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  »ي اصیلمقاله«
  يامقابله يبا راهبردها یتیشخص يهایژگیو يرابطه یبررس 

د چمرانیان دانشگاه شهیدر دانشجو  
  

  2یبوستان فاطمه ،*1سودابه بساك نژاد
  

   دهیچک
و  یتیشخص يهایژگین ویرابطه ب یهدف پژوهش حاضر، بررس: نهیزم

  . ه بوددانشگا یان کارشناسیدر دانشجو يامقابله يراهبردها
د یدانشگاه شه یدختر کارشناس دانشجو 239ن پژوهش شامل یا ينمونه: روش

انتخاب  ياچند مرحله یتصادف يریگکه به روش نمونهباشد یچمران اهواز م
 يهایژگیو يهانامهپرسشاز ن پژوهش یها در اداده يآورجمع جهت. شدند
) CISS(مکاران راجر و ه يامقابله يو راهبردها )NEO( نئو یتیشخص

ل یساده و تحل یهمبستگ يهاها از روشل دادهیه و تحلیتجز يبرا. استفاده شد
ل یز جهت تحلیشانزدهم ن ينسخه SPSSاز نرم افزار . ون استفاده شدیرگرس
  . ها استفاده شدداده
به  هو گشود ییگرابرونبودن،  یوجدان يرهایمتغ که دهدیها نشان مافتهی :جینتا

 روان يرهایمتغ .هستند یمنطق ياسبک مقابله يکنندهینیبشین پیهترب ،تجربه
 .باشندیگسلش م ياسبک مقابله يکنندهینیبشین  پیبهتر ،ییگراو برون ينژند
 یجانیه يان سبک مقابلهیبشین پیبهتر ينژند و روان يریتوافق پذ يرهایمتغ
 ياسبک مقابله يکننده ینیبشین پیبهتر ينژند روان یتیشخص یژگیو .باشندیم

  .باشدیم یاجتناب
انواع  یبا برخ یتیشخص يهایژگیکه ودهد یها نشان مافتهی: گیرينتیجه

   يهاو با استفاده از آموزش ان رابطه داردیدر دانشجو يامقابله يراهبردها
ان یمناسب را به دانشجو يامقابله يتوان راهبردهایم ياو مشاوره یشناختروان

  .آموزش داد
  

  دانشجویان دانشگاه  ،يامقابله ي، راهبردهایتیشخص يهایژگیو :يکلید واژگان
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   مقدمه
هاي زیستی و روانی وقتی که فشارهاي روانی، جنبه    

هاي فیزیولوژیک، دهد، عملکردانسان را تحت تأثیر قرار می
عملکردهاي نابهنجار ظاهر اختی و رفتاري ما مختل و شن
الگوي تفکر افراد اغلب آشفته و  ،اثر فشار روانی بر. دشومی

. شودظه و تمرکز فرد با مشکل مواجه میعملکرد حاف
  یابد توجه ما به که فشار روانی افزایش میزمانی

هاي و توجه به خود و جنبه هاي محیطی کاهشدرخواست
   در شرایط فشارزا .یابدافزایش می یحیطم تبطنامر

عال اطالعات و جذب و گیري منطقی، جستجوي فتصمیم
راهبردهاي  ).1( شودطور ناقص سازماندهی میبه درك دقیق

ردهاي اي از راهبمقابله در برابر فشار روانی مجموعه
رف کردن مطالبات منظور برطشناختی و رفتاري است که به

شامل افکار،  راهبردهاي مقابله. رودمی ارکزندگی روزمره به
هاي مختلف احساسات و اعمالی هستند که در موقعیت

مقابله  ).2(هاي روانی بکاهند شوند تا از فشارفراخوانده می
تضعیف  یا یعنی تالش هشیار یا ناهشیار براي بازداري

رسانی که حداقل آسیبطوريزا یا تحمل آنها بهعوامل فشار
   توانمینظر گرفتن تعاریف فوق  با در. باشند را داشته

 ي انطباقیهاي مقابلهي سبکهاي مقابله را به دو دستهوهشی
منظور . تقسیم کرد )مدارجانیه( و غیر انطباقی )مدارمسأله(

فشار روانی کاهش ي انطباقی اعمالی است که باعث از مقابله
 کهلیدر حا. شودمی یروانحالت تعادل دن به یو رس

به تشدید انتظارات  که هستنداعمالی  ،رویارویی غیر انطباقی
ثباتی و عدم تعادل سیستم ند و باعث بینکموجود کمک می

عوامل مختلفی در نوع راهبردهایی که افراد . دنشومی یروان
  هستند؛ از  برند دخیلکار میبه فشارزادر برابر شرایط 

. باشدراد میی افهاي شخصیتي این عوامل نوع ویژگیجمله
تواند توان مقاومت در برابر فشارهاي ها میرخی ویژگیب

ي پذیرش فشارهاي نی را افزایش دهد و فرد را آمادهروا
  ). 3(روانی بیشتر سازد 

  

  
  بسیاري از امروزه مدل پنج عامل شخصیت توجه      
  بررسی نقش  ختلف را بههاي محوزهشناسان روان
این پنج عامل . ی برانگیخته استهاي شخصیتآمادگیپیش

، وجدانی بودن، باز نژنديگرایی، روانبرون: عبارت است از
ي رویارویی و ها بر نحوهویژگین یا  .پذیريبودن و توافق

  در ). 4(یرگذار است ثتأ ها با شرایط فشارزاي آنمقابله
 روندمواجهه با مشکالت در خود فرو می که برخی درحالی

 برخی دیگر به .دهندنشان نمی ثري از خودمؤ و هیچ واکنش
پردازند و یا از دیگران ابراز احساسات و هیجانات خود می

هاي شخصیتی، افراد نوع ویژگی ا توجه بهب. طلبندکمک می
هاي خاصی از خود واکنش زافشاردر رویارویی با شرایط 

) 1999(ن اجرسوروال راس و ت). 5(د ندهنشان می
)Vollrath & Torgerson (به  خود که در پژوهش

اي مقابله يهاسبکشخصیتی و  يهایژگیوبررسی 
  گرایی، کنند برونیپرداختند، عنوان مدانشجویان 

افراد را پذیري میزان آسیب گرایی و روان نژندگراییوجدان
گرایی پایین وجدان. کنندفشارهاي روانی تعیین می برابردر 
ر یغ اي ناکارآمد ولهراهبردهاي مقاب، با باالنژندگرایی روانو 

. باشدیدر ارتباط م حاالت عاطفی نامطلوب و یانطباق
در استفاده از  تکانشی و ناایمن يهاتیشخصهمچنین 

ق بودند و از راهبردهاي مدار ناموفاي مسألهراهبردهاي مقابله
فیض،  یپژوهش يهاافتهی). 6(کردند ناکارآمد استفاده می

با  افراددهد که ینشان م) 1380(ائلی دوست و ننشاط
ابله با فشارهاي روانی از در مق یسرسخت یتیشخص یژگیو

 مدارو افراد غیر سرسخت از روش هیجان مدارروش مسأله
) 2005(و گیبسون  عالوه، بورگسبه). 7(کنند استفاده می

)Borges & Giboson( یژگیدو وکنند که توصیف می 
نوع  يکنندهبینی، پیشگراییبرونوجدانی بودن و  یتیشخص

هاي گیريپزشکان در بیمارستان و نوع تصمیمعملکرد 
 & Haren) (2003(رن و میشل اه). 8(ها است اجرایی آن

Mitchell ( نیز در پژوهشی به بررسی رابطه بین پنج عامل
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پرداختند و دریافتند اي بزرگ شخصیتی و راهبردهاي مقابله
همبستگی  ،مدارهیجانی با راهبرد نژندگرایکه بین روان

، همبستگی مدارراهبرد هیجانگرایی و مثبت و بین برون
گرایی و درخواست حمایت اجتماعی، منفی  و بین برون

 ) Kubek( کوبک همچنین). 4(ستگی مثبت وجود دارد همب
مدار، ي مسألهنشان دادند که مقابله) 2005(و همکاران 

ي مثبت با دگرایی و همچنین رابطهنژني منفی با روانرابطه
در بررسی ) 1384(جعفرنژاد ). 9(پذیري دارد مسؤولیت

اي و هاي مقابلهرابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی با سبک
و  مداراي مسألهسبک مقابلهن یبکه  سالمت روان دریافت

). 10(وجود دارد  يداري مثبت و معنارابطه ،سالمت روان
گانه ي عوامل پنجدر بررسی رابطه) 1384(چنین لطیفیان هم

 تیشخصدریافت که بین  يامقابلهشخصیتی و راهبردهاي 
مثبت  يرابطه مدارهیجان يمقابلهراهبرد  ونژندگرایی روان

  گرایی و ، بین عامل بروناز سوي دیگر. وجود دارد
ي منفی و با محور رابطهگرایی با راهبرد هیجانوجدان

ن بی چنینهم. ي مثبت وجود داردار رابطهمدراهبرد مسأله
ي مثبتی وجود مدار، رابطهعامل دلپذیر بودن با راهبرد مسأله

ي مناسبی براي راهبرد کنندهبینی، پیشگراییدارد و وجدان
به  ییگوپاسخ در پی یکنونپژوهش ). 11(مدار است مسأله
 هاي شخصیتیبین ویژگیاي رابطهآیا ال است که ؤاین س

  از بودن و نژندي، وجدانی بودن، بگرایی، روانرونب(
منطقی، گسلش، (اي با انواع راهبردهاي مقابله )پذیريتوافق

   وجود دارد؟ )هیجانی و اجتنابی
  

   روش
حاضر توصیفی و از نوع روش تحقیق در پژوهش     

 يکلیهآماري این پژوهش شامل  يجامعه. استهمبستگی 
است که در سال چمران اهواز دانشجویان دانشگاه شهید 

به دانشجو  239. ول به تحصیل بودندمشغ 90-89 تحصیلی
ه ابزارهاي اي بمرحلهچندگیري تصادفی روش نمونه

آوري منظور جمعدر این پژوهش به. پژوهش پاسخ دادند
  :زیر استفاده شده است يهااطالعات از ابزار

ران اي توسط راجر و همکامقیاس راهبردهاي مقابلهـ 1
گویه است که  60این مقیاس داراي . ساخته شد )1993(

 15گسلش (، )گویه 16منطقی (مقیاس خرده 4متشکل از 
. است) گویه 13اجتنابی (و ) گویه 16هیجانی (، )گویه
) همیشه ـ4هرگز تا  ـ1( ايدرجه 4 ها روي یک مقیاسگویه

) 1389(امینی . شوندبندي میها رتبهاز سوي آزمودنی
ي کرونباخ نامه را با روش آلفاب پایایی این پرسشضرای

نطقی، گسلش، هیجانی و اجتنابی هاي مبراي خرده مقیاس
کند گزارش می 61/0و  71/0، 66/0، 87/0ترتیب برابر با به
پایایی با روش آلفاي  در پژوهش حاضر، ضرایب). 12(

   71/0و  66/0، 64/0، 80/0 :برابر با ترتیبکرونباخ به
 .ت آمددسبه

هــاي شخصــیتی، پــنج ویژگــی ویژگــی ينامــهپرســش ـــ2
  : دهـد کـه عبارتنـد از   مـورد سـنجش قـرار مـی     شخصیتی را

، )O(بـه تجربـه    هگشـود ، )E(گرایی ، برون)N( نژنديروان
دهی بـه ایـن   پاسخ يشیوه). C(و وجدانی بودن ) A(توافق 
کـه آزمـودنی جـواب را در     استنامه به این صورت پرسش

کامالً مخالفم، مخالفم، (اي از نوع لیکرت درجه 5 یک طیف
بعضـی  . کندانتخاب می) کامالً موافقم و نظري ندارم، موافقم

) 2006(بیکـر   .باشـند گذاري معکوس مـی نمره ها دارايماده
را در  Cو  N  ،E ،O ،A ضرایب آلفاي کرونباخ پنج عامـل 

کـر  ذ 84/0و  77/0، 71/0، 76/0، 86/0ترتیـب  مـرد بـه   206
ش آلفـاي  ضرایب پایایی با رو ،در پژوهش حاضر .)13( کرد

، نژنـدي گرایـی، روان هـاي بـرون  مقیـاس کرونباخ براي خرده
 :ترتیـب برابـر بـا   پـذیري بـه  وجدانی بودن، باز بودن و توافق

  .دست آمدبه 70/0و  56/0، 79/0، 80/0، 82/0
  

  نتایج
انحراف هاي توصیفی این پژوهش شامل میانگین، یافته    

ارائه  1ها در جدول آزمودنی يمعیار، حداقل و حداکثر نمره
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  هاي مقابله و بین راهبردضرایب همبستگی  .اندشده
  .نشان داده شده است 2در جدول  هاي شخصیتیویژگی

 دهد ضریب همبستگینشان می 2جدول  طور کههمان      
   اي هیجانی و اجتنابینژندي و راهبرد مقابلهبین روان

   p>001/0که در سطح باشد می 60/0و  45/0ترتیب برابر به
 ،ايویژگی با سایر راهبردهاي مقابله اما این ،دار استعنام

ضرایب همبستگی . دارد -41/0و  - 34/0همبستگی منفی 
ترتیب اي منطقی و گسلش بهگرایی و راهبرد مقابلهبرونبین 

دار معنا p> 001/0 باشد که در سطحمی 24/0و  29/0برابر 
ضریب . اما با سایر راهبردها همبستگی منفی دارد ،است

گشوده به تجربه با راهبرد همبستگی بین ویژگی شخصیتی 
باشد می - 15/0 و با هیجانی برابر 26/0اي منطقی برابر مقابله

و با سایر راهبردها دار است معنا p> 001/0که در سطح 
ب همبستگی ضری همچنین .ندارد يدارهمبستگی معنا

 30/0پذیري با راهبرد منطقی برابر با ویژگی شخصیتی توافق
. دهداست و با گسلش همبستگی معناداري را نشان نمی

ضریب همبستگی  ،وجدانی بودن با راهبرد منطقی و گسلش
، اما دار استمعنا p> 001/0دارد که در سطح  22/0و  45/0

براي  .رددا يداربا سایر راهبردها همبستگی منفی معنا
هر کدام از راهبردهاي  يکنندهبینیبررسی بهترین پیش

 گام به گامروش به تحلیل رگرسیون چندگانه چهار  ،مقابله
)stepwise( نتایج تحلیل  3جدول . جداگانه انجام گرفت

هاي شخصیتی و راهبرد ویژگی رگرسیون چندگانه را براي
نشان را  )stepwise( گام به گامروش با اي منطقی مقابله
  .دهدمی

متغیرهاي  داده شده است،نشان  3جدول در طور که همان
  بهترین  ،و گشوده به تجربه گراییبرونوجدانی بودن، 

درصد  28 اي منطقی هستند وي سبک مقابلهکننده بینیپیش
از جدول  هاکنند و سایر متغیرواریانس آن را تبیین می

تحلیل رگرسیون  نیز نتایج 4جدول  .رگرسیون حذف شدند
اي هاي شخصیتی با راهبرد مقابلهچندگانه را براي ویژگی

در دانشجویان  )stepwise( گام به گامروش به گسلش 
شود، بر مشاهده می 4طور که در جدول همان. دهدنشان می

اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش 
گرایی بهترین  و برون نژنديمتغیرهاي روانگام به گام، 

 13باشند و اي گسلش میي سبک مقابلهکننده بینیپیش
  .کنندبینی مین سبک مقابله را پیشدرصد ای

چندگانه را نتایج تحلیل رگرسیون  5جدول  همچنین    
اي هاي شخصیتی با راهبرد مقابلهبراي رابطه بین ویژگی

در دانشجویان  )stepwise( گام به گامروش ه بهیجانی 
دهد، بر اساس نشان می 5طور که جدول همان .دهدمی نشان

  متغیرهاي  ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه
ي سبک بینی کنندهبهترین پیش نژنديپذیري و روانتوافق
درصد واریانس راهبرد  30و باشند اي هیجانی میمقابله
 نتایج تحلیل 6جدول  .کندي هیجانی را تبیین میمقابله

هاي شخصیتی با راهبرد چندگانه را براي ویژگیرگرسیون 
در  )stepwise( گام به گامروش به اي اجتنابی مقابله

 مشاهده 6طور که در جدول همان. دهددانشجویان نشان می
شود، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه می

 بهترین نژنديویژگی شخصیتی روانبه روش گام به گام، 
 36باشد و اي اجتنابی میي سبک مقابلهکننده بینیپیش

  .کندتبیین میدرصد واریانس راهبرد مقابله را 
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ايهاي  مقابلههاي شخصیتی و راهبردهاي ویژگیهاي دانشجویان در متغیرنمره یفیتوص يهاافتهی: 1ي شماره جدول  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ايهاي شخصیتی و راهبردهاي مقابلهه بین ویژگیی سادضرایب همبستگ: 2ي جدول شماره

  

 001/0P<٭  

 شاخص آماري

  هامتغیر
 )اریانحراف مع( میانگین

ژندينروان  
66/34  

)7(  

گراییبرون  
64/38  

)86/4(  

 گشوده به تجربه
24/39  

)56/4(  

 توافق
46/42  

)45/5(  

 وجدانی بودن
90/43  

  )39/6(  

 منطقی
90/43  

)44/7(  

 گسلش
15/35  
21/6( ) 

 هیجانی
34/33  

)98/5(  

 اجتنابی
63/35  

)67/6(  

  
  وابسته هاي متغیر

 هاي مستقلمتغیر

  نژنديروان
r  

  گراییبرون
r  

  به تجربه گشوده
r  

  پذیريتوافق
r  

  وجدانی بودن
r  

  ٭45/0  ٭30/0  ٭26/0  ٭29/0  ٭- 41/0  منطقی

  ٭22/0  12/0  10/0  ٭24/0  ٭- 34/0  گسلش

  ٭- 29/0  ٭- 46/0  ٭- 15/0  ٭- 15/0  ٭45/0  هیجانی

  ٭- 33/0  ٭- 21/0  - 17/0  ٭- 17/0  ٭60/0  اجتنابی
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  )Stepwise( گام به گامروش با  یمنطق ياراهبرد مقابله و یتیشخص يهایژگیو يضرایب همبستگی چندگانه: 3ي شماره جدول

  شاخص آماري

MR  RS   نسبتF  
  ب استانداردیضرا

ر یب غیضرا
 استاندارد

   

  β  B  t  یش بینمتغیرهاي پ

F= 60/49  203/0  450/0  وجدانی بودن  β=  450/0  524/0B=  t= 04/7  001/0p=  
F= 66/35  269/0  518/0  برون گرایی  342/0  β=    399/0 B=   14/5=  t  001/0p=  

F= 14/26  289/0  538/0  باز بودن  312/0β=  363/0 B=  651/4 t=  001 /0p=  

  
  )Stepwise( گام به گامروش با گسلش  ياراهبرد  مقابله و یتیشخص يهایژگیو يدگانهضرایب همبستگی چن: 4ي شماره جدول

  شاخص آماري
MR  RS   نسبتF  

ب یضرا
  استاندارد

ر یب غیضرا
 استاندارد

  
 

 β  B  t p  بینمتغیرهاي پیش

F= 10/26  118/0  344/0  ينژندروان  344/0-  β=  301/0- B=  t= 110/5-  001/0p=  

F= 70/15  139/0  373/0  گراییبرون  297/0 -β=  260/0- B=  251/4-=  t  001/0p=  
  

   )Stepwise( گام به گامروش با  یجانیه يامقابله راهبرد و یتیشخص يهایژگیو يضرایب همبستگی چندگانه: 5ي شماره جدول

      
) Stepwise(اي اجتنابی با روش گام به گام هاي شخصیتی و راهبرد مقابلهویژگیضرایب همبستگی چندگانه : 6ي شماره جدول

    

  شاخص آماري
MR  RS   نسبتF  

ضرایب 
  استاندارد

ضرایب غیر 
 استاندارد

   

 β  B  t p  بینمتغیرهاي پیش

F= 57/54  219/0  468/0  پذیري توافق  β=  -  468/0  127/55 B=  38/7-t= 001/0p=  

F= 166/43  308/0  555/0  نژنديروان  340/0- β=  373/0B=  231/5- =  t  001/0p=  

  شاخص آماري
MR  RS   نسبتF  

ضرایب 
  استاندارد

ضرایب غیر 
 استاندارد

  

 β  B  t p  بینمتغیرهاي پیش

F= 98/112  367/0  606/0  ژندينروان  606/0 β=  570/0B=  625/10=  t  001/0p=  
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  بحث
 يهایژگین ویب طهراب یبررس ،هدف از پژوهش حاضر    

. باشدیان میدر دانشجو ياابلهمق يو راهبردها یتیشخص
 يهایژگیون یدهد که بینشان م یپژوهش يهاافتهی

و  يریپذبه تجربه، توافق ، گشودهییگرابرون یتیشخص
و گسلش  یمنطق يامقابله يهابودن با راهبرد یوجدان
قات یافته با تحقین یا وجود دارد، يدارامثبت و معن يرابطه
و ) 1384(ان یفی، لط)1384(توسط جعفرنژاد شده انجام
 ,Delongis Baggley( )2005(س یو دلونج ی، پرسیبگل

Preece &( است  همسو بوده)در تبیین این . )14، 11، 10
گرا، گشوده به تجربه، افراد برونتوان گفت که یافته می

اي انطباقی و با وجدان از راهبردهاي مقابله طیسازگار با مح
 ییارویرو يبرا) متمرکز بر تکلیفو  مجددارزیابی  يابلهمق(

افراد هر چه  قت،یحقدر . کننداستفاده می یروان يهابا فشار
برخوردار باشند، از  يترمثبت یتیشخص يهایژگیاز و

 یژگیو. کنندیاستفاده مشتر یب یانطباق يامقابله يراهبردها
، یکوش، سختيبودن با کارآمد یهمچون وجدان یتیشخص

شود و یو نظم در امور مشخص م یدهان، سازميمدارفهیوظ
اس در ین مقیباال در ا ينمره يرسد افراد داراینظر مبه

بر  یله و مبتنحل مسأ يزا از راهکارهاتنش يهاتیموقع
 يکنند و از راهبردهایشتر استفاده میق بیدق يزیربرنامه

و  یجز اضطراب، خشم، افسردگ ییامدهایکه پ یمنف یجانیه
 نیهمچن).  15(کنند یو پوچ ندارد، اجتناب م یافکار واه

) Watson & Hubbard) (1996(وبارد یواتسون و ه
 یچون اجتماع ییهایژگیبا و ییگراعنوان کردند که برون

ن یت همراه است؛ ایمی، عالقه و صميریناپذیبودن، خستگ
 يهاشتر از سبکیب ياستفاده ينه را برایمثبت زم يهایژگیو

 نیهمچن). 16(. سازدیفراهم م یرآمد و انطباقکا يامقابله
   یتیشخص یژگین وین پژوهش نشان داد بیج اینتا

 ياو راهبرد مقابله مدارمسأله يابا راهبرد مقابله ينژندروان
 کهیدر حال. وجود دارد يداراو معن یمنف يگسلش رابطه

   یجانیه يابا راهبرد مقابله ينژندروان یتیشخص یژگین ویب

  
ن یوجود دارد، ا يدارامثبت و معن يرابطه یراهبرد اجتناب و
، کوبک و )1384(ان یفیلط يهاج پژوهشیها با نتاافتهی

 & Haren() 2003(شل یو هرن و م) 2005(همکاران 

Mitchell (باشد یهمسو م)ن ین اییدر تب ).11، 9، 4  
 یباال با حاالت عاطف ينژندتوان گفت که روانیها مافتهی
در  .ناکارآمد همراه است يامقابله يهامطلوب و راهبردنا

 يمن در استفاده از راهبردهایو ناا یتکانش يهاپیواقع، ت
 مقابله( یر انطباقیغ يهامدار ناموفق هستند و از راهبردمسأله

 ).6( کنندیاستفاده م )جانیمتمرکز بر ه يمقابلهو  ییارویرو
برخوردار  ییباال يژندنکه از سطح روان يقت، افرادیدر حق

  را تجربه  يشتریب يزافشارک طرف حوادث یهستند از 
، ی، افسردگیمنف يهاجانیه يگر براید يکنند و از سویم

ت ینهادر ز مستعدتر هستند که یبودن ن یاضطراب و تکانش
 ينه را برایزم ،ن افرادیزا در او استرس یمنف يهاجانین هیا

 يجابهناکارآمد  يامقابله يهاشتر از سبکیب ياستفاده
د ن افرایا ).17(سازد یفراهم مکارآمد  يهااستفاده از سبک

 يجادکنندهیاجتناب از منبع ا یحل مشکل در پ يجابه
از آن  یناش يهاها و تنشاز استرس ییرها يمشکل برا

  ن یکه ب پژوهش نشان داد يهاافتهی نیهمچن. هستند
 ی، توافقگشوده به تجربه، ییگرابرون یتیشخص يهایژگیو

و  یمنف يرابطه یجانیه يبودن با راهبرد مقابله یو وجدان
هرن و  يهاج پژوهشیافته با نتاین یا .ي وجود دارددارامعن
). 11، 4(باشد یهمسو م) 1384(ان یفیو لط) 2003(شل یم

 يهایژگین ویدهد که بینشان م 2ج جدول ینتا ،تیدر نها
بودن با راهبرد  یو وجدان یوافق، تییگرابرون یتیشخص
وجود دارد؛ در  يداراو معن یمنف يرابطه ،یاجتناب يمقابله
با راهبرد  گشوده به تجربه یتیشخص یژگین ویکه، بیحال

ن ین اییدر تب. افت نشدی يدارامعن يرابطه یاجتناب يمقابله
سؤاالت مربوط به  تیتوان گفت، ممکن است ماهیافته می

ها مشکل یآزمودن یدهپاسخ يدر نحوه یجتناباس ایمقخرده
  از  يریجلوگ يها برایجاد کرده باشد و آزمودنیا
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ت به یمطابق با واقع ییگونامناسب، از پاسخ يهابرچسب
، با توجه یطور کلبه. اندکرده ينامه خوددارپرسش يهاماده
و  یجانیه یثباتیدر ب ينژندروان یتیشخص یژگینکه ویبه ا

است که  یعیطب نینقش دارد، بنابرا یجانیه يمقابله
 يهامثل فرار، پاسخ یر انطباقیغ يمقابله يراهبردها

 يصورت مثبت و راهبردهارا به یجانیه يهیخصمانه و تخل
در  ).15(کند  ینیبشیپ یصورت منفرا به یانطباق يمقابله
به  ، گشودهییگراچون برون یتیشخص يهایژگیکه ویحال

 يامقابله يبودن با راهبردها یو وجدان يریپذتوافقتجربه، 
   یر انطباقیغ يراهبردهابا صورت مثبت و به یانطباق

 يش دانش ما دربارهیافزا. همراه است یصورت منفبه
در شناخت  ،يامقابله يدهاو راهبر یتیشخص يهایژگیو
ها به سمت ت آنیان و مشاوره و هدایشتر دانشجویب

. ثر استآنها مؤ یر سبک زندگییمدار و تغیمنطق يراهبردها
 يهاتوان گفت برنامهیمن پژوهش یا يهاافتهیبا توجه به 

 يهاپیافراد با ت ياي مقابلههار سبکییجهت تغ يامداخله
ن یا یروان يبر کاهش فشارها یر مثبتیث، تأمنیو ناا یتکانش

   .افراد دارد
  
  

References 
 
1-Reeve JM. Motivation and Emotion. Trans seyed Mohammadi, Y. Tehran: Virayesh Pub; 2000. P. 81-3. 
(Persian)  
2- Fredrickson BL. What good are positive emotions? Rev Gen Psychol 1998 Sep;2(3):300-19. 
3- Powell TJ, Enright SJ. Anxiety and stress management. London: Routledge; 1990. 
4- Haren EG, Mitchell CW. Relationships between the five-factor personality model and coping styles 
psychology and education. Psychol and Educ J 2003;40(1):38-49. 
5- Clinic Ch. Encounter with of technological and life challenges in the twenty-first century. Trans   
Goodarzi MA. Tehran: Rasa Pub.; 2004. (Persian)    
6- Vollrath  M  , Torgerson S. Personality types and coping personality and individual differences.  An  
Interdisplinary Journal 1999;29:367- 78. 
7- Faizi A, NeshatDost H, Naeli H. [Psychological hardiness and  strategies of coping with stress]. J 
Psychol Educ Sci 2003;20(4):21-33. (Persian)  
8- Borges NJ , Gibson DD. Personality patterns of physicians in person- oriented and technique-oriented 
specialties. J Vocat Behav 2005;67(1):4-20.  
9- Pook M, Tuschen-Caffier B, Kubek J, Schill WB, Krause W. Personality, coping and sperm count. 
Andrologia 2005 Feb;37(1):29-35. 
10- Jafarnejad P. The reliability and validity of short form of big five personality Inventory [dissertation]. 
Tehran: Tarbiat modares University; 2006. (Persian) 
11- Latifiyan M. The relationship between the big five personality factors and coping strategies in 
different groups of students [dissertation]. Tehran: Al Zahra University; 2006. (Persian) 
12- Amini F. Designing and testing a model of predictors of forgiveness and effects of it on psychological 
well-being among students of Shahid Chamran University [dissertation].  Ahvaz: Shahid Chamran 
University; 2011. (Persian) 
13- Becker C. The psychometric examination of the French translations of the NEO-PI-R and NEO-FFI. Jf 
Per Assess 2006;71:269-91.  
14- Baggley D, Preece M , Delongis A. Coping with interpersonal stress: Role of big five traits. J Pers 
2005;73:1142-80.  
15- Penley JA, Tomaka J. Associations among the Big Five, emotional responses, and coping with acute 
stress. Pers Indiv Differ 2002;32(7):1215-28. 
16- Watson  D, Hubbard  B. Adaptation style and dispositional structure: Coping in the context of the 
Five-Factor model. J Pers 1996;64(4):735-74.  
17- Watson D, Clark LA. On traits and temperament: general and specific factors of emotional experience 
and their relation to the Five-Factor model. J Pers 1992;60(2):441-76. 



 407                                نژاد و همکارانبساك

 1391، پاییز 3ي رهي سوم، شماعلمی ـ پژوهشی جنتاشاپیر، دوره يفصلنامه

http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir 

Abstract 

An investigation of the relationship between personality traits  
and coping style among the students of Shahid Chamran University 

 
Soodabeh Bassak Nejad1*, Fatemeh Boostani2 

 
 
Background: The purpose of this study was to investigate the 
relationship between personality traits and coping style among 
university students.              
Methods: The sample consisted of 239 female university students 
that were selected by multistep sampling; it lasted from Jul. to Oct. 
2011. They reply to 2 scales: 1) NEO Personality Traits 
Questionnaire and 2) CISS Coping Style Scale. Data was analyzed 
with multivariate regression by SPSS 16.0 software.   
Results:The results showed that the conscientiousness, extraversion 
and openness were the best predictors of rational coping style. 
Neurosis and extraversion were the best predictors of detachment 
coping style. Agreeableness and neurosis were the best predictors of 
emotional coping style and neurosis was the best predictor of 
avoidance coping style. 
Conclusions: This study shows that personality traits can predict 
kind of coping style among university students. Psychological 
training can help students to have better life. 
 
Key Words: coping style, personality traits , university students. 
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