
 

 هگزاکو شخصیتی هایویژگی و هویت هایسبک اساس بر تحصیلی کاریاهمال بینیپیش 

 (91-کووید) ویروس کرونا شیوع از ناشی مجازی آموزش دوران در آموزاندانش

 1کاشانی قناعتی جمیله

 (.سئولم نویسنده). ایران ن،تهرا روانشناسی، گروه الکترونیکی، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه بالینی، روانشناسی ارشد کارشناس .1
 858-863، صفحات 1011 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 22/11/1011تاریخ پذیرش:                                  22/12/1911تاریخ وصول: 

 چکیده

ز این بنابراین هدف ا؛ آموزان گذاشته استهای تحصیلی دانشی بر جنبهکرونا و اجرای قرنطینه، اثرات مختلف گیری بیماریهمه

دوران  آموزان درهای شخصیتی هگزاکو دانشهای هویت و ویژگیتحصیلی بر اساس سبک کاریاهمالبینی پژوهش بررسی پیش

جامعه آماری این بود.  و از نوع همبستگی کمی( بود. طرح پژوهش، 91-کووید) روسیوآموزش مجازی ناشی از شیوع کرونا 

نفر از این  951به این منظور تعداد بودند.  9911-9011آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی کلیه دانشپژوهش 

گیری در دسترس انتخاب خواهند شد و به و به روش نمونه( 7112همکاران )و  تاپاچنیکپلنت از آموزان با استفاده از فرمول دانش

( 7199( برزونسکی و همکاران )RISI) تیهوهای سیاهه سبک(، 9911( سواری )APQ) یلیتحص کاریاهمالپرسشنامه یاس مق

با استفاده از ضریب  شدهآوریجمعهای داده پاسخ دادند.( 7111) یل( اشتون و HEXACO-PIو سیاهه شخصیت هگزاکو )

شخصیتی هگزاکو  هایهای هویت و ویژگیسبک بین. نتایج نشان داد که همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد

درصد  8/55نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که (. P<19/1رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )تحصیلی  کاریاهمالبا 

ژوهش نشان های این پد. یافتهشودمیبیین تهای شخصیتی هگزاکو های هویت و ویژگیسبک وسیلهبهتحصیلی  کاریاهمالواریانس 

 دارند.تحصیلی  کاریاهمالبینی نقش مهمی در پیشهای شخصیتی هگزاکو های هویت و ویژگیسبکدهد که می

 .هگزاکو شخصیتی هایویژگی و هویت هایسبک تحصیلی، کاریاهمالکلیدواژه:  

 
 1011 سال، پنجم پنجاه وره ، شماششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 950                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

اگرچه این ویروس به سایر کشورها سرایت پیدا کرد.  ازآنجاچین آغاز شد و  9در ووهان 7191کرونا ویروس جدید در دسامبر سال 

 0ی عضالنی( همراه با عالیمی همچون سرفه، تب، سردرد و دردها7179و همکاران،  9تام) 7خفیفی از سندرم عفونت مالیم منشأ

اکنون (. پیدایش این بیماری هم7179و همکاران،  5جیانگاست )اختالالت گوارشی همراه  ندرتبهو  (7171و همکاران،  5گیوا)

 یاجتماعتوان به تجربه انگ می هاآن ازجملههای بسیاری با خود به همراه دارد یک بحران سالمت عمومی است که چالش عنوانبه

و همکاران،  8منزیسمرگ )(، اندوه 9911باقری شیخانگفشه و صادقی چوکامی، ) یعمل-(، وسواس فکری7179، و همکاران 2ایکسو)

گیری کرونا ویروس، اجرای قرنطینه و فاصله گیری بیماریهمه (.7179و همکاران،  91داسیلواکرد )اشاره  1( و اضطراب کرونا7171

افرادی که بیشتر به دنبال و  آموزان گذاشته استدانش ژهیوبهماعی افراد جامعه های روانی و اجتاجتماعی، اثرات مختلفی بر جنبه

همکاران،  سلیمی وکنند )اخبار و اطالعات ویروس کرونا در سطح اینترنت هستند ممکن است حاالت اضطرابی بیشتری را تجربه 

پیدا  99و اعتیاد بیشتری به تلفن همراهآموزان وابستگی در مدارس، دانش با مجازی شدن آموزش(. از سوی دیگر، 9011

 (. 7179و همکاران،  97)موهانکنندمی

ه بودن آن ب حملقابلبزرگ و  شینماصفحهاندازه  چراکهاند، های شخصی را نیز گرفتههای هوشمند تا حدودی جای رایانهتلفن

تواند به تماس، ارسال ایمیل، تماشا هوشمند، یک فرد میدهد در هر زمان و مکانی از آن استفاده کنند. با یک تلفن کاربران اجازه می

ر د وگذارگشتها و اطالعات تماس، های ویدئویی و موسیقی، پیگیری قرار مالقاتها، بازیها و فیلمگذاری عکسو به اشتراک

(. با همه این امکانات و 9911رسولی، ) دینمابرای مثال، واتساپ( استفاده ) یصوتهای چت و تماس اینترنت بپردازد و از برنامه

و  99انسولیوسازد )را دچار اعتیاد به تلفن همراه  کنندهاستفادهتواند فرد و بدون مدیریت زمانی از آن می هیرویبمزایا استفاده 

(. 7171و همکاران،  95لیشوند ) 90تحصیلی کاریاهمال( و به همین سبب در انجام تکالیف درسی خود دچار 7179همکاران، 

است.  شدهفیتوصهای درسی مهم در زمان مقرر تعمدی در آغاز یا کامل نمودن فعالیت تأخیر عنوانبهتحصیلی  کاریمالاه

و دلخواه  تحصیلی فرض یا عزم به پایان رساندن کاری را داشتن ولی در اتمام آن در زمان مورد انتظار کاریاهمال، دیگرعبارتیبه

                                                           
1. Wuhan 
2. syndrome infectious mild 
3. Tam 
4. myalgia 
5. Giwa 
6. Jiang 
7. Xu 
8. Menzies 
9. coronavirus anxiety 
10. Da Silva 
11. mobile phone addiction 
12. Mohan 
13. Sullivan 
14. academic procrastination 
15. Li 
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 955                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

(. بر اساس پیشینه 9918آغاجی و همکاران، ؛ به نقل از قره9128و همکاران،  9زیساتست )ا شدهتعریفخود دچار شکست شدن 

 (9910میرعرب رضی و جعفری، دارند )آموزان نقش معنادار تحصیلی دانش کاریاهمالبینی های هویت در پیشسبکپژوهش، 

هویتی را  0هایو بحران 9بوده و افراد تعارضات 7ارجاعی-بر اساس این نظریه پردازش اطالعات هویتی بر اساس چهارچوب خود

را ارزیابی کند(، تحلیل هنجاری  هاآن)تمایل به تعویق انداختن در مورد رویدادهای اطراف تا زمانی که بتواند  5از طریق تعویق

یری( گتعارض انگیز و تصمیمهای انداختن در موقعیت تأخیر)همنوایی با انتظارات و دستورهای افراد مهم و گروه مرجع( و اجتناب )

های ویژگی(. همچنین پیشینه پژوهش نشان داده است که 7198و همکاران،  5؛ به نقل از یانگ7199کنند )بزرونسکی، طی می

های شخصیتی ویژگی (.9910سوری نژاد و همکاران، کنند )آموزان تبیین تحصیلی را در دانش کاریاهمالتوانند شخصیتی می

های ی. ویژگاستدائم وجود دارند و موجب تمایز وی از سایرین  طوربه تقریباًهایی که در وجود یک فرد جموع ویژگیهگزاکو به م

 کنندهعیینتاست که  شدهتعریفهای عاطفی، احساسی، شناختی و مفهومی فرد نظامی از درون سیستم عنوانبهشخصیتی هگزاکو 

، توافق، پذیری، برونگراییفروتنی، هیجان -. ابعاد شخصیتی هگزاکو ابعاد صداقتانسان به محیط است فردمنحصربههای واکنش

 کاریاهمالبینی پیشبا توجه به آنچه گفته شد (. 7191، 2اشتون و لی) شودمیشناسی، باز بودن نسبت به تجربه را شامل وظیفه

ما های شخصیتی هگزاکو در ارتباط باشند، اویژگی های هویت وتئوری و برخی مبانی پژوهشی با سبک ازنظرتواند تحصیلی می

 رارگرفتهق موردبررسیآموزان دختر را نشان داده باشد کمتر در دانش ویژهبهپژوهشی که رابطه این متغیرها را در پیشینه پژوهش 

های هویت و سبکتحصیلی بر اساس  کاریاهمالشود که آیا مطرح می سؤالپژوهشی این  خألاست، لذا در جهت رفع این 

بینی ( قابل پیش91-کووید) روسیوآموزان در دوران آموزش مجازی ناشی از شیوع کرونا های شخصیتی هگزاکو دانشویژگی

 است؟

 روش پژوهش

ن پژوهش جامعه آماری ایشود و از رگرسیون استفاده شد. بینی انجام میپیش باهدفپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی که 

داوطلبانه دسترس )گیری در بودند. به روش نمونه 9911-9011آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی دانشکلیه 

 کهازآنجایینفر برآورد شد.  951( حجم نمونه 7112همکاران )و  8از پلنت از تاپاکینگ n=50+8mو مجازی( و بر طبق فرمول 

ها وجود نداشت برای ( بود و امکان اجرای مداد کاغذی پرسشنامه91-کووید) روسیوزمان اجرای پژوهش در دوران شیوع کرونا 

ها در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. در سطح داده وتحلیلتجزیهها از روش آنالین استفاده شد. جهت اجرای پرسشنامه

یدگی های تحقیق شامل آزمون کجی و کشوضهتوصیفی جهت سنجش متغیرهای تحقیق از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. مفر

                                                           
1. Ziesat 
2. self-referent 
3. conflicts 
4. crises 
5. procrastination 
6. Yang 
7. Ashton &Lee  
8. Tabachnick 
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 955                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

برای  2و تورم واریانس 1، آزمون ضریب تحملاستقالل خطاهابرای نرمال بودن توزیع نمرات، آزمون دوربین واتسون برای آزمون 

 ریبها از ضبود. در سطح استنباطی جهت بررسی روابط بین متغیرها در صورت نرمال بودن داده 3بررسی عدم همخطی چندگانه

 استفاده شد. 70نسخه  SPSS افزارنرمهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از 

 ابزار پژوهش

 سؤاالتعمدی با  کاریاهمالمؤلفه  9 سؤال 97شامل این پرسشنامه (: 0931( سواری )APQ) 4تحصیلی کاریاهمالپرسشنامه 

، 91 سؤاالتبرنامگی با ناشی از بی کاریاهمال؛ 1و  8، 2، 5 سؤاالتنی با ناشی از خستگی جسمی/روا کاریاهمال؛ 5 ,0، 9، 7، 9

گذاری ای نمرهدرجه 5لیکرت  صورتبه(. سؤاالت پرسشنامه 9918پور، زاده شیخالر و صادقطهماسبکند )گیری میاندازه 97و  99

 یردگنمره تعلق می  0نمره و همیشه  9بیشتر اوقات  نمره، 7 اوقاتبعضینمره،  9 ندرتبهنمره،  1شود به این صورت که هرگز می

(. سازنده پرسشنامه برای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده کرده است که 9918پور و فرخی، نیا، درتاج، علیهاتف)

و کل  21/1برنامگی از بیناشی  کاریاهمال، 51/1ناشی از خستگی جسمی/روانی  کاریاهمال، 22/1عمدی  کاریاهمالضرایب 

است  آمدهدستبه 85/1اعتبار با آلفای کرونباخ ضریب (. در یک پژوهش دیگر، 9911سواری، است ) شدهگزارش 85/1پرسشنامه 

اعتبار پرسشنامه  دهندهنشاناست که  شدهگزارش 89/1(. در پژوهشی دیگر ضریب آلفای کرونباخ 9910میرعرب رضی و جعفری، )

که  است شدهاستفادهها با نمره کل در پژوهش جهت بررسی روایی پرسشنامه از همبستگی گویه(. 9915و خشوعی،  زارعیاست )

روایی سازه پرسشنامه است و  دهندهنشاناند که معنادار بوده 19/1 سطحو همگی در  21/1تا  05/1ضرایب همبستگی در دامنه بین 

  به دست آمد. 25/1در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ (. 9918البرزی و همکاران، ) است شدهمحاسبه 21/1همچنین آلفای کرونباخ 

با  2هویت اطالعاتی مؤلفهدارد که چهار  سؤال 01این سیاهه  :(3109و همکاران ) 6( برزونسکیRISI) 5های هویتسیاهه سبک

؛ هویت 01و  90، 97، 78، 79، 79، 91، 91، 0 سؤاالتبا  8؛ هویت هنجاری92و  95، 99، 91، 75، 75، 98، 95، 5، 5، 7 سؤاالت

، 71، 95، 90، 97، 99، 1، 2، 9 سؤاالتبا  91؛ تعهد هویت98و  95، 99، 71، 72، 70، 92، 99، 8، 9 سؤاالتبا  1سردرگم یا اجتنابی

 کامالًصورت که شوند. به این گذاری میلیکرت نمره ایدرجهپنجبر اساس یک طیف  سؤاالتکند. گیری میرا اندازه 91و  77

، برزونسکی و همکارانگیرد )نمره تعلق می 5موافقم  کامالًنمره و  0نمره، موافقم  9تا حدودی موافقم  نمره 7نمره، مخالفم  9مخالفم 

تا  نمره 0نمره، مخالفم  5مخالفم  کامالًکه  ترتیباینبهشود گذاری میمعکوس نمره صورتبه 91، 95، 97، 1 سؤاالت(. 7199

گیرد. در داخل ایران برای بررسی اعتبار سیاهه از آلفای نمره تعلق می 9موافقم  کامالًنمره و  7نمره، موافقم  9موافقم  حدودی

                                                           
1. Tolerance 
2. variance inflation factor  (VIF) 
3. multicollinearity 
4. academic procrastination questionnaire (APQ) 
5. Revised Identity Style Inventory (RISI) 
6. Berzonsky 
7. information-oriented 
8. normative 
9. diffuse-avoidant identity styles 
10. commitment 
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 952                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

است  آمدهدستبه 51/1و سردرگم/اجتنابی  52/1، هنجاری 29/1است که ضرایب برای هویت اطالعاتی  شدهاستفادهکرونباخ 

)اکبری و همکاران، 85/1های دیگر جهت بررسی اعتبار سیاهه آلفای کرونباخ ن در پژوهش(. همچنی9911)پورابراهیم و همکاران، 

(. روایی همگرایی توسط سازندگان بررسی 9911راد، قناعتی کاشانی، شکرگزار و همتیاست ) آمدهدستبه 29/1( و ضریب 9918

-و سردرگم 91/1، هنجاری 99/1 اطالعاتیهویت روزنبرگ برای  نفسعزتاست که ضریب همبستگی با سیاهه  شدهدادهو نشان 

برزونسکی روایی همگرایی سیاهه است ) دهندهنشاناست که  شدهگزارشدار معنی 15/1است که در سطح  آمدهدستبه 98/1اجتنابی 

 87/1تا  29/1 در دامنه هامؤلفهو  27/1 سؤاالتدر یک پژوهش دیگر ضرایب آلفای کرونباخ برای کل (. همچنین 7199و همکاران، 

 به دست آمد. 87/1در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ (. 7191، 9است )کائور و تونگ شدهمحاسبه

-صداقت مؤلفهبوده که شش  سؤال  51این سیاهه شامل  (:3113) یل( اشتون و PI-HEXACO) 3سیاهه شخصیت هگزاکو

، 51، 59، 02، 09، 95، 71، 79، 92، 99، 5 سؤاالتبا  هیجان پذیری، 51و  50، 08، 07، 95، 91، 70، 98، 97، 5 سؤاالتفروتنی با 

، 52و  59، 05، 91، 99، 72، 79، 95، 1، 9 سؤاالت، توافق با 58و  57، 05، 01، 90، 78، 77، 95، 91، 0 سؤاالتگرایی با برون

، 92، 99، 75، 91، 99، 2، 9 سؤاالتبا  تجربه، باز بودن نسبت به 55و  51، 00، 98، 97، 75، 71، 90، 8، 7 سؤاالتشناسی با وظیفه

(. به این 7171و همکاران،  9لنیسباشد )مکای لیکرت میدرجه 5 صورتبهگذاری سیاهه کند. نمرهگیری میرا اندازه 55و  01، 09

شود گذاری میهنمر 5موافقم نمره  کامالًو  0، موافق نمره 9، نظری ندارم نمره 7، مخالف نمره 9مخالفم نمره  کامالًصورت که 

، 08، 05، 00، 07، 09، 95، 97، 99، 91، 78، 75، 70، 79، 71، 91، 95، 90، 97، 91، 1، 9 سؤاالت(. 9911هاشمی و همکاران، )

، مخالف 5مخالفم نمره  کامالًگردد به این صورت که به گزینه گذاری میمعکوس نمره صورتبه 51و  51، 52، 55، 55، 59، 57، 01

(. در داخل ایران برای 9918مصباحی و همکاران، ) یردگتعلق می 9موافقم نمره  کامالًو  7، موافق نمره 9ری ندارم نمره ، نظ0نمره 

است و روایی  آمدهدستبه 89/1تا  27/1است که ضرایب در دامنه  شدهاستفادهبررسی قابلیت اعتماد سیاهه از آلفای کرونباخ 

و معنادار  55/1آید. ضریب ( به دست می7110) 5و کاستا مک کری 0ج عاملی شده شخصیتهمگرایی سیاهه هگزاکو با سیاهه پن

(. در یک پژوهش برای بررسی اعتبار سیاهه از آلفای کرونباخ 9910رحمانی ملک آباد و همکاران، است ) آمدهدستبه 19/1در سطح 

(. در خارج از 9911کرمی و همکاران، است ) شدهمحاسبه 21/1( و 9918)ویسی و دلقندی،  81/1است که ضریب  شدهاستفاده

و همکاران،  5)ولک29/1تا  52/1است که ضرایب در دامنه  شدهاستفادهکشور برای بررسی قابلیت اعتماد سیاهه از آلفای کرونباخ 

، 89/1فروتنی -(. آلفای کرونباخ برای صداقت7171و همکاران،  2دی ویرساست ) شدهمحاسبه 81/1تا  01/1( و ضرایب 7191

                                                           
1. Kaur & Tung 
2. HEXACO Personality Inventory (HEXACO-PI) 
3. MacInnis 
4. Neo Five-Factor Inventory (NEO-FFI) 
5. McCrae & Costa 
6. Volk 
7. De Vries 
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 958                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

-باربوسااست ) شدهگزارش 89/1، باز بودن نسبت به تجربه 89/1شناسی ، وظیفه89/1، توافق 89/1گرایی ، برون87/1پذیری هیجان

 به دست آمد. 19/1در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ (. 7171و همکاران،  9کاماچو

 هایافته

 های متغیرهای پژوهش. شاخص0جدول 

متغیرهای  

  پژوهش

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه تعداد

 175/1 -015/1 517/2 18/72 95 99 951 تحصیلی کاریاهمال

 -251/1 -955/1 921/8 18/71 09 99 951 هویت اطالعاتی

 -797/1 -995/1 129/8 95/79 09 99 951 هویت هنجاری

 -518/1 -799/1 810/8 79/79 01 99 951 اجتنابی-هویت سردرگم

 190/1 991/9 011/8 55/71 01 97 951 تعهد هویت

 -511/1 -055/1 559/2 85/79 97 90 951 فروتنی-صداقت

 -225/1 -099/1 229/0 99/71 99 99 951 هیجان پذیری

 -515/1 -785/1 8225 51/77 99 90 951 ییگرابرون

 -519/1 -059/1 011/5 9971 99 90 951 توافق

 -259/1 -077/1 110/0 89/91 71 99 951 یشناسفهیوظ

 -859/1 -785/1 909/5 01/79 99 90 951 باز بودن نسبت به تجربه

هد. تعداد درا نشان میهای شخصیتی هگزاکو های هویت و ویژگیتحصیلی، سبک کاریاهمالهای توصیفی شاخص -9جدول 

دهد قرار دارد که این نشان می( 7تا  -7متغیرهای پژوهش در بازه ) 9و کشیدگی 7نفر بودند. همچنین مقدار چولگی 951ها آزمودنی

نتایج آزمون دوربین واتسون برای استقالل خطاها و مفروضه عدم ، 7متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال برخوردارند. در جدول 

  آمده است. 0همخطی چندگانه

 دم همخطی چندگانه. نتایج آزمون دوربین واتسون برای استقالل خطاها و ع3جدول 

 دوربین واتسون )خودهمبستگی( تورم واریانس ضریب تحمل بینمتغیرهای پیش

 728/9 287/1 تحصیلی کاریاهمال

101/7 

 978/9 885/1 هویت اطالعاتی

 799/9 875/1 هویت هنجاری

 501/2 995/1 اجتنابی-هویت سردرگم

 011/2 995/1 تعهد هویت

 159/9 109/1 فروتنی-صداقت

 127/9 197/1 هیجان پذیری

                                                           
1. Barbosa-Camacho 
2. skewness 
3. kurtosis 
4. multicollinearity 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 16

https://ijndibs.com/article-1-606-fa.html


 کاشانی قناعتی                                                                                                                  ......و هویت های سبک اساس بر تحصیلی اهمالکاری بینی پیش

  

 

 951                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 079/5 905/1 گراییبرون

 599/5 905/1 توافق

 109/7 209/1 شناسیوظیفه

 927/7 899/1 باز بودن نسبت به تجربه

باشد،  5/7تا  5/9دهد. بر اساس قاعده اگر شاخص دوربین واتسون باید بین را نشان می 9واتسون-نتایج آزمون دوربین -7جدول 

 وردنظرمدوربین واتسون متغیرهای  آماره کهازآنجاییبین از استقالل مناسب برخوردار هستند. آن است که متغیرهای پیش دهندهنشان

از  کدامهیچ همچنینی استقالل مناسب متغیرهای پژوهش است. دهندهنشانبه دست آمد که این  5/7الی  5/9این پژوهش بین 

باشند. نمی 91تر از حد مجاز از مقادیر عامل تورم واریانس بزرگ کدامهیچو  9/1حد مجاز  از ترکوچکمقادیر آماره تحمل 

های پارامتریک ضریب توان از آزمونبین است، میعدم وجود همخطی چندگانه در متغیرهای پیش دهندهنشاننتایج  کهازآنجایی

ضرایب ماتریس همبستگی  9در جدول شماره است.   اطمینانقابل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده نمود و نتایج آن

 بین متغیرهای پژوهش آمده است. 

 . ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش9جدول 

 سطح معناداری تحصیلی کاریاهمالمتغیر مالک=  متغیرهای پژوهش

 119/1 -881/1** هویت اطالعاتی

 119/1 890/1** هویت هنجاری

 119/1 290/1** اجتنابی-هویت سردرگم

 119/1 -588/1** تعهد هویت

 119/1 -502/1* فروتنی-صداقت

 119/1 055/1** هیجان پذیری

 119/1 -551/1** گراییبرون

 119/1 -581/1* توافق

 119/1 -590/1** شناسیوظیفه

 119/1 -581/1** باز بودن نسبت به تجربه

  19/1مقدار احتمال در سطح     15/1ار احتمال در سطح مقد 

در )های شخصیتی هگزاکو های هویت و ویژگیسبکبین نتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد  9بر اساس جدول 

 بین متغیرهای پژوهش کهازآنجاییرابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تحصیلی  کاریاهمالدرصد اطمینان( با  11خطا و  19/1سطح 

های بکستحصیلی بر اساس  کاریاهمالبینی سازد، لذا برای پیشپذیر میی وجود دارد این امر ادامه تحلیل را امکانرابطه معنادار

آمده  5و  0شود که نتایج آن در جداول از رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده می های شخصیتی هگزاکوهویت و ویژگی

 است. 

 

                                                           
1. durbin-watson 
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 951                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 های شخصیتی هگزاکوهای هویت و ویژگیسبکبر اساس تحصیلی  کاریاهمالنس . خالصه مدل و تحلیل واریا4جدول 

 آمدهدستبهمقدار  شاخص

 899/1 (MRهمبستگی چندگانه )

 558/1 )ضریب تعیین( Rمجذور 

 557/1 شدهتعدیل Rمجذور 

 F 817/52آماره 

 F 119/1سطح معناداری

 کاریاهمالا بهای شخصیتی هگزاکو های هویت و ویژگیسبکچندگانه بین  نتایج نشان داد که ضریب همبستگی -0با توجه جدول 

های های هویت و ویژگیسبک بر اساستحصیلی  کاریاهمالدرصد از واریانس  8/55است. همچنین  899/1برابر تحصیلی 

 شدهرائهادن مدل رگرسیونی مناسب بو دهندهنشان راههیکتبیین شود. همچنین نتایج معنادار تحلیل واریانس شخصیتی هگزاکو 

 ضرایب رگرسیون چندگانه به روش همزمان آمده است.  -5است. در جدول 

 های شخصیتی هگزاکوهای هویت و ویژگیسبکبر اساس تحصیلی  کاریاهمالبینی . ضرایب رگرسیون چندگانه پیش5جدول 

 داریسطح معنا t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینمتغیرهای پیش

B بتاضریب  خطای استاندارد () 

 101/99 989/5 - 915/5 119/1 (Constantثابت )

 119/1 052/1 871/1 181/1 800/1 هویت اطالعاتی

 118/1 898/7 795/1 991/1 717/1 هویت هنجاری

 191/1 872/9 989/1 185/1 129/1 اجتنابی-هویت سردرگم

 170/1 787/7 799/1 185/1 915/1 تعهد هویت

 105/1 585/7 919/1 921/1 915/1 فروتنی-صداقت

 199/1 219/7 901/1 997/1 128/1 هیجان پذیری

 178/1 995/7 715/1 719/1 799/1 گراییبرون

 107/1 975/7 919/1 918/1 078/1 توافق

 175/1 995/7 919/1 507/1 515/1 شناسیوظیفه

 109/1 298/7 922/1 955/1 995/1 باز بودن نسبت به تجربه

تحصیلی  اریکاهمالبینی تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان برای پیش غیراستانداردضرایب استاندارد و بر اساس  -5جدول 

رض پژوهش بینی کنند و فرا پیشتحصیلی  کاریاهمالتوانند میهای شخصیتی هگزاکو های هویت و ویژگیسبکنتایج نشان داد که 

 قرار گرفت.  تائیدمورد 

 گیریبحث و نتیجه

آموزان های شخصیتی هگزاکو دانشهای هویت و ویژگیتحصیلی بر اساس سبک کاریاهمالبینی هدف از این پژوهش بررسی پیش

اکو های شخصیتی هگزهای هویت و ویژگیسبک بیننتایج نشان داد که در دوران آموزش مجازی ناشی از شیوع کرونا ویروس بود. 

درصد واریانس  8/55نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تحصیلی  کاریالاهمبا 

دهد می های این پژوهش نشان. یافتهشودمیتبیین های شخصیتی هگزاکو های هویت و ویژگیسبک وسیلهبهتحصیلی  کاریاهمال
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 959                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

با  آمدهدستبهاین نتیجه دارند. تحصیلی  کاریاهمالبینی نقش مهمی در پیشتی هگزاکو های شخصیهای هویت و ویژگیسبککه 

 آمدهدستبه( همسویی دارد. در تبیین این یافته 9910نژاد و  همکاران ) ( و سوری9910) یجعفرمیرعرب رضی و نتایج تحقیقات 

پس پردازند و سفعال به جستجوی اطالعات و ارزیابی می طوربهآموزان با سبک هویت اطالعاتی آگاهانه و دانشتوان گفت که می

ارند ددهند. اهداف تحصیلی روشن، عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرفت باالیی قرار می مورداستفادهاطالعات مناسب خود را 

کنند، ارچگی در خود میآموزان با سبک هویت اطالعاتی، دارای راهبردهای مسئله مدارند، احساس یکپ(. دانش7118برزونسکی، )

اندازند، اهداف شغلی روشن و انتظار عملکرد تحصیلی باال دارند و نسبت به اهداف استوار خود ها را به تعویق میقضاوت معموالً

تحصیلی کمتری در انجام تکالیف درسی  کاریاهمال(. به دلیل وجود همین اهداف تحصیلی روشن 7110برزونسکی، هستند )متعهد 

آموزان با سبک هویت هنجاری در رویارویی با دانشتوان گفت از سوی دیگر در تبیین نقش سبک هویت هنجاری می دارند.

ها و عقاید ارزش هاآنکنند؛ های مرجع همنوایی میها، با انتظارات و دستورات افراد مهم و گروهگیریموضوعات هویت و تصمیم

ور و پقاسمدارند )های جدید و مبهم کنند و تحمل کمی برای رویارویی با موقعیتنی میپذیرند و درورا بدون ارزیابی آگاهانه می

دهی کنند، احتیاج به سازمانهای دیگران را درونی میها و مالکآموزان با سبک هویت هنجاری ارزش. دانش(9915همکاران، 

(. 7192و همکاران،  9موناکیسدارند )هایشان است. ذهنی بسته و باور هاباارزشبیرونی دارند، تمایل به اطالعاتی دارند که مطابق 

ری نداشته پذیآموزان دارای سبک هویت هنجاری ذهنی بسته نسبت به مسائل دارند در انجام تکالیف درسی انعطافدانش کهازآنجایی

 دهند. ری از خود بروز میبیشت کاریاهمالها مجازی است هایی مانند کرونا ویروس که آموزشو در دوران شیوع بیماری

همچنین افراد دارای سبک هویت سردرگمی/ اجتنابی در همه موارد تعلل زیادی دارند و تا حد ممکن سعی دارند از پرداختن 

های گیری اجتناب کنند؛ اگر این تعلل طوالنی مدت باشد تقاضای موقعیتی و محیطی باعث واکنشموضوعات هویت و تصمیم

مدار استفاده از راهبردهای هیجان افراد دارای سبک هویت سردرگم/اجتنابی .(9915پور و همکاران، قاسمشود )می هاآنرفتاری در 

بع کنترل دهند و منگیری هایشان را با تعلل و تأخیرهای طوالنی انجام میکنند و تصمیمگیری اجتناب میکرده و از موقعیت تصمیم

سبک اجتنابی/ سردرگم با دو سبک دیگر متفاوت است و (. 9912زارعی و غیبی، ، به نقل از 7197، 7امتیاز و نکویدارند )بیرونی 

آمیز و مسامحه در مشکالت است؛ راهبردی است متمرکز بر هیجان که با سطح پایینی از تعهد، در واقع سمبل برخورد طفره

دارند ان هایشمدت انتخابجه کمی به آینده یا نتایج طوالنی تو ًمعموالًهمراه است. این افراد  خودپندارهثباتی و بی نفساعتمادبه

هاست گیریدر تصمیم کاریاهمالآموزان سردرگم تعلل ورزی و های دانشیکی از ویژگی کهازآنجایی(. 9910بهارلو و همکاران، )

 تحصیلی بیشتری در انجام تکالیف درسی داشته باشند.  کاریاهمالمنطقی است که آنان 

فروتنی  -توان گفت که در مدل هگزاکو برای صفت صداقتتحصیلی می کاریاهمالهای شخصیتی هگزاکو بر ین ویژگیدر تبی

کشد که در رفتار جوانمردانه و همکاری با دیگران حتی زمانی که ای از صفت انصاف را در تعامالت اجتماعی به تصویر میجلوه

 فروتنی-(. همچنین صداقت7112اشتون و لی، کند )انتقام را دارد، نمود پیدا می کشی از دیگران بدون ترس ازشخص توانایی بهره

                                                           
1. Monacis 
2. Imtiaz & Naqvi 
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 957                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

گرایش به عدل،  عنوانبههای چون صداقت، عدالت، اجتناب از حرص، دوری از طمع و اجتناب از نادانی است و شامل ویژگی

های چون ب(. در صداقت و فروتنی ویژگی 7171لی و اشتون، است ) شدهتوصیفانصاف و منصفانه برخورد کردن با دیگران 

بینی کننده رفتارهای جامعه پسند بوده و چنین افرادی پیش( و 7198و همکاران،  0کلینلوگلندارد )وجود  9و خجالت 7، تکبر9حرص

ارد دبین فردی بیشتری وجود وجود دارد بیشتر به دیگران اعتماد کرده و اعتماد  هاآنفروتنی در -که سطح باالتری از صداقت

(.  به دلیل اعتماد بین فردی در افراد صادق و فروتن، در هنگام حل مسائل و انجام تکالیف درسی این 7198، 5پفاتیچر و بوهم)

چون هایی هم، ویژگیهیجان پذیریکنند. در صفت تحصیلی را تجربه می کاریاهمالآموزان از دیگران کمک گرفته و کمتر دانش

 عنوانبهترس در این صفت شخصیتی  (.7190 و همکاران، اشتونگیرد )در بر می 1و احساساتی بودن 8، وابستگی2، اضطراب5ترس

اجتماعی  ازنظرهایی است که هم شامل ویژگی هیجان پذیریالف(.  7171لی و اشتون، است ) شدهتعریفتمایل به تجربه ترس 

ذیر پهایی که جامعه پسند نیست، مانند اضطراب. از سوی دیگر، افراد هیجانویژگیپسندیده است، مانند احساساتی بودن و هم 

 و زمانی فروشانیدهند )انگیختگی خود را افزایش  جیمههای های خود را تغییر دهند و از راه تجربهدهند مدام فعالیتترجیح می

 نند.کتحصیلی را تجربه می کاریاهمالبیشتر نجام تکالیف آموزان هیجان پذیر به دلیل مضطرب بودن در ادانش (.9915 همکاران،

مکن گرا ماست. افراد برون شدهتعریفگرایش افراد به درگیر شدن در تعامالت اجتماعی و لذت بردن از آن  عنوانبهگرایی برون

دارند اعی های اجتمدر فعالیت فعال با دیگران رابطه دارند و در جستجوی دوستی با دیگران بوده و مشارکت بیشتری طوربهاست 

های همچون مثبت بودن، جرات طلبی گرایی با ویژگی(. همچنین برون7171و همکاران،  91؛ به نقل از بوکر9181کری، کاستا و مک)

ان، و همکار 99بریافراد )(، اجتماعی بودن، احساسی بودن و صمیمی بودن با 9911دستجردی، فرزاد و کدیور، فرد )و پرانرژی بودن 

 شدهتوصیفخونگرم و شادکام  (،7199کاستا و مک کری، ) کیتحر(، فعال و به دنبال هیجان و 9919احمدی، ) یآمیز(، مردم 7112

بودن نسبت به دیگران در حل مسائل  تراجتماعیبه دلیل  آموزاندانششود باعث می گراییبرون(. 9919شفیعی و زارع، است )

 عنوانهبگشودگی نسبت به تجربه کنند. تحصیلی را تجربه می کاریاهمالو کمتر  به همین دلیل درسی از دیگران کمک بگیرند و

ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه  (.7171بوکر و همکاران، است ) شدهتعریفهای جدید تمایل افراد برای تجربه موقعیت

شود. وقتی ویژگی گشودگی نسبت به تجربه در فرد قوی باشد، پذیری و خردورزی اطالق میانعطاف به تمایل فرد برای کنجکاوی،

اساسی  ، با ارضای نیازهایاثر گذاشته بینیخوشهای رشد شخصی و بر گستره روابط اجتماعی، فراهم نمودن زمینه تواندمی

                                                           
1. greedy 
2. conceited 
3. pretentious 
4. Kleinlogel 
5. Pfattheicher & Böhm 
6. fearfulness 
7. anxiety 
8. dependence 
9. sentimentality 
10. Buecker 
11. Berry 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 16

https://ijndibs.com/article-1-606-fa.html


 کاشانی قناعتی                                                                                                                  ......و هویت های سبک اساس بر تحصیلی اهمالکاری بینی پیش

  

 

 959                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

کارآمدی د باورهای خودقرار دهد و سبک عملکرد بهتر فرد در شغل و تحصیل و رش تأثیر، ابعاد مختلف فردی را تحت شناختیروان

 0و صبوری  9پذیری، انعطاف7، مالیمت9با صفاتی همچون بخشودگی تیمقبول(. 9911دستجردی و همکاران، گردد )در فرد 

یمت اند و مالتمایل فرد برای بخشیده شدن افرادی که به آن آسیب و صدمه زده عنوانبهاست که در آن بخشودگی  شدهتوصیف

با  تمایل فرد به سازش و همکاری عنوانبهپذیری د به نرمی برخورد و رفتار کردن با دیگران اشاره دارد. انعطافگرایش افرا عنوانبه

است  شدهتوصیفهای مختلف تمایل فرد به آرام ماندن و عصبانی نشدن در موقعیت عنوانبهاست و صبوری  شدهتعریفدیگران 

آموزان مقبول آنان برای انجام تکالیف درسی خود مدیریت زمان بوری در دانش(. به علت وجود صفت ص7190و همکاران،  اشتون)

 کنند.تحصیلی را تجربه می کاریاهمالداشته و به همین دلیل و کمتر 

 ،دوستنوعاست، ، روراعتمادقابلبه گرایش افراد به همسان بودن با دیگران است. افراد با ویژگی مقبولیت،  عنوانبههمچنین مقبولیت 

ها تیم کنندگان-هدایت معموالًهستند. افراد مقبول  قلبخوش، پیرو، متواضع و فروتن و یازخودگذشتگمهربان و دارای خصیصه 

های اجتماعی مناسب هستند. این افراد در پی ایجاد سازگاری و بوده برای تدریس و امور روانشناسی، مشاوره، کارها و فعالیت

(. ویژگی شخصیتی 9911دستجردی و همکاران، ورزند )زا اجتناب میاز مباحث اختالف معموالًد و راحت کنار آمدن با افراد هستن

شود اطالق می مداری و منطقی بودنشناسی از دیگر صفات شخصیتی هگزاکو است که به تمایل فرد برای منظم بودن، پیشرفتوظیفه

ها و تمایالت همراه با استفاده از طرح و برنامه در یی کنترل تکانهکه شامل دو توانا شناسیوظیفه (.9911دستجردی و همکاران، )

افراد وظیفه (. 9919 و همکاران، سلمانیدارد )رفتار برای رسیدن به اهداف است، به طراحی، سازماندهی و اجرای وظایف اشاره 

 منضبط بودن( است کهدرونی )نظم  گرا هستند و شاخص اصلی آن در افرادپذیر و هدفشناس افرادی قابل اطمینان، مسئولیت

یشتری را های مثبت بکننده یعنی افرادی که سازگار و وظیفه شناس هستند، تقویت؛ های محیطی باشندممکن است به علت پاداش

همکاران، ؛ به نقل از دستجردی و 9119و همکاران،  5فوجیتاکنند )کنند و لذا بهزیستی ذهنی باالتری را تجربه از دیگران دریافت می

 کاریهمالاو کمتر کنند شود احساس تعهد میآموزان وظیفه شناس نسبت به تکالیفی که به آنان داده میدانش کهازآنجایی(. 9911

 کنند.تحصیلی را تجربه می

اجرای آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران بود. همچنین های این پژوهش انجام آن بر روی دانشمحدودیت نیترمهمیکی از 

آموزانی را قادر به شرکت در پژوهش آنالین بوده است که این امر تنها دانش صورتبهمیدانی آن در دوران شیوع کرونا ویروس و 

است  شدهفادهاست یخود سنجدر این پژوهش از پرسشنامه اند. کرده است که به اینترنت دسترسی داشتهمی سؤاالتو پاسخگویی به 

آوری اطالعات خطایی رخ داده باشد که این خطا ممکن است ناشی از پاسخگویی با صرف زمان معاست در روند ج و ممکن

تواند یها مکه البته این محدودیت موجب انحراف نتایج مطالعه شود تیدرنهاباشد و  یریسوگتر و یا پاسخگویی غلط و با اندک

                                                           
1. forgivingness 
2. gentleness 
3. flexibility   
4. patience 
5. Fujita 
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 950                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

کمبود وقت و همچنین مالحظات اخالقی و قانونی صرفًا به  خارج از اختیار پژوهشگر محسوب شوند. در این مطالعه به علت

توانست مفید باشد استفاده نشد. بر مبنای نتایج ای اتکا شد و از سایر منابع اطالعاتی همچون مصاحبه که میهای پرسشنامهداده

کلمن، -های شخصیتی زاکرمند ویژگیهای آتی نقش متغیرهایی دیگر ماننشود که در پژوهشاز این مطالعه، پیشنهاد می آمدهدستبه

های پژوهش یافتهقرار گیرند.  موردبررسیتحصیلی ناشی از آموزش مجازی  کاریاهمالبینی و غیره، در پیش یبستگدلهای سبک

ها کننده ینیبپذیر نیست؛ در واقع پیشامکان هاآناز  یعلاند و استنباط آمدهدستبهحاضر، در یک طرح توصیفی از نوع همبستگی 

ترکیبی ) قیتحقهای استفاده از مطالعات طولی و سایر روشتحصیلی هستند نه عّلت آن.  کاریاهمالهای در بهترین حالت، همبسته

ک مطالعه گردد با استفاده از یمی تواند برای بررسی این مطالعه سودمندتر باشد. به این صورت که پیشنهادمی کیفی و کمی(شامل 

 آمدهدستهبآموزان دختر دوره متوسطه پرداخته شود. بر اساس نتایج تحصیلی دانش کاریاهمالبر  مؤثری عوامل کیفی به بررس

توان در جهت تدوین های این پژوهش میتوان دستاوردها این پژوهش را در سطح عملی مطرح کرد. به این صورت که از یافتهمی

 بطریذهای آگاهی و غیره در سازمانرفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن-ی شناختیهاها و مداخالت درمانی مانند درمانبرنامه

تحصیلی در دوران کرونا  کاریاهمالبرای بهبود و کاهش  وپرورشآموزشوابسته به  شناختیروانمانند مراکز مشاوره و خدمات 

ا استفاده ههای خود  در مراکز مشاوره از این یافتهالگریشود در غربکمک شود. همچنین به مشاوران و روانشناسان بالینی پیشنهاد می

ل درمان در شناسایی پرسنهای شخصیتی هگزاکو های هویت و ویژگیسبکهای توان با اجرای پرسشنامهکنند. به این صورت که می

 تحصیلی در دوران کرونا و سایر مشکالت تحصیلی آن استفاده کرد.  کاریاهمالآموزان مستعد دانش

 منابع

 ( .رابطه بین ویژگی9919احمدی، محمد سعید .) های پنج عاملی شخصیتی و هوش هیجانی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد

 . 05-55(، 7)99، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی فصلنامهاسالمی میانه. 

 هایسبکمقایسه تنظیم شناختی هیجانی و (. 9918یبه. )نص فر، نسرین؛ و موسی زاده،اکبری، بهمن؛ خوش چین گل، نورا؛ نادری 

 . 772-795(، 7) 5مجله سالمت اجتماعی، هویتی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار. 

 ( .رابطه میزان استفاده از بازی9918البرزی، محبوبه؛ خوشبخت، فریبا؛ و دورودی، روقیه .)تحصیلی: نقش  کاریاهمالای با های رایانه

 .911-971(، 9)97فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، آموزان مقطع ابتدایی. گیری هدف در دانشگری جهتواسطه

 ( .9910بهارلو، مهری؛ کالنتر کوشه؛ سیدمحمد؛ و مهاجر، یحیی .)های هویتی در میان زنان متعهد و غیرمتعهد شهر مقایسة سبک

 .92-51(، 90)5، پژوهشنامه زنانتهران. 

 یابی و گرایش های هویتهای فرزندپروری با سبک(. رابطه شیوه9911کنش، ابوالقاسم. )قی؛ حیدری، جعفر؛ و خوشپورابراهیم، ت

 .99-70(، 8) 9، فصلنامه علمی و پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانیبه مشاغل در نوجوانان. 

 ( .نقش پنج عامل بزرگ ش9911دستجردی، رضا؛ فرزاد، ولی اله؛ و کدیور، پروین .)جله مبینی بهزیستی روانشناختی، خصیت در پیش

 .975-999(، 7)98، علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 ( .هنجاریابی و کفایت شاخص9910رحمانی ملک آباد، مهدی؛ فرخی، نورعلی؛ و آقابیگی، جالل .) عاملی  5های روانسنجی سیاهه

 .52-85(، 98)99بیتی، فصلنامه روانشناسی ترشخصیت هگزاکو در دانشجویان ایرانی، 
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 955                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ( .رابطه نارضایتی از تصویر بدنی و ناگویی هیجانی با اعتیاد به تلفن9911رسولی، زهرا .) .می رویش نشریه علهای هوشمند نوجوانان

 .59-21(، 8)1روانشناسی، 

 ( .پیش9912زارعی، حیدرعلی؛ و غیبی، اکرم .)آموزان. های هویت در دانشبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس هیجان خواهی و سبک

 .59-55(، 9)5مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 

 ( .رابطه 9915زارعی، لیال؛ و خشوعی، مهدیه سادات .)تحصیلی با باورهای فراشناختی، تنظیم هیجان و تحمل ابهام در  کاریاهمال

 .999-991(، 9)77فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دانشجویان. 

 ( .الگوی ساختاری رابطه متغیرهای شخصیتی 9915زمانی فروشانی، شهال؛ قنواتی، سارا؛ نجفلوی ترکمانی، زهرا؛ و شریفی، طیبه .)

 . 29-19(، 70)2، شناختیروانهای ها و مدلفصلنامه روشهای اسنادی. ای سبکهگزاکو و شادکامی: بررسی نقش واسطه

 خواهی( شناسی، سازگاری و هیجان(. بررسی نقش صفات شخصیتی )وظیفه9919یانا کیا، المیرا. )سلمانی، بهزاد؛ حسنی، جعفر؛ و آر

 .9-91(، 9)95های علوم شناختی، مجله علمی و پژوهشی تازهدر رفتارهای پرخطر. 

 ونا در رابطه بین (. نقش میانجی استرس کر9011پریسا. ) ،سلیمی، هادی؛ حاجیعلیزاده، کبری؛ عامری سیاهویی، مجتبی؛ و بهدوست

 .15-995(، 05)97فرهنگ مشاوره و روان درمانی، اعتیاد به اینترنت با تعارضات و خشونت زناشویی و خانوادگی. فصلنامه 

 ( .ساخت و اعتیاریابی آزمون 9911سواری، کریم .)999(، 7)5، گیری تربیتیفصلنامه علمی و پژوهشی اندازهتحصیلی.  کاریاهمال-

12 . 

 دوفصلنامه شناخت اجتماعیتحصیلی،  کاریاهمال(. رابطه ساده و چندگانه تبحرگرایی و رویکردگرایی با 9917یم. )سواری، کر، 

7(9 ،)59-09 . 

 های آموزان بر اساس ویژگیتحصیلی دانش کاریاهمال(. تبیین 9910نژاد، محسن؛ فرهادی، مهران؛ و کردنوقابی، رسول. )سوری

 .2-75(، 0)97فصلنامه خانواده و پژوهش، ری. های فرزندپروشخصیتی و سبک

 ( رابطه 9919شفیعی، حسن؛ و زارع، حسین .)های هیجانی در نوجوانان. درون گرایی و سوگیری توجه به چهره -گراییبرون

 . 1-75(، 9)7 های علوم شناختی و رفتاری،پژوهش

 ای تحصیلی با نقش واسطه کاریاهمالهای اجتماعی بر هشبک تأثیر(. 9918پور، مهدی. )طهماسب زاده شیخالر، داود؛ و صادق

 . 599-571(، 7)90فناوری آموزش، آموزان. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در بین دانش

 های هویت و انگیزه پیشرفت در (. بررسی رابطه بین سبک9915پور، فاطمه؛ عظیمی، مریم؛ ثناگو، اکرم؛ و مبصری، علی اکبر. )قاسم

 .05-57(، 7)95مجله علمی پژوهان، زان دوره متوسطه شهرستان ساری. آمودانش

 آموزان متوسطه: تحصیلی دانش کاریاهمال(. تبیین 9918آذر، اسکندر؛ و ادیب، یوسف. )آغاجی، سعید؛ واحدی، شهرام؛ فتحیقره

 .929-919(، 51)95پژوهش در برنامه ریزی درسی، ای. یک مطالعه نظریه زمینه

 زا های هویت در تشخیص استفاده آسیب(. نقش ممیزی سبک9911شانی، جمیله؛ شکرگزار، علیرضا؛ و همتی راد، گیتی. )قناعتی کا

 .99-71(، 07)5های نوین در علوم رفتاری، مجله پیشرفتآموزان؛ تحلیل تابع تشخیصی. از اینترنت در دانش 
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 تحمل پریشانی بر اساس سیستم های مغزی بینیپیش(. 9911المرضا. )نیا، غکرمی، ناهید؛ امینی، ناصر؛ بهروزی، محمدغ و جعفری-

-711(، 58)90فصلنامه علمی اعتیادپژوهی، شخصیتی هگزاکو و انزوای اجتماعی در افراد وابسته به مواد مخدر.  هایویژگیرفتاری، 

755. 

 ( .تد9918مصباحی، الهام؛ امیری مجد، مجتبی؛ قمری، محمد؛ و بزازیان، سعیده .)بینی نشانگان ضربه عشقی در وین مدلی برای پیش

ناسی مجله روانپزشکی و روانشهای ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی. وارههای شخصیتی، طرحدانشجویان بر اساس ویژگی

 .07-55(، 9)75بالینی ایران، 

 ( .پیش9910میرعرب رضی، رضا؛ و جعفری، علی .) های هویت های ارتباطی و سبکساس مهارتتحصیلی بر ا کاریاهمالبینی

 . 55-51(، 0)9 راهبردهای شناختی در یادگیری، دو فصلنامهآموزان. دانش

 ( .تاثیراهمال کاری تحصیلی بر بهزیستی 9918هاتف نیا، فاطمه، درتاج، فریبرز؛ علی پور، احمد؛ و فرخی، نورعلی .)شناختیروان :

 .59-25(، 99)1، پژوهش های روانشناسی اجتماعیمنفی و رضایت از زندگی. -مثبت های واسطه ای شناور بودن، عواطف نقش

 ( .بررسی نقش تعدیل کننده هوش معنوی در رابطه بین ابعاد شخصیتی هگزاکو 9911هاشمی، زهره، عینی، ساناز؛ و تقوی، رامین .)

 . 059-059(، 88)91، شناختیروانمجله علوم . آموزانو تنیدگی تحصیلی دانش

 های شخصیتی در تشخیص دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت (. نقش ممیزی ویژگی9918یسی، سعید؛ و دلقندی، علیرضا. )و

 .9-9(، 98)0های نوین در علوم رفتاری، پیشرفتکلمن(. -مک کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-)آزمون سه مدل شخصیتی کاستا

 Ashton, M. C., & Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO 

model of personality structure. Personality and social psychology review, 11(2), 150-166. 
 Ashton, M. C., & Lee, K. (2009). The HEXACO–60: A short measure of the major dimensions of 

personality. Journal of personality assessment, 91(4), 340-345. 
 Ashton, M. C., & Lee, K. (2019). Religiousness and the HEXACO personality factors and facets 

in a large online sample. Journal of personality, 87(6), 1103-1118.  
 Ashton, M. C., Lee, K., & De Vries, R. E. (2014). The HEXACO Honesty-Humility, 

Agreeableness, and Emotionality factors: A review of research and theory. Personality and Social 

Psychology Review, 18(2), 139-152. 
 Barbosa-Camacho, F. J., Miranda-Ackerman, R. C., Vázquez-Reyna, I., Jimenez-Ley, V. B., 

Barrera-López, F. J., Contreras-Cordero, V. S., & Cortes-Flores, A. O. (2020). Association between 

HEXACO personality traits and medical specialty preferences in Mexican medical students: a 

cross-sectional survey. BMC psychology, 8(1), 1-9.  
 Berry, C. M., Ones, D. S., & Sackett, P. R. (2007). Interpersonal deviance, organizational deviance, 

and their common correlates: A review and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92, 410-

424. 
 Berzonsky, M. D. (2004). Identity style, parental authority, and identity commitment. Journal of 

Youth and adolescence, 33(3), 213-220. 
 Berzonsky, M. D. (2008). Identity formation: The role of identity processing style and cognitive 

processes. Personality and Individual Differences, 44(3), 645-655. 

 Berzonsky, M. D., Soenens, B., Luyckx, K., Smits, I., Papini, D. R., & Goossens, L. (2013). 

Development and validation of the revised Identity Style Inventory (ISI-5): Factor structure, 

reliability, and validity. Psychological assessment, 25 (3), 893.  
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 Buecker, S., Maes, M., Denissen, J. J., & Luhmann, M. (2020). Loneliness and the Big Five 

Personality Traits: A Meta‐analysis. European Journal of Personality, 34(1), 8-28. 

 Costa, P. T., & McCrae, R. R. (2011). The five-factor model, five-factor theory, and interpersonal 

psychology. Handbook of interpersonal psychology: Theory, research, assessment, and 

therapeutic interventions, 91-104. 

 Da Silva, M. L., Rocha, R. S. B., Buheji, M., Jahrami, H., & Cunha, K. D. C. (2021). A systematic 

review of the prevalence of anxiety symptoms during coronavirus epidemics. Journal of Health 

Psychology, 26(1), 115-125. 
 De Vries, R. E., Pronk, J., Olthof, T., & Goossens, F. A. (2020). Getting Along and/or Getting 

Ahead: Differential HEXACO Personality Correlates of Likeability and Popularity among 

Adolescents. European Journal of Personality. 34(1), 245-261. 

 Giwa, A. L., Desai, A., & Jagoda, A. (2020). Novel coronavirus COVID-19: an overview for 

emergency clinicians. Emerg Med Pract, 22(2), 1-21. 
 Jiang, M., Mu, J., Shen, S., & Zhang, H. (2021). COVID-19 with preexisting hypercoagulability 

digestive disease. Frontiers in Medicine, 7(1), 1-10.  

 Kaur, M., & Tung, S. (2019). Cognitive Reasoning Processes and Identity Achievement: Mediating 

Role of Identity Processing Styles. Pakistan Journal of Psychological Research, 457-476. 

 Kleinlogel, E. P., Dietz, J., & Antonakis, J. (2018). Lucky, Competent, or Just a Cheat? Interactive 

Effects of Honesty-Humility and Moral Cues on Cheating Behavior. Personality and Social 

Psychology Bulletin, 44(2), 158-172. 
 Lee, K., & Ashton, M. C. (2020 a). HEXACO Model of Personality Structure, The. Encyclopedia 

of Personality and Individual Differences, 1932-1936. 
 Lee, K., & Ashton, M. C. (2020 b). Sex differences in HEXACO personality characteristics across 

countries and ethnicities. Journal of Personality. 
 Li, L., Gao, H., & Xu, Y. (2020). The mediating and buffering effect of academic self-efficacy on 

the relationship between smartphone addiction and academic procrastination. Computers & 

Education, 159(1), 1-10.  

 MacInnis, C. C., Boss, H. C., & Bourdage, J. S. (2020). More evidence of participant 

misrepresentation on Mturk and investigating who misrepresents. Personality and Individual 

Differences, 152, 109603. 
 McCrae, R. R., & Costa, P. T. (2004). A contemplated revision of the NEO Five-Factor 

Inventory. Personality and individual differences, 36 (3), 587-596. 

 Menzies, R. E., Neimeyer, R. A., & Menzies, R. G. (2020). Death Anxiety, Loss, and Grief in the 

Time of COVID-19. Behaviour Change, 37(3), 111-115. 

 Mohan, A., Sen, P., Shah, C., Jain, E., & Jain, S. (2021). Prevalence and risk factor assessment of 

digital eye strain among children using online e-learning during the COVID-19 pandemic: Digital 

eye strain among kids (DESK study-1). Indian Journal of Ophthalmology, 69(1), 140-152. 

 Monacis, L., de Palo, V., Griffiths, M. D., & Sinatra, M. (2017). Exploring individual differences 

in online addictions: The role of identity and attachment. International journal of mental health 

and addiction, 15(4), 853-868. 

 Pfattheicher, S., & Böhm, R. (2018). Honesty-humility under threat: Self-uncertainty destroys trust 
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