
 

 

 گیبستدل هایسبک و شخصیت عاملی پنج صفات اساس بر همسران علیه خشونت بینیپیش 

 (91-کووید) ویروس کرونا شیوع دوران خانگی قرنطینه در شوهران

 1چی شانه زاده حسین مریم

 .(مسئول نویسنده) .فیلیپین اسکوالر، سنترو دانشگاه راهنمایی، و مشاوره ارشد کارشناس .1

 138-169، صفحات 1011 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 1/11/1300تاریخ پذیرش:                           11/10/1300تاریخ وصول: 

 چکیده

شوهران  گیبستدل یهاو سبکصفات پنج عاملی شخصیت  همسران بر اساس هیخشونت عل ینیبشیپ پژوهش بررسیهدف از این 

جامعه آماری از نوع همبستگی است. و روش پژوهش توصیفی بود.  (91-دیکوو) روسیوکرونا  وعیدوران ش یخانگ نهیدر قرنط

 نفر از این 951 بودند. حجم نمونه 9911در شهر تهران در دوران شیوع کرونا در سال  هاآنو شوهران  متأهلاین پژوهش کلیه زنان 

پرسشنامه مقیاس به  و انتخاب در دسترسگیری به شیوه نمونهو  (7112اولمن )تاباکینگ، فیدل و بر اساس فرمول پلنت از  افراد

( کاستا و NEO-PI-R) تیشخصشده پنج عامل  تجدیدنظر(، سیاهه 9931) یوسفی( قهاری، عاطف وحید و WAQهمسر آزاری )

با  شدهآوریجمعهای پاسخ دادند. داده (9111رید ) و کولینز( AASبزرگساالن ) بستگیدلهای سبک مقیاس( و 7113کری )مک 

و  یتیشخص یهایژگیو بین نشان داد که . نتایجتحلیل شد چندمتغیرهاستفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 

نیز آشکار چندگانه نتایج تحلیل رگرسیون (. P<19/1رابطه معنادار وجود دارد )خشونت علیه زنان با شوهران  بستگیدل هایسبک

. شودتبیین میشوهران  بستگیدل هایسبکو  یتیشخص یهایژگیو وسیلهبهخشونت علیه زنان واریانس درصد  3/91کرد که 

ونت علیه بینی خشپیشدر  نقش مهمی شوهران بستگیدل هایسبکو  یتیشخص یهایژگیودهد که نشان میهای این پژوهش یافته

 .دندار( 91-کووید) روسیوزنان در دوران شیوع کرونا 

 .91-، کوویدبستگیدلهای سبکی، تیشخص یهایژگیوخشونت زناشویی،  کلیدواژه:

 
 1011 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاله پژوهشی
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 481                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

( و جهان در حال گسترش است، بیماری ناشی از کرونا 9911ویسی، ایمانی، بهروز، ایمانی، ) رانیادر  اخیراًکه  هایبیمارییکی از 

SARS- ناشی از ویروسکه کل جهان را فراگرفته است  91-دبیماری کووی(. 7171کاران، مو ه 9وئواست )( 91-کووید) روسیو

2-CoV 7ون دورمالن و همکاراناست )به وجود آورده  همه افرادجهانی و تهدیدی برای  سالمتهای برای نظام باشد که چالشمی ،

دوآن ) یروانهای چون پایین آمدن سطح سالمت ( افراد چالش91-کووید) روسیو(. در طول دوران پاندمیک بیماری کرونا 7171

خواب (، نشانگان افسردگی و کیفیت 7171، 1شانافلت، ریپ و تورکلاضطراب )مانند  شناختیروان(، افزایش مشکالت 7171، 9و ژو

و همکاران،  2کیوشناختی )روان(، پریشانی 7171، 9ایکسائو، ژانگ، کونگ، لی و یانگخواب )، اختالل (7171، 5هوآنگ و ژائو)

ویسی، ایمانی، بهروز ) روسیوو ترس از ابتال به بیماری کرونا  (9911هیاد و محمدی، )ش و اختالل استرس پس از سانحه (7171

کنند. با توجه با اینکه، هنوز دارو و واکسنی برای درمان فرد مبتال شده به ویروس کرونا وجود ندارد، ( را تجربه می9911و ایمانی، 

 ختیشناروانگیری یک ترس و استرس اند و منجر به شکلآن شده بسیاری از مردم در سراسر جهان، دچار ترس از مبتال شدن به

از سوی دیگر تعداد زیاد بیماران و افراد ناقل بدون عالمت (. 9911ویسی، ایمانی، بهروز و ایمانی، است )بیمارگونه در افراد شده 

ن سبک جدیدی از زندگی در میان مردم باعث شد که بسیاری از کشورها اقدام به قرنطینه شهرها کنند و این باعث به وجود آمد

( و چنین شرایط بسیاری از افراد به ساعاتی بیشتر از روز را در منزل 9911اکبری دهکردی، محتشمی و تدریس تبریزی، گردید )علی

ناشی از کرونا ( و قرنطینه 7171، 3مانند که این امر باعث اختالل در روال زندگی معمولی افراد )لیو، بائو، هوانگ، شی و لومی

بر اساس نتایج یک پژوهش،  کهطوریبهعلیه زنان از سوی همسران آنان شده است.  1ویروس باعث ببیشتر شدن خشونت خانگی

آنان را از سوی همسرانشان را تشدید کرده  خشونت دیدگیپذیری زنان و گذاری اجتماعی باعث آسیبقرنطینه خانگی و فاصله

 (.7171، 91ین، گیامفی و جکسونیوشر، بهوالر، دورگاست )

کاری علیه همسر یعنی هرگونه خشونت روانی مانند فحاشی یا برخورد فیزیکی مانند کتک خشونت و خشونت همسر در خانه

تواند و می است خانوادهسالمت عمومی  دکنندهیتهداین نوع خشونت (. 7171، 99)سوگلین، راگاوان، ایماننی و سوگلین باشدمی

خشونت علیه زنان از مشکالت عمده بهداشتی (. 7171، 97لی، پاهل و کیمکند )زمینه کودک خشونتی را در کانون خانواده نیز فراهم 

گردد که وابسته به جنسیت بوده و به آسیب جسمی، جنسی، گردد و به هر رفتار خشنی اطالق میها محسوب میو حقوقی انسان

                                                           
1. Wu 
2. Van Doremalen 
3. Duan & Zhu 
4. Shanafelt, Ripp & Trockel 
5. Huang & Zhao 
6  Xiao, Zhang, Kong Li, & Yang 
7. Qiu 
8. Liu, J. Bao, Huang, Shi & Lu 
9. domestic violence 
10. Usher, Bhullar, Durkin, Gyamfi & Jackson 
11. Soglin, Ragavan, Immaneni & Soglin 
12. Lee, Pahl & Kim 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 14

https://ijndibs.com/article-1-578-fa.html


 زاده شانه چیحسین                                                                                         ......شخصیت عاملی پنج صفات اساس بر همسران علیه خشونت بینی پیش

  

 

 481                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

، مذهبی-شود. جایگاه ضعیف اقتصادی و اجتماعی زنان در اکثر جوامع همراه با باورهای غلط فرهنگی روانی و یا رنج زنان منجر

ترین نوع خشونت علیه زنان، خشونت خانگی باشد که توسط همسران ترس از آبرو و گاه نبود قوانین محکم موجب گردیده تا رایج

یک معضل بهداشت عمومی و  عنوانبه شونت خانگی علیه زنان(. خ9932معزی، اعظمی، شاکری و پورحیدر، گردد )اعمال می

 باشدیمترین شکل خشونت علیه زنان رایجو  شودیمصورت گرفته نسبت به همسر اطالق  یهاخشونتروانی به انواع گوناگونی از 

فر، دینتدارد )روانی و سالمت  ای بهداشتی مهم نظیر سالمت و ایمنی مادران، تنظیم خانواده و بهداشتهمنفی بر اولویت تأثیرکه 

بینی کننده خشونت علیه زنان ها به نقش عوامل شخصیتی شوهران به عنوان عوامل پیشدر برخی پژوهش (.9931رزاقی و اکابری، 

 های ثابتپایدار حالت نسبتاً های های شخصیتی به عنوان الگو(. ویژگی9915نژاد، فرزاد و زهراکار، خزاعی، نوابیاست )شده  دیتأک

 (.7171، 9نئاوی، کاستا، وئاری و ون کیسرلینگک) اندشدهفیتعرباشد و رفتارهایی که بیانگر تمایالت فردی شخص می

از شخصیت  کههنگامی( و 7171، 7هستند )واتسون و کالرک تأثیرپذیرهای از ساختارهای درونی و بیرونی ها یا ویژگیاین صفت

های و ویژگی لعوام تأثیرتحت  اساساًثابتی از احساسات و رفتارهایی اشاره داریم که  نسبتاًای به مجموعه درواقعشود، افراد بحث می

های شخصیتی انسان را مستعد انجام رفتارهای مختلف ویژگی(. 7171، 9سوتر، باتس و موتوس) اندگرفتهشکلمحیطی و ژنتیکی 

انسان به  فردمنحصربههای واکنش کنندهنییتع( و 7199، 1، شئا، موتا و پیتزاککونتراکتور، آرمورنماید )های خاص میدر موقعیت

 ازجملهاند که های شخصیتی پرداختههای متفاوتی به بررسی ویژگینظریه(. 7199، 5فینک، وگه، فام و شاکلفورداست )محیط 

های شخصیتی افراد، نظرات گوناگونی ارائه درباره ویژگی اشاره کرد. 9به نظریه صفاتی پنج عاملی کاستا و مک کری هاآن نیترمهم

ا اشاره کرد و کاست یمک کرتوان به مدل پنج عاملی شخصیت این نظریات می ازجملههای مختلفی ارائه گردیده است بندیو تقسیم

تجربه، مقبولیت و وظیفه گرایی، گشودگی نسبت به نرنجورخویی، بروعامل روان 5( که در آن به 7171، 2)ویدیگر و مک کابی

گرایی، (. در نظریه پنج عاملی روان رنجورخویی، برون7171، 3؛ جانسون و شیرمن7171)مک کری و کاستا،  کندیمشناسی تقسیم 

(. 7199اند )کاستا و مک کری، تفسیر شده 1های سنخ ارثیی گرایشگشودگی نسبت به تجربه، مقبولیت و وظیفه شناسی به مثابه

 (.7171، 99کانتون، کورتس، کورتس و کانتوناست ) 91بستگیدلهای های مهم مشکالت زناشویی، سبکبینی کنندهگر از پیشیکی دی

ی اهای رفتاری افراد را به جدایی از نگارهاشاره دارد که شکل پاسخ بستگیدلکاری معینی از های درونبه مدل بستگیدلهای سبک

                                                           
1. Neave, Costa, Weary & Von Keyserlingk 
2. Watson & Clark 
3. Soutter, Bates & Mõttu 
4. Contractor, Armour, Shea, Mota & Pietrzak 
5. Fink, Weege, Pham & Shackelford 
6. Costa & Mccare 
7. Widiger & McCabe 
8. Jonason & Sherman 
9. genotypic tendencies 
10. attachment 
11. Cantón-Cortés, Cortés & Cantón 
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 481                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ه وی را کند ککاری یک پایگاه امنی را برای فرد فراهم میهای درونکند. این مدلها تعیین میو پیوند مجدد با این نگاره بستگیدل

 .(7191و همکاران،  9فوچشوبرکند )مستقل و کاربردی تنظیم  نسبتاًسازد احساسات خود را به روشی قادر می

ی محرومیت کودک از مراقبت مادرانه و یا عدم ثبات شخصیت نتیجه اختالالتها و ه عقیده بالبی، بسیاری از اشکال روان آزردگیب

طراب منتشر و با ایجاد اض بستگیدلبینی کرده است که مختل شدن رابطه پیش وضوحبهاست او  بستگیدلی کودک با چهره رابطه

بالبی (. 9913؛ به نقل از خانجانی، قنبری و نعیمی، 9119بالبی، شد )خواهد  شناختیروان اختالالتاعتمادی در کودک منجر به بی

شتر شود که مبنای بیهای اولیه زندگی منجر به تشکیل الگوهای روانی خاصی میکه روابط کودک با مراقبان در سال معتقد است

فرد را با  روابط بعدی در طول زمان دارای ثبات نسبی است، به این معنی که نحوه بستگیدل. روابط بین فردی در بزرگسالی است

با توجه (. 9912، فتحی اقدمو  خورشیدیدارد )کند و در رشد سالم و تأمین بهداشت روانی فرد اهمیت ویژه می بینیپیشدیگران را 

 هایسبک و یتیشخص یهایژگیبر اساس و خشونت علیه زنانبه آنچه گفته شد این پژوهش به این سوال پاسخ داده است که آیا 

 ی است؟نیبشیپقابل  روسیکرونا و وعیش امیدر ا شوهران بستگیدل

 روش پژوهش

در شهر تهران در  هاآنو شوهران  متأهلزنان کلیه  این پژوهش اریآم هعامجپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. 

از تاباکینگ،  n=50+8m نمونه بر طبق فرمولبرای برآورد حجم  بودند. 9911( در سال 91-کووید) روسیودوران شیوع کرونا 

 نندهکشرکتهای افراد احتمال ریزش برخی پاسخنامه پرسشنامه کهییازآنجانفر انتخاب شدند.  991( تعداد 7112) 7فیدل و اولمن

تحقیق به روش آوری اطالعات در این برای جمع نفر انتخاب شد. 951پذیری بیشتر نتایج حجم نمونه وجود دارد و برای تعمیم

آن  آنالین طراحی و لینک صورتبهها . به این صورت که مقیاسین( از طریق گوگل فرم استفاده شدآنالدسترس )گیری در نمونه

که مایل  زنان و شوهرانیتا  قرار داده شد هاآنو شوهران  متأهل)واتساپ و تلگرام( زنان های اجتماعی مجازی در صفحات شبکه

ها در ادهد لیوتحلهیتجزجهت های خود را برای پژوهشگر ارسال کنند. پاسخ دهند و پاسخ سؤاالتبه شرکت در تحقیق بودند به 

سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. در سطح توصیفی جهت سنجش متغیرهای پژوهش از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. 

برای آزمون  1دوربین واتسونی آمارهبرای نرمال بودن توزیع نمرات،  9کلموگروف اسمیرنوف های پژوهش شامل آزمونمفروضه

بود. در سطح استنباطی جهت بررسی  2چندگانه یهم خطبرای بررسی عدم  9و تورم واریانس 5، آزمون ضریب تحملاستقالل خطاها

 استفاده شد.  1رهیچندمتغو تحلیل رگرسیون  3روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون

                                                           
1. Fuchshuber 
2. Tabachnick, Fidell & Ullman 
3. Kolmogrov Smirnov  
4. durbin-watson 
5. Tolerance 
6 .variance inflation factor (VIF) 
7. multicollinearity 
8. Pearson correlation coefficient 
9. Multiple Regression 
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 481                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ابزار پژوهش

گذاری نمرهسوال دارد و  11این پرسشنامه شامل  :(1831) یوسفی( قهاری، عاطف وحید و WAQ) 1همسر آزاریپرسشنامه 

تعلق نمره  1نمره و همیشه  9نمره، اغلب  7نمره، گاهی  9باشد به این صورت که هرگز ای میدرجه 1پرسشنامه در طیف لیکرت 

اند. به دست آورده 17/1 ضریب اند که. سازندگان پرسشنامه برای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده کردهگیردمی

 شدهمحاسبه 13/1بررسی و ضریب همبستگی  همچنین بر اساس گزارش سازندگان پرسشنامه اعتبار پرسشنامه با روش بازآزمایی

است  شدهگزارش 13/1(. در یک پژوهش دیگر ضریب اعتبار با روش بازآزمایی 9931قهاری، عاطف وحید و یوسفی، است )

 ائیدتو روانشناسی  پزشکیروان(. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید 9919ستوده ناورودی، زینعلی و خستگانان، )

، بدرفتاری جسمی 13/1ب برای بدرفتاری روانی و ضرای 11/1 سؤاالتشده است و اعتبار آن با آلفای کرونباخ بررسی و ضریب کل 

(. در یک پژوهش دیگر 9917کرمی، خاکباز، سهرابی، براتی سده و فرهادی، است ) آمدهدستبه 13/1و بدرفتاری جنسی  19/1

پژوهش (. در 9919پناغی، پیروزی، ملکی و شیرین بیان، است )گزارش شده  13/1و ضریب بازآزمایی  17/1ضریب آلفای کرونباخ 

 محاسبه شد.  39/1حاضر پایایی مقیاس نیز با آلفای کرونباخ بررسی و ضریب 

 و پنج سؤال 91این سیاهه شامل  :(2003) 8( کاستا و مك کریR-PI-NEO) 2شده پنج عامل شخصیت تجدیدنظرسیاهه 

، 2، 7 سؤاالتگرایی با ؛ برون59و  59، 19، 19، 99، 99، 79، 79، 99، 99، 9، 9 سؤاالترنجورجویی با روان شخصیت شامل عامل

و  59، 13، 19، 93، 99، 73، 79، 93، 99، 3، 9 سؤاالت؛ گشودگی نسبت به تجربه با 52و  57، 12، 17، 92، 97، 72، 77، 92، 97

، 95، 91، 75، 71، 95، 91، 5 سؤاالتبا  شناسی؛ وظیفه15و  51، 11، 11، 91، 91، 71، 71، 91، 91، 1، 1 سؤاالتبا  ؛ مقبولیت53

 شوندمی داده لیکرت پاسخ ای طیفپنج گزینه صورتبه سیاهه، این سؤاالت شوند. تمامیمی گیریاندازهرا  91و  55، 51، 15، 11

(. به این صورت 7171، 1و براداویالگراسا -ریو، راموس-دل-فرناندزدهد )می اختصاص خود به را 5 تا 9بین  امتیازی سوال، هرو 

و همکاران،  5اورتت) ردیگنمره تعلق می 9مخالفم  کامالًنمره و  7نمره، مخالفم  9 تفاوتبینمره،  1نمره، موافقم  5موافقم  کامالًکه 

(. 9913دلقندی، ویسی و است )محاسبه شده  35/1پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ بررسی و ضریب در داخل ایران (. 7171

، گشودگی نسبت به تجربه 95/1گرایی ، برون29/1رنجورخویی همچنین در یک پژوهش دیگر ضرایب آلفای کرونباخ برای روان

(. در یک پژوهش 9911طلوع تکمیلی ترابی، وکیلی و فتاحی اندبیل، است ) آمدهدستبه 39/1شناسی و وظیفه 21/1، مقبولیت 95/1

، استوهارد 9و روایی همگرا و واگرای آن با اضطراب دندانپزشکی 37/1تا  29/1برای بررسی پایایی در دامنه  دیگر آلفای کرونباخ

 ،یوسفیاست ) آمدهدستبه 19/1و معنادار در سطح  11/1تا  5/1( ضریب همبستگی در دامنه بین 9119) 2ملنبرق و هوگستراتن

                                                           
1. Wife Abuse Questionnair (WAQ) 
2. The Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) 
3. McCrae & Costa 
4. Fernández-del-Río, Ramos-Villagrasa & Barrada 
5. Ortet 
6. dental anxiety 
7. Stouthard, Mellenbergh & Hoogstraten 
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 488                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

های شخصیتی با خودکارآمدی (. در خارج کشور روایی همگرایی سیاهه ویژگی9911 ،طباطباییو  صابری، بینش ،محمد پناه اردکان

 19/1، گشودگی نسبت به تجربه 19/1گرایی ، برون19/1، مقبولیت 11/1شناسی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون برای وظیفه

های در پژوهش (.7191، 9فیلون و والرند-رنر)دالپه، دمرس، و است آمدهدستبه 19/1و معنادار در سطح  15/1رنجورخویی و روان

( و در 7171، 7)روگووسکا39/1تا  91/1در دامنه دیگر برای بررسی پایایی سیاهه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب 

(. 7171، 9ایبانز آرناس، اورتت و-والکر، میکوئیتا، ویدال-اورتتاست ) آمدهدستبه 31/1تا  21/1یک پژوهش دیگر نیز در دامنه 

 محاسبه شد. 11/1در پژوهش حاضر پایایی سیاهه نیز با آلفای کرونباخ بررسی و ضریب 

خرده مقیاس شامل سه زیر سوال و  93این مقیاس  :(1990) 5رید و کولینز( AAS) 1بزرگساالن بستگیدلهای سبك مقیاس

؛ 95و  99، 91، 1، 1، 9 سؤاالتناایمن دوسوگرای اضطرابی با  بستگیدل؛ 92و  99، 97، 3، 9، 9 سؤاالتایمن با  بستگیدل

 سؤاالت(. 9913خانجانی، قنبری و نعیمی، کند )گیری میرا اندازه 93و  92، 99، 91، 5، 7 سؤاالتناایمن اجتنابی با  بستگیدل

، نه 7تا حدودی مخالفم نمره  9 مخالفم نمره کامالًشامل از نوع لیکرت  یادرجه 5روی یک مقیاس  یگذارعالمتتوسط  مقیاس

راگر، کریس، -)فوچشوبر، هیبلر شودمی گذارینمره 5موافق نمره  کامالًو  1تا حدودی موافق نمره  9مخالف و نه موافق نمره 

مره ن های آن باداری بین خرده مقیاسروایی سازه مقیاس توسط سازندگان آن بررسی و همبستگی معنی .(7191کاپفامر و اونتراینر، 

با  بستگیدلهای (. روایی همگرایی مقیاس سبک9111کولینز و رید، است )روایی سازه مقیاس  دهندهنشانکل وجود داشت که 

ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون توسط کولینز و (. 7192، 9ایچنبرگ، سچوت، دکر و سیندالراست )شده  تائیداعتیاد به اینترنت 

گزارش شده است. در داخل  57/1و  29/1، 93/1( برای هر یک از سه زیر مقیاس ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب، 9111) دیر

 بستگیدلو  22/1ناایمن دوسوگرای اضطرابی  بستگیدل، 31/1ایمن  بستگیدلایران پایایی آزمون با ضریب آلفای کرونباخ برای 

( در یک پژوهش دیگر آلفای 9913آبادی، ایی جمالویی، حسنی و نورمحمدی نجفرضاست )گزارش شده  39/1ناایمن اجتنابی 

در خارج از کشور برای بررسی همسانی درونی مقیاس با استفاده از (. 9913فر و جوادی، مرزیاست ) آمدهدستبه 11/1کرونباخ 

 31/1اجتنابی ناایمن  بستگیدلو  25/1طرابی ناایمن دوسوگرای اض بستگیدل، 29/1ایمن  بستگیدلبرای آلفای کرونباخ، ضرایب 

ایمن  بستگیدلبرای در یک پژوهش ضرایب (. 7193، 2جونز، فرالی، اهرلیچ، استرن، لجوز، شاور و کاسیدیاست ) آمدهدستبه

(. 7191، 3نیلگزارش شده است )گوین و مک 25/1اجتنابی ناایمن  بستگیدلو  92/1ناایمن دوسوگرای اضطرابی  بستگیدل، 27/1

-فوچشوبر، هیبلراست )به دست آورده  32/1تا  39/1بررسی نتایج یک پژوهش دیگر ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس را در دامنه بین 

 محاسبه شد. 35/1در پژوهش حاضر پایایی مقیاس نیز با آلفای کرونباخ بررسی و ضریب  .(7191راگر، کریس، کاپفامر و اونتراینر، 

                                                           
1. Dalpé, Demers, Verner-Filion & Vallerand 
2. Rogowska 
3. Ortet-Walker, Mezquita, Vidal-Arenas, Ortet & Ibáñez 
4. Adult Attachment Scale (AAS)  
5. Collins & Read 
6. Eichenberg, Schott, Decker & Sindelar 
7. Jones, Fraley, Ehrlich, Stern, Lejuez, Shaver & Cassidy 
8. Gouin & MacNeil 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 14

https://ijndibs.com/article-1-578-fa.html


 زاده شانه چیحسین                                                                                         ......شخصیت عاملی پنج صفات اساس بر همسران علیه خشونت بینی پیش

  

 

 481                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 هایافته

درصد( زیر دیپلم،  1/91نفر ) 15درصد بود. همچنین بر اساس نتایج  913/5و انحراف معیار سنی  99/91میانگین سنی افراد نمونه 

درصد( دکترا  2/91نفر ) 99درصد( فوق لیسانس و  9/72نفر ) 19درصد( لیسانس،  2/91نفر ) 99درصد( دیپلم،  79+9نفر ) 97

 بودند. 

 ی و نرمال بودن متغیرهای پژوهشهای توصیفشاخص .1جدول 

انحراف  میانگین تعداد  متغیرهای پژوهش 

 معیار

 معناداری  نرمال بودن کشیدگی چولگی

 719/1 919/1 -759/9 719/1 919/17 97/31 951 خشونت علیه همسران

 911/1 759/1 -911/1 917/1 599/91 79/75 951 روان رنجورخویی

 957/1 937/1 -195/9 -995/1 921/97 29/75 951 گراییبرون

 719/1 791/1 -713/9 195/1 111/91 29/91 951 مقبولیت

 111/1 931/1 -951/9 -512/1 151/91 11/79 951 گشودگی نسبت به تجربه

 919/1 719/1 -513/9 997/1 923/2 19/71 951 شناسیوظیفه

 713/1 957/1 -121/1 991/1 199/5 71/91 951 ایمن بستگیدل

 913/1 917/1 -915/9 519/1 953/5 52/92 951 ناایمن دوسوگرای اضطرابی بستگیدل

 757/1 751/1 -517/9 951/1 219/1 19/93 951 ناایمن اجتنابی بستگیدل

عداد تدهد. تعداد، حداقل، حداکثر، میانگین، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی و نرمال بودن متغیرهای پژوهش را نشان می -9جدول 

(، لذا توزیع P>15/1هستند ) 15/1تر از های نرمال بودن بزرگنفر بودند. همچنین از آنجایی سطوح معناداری آماره 951ها آزمودنی

 دهندهنشانکه  ( قرار دارد7تا  -7در بازه ) های پژوهشمتغیر  7و کشیدگی 9باشند. همچنین چولگینمرات دارای توزیع نرمال می

این اصل از نتایج حتوان از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده کرده . لذا میاستبودن توزیع نمرات نرمال 

 ضرایب ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش آمده است.  7در جدول . است نانیاطمقابلهای آماری آزمون

 . ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش2جدول 

 سطح معناداری متغیر مالک= خشونت علیه همسران پژوهشمتغیرهای 

 119/1 921/1** روان رنجورخویی

 1179/1 -991/1** گراییبرون

 119/1 -999/1* مقبولیت

 119/1 -917/1** گشودگی نسبت به تجربه

 119/1 -711/1** شناسیوظیفه

 119/1 -192/1** ایمن بستگیدل

 119/1 933/1** ناایمن دوسوگرای اضطرابی بستگیدل

 119/1 922/1** ناایمن اجتنابی بستگیدل
  19/1مقدار احتمال در سطح     15/1مقدار احتمال در سطح 

                                                           
1. skewness 
2. kurtosis 
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 411                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

شوهران با  گیبستدلهای های شخصیتی و سبکبین ویژگینتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد  -7بر اساس جدول 

بین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد این امر  کهازآنجایی. (P<19/1) داردخشونت علیه زنان رابطه معناداری وجود 

 بستگیلدهای های شخصیتی و سبکبر اساس ویژگی خشونت علیه زنانبینی سازد، لذا برای پیشپذیر میادامه تحلیل را امکان

 آمده است.  9شود که نتایج آن در جداول چندمتغیره استفاده می شوهران از رگرسیون

 شوهران بستگیدلهای های شخصیتی و سبكبینی خشونت علیه زنان بر اساس ویژگی. خالصه مدل و ضرایب رگرسیون پیش8جدول

) بتاضریب استاندارد  بینمتغیرهای پیش

) 

t دوربین واتسون یانسوارتورم  ضریب تحمل معناداری 

 - - 315/1 119/1 - (Constantثابت )

759/9 

 599/7 911/1 119/1 159/91 327/1 روان رنجورخویی

 711/3 979/1 119/1 959/1 539/1 گراییبرون

 239/9 597/1 119/1 129/5 991/1 مقبولیت

 997/1 797/1 117/1 919/7 791/1 گشودگی نسبت به تجربه

 997/9 991/1 111/1 121/7 792/1 شناسیوظیفه

 535/5 921/1 119/1 559/1 113/1 ایمن بستگیدل

 991/99 973/1 111/1 131/9 555/1 ناایمن دوسوگرا بستگیدل

 519/2 999/1 119/1 957/7 119/1 ناایمن اجتنابی بستگیدل

271/11=F 2= 939؛R 2=913/1؛  شدهتعدیلR  395/1؛=R 

 5/7الی  5/9بر اساس نتایج دوربین واتسون بین است.  شدهیبررسچندگانه  یهم خطمفروضه استقالل خطاها و عدم  7در جدول 

بین مشاهده نشد. بر این چندگانه در متغیرهای پیش یخط هماستقالل خطاها است. همچنین  یدهندهنشاناین که  به دست آمد

 ود.ششوهران تبیین می بستگیدلهای های شخصیتی و سبکبر اساس ویژگیخشونت علیه زنان درصد از واریانس  3/91اساس 

 گیریبحث و نتیجه

شوهران  گیبستدل یهاو سبکصفات پنج عاملی شخصیت  همسران بر اساس هیخشونت عل ینیبشیپ هدف از این پژوهش بررسی

 تگیبسدل هایسبکو  یتیشخص یهایژگیو بین نشان داد که بود. نتایج (91-دیکوو) روسیوکرونا  وعیدوران ش یخانگ نهیدر قرنط

واریانس درصد  3/91نیز آشکار کرد که چندگانه نتایج تحلیل رگرسیون رابطه معنادار وجود دارد. خشونت علیه زنان با شوهران 

دهد نشان می های این پژوهشیافته. شودتبیین میشوهران  بستگیدل هایسبکو  یتیشخص یهایژگیو وسیلهبهخشونت علیه زنان 

 روسیوبینی خشونت علیه زنان در دوران شیوع کرونا پیشدر  نقش مهمی شوهران بستگیدل هایسبکو  یتیشخص یهایژگیکه و

( و کانتون، کورتس، کورتس 9915) نژاد، فرزاد و زهراکارخزاعی، نوابیبا نتایج تحقیقات  آمدهدستبهاین نتیجه  .دندار( 91-کووید)

های یبنیز که به توصیف آس یبستگدلنظریه توان گفت که می آمدهدستبهدر تبیین این نتیجه  ( همسویی دارد.7171کانتون )و 

 شکالت زناشوییمبسیاری از بالبی،  بستگیدلبر اساس نظریه  .پردازدناایمن کننده ارتباطات می و موقعیت یبستگدلناشی از سبک 

های سبکالبی، ب بستگیدلبر دیدگاه  .است بستگیدلمحرومیت کودک از مراقبت مادرانه و یا عدم ثبات رابطه کودک با چهره  نتیجه

 وان نامطلوبر ، سالمت جسمی ضعیف، سالمتزندگی پایین تیفیک افسردگی، باالیسطوح  با ناایمن اجتنابیمانند  بستگیدل
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 414                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

قرار دهد و در صورت مهیا بودن سایر مشکالت زوجین  تأثیرتواند زندگی زناشویی را تحت همچنین مشکالتی میهمراه هستند. 

ندگی، از زای زدر جریان وقایع استرس بستگیدلهای بر اساس نتایج یک پژوهش سبک کهطوریبهدچار خشونت زناشویی شوند؛ 

جانی ، رفتارها و تظاهرات هیبستگیدلهای ، از هر یک از سبکزامشکلهای عیتموق نهیدرزمو لذا  شدهفعال، خشونت زناشوییقبیل 

شود که این افراد تجارب رمانتیک و ارتباطی خود را از ناایمن باعث می بستگیدل؛ بنابراین داشتن سبک آورندیبرمخاصی سر 

ت زناشویی کیفی تاًینهاحل تعارض شده و  سازنده ریغهای زناشویی درگیر روش مشکالتدر جریان  جهیدرنتدیدگاه منفی بنگرند و 

 . گرددمی خشونت علیه همدیگرگیرد که منجر به قرار می تأثیرتحت  هاآن

فاقاتی رنجور به آنچه دارند، یا به اتتوان گفت که شوهران روانرنجورخویی شوهران با خشونت علیه زنان میدر تبیین رابطه بین روان

تواند ایی میهبنابراین، چنین ویژگی؛ پردازندگیری و عمل میدهد، با یک ارزیابی و نگاه منفی به تفسیر، نتیجهمیکه پیرامون آنان رخ 

وان تکنند. به عبارتی میروابط آنان را با همسران خود محدود و آنان عالئمی بیشتری از ترس و اضطراب اجتماعی را تجربه می

تعلق فرد به یک فرد خاص و تعصب داشتن در این امر که به  شدتبهر در تحمل استرس و رنجورخویی به توانایی شوهروان گفت

 رنجورخویی شوهران باپذیری از استرس مربوط است. لذا منطقی است که بین روانخشم، کینه و رفتارهای تکانشی و آسیب

گرایی ت که برونتوان گفهران با خشونت علیه زنان میگرایی شوخشونت علیه زنان رابطه وجود داشته باشد. در تبیین رابطه بین برون

ان است. شوهر شدهفیتعربه عنوان گرایش شوهران به درگیر شدن در تعامالت مناسب زناشویی با همسر خود و لذت بردن از آن 

های الیتیشتری در فعفعال با دیگران رابطه دارند و در جستجوی دوستی با دیگران بوده و مشارکت ب طوربهگرا ممکن است برون

رایی گکنند. لذا منطقی است که بین برونمناسب فردی و اجتماعی دارند، چنین شوهرانی کمتر نسبت به همسران خود خشونت می

وان تشوهران با خشونت علیه زنان رابطه منفی وجود داشته باشد. در تبیین رابطه بین مقبولیت شوهران با خشونت علیه زنان می

به عنوان  است که در آن بخشودگی شدهفیتوصو صبوری  پذیریبا صفاتی همچون بخشودگی، مالیمت، انعطاف تیبولمقگفت که 

اند و مالیمت به عنوان گرایش افراد به نرمی برخورد و رفتار تمایل فرد برای بخشیده شدن افرادی که به آن آسیب و صدمه زده

نوان است و صبوری به ع شدهفیتعرپذیری به عنوان تمایل فرد به سازش و همکاری با دیگران کردن با دیگران اشاره دارد. انعطاف

 است. همچنین مقبولیت به عنوان به گرایش افراد به شدهفیتوصهای مختلف تمایل فرد به آرام ماندن و عصبانی نشدن در موقعیت

، یتگازخودگذش، مهربان و دارای خصیصه دوستنوع، روراست، ماداعتقابلهمسان بودن با دیگران است. افراد با ویژگی مقبولیت، 

هستند. لذا منطقی است که بین مقبولیت شوهران با خشونت علیه زنان رابطه منفی وجود داشته  قلبخوشپیرو، متواضع و فروتن و 

ت به تجربه به که گشودگی نسبتوان گفت در تبیین رابطه بین گشودگی نسبت به تجربه شوهران با خشونت علیه زنان می باشد.

ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه به تمایل فرد برای  است. شدهفیتعرهای جدید عنوان تمایل افراد برای تجربه موقعیت

بر گستره  دتوانشود. وقتی ویژگی گشودگی نسبت به تجربه در فرد قوی باشد، میپذیری و خردورزی اطالق میکنجکاوی، انعطاف

، ابعاد مختلف شناختیرواناساسی  ، با ارضای نیازهایاثر گذاشته ینیبخوشهای رشد شخصی و ط اجتماعی، فراهم نمودن زمینهرواب

شود و شوهران در چنین فضایی کمتری خشونت قرار دهد و سبک عملکرد بهتر فرد در زندگی زناشویی می تأثیرفردی را تحت 

کنند. لذا منطقی است که بین گشودگی نسبت به تجربه شوهران با خشونت علیه زنان رابطه وجود داشته باشد. در تبیین زناشویی می
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 411                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ا و تمایالت هشناسی که شامل دو توانایی کنترل تکانه وظیفهتوان گفت که رابطه بین وظیفه شناسی شوهران با خشونت علیه زنان می

. افراد و اجرای وظایف اشاره دارد یدهسازمانه در رفتار برای رسیدن به اهداف است، به طراحی، همراه با استفاده از طرح و برنام

گرا هستند و شاخص اصلی آن در افراد نظم درونی )منضبط بودن( است که پذیر و هدف، مسئولیتنانیاطمقابلافرادی  شناسفهیوظ

شتری را از مثبت بی یهاکنندهتیتقوهستند،  شناسفهیوظه سازگار و یعنی افرادی ک؛ های محیطی باشندممکن است به علت پاداش

کنند و لذا بهزیستی ذهنی باالتری را تجربه کنند. لذا منطقی است که بین وظیفه شناسی شوهران با خشونت علیه دیگران دریافت می

 زنان رابطه وجود داشته باشد.

کاغذی بود که به دلیل شیوع کرونا -مداد صورتبهها شرایط اجرای پرسشنامههای اصلی این پژوهش مهیا نبودن یکی از محدودیت

زنان شانس همه  رونیازاهای اجتماعی مجازی پرداخته شد. ها از طریق شبکه( به اجرای مجازی پرسشنامه91-کووید) روسیو

برای شرکت در پژوهش یکسان نبود و تنها کسانی قادر به شرکت در پژوهش بودند که دسترسی به اینترنت و فضای مجازی  متأهل

است،  ودهبو شوهران آنان در شهر تهران  متأهلزنان های این تحقیق، محدود به استفاده از نتایج باید دقت داشت که یافته درداشتند. 

طالعه حاضر از نوع مطالعات . مباید محتاطانه عمل کرد شهرهادیگر به  هاآنو شوهران  متأهلنان به زبنابراین در تعمیم نتایج 

هران با خشونت شو بستگیدلهای های شخصیتی و سبکبین ویژگی آمدهدستبهاست، لذا روابط از نوع توصیفی بوده همبستگی 

و حجم  گیری در دسترستعبیر کرد. انجام این پژوهش با روش نمونه تفسیر و عنوان روابط علت و معلولی توان بهرا نمیعلیه زنان 

تیجه تری از ندر دسترس بود این احتمال وجود داشت که نتایج متفاوت یتربزرگنمونه  کهیدرصورتنمونه کمتری مقدور بود. 

ن شود دانشجویان و پژوهشگران چنیپذیری بیشتر نتایج پیشنهاد میآمد. برای تعمیماز پژوهش حاضر به دست می آمدهدستبه

شود که مدل پژوهش حاضر پیشنهاد می. فراهم شود آمدهدستبهتا شواهدی از روابط هایی را در سایر شهرها تکرار کنند پژوهش

ی ات طولقرار دهند. استفاده از مطالع یموردبررسبینی خشونت علیه زنان بر اساس سایر کارکردهای شخصیتی و تحولی یعنی پیش

 تواند برای بررسی این مطالعه سودمندتر باشد. به این صورت که پیشنهاد( میکیفی و کمیترکیبی شامل ) قیتحقهای و سایر روش

ی ارشد و د. به دانشجویان کارشناسپرداخته شوبر خشونت علیه زنان  مؤثرعوامل گردد با استفاده از یک مطالعه کیفی به بررسی می

یری گشود در صورت امکان با انتخاب نمونه با حجم بیشتر و برگزیدن روش نمونهپژوهشگران پیشنهاد میدکتری و همچنین 

ستاوردها داز پژوهش حاضر به دست آید.  آمدهدستبهتری از نتیجه تصادفی محدودیت پژوهش حاضر را برطرف کنند تا نتایج دقیق

توانند با تبیین های پژوهش میعملی مطرح کرد. در سطح نظری، یافته در دو سطح نظری و توانیمو پیامدهای این پژوهش را 

علیه  خشونتهای موجود در زمینه به گسترش دانش، مفاهیم و مدل بستگیدلهای های شخصیتی و سبکویژگی نحوه اثرگذاری

در  شناختیروانسترش دانش گ منظوربههای جدیدتر تواند راهگشای پژوهشکمک کنند. همچنین، نتایج پژوهش حاضر میزنان 

 ربطیذهای توان در سازمانهای این پژوهش میدر سطح عملی، از یافته شود.خشونت علیه زنان گیری زمینه عوامل مؤثر بر شکل

غربالگری شوهران دارای جهت خصوصی، مراکز مشاوره کمیته امداد و بهزیستی  شناختیروانمانند مراکز مشاوره و خدمات 

ی و مشاوران خانواده و روانشناسان بالین کمک شود بستگیدلهای های شخصیتی و سبکزناشویی با استفاده از ویژگیخشونت 

 توانند بر این اساس از نتایج این پژوهش استفاده کنند. می
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 411                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 منابع

 بینی خودکارآمدی تحصیلی در پیش بستگیدلهای نقش سالمت خانواده و سبک(. 9911)سجاد.  ،سعادتو  ؛عذرا، اعتمادی

 .915-719(، 1)3، پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی -دوماهنامه علمیدانشجویان. 

 فصلنامه . دیدگی در زنانو خشونت یبستگدلهای رابطه سبک (.9919لیلی؛ پیروزی، دارا؛ ملکی، قیصر؛ و شیرین بیان، فتانه. ) ،پناغی

 . 91-99(، 71)3خانواده پژوهی، 

 (. شیوع خشونت خانگی علیه زنان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه 9931آرش. ) ،اکابری ؛ ونغمه ،رزاقی ؛موسی الرضا، تدین فر

 .91-12، (9) 92 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار .9939کننده به مراکز بهداشتی درمانی سبزوار در سال 

 ( .9913خانجانی، مهدی؛ قنبری، فرشته؛ و نعیمی، ابراهیم .)یتیترب یهاو سبک بستگیدلارتباط کارکرد خانواده، سبک  یبررس 

 .979-917(، 92)91فرهنگ مشاوره و روان درمانی، . در نوجوانان ینترنتبه ا یادبا اعت ینوالد

 ( .9913خانجانی، مهدی؛ قنبری، فرشته؛ و نعیمی، ابراهیم .)یتیترب یهاو سبک بستگیدلارتباط کارکرد خانواده، سبک  یبررس 

 .979-917(، 92)91فرهنگ مشاوره و روان درمانی، . در نوجوانان ینترنتبه ا یادبا اعت ینوالد

 های روانسنجی مقیاس پرخاشگری بررسی ویژگی(. 9915)کیانوش.  ،زهراکار ؛ وولی اهلل ،فرزاد ؛شکوه ،نژادنوابی ؛سمانه ،خزاعی

 .25-33(، 7)91، شناختیروانفصلنامه پژوهش در سالمت پنهان ارتباطی در زوجین ایرانی. 

 با تصویربدنی دانش آموزان  بستگیدل هایسبکرابطه خودکارآمدی عمومی و (. 9912)قربان.  ،فتحی اقدمو  ؛فاطمه ،خورشیدی

 .71-91(، 9)9، روان پرستارینشریه دختر. 

 در رفتارهای پرخطر  بستگیدلهای نقش سبک (.9913آبادی، محمد. )رضایی جمالویی، حسن؛ حسنی، جعفر؛ و نورمحمدی نجف

 . 997-979(، 9)71فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، . نوجوانان پسر مقطع متوسطه دوم

 حمایت اجتماعی و استرس ادراک همسر آزاری(. رابطه بین 9919انان، نوشین. )ستوده ناورودی، سیدامید؛ زینعلی، شینا؛ و خستگ ،

 . 75-97(، 93)77و مامایی جامع نگر،  یپرستار شده در زنان دارای همسران معتاد و غیر معتاد شهر رشت.

 بر وضیعت سالمت روان افراد جامعه:  91-گسترش بیماری کووید شناختیروانآثار (. 9911)محمدتقی.  ،محمدی ؛ وشیما ،شهیاد

 .931-917(، 7)77، مجله طب نظامیمطالعه مروری. 

 رابطه صفات شخصیت و رضایت زناشویی بر اساس (. 9911)اعظم.  ل،فتاحی اندبی؛ و پریوش ،وکیلی ؛نادره ،طلوع تکمیلی ترابی

 .11-993(، 9)91 ،شناسی کاربردیروانمجله علمی و پژوهشی . نقش میانجیگر جهت گیری مذهبی

 (. ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سبک 9911معصومه. ) ،تدریس تبریزی ؛ وطیبه ،محتشمی ؛مهناز ،علی اکبری دهکردی

 . 999-922(، 99)1، فصلنامه روانشناسی سالمت. 91-گیری ابتال به ویروس کوویدزندگی در زمان همه

 ( .بررسی میزان 9931قهاری، شهربانو؛ عاطف وحید، محمدکاظم؛ و یوسفی، حمید .)در دانشجویان دانشگاه آزاد تنکابن  همسر آزاری

 .39-31(، 51)95مجله علوم پزشکی مازندران، . 9937سال 

 ( .ا9917کرمی، حوریه؛ خاکباز، حمید؛ سهرابی، فرامرز؛ براتی سده، فرید؛ و فرهادی، محمد حسن .) ثربخشی درمان شناختی و رفتاری

شی، فصلنامه توانبخو افزایش رضایت زناشویی افراد مبتال به سوء مصرف مواد مخدر.  همسر آزاریگروهی مدیریت خشم بر کاهش 

91(9 ،)11-19 . 
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 411                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 یتی در های شخص، ناگویی هیجانی و ویژگیبستگیدلهای (. نقش ممیزی سبک9913فر، عطیه؛ و جوادی، محمد جعفر. )مرزی

 .51-39(، 99)1پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، آموزان دارای اعتیاد به اینترنت: تحلیل تابع تشخیصی. تشخیص دانش

 ( .9932معزی، معصومه؛ اعظمی، مهران؛ شاکری، مصطفی؛ و پورحیدر، بهروز.)  خشونت خانگی علیه زنان و ارتباط آن با سالمت

 .71-75(، 9) 99، علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالممجله . 9935-استان چهار محال و بختیاری-روان زنان

 های شخصیتی در تشخیص دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت نقش ممیزی ویژگی(. 9913)علیرضا.  ،دلقندی ؛ وسعید ،ویسی

 .9-9(، 93)1، های نوین در علوم رفتاریپیشرفتکلمن(. -مک کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-)آزمون سه مدل شخصیتی کاستا

 بینی نقش صفات شخصیت در پیش(. 9911)پگاه.  ،طباطباییو  ؛عاطفه ،صابری ؛نفیسه، بینش ؛عذرا ،محمد پناه اردکان ؛رحیم ،یوسفی
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