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 چکیده
 ی شخصازی نکی شهیاعتماد به نفس هم.  باشدی اعتماد به نفس می از مباحث مهم در امر بهداشت روانیکی :مقدمه 
 پیگذار بر اعتماد به نفس، تریاز عوامل تأث.  شده استآن بیشتر آشکار تیدهه آخر قرن حاضر اهم  بوده که دريضرور
 نبی دختر خوابگاه زانی اعتماد به نفس دانشجوزانی با میتی شخصپی ت رابطهی بررساین پژوهشهدف .  فرد استیتیشخص

  .بوده استدانشگاه لرستان 
 نبی دختر خوابگاه زي دانشجو100شامل  ينمونه آمار. ،ی از نوع همبستگیفی توصق،ی تحقنی ادر:مواد و روش ها

 بلوك 4  که، خوابگاهی انجام گرفت بلوك7 از ي ا به صورت خوشهانتخاب نمونه ها. بود 1390- 91 یلی سال تحصدرلرستان 
  .در این مطالعه شرکت داده شد نفر 100 هم رفته ي روو ه شدانتخاب نفره 4 اتاق 25 بلوك، 4 اتاق موجود در 40و از 

 اعتماد به نیبطور  و همین اعتماد به نفس زانی برونگرا و میتی شخصپی تنی نشان داد که بجینتا :یافته هاي پژوهش
  )P=0.001(.شتوجود دامعنادار رابطه  نفس و سن 

 تیوضع و  سنچنین متغیرهایی چون  دانشجویان دختر و همیتی شخصپی نشان داد که تجینتا :بحث و نتیجه گیري
 .ها تاثیرگذار باشد آن اعتماد به نفس  می تواند بر میزانتاهل

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               1 / 6

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1501-fa.html


  فروزان نظر زاده و همکاران-...بین تیپ شخصیتی با میزان اعتماد به نفس در بین دانشجویان دختر رابطهبررسی 
 

 
 

150

  مقدمه 
 ی اعتماد به نفس می از مباحث مهم در امر بهداشت روانیکی

 را ي هر فردتی شخصی مهم و اساساتی از خصوصیکیباشد که 
 ی شخصي جنبه هاری ساي دهد و به طور حتم روی ملیتشک

را ) Self confidence(اعتماد به نفس). 1(، گذاردیانسان اثر م
ریف کرده اند که به فرد اجازه می دهد دیدگاه نوعی نگرش تع

واقعی و مثبتی نسبت به خود داشته باشد و سبب می شود فرد به 
هاي خود اعتماد کند و احساس کنترل بر زندگی داشته  توانایی

ها در تمام مراحل  این یکی از نیازهاي اساسی انسان بر بنا. باشد
هر قدر ). 2(،س استزندگی داشتن میزان معینی از اعتماد به نف

عمل انجام شده با معیارهاي فردي و اجتماعی مطابقت بیشتري 
  . داشته باشد، احساس اعتماد به نفس بیشتري فراهم خواهد شد

ه  بری او تاثی زندگتیفی کي به نفس هر فرد، بر رواعتماد
 دوست گرانی کنند از نظر دی که احساس ميافراد.  داردییسزا

 دارند، در ي بهتریتند، قطعاً روابط اجتماع هسنی و دل نشیداشتن
 می رسانند و تی به دوستان و خانواده کمک و حماازیمواقع ن

 ی باور می رساند که منها را به ای همین حمایت از دیگران، آن
توانند مشکالت را از سر راه بردارند و اهداف شان را تحقق 

وده  بي ضروری شخصازی نکی شهیاعتماد به نفس هم. بخشند
از .  شده استآن بیشتر آشکار تیدهه آخر قرن حاضر اهم که در

  . فرد استیتی شخصپیگذار بر اعتماد به نفس، تریعوامل تأث
 مختلف مورد پژوهش و ي شخصیت از جنبه هاموضوع

  و تیپيماهیت رشد، سالمت، بیمار.  قرار گرفته استیارزیاب
مورد انواع در . ها هستند ترین این جنبه  شخصیت از مهمهاي
 ابراز کرده و بر اساس این  متفکران نظریات مختلفی،ها تیپ

 پیت.  را پیشنهاد داده اندینظریات، وسایل سنجش متفاوت
 در این دوره معموالً. شکل می گیردسنین جوانی   درتیشخص

استقالل کامل از والدین و تصمیم گیري شخصی براي قبول 
 جوانان براي در نظر توانایی. زندگی حاصل می شودولیت ئمس

 وسیع درباره گرفتن تمام جوانب مسایل و یافتن دانش نسبتاً
 بودن ارچهضرورت یکپ هنجارهاي اخالقی و اجتماعی و آگاهی از

شخصیت بزرگسالی، زمینه هاي الزم را براي آنان فراهم آورده، تا 
  )3(. برسندتیبه تثبیت شخص

ع کلمه روان  از حیث داشتن شخصیت، به معنی وسیها انسان
این .  با یکدیگر همانندند؛ یعنی هر کسی شخصیتی دارد،شناسی

شخصیت در هر کسی به صورت خاصی می باشد که او را از 
تفاوت هایی که افراد با یکدیگر دارند، . دیگران متمایز می سازد

 نفر را یافت دوها حتی  به حدي است که نمی توان از میان آن
هر انسان و رویدادي در نوع . م باشندکه از هر لحاظ شبیه به ه

ها و  با وجود این، بین انسان. خود منحصر به فرد است
قدر شباهت وجود دارد که بتوان  ها آن رویدادهاي زندگی آن

نکات مشترکی را در نظر گرفت و درست همین الگوهاي رفتاري 
افراد بر اساس .  استخصیتشناسی ش است که مورد توجه روان

خود، نیازها، انتظارات، انگیزه ها، توقعات و  صیتیالگوهاي شخ
  )4(.اهداف خاصی دارند

 به عنوان عاملی تاثیرگذار در سالمت عمومی و شخصیت
سازگاري عبارت است از مجموعه سازمان یافته، واحد و متشکل 

یک شخص را   ثابت و مداوم که بر روي هم،از خصوصیات نسبتاً
شخصیت به ). 5(،سازد یاز شخص یا اشخاص دیگر متمایز م

مجموعه اي از صفات، ویژگی ها و کیفیت هاي پایداري گفته می 
این، مجموعه  بر بنا. شود که یک فرد را از دیگران متمایز می کند

اي از جنبه هاي بدنی، عادات، تمایالت، حاالت، افکار و 
رفتارهایی است که در فرد به صورت خصوصیات و صفاتی نسبتاً 

مده است و به صورت یک کل واحد عمل می پایدار در آ
 ي در چهارچوب روابط به گونه اتی شخصد،ی تردیب). 11،6(،کند

 ناکارآمد، يباورها.  قرار داردی عوامل شناختری تحت تاثریچشمگ
 روابط زوج ژهی به وی اجتماعهاي  از اختالفياری بسیعلت اصل

ار نادرست  در واقع وجود افکیی باورهانی، منظور از چن)7(،هاست
به اعتقاد .  درباره خود و جهان استتیو نامنطبق با واقع

 جادی در انسان اتواند ی نم ذاتاًيدادی روچی، ه)2001(سیلآ
 در ذهن معنا و دادهی تمام محرك ها و رورای کند؛ زی روانیآشفتگ

ها و مشکالت  یافتگی اساس، سازش نانی و بر اشوند ی مریتفس
 و پردازش اطالعات ری و تفسری تعبنحوه از ی در واقع ناشیجانهی

 ي هستند که افکار و باورهاییدادهاها و روی حاصل از محرك
  )7(.ها قرار دارند  آني بناریناکارآمد در ز

توان ما را بر اساس تیپ یا   معتقد بود دلیلی که مییونگ
ترجیح خاص طبقه بندي کند، این است که این ها خصوصیات 

 تیپ ي کاترین بریگز نظریه اي درباره. هستندا مطبیعی اولیه 
شخصیتی ارائه داده که او هم به یونگ رجوع کرده است و به 

شناخت  هدف  بانامه اي را  پرسش  دخترش ایزابل مایرز،همراه
  )8(.تهیه کرده اند مختلف،اشخاص تیپ شخصیتی 

 می توانی ملهیـدان وسـه بـت کـ اسیدلـ میتیـخصـ شپـیت
عامل ـ محصول تپـیـر تـه. میـ کنیـابی را ارزیـص واقعـخـش

د ـ ماننیصـ و شخیگـرهنـ فيروـی ننیدـ چننـی بیـخاص
بقه ـ ط،نیدـ وال،یـکیت و ژنتیـوامل ارثـاالن، عـمسـروه هـگ

ا که ـج از آن. تـ اسیـدگـ زنطیحـگ و مـرهنـ ف،یماعـاجت
 ياـ هتیحالـص  وقـئالـ عيتلف داراـخـ مياـ هپیـت

 اند که خود را با افراد و موضوعات لی هستند، مایمتفاوت
 هستند که با ی مسائلياحاطه کنند و در جست و جو یمخصوص

 ها و طرز تفکرشان نسبت به جهان متجانس تی صالحق،ئعال
  )9(.باشد
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 که روان شناسان هایی ي طبقه بندنیتر  از متداولیکی
 ی میی و برون گرایی درون گرابرند ی به کار متی شخصيبرا

.  است به کار رفتهونگی بار توسط کارل نی اولي که براباشد
 شتری از بروز احساسات بانیبرون گرابا  سهی در مقاانیدرون گرا

 در انی دهد که درون گرایشواهد نشان م.  کنندی ميریجلوگ
 که برون ی در حالرندی گی قرار مهی تنبری تحت تأثشتری بيریادگی

 نسبت انیبرون گرا). 10(،رندی پذی مری از پاداش تأثشتری بانیگرا
 بر ییگرا برون. دهند ی نشان ميشتری ببه سر و صدا واکنش

 از یکی.  داردمی خود اثر مستقتی شخص از اهمیابیارز
 التی است که تمانی الگو وجود دارد انیا ي که برایحاتیتوض
 ارزش انهیگرا  دروني از رفتارهای در فرهنگ غربانهیگرا برون

اد گرا نسبت به افر  ممکن است افراد بروننیا بر بنا.  دارديشتریب
 اعتماد به نفس نی کنند و اافتی دريشتریگرا توجه مثبت ب درون

  )11(.ها را باال ببرد آن
 در مورد روابط متقابل اعتماد به نفس و گالسردوسینی

ها و نظریات دیگران  چگونگی برداشت«: نویسند میتیشخص
عهده   ما نقش عمده اي برتینسبت به ما در روشن کردن شخص

 ما از خودمان در ارتباط با شرایط زندگی، ارزشیابی هاي. دارد
  ماست و همتیاوضاع  اجتماعی و اقتصادي نیز مبین شخص

چنین تصورات ما درباره وضع جسمانی و شیوه لباس پوشیدن، 
  )12(.» ما را در مقایسه با دیگران نشان می دهدتینوع شخص

 و ی اجتماعتی مطالعه پژهشگران نشان داد که حماجینتا
 و اعتماد به ییگرا  بروننیت به طور مشخص ارتباط بعاطفه مثب

 و ی در مورد عاطفه منفی ولکنند، ی ميگر یانجینفس باال را م
 بر اعتماد به ییگرا  که اثر بروندی رسی به نظر مینیب خوش
 مطالعه نشان داد که نی اجینتا.  باشدمی اثر مستقکینفس 
 تر از آن است دهیچی با اعتماد به نفس باال پییگرا  برونیهمراه

 عاطفه مثبت و رسد ی و به نظر مشد یکه تاکنون تصور م
 نی در ارتباط بي دست کم تا حدودی اجتماعتیاحساس حما

  )11(. و اعتماد به نفس باال نقش داشته باشندییگرا برون
 که قبالً انجام گرفته است، اعتماد به نفس ی اساس مطالعاتبر

، و )positive affect(مثبت، عاطفه )optimism(ینیب با خوش
 )perceived social support(ی اجتماعتیاحساس حما

  .رابطه مثبت دارد
در آن  اعتماد به نفس و نقش یعنی موضوع تی توجه به اهمبا
 شی که موجب افزای عواملیی به شناسادی و کار انسان، بایزندگ

   تیبا توجه به اهم.  شود، پرداختی کاهش آن مایاعتماد به نفس 
  
  

 اعتماد به نفس زانی پژوهش منی در ات،یمسأله شخص
 پی، با توجه به ت)1388سال (نبی زخوابگاه دختر انیدانشجو
  .شد ی آن ها بررسیتیشخص

  مواد و روش ها
 ي، جامعه آماری از نوع همبستگیفی توصق،ی تحقدر این 

 دانشگاه لرستان نبی دختر خوابگاه زانیدانشجوشامل پژوهش 
 دختر ي دانشجو100 حاضر تعداد قی تحقيرآما نمونه .بود

که . بوده است 1390-91 یلی لرستان در سال تحصنبیخوابگاه ز
  بلوك4،  خوابگاهی بلوك7از با روش نمونه گیري خوشه اي 

 نفره منتخب 4 اتاق 25 بلوك، 4 اتاق موجود در 40و از انتخاب 
 دانشجو در مطالعه شرکت داده  نفر100 هم رفته يشدند که رو

نامه با   پرسشییایپا.  شدها توزیع آن نینامه ب  پرسششده و
  . شددیی تا75/0 بیضر

 SPSS vol.19تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از 
همبستگی (و آمار استنباطی) فراوانی(از آمار توصیفی. انجام شد

ه و سطح معنی  استفاده شدمتغیرهادر تعیین ارتباط بین  )پیرسون
 . در نظر گرفته شدP<0.05داري براي آزمون ها 

   یافته هاي پژوهش
 زانیگرا و م  برونیتی شخصپی تنی نشان داد که بجینتا

رابطه  بین سن و میزان اعتماد به نفس نیزو اعتماد به نفس 
با توجه به  )1  شمارهجدول()P=0.001(.شتداوجود معنادار 

 داده ها از نی بی همبستگزانی میدست آمده و بررسه  بجینتا
 نی گرفت که بجهیتوان نت ی مرسون،ی پی همبستگبی ضرقیطر

صفر  هی فرضیعنی.  وجود داردي رابطه معنادارریی دو متغنیا
  . شده استرفتهیپذ

 نیب طور و همین برون گرا یتی شخصپی سن و تنیب
جود معنادار وو اعتماد به نفس رابطه  تاهل تیوضع
 نشان داد که جینتابه عبارتی ) 2  شمارهجدول()P=0.001(.دارد

  .داردوجود  ی رفتار درون گرا با اعتماد به نفس، همبستگنیب
  ی درون گرا رابطه وجود دارد، ولیتی شخصپی سن و تنیب

 موثر تی شخصپی سن بر تیعنی، نیست  داری رابطه معننیا
 ریی دو متغنی انی برون گرا بیتی شخصپی ت اما در مورد.ستین

 تواند بر ی سن میعنی وجود دارد، ي داری و رابطه معنیهمبستگ
 تی وضعطور بین  و همین داشته باشدری تاثییرفتار برون گرا

 هی فرضیعنی وجود دارد، ي داریتاهل و اعتماد به نفس رابطه معن
 میزان اعتماد به نفس نی که بی معننیبد.  شده استرفتهیپذصفر 

   افراد یعنی باشد، تهواند تفاوت وجود داش تیم افراد متاهل و مجرد
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 تیعـ وضنیـب .دـ دارنيمترـس کـفـماد به نـمجرد اعت
ود ـ وجي دارینـطه معـرا رابـ درون گیتیخصـ شپیـل و تـتاه

دول ـج()P<0.05(.ودـ شیرد مفر ـص هیض فرنـیا بر ناـب. ندارد
  )2و  1 شماره

  
  

  نفس به اعتماد زانمی و ، وضعیت تاهلهاي شخصیتی، سن همبستگی بین تیپ .1  شمارهجدول
P  متغیر تعداد همبستگی 

  نفس به اعتماد میزان و برونگرا شخصیتی تیپ 100  -378/0**  0.001
  نفس به اعتماد میزان و درون گرا شخصیتی تیپ 100 -543/0** 0.001
  سن و نفس به اعتماد 100 -765/0** 0.001
  نفس به اعتماد و تاهل وضعیت 100 -654/0** 0.001

 
  

   برون گرایتی شخصپیو توضعیت تاهل  ، سننی بی همبستگ.2  شمارهلجدو
P متغیر تعداد همبستگی 

  اگر برون شخصیتی تیپ و سن 100 -567/0** 0.001
  اگر درون شخصیتی تیپ و سن 100 -287/0** 0.09
  گرا درون شخصیتی تیپ و تاهل وضعیت 100 -232/0** 0.093
  گر برون شخصیتی تیپ و تاهل وضعیت 100 -243/0** 0.099

 
  

 
   نتیجه گیري و بحث

 که ي کرد که افرادانیتوان ب ی مبا توجه به نتایج این بررسی
  آنتی درون گرا هستند، پس از ازدواج در شخصتی شخصيدارا

 دهی کشیی برون گراتیشود و به طرف شخص ی مجادی ارییها تغ
ون گرا،  بریتی شخصپی تي حاضر افراد دارایدر بررس . شوندیم

 توان انتظار داشت که ی داشتند و ميشتریاعتماد به نفس ب
 که این نتایج با  داشته باشندزی نيشتری بیلی تحصشرفتیپ

 رابطه ی به بررسیدر پژوهش بارتو خوانی داشت؛ مطالعه بارتو هم
 معلمان دبیرستان با میزان پیشرفت ی شخصیتيها بین تیپ

نتایج نشان دادند . داخت پری دانش آموزان در نیوجرسیتحصیل
 و یگرا، حس  برونی که بیشتر تیپ شخصیتیکه معلمان ریاض

 تر که بیش،ی دارند، نسبت به معلمان هنر و زبان خارجیعقالن
گرا هستند، در پیشرفت دانش آموزان   درونی تیپ شخصیتيدارا

اما، . )9(، دارندي کنند و اعتماد به نفس باالتریموفق تر عمل م
 و پیشرفت ی در مورد رابطه بین تیپ شخصیتيالعه ادر مط تارپ

 ی انساني نشان داد که در بین دانشجویان رشته فیزیولوژیتحصیل
 یگرای  به دست آوردند که صفت درونینمرات باال را دانشجویان

 گراها و تیپ  برونکه یحال در.  داشتنديتر ي قویو ساختار ذهن
 این یافته ها هم. دند را به دست آوررات منعطف، کمترین نميها

 ی اگر با ساختار ذهنی از آن است که رجحان حسیچنین حاک

 را ي بیشتری همراه باشد، موفقیت تحصیلیگرای  یا درونيقو
  )12(.کندمی ایجاد 

 و ترجیحات ها ی و همکاران، آن دسته از ویژگيجنتر
 کنند، ی اختالل ایجاد می مدیریتي را که در کارهایشخصیت

گرا بسیار  ها نشان دادند که مدیران برون آن.  کردندیبررس
. د دارني هستند و به محیط کار و کارکنان توجه بیشتریاجتماع

 اعتنا و ی است بنگرا هستند، ممک  که درونیدر مقابل، مدیران
 هدایت کارکنان و سازمان یفاقد حساسیت به نظر برسند و توانای

  )13(.را با دیگران نداشته باشند
توجه به برخی محدودیت هاي   این مطالعه با در انجام

جمله  از اکتفا کرد جی نتانی توان به طور کامل به ای نمتحقیق،
   :این محدودیت ها عبارت بود از

 پاسخ دهی ناقص برخی از شرکت کنندگان به سواالت -
  .نامه پرسش
نتایج تاثیر داشته اما  وجود برخی متغیرهاي مداخله گر که بر-

  )عوامل موثر در شخصیت افراد(.قق خارج بودنداز کنترل مح
 انجام ي برایمنابع و اطالعات کافیا نبود برخی کمبود -

  .پژوهش
 پی اعتماد به نفس و تنی کرد که بانی توان بی مت،ی در نها

   دختر انی وجود دارد و دانشجوي داری رابطه معنیتیشخص
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 زانی برون گرا و میتی شخصپی تي دارا اکثراًنبیخوابگاه ز
 شامل ي هستند که البته عوامل متعددییاعتماد به نفس باال

 تواند باعث ی مزی نرهی و غالتی دانشگاه، تحصطیخانواده، مح
  . اعتماد به نفس شودزانی مشیافزا

  سپاسگزاري
به جهت کمک در اجراي شناسی  از تمامی اساتید گروه روان

  . میسپاسگزارمطالعه این 
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Abstract: 

Introduction: Self-confidence is one of the most 
important topics in the field of mental health. 
Self-confidence has been always an essential 
individual need that has gained particular im-
portance in the last decade of present century. 
Personality type is one of the factors infl-
uencing self confidence in individuals. The 
researchers’ purpose is using the questionnaire 
to investigate the relationship between perso-
nality type and level of confidence among fe-
male students in Zainab dormitary of Lorestan 
University.  
 
Materials & Methods: This research has a de-
scriptive method with a correlational design. 
The population of this research is 100 female 
students in Zainab dormitary of Lorestan Uni-
versity studying in 2012-2013. Information was 
collected through cluster method from 7 blocks, 

4 blocks in 40 rooms from 4 blocks, which are 
25 rooms having 4 persons in each room. The 
overall number of participants was 100. 
 
Findings: Results showed that there is a signif-
icant relationship between the extroverted per-
sonality type and level of confidence (P=0.001). 
There is a significant relationship between self-
esteem and age (P=0.001). 
 
Discussion & Conclosion: Results showed that 
there are relation between the extroverted and 
introverted personality types and levels of self-
confidence. There is a significant relation betw-
een self-confidence and age and also between 
self-confidence and marital status 
 
Keywords: Mental health, self-confidence, extr-
overted, introverted 
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