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Abstract 

Background & Objectives: One of the most essential psychological characteristics of a healthy individual is a sense of wellbeing. Academic 

wellbeing is among the factors that play a significant role in increasing students' academic performance. One of the variables affecting academic 
wellbeing is academic stress. Studies suggested that personality traits are associated with academic wellbeing. Academic wellbeing could 

effectively reduce academic stress and test anxiety. For this purpose, the existence of healthy personality traits in learners is required. Therefore, 

the present research aimed to predict academic wellbeing based on academic stress and personality traits in students. 
Methods: This was a correlational study. The statistical population of this study included all students of Islamic Azad University of Kerman 

Province, Iran, in the academic year of 2019–2020 (N=22907). In total, 400 students were selected as the study sample by a stratified random 

sampling method. The Perceived Academic Stress Questionnaire (Zajacova et al., 2005), NEO Personality Inventory (Costa and McCray, 1992), 
and Academic Wellbeing Questionnaire (Tuominen–Soini et al., 2012) were used for data collection. Pearson’s correlation coefficient and 

multiple regression methods were employed in SPSS for data analysis. 

Results: The current study results indicated that academic stress was associated with academic wellbeing (–0.585). Furthermore, among 
personality traits, extraversion suggested the highest correlation (0.635) with academic wellbeing. Academic stress and personality traits could 

predict academic wellbeing. Academic stress, with regression coefficient value of B=0.203 (p=0.003), neuroticism personality traits with the 
value of B=0.412 (p<0.001), extraversion with the value of B=0.325 (p<0.001), openness to experience with a value of B=0.521 (p<0.001), 

agreeability with a value of B=0.254 (p<0.001), and conscientiousness with a value of B=0.278 (p<0.001) could directly predict academic 

wellbeing in the explored students. 
Conclusion: According to the obtained data, by reducing the level of stress and improving personality traits, academic wellbeing could be 

increased. If students feel stressed, as a struggle after recognizing their dominant personality traits, their motivation to learn increases; however, 

if it is too high and threatening, it could lead to academic failure and prevent the emergence of talents and potential abilities and the flourishing 
of their creative ideas. 

Keywords: Academic wellbeing, Academic stress, Personality traits. 
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  .۰۲1(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ مرداد برخط انتشار   

 های شخصیتی دانشجویانتحصیلی براساس استرس تحصیلی و ویژگیبینی بهزیستی پیش

 ۳، علیرضا منظری توکلی۲الدینی میمند، زهرا زین۲الله سلطانیامان*، 1پورعصمت حسن

 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران؛. دانشجوی دکترای روان1
 شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران؛علمی، گروه روانهیئتشناسی، عضو . دکترای روان۲
 شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران.علمی، گروه روان. دکترای علوم تربیتی، عضو هیئت۳

  o.comsoltanimani@yaho* رایانامٔه نویسندٔه مسئول: 

 1۳۹۹تیر  1۴ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹خرداد  ۶ تاریخ دریافت:
 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

بینی بهزیستی تحصیلی براساس استرس تحصیلی و پیشهدف این تحقیق از متغیرهای اثرگذار بر بهزیستی تحصیلی، استرس تحصیلی و شخصیت است.  زمینه و هدف:
  .بود شهر کرمان های شخصیتی در دانشجویانویژگی
به تعداد  1۳۹۸-۹۹دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان در سال تحصیلی  تمامی راآماری این پژوهش ٔه بود. جامع همبستگیاز نوع  تحقیقروش  بررسی:روش

استرس تحصیلی ٔه امگیری پرسشندند. ابزارهای اندازهعنوان نمونه انتخاب شدانشجو به ۴۰۰ تعدادای تصادفی طبقه گیریبا استفاده از روش نمونه که نفر تشکیل دادند ۲۲۹۰۷
( ۲۰1۲همکاران،  و سوینی-)تومینین تحصیلی  بهزیستی( و پرسشنامٔه1۹۹۲کری، عاملی شخصیت نئو )کاستا و مک پنج( و پرسشنامٔه۲۰۰۵)زاژاکووا و همکاران،  شدهادراک

 استفاده شد. ۲۲نسخٔه  SPSSافزار ی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با استفاده از نرموتحلیل اطالعات از روش ضریب همبستگبود. برای تجزیه
 B=۲۰۳٫۰استرس تحصیلی با مقدار ضریب رگرسیونی بینی بهزیستی تحصیلی هستند. های شخصیت قادر به پیشاسترس تحصیلی و ویژگینتایج نشان داد که  ها:یافته

(۰۰۳٫۰=pو ویژگی ) ۴1۲٫۰رنجورخویی با مقدار روانهای شخصیتی=B (۰۰1٫۰>pبرون ،) ۳۲۵٫۰گرایی با مقدار=B (۰۰1٫۰>p گشودگی به تجربه با مقدار ،)۵۲1٫۰=B 
(۰۰1٫۰>pتوافق ،) ۲۵۴٫۰پذیری با مقدار=B (۰۰1٫۰>pو وجدان ) ۲۷۸٫۰گرایی با مقدار=B (۰۰1٫۰>pبه )کنند.بینی طور مستقیم توانستند بهزیستی تحصیلی را پیش 

 توان بهزیستی تحصیلی را افزایش داد.های شخصیتی میآمده، با کاهش میزان استرس و بهبود ویژگیدستباتوجه به نتایج بهگیری: نتیجه
 های شخصیتی.ویژگی، استرس تحصیلی، بهزیستی تحصیلی ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
اخیر بیش ٔه و عوامل مؤثر بر آن، طی سه ده 1بهزیستی تحصیلیٔه مطالع

از پیش مدنظر متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. در عصر 
های آموزشی به رشد جای تدوین برنامهجدید محیط آموزشی به

 های مهمویژگی از یکی(. 1)شخصیت فراگیران توجه دارد ٔه جانبهمه
 آن از باید سالمت واجد فرد است که بهزیستی احساس روانی،

 را مثبت بیشتری دارند، هیجانات بهزیستی که افرادی. باشد برخوردار
اتفاقات محیط بیرونی خود را خوشایند گزارش  و نمایندمی تجربه

 هستند،کم  بهزیستی کنند. درمقابل افرادی که دارای احساسمی
 بهزیستی یعنی (.۲شمارند )بر می منفی را زندگی اتفاقات و شرایط

 دیگران، با معنادار ایجاد روابط و تفریح، کار در فعال مشارکت توانایی
 هدف و خودمختاری حس گسترش مثبت،های هیجان کردنتجربه
 از یکی تحصیلی بهزیستی (.۳مثبت ) احساسات کردنو تجربه زندگی

ی عملکرد افزایش در بسزایی نقش که است عواملی  ۲تحصیل
مفاهیم بسیار جدید  از تحصیلی بهزیستی. دارد آموزاندانش
 دادنانجام مهارت ازقبیل هاییمؤلفه که دارای است مثبت شناسیروان

 تحصیلی عملکرد در مندیرضایت و بخشیرضایت مدرسه، تکالیف
 آموزاندانش نگرش تحصیلی، بهزیستی (.۴است ) ۳تحصیلی اشتیاق و
 زندگی به کلی نگرش بُعد چهار شامل نگرش این است. تحصیل به

 ساختمان به نگرش و همساالن نگرش به معلم، به نگرش تحصیلی،
آموزان دانش تحصیلی بهزیستی همچنین. (۵شود )می تحصیل محل

 در مهم شاخصی عنوانبه و شده بررسی نیز مدرسه بافت با رابطه در
معنای عالقه و به تحصیلی آموزشی شناخته شده است. بهزیستی فرایند

در  انگلس و همکاران،. (۶تمایل دانشجویان به محیط تحصیل است )
 دانشگاه، محیط و فضای از دانشجویان درک که پژوهش خود دریافتند

 بهزیستی هایاز ویژگی استادان با دانشجویان ارتباط و آموزشی مسائل
 (. ۷است ) تحصیلی

 4یکی از متغیرهای اثرگذار بر بهزیستی تحصیلی، استرس تحصیلی
بر تجربٔه ناهماهنگی (. استرس تحصیلی بر ارزیابی فرد مبنی۸است )

فردی اشاره دارد. استرس تحصیلی بین مطالبات موقعیتی و منابع درون
اغلب دربردارندٔه ادراک فرد از مطالبات فزایندٔه تحصیلی و ادراک از 

(. برای غالب ۹دهی به آن مطالبات است )دن زمان برای پاسخبوناکافی
ای از تغییر است که مثابٔه دورهدانشجویان، تحصیالت دانشگاهی به

ای از مطالبات وابسته به آن زمینٔه تحصیلی مشخص ازطریق مجموعه
درونی و ٔه شدها و هیجانات ادراکشود. استرس بیانگر شناختمی

برخی مطالبات موقعیتی نظیر رخداد شدید ٔه دهندزا نشانعوامل استرس
و همکاران، در پژوهش خود بیان کردند که زاژاکووا (. 1۰است )
 با آن ارتباط و اجتماعی و جسمی تأثیر دلیلبه آموزاندانش در استرس

چوی و  (. نتایج مطالعٔه11است ) اساسی ایمسئله آموزاندانش آیندٔه
 تأثیر و زندگی از رضایت با تحصیلی فتپیشر که داد همکاران نشان

                                                      
1 . Academic well-being 
2. Academic performance 
3. Academic engagement  
4. Academic stress 
5. Neuroticism 
6. Extraversion 

 دو و دانشگاهی استرس بین منفی ارتباط دارد؛ همچنین روابط مثبت
 معلمان و والدین از شدهدرک انصافی توسط ذهنی بهزیستی شاخص

  (.1۲بود ) تعدیل
های شخصیت با بهزیستی تحصیلی مطالعات نشان داد که ویژگی

گفته  هـاییویژگی و عادات تمامی به (. شخصیت1۳ارتباط دارد )
دیدگاه پنج  شناسانفرد است. روان رفتارهایٔه دهندنشان که شودمی

شامل  که های انسان مطرح کردندعامل شخصیتی را جهت فهم ویژگی
یروان: است ویژگی پنج یبرون ؛ 5رنجور یتجربه ؛ 6گرای  ؛ ۷گرای

 (.1۴) ۹گراییوجدان ؛۸پذیریتوافق
گرایی های منفی دارد. بروندر تجارب هیجانرنجوری، ریشه روان

گرایش به رفتار و فضای اجتماعی است و شامل صفاتی چون 
گرایی یا شود. تجربهبودن و رفتارهای پرانرژی و شادی میاجتماعی

بینی، قدرت تخیل، خطرپذیری، پذیرابودن درقبال تجارب بر خوش
لت دارد. های روشنفکرانه دالعالیق متنوع، خالقیت و نگرش

کند. پذیری به سازگاری و اعتماد به دیگران و صداقت اشاره میتوافق
های مداری و تعهد افراد در زمینهوظیفهٔه دهندگرایی نشانوجدان

 مدل بینیپیش به پژوهشی (. لنت و همکاران، طی1۵مختلف است )
 نتایج. پرداختند آفریقایی دانشجویان در بهزیستی اجتماعی-شناختی

است  تحصیلی بهزیستی بینیپیش به شخصیتی قادر صفات داد، اننش
(۲) . 

عنوان عاملی اثرگذار که موجب کاهش به تحصیلی بهزیستیامروزه 
های تحصیلی و اضطراب امتحان شده، مدنظر قرار گرفته استرس

های شخصیتی سالم در فراگیران است. این امر مستلزم وجود ویژگی
زمان ارتباط هم دارد که آنحکایت از  داخل کشور است. مطالعات

بنابراین باتوجه به آنچه  ؛بررسی نشده است متغیرهای پژوهش حاضر
بینی بهزیستی تحصیلی براساس بیان شد، هدف پژوهش حاضر پیش

 بود. های شخصیتی در دانشجویاناسترس تحصیلی و ویژگی

 بررسیروش 2
تحقیقی توصیفی پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش 

آماری را تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد ٔه جامع .از نوع همبستگی بود
نفر بود. از  ۲۲۹۰۷ها اسالمی استان کرمان تشکیل دادند که تعداد آن

نفر  ۴۰۰( 1۶این جامعه براساس جدول کرجسی و مورگان )به نقل از 
اب شدند. عنوان نمونه انتخای بهگیری تصادفی طبقهبا روش نمونه

رشته و مقطع  ای بدین صورت بود که براساسگیری طبقهروش نمونه
تحصیلی دانشجویان نمونٔه نهایی انتخاب شد. معیار ورود به تحقیق 
این بود که فرد نمونه باید از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان 

مشغول به تحصیل باشد.  1۳۹۸-۹۹کرمان بوده و در سال تحصیلی 
. تمامی 1 شرح ذیل بود:ت اخالقی پژوهش حاضر بهمالحظا
صورت شفاهی اطالعاتی دربارٔه پژوهش دریافت کرده کنندگان بهشرکت

ها داده . این اطمینان به آزمودنی۲و در صورت تمایل مشارکت کردند؛ 

7. Openness 
8. Agreeableness 
9. Conscientiousness 
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۳ 

منظور ها محرمانه خواهد ماند و بهآنتی یوهشد که تمامی اطالعات 
های ذیل در این مطالعه ابزار شود.رعایت حریم خصوصی آنان ثبت نمی

 کار رفت. به

هپرسشنامٔه استرس تحصیلی ادراک- در این پژوهش بـرای  : ۱شد
 شدهاسترس تحصیلی ادراکمقیـاس  استرس تحصیلی،گیـری انـدازه

ساخته شد.  ۲۰۰۵در سال کار رفت که توسط زاژاکووا و همکاران به
تکلیف مربوط به دانشگاه  ۲۷استرس تحصیلی ازطریق  مفهوم
شود تا کنندگان خواسته میگیری شد. در این مقیاس از مشارکتاندازه

تکلیف دانشگاه را بر مقیاس  ۲۷زایی هریک از میزان استرس
( تا کاماًل ۰زا نیست )ای لیکرت از به هیچ وجه استرسدرجه11

کلی ٔه این ابزار دامنٔه نمردر (، مشخص کنند. 1۰زا است )استرس
( است ۲۹۷( تا بیشترین )۰استرس تحصیلی افراد بین کمترین )

، ضرایب آلفای کرونباخ عامل صحرایی و همکاران . در مطالعٔه(11)
های دشواری عملکرد شده و زیرمقیاسکلی استرس تحصیلی ادراک

و  تحصیلی در کالس و بیرون از کالس، دشواری تعامل در دانشگاه
ترتیب برابر با درنهایت دشواری مدیریت کار، خانواده و دانشگاه به

 (.1۰دست آمد )به ۰٫۸۳و  ۰٫۹۳، ۰٫۹۵، ۰٫۹۸
 مفر نئو عاملیپنج : پرسشنامٔه۲عاملی شخصیت نئوپنجٔه پرسشنام-

کاستا و توسط  کهاست شخصیت  عاملینجـپ شنامٔهپرس ٔهشدهکوتا
 آوردنتـسدهـب ایبر مهشناپرساین  د.ـش هـتهی 1۹۹۲در سال  کریمک

 هشد ساخته شخصیت دیاـبنی لـعام نجـپ از یدـمفی و رـمختص ازٔهدـنا
رت عبا بــترتیهـب اـههـحیط نـیا. ستا السؤ ۶۰و حیطه  پنج شامل و

 هــب گیدوــگش ؛(E) گراییونرــب ؛(N) وییــخروــنجرروان: از است
 پنج ینا از هریک .(C)گرایی انجدو ؛(A) یپذیرفقاتو(؛ Oه )ــتجرب
 مهشناپرس ینا اریگذهنمر. دوـشیـم هنجیدـس الؤـس 1۲ با حیطه

سازندگان مقیاس . گیردیـم ماـنجا( ۴اـت۰)ای جهدرپنج صورتبه
 گراییونرــب، ۰٫۸۵ویی ــخروــنجرضریب آلفای کرونباخ را برای روان

و  ۰٫۶۸ یپذیرفقاتو، ۰٫۶۸ه ــتجرب هــب گیدوــگش، ۰٫۷۲
توسط (. در ایران این مقیاس 1۷دست آوردند )به ۰٫۷۹گرایی انجدو

 ایرـب پایایی ضریبافروخته و همکاران ترجمه و هنجاریابی شد و 
 ،۰٫۸۶ب ـترتیهـبخ اـنبوکر یاـلفآ ریبـض از دهتفاـسا با رذکوـم لـماعو

 ابزاریی روا یسربر رمنظوبه. دست آمدبه ۰٫۸۷ و ۰٫۶۸، ۰٫۵۶ ،۰٫۷۳
 ینا منهٔدا که شد دهستفاا کلٔه نمر با هاگویه اتنمر بین همبستگی از

 ییروا بیانگر مسئله ینا د.ـمآ تـسدهـب ۰٫۶۲تا۰٫۳۸ همبستگی
 (.1۸ست )ا اربزا بمطلو

در سال  همکاران و سوینی-: تومینین۳تحصیلی بهزیستیٔه پرسشنام-
های شاخصه از الگوگیری با را تحصیلی بهزیستی پرسشنامٔه ۲۰1۲

 این دادند. گسترش مدرسه بافت با مرتبط بهزیستی شناسیروان
 موافقت عدم یا موافقت میزان که است خودسنجی نوع از پرسشنامه

. پرسدمی لیکرت طیف در وی، عقاید دربارٔه گویه ۳1 با را دهندهپاسخ
 براساس پاسخ گویه، ۹) مدرسه ارزش ابعاد شامل مذکور پرسشنامٔه

 درست کامالً  تا 1=نیست درست اصالً  از ایدرجههفت طیف
 طیف براساس پاسخ گویه، ۹) مدرسه به نسبت فرسودگی ،(۷=است
 مندیرضایت ،(۷=موافقم کامالً تا 1=مخالفم کامالً  ای ازدرجههفت

 1=هیچ وجه به ای ازدرجهپنج طیف براساس پاسخ گویه، ۴) تحصیلی
 براساس پاسخ گویه، ۹) مدرسه کار با درآمیزی و( ۵=زیاد خیلی تا

 سوینی-تومینین. است( ۷=همیشه تا 1=هرگز از ایدرجههفت طیف
 مقدار محققان این. کردند ارزیابی مطلوب را مقیاس روایی همکاران و

 نسبت فرسودگی مدرسه، ارزش چهارگانٔه ابعاد برای کرونباخ را آلفای
 ترتیببه مدرسه کار با درآمیزی و تحصیلی مندیرضایت مدرسه، به

 و مرادی پژوهش رد (.1۹کردند ) محاسبه ۰٫۹۴ و ۹1 ،۰٫۷۷ ،۰٫۶۴
 فرسودگی مدرسه، های ارزشمؤلفه کرونباخ آلفای ضرایب همکاران

 کل و مدرسه کار با درآمیزی تحصیلی، مندیرضایت مدرسه، به نسبت
 آمد. دستبه ۰٫۹۲ و ۰٫۹۰ ،۰٫۹۲ ،۰٫۸۷ ،۰٫۸۹ ترتیببه مقیاس
 .(۲۰شد ) گزارش مطلوب نیز مذکور پرسشنامٔه سازٔه و محتوایی روایی

کار های آمار توصیفی و استنباطی بهها، روشوتحلیل دادهبرای تجزیه
های توصیفی میانگین و انحراف آمار توصیفی شامل شاخص. رفت

بودن توزیع آماری نرمالٔه همچنین پس از بررسی مفروض. معیار است
و تحلیل رگرسیون روش ضریب همبستگی پیرسون ها، از داده

 استفاده شد. ۲۲نسخٔه  SPSSافزارچندمتغیری با نرم

 هایافته ۳
بینی بهزیستی تحصیلی براساس بررسی پیش منظورها بهتحلیل داده

دین منظور . بصورت گرفت های شخصیتاسترس تحصیلی و ویژگی
. کار رفتبه رگرسیونتحلیل همبستگی پیرسون و ماری آ هایروش

اسمیرنوف بودن متغیرها از آزمون کولموگروفبرای بررسی نرمال
 بودن متغیرها بود.نرمالٔه دهنداستفاده شد. نتایج نشان

متغیرهای انحراف استاندارد  های میانگین وشاخص، 1در جدول 
 است. پژوهش گزارش شده 

 های شخصیتی و بهزیستی تحصیلیهای توصیفی استرس تحصیلی و ویژگی. شاخص1 جدول
 انحراف معیار میانگین متغیر

 ۷٫۵۶۶ ۸1٫۴1 استرس تحصیلی

 ۴٫۶۲ ۲1٫۲۴ رنجورخوییروان

 ۵٫۷۸ ۳۸٫۹۵ گراییبرون

 ۵٫۴۵ ۳۷٫۶۲ گشودگی به تجربه
 ۴٫۲۷ ۲۹٫۹۶ پذیریتوافق

 ۴٫۹۸ ۳۵٫۰۷ گراییوجدان
 ۰٫۸۴ ۴٫۲ بهزیستی تحصیلی

                                                      
1. Perceived Academic Stress Questionnaire 
2 . NEO Personality Inventory 

3 . Academic Well-Being Questionnaire 
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۴ 

ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها آورده شده است؛  ۲در جدول 
شود استرس تحصیلی با بهزیستی تحصیلی طورکه مشاهده میهمان

گرایی بیشترین مقدار های شخصیتی، برونو از بین ویژگی -۰٫۵۸۵
 دهد.را با بهزیستی تحصیلی نشان می ۰٫۶۳۵یعنی رابطه 

 های شخصیتی و بهزیستی تحصیلی. ضرایب همبستگی پیرسون بین استرس تحصیلی و ویژگی۲ جدول

 متغیر
استرس 
 تحصیلی

 گراییبرون رنجورخوییروان
گشودگی به 

 تجربه
 گراییوجدان پذیریتوافق

بهزیستی 
 تحصیلی

       1 استرس تحصیلی

      1 *۲۶۲٫۰ رنجورخوییروان
     1 -**۶۳۳٫۰ -**۴۶1٫۰ گراییبرون

    1 **۵۹۰٫۰ -**۵۷۹٫۰ -**۴1۸٫۰ گشودگی به تجربه
   1 **۶۸۲٫۰ **۶۴۵٫۰ -**۴۶۳٫۰ -**۵۲۳٫۰ پذیریتوافق

  1 **۴۰۲٫۰ **۴۳1٫۰ **۳۸۲٫۰ -**۳۲۹٫۰ -**۴۵۵٫۰ گراییوجدان
 1 *۲۷۴٫۰ **۴1۹٫۰ **۵1۷٫۰ **۶۳۵٫۰ -۰٫1۹۲ -**۵۸۵٫۰ تحصیلیبهزیستی 

  *۰٫۰۵>p        **۰٫۰1>p  

بینی بهزیستی پیشچندمتغیری ، ضرایب رگرسیون ۳در جدول 
های شخصیتی گزارش تحصیلی براساس استرس تحصیلی و ویژگی

 است.شده 

 های شخصیتیبهزیستی تحصیلی براساس استرس تحصیلی و ویژگی بینی. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری برای پیش۳ جدول

 متغیر
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 pمقدار  tمقدار 
 برآورد استانداردشده خطای معیار برآورد برآورد اثر

 <۰٫۰۰1 ۶٫۶۷۴ - ۰٫۵۷۷ ۳٫۸۵1 مقدار ثابت

 ۰٫۰۰۳ ۲٫۹۵۳ ۰٫1۳۷ ۰٫۰۶۹ ۰٫۲۰۳ تحصیلی استرس

 <۰٫۰۰1 ۵٫۸۴1 ۰٫۲۳۴ ۰٫1۲1 ۰٫۴1۲ رنجورخوییروان

 <۰٫۰۰1 ۴٫۵۲۰ ۰٫۳۸۵ ۰٫۰۹۷ ۰٫۳۲۵ گراییبرون
 <۰٫۰۰1 ۷٫۷1۵ ۰٫1۷1 ۰٫1۴۷ ۰٫۵۲1 گشودگی به تجربه

 <۰٫۰۰1 ۳٫۳۲۵ ۰٫1۲۶ ۰٫۰۸۸ ۰٫۲۵۴ پذیریتوافق

 <۰٫۰۰1 ۶٫۶۴1 ۰٫۲۹۹ ۰٫۳11 ۰٫۲۷۸ گراییوجدان

، استرس تحصیلی با مقدار ضریب رگرسیونی ۳طبق اطالعات جدول 
۲۰۳٫۰=B (۰۰۳٫۰=pو ویژگی )رنجورخویی با هایی شخصیتی روان

 B=۳۲۵٫۰گرایی با مقدار (، برون۰۰1٫۰>p) B=۴1۲٫۰مقدار 
(۰۰1٫۰>p گشودگی به تجربه با مقدار ،)۵۲1٫۰=B (۰۰1٫۰>p ،)

گرایی با مقدار ( و وجدان۰۰1٫۰>p) B=۲۵۴٫۰پذیری با مقدار افقتو
۲۷۸٫۰=B (۰۰1٫۰>pبه ) طور مستقیم توانستند بهزیستی تحصیلی را
 بینی کنند. پیش

 بحث  4
استرس تحصیلی توان گفت که آمده میدستباتوجه به نتایج به

و  این یافته با نتایج صحرایی بهزیستی تحصیلی است.ٔه کنندبینیپیش
 تحصیلی بهزیستی که دریافتند استرس تحصیلی بر همکاران

 هی،(، همخوان است. همچنین 1۰تأثیر معناداری داشته ) دانشجویان

ژیانگ  (.۲۰شناختی تأیید کرد )روان بهزیستی را بر منفی استرس تأثیر
 اولیٔه سطح اولیه، بررسی در استرس و همکاران نشان دادند سطح

 (. ۸کند )می بینیپیش را فراگیران شناختیروان بهزیستی
توان گفت یکی از عوامل مهم و اثرگذار در در تبیین این نتیجه می

ی دانشجویان، استرس است؛ چراکه استرس یا فشار لیتحص یستیبهز
از تحصیل یا غیره حالتی است که در اثر نبود توانایی تنی ناشیروان

آید که وجود میسخ به عوامل متعارض با تمایالتی بهانسان جهت پا
اندازد. این استرس در بین روال طبیعی زندگی او را به خطر می

تبع شود و موجب کاهش عملکرد تحصیلی و بهدانشجویان ایجاد می
 استرس محصول از نوع (. این۵گردد )آن بهزیستی تحصیلی می

 پذیرتطبیق و دردسترس بعمنا از که است آموزش به وابسته فشارهای
 قرار تأثیرتحت منفی طوربه را دانشجویان تطبیق و رودفراتر می فرد
 که است های انگیزشیسازه از استرس تحصیلی یکی (.11) دهدمی

 جسمانی-روانی سالمت بر و شودمی تجربه دانشجویان توسط معموالً
. گذاردمی اثر درسی تکالیف مؤثر انجام شان برایتوانایی و هاآن

 هایواکنش ای ازگستره زااسترس عوامل با مواجهه در دانشجویان
سطح  کاهش باعث امر این که دهندمی نشان شناختی راو روان جسمانی
 (.۸شود )می تحصیلی موفقیت نبود گاهی و دانشجویان توانایی

 های شخصیتیویژگیدیگر یافتٔه این مطالعه مشخص کرد، 
و  یکاینناسبهزیستی تحصیلی است. این یافته با نتایج ٔه کنندبینیپیش

یکی از عوامل اثرگذار بر بهزیستی  شخصیتن که نشان دادند، همکارا
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۵ 

با طراحی مدل  و همکاران(. چوی ۳1تحصیلی بوده، همخوان است )
تواند بهزیستی شناختی اجتماعی نشان دادند، صفات شخصیتی می

ای مداخله یا درمانیهای بینی کند و برنامهان را پیشتحصیلی دانشجوی
 هدف پیشرفت تسهیل و خودکارآمدی ارتقای حمایت و ارائٔه شامل که
است  سودمند بهزیستی دانشجویان ارتقای برای بوده، علمی حوزٔه در
 به این نتیجه رسیدند که صفات همچنین لنت و همکاران .(1۲)

آفریقایی است  تحصیلی دانشجویان بهزیستیکنندٔه بینیشخصیتی پیش
. (۲)باشد یکی از عوامل اثرگذار بر بهزیستی تحصیلی می شخصیتو 

 شناخت و رفتار بر های شخصیتیتوان گفت تأثیر ویژگـیدر این باره می
ای واسـطه عوامـل بـر اثرگذاری با گاه و واسطه استبی و مستقیم گاه

 ارتباط بـراینعالوه. شودمی شناختی و رفتاری پیامدهای موجـب بروز
 بهزیســــتی و ابعـــاد شخصیت بزرگ عامل پنج بین همتاییبی

 عواطف با مثبت طورگرایـی بهبـرون کهطوریدارد؛ به وجــــود تحصیلی
 هیجانـات و عواطـف بـا رنجـوریو روان اجتماعی های مثبتتجربه و

 مواجهـه با در شدید رنجوریروان با ارتبـاط دارد. افراد منفـی
 اجتنــاب، مانند منفعالنـه راهبردهـای از زاهای تنیـدگیموقعیـت

های شیوه و ذهنی آرزومندانــه، نشخوار تفکــر خودمالمــتگــری،
 تخلیــٔه و خصــمانه واکــنش ازقبیــل فــردیبـین جوییستیزه برمبتنی

رنجوری، ثبات هیجانی و آرامش را از روانکننـد. می هیجــانی اسـتفاده
کند. این عامل درمقابل ثبات هیجانی، خواهی منفی متمایز میهیجان

طیف وسیعی از احساسات منفی را ازجمله اضطراب، غمگینی، 
بر بودن، در کفایتی و عصبیپذیری، فقدان اطمینان، بیتحریک

 را منفی عواطف ٔهرنجـوری، تجربروان بیشتر سـطوح گیرد؛ لـذامی
یابـد  کـاهش افـراد شود بهزیستی تحصیلیمی باعث که کندمی تشدید

ٔه های خارج از چرخمندی به فعالیتدلیل عالقهگرا بهافراد برون .(1۴)
آموزشی، پیشرفت و بهزیستی تحصیلی کمی دارند؛ اما افراد با ویژگی 

ری دارند؛ زیرا شناسی، بهزیستی تحصیلی بیشتگرایی و وظیفهوجدان
هایی کنند؛ همچنین هدفوقت زیادی را صرف انجام تکلیف خود می

ها پافشاری و تالش را برای خود تعیین کرده و درجهت رسیدن به آن
ثباتی و دلیل بیرنجور بهدهند. افراد روانزیادی از خود نشان می

اضطراب شدید و برانگیختگی کم، عملکرد تحصیلی مناسبی ندارند. 
پذیر نیز با استقبال از فراد با ویژگی گشودگی به تجربه و انعطافا

تری هستند. همچنین تجارب جدید آموزشی، یادگیرندگان موفق
پذیری و سازگاری بیشتری دارند، دارای اشخاصی که میزان توافق

پذیرش بیشتری در فرایند آموزش و یادگیری هستند و با رفتار سازگارانه 
کنند. بهزیستی تحصیلی بهتری را نیز تجربه میدر محیط تحصیلی، 

هایی را در بر گرفته که جامعه معین کرده شناسی کنترل تکانهوظیفه
مدار مانند تفکر مدار و هدفرفتار وظیفهٔه دهنداست؛ همچنین نشان

ریزی، سازماندهی، نظارت قبل از اقدام، پیروی از هنجارها، برنامه

عالوه شامل حس کفایت، یف است؛ بهشمردن وظاوقفه و مقدمبی
ها شناسی و نیاز به پیشرفت و سازماندهی است که همٔه اینوظیفه

آموز باشد کنندٔه وضعیت بهزیستی تحصیلی دانشبینیتواند پیشمی
(1۹.) 

های خاص خود را مانند هر پژوهشی، مطالعٔه حاضر نیز محدودیت
تحقیق پرسشنامه بود و  اینکاررفته در هابزار بداشت؛ ازجمله اینکه 

. ندرده باشها را منعکس نکافراد ممکن است به دالیل مختلف، واقعیت
های این گر از دیگر محدودیتمتغیرهای مداخلهٔه نبود کنترل هم

بین دانشجویان دانشگاه آزاد  پژوهش بود. همچنین این تحقیق در
آن باید با  پذیریاسالمی استان کرمان صورت گرفت؛ بنابراین تعمیم

 احتیاط انجام شود. 
توان چندین پیشنهاد پژوهشی و در پایان باتوجه به نتایج حاصل می

کاربردی ارائه نمود. در ُبعد پژوهشی، به پژوهشگران دیگر پیشنهاد 
شود، در مطالعات آینده افراد مؤنث و مذکر را بررسی و مقایسه کنند. می

آماری کیفی در این  هایروشتوانند از همچنین سایر پژوهشگران می
شود دورٔه موضوع استفاده نمایند. در حیطٔه کاربردی، پیشنهاد می

آموزش مدیریت استرس برای دانشجویان دارای استرس برگزار شود؛ 
ها در صورت مشاهدٔه ناسازگاری تحصیلی همچنین مشاوران دانشگاه

گرفته ها و بهزیستی تحصیلی کم در دانشجویان تست شخصیت از آن
  های مشاورٔه ویژه در نظر بگیرند.و برایشان دوره

 گیرینتیجه ۵
های شخصیتی استرس تحصیلی و ویژگیآمده دستباتوجه به نتایج به

بینی کند. اگر دانشجویان پس از تواند بهزیستی تحصیلی را پیشمی
 ایمبارزه مثابٔهبه را شناخت ویژگی شخصیتی غالب خود، استرس

 میزان اگر یابد؛ امامی افزایش یادگیری جهت هاآن انگیزٔه کنند، احساس
 ظهور از و مانع تحصیلی افت باعث تواندمی باشد تهدیدکننده و زیاد آن

 شود. های خالقشاناندیشه شکوفایی و های بالقوهتوانایی و استعدادها

 قدردانی  و تشکر 6
در این  کنندگان و همچنین اساتید محترم که صبورانهاز تمامی شرکت

 شود.پژوهش یاری رساندند، سپاسگزاری می

 بیانیه 7
 شناسی تربیتیروانرشتٔه دکتری  ٔهحاضر برگرفته از رسالپژوهش 

 کد اخالق دارای  باشد. این مطالعهمی دانشگاه آزاد کرمان
منافعی  اد. هیچ گونه تضاستدانشگاه از آن  1۰۸۴۴۸۲۲۹۲۲۵1۶

دریافت حاضر بدون وجود ندارد. همچنین پژوهش بین نویسندگان 
انجام شده است.از نهاد یا سازمانی حمایت مالی 
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