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 اسدی
خانواده و بهداشت

 بودن  یوجدان  ی مبتنی بر وسواس  صفات  با   منش   و  سرشت  ابعاد نیب  ارتباط  در  یتیشخص  های یژگیو   ایواسطه  نقش

 یی زنان جوان نوروزگرا  و

 3حسن محمدطهرانی، 2*، مسعود باقری1باران اسدی

 چکیده  

عواملی که    آگاهی از وضعیت این رفتارها و شناسایی ،بویژه دانشجویانبا توجه به افزایش میزان مشکالت رفتاری در بین زنان جوان    :مقدمه

هدف از پژوهش     ها کمک شایانی نماید.های رفتارهای آنریزی حوزه ها در برنامه تواند به مسئوالن دانشگاه با این رفتارها ارتباط دارند، می

یی  نوروزگرا  و  بودن  یوجدان  بر  مبتنی  یوسواس  صفات  با  منش  و  سرشت  ابعاد  نیب  ارتباط  در  یتیشخص  هاییژگی و  ایواسطه   نقش  یبررسحاضر  

 بود.   زنان جوان

.  اسرت   ریمسر  لیتحل  همبسرتگی ودی و از ححا  روش از نوع مطاحعات  بنیاهای  پژوهش حاضرر از ححا  هدف جز  پژوهش  :روش پژوهش

 ی لیتحصر   سرا  در  کرمان  شرهر  یکارشرناسر   مقطع  باهنر  دیشره  و  آزاد  هایدانشرگاه  اندختر کلیه  شرامل  پژوهش  این  مطاحعه  مورد  آماری  جامعه

با    که  شرد  گرفته  نظر  در  نفر  308  مد   در  مشراهده  یرهایمتغ  تعداد  براسرا   نمونه  حجم.  سرا  بود  24تا   18که دامنه سرنی آنها   99-98

  و   منش  و  سررشرت  پرسرشرنامه  پژوهش  ابزاروارد تحلیل شردند.    ایخوشره  بصرورتنفر    280ها در مجموع تعداد نمونه  توجه به افت آزمودنی

  قیطر  از  هاداده لیتحل.  بودند(  2012)  همکاران  و وسروا   پرسرشرنامه  و(  1985)  و  شرخصریت  عاملی پنج  نامهپرسرش  ،(1994)  همکاران

 .شد  انجام  SPSS-24  و  مو یا  افزار  نرم  در  ریمس لیتحل

.  داشرت   معنادار  رابطه  یینوروزگرا  و  بودن  یوجدان  یوسرواسر   صرفات  و  منش  و  سررشرت  ابعاد  با یتیشرخصر   هاییژگیو  داد  نشران جینتا  ها:یافته

 (.>001/0P)  دارد  مطلوب  برازش  شده  اصالح  یینها  مد   داد  نشان  ریمس  لیتحل  در  مد   برازش  هایشاخص نیهمچن

  یی نوروزگرا  و  بودن  یوجدان  وسوا   با  منش  و  سرشت  ابعاد  نیب  ارتباط  در  یتیشخص  هاییژگیوبا توجه به نقش واسطه ای    گیری:نتیجه

 .دتوان براسا  شناخت نوع شخصیت دانشجویان زن جوان به کاهش مشکالت روانی آنان کمک کرمی

 وسوا  بودن،  یوجدان یی، نوروزگرا ت،یشخص منش،  و سرشت، زنان جوان های کلیدی: واژه

 19/10/1401تاریخ پذیرش نهایی:                           1401/ 3/8تاریخ دریافت:   
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 یی زنان جوان  نوروزگرا و  بودن یوجدان ی مبتنی بروسواس صفات با منش و  سرشت  ابعاد نیب ارتباط  در  یتیشخص  هاییژگیو  ایواسطه نقش

 : مقدمه

 اختال    ،یاشهیکل  یاحگوها  برخالف.  است  بوده   ها یشوخ  و  ها ییگو  بذحه  ها، فه یحط  موضوع  اغلب  یعمل  یفکر  وسوا   اختال 

  ی کودک  از  اغلب  که  است  یشناخت   ستیز  هیپا  یدارا  یاضطراب  اختال   کی  وسوا .  ستین  دارخنده  یموضوع   یعمل  یفکر  وسوا 

 یاجبار  یرفتارها   ،یفکر  یهاوسوا   با  یعلم  -یفکر  وسوا   اختال .  باشد  داشته  یخانوادگ  یاحگو  است  ممکن  و  شودیم  شروع

  ی آگاه  وارد  مکرر  صورت  به  که  هستند  یاخوانده  نا  یهاتجسم  ا ی  افکار  یفکر  یهاوسوا   .[1]  گرددیم  مشخص  ها آن  دو   هر  ا ی  و

  کاهش   هدف   با  شخص  که  هستند  توقف  قابل   ریغ   مکرر  عادات  و   رفتارها   امر  ظاهر  در   ،یاجبار  ی رفتارها  که  یحاح  در.  گردندیم

  ها آن  به  ان یمبتال  خود  توسط  معموال  یاجبار  ی رفتارها  هم   و  یوسواس  افکار  هم.  دهدیم   انجام  را  هاآن  خود  اضطراب  و   یناراحت

  کرد یرواسا   بر. [2] دانندیم هاآن کردن متوقف از ناتوان را خود ان،یمبتال اما شوند،یم  یابی ارز یمنطق ریغ  و انهیگرا واقع ریغ 

کاستا   تیشخص  ی عامل  5 و    ی برخ  ساز  نهیزم  نیپائ  و  باال   هایکرانه  حاحت  در  یتیشخص  های یژگ یو  از  ک ی  هر    ،1مک کری 

  که دارند  نقش   ی عمل  -  فکری  وسوا   اختال   های نشانه  د یتشد و  رییگ  شکل  در ادییز  رهایی متغ.  شودیم  یوسواس  هاییژگیو

  ا ی دن  و  گرانید   خود،  باره  در  یمنطق  هایافت یدر  شامل   منش  .[3]  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  منش   و  سرشت  پژوهش   نیا  در

 را  بُعد   سه.  د یآ  ی م  د ی پد  فرد  یتیشخص  ساختار،   در   یطیمح  عوامل  ریتاث  تحت  که   شود   یم   شامل  را   هایی یژگیو  شتریب  و  است

  است   ییها  رییادگی  و   جاناتیه  یوراثت  اسا   سرشت،.  فراروی  خود  و   همکاری  خودراهبری  است؛  شده  گرفته  نظر  در  منش  برای

  با  یتقر  و   شود یم  ده ی د  فرد  ی زندگ  لیاوا  در  مشاهده  قابل   عادات  عنوان  به   و   شودیم  کسب  خودکار  و  ی جان یه  رفتارهای   قیطر  از  که

  های سامانه  از  متشکل  کارکردی  یافتگی  سازمان  دارای  مغز  در  یسرشت  های  سامانه  .[ 4]  ماندیم   ی باق  ثابت  یزندگ  طو   تمام  در

  . [5]  هاستمحرک  از  ینی مع  هایگروه  به  ییپاسخگو  در  رفتار  بازداری  و   تداوم  سازی،  فعا   برای  گریکدی  از  مستقل  و  متفاوت

  و   2آحونسو .  دارند  معناداری  رابطه  یعمل  -فکری  وسوا   اختال   هاینشانه  با  منش  و  سرشت  که  اندداده  نشان  یپژوهش  هایافتهی

  در   تری  نییپا  نمرات.    ندارد  وجود  ی تفاوت  بهنجار  گروه  و  وسوا   به  مبتال  افراد  یینوجو  نمرات  نیب  که  اند داده  نشان  همکاران

 [. 6]اند کرده گزارش وسوا  به مبتال مارانیبی در خودراهبر

 4سامتوگلو   [.7داری وجود دارد ]های شخصیتی و سرشت و منش ارتباط معنینشان دادند که بین ویژگی  3آگاروا  و توشنیوا  

[.  8داری وجود دارد ]معنی  های شخصیتی و عالئم وسوا  اجباری ارتباطو همکاران، در پژوهش خود دریافتند که بین ویژگی

 درای وجود داردهای شخصیتی و و جدانی بودن ارتباط معنی-و همکاران، در پژوهش خود نشان دادند که بین ویژگی   5توپینو 

   شودموجب ایجاد اشتیاق و پیشرفت در کار می و همکاران، در پژوهش خود دریافتند که وجدان گرایی و پشتکار  6ژیانگ [.9]

 [.  11دادند ]  نشان را شخصیت ابعاد و نوروزگرایی  بین رتباطا خود پژوهش  در همکاران، و 7[. وینخویزن10]

 
1 . Costa &  Kerry 
2 . Alonso    
3 . Agarwal & Toshniwal 
4 . Sametoğlu 
5 . Topino 
6 . Jiang    
7 . Vinkhuyzen 
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 اسدی
خانواده و بهداشت

  تأثیر  اختال   یک  سیر  و   عالئم  ظهور  در  و(  پذیریآسیب) دارند  نقش  روانی  اختالالت  شروع  در  شخصیتی  هایاز آنجایی ویژگی

باشد و میزان ابتال به این بیماری اختال  وسواسی نیز از جمله اختالالتی است که در جامعه زنان جوان بسیار شایع می و  گذارند

باشد  به ویژه دانشجویان در حا  افزایش است و ابتال به این بیماری در دختران بیشتر از پسران می  های سنی مختلفدر بین گروه 

عنوان نیروهای جوان کارآمد  های شخصیتی در دانشجویان بهرسد. بررسی ویژگیه نظر میهایی ضروری بانجام چنین پژوهش

  مفهومی   ححا    از  روانی   شناسیآسیب  و   شخصیت  میان  ارتباطکه در رشد و  پیشرفت جامعه نقشی مهمی دارند ضروری است.  

. اما در هیچ پژوهشی ارتباط بین  است  شده  ارائه  ممکن  ارتباطات  گستردگی  یافتن  جهت  نیز  مختلفی  هایمد   و  است  پیچیده

 حاضر پژوهش ها در داخل کشور،و کمبود پژوهش شد گفته  چهآن به توجه با صورت همزمان بررسی نشده است.این متغیرها به

  وجدانی   بر  مبتنی  وسواسی  صفات  با   منش  و  سرشت  ابعاد  بین  ارتباط  در  شخصیتی  هایویژگی  ایواسطه  نقشبررسی    هدف  با

 . گرفت انجام زنان جوان نوروزگرایی و بودن

 روش پژوهش: 

 جامعه .  استو تحلیل مسیر   همبستگیدی و از ححا  روش از نوع مطاحعات  بنیاهای  پژوهش حاضر از ححا  هدف جز  پژوهش

  در   که  بود  کرمان  شهر  یکارشناس   مقطع   باهنر  دیشه  و  آزاد  هایدانشگاه  زنان جوان  کلیه  شامل  پژوهش  این  مطاحعه   مورد  آماری

 ریمتغ  هر  ازا   به.  سا  بود  24تا    18و دامنه سنی آنها بین    هستند  لیتحص  به  مشغو   هادانشگاه  نیا  در  98-99  یلیتحص  سا 

 280  نمونه  حجم  ؛(ریمتغ14)  یشنهادیپ   مد   در  شده  مشاهده  یرهایمتغ   به  توجه  با.  شد  گرفته  نظر  در  نفر  20  شده  مشاهده

  بدنبا    را  یآزمودن  افت  احتما   ینیب  ش یپ   قابل   ریغ   موارد  و  دادهای رو  یدانی م  یهاپژوهش  در  که   جاآن  از.  شد   گرفته  نظر  در  نفر

با توجه به    که  بصورت که  بود   نفر 308  نمونه  حجم  ؛ (نفر  28)   افت   احتما   %10  گرفتن   نظر  در با   امر  نیا  از  یریجلوگ  جهت  دارد

 یدانشجو  شامل  مطاحعه  به  ورود   یارهایمع.  وارد تحلیل شدند  ایخوشه  بصورتنفر    280ها در مجموع تعداد نمونه  افت آزمودنی

 لیتکم  عدم  و  پژوهش  در  ی همکار  به  لیتما  عدم  شامل   پژوهش  از  خروج  مالک .  بود  کرمان  شهر  باهنر  و  آزاد  دانشگاهدختر  

  ل ی تما  و  اریاخت  با  پژوهش  در  کنندگان  شرکت  هیکل(  احف:  بود  لیذ  موارد  شامل  پژوهش   نیا  یاخالق   مالحظات.  بود  هاپرسشنامه

  اطالعات  هیکل که  شد   داده  نانیاطم  آنان  به  کنندگانشرکت ت یهو  بودن  محرمانه  و  یرازدار  اصو   درباره (  ب.  کردند  شرکت  خود

  کنندگان   شرکت(د.  آمد  عمل  به  تشکر  و  ریتقد  پژوهش  در  کنندگان  شرکت  از  انی پا  در(   ج  ماند  خواهد  یباق  محرمانه  صورت  به

 . دهند انصراف توانستندیم مشارکت ادامه از خواستند-ی م  که یزمان  هر لیتما صورت در

  و  سازگاری  تجربه،  به  گشودگی  گرایی،برون   رنجوری،روان   اصلی  عامل  پنج  نامهپرسش  این  :1تی شخص ی عامل پنج  پرسشنامه 

  مقیا    با  ابزار  این.  دارد(  سؤا   60  شامل)  کوتاه  و(  سؤا   240  شامل)  بلند  فرم  دو  آزمون  این.  کندمی  ارزیابی  را  پذیریمسئوحیت 

  استفاده   نامهپرسش  کوتاه  فرم  از  حاضر  پژوهش  در.  شودمی  داده  پاسخ(  مخاحف  کامال   تا  موافق  کامال   از)    حیکرت  ایگزینهپنج

 شده  گزارش86/0  و  76/0  ،89/0  ،/.87  ،93/0  ترتیب  به  C  و    N،  E،  O،  A  عوامل  برای  آزمون  این  درونی   همسانی.  شد  خواهد

  همسانی   ضرایب  و   کرده  تأیید  کلی   صورت  به  را  نامهپرسش  این  عاملی   پنج  ساختار   ، یگروس  و   انلویچلب  نیز  ایران  در .  [2] است

 
1 . Big Five Questionnaire 
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 یی زنان جوان  نوروزگرا و  بودن یوجدان ی مبتنی بروسواس صفات با منش و  سرشت  ابعاد نیب ارتباط  در  یتیشخص  هاییژگیو  ایواسطه نقش

  روش  در. است کرده گزارش 87/0 و  68/0 ، 56/0 ، 73/0 ،0/ 86 ترتیب به  اصلی  عوامل برای کرونباخ آحفای  روش به را  آن درونی

  از   یک  هر  برای  شده  اجرا  هفته  3  ر  2  بین  فاصله  با   که  دوم  نوبت  و  او   نوبت  هاینمره  همبستگی  ضریب  مدت،کوتاه  بازآزمایی

نامه در مطاحعه حاضر  مقدار پایایی پرسش  [.12]است  شده   گزارش   86/0  و   65/0  ،77/0  ،82/0  ، 84/0با  برابر  ترتیب  به  عوامل

محاسبه شده   0/ 78    پذیریمسئوحیت   و81/0  سازگاری  ،75/0  تجربه  به  گشودگی  ،79/0  گراییبرون   ،82/0  رنجوریروان برای  

 است.

  ست یز  سرشت  رییگ  اندازه  برای(  1994)  همکاران  وط کونیجر  توس  منش  و  سرشت  پرسشنامه  :1ش من  و  سرشتپرسشنامه  

 و  حیصح  صورت  به  سئواالت  نیا  به  یآزمودن  هر  و  دارد  سوا   125  پرسشنامه  نیا.  است  شده  ساخته  ی اکتساب  منش   و  یکیژنت

  خود )   منش بعد  و (    پشتکار  و   پاداش  به   ی وابستگ  زی،یپره  بیآس  ، یینوجو)  بعد  4  سرشت  پرسشنامه نیا  در .  دهدیم پاسخ غلط

  بدست  68/0  باالی   پرسشنامه  کرونباخ   آحفای   بیضر  ،[ 6]  همکاران  و   آحونسو  پژوهش   در.  دارد(  فراروی  خود  و  همکاری  راهبری،

  یهمبستگ نیهمچن. آوردند بدست 76/0 در  را پرسشنامه نیا  یی بازآزما یی ای پا  بیضر ،[13]شنا  محقق و  ی انیکاو. است آمده

  ی عامل   ییروا  که  است  بوده  76/0  تا  71/0  گانه  3  هایا یمق  نیب  و  84/0  تا  69/0  نیهمب  با  سرشت  گانه  4  هایا یمق  نیب

 محاسبه شده است. 71/0نامه در مطاحعه حاضر مقدار پایایی پرسش.  ددهن یم نشان را پرسشنامه

  یعامل  پنج   مد    از.  شد   یطراح  2012  سا    در  همکاران  و   ساموئل   توسط  ا  یمق  نیا :2وسواس ی عامل پنج  اسی مقمقیاس 

  از یارزش 5 فیط یرو سئواالت. است سئوا  120 شامل  و  است شده  لیتشک ا یمق  خرده دوازده از است آمده  بدست وسوا 

  عالئم   بر  یمبتن  وسوا   عالئم  به  مربوط  سئواالت  فقط  حاضر  پژوهش  در.  شوند یم  یگذار  نمره  موافقم  کامال   تا  مخاحفم  کامال 

  عامل  5 وجود [، 11] همکاران  و   داگال  پژوهش  پرسشنامه ن یا ی عامل  ییروا مورد  در. شد  استفاده بودن ی وجدان  و یینوروزگرا

 گزارش(  86/0)  تا(  71/0)  نیب   نئو  پرسشنامه  با  مرتبط  عوامل  با  پرسشنامه  نیا  هایعامل  یهمبستگ  نیهمچن.  کرد  دیتائ  را  یاصل

 محاسبه شده است.  87/0نامه در مطاحعه حاضر [. مقدار پایایی پرسش11] است شده

اسرررتاندارد و آمار اسرررتنباطی نظیر ضرررریب  انحراف و  میانگین نظیر آمار توصررریفی  روش های از  داده ها تحلیل  و  تجزیه برای

تحلیل شد. SPSS-19و  Amos- 23داده ها نیز با نرم افزارهای.  شد و تحلیل مسیر استفاده  همبستگی

 یافته ها:  

  21با میانگین سنی    کرمان  شهر  ی کارشناس  مقطع  باهنر  دیشه   و   آزاد  های دانشگاه  دانشجویان دخترنفر از    308در این پژوهش  

 (. 1متغیرهای پژوهش گزارش شده است )جدو   ، همبستگی1سا  شرکت کردند. در جدو  

 

 

 
1 . Nature and Character Questionnaire 
2 . 5-factor Obsession Scale 
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 اسدی 5
خانواده و بهداشت

آزاد و باهنر شهر کرمان در سال های همبستگی متغیرهای پژوهش در دانشجویان دانشگاه  - 1جدول

1398(280=n ) 

 

 

 

 

 

 

 

  ریمقاد 2 شماره جدو  در. باشندیم ها داده بودن نرما  نییتع یبرا متداو   یهامالک از یدگ یکش  و ی چوحگ یهاآماره یبررس

 .  (2)جدو   است شده محاسبه  پژوهش  یهاداده یبرا خطیهم عدم  هایشاخص نیهمچن و  یدگ یکش و یچوحگ

 

 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها 

وسواس مبتنی  

 بر وجدانی بودن 

1            

           1 51/0** نوروزگرایی 

  برونگرایی 

**22/0- 

 **32/0- 1          

  گشودگی

**38/0- 

 **40/0- **51 /

0 

1         

/ 10** -30/0**  17/0** توافق جویی 

0 

**17 /

0 

1        

/ 20** -24/0**  45/0** وجدانی بودن 

0 

**27 /

0 

**27 /

0 

1       

/ 27** 27/0** 30/0** آسیب پرهیزی 

0 

**34 /

0 

**16 /

0 

**29 /

0 

1      

/ 33** 24/0** 17/0** نوجویی

0 

**37 /

0 

**40 /

0 

**26 /

0 

**29/0 1     

/ 19** 18/0** 19/0** پاداش وابسته 

0 

08/0 09/0 05/0 **18/0 **34 /

0 

1    

/ 35** 27/0** 51/0** خودرهبری 

0 

**18 /

0 

*11/0 **27 /

0 

**33/0 **36 /

0 

**37 /

0 

1   

/ 16** 05/0 46/0** همکاری 

0 

**16 /

0 

**53 /

0 

**13 /

0 

**22/0 *12/0 07/0 **19 /

0 

1  

/ 18** 33/0** 38/0** خودفراروی 

0 

**25 /

0 

**23 /

0 

**36 /

0 

**33/0 **22 /

0 

05/0 **18 /

0 

**37/0 1 

/ 39** 28/0** 33/0** پشتکار 

0 

**40 /

0 

**30 /

0 

**28 /

0 

**64/0 **44 /

0 

**24 /

0 

**51 /

0 

**32/0 **29/0 
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 یی زنان جوان  نوروزگرا و  بودن یوجدان ی مبتنی بروسواس صفات با منش و  سرشت  ابعاد نیب ارتباط  در  یتیشخص  هاییژگیو  ایواسطه نقش

های در دانشجویان دانشگاه  پژوهش  ی رهایمتغ  خطیهم  عدم   و  یدگیکش   ، یچولگ  ، ی آمار یهاشاخص  - 2جدول

 ( n=280) 1398آزاد و باهنر شهر کرمان در سال  

 های آماریشاخص   

 متغیرها

معیار انحراف  چوحگی

 چوحگی

انحراف معیار  کشیدگی 

 کشیدگی 

ضریب 

 تحمل 

 واریانس(تورم 

(VFI ) 

وسوا  مبتنی بر 

 وجدانی بودن 

 متغیرمالک متغیرمالک 284/0 262/0 142/0 352/0

 84/1 57/0 284/0 -354/0 142/0 521/0 نوروزگرایی 

 78/1 48/0 284/0 -602/0 142/0 952/0 برونگرایی

 85/1 52/0 284/0 552/0 142/0 752/0 گشودگی

 37/1 76/0 284/0 -658/0 142/0 368/0 توافق جویی

542/0 وجدانی بودن 

- 

142/0 652/0- 284/0 72/0 49/1 

210/0 آسیب پرهیزی 

- 

142/0 552/0- 284/0 69/0 42/1 

345/0 نوجویی

- 

142/0 527/0 284/0 55/0 78/1 

752/0 پاداش وابسته

- 

142/0 552/0- 284/0 79/0 30/1 

 62/1 70/0 284/0 -124/0 142/0 214/0 خودرهبری 

952/0 همکاری

- 

142/0 652/0- 284/0 72/0 29/1 

 25/1 82/0 284/0 -277/0 142/0 724/0 خودفراروی 

 84/1 55/0 284/0 -407/0 142/0 -625/0 پشتکار
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خانواده و بهداشت الطافی

  ریمقاد که  رایز.  است  نداده   رخ  تحقیق  نیب شیپ  متغیرهای  بین در  بودن همخطی  مساحه   که   دهد می نشان  فوق جدو   نتایج

 تحمل   بیضر.  ستین  10  از  باالتر  نیب  شیپ   یرهایمتغ  از  کی   هر  یبرا  واریانس  تورم  عامل   ریمقاد  و  1/0  از  کمتر  تحمل  ضریب

 .  است بودن خطیهم دهنده  نشان 10 از باالتر واریانس تورم عامل ارزش و  1/0 از کمتر

 ی رهای مس  جهینت  در.  ندارد  رهاوجودیمتغ  ارتباط  نییتب  یبرا  یمطلوب  برازش  که  داد  نشان  هیاوح  مد    در  برازش  هایشاخص  یبررس

  شکل . دیگرد  اضافه افزار نرم شنهادیپ   و ینظر نهیشیپ  یبرمبنا د یجد ی رهایمس و  د یگرد  حذف هیاوح مد   از و  یی شناسا فیضع

 دهد. یم نشان را استاندارد ریمس بیضرا همراه به یی نها یینها مد   1 شماره
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 بررسی رابطه بین تصویربدنی، بدریخت انگاری و عدم تحمل بالتکلیفی باتنظیم هیجانی دختران نوجوان 

 

 . نمودار نهایی پژوهش به همراه ضرایب مسیر استاندارد1نمودار

 

 و نتیجه گیری:   بحث

  مبتنی وسواسی صفات با منش  و سرشت ابعاد بین ارتباط در شخصیتی هایویژگی ایواسطه  نقش بررسی  پژوهش این از هدف 

  با  هاداده   که  داد  نشان  پیشنهادی  مد   برای  برازش  های  شاخص  بررسی  نتایج.  زنان جوان بود  نوروزگرایی  و   بودن  وجدانی  بر

  مبانی   به  باتوجه  جدید  مسیرهای  کردن  اضافه  و  ضعیف  مسیرهای  حذف   از  پس.  ندارند   مطلوبی  برازش  پیشنهادی  اوحیه  مد 

  در  پژوهش  پیشینه  و  ادبیات  در.  داشت  هاداده  با   مطلوب  برازش  از  حاکی   و  بررسی  شده  اصالح  مد   افزار؛  نرم  پیشنهاد  و  نظری

  درونی  ارتباط  زمینه  در  اما.  نشد  یافت   تحقیق  نزدیک  و  رقیب  هایمد    بررسی   یا   مد    بصورت  متغیرها   درونی   ارتباط  مورد

آگاروا  و توشنیوا  نشان همسو بود.   زمینه این در  قبلی  هایپژوهش   هاییافته  آمده بدست  نتایج  یکدیگر  با  پژوهش  متغیرهای

سامتگلو و همکاران، در پژوهش خود     [.7داری وجود دارد ]های شخصیتی و سرشت و منش ارتباط معنی دادند که بین ویژگی

[. توپینو و همکاران، در پژوهش  8داری وجود دارد ]معنی  های شخصیتی و عالئم وسوا  اجباری ارتباطدریافتند که بین ویژگی

ارتباط معنی- خود نشان دادند که بین ویژگی  و همکاران، در     ژیانگ [.9] درای وجود داردهای شخصیتی و و جدانی بودن 

  همکاران،  و [. وینخویزن10]  شودموجب ایجاد اشتیاق و پیشرفت در کار می وهش خود دریافتند که وجدان گرایی و پشتکارپژ

 [. 11دادند ] نشان را شخصیت ابعاد و نوروزگرایی بین ارتباط خود پژوهش  در

  بر  افزون  بیمار  برای  که  است  شایع  نسبتاو    آشنا  اختال   یک  وسوا ،  اختال   که  کرد  تبیین  گونه  این  توانمی  را  نتیجه  این

  توجّهی   ِ قابل  اختال   دارد  که  ایناتوان کننده  دحیل ماهیّت  به  و  شودمی  وقت  اتالف  سبب  مالحظه،   ِقابل  و عذاب  رنج  تحمیل

 [.  8کند ]می  ایجادفردی  بین  روابط  و اجتماعی  سازگاری  شغلی،  شخصی، کارآیی  های توانایی  زندگی،  طبیعیی   و  معموحی در روند

احساسات    وجود  دحیل   به  که  دارند  قرار  بودن  وجدان  با   رنجورخویی و روان  شخصیّتی  هایویژگی  طیف  در  افراد وسواسی  بیشتر

  دچار   که  وجود دارد  بیشتری  فراگیراحتما   و  دایمی  کالفگیِ  گناه، احسا   احسا ِ  خشم،  برانگیختگی،  غم،  تر ،  مانند  منفی
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خانواده و بهداشت الطافی

 زایی استر    شرایط  و  با دیگران  تریضعیف  سازش  میزان  و  عاطفی  ثباتیبی  ها ناموفق،تکانه  کنتر   در  باشند،  غیرمنطقی  باورهای

-می  وسوا  را  خصوصبه  و  هااختال   در  شناسیآسیب  های  بودن، جنبه  باوجدان  و  رنجورخوییروان  مؤحّفه  دهند. دو   نشان  را

  وسواسی  افراد  در  گراییبرون  و   گشودگی  دو ویژگیِ.  گیرند  قرار  شاخص  این دو  طیف  در  وسواسی  افراد  که  اسد   طبیعی  سنجند،

  در  و  برونگرایی(  شاخص  پایین در   )نمره  کنند می  دوری  اجتماعات  از  شانبیماریِ  به علّت  وسواسی  بیماران  زیرا.  است  ترکمرنگ

  در  که  سنجندمی  را  هایی جنبه  مؤحّفه،  این دو  کهاین  به  توجّه  با.  گشودگی(   شاخص  در  پایین  نمره(هستند  مقاوم  تغییرات  برابر

آورند  دست می  به  کمتری  نمرات  شاخص   دو   این  در  افراد وسواسی  که   گفت  یتوانمی این رو  از  است،   نمایان  وسواسی کمتر  افراد

[9] . 

 گوناگون   های نسبت  به  و  هم   کنار   در  وجدان بودن  با  و  گراییتجربه  توافق،   گرایی،برون  رنجورخویی،روان  چون  هایی ویژگی  داشتن

به    نسبت  پذیریآسییب  و  گردانند  ترضعیف  یا  تراجتماعی غنی   زندگی  و  سازگاری  توانایی  و  شخصیّتی  ححا   را از  فرد  توانندمی

   . [11دهند ] افزایش یا کاهش  را مشکالت

  سدی  شود،می  تعریف  منزوی  و  محتاط  خطرزا،  هایموقعیت  از  اجتناب  و  فرار  همچون  هایویژگی  با  که  پرهیزی  آسیب  بودن  باال

 منجر   بالتکلیفی  مقابل   در  نفس   به  اعتماد   همچون  پرهیزی  آسیب  های   ویژگی  بودن  پایین .  کند  می   عمل  وسواسی  عالیم  برابر  در

  و  است  غیرواقعی  بینی  خوش  و  خطر  به  دهی  پاسخ  عدم  حاحت  این  ضرر  و  گردد می  شخص  ناراحتی  حداقل  با   زیاد   هایتالش  به

 . [5] است وسوا  عالیم  افزایش راستای در کامال و است  زیاد خطر احتما  که است هایی موقعیت در آن پرخطر باحقوه نتایج

  نتیجه   توانمی.  دارد  وجود  معناداری  منفی  رابطه  نوروزگرایی  بر  مبتنی  وسوا   اختال   های  نشانه   و  فراروی  خود  بین  همچنین

 دحیل   به  وسوا   اختال   یادگیری،   نظریه  طبق.  بگذارد  تاثیر  وسوا   بر   تواند   می   که  است  مهمی  عوامل  از  فرد   منش   که   گرفت

 تقلیدی   یادگیری  را  وسوا   علت  کودکی،  اوایل  تجربیات  نظریه  و  آید  می  وجود  به  یادگیری  طبیعی  های  مکانیسم  در  نابهنجاری

 وسوا    بروز  در  محیطی  عوامل  که  گرفت  نتیجه  توان  می  بنابراین  شود،  می  منتقل  فرزندان  به  مادر  توسط  که  داند  می   عالیم

 . [4]  دارد دخاحت فرد

  خردمندی  و  سالمتی  باعث  نیز  مارپیچ  این.  کنند   پیدا  ارتقا  توانندمی  افراد  آن  در  که  است  مارپیچ   یک   همانند  منش   پختگی

  جز    نیز  وسوا   کهاین  به  توجه  با.  بیاید  پایین  مارپیچ،  در  آور  اضطراب  هایموقعیت  به  واکنش  در  تواندمی  فرد  منش .  شودمی

  نظر   از  وسواسی  بیماران  و  است   پایینی  حد  در  مارپیچ،  در  بیماران  این  منش  که  کرد  بیان  توان  می  است،  اضطرابی  اختالالت

  شاد  افراد  که  است  چیزی آن  باال،   فراروی  خود  و   باال   همکاری  باال،   راهبری  خود  ترکیب  همچنین.  هستند  پایینی  حد  در   سالمتی

  زندگی  از  بنابراین  هستند  پایینی  نمرات  دارای  بعد  سه  این  در  وسواسی  افراد  چون  کرد  بیان  توانمی  پس.  کندمی  مشخص  را

  نشانه   بینی  پیش  در  خودراهبری  که  داد  نشان  نتایج  همچنین.  کنند  می  تجربه  کمتری  شادی  و  بیشتر  اضطراب  بوده،  ناراضی  خود

 افرادی   خصوصیات  از   یکی  که  کرد  بیان  توانمی  نتیجه  این  تبیین  در.  دارد  را  سهم   بیشترین  جوانان  در  عملی   -فکری  وسوا   های

.  دانند می مقصر را دیگران( محیطی های کاستی) بیرونی  مشکالت برای که  است این آورند  می پایینی  نمرات خودراهبری در که

 نیز   خودفراروی  بعد  در  و  کنندمی  جلوه  خودپسند  و  خودخواه  دیگران  نظر  از  و  ندارند  گروهی  کار  به  تمایل  افراد  این  بنابراین

  در   افراد  این  که کرد  بینی پیش  توان  می   بنابراین.  دارند  پایینی ذهنی  قدرت و  نداشته ابهام  تحمل  افراد  این   دارند،  پایینی  نمرات

 از   هستند  پایینی  نمرات  دارای  بعد  سه  این  در  چون  و  هستند  مواجه  مشکالتی  با  خود  شغلی  کارکرد  یا  اجتماعی  هایفعاحیت

 [. 13]  شوند  آسیب  دچار  آینده  در  دارد  امکان  و  هستند  اجتماعی  ناتوانی  دارای  و  مسئو   غیر  افرادی  و  ندارند  رضایت  شان  زندگی
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 بررسی رابطه بین تصویربدنی، بدریخت انگاری و عدم تحمل بالتکلیفی باتنظیم هیجانی دختران نوجوان 

  محدودیت   با   ها گروه   سایر  به  نتایج   تعمیم  و  اند  بوده  دانشجویان  فقط   آماری  جامعه  که  گفت   توانمی  پژوهش   هایمحدودیت  از

 استفاده   مورد  ابزار  هستند؛  متفاوت  ماهیت  نظر  از  و  بودند  گسترده  وسواسی  رفتارهای  کهاین  به  توجه  با  همچنین.  است  روبرو

نتایج این پژوهش  . با توجه به  بودند  بودن؛  وجدانی  و  رنجوریروان  شخصیتی  ویژگی   بر  اختصاصی  بصورت  وسواسی؛  رفتارهای   برای

پیشنهاد می گردد پژوهش های آتی در شهرها و فرهنگ های مختلف و همچنین نمونه های دانشجوی پسر اجرا شود و نتایج  

های آموزشی جهت شناخت دانشجویان از ها با برگزاری کارگاهآن با نمونه دختر مقایسه گردد. همچنین مراکز مشاوره دانشگاه

 ها کمک کنند. کاهش مشکالت روانشناختی به آن های شخصیتی خود وویژگی

  یینوروزگرا  و  بودن  یوجدان  وسوا   با  منش  و  سرشت  ابعاد  نیب  ارتباط  در  یتیشخص  هاییژگیوبا توجه به نقش واسطه ای  

 .دتوان براسا  شناخت نوع شخصیت دانشجویان زن جوان به کاهش مشکالت روانی آنان کمک کر می

 و قدردانی  تشکر

نویسندگان  است.    17/8/1398در تاریخ    7418/457812354این مقاحه برگرفته شده از رساحه دکترای نویسنده او  با کد تصویب  

به جهت همکاری در این پژوهش تقدیر و تشکر  کرمان باهنر دیشه و آزاد های دانشگاه دانشجویانکلیه دانند از بر خود الزم می

 نمایند. 
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