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چكيده
 با توجه براین آیا میتوان تابآوری را بر اساس. تحقیقات به ارتباط بین الگوها و خصوصیات شخصیتی انسانها اشاره دارد:زمينه
 این پژوهش باهدف پیشبینی تابآوری بر اساس روانبنههای سازشنایافته اولیه و ال وی پنج عاملی:روانبنهها پیشبینی کرد؟ هدف
 در این تحقیو. توصیفی و از نوع همبست ی است، روش تحقیو: روش.شخصیت در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی تهران انجام شد
 بهمنظور تحلیل دادهها از آمار استنباطی شامل. پرستار در بیمارستانهای دولتی تهران بر اساس روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند211
 فرم کوتاه: اب ار مورداستفاده برای سنجش متغیرها عبارت بود از.تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون ضریب همبست ی پیرسون استفاده شد
 با استفاده از روش تحلیل:) يافتهها2113( ) و پرسشنامه تابآوری کانر و دیویدسون2112(  پرسشنامه نئو فرم کوتاه،)0118( روانبنه یانگ
، رابطه متغیرهای روانآزردگیگرایی و روانبنههای سازشنایافته اولیه با تابآوری،رگرسیون چندگانه و آزمون ضریب همبست ی پیرسون
- نتيجه.)P<1/17(  مثبت و معنادار است، گشودگی به تجربه و مسئولیتپذیری با تابآوری،) و رابطه برونگردیP<1/17( منفی و معنادار
 نتایج این پژوهش نشان داد که با اف ایش روانآزردگیگرایی و روانبنههای سازشنایافته اولیه از تابآوری کاسته و همچنین با:گيری
 همچنین نتایج نشان داد که روانبنههای سازشنایافته. تابآوری اف ایش مییابد، گشودگی به تجربه و مسئولیتپذیری،اف ایش برونگردی
 ال وی پنج عاملی شخصیت، روانبنههای سازشنایافته اولیه، تابآوری: واژهكليدها. دارای بیشترین ت ثیر بر تابآوری است،اولیه
Background: several researches have referred to relationship between Schemas as the core of human beliefs
and personality styles and characteristics. According to this could we predict resiliency based on the schemas?
Aims: This study was conducted with the aim of predicting the resiliency based on early maladaptive schemas
and a five-factor model of personality in nurses working in governmental hospitals in Tehran. Method: The
research method is descriptive and correlational. In this study 200 persons were selected according to available
sampling method. In order to analyze the data, inferential statistics including Multiple Regression Analysis and
Pearson Correlation Coefficient test were used. The tool used to measure variables was the schema
questionnaire-short form (J. E. Young, 1998), Neo short form questionnaire (2004), and Conner & Davidson's
resiliency questionnaire (2003). Results: Using Multiple Regression Analysis and Pearson Correlation
Coefficient, relationship between neuroticism variables and early maladaptive schemas with resiliency is
negative and significant (P<0/05) and the relationship between extroversion, openness to experience and
responsibility with resiliency is positive and significant (P<0/05). Conclusions: The results showed that with
increasing neuroticism and early maladaptive schemas, resiliency is reduced and with increasing extraversion,
openness to experience and responsibility, resiliency is increased. The results also showed that the early
maladaptive schemas had the greatest impact on resiliency. Key words: Resiliency, Early maladaptive
schemes, Five-factor model of personality
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مقدمه

و جای ینی نشاط تعریف میگردد (مور ،ویتاسکی و خاویر،6

یکی از شغلهای مهمی که در جامعه وجود دارد و بهصورت

 .)2105تابآوری به توانایی یك انسان گفته میشود که بهطور

مستقیم با سالمت انسانها سروکار دارد و الزم است که ویژگیهای

موفقیتآمی شرایط نامطلوب را پشت سرگذارده و با آنها تطابو می

شغلی و فردی آنان توجه اساسی شود ،حرفه پرستاری است .پرستاران

یابد و علیرغم مواجهه با مشکالت زندگی به قابلیت تحصیلی و

هسته اصلی گروه درمانی بوده و نقش مهمی در سالمت جامعه ایفا

هیجانی و اجتماعی دست مییابد .رویآورد پایداری نسبت به

میکنند؛ بنابراین توجه به سالمتی کارکنان این حرفه تضمینکننده

تابآوری ،از مطالعات اکولوژیکی که تابآوری را بهعنوان توانایی

سالمتی کل جامعه خواهد بود (سلیمی ،پاک پور ،فیضاهللزاده و

بازگشت به حالت قبل تعریف میکند ،بسط یافته است .این

رحمانی .)0316 ،مراقبتهای پرستاری ،یکی از مهمترین جنبههای

رویآورد ،تابآوری را بهصورت مقدار اختاللی که یك سیستم

موجود در کار بالینی است (لو ،ژانگ ،چنگ ووانگ )2105 ،0و

قبل از اینکه به حالت دی ری منتقل شود ،میتواند تحمل یا جذب

مراقبت اساس عملکرد پرستاران است و کیفیت مراقبت و جلب

کند ،تعریف میشود (بیوتلی و نیومن .)2103 ،5لذا بررسی عواملی

رضایت مراقبتشوندگان از اهداف آن محسوب میشود .لذا

که دخیل بر تابآوری پرستاران است ،ضروری به نظر میرسد و

عملکردشان در پیشبرد اهداف سازمانی بسیار ثمربخش است و

میتوان گفت روانبنه سازشنایافته اولیه 8و ال وی پنج عاملی

مسئولیتپذیری پرستاران نقش مهمی در تحقو رسالت نظام سالمت

شخصیت 1میتواند بر تابآوری ت ثیرگذار باشد.
یانگ )2115( 01معتقد است که روان بنه سازش نایافته اولیه،

ایفا میکند (قربانی ،اعتمادی و جعفری گلستان.)0313 ،
از سویی ،در میان حرفههای مختلف ،پرستاری میتواند نمود

قدیمیترین مؤلفههای شناختی و باورها و احساسات غیرشرطی

واضحی از عملکرد اخالقی باشد و هدف نهایی حرفه پرستاری ت مین

درباره خودمان هستند و از تعامل خلو و خوی فطری کودک با

و بهبودی انسانهاست و تحقو این امر تنها از طریو مراقبتهای

تجارب ناکارآمد او با والدین ،خواهر و برادرها و همساالن در طی

علمی و اخالقی و ارتباط صحیو با مددجو امکانپذیر است

سالهای اولیه زندگی به وجود میآید و این روانبنههای غیرشرطی،

(حسینیان ،صادقی ،باقری و بی ی .)0316 ،یکی از ویژگیهایی که

آسیبپذیری و اشکال نوروتیك اختالالت و مشکالت روانشناختی

برای تخصص پرستاری ضروری به نظر میرسد ،دارا بودن ویژگی

را اف ایش میدهد (یانگ.)2115 ،

تابآوری 2است .تابآوری در سالیان اخیر ذهن دانشمندان را به

این روانبنهها ال وهایی خودتداومبخش از خاطرات ،هیجانات،

خود مشغول کرده است و مرک توجه شاخهای از روانشناسی به نام

شناختها ،حواس و ادراکات انسان از محیط هستند .کار خود را از

روانشناسی مثبتگرا 3شده است و مفهوم روانشناسی مثبتگرا،

روی عادت و بهراحتی انجام میدهند و هن امیکه فرد با کشاکشی

بررسی علمی عملکرد بهینه انسان است (یی.)2106 ،2

مواجه میشود بهجای تغییر روان بنه ،اطالعات دریافتی را تحریف

رویآوردهای مفهومی تابآوری را میتوان به سه دسته اصلی

میکند .روانبنهها همیشه خود را در جریان یك رابطه نشان میدهند

خالصه کرد که جنبه مشترک در همه آنها توانایی ایستادگی،

و باعث ت ثیر در کنشوری رابطه میشوند بهطوریکه بیشترین ت ثیر

مقاومت و واکنش مثبت به فشار یا تغییر است (ماتیاس و پلینگ،7

را میتوان در جریان زندگی زناشویی مشاهده نمود بهطوریکه

 .)2107افراد تابآور دارای رفتارهای خودشکنانه نیستند .از نظر

مرادی ،ی دان بخش و بساطی ( )0317در پژوهش خود نشان دادهاند

عاطفی آرام بوده و توانایی کنار آمدن با شرایط ناگوار را دارند .بر

که بین روانبنههای سازشنایافته اولیه با تعارض زناشویی و ابعادش

این اساس ،تابآوری بهعنوان قدرت یا توانایی برگشتن به زندگی

رابطه معنادار و مثبت وجود دارد .یکی از مفاهیم مرتبط با حوزه

اولیه و شروع وضعیت جدید از طریو کاهش تنیدگی یا تحریف آن

رواندرمان ری این است که بسیاری از روانبنهها در اوایل زندگی

1.

6.

2.

7.

Moore, M., Kwitowski, M., & Javier, S
Beatley, T., & Newman, P
8. early maladaptive schema
9. personality factor pattern
10. Young

Liu,H. Zhang, X. Chang, R. & Wang, W
resiliency
3. positive psychology
4. Yi
5. Matyas, D. & Peleing
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شکل میگیرند و به حرکت خود ادامه میدهند و خودشان را به

هستند .آنان کار خود را از روی عادت و بهراحتی انجام میدهند و

تجارب بعدی زندگی تحمیل میکنند حتی اگر هیچگونه کاربرد

هن امیکه خود با کشاکشی مواجه میشود بهجای تغییر روانبنه

دی ری نداشته باشند .این مسئله همان چی ی است که گاهی اوقات

اطالعات دریافتی را تعریف میکند (یانگ .)2115 ،از سوی دی ر،

بهعنوان نیاز به هماهن ی شناختی از آن یاد میشود یعنی حفظ

عواملی وجود دارد که باعث تفاوت در واکنش به عوامل تنشزا می

دیدگاهی باثبات درباره دی ران ،حتی اگر نادرست یا تحریف شده

شود ،از این عوامل میتوان به تیپ شخصیتی افراد و می ان مواجهه

باشد (ولیپور .)0316 ،تحقیقات نشان دادهاند که روانبنههای

افراد با رویدادهای استرسزای زندگی اشاره کرد ،بهطوریکه به

سازشنایافته اولیه با نشانههای مختلف در ارتباط هستند؛ مثالً روانبنه

دلیل تفاوتهای فردی افراد ،بعضی از هیجانات ناشی از دگرگونی

نهاییخواهی با نشانههای اضطراب 0و افسردگی ،2سازشنایافت ی

در این افراد بر روی نظام ایمنی بدن ت ثیر گذاشته و بهصورت بیماری

روانشناختی و اختالالت خوردن ،نشانههای روانتنی ،فرسودگی

های روانتنی بروز مینماید .بهطوریکه بشارت ،دهقانی ،غالمعلی

شغلی ارتباط دارد (به نقل از ضرغامی.)0312 ،

لواسانی و ملكزاده ( )0312نی در پژوهش خود نشان دادهاند که

هجده روانبنه سازشنایافته اولیه را در قالب پنج حوزه شناسایی

نخستین روانبنههای سازشنایافته ،با وخامت نشانههای مرضی سندرم

و معرفی کردهاند که عبارتاند از )0 :بریدگی و طرد (رهاشدگی /

روده تحریكپذیر رابطه مثبت و معنادار دارند .شخصیت هر فرد

بیثباتی و بیاعتمادی  /سوء رفتار ،محرومیت هیجانی ،نقص /شرم،

اصلیترین بعد و ساختار روانشناختی اوست که به شکلگیری سبك

ان وای اجتماعی  /بی ان ی) )2 ،خود پیروی و عملکرد مختل

زندگی او کمك میکند .بر اساس دیدگاه پنج عاملی ،شخصیت

(وابست ی  /بیکفایتی ،آسیبپذیری نسبت به ضرر  /بیماری ،خود

دارای سلسله مراتبی با پنج بعد اصلی در باالترین مرتبه و قابل

تحولیافته ،شکست) )3 ،محدودیتهای مختل (استحقاق /

فروکاهی به اج اء یا صفات رده پایین است.

ب رگمنشی ،خویشتنداری و خودانضباطی ناکافی) )2 ،جهتمندی

پنج عامل اصلی شخصیت شامل روانآزردگیگرایی،3

(اطاعت ،ایثار ،پذیرش جویی  /جلبتوجه) )7 ،گوش به زندگی

برونگردی ،2تجربهپذیری ،7توافوپذیری 6و وجدانگرایی 5هستند.

بیشازحد بازداری (منفیگرایی  /بدبینی ،بازداری هیجانی ،معیارهای

همچنین در پژوهشهای گذشته ،همواره به شخصیت بهعنوان متغیر

سرسختانه  /عیبجویی افراطی ،تنبیه) .یانگ (0117؛ به نقل از

پیشبینی کننده توجه شده است و ازآنجاییکه به اعتقاد بسیاری از

حمیدپور )0381 ،معتقد است روانبنههای سازشنایافته اولیه علت

محققان و نظریهپردازان در شکلگیری شخصیت ،عامل ژنتیك و به

اصلی اختالالت شخصیت و مشکالت خلو و خو شناختی خفیفتر

قولی سرشت ،بر عامل محیط یا خلو و خو تسلط داشته و بیشتر در

هستند .به نظر میرسد روانبنههای اولیه میتواند ت ثیرگذار بر روی

شکلگیری نوع رفتارهای ثابت فرد ت ثیر دارند (علی اقدم)0316 ،

روابط فردی باشد .روانبنههای سازشنایافته اولیه بهطور قابلتوجهی

بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین روان بنه

همة عالئم اختالل شخصیت ،قسمتی از اختالل شخصیتهای مرزی

سازش نایافته اولیه و ال وی پنج عاملی شخصیت با می ان تابآوری

و ضداجتماعی را پیشبینی میکنند و همچنین بهطور متفاوتی

در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی تهران رابطه وجود دارد؟

زیرگروه اختالل شخصیت را حتی پس از مهار عالئم دی ر اختالل

فرضیهها عبارتند از:

شخصیت ،افسردگی ،اضطراب و عالئم اختالل خوردن را پیشبینی

 -0بین روانبنههای سازشنایافته اولیه با می ان تابآوری
پرستاران رابطه وجود دارد.

میکنند (تاجالدینی)0316 ،

 -2بین ویژگیهای شخصیتی با می ان تابآوری پرستاران رابطه

روانبنههای سازشنایافته اولیه ال وهایی خودتداومبخش از

وجود دارد.

خاطرات ،هیجانات ،شناخت ،حواس و ادراکات انسان از محیط

1.

5.

2.

6.

openness
agreeableness
7. conscientiousness

anxiety
depression
3. neuroticisim
4. extraversion
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 -3بین روانبنههای سازشنایافته اولیه با ال وی پنج عاملی

پرسشنامه تابآوری کانر و دیویدسون :)2113( 2این مقیاس
دارای  27گویه پنج گ ینهای (هرگ  ،بهندرت ،گاهی اوقات ،اغلب

شخصیت رابطه وجود دارد.
روش

و همیشه) است .در پژوهش سامانی ،جوکار و صحراگرد ()0386

این پژوهش یك پژوهش توصیفی و از نوع همبست ی است .در

ضریب آلفای کرونباخ برابر با  1/85به دست آمد .همچنین نتایج

این پژوهش تابآوری بهعنوان متغیر وابسته و روانبنههای

تحلیل آزمون تحلیل عامل بر روی این مقیاس نی بیان ر وجود یك

سازشنایافته اولیه و ویژگیهای شخصیتی بهعنوان متغیر مستقل

عامل عمومی در این مقیاس بود که تابآوری را میسنجید و ضرایبی

میباشند .روش نمونهگیری بر اساس نمونهگیری در دسترس انتخاب

بین  1/52تا  1/83به دست آمد (باقری نیا ،یمینی ،ایلدرآبادی و باقری

شد جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در

نیا .)0312 ،دادههای پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون

بیمارستانهای دولتی شهر تهران در سال ( )0315است.

چندگانه و آزمون ضریب همبست ی پیرسون تحلیل گردید .سپس این
اطالعات را در نرماف ار  SPSSوارد کردیم.

دادههای پژوهش با مجموعهای از آمار توصیفی و استنباطی

يافتهها

تحلیل شد .جهت تحلیل دادههای بهدستآمده از آمار توصیفی شامل

در این پژوهش با استفاده از نرماف ارهای  SPSSدادهها را مورد

فراوانی ،نمودار و درصد استفاده شد و از آمار استنباطی جهت بررسی

بررسی قرار دادیم .با استفاده از اطالعات بهدستآمده و واردکردن

فرضیههای پژوهش از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه 0و آزمون

آنها در نرماف ار  SPSSدادههای توصیفی زیر حاصل شد.

ضریب همبست ی پیرسون 2استفاده گردید.

میان ین و انحراف معیار نمرات آزمودنیها در جدول 0نشان

ابزار

دادهشده است.

فرم کوتاه پرسشنامه روان بنه یانگ :زیرمجموعهای با  57آیتم از

جدول .0میان ین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش ()N= 211

 217آیتم نسخه اصلی در سال 0118توسط یانگ برای اندازهگیری

متغیر

تعداد

میان ین

انحراف استاندارد

روانبنههای سازشنایافته اولیه ساخته شد .آلفای کرونباخ 3این

تابآوری روانشناختی

211

61/32

02/20

روانآزردگیگرایی

211

27/25

5/26

برونگردی

211

28/18

1/65

گشودگی به تجربه

211

26/78

6/52

پاسخ ویی به آن بهصورت خودگ ارشدهی به پنج گ ینه کامالً

توافوگرایی

211

23/80

6/61

نادرست ،نسبتاً نادرست ،نه درست و نه نادرست ،نسبتاً درست و کامالً

مسئولیتپذیری

211

30/62

8/52

روانبنههای سازشنایافته اولیه

211

203/67

08/83

پرسشنامه بین  1/62تا  1/85است.
فرم کوتاه پرسشنامه  :NEOاین آزمون ،دارای  61ماده است و

درست ،است که  01دقیقه زمان نیاز دارد .این آزمون ،خصوصیات
شخصیتی را در قالب عوامل باوجدان بودن برونگردی ،رواننژندی

همانگونه که مشاهده میگردد آزمودنیها در بین خرده مقیاس

و باز بودن میسنجد .قابلیت اعتماد این آزمون ،با روش همبست ی

های صفات شخصیتی ،در ویژگی مسئولیتپذیری نمرات باالتر و در

میان نمرههای آزمودنیها در کل مقیاس فرم کوتاه  NEOو کل

ویژگی توافوگرایی نمرات پائینی دارند .بهمنظور بررسی فرضیه

مقیاس آزمون پنج عامل شخصیت ( 221 (NE0PI-Rسؤالی گروسی

پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتایج در ادامه ارائه

( r=1/31 )0380و در سطو  1/17معنیدار است .ارزیابی و سنجش

شده است .در جدول 2مفروضه نرمال بودن توزیع تك متغیر از طریو

همسانی درونی آزمون به روش آلفای کرونباخ و توصیف روی نمونه

بررسی مقادیر کشیدگی و چول ی مورد ارزیابی قرارگرفته است؛ که

 771نفری به ترتیب برابر  1/58و  1/67محاسبه گردیده است که

نشان میدهد ،اگر مقادیر چول ی و کشیدگی دادهها بین  +2و -2

ازلحاظ روانسنجی ،ضریبی قابلقبول است (علی اقدم.)0316 ،

multiple regression analysis
Pearson’s coefficient of correlation

باشد دادهها در سطو  1/17از توزیع بهنجار برخوردارند.

1.

Cronbach's alpha
Conner, & Davidson

2.
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جدول .2کشیدگی و چول ی متغیرهای پژوهش

آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف نشان داد باقیماندهها برای کلیه

متغیر

چول ی

کشیدگی

تابآوری روانشناختی

-1/26

1/13

روانآزردگیگرایی

0/21

0/02

برونگردی

0/27

متغیرهای پژوهش نرمال است.
جدول .3نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف ()n=211

0/32

متغیر

F

Df

Sig

گشودگی به تجربه

1/10

1/62

تابآوری روانشناختی

1/17

211

1/21

توافوگرایی

-1/72

1/71

روانآزردگیگرایی

0/26

211

1/03

مسئولیتپذیری

-1/73

1/35

برونگردی

1/11

211

1/21

روانبنههای سازشنایافته اولیه

-1/26

-1/82

گشودگی به تجربه

2/12

211

1/02

توافوگرایی

1/75

211

1/21

مسئولیتپذیری

1/07

211

1/21

همانگونه که در جدول 3مشاهده میشود ،مقدار چول ی
متغیرها در فاصله  +2تا  -2است ،بنابراین نتیجه میگیریم که کلیه

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داده است ،متغیرهای ابعاد

متغیرها دارای توزیع نرمال میباشند .مفروضه نرمال بودن باقیماندهها

شخصیت و روانبنههای سازشنایافته اولیه وارد تحلیل شده و به می ان

با استفاده از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف 0بررسی شد .نتایج

 30درصد از واریانس تابآوری را در پرستاران تبیین کرده است.

جدول .2خالصه ال وی رگرسیون و آمارههای تحلیل واریانس
ال وی

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میان ین مجذورات

F

Sig

R

R2

رگرسیون

02351/05

6

2317/12

02/78

1/1110

1/77

1/30

خطا

30610/12

013

062/21

-

-

-

-

کل

26160/01

-

-

-

-

-

-

جدول .7ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مدل نهایی رگرسیون برای پیشبینی تابآوری
متغیرهای پیشبین

B

خطای B

Beta

T

P

تابآوری

27/01

6/28

6/16

1/1110

-

روانآزردگیگرایی

-1/25

1/02

-1/08

-2/62

1/111

برون گردی

1/26

1/01

1/06

2/72

1/10

گشودگی به تجربه

1/25

1/11

1/01

2/10

1/112

توافو گرایی

1/00

1/01

1/16

0/12

1/21

مسئولیتپذیری

1/32

1/11

1/22

3/26

1/110

روانبنههایسازشنایافته اولیه

-1/18

1/12

-1/26

-2/15

1/1110

در جدول 7ضرایب غیراستاندارد  Bو همچنین ضرایب استاندارد

سازشنایافته اولیه از تابآوری کاسته میگردد و همچنین با اف ایش

بتا برای پیشبینی تابآوری بر اساس متغیرهای پیشبین ارائه شده

برونگردی ،گشودگی به تجربه و مسئولیتپذیری بر تابآوری

است.

اف وده میشود .ضرایب بتا بیان ر این است که متغیر روانبنههای
سازشنایافته اولیه با ضریب بتا  ،-1/26بیشترین ت ثیر را در تابآوری

طبو جدول 7همانگونه که مشاهده میشود ،رابطه متغیرهای

داشته است و بهصورت منفی آن را پیشبینی میکند.

روانآزردگیگرایی و روانبنههای سازشنایافته اولیه با تابآوری

بحث و نتيجهگيری

منفی و معنادار و رابطه برونگردی ،گشودگی به تجربه و
مسئولیتپذیری با تابآوری مثبت و معنادار است .همچنین روابط

نتایج این پژوهش نشان داد ،با اف ایش روانآزردگیگرایی و

بین متغیرهای توافوگرایی با تابآوری معنادار نیست که این یافتهها

روانبنههای سازشنایافته اولیه از تابآوری کاسته میگردد و

نشان میدهد با اف ایش روانآزردگیگرایی و روانبنههای

همچنین با اف ایش برونگردی ،گشودگی به تجربه و مسئولیتپذیری

Kolmogorov–Smirnov test

1.
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مجله علوم روانشناختی
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در ورزشکاران پیشبینی کنند.

بر تابآوری اف وده میشود .همچنین نتایج نشان داد ،روانبنههای
سازشنایافته اولیه ،دارای بیشترین ت ثیر بر تابآوری بوده است .یافته

روانبنهها ال وهایی خود تداومبخش از خاطرات ،هیجانات،

های پژوهش حاضر با نتایج بررسیهای لو و همکاران ( ،)2105ات ،

شناختها ،حواس و ادراکات انسان از محیط هستند .کار خود را

جن و دری ، )2105( 0سعادتی بیرونده ،ژیان باقری و فراهانی

از روی عادت و به راحتی انجام میدهند و هن امیکه فرد با

( ،)0316خادم ،حقی ،رنجبری و محمدی ( ،)0316منصوری و

کشاکشی مواجه میشود بهجای تغییر روانبنه ،اطالعات دریافتی را

موسوینسب ( ،)0312باقری نیا و همکاران ( )0312و ملکی ،اکبرزاده

تحریف میکند .یانگ ( )0117معتقد است روانبنههای سازشنایافته

و اقدسی ( )0313همسو است.

اولیه علت اصلی اختالالت شخصیت و مشکالت خلو و خو شناختی

بهعنوان نمونه ،پژوهش ات و همکاران ( )2105باهدف سنجش

خفیفتر هستند .از سوی دی ر ،عواملی وجود دارد که باعث تفاوت

رابطه روانشناسی مثبت که تابآوری ج ئی از روانشناسی مثبت است

در واکنش به عوامل تنشزا میشود و میتواند تابآوری را پیشبینی

و ویژگی شخصیتی مسئولیتپذیری گروهی از پرستاران بخش

کند ،از این عوامل میتوان به تیپ شخصیتی افراد و می ان مواجهه

بهداشت روانشناختی ان لستان انجام شد و نتایج نشان داد که دارا

افراد با رویدادهای استرسزای زندگی اشاره کرد ،بهطوریکه به

بودن مثبتن ری 2میتواند ویژگی شخصیتی مسئولیتپذیری را در

دلیل تفاوتهای فردی افراد ،بعضی از هیجانات ناشی از دگرگونی

پرستاران اف ایش دهد .همچنین در ایران ،پژوهش سعادتی و همکاران

در این افراد بر روی نظام ایمنی بدن ت ثیر گذاشته و بهصورت بیماری

( )0316با هدف بررسی رابطه روانبنههای سازشنایافته اولیه با

های روانتنی بروز مینماید.

تابآوری انجام شد و با استفاده از آزمون آماری همبست ی پیرسون

همچنین در پژوهشهای گذشته ،همواره به شخصیت بهعنوان

نتایج نشان داد بین روانبنههای سازشنایافته اولیه و تابآوری رابطه

متغیر پیشبینیکننده توجه شده است و ازآنجاییکه به اعتقاد بسیاری

منفی و معنادار برقرار است .نتایج پژوهش خادم و همکاران ()0316

از محققان و نظریهپردازان در شکلگیری شخصیت ،عامل ژنتیك و

نشان داد که تابآوری در رابطه بین نشانههای اضطراب و حوزههای

به قولی سرشت ،بر عامل محیط یا خلو و خو تسلط داشته و بیشتر

روانبنهای ،محدودیت مختل ،دی ر جهتمندی و گوشبهزن ی

در شکلگیری نوع رفتارهای ثابت فرد ت ثیر دارند .رویآورد شناختی

نقش تعدیلکننده دارد .همچنین تابآوری رابطه بین نشانههای

به شخصیت ،بر نحوهای که افراد از محیط خودشان آگاه میشوند،

افسردگی و حوزههای روان بنهای بریدگی و طرد ،محدودیت مختل،

نحوهای که درک نموده و ارزیابی میکنند .یاد میگیرند؛ فکر

دی ر جهتمندی و گوشبهزن ی را تعدیل میکند.

میکنند؛ تصمیم میگیرند؛ و مسائل را حل میکنند .این واقعاً یك

عالوه بر این ،در رابطه بین ابعاد شخصیت و تابآوری ،پژوهش

رویآورد روانشناختی به شخصیت است ،زیرا منحصراً روی فعالیت

منصوری و موسوینسب ( )0312باهدف تبیین نقش واسطهگری

های ذهنی هشیار تمرک دارد (فیست و فیست2117 ،3؛ ترجمه سید

تابآوری برای ویژگیهای شخصیت و بازخورد به ب هکاری بود و

محمدی .)0382 ،بهطورکلی ،این رویآورد بر فرآیندهای ذهنی و

نتایج تحلیل نشان داد که ویژگیهای شخصیتی برونگردی،

چ ون ی تفکر تمرک دارد و نیازها ،سائوها و یا هیجانها را

مسئولیتپذیری ،گشودگی به تجربه و روانآزردگی با تابآوری

بهصورت فعالیتهای مج ای شخصیت ارزیابی نمیکند .بلکه آنچه

رابطه دارد .در پژوهش ملکی و همکاران ( )0313نتایج نشان داد که

را جنبههایی از شخصیت میداند که تحت ت ثیر و مهار فرآیندهای

بین تابآوری و شادکامی با ابعاد برونگردی ،تجربهپذیری،

شناختی قرار دارند.

همسازی و و یفهشناسی همبست ی مثبت معنادار و بین تابآوری و

از آنجاکه هیجان مخرب در سازش یافت ی فرد و محیط ت ثیر

شادکامی با روانآزردگیگرایی ،همبست ی منفی معنادار وجود دارد.

دارد ،در پرستارانی که دارای نمرههای باال در روانآزردگیگرایی

از سویی تحلیل رگرسیون گامبهگام مشخص شد که تابآوری و

باشند ،احتمال بیشتری وجود دارد که دارای تابآوری پایین باشند،

ویژگیهای شخصیتی قادرند تغییرات مربوط به احساس شادکامی را

قدرت کمتری در مهار تکانهها داشته باشند و درجههای انطباق

1.

3.

Oates, Jones, & Drey
positive training

Fiest & Fiest

2.
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سعادتی بیرونده ،زهرا؛ ژیان باقری ،معصومه و فراهانی ،ملکه ( .)0316رابطه

ضعیفتری با دی ران و شرایط تنیدگی را نشان دهند.

روانبنههای ناسازگار اولیه با تابآوری در دانشجویان ،دومین

در نهایت ،دو ویژگی عمده توانایی مهار تکانهها و تمایالت و

کن ره بینالمللی علوم انسانی ،مطالعات فرهن ی ،تهران ،مرک

بکارگیری طرح و برنامه در رفتار ،برای رسیدن به اهداف مورد

توانمندسازی مهارتهای فرهن ی و اجتماعی جامعه.

بررسی در شاخص وجدانی بودن آزمون نئو قرار میگیرند .فرد

سلیمی ،صدیقه؛ پاک پور ،وحید؛ فیضاهلل زاده ،حسین و رحمانی ،آزاد

وجدانی دارای هدف و خواستههای قوی و از پیش تعیینشده است.
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