربردی -مقطعی بود.
جامعه آماری این پژوهش را تمام دانشجویان سال تحصیلی  98-99دانشگاه امام جواد یزد در مقطع کارشناسی تشکیل دادند،
که از بین آنها تعداد  100نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری (در دسترس) مورد کاوش و بررسی قرار گرفتند .داده های به
دست امده از طریق پرسشنامه نیز با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSمورد پردازش و تحلیل قرار گرفت .با توجه به داده های
بدست آمده در جدول شماره  ،7فرضیه اول ما "بین تیپ های شخصیتی با شادکامی دانشجویان دانشگاه امام جواد شهر یزد
رابطه وجود دارد" تایید شد .نتایج حاکی از این بود که بین ابعاد شخصیت (روان رنجوری و برون گرایی) با شادکامی در
دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین ،تیپ های شخصیتی بر تغییرات "شادکامی" در دانشجویان تاثیرگذار می
باشد .یافته بدست آمده با پژوهش مانی( )1393و رنجبر( )1390همسو می باشد .مانی( )1393در پژوهشی با عنوان تعیین
رابطه طبقات دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز به این نتیجه رسید که عوامل
پنجگانه شخصیتی ارتباط معنی داری با تغییر شادکامی نشان داده اند که از این عوامل دو عامل روان نژندگرایی و برون گرایی
تبیین کننده های عمده احساس شادکامی می باشند .بنابراین نتیجه می گیریم که افرادروان رنجور دارای خصوصیاتی از قبیل
محافظه کار بودن  ،مردم گریز و دیر آشنا  ،نگران آینده و مال اندیش ،به احساسات و افکار خود بیشتر توجه دارند و به ارزشها
و عوامل ذهنی توجه دارند که این خصوصیات برشاد کامی اثر می کذارند زیرا با مؤلفه های شادکامی مغایر هستند ،بنابراین آن
دسته از دانشجویانی که درون گرا هستند احساس شادی کمتری از زندگی خود دارند .همچنین همانگونه که در جدول شماره
 8مشاهده شد نتایج نشان داد بین تیپ های شخصیت (روان رنجوری و برون گرایی) با عزت نفس رابطه معناداری وجود
داردبنابراین ،تیپ های شخصیتی بر تغییرات "عزت نفس" در دانشجویان تاثیرگذار می باشد .نتیجه بدست آمده با پژوهش
توسط فرنهام و چنج ( )2003همسو می باشد .فرنهام و چنج ( )2003پژوهشی با عنوان بررسی ابعاد شخصیت ،عزت نفس و
پیش بینی کننده های جمعیت شناختی شادکامی و افسردگی انجام دادند .نتایج نشان داد برونگرایی به طور معنادار با عزت
نفس همبستگی دارد .به نظر می رسد روانشناسان و دیگر دانشمندان به طور کلی توافق دارند که افراد افسرده یعنی غیرشاد
وجود دارد ،اگر چه این افراد ممکن است همیشه افسرده نباشند ،یا افراد شاد نیز وجود دارند و اگر این چنین است ،این افراد
چه کسانی هستند ؟ اگر آنها وجود دارند ،آیا به این خاطر است که آنها موقعیت ها و فعالیتهای خوشایندی را تجربه کرده اند و
یا به خاطر عامل بنیادی تر در شخصیت آنهاست؟ همان طور که شرح داده شد دیدیم که شادی و دیگر جنبه های خوشبختی
به عوامل زیادی در محیط همچون روابط اجتماعی ،کار و اوقات فراغت بستگی دارد .آنچه مد نظر ماست این است که می
خواهیم بدانیم تا چه اندازه شادی ناشی از شخص و تا چه اندازه ناشی از موقعیتها و رویدادها است(.آرگایل .)1995 ،مقیاس
های متفاوت خوشبختی ،رضایت و شادی و احساس مثبت همگی با هم بستگی دارند و عامل کلی روشنی را ایجاد می کنند
بنابراین شادی یا خوشبختی شبیه یک ویژگی شخصیتی است که شامل تعدادی عناصر مربوط به هم می باشد که در سراسر
موقعیتها و در طول زمان ثابت است(گوهری .)1390،یک نظریه کلی در روانشناسی اجتماعی وجود دارد مبنی بر اینکه منابع
حالتهای هیجانی می تواند بین افراد و موقعیتها تقسیم شوددر یکی ازاین مطالعات الرسون ودانیز()1984کشف کردند که
عواطف منفی و مثبت در کارها و تفریحات مختلف ،بیشتر ناشی از شخص است (  )%52تا ناشی از موقعیت ( )23%افراد در
مورد احساسات منفی و رضایت از زندگی هماهنگی بیشتری دارند و در مورد احساسات مثبت هماهنگی کمتری دارند.
همچنین تعاملی بین تأثیر فرد و موقعیتها وجود دارد.الرسون و کت الر ( )1991دریافتند که واکنش برون گرایان نسبت به به
درون گرایان به محرکهای مثبت قوی تر است  .بنابراین ترکیب برون گرایان و موقعیتهای خوشایند عاطفه مثبت ایجاد می
کند ،از آنجائیکه شخص می تواند موقعیتها را انتخاب کند یا از آنها دوری کند  ،نوع دوم تعامل بین افراد و موقعیتها وجود دارد.
آنها نوع خاصی از موقعیتها را انتخاب می کنند که برای آنها خوشایند است و با شخصیت آنها سازگار است برای مثال ،برون
گرایان بیشتر زمان خود را در فعالیتهای اجتماعی و جسمانی می گذرانند .برون گرایی و دیگر ویژگی های شخصیتی که با
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شادی ارتباط دارند تا اندازه ای وراثتی دانسته شده است ،خود شادی نیز تا اندازه ای همین طوراست .بزرگترین مطالعه دراین
موردتوسط لی کن وتلگن ( )1996انجام پذیرفته است.آنها شادی  1400جفت دو قلوهای همسان و غیر همسان را که با
یکدیگر و جدای از یکدیگر بزرگ شده اند ،مورد مطالعه قرار دادند و همبستگی بین شادی این دوقلوها را محاسبه کردند.
اهمیت وراثت در اینجا با شباهت بیشتر دو قلوها همسان در مقایسه با دوقلوهای غیر همسان خصوصاً با شباهت زیاد دوقلوهای
همسان که در خانواده های متفاوتی بزرگ شده اند نشان داده شد .همان طور که مالحظه کردیم شادی به طور نسبتاً قوی با
برون گرایی و فقدان روان رنجور خویی همبستگی دارد ،این دو ویژگی دارای یک مؤلفه ارثی قوی می باشد ،یعنی تأثیر وراثت
در ایجاد این دو ویژگی حدود  %50می باشد .این موضوع این پیشنهاد را مطرح می کند که شادی نیز ریشه مشابهی (وراثت)
داشته باشد .تجارت اجتماعی در ابتدای دوران کودکی ن یز ممکن است اینکه افراد دارای شخصیت شاد شوند را تحت تأثیر قرار
دهد.مالتساوهمکاران ()1986دریافتند که مادرانی که به نوزادان  2/5ماهه چگونگی ابراز احساسات به شیوه مطلوب اجتماعی را
آموزش داده بودند  ،ابراز احساسات  ،تجربه احساسات را تحت تأثیر قرار داد.
منابع:
-

-

آتش روز ،بهروز؛ پاك دامن ،شهال و عسگری ،علی.)1387(.ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی .روانشناسان
ایرانی .شماره . 376-367 .4
آهنگران ساروکالنی ،زهرا .) 1387 ( .بررسی رابطه استرس با عوامل شخصیتی و خود بیمار انگاری در دانشجویان دانشگاه بین
الملل امام خمینی (ره) .پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده .دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین.
اتکینسون ،ریتا ال؛ اتکینسون ،ریچارد سی؛ اسمیت،ادوارد ای؛ بم ،داریل ج و هوکسما ،سوزان نولن.)1385(.زمینه روانشناسی
هیلگارد .ترجمه محمد نقی براهنی؛ بهروز بیرشک؛ مهرداد بیک؛ رضا زمانی؛ سعیدشاملو؛ مهرناز شهرآرای؛ یوسف کریمی؛
نیسان گاهان؛ مهدی محی الدین و کیانوش هاشمیان .تهران :رشد .تاریخ انتشار به زبان اصلی 2000
امانی ،فرزانه؛ خداپناهی ،محمد کریم و حیدری،محمود .)1385 (.رابطه سبک اسناد با عوامل پنجگانه شخصیتی نئو در تعامل
با جنس .پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
امانی ،مالحت؛ شیری ،اسماعیل و کبیر ،وهابی.)1389(.ارتباط تنظیم هیجانی و ویژگی های شخصیتی با اضطراب .مجموعه
مقاالت سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران.
تقی لو ،صادق؛ صالحی ،مهدیه؛ کوشکی ،شیرین؛ منصوبی فر؛ محسن و ثابت ،مهرداد .) 1389 ( .مدل ساختاری روابط بین
صفات شخصیت ،حل مسئله اجتماعی و بهزیستی ذهنی.
جوکار ،بهرام و سپهری ،صفورا( .)1385رابطه ی شادی و شیوه های گزینش .مطالعات روانشناختی .دانشکده ی علوم تربیتی و
روانشناسی ،دانشگاه الزهرا .دوره ی  ،2شماره ی  3و. 138-125
حسین خانزاده ،عباسعلی ؛ملتفت  ،قوام ( .)1385بررسی رابطه ابعاد شخصیت و شاد زیستی در دانشجویان .مجله علوم
روانشناختی ،شماره.20
داودیکهکی ،محمدرضا  ،شادابی و نشاط از دیدگاه آیات و روایات تفسیری ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی قم.1382 ،
رحمانیان ،مهسا ( .) 1385بررسی ویژگیهای شخصیتی در افراد مبتال به سوء مصرف مواد افیونی .پایان نامه کارشناسی .دانشگاه
سمنان.
سیاسی  ،علی اکبر.)1390(.نظریه های شخصیت یا مکاتب روانشناسی.انتشارات دانشگاه تهران.
صبحی قراملکی ،ناصر؛ پارسامنش ،فریبا و برماس،حامد(  .)1389اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر شادکامی .
مجموعه مقاالت سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران.
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هور ،علیرضا و فکری ،علیرضا« ،وضعیت شادابی دانشجویان دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
ایران» ،ارمغان دانش ،ش  ،3سال .1382 ،8
علیپور ،احمد ،و دیگران« ،شادکامی و کارکرد ایمنی بدن» ،روانشناسی ،ش  ،1379 ،15ص.233-219
علیمحمدی ،کاظم و جانبزرگی ،مسعود« ،بررسی رابطه بین شادکامی با جهتگیری مذهبی و شادکامی روانشناختی و
افسردگی» ،روانشناسی در تعامل با دین ،ش  ،2سال اول ،1387 ،ص 131ا.144
علی محمدی ،کاظم ،شادکامی و ساخت آزمون آن از دیدگاه اسالم ،با راهنمایی دکتر مسعود آذربایجانی ،پایاننامه کارشناسی
ارشد روانشناسی بالینی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم.1388 ،
فرزادفر ،منیر و دیگران« ،تاثیر آموزش شادمانی به شیوه فوردایس بر کاهش افسردگی زنان بیسرپرست شهر اصفهان» ،دانش و
پژوهش در روانشناسی ،ش ،30ص .50-39
فرانکن ،رابرت .) 1384 ( .انگیزش و هیجان .مترجمان حسن شمس اسفندآبادی ،غالمرضا محمودی ،سوزان امامی پور .تهران:
نی .تاریخ انتشار به زبان اصلی.1988
فیست ،جس و فیست ،گریگوری جی .)1387(.نظریه های شخصیت .ترجمه یحیی سید محمدی .تهران :روان .تاریخ انتشار به
زبان اصلی.2005 ،
فراهانی ،محمد تقی.)1378(،روانشناسی شخصیت ،نظریه،تحقیق،کاربرد.انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
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کار ،آالن ،روانشناسی مثبت ،ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفیزند ،تهران :نشر سخن.1385 ،
گروسی فرشی ،میر تقی؛ مانی ،آرش و بخشی پور رودسری ،عباس .) 1385 ( .بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و
احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز .فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز 158-143. .
لیاقتدار ،محمدجواد و دیگران« ،هنجاریابی سیاهه شادکامی فوردایس ا اصفهان در دانشجویان» ،روانشناسی ،ش  ،46سال،12
 ،1387ص196.-183
مانی کازرون  ،آرش(. ) 1383بررسی رابطه طبقات دلبستگی و ویژگیهای شخصیتی با احساس شادکامی در بین دانشجویان
دانشگاه تبریز.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تبریز.
مرادی ،مریم و دیگران« ،شادمانی و شخصیت» ،تازههای علوم شناختی ،ش  ،2سال،1384 ،7ص .71-60
مطلب زاده  ،افسانه(  .)1383بررسی تأثیر شو طبعی بر سالمت روانی وشادمانی ذهنی در دانش آموزان شهر شیراز .پایان نامه
کارشناسی ارشد.دانشگاه شیراز .
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Abstract
The present study was conducted to investigate the relationship between personality types
with happiness and self-esteem of students of Imam Javad University of Yazd. The research
method was descriptive-comparative in terms of data collection and applied-cross-sectional in
terms of purpose. A total of 100 students were surveyed by sampling method (available). The
obtained data were processed and analyzed through a questionnaire and the results showed
that there is a significant relationship between personality types (neuroticism and
extraversion) with happiness. The correlation between neuroticism and happiness is -0.37.
Therefore, there is a significant negative relationship between neurosis and happiness. The
results showed that there is a significant relationship between personality types (neuroticism
and extraversion) with self-esteem. The results also showed that there is a significant negative
relationship between neurosis and self-esteem (-0.36). AAAA, Ahe correlation between
extraversion and self-esteem is equal to 0.23. Thus, personality types affect changes in "selfesteem" in students. Happiness and other aspects of happiness depend on many factors in the
environment such as social relationships, work and leisure.
Keywords: personality types, self-esteem, happiness, students
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