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 مقاله پژوهشی

 (Original paper ) 

 چکیده

ای هشود و هرکس ویژگیشخصیت به عنوان یک کل باعث تمایز فرد از سایرین می :زمینه و هدف

جسم و روان وابسته به  گذارد.های متفاوت رفتار تاثیر میمنحصر به فرد خود را داراست، که بر جنبه

یکدیگر هستند و برای برخوردار بودن از سالمت باید هر دو از سالمتی کامل برخوردار باشند و اگر یکی 

ش تیپ شخصیتی و هیجان این پژوهش به منظور سنجبیمار شود ممکن است، دیگری را نیز بیمار کند. 

 دانشجویان انجام گردید.

پسر  207نفر) 410پژوهش تعداد جامعه آماری  .حاضر به صورت توصیفی انجام شدطالعه م روش بررسی:

ابزار  .بود یاای تصادفی طبقهچند مرحلهدانشجویان به صورت گیری . روش نمونهدختر( بودند 203و 

تجزیه  SPSS18 افزار آمارینرمها به وسیله یتی آیزنک بود. دادهشخصپرسشنامه تیپگردآوردی اطالعات 

 .و تحلیل گردید

و  )نوروز( و شدید )سایکوز( دانشجو در رنج اختالل روانی خفیف 291نتایج نشان داد که تعداد ها: یافته

د افراد با باالترین تعدا .باشند)سایکوز( می ( دارای اختالل شدید روانی%46/11نفر ) 47از بین آنان 

 .باشندمیثبات و نوع بی  اختالالت روانی دارای تیپ شخصیتی برونگرا

ها پویاتر با توجه به باال بودن آمار اختالالت روانی، الزم است که مراکز مشاوره در دانشگاه گیری:نتیجه

  ک کنند.باشند و با تشخیص و درمان افراد در مراحل اولیه، به ارتقاء سالمت روان دانشجویان کم

 تیپ شخصیتی، هیجان، دانشجو: کلیدیهایواژه
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 مقدمه

ای هستند که از ها دارای ظرفیتهای بالقوهانسان

ها جهت رفتار برند و این ظرفیتاجدادشان به ارث می

. عملکرد انسان، بازتاب دانش، (1)کنند او را تعیین می

. (2)صیت اوست مهارت، رفتار و بطور کلی شخ

شخصیت، نقش بسزایی در عملکرد عاطفی و هیجانی 

انسان دو نوع متفاوت از نگرش و گرایش . (3)دارد 

دهد که ارثی شامل درونگرایی و برونگرایی بروز می

-باشد. افراد با جهان بیرونی با هردو روش در ارتباطمی

اند، مرزی بین درونگرایی و برونگرایی وجود ندارد 

ولی معموال یکی بر دیگری غالب است. در مورد 

مت عناصر درونی توجه فرد درونگرا به س درونگرایی،

و ذهنی است. فرد درونگرا ضمن مشاهده جهان خارج، 

دهد و این افراد بیشتر از اولویت را به دنیای درونی می

های ذهنی اینکه تحت تاثیر محیط باشند، از ارزیابی

گیری در حالت درونگرایی، جهت. (4)جویند سود می

اصلی فرد به درون و به جانب خویشتن است. فرد 

برونگرا به بیرون و به جهان خارج گرایش دارد و از 

 . (5)نظر اجتماعی درگیر، فعال است 

تیپ شخصیتی بطور عمومی یک برچسب استفاده 

-های افراد از نظر رفتار میبندی ویژگیشده برای طبقه

ای بازده استعدادهای ها تا اندازهباشد. شناخت این جنبه

کنند و توصیف رفتار انسان را در ین میذهنی را تعی

 .(6)سازد های متغیر زندگی نیز امکان پذیر میموقعیت

تحقیقات آیزنک معلوم داشت که شخصیت دارای 

دارد و به سه رنج است که هرکدام یک قطب مخالف 

 شود:این صورت تعریف می

روان نژندی  -2(،  درون گرایی )برون گرایی -1

روان پریشی )فقدان روان  -3،  )فقدان روان نژندی(

پریشی(. میان افراد کامالً بهنجار از یک سوی و افرادی 

)نوروز( و  نژندیکه دریکی از دو قطب نهایی روان

وی دیگر، فاصله )سایکوز( قرار دارند از س پریشیروان

بسیار زیاد است. روان نژندان معموال تحت تأثیر سیستم 

عصبی خود کار قرار دارند. دیدشان در تاریکی کمتر 

از دید افراد بهنجار است و از حیث هوش و تسلط 

برنقش و ادراک حسی و تمرکز حواس و اراده و سعی 

ترند. افراد وکوشش، از متوسط افراد بهنجار پایین

-زدن پیجمع یش سخت و دشوار هستند. درپرروان

درپی ضعیف هستند. تمرکز حواسشان کم است؟ 

خوانند شان ضعیف است. به کندی مطلبی را میحافظه

و به طورکلی از نظر فهم و ادراک و اعمالی که تحرک 

حرکت الزم دارد بسیار کند هستند و بیشتر ساکن و بی

ا واقعیت مانند و سطح آرزو و توقعشان چندان بمی

 .(7)کند تطبیق نمی

نتایج مطالعات نشان داده که نوع تیپ شخصیتی 

-یک فرد در نحوه کارکردهای روانی از جمله توانایی

باشد و درونگراها مستعد تاثیر نمیهای ذهنی وی بی

اسکیزوفرنی و اختالل شخصیت اسکیزوئید و برونگراها 

مستعد بیماری مانیا و رفتارهای ضد اجتماعی هستند 

(8). 

 2002گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 

درصد بالغین  10اعالم کرده است که اختالالت روانی 

درصد دانشجویان را گرفتار  75/12 -4/30جامعه و 

، و از شیوع اختالالت روانی در (10, 9)کرده است 

میلیون نفر  500های مختلف جهان که حدود کشور

میلیون نفر آنان مبتال به یکی از انواع  50است، تعداد 

میزان شیوع  .(11)باشند اختالالت شدید روانی می

، حدود 79تهران در سال  اختالالت روانی دانشجویان

های مختلف و در درصد در بین دانشکده 27-10

و اختالالت روانی  .(11)باشد درصد می 3/16مجموع 

 40/35 ،81-85های دانشجویان یزد طی سال

 .(12)درصدگزارش شده است 

مل بهداشت روانی دانشجویات تحت تاثیر عوا

دوری از خانواده، میل  گیرد، از جمله:متعددی قرار می
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به تفریحات متعدد اجتماعی در مقابل تمایل به درس 

خواندن، احتیاج به پیشرفت در دروس در برابر احساس 

کفایتی، ترس از ابراز شخصیت در برابر میل به بی

خودنمایی، میل به ازدواج در برابر موانع، ارتباط با 

تنفر از رفتار دیگران در برابر ناتوانی در جنس مخالف، 

برابر ناتوانی در بروز احساسات خود و مشکالت 

های هنری علمی اقتصادی که مانع رسیدن به هدف

 .(15-13)است 

رنشینی و صنعتی شدن، با رشد جمعیت و توسعه شه

کننده ناتوانی های روانی در صدر عوامل ایجادبیماری

 . (16)اند طوالنی مدت و مزمن و مرگ زودرس شده

های هیجانی، صفات های ارتباطی حالتدرک راه

ایجاد  ا، این احتمال ریندهای شناختیشخصیتی و فرا

های خلقی، کند که صفات شخصیتی مرتبط با حالتمی

بینی کننده سودمند پردازش انتخابی اطالعات پیش

 .(18, 17)هیجانی هستند 

آیزنک که از صاحب نظران حوزه شخصیت است 

اظهار می دارد که ابعاد شخصیت، آفریده های اتفاقی 

فرهنگی نیستند، بلکه ثمره ساخت ژنتیکی و 

نوروفیزیولوژیکی گونه انسان هستند و بین افرادی که 

مثال درونگرایان( و گیرند )قرار می در انتهای یک بعد

گیرند) برای هایی که در انتهای بعد دیگر قرار میآن

های نورولوژیکی وجود دارد مثال، برونگرایان( تفاوت

(19) . 

در  2004و همکارانش در سال  Beddoeدر مطالعه 

 چین نشان دادند که زنان بیشتر از مردان از اختالالت

 .(20)برند )استرس( رنج می روانی خفیف

ای است که به شخصیت ساختار فرضی پیچیده

صورتهای مختلف تعریف شده است. دامنه تعاریف 

موجود، از مفهوم فرایندهای درونی ارگانیزم تا 

رفتارهای مشهود ناشی از تعامل افراد در نوسان است 

. صفات شخصیت اولین راهنمای تشخیص (21)

های قشوضعیت  شناختی و عاطفی افراد هستند و بر ن

اجتماعی و رفتارهای بین فردی یا شغلی افراد  -عاطفی

خلق و خو و شخصیت نیز بطور . (22)تاثیر می گذارند 

گرفته  های آکادمی مورد مطالعه قراروسیعی در محیط

و هر دو سازه پیش بینی کننده قابل توجهی برای 

با توجه به اینکه  .(24, 23)باشند عملکرد تحصیلی می

تواند حضور در دانشگاه به واسطه عوامل متعدد می

زا باشد، شناخت تیپ شخصیتی بسیار استرس

ساز جامعه هستند دانشجویان که یکی از قشرهای آینده

ها حائز های هدفمند در تمامی زمینهریزیبمنظور برنامه

اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف سنجش تیپ 

ص اختالالت روانی نوروز و سایکوز شخصیتی و تشخی

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام 

 شد.

 

 بررسی روش

مطالعه حاضر به صورت توصیفی انجام شد. جامعه 

دانشجوی دانشگاه علوم  600آماری پژوهش تعداد 

)بهداشت، پرستاری  پزشکی کردستان از پنج دانشکده

باشند. پزشکی( مینمامایی، پیراپزشکی، پزشکی و دندا

به دلیل عدم مطابقت با معیار صداقت درپاسخگویی، 

پرسشنامه نیز  78پرسشنامه حذف شدند و  112

نفر مورد بررسی قرار  410برگردانده نشدند، در پایان 

-ای تصادفی طبقهگیری چند مرحلهگرفتند. روش نمونه

 203دانشجوی پسر و  207ها بین بود، پرسشنامه ای

-ها و مقطعها و ورودیدختر از تمامی رشته دانشجوی

دکترای  های)کارشناسی، ارشد، دکترای عمومی،

تخصصی و دندانپزشکی( که به صورت تصادفی 

گردآوردی انتخاب شده بودند توزیع شد. ابزار

شخصیتی آیزنک  سوالی تیپ 57اطالعات پرسشنامه 

  74/0-91/0و پایایی  84/0 -94/0آزمایی اعتبار بازبا 

ضرایب پایایی بازآزمایی توسط . (26, 25)بود 
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 76/0سازندگان اصلی برای شاخص روانپریشی حداقل 

 .(27)باشد می 90/0و برای شاخص برونگرایی حداکثر 

پایایی براساس ضریب آلفای کرونباخ برای  همچنین

و 68/0، روانپریشی 82/0، روان نژندی 80/0برونگرایی 

. پاسخ (28)محاسبه شد  72/0برای دروغگویی 

به منظور تحلیل باشد. سواالت به صورت بله و خیر می

 استفاده شد.  spss18ها از نرم افزارداده

 دهی پرسشنامه:نحوه نمره

متغییری است وابسته که از طریق پرسشنامه تیپ 

سال به باال  16شخصیتی آیزنک، مخصوص بزرگساالن 

به نحوه آزمودنی با توجه گیری ارزیابی شد. اندازه

کند. ای است که دریافت میدهی و نمرهپاسخ

  Eگذاری، فرم کلیدپرسشنامه دارای دو کلید نمره

باشد. می  N)درونگرایی و برونگرایی( و فرم کلید

گیرد.  مورد تفسیر قرار می بندینمرات بر اساس رتبه

 (N) هرچه رتبه درصدی فرد در مالک نوروتیک

-باالتر باشد بی 50از  )ثبات یا عدم ثبات شخصیت(

تر باشد فرد پایین 50تر است و هر چه رتبه از ثبات

 -تر است، و اگر در مالک برونگراییباثبات

بیشتر باشد  50رتبه درصدی فرد از   (E)درونگرایی

کمتر باشد فرد  50برونگراتر است و اگر این رتبه از 

 .درونگراتر است

 

 

 

 

  هایافته
دانشجو  410نتایج نشان داد که میانگین سنی 

 %( از32/87) نفر 358. تعداد سال بود 02/4±65/22

دانشجو مجرد بودند. در مقطع کارشناسی بیشترین  410

تعداد %( مشاهده شد. 83/56) نفر 233 فراوانی با تعداد

)اختالالت شدید روانی(  نفر دارای اختالل سایکوز 47

 نفر 17بودند، باالترین فراوانی نوروز و سایکوز با تعداد 

پزشکی و از %(  مربوط به دانشجویان دانشکده 39/13)

 نفر 53)اختالالت خفیف روانی(  فرد نوروز 244

 364%( به دانشکده بهداشت تعلق داشتند. تعداد 09/67)

%( از دانشجویان در رنج درونگرا و 78/88) نفر

(. دانشکده 1)جدول ثبات قرار داشتندبرونگرای بی

%( و 1/18نفر ) 23پزشکی و دندان پزشکی به ترتیب با 

ثبات باالترین درصد افراد با ثبات و بی %(8/95) نفر 23

 (. افراد سایکوز2)جدول اندرا به خود اختصاص داده

اختالالت شدید روانی( در دانشکده  )روان پریش یا

نفر باالترین فراوانی را به خود  17 پزشکی با تعداد

اختصاص داده بودند. همچنین بیشترین فراوانی افراد 

ثبات، به خصوص یشخصیتی ب پریش را تیپروان

نفر به خود اختصاص  20ثبات با تعداد برونگرای بی

(. باالترین فراوانی ثبات هیجان که 3)جدول داده بودند

باشند در رنج درونگرای ترین هیجان میدارای نرمال

باشند و در نوروز و سایکوز به ترتیب افراد ثبات میبی

-ت میثبادارای تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرای بی

 (.4)جدول باشند
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 : توزیع فراوانی تیپ شخصیتی و میزان هیجان افراد مورد مطالعه1جدول

 

 )اختالل خفیف روانی( نژند)نوروز(*روان

 )اختالل شدید روانی( پریش)سایکوز(**روان
 

 افراد مورد مطالعه : توزیع فراوانی ثبات شخصیت افراد مورد مطالعه به تفکیک دانشکده و جنسیت در2جدول

 هیجان جنسیت دانشکده

 بی ثبات با ثبات

 شتبهدا

 

 (%2/91)31 (%8/8)3 مذکر

 (%8/87)36 (%2/12)5 مونث

 (%3/89)67 (%7/10)8 جمع

 (%2/87)34 (%8/12)2 مذکر پرستاری مامایی

 (%9/92)52 (%1/7)4 مونث

 (%5/90)86 (%5/9)9 جمع

 پیراپزشکی

 

 (%8/87)43 (%2/12)6 مذکر

 (%5/92)37 (%5/7)3 مونث

 (%9/89)80 (%1/10)9 جمع

 شکیپز

 

 (%6/80)58 (%1/18)13 مذکر

 (%8/81)45 (%2/18)10 مونث

 (%1/81)103 (%1/18)23 جمع

 دندان

 پزشکی 

 (%100)13 - مذکر

 (%9/90)10 (%1/9)1 مونث

 (%8/95)23 (%2/4)1 جمع

 (%6/87)359 (%2/12)50 جمع کل 
 

 

 

 جمع

 دانشکده هیجان  تیپ شخصیتی

برونگرای 

 با ثبات

 برونگرای

 بی ثبات

 درونگرای

 بی ثبات

 درونگرای

 باثبات

 **روان پریش 

 )سایکوز(

 *روان نژند

 )نوروز(

  ثبات

79 

 

1(27/1%) 

 

27(18/34%) 

 

47(49/59%) 

 

4(06/5%) 

 

 4(06/5%) 

 

53(09/67%) 

 

22(85/27%) 

 

 بهداشت

95 

 

4(21/4%) 

 

24(26/25%) 

 

56(95/58%) 

 

11(58/11%) 

 

 13(68/13%) 

 

57(60%) 

 

25(32/26%) 

 

 پرستاری مامایی

85 

 

2(35/2%) 

 

30(30/35%) 

 

47(29/55%) 

 

6(06/7%) 

 

 11(94/12%) 

 

54(53/63%) 

 

20(53/23%) 

 

 پیراپزشکی

127 

 

4(15/3%) 

 

42(07/33%) 

 

71(91/55%) 

 

10(87/7%) 

 

 17(39/13%) 

 

64(39/50%) 

 

 پزشکی (22/36%)46

24 

 

1(17/4%) 

 

6(25%) 

 

14(33/58%) 

 

3(5/12%) 

 

 2(33/8%) 

 

16(67/66%) 

 

6(25%) 

 

 دندان پزشکی

410 12(93/2%) 

 

129(46/31%) 

 

235(32/57%) 

 

34(29/8%) 

 

 47(46/11%) 

 

244(51/59%) 

 

119(03/29%) 

 

 جمع
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 یک دانشکده و جنسیت افراد مورد مطالعه پریش بر حسب تیپ شخصیتی به تفک: توزیع فراوانی افراد روان3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه : توزیع فراوانی هیجان بر حسب تیپ شخصیتی در افراد مورد4جدول

 جمع تیپ شخصیتی  

درونگرای  

 با ثبات

درونگرای بی 

 ثبات

برونگرای 

 بی ثبات

برونگرای 

 باثبات

 67 - 11 47 9 مذکر ثبات هیجان

 52 - 4 40 8 مونث 

 119 - 15 87 17 جمع 

 119 3 46 68 2 مذکر نوروز

 125 4 48 61 12 مونث 

 244 7 94 129 14 جمع 

 21 2 9 9 1 مذکر سایکوز

 26 3 11 10 2 مونث  

 47 5 20 19 3 جمع  

 جمع کل به

 تفکیک جنسیت

 207 5 66 124 12 جمع کل مذکر

 203 7 63 111 22 جمع کل مونث

 410 12 129 235 34 جمع کل بدون تفکیک جنسیت 

 

 

 

 

 جمع

  تیپ شخصیتی

 برونگرای

 با ثبات 

 برونگرای

 بی ثبات 

 درونگرای 

 بی ثبات

 درونگرای 

 باثبات 

  جنسیت

 بهداشت مذکر 1 - 1 - 2

 مونث 1 - 1 - 2

 پرستاری مامایی مذکر - 2 1 - 3

 مونث - 4 4 2 10

 پیراپزشکی مذکر - 5 2 - 7

 مونث - 2 1 1 4

 پزشکی مذکر - 2 5 2 9

 مونث 1 4 3 - 8

- - - 

 

 دندان پزشکی مذکر - -

 مونث - - 2 - 2

جمع به تفکیک  مذکر 1 9 9 2 21

 مونث 2 10 11 3 26 جنس

 جمع کل  3 19 20 5 47
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 گیرینتیجهو  بحث

)درونگرا  تیپ شخصیتیاین مطالعه با هدف تعیین  

)نوروز و سایکوز( دانشجویان  یجانو ه و برونگرا(

 انجام شد. 

%( از نظر هیجان، 6/87نفر ) 359در مطالعه حاضر 

%( از دانشجویان 51/59) نفر  244ثبات بودند و از بی

%( آنان درونگرا 6/58نفر ) 143)نوروز( تعداد  نژندروان

باشند، همچنین افراد درونگرا دارای ثبات هیجان می

در سال   و همکارش Siyadatلعه بیشتری بودند. مطا

نیز نشان داد که درصد بیشتری در شهر اصفهان  2005

( 4/3( در مقایسه با برونگراها )17/52) از درونگرا

اند، که این نتایج با رنجور بودهدارای ویژگی روان

مطالعه حاضر سازگار است و افراد برونگرا دارای ثبات 

هیجان بیشتری هستند که با نتایج حاضر تناقض دارد 

پ شخصیتی درونگرا و . تعداد افراد سایکوز در تی(29)

باالترین فراوانی  20و  19ثبات با فراوانی برونگرای بی

شخصیت هر فرد عامل را بخود اختصاص داده بودند. 

های ایست و بر تمامی رفتارها و گرایشکنندهتعیین

های افکند، و به واسطه صفات و ویژگیانسان سایه می

اختالالت تواند او را دچار مشکالت و ناسازگارانه، می

 .(26)روانشناختی و جسمانی کند 

%( از 69/44نفر ) 21مطالعه حاضر نشان داد که 

%( از دانشجویان 32/55نفر ) 26دانشجویان پسر و 

کوز قرار دارند و دختران درصد دختر در رنج سای

بیشتری از اختالالت روانی شدید را بخود اختصاص 

ای مطالعه 2005و همکارش در سال  Siyadatاند. داده

را با جمعیت هدف دانشجویان رشته مشاوره و تربیت 

بدنی انجام داد و نتایج پژوهش نشان داد که دختران در 

-یکوز نشان میتری در سامقایسه با پسران نمره پایین

دهند و نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه حاضر در تضاد 

. با توجه به اینکه عوامل زیستی، روانی و (29)است 

سالمتی و اجتماعی موجود در زندگی فرد بر وضع 

رسد که در مطالعات ، به نظر می(30)بیماری موثر است 

 آتی بهتر است که تمامی عواملی که بر وضعیت

گذارند مورد سالمت روانی دختران دانشجو تاثیر می

 بررسی قرار گیرد.

نفر دارای  47نتایج این مطالعه نشان داد که از 

نفر آنان دارای تیپ  39اختالالت روانی شدید 

ثبات ثبات بودند و با تیپ شخصیتی بیشخصیتی بی

-های بیشتری برای ابتال به روان پریشی میدارای زمینه

معتقد است که مواقعی الزم است که  Vafaeeباشند. 

مشخص شود موضوعات علمی یا یک پدیده با چه 

ها تاثیر موضوعات دیگر علمی در ارتباط است و از آن

 .(8)پذیرد می

ترین ابعاد سالمتی مت روان نه تنها یکی از مهمسال

هاست، انسان است، بلکه الزمه رشد و شکوفایی انسان

بنابراین تامین، حفظ و ارتقاء سالمت فکر و اندیشه و 

باال ردن توانایی مقابله با مشکالت روزمره، زندگی، 

توانایی برقراری و حفظ روابط سالم و صمیمانه با 

-دار و پرثمر و لذتدگی هدفهمنوعان، داشتن زن

بخش و لذت بردن از آن از اهمیت باالیی برخوردار 

ها و حل ای روی رفتار، احساسات، نگرشعمده است

 . (8)مساله دارند 
های مختلف با انجام مطالعه در دانشگاه ت:پیشنهادا

و بررسی متغییرهایی مانند: محل سکونت، وضعیت 

اقتصادی، سابقه بزهکاری و بستری شدن به دالیل 

توان آنان می اختالالت روانی دانشجویان و خانواده

گامی در جهت کمک به ارتقاء سالمت روان جامعه 

دانشجویان درمان  مسئولین دانشگاه نیز بابرداشت. 

دارای اختالالت روانی در مراحل مقدماتی و تحت نظر 

ساز توانند به این قشر آیندهداشتن در طول تحصیل می

 کمک کنند.

  تشکر و قدردانی
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نامه دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مقاله حاضر از پایان

کردستان استخراج شده است. با سپاس از استاد گرانقدر 

یوسفی که مرا در انجام این پژوهش جناب آقای دکتر فایق 

 .رساندند
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Abstract 

Background and Aim: Character as a whole person distinguishes it from  

and each has its unique features that affect different aspects of behavior. Body and mind are 

interdependent and for having health should be both enjoying good health. If one patient may 

be, have another disease. This study was conducted to assess the type of personality and 

emotional. 

Materials and Methods: The study was descriptive. The study population of 410 students 

(207 males and 203 females). Sampling students multi-stage stratified random was. 

Collecting instrument was an Eysenck personality type’s questionnaire. Spss18 data were 

analyzed by statistical software. 

Results: The results showed that 291 students suffer in the range of mild mental disorders 

(Neurosis) and severe (psychosis) and of whom 47 (%11/46) with severe mental disorders 

(psychosis) are. The highest number of people with mental disorders has an extroverted 

personality type and type is unstable. 

Conclusion: Due to the high statistics of mental disorders, it is necessary to be more dynamic 

in university and the diagnosis and treatment of patients in the early stages to help mental 

health of students. 

Keywords: Personality Type, Excitement, Student  
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