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   C ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی رابطه
   تبریزواحد اسالمیدانشگاه آزاددختر و پسر دانشجویان در بین 

 1دیزجسرینزهره ابراهیمی
  2پورخلیل اسماعیل

  3باباپور جلیل

  چکیده
. صورت گرفته است Cتیپ شخصیتی با  ابعاد شخصیت هگزاکو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

نفر  242که تعداد  شودشامل میرا دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ي تمامی ي آمارمعهجا
انتخاب آماري  نمونهبه عنوان اي اي تک مرحلهروش خوشه باها از میان آندانشجوي در حال تحصیل 

و  ههرا( Cمقیاس تیپ و ) 2001لی، و اشتون (هاي ابعاد شخصیتی هگزاکو سپس پرسشنامه. ندشد
ها باشد و دادهاین تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می. ها تکمیل شد، توسط آزمودنی)1997، سولومون

و  و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
 تیپ پژوهش نشان داد کههاي یافته. استفاده شد SPSS17افزار ها از نرمداده تجزیه و تحلیلبراي 

) p>01/0(دار تجربه داراي همبستگی منفی و معنی به گرایی و گشودگی، با ابعاد برونCشخصیتی 
را   Cتیپ پذیري توانستند  تهییجگرایی و برونهگزاکو، ابعاد  ابعاد شخصیتاز بین چنین  هم. است
  .دنبینی نمایپیش

  تنیروان هاي، بیماريابعاد شخصیت، شخصیت هگزاکو ، پرسشنامهCتیپ شخصیتی : کلیدي واژگان

  

                                                      
   .بریزت واحد اسالمی آزاد دانشگاهروانشناسی ارشد کارشناسی -1
  .تبریزشناسی دانشگاهتربیتی و رواناستادیار گروه علوم -2
  .تبریزشناسی دانشگاهتربیتی و رواندانشیار گروه علوم -3

 »زن و مطالعات خانواده« 
  1389پاییز  ـ 9شماره  ـ سومسال 

 13 - 26 ص ص
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 1389پاییز   –شماره نهم  –زن و مطالعات خانواده                                                                    14

  مقدمه 
گیري سبک شود که به شکلشناختی محسوب میترین بعد و ساختار روانهر فرد، اصلی شخصیت

هاي شخصیتی به چه هدف روانشناسی، توصیف رفتار باشد، ویژگی چنان. کندزندگی وي کمک می
و  زمتیو(آمیزي عمل خواهند کرد  هدف به طور موفقیتدر این  کننده عنوان ساختارهاي مشارکت

هاي ها، ارزشعوامل متعددي، از جمله وراثت، محیط، احساسات، خاطرات، نگرش). 2003همکاران، 
 شخصیت). 1387شولتز و شولتز، (باشند هشیار و ناهشیار در شکل گیري شخصیت آدمی تاثیرگذار می

 احساسات، ظاهر، وضع امیدها، ها،رغبت ها،دن، مهارتب عمومی وضع و است فرد وجود کل شامل

 و معمارزاده(گیرد می بر در را فرد افکار و اعتقادات فعالیت، خصوصیات اخالقی، هوش، ها،عادت ها، هیجان
هاي فردي در قالب الگوهاي پایدار توان به عنوان ابعاد تفاوتهاي شخصیتی را میویژگی). 1389مهرنیا، 

پس از چندین دهه شناسان روان). 2011و همکاران،  1جوانویک(و رفتار تعریف نمود  تفکر، احساس
 این پنج عامل بزرگ عبارت بودند از روان رنجور .ردندخالصه ک تالش، شخصیت را در پنج عامل بزرگ

 ،نای وجود با. )1381پروین و جان، ( بودن وجدان گرایی، گشودگی به تجربه، دلپذیري و باخویی، برون
 اشتون و لی .شناسان، ابعاد دیگري از شخصیت را فراتر از مدل پنج عاملی به دست آوردندبه تازگی روان

برگرفته ( 2هگزاکو، شش بعد دیگري را به دست آوردند که با مدل پنج عاملی متفاوت بود و مدل )2001(
، )H( 3تواضع – این مدل شامل صداقت يگانهلقب گرفت، ابعاد شش) از حرف اول شش بعد

   .است) O( 8تجربهبهو گشودگی) C( 7، باوجدان بودن)A( 6، دلپذیري)X( 5گرایی، برون)E( 4پذیري تهییج
نیز به شناسایی الگوهاي مختلف شخصیتی منجر  از طرف دیگر، بررسی علمی شخصیت در سالمت 

جسمی  -هاي روانیماريمستعد برخی بی یهاي شخصیتکه بعضی از این الگوها به عنوان تیپ است هشد
توسط موریس و  1980، براي نخستین بار در سال Cمفهوم تیپ . نداتنی مفهوم سازي شدهنو روا
 Cافراد تیپ  .که این سبک را به عنوان ویژگی بیماران سرطانی مورد مطالعه قرار دادند، ابداع شد 9گریئر

C شوند، ، که به ندرت وارد بحث و مشاجره میکننده به سایرینبه عنوان افرادي مهربان، دوستانه، کمک
ویژه ه هاي سرکوبی عواطف و هیجانات بیا الگوي مستعد به سرطان با ویژگی C تیپ. معرفی شدند

پذیري، مهربانی بیمارگون،  ها، تسلیمعصبی، بازداري هیجان -خشم، ناتوانی در غلبه بر رفتارهاي روانی

                                                      
1- Jovanovic 
2- HEXACO 
3- Honesty-Humility 
4- Emotionality 
5- Extraversion 
6- Agreeableness 
7- Conscientiousness 
8- Openness to experıence 
9- Morris & Greer 
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  15           ...                              در C ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی رابطه

  

) پذیري ضد تهییج(و کنترل شدید تظاهرات هیجانی ي مفرط کننده، صبوردگی، رفتار همکاريپذیرن
، بر روي افراد 1987تموشوك در سال که اي با مطالعه). 1388جعفري و همکاران، (شود مشخص می

هاي سرکوب احساسات به ویژه خشم و سرطانی انجام داد به این نتیجه رسید که این افراد با ویژگی
شوند، این رفتارها و مشخص می ،سازي به همراه انفعال قربانی خودتمایل به نشان دادن رفتارهاي 

  ). 1999هوساکا و همکاران، (شوند شناخته می Cاحساسات به عنوان تیپ شخصیتی 
هاي واکنش به که است مهمی عامل، شناختی عوامل روان و شخصیتی هاي تفاوت که رسد می نظر به

هاي بیماري به ابتال اثر در ها انسان میر و مرگ است زیربناي نممک و شودمی منجر هاساستر به متفاوت
 به همواره ،روانی شناسیآسیب از سوي دیگر، در )1389طهور و همکاران، احمدي(باشد  مختلف

 .شودمی تأکید اختالالت انواع در مهم سبب شناختی عامل یک عنوان به شخصیتی هاي ویژگی
 و آورد آنان فراهم روانی هايحالت و رفتار بینیپیش براي الگوهایی تواندمی افراد شخصیتی هاي ویژگی
 و شرایط با از دیگران بهتر افراد از برخی چرا دهدمی نشان که مهمی است عاملی افراد فردي هايتفاوت

شفیعی و ( برخوردارند سالمت روان و رضایت انگیزش، مختلف سطوح از و آیندمی کنار محیطی متغیرهاي
مهم در سالمت جسمی و عاطفی انسان، به  شخصیت، به عنوان یک تعیین کننده. )1390ان، همکار

 که تیپبنابراین، در حالت کلی در مورد این. با دیگران تاثیرگذار است اوتعامل  در نحوه و آیدحساب می
 به برخی از ها تمایل دارد با ابتالپذیر هستند و بدن آنشخصیتی مشخصی، نسبت به این عوامل آسیب

طهور و مدياح(به استرس یا تعارض واکنش نشان بدهد، توافق کم و بیش وجود دارد  1اختالالت بدنی
 در بررسی ابعاد شخصیت، به این نتیجه رسیدند که عامل شخصیتی روان محققان). 1389همکاران، 

و باوجدان  تجربهبه گی گشودچنین ابعاد شخصیتی  هم ،خویی با بروز عالیم قلبی ارتباط دارد رنجور
هاي انجام شده با استفاده از در بررسی ).1390شفیعی و همکاران، (د دارنقلبی ثیر منفی بر عالیم أبودن ت
افراد مبتال به سرطان، نسبت به افراد عادي، روان  عاملی شخصیت، مشخص شده است که 5مدل 

  ). 1388اسودي و همکاران، (ینی دارند پای تجربه به گرایی و گشودگیرنجورخویی باال و برون
اي از عوامل در برخی از افراد، براي گرایی مبنی بر وجود مجموعه براساس نتایج تحقیقات، شواهد هم

این عوامل عبارتند از . تر در مراحل این بیماري وجود داردظهور بالقوه بیماري سرطان یا پیشروي سریع
بیماري سرطان، با تیپ  اي خاص که تحت عنوان سر واژهمقابلههاي هاي شخصیتی یا سبکویژگی) الف
C نگرش یا تمایل به درماندگی ) ج ؛دشواري در بیان عواطف و احساسات) ب. گیرندمورد بحث قرار می
اي امیدانه تمایل به افسردگی دارند و بازخورد نا ،سرطانی هايشخصیت). 1987تموشوك، (امیدي  و نا
و به جاي ابراز نیازها و ) 1388جعفري و همکاران، (کنند م دفاعی انکار استفاده میو از مکانیز دارند

                                                      
1- Somatic disorders 
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 1389پاییز   –شماره نهم  –زن و مطالعات خانواده                                                                    16

هاي دفاعی انکار و مکانیزم). 2007گارسن، (زنند می دست هابه سرکوب آن ،احساسات خود
هاي قلبی را شود و احتمال ابتال به بیماريگري، در افراد مستعد سرطان به وفور یافت می سرکوب
نشان ) 2003(چنین نتایج پژوهش سقرسترم  هم). 1387شادکام و همکاران،  شهیدي(دهد یافزایش م
که عبارت  " Cتیپ " و مجموعه 2بودن ، ناامیدي، مهلک1عاطفیهاي شخصیتی سرکوبی داد ویژگی

عوامل خطرساز در آغاز و  ، جزو5پذیري بیش از اندازه و توافق 4گرایی، کمال3دارياست از خویشتن
ي مثبت و بین رنجورخویی و احتمال ابتال به سرطان رابطهبین روان. پیشروي بیماري سرطان هستند

اسودي و همکاران، (منفی وجود دارد  احتمال ابتال به سرطان رابطهو تجربه  به گرایی و گشودگیبرون
ست، بخشش بیش از دار اخویی داراي همبستگی منفی و معنی رنجور سرکوب احساسات با روان). 1388

هاي شخصیت). 1999هوساکا و همکاران، (سازي نیز با افسردگی همبستگی دارند  حد و خود قربانی
ی زوي، احساسی و حساس نسبت به جدای، افرادي افسرده، محتاج به سازگاري، من)Cتیپ (سرطانی 

افرادي هستند  Cد تیپ نشان داد افرا) 2007(نتایج پژوهش گارسن ). 1388جعفري و همکاران، (هستند 
کنند و خود را زیر ماسک شوند، نیازها و احساسات خود را بیان نمیکه به ندرت وارد بحث و مشاجره می

هاي بازدار رفتاري و سیستم ، به وسیلهCتیپ شخصیتی . کنندپنهان می 7و خود کفایی  6وضع عادي
، C، به این معنی که افراد تیپ )1388ن، زاده و همکارامهرابی(جنگ و گریز قابل پیش بینی هستند 

شرطی ندارند و اگر نتوانند از این  شرطی و یا غیر هاي آزارندهمقابل محركدهی در  تمایلی به پاسخ
ویژه انکار و سرکوب هیجانات به). 1388داودي و همکاران، (کنند ها اجتناب کنند، از آن فرار میمحرك
هاي پذیري از ویژگی ، حالت تدافعی، عدم اظهار وجود و تسلیم)یدوسوگرای(همسانی واکنش  خشم، نا

نتایج پژوهش اسودي و همکارانش ). 1388اسودي و همکاران، (است  C شخصیتی افراد داراي تیپ
، بیش از سایر افراد، دچار اختالالت هیجانی، افسردگی، Cکه افراد تیپ است نیز حاکی از این ) 1389(

، با Cچنین با توجه به نتایج تحقیقات، تیپ شخصیتی  هم. گردندمانه میهاي خصاضطراب و حالت
با مد نظر قرار دادن بنابراین، ). 1381چسلی و مدرسی، روشن(باشد تنی نیز در ارتباط میهاي روانبیماري

هاي شخصیت با این نوع عامل و نتایج تحقیقات مربوط به رابطه سرطان در بیماري Cنقش تیپ 
  . ابعاد شخصیت رابطه وجود داشته باشد و Cشخصیت  که بین تیپ رسداین گونه به نظر می ،هابیماري

                                                      
1- Emotional suppression 
2- Fatalism 
3- Stoicism 
4- Perfectionism 
5- Overagreeableness 
6- Normalcy 
7- Self-Sufficiency 
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  17           ...                              در C ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی رابطه

  

مهم در سالمت جسمی و عاطفی انسان، به حساب  کنندهجا که شخصیت، به عنوان یک تعییناز آن   
ها و یکتعدادترین بیماران مراجعه کننده به کلین پر، 1تنیآید و مبتالیان به اختالالت روانمی

در بیماري سرطان، بدیهی  Cو با توجه به نقش تیپ ) 1388معظمی، (دهند ها را تشکیل می بیمارستان
و گیري پیشتري در تسهیل بیشبا ابعاد شخصیتی،  Cبین تیپ شخصیتی  رابطهاست روشن شدن 

 زاکو هنوز به اندازهبا توجه به این که درمورد مدل هگچنین  هم. ها خواهد داشتاین گونه بیماريدرمان 
اي کافی در کشور ما تحقیق انجام نشده است، سؤالی که اینجا مطرح می شود، این است که چه رابطه

نقش  C و ابعاد شخصیت تا چه حد در پیش بینی تیپ وجود دارد Cتیپ و ابعاد شخصیتی هگزاکو بین 
   دارد؟ 

  روش پژوهش 
آماري پژوهش دانشجویان دانشگاه  جامعه. بستگی استفی و از نوع همحاضر یک پژوهش توصی مطالعه

در این دانشگاه مشغول به تحصیل  89-90شد که در سال تحصیلی آزاد اسالمی شهر تبریز را شامل می
  :براي تعیین حجم نمونه بر اساس توان آماري از فرمول زیر استفاده شد .بودند

 
 

 
 

اما با مالحظه ، نفر برآورد شده بود 214، تعداد 95/0طمینان و سطح ا 90/0ا توجه به توان حجم نمونه ب 
نفر  242در نظر گرفته شد و در نهایت اطالعات مربوط به  تريبیشها نمونه احتمال ریزش آزمودنی

سال در تجزیه و تحلیل  80/25 ± 24/6، با میانگین سنی )نفر دانشجوي زن 122دانشجوي مرد و  120(
ها به این صورت بود که بعد از انتخاب دانشجویان جمع آوري داده نحوه. قرار گرفتمورد استفاده  هاداده

ها قرار ها در اختیار آنها، پرسشنامهاي و جلب رضایت آزمودنیاي تک مرحلهگیري خوشهبه روش نمونه
مبستگی آزمون ه، tآزمون هاي میانگین و انحراف استاندارد، ها با استفاده از شاخصداده. گرفتمی

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSS افزار پیرسون و رگرسیون چندگانه با کمک نرم

  

                                                      
1- Psychosomatic disorder 
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  ابزارهاي پژوهش   
  :شد استفاده زیر از دو پرسشنامه پژوهش این در اطالعات آوري گرد منظور به

یت مدلی از ابعاد عاملی شخص 1شخصیت هگزاکو نامه پرسش: ابعاد شخصیتی هگزاکو پرسشنامه
 گرایی، دلپذیرذیري، برونپ جیهیتتواضع،  –صداقت: سوال است و شش بعد وسیع 100است که داراي 

گذاري این پرسشنامه به صورت لیکرت نمره. شودتجربه را شامل می به بودن و گشودگی وجدان بودن، با
نه مخالفم «به  3، نمره  »خالفمم«به  2نمره  »کامال مخالفم«به  1نمره . است 5الی  1نمرات بین  با دامنه

و لی اشتون  در مطالعه. یابداختصاص می »کامال موافقم« به 5و نمره  »موافقم«به  4، نمره »و نه موافقم
، 92/0گرایی ، برون90/0ذیري پ جیهیت، 92/0فروتنی  – آلفاي کرونباخ براي تواضع ،2004در سال 
آلفاي به دست آمده در .. به دست آمد 90/0دگی به تجربه و گشو 89/0، با وجدان بودن 89/0دلپذیري 
، 81/0 گرایی، برون74/0ذیري پ جیهیت، 80/0فروتنی-ي ایرانی، در مورد زیر مقیاس تواضعجامعه

  ).1389بشیري و همکاران، (می باشد  76/0تجربه  به و گشودگی 71/0وجدان بودن  ، با73/0دلپذیري 

تدوین  3سولومون، توسط راهه و 2TCPI یا پرسشنامه Cتیپ  مقیاس :C مقیاس تیپ شخصیتی
اي باشد که هر کدام با مقیاس چهار درجهسؤالی می 5-7زیر مقیاس اصلی شده است و داراي پنج 

، )جلوگیري از تعارض(اجتماعی : از مقیاس عبارتند شوند، این پنج زیرگذاري مینمره) 0و1و2و3(
مندي تأ، جر)سازيگذشت بیش از اندازه و خود قربانی(رسانی  ت، خدم)سرکوب احساسات(احساسات 

خواهد که در از آزمودنی می این پرسشنامه. می باشد) ناامیدي و درماندگی(و نیرو ) منديتأفقدان جر(
به این  باشد،گذاري به صورت معکوس مینمره. را به خود بدهد 0-3صفت، نمره اي بین  30مورد 

 0 و نمره »اغلب اوقات«به  1ي ، نمره»گاهی اوقات«به  2ي ، نمره»به ندرت«به  3ي نمرهصورت که 
باگبی و . گرددیابد و در نهایت، یک امتیاز کاملی از صفت محاسبه میاختصاص می »همیشه« به

ي کامل زیر ، با استفاده از واریانس هر پرسش، در راستاي واریانس نمره1994همکارانش در سال 
روایی درونی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ، در . رایب آلفا را به دست آوردندمقیاس، ض
 ودب 67/0و نیرو  84/0مندي ، جرات66/0رسانی ، خدمت78/0، احساسات 64/0مقیاس اجتماعیمورد زیر

  ).1999هوساکا و همکاران، (

  

                                                      
1- HEXACO-P-I (HEXACO-Personality-Inventory) 
2- Type C Personality Inventory 

Raha & Solomon -3  
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  هایافته 
هاي مستقل استفاده گروه tبراي این کار از آزمون  .ی شدبررس Cابتدا تفاوت زنان و مردان از نظر تیپ 

  ). 1جدول (داري وجود ندارد هاي معنینتایج نشان داد که بین دو جنس تفاوت. شد

  در بین مردان و زنان Cمیانگین و انحراف استاندارد تیپ شخصیتی : 1جدول 
 t  df  p  انحراف استاندارد  میانگین  گروه  متغیر
تیپ 
  Cشخصیتی

  نمردا
  زنان

677/48           
756/49  

          498/7                  
964/7  999/0 -    203  319/0  

نتایج . از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد با شش بعد شخصیت هگزاکو Cتیپ  براي بررسی رابطه
 Cبا تیپ شخصیت  )r= -172/0( تجربهبهو گشودگی )r= -281/0( گراییبروننشان داد که بین ابعاد 

 تجربهبهگشودگی و گرایید شخصیتی برونابعابا  Cتیپ بدین ترتیب که  ،داري وجود داردرابطه معنی
نشان می دهد که پس از حذف اثر  1بررسی همبستگی جزئی). 2جدول ( دارد )p>01/0(منفی  يرابطه

این در حالی است که رابطه گشودگی به  .رابطه تهییج پذیري نیز قابل مالحظه است ،سایر متغیرها
خطی و ضریب تحمل  هم هاي چندلذا مفروضه. یابدتجربه پس از حذف اثر سایر متغیرها کاهش می

 Toleranceچون در هیچ یک از موارد، ارزش ) 3جدول (خطی،  هم هاي چنددر بررسی آماره. بررسی شد
خطی تخطی نشد و استفاده از تحلیل  ین از مفروضه همنبود، بنابرا 10باالي  VIFیا ارزش  1/0کمتر از 

  .       مدآبه نظر  رگرسیون مناسب

  Cتیپ همبستگی ساده، همبستگی جزئی و نیمه جزئی ابعاد شخصیت با : 2جدول
  
گشودگی به   ودنب باوجدان دلپذیر بودن گراییبرون  پذیري تهییج تواضع -صداقت  

  تجربه

  همبستگی ساده
  همبستگی جزئی
  جزئیهمبستگی نیمه

068/0  
086/0  
081/0  

060/0 -  
161/0  
152/0  

**281/0-  
294/0 -  
287/0 -  

061/0 -  
024/0 -  
022/0 -  

021/0  
107/0 -  
100/0 -  

**172/0-  
124/0 -  
117/0  

                                                                                                    01/0 <p  **           05/0 <p *  

، از آزمون رگرسیون Cبراي بررسی سهم هر یک از بعدهاي شخصیت هگزاکو در تبیین تیپ شخصیتی 
دار نتایج نشان داد که مدل حاصل از ترکیب خطی ابعاد شخصیت معنی. استفاده شد همزمان چندگانه

                                                      
1- Partial correlation   
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را تبیین  Cریانس تیپ درصد وا 13توانند و ابعاد شخصیتی هگزاکو می) p، 466/5=F>001/0(است 
  . نشان داده شده است 3ضرایب رگرسیون در جدول ). 2R=130/0(کنند 

 Cبینی تیپ شخصیتی ضرایب رگرسیون ابعاد شخصیت هگزاکو در پیش: 3جدول 
 خطی آماره هاي چندهم  ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشده              مدل                

  B   بتا خطاي استاندارد  t  p  Tolerance  VIF        

  ثابت     
  تواضع- صداقت    
  پذیريتهییج    
  گراییبرون    

  دلپذیربودن    
  بودنباوجدان    
  تجربهبهگشودگی    

955/70  
075/0  
154/0 -  
315/0 -  
022/0 -  
117/0  
111/0 -  

932/6  
059/0  
064/0  
069/0  
062/0  
074/0  
060/0  

 
085/0  
160/0 -  
335/0 -  
024/0 -  
114/0  
127/0 -  

236/10 
278/1  
415/2 -  
553/4 -  
350/0 -  
595/1  
856/1 -  

001/0<  
203/0  
017/0  
001/0< 

727/0  
112/0  
065/0  

 
893/0  
910/0  
733/0  
876/0  
775/0  
848/0  

 
120/1  
099/1  
364/1  
142/1  
291/1  
179/1  

توان گفت ها میح معناداري آنشود، با توجه به ضرایب بتا و سطمشاهده می 3طور که در جدول همان
گرایی پایین برون و نمره) Beta= -160/0( پذیري تهییجپایین  رهبین، نمکه از بین متغیرهاي پیش

)335/0- =Beta( بینی تیپ شخصیتی  داري در پیشسهم معنیC دارند .  

  و نتیجه گیري بحث
نتایج . بود Cتیپ شخصیتی  باو، هر یک از ابعاد شخصیت هگزاک بررسی رابطههدف پژوهش حاضر 
 .است دارو معنی نفیداراي همبستگی م C، با تیپ گراییبرونها، نشان داد که بعد حاصل از تحلیل داده

ت هستند که رفتارهاي أجر و کمد، افرادي منفعل، آرام کننباالیی کسب می ، نمرهCفرادي که در تیپ ا
ویژه خشم،  هب انکار و سرکوب هیجانات). 1388همکاران، جعفري و (دهند تدافعی از خود نشان می

هاي افراد از ویژگی پذیري تسلیمعدم اظهار وجود و  ، حالت تدافعی،)دوسوگرایی(ناهمسانی واکنش 
ن، دگرایی هگزاکو، با حراف بوبعد برون). 1388اسودي و همکاران، (است  C شخصیتی تیپداراي 

اشتون و لی، (شود عواطف مثبت مشخص می ك و ظرفیت تجربهمحر اجتماعی بودن، سرخوشی، نیاز به
و پایین بودن این بعد با کمرویی، انفعال، کم تحرکی، عدم ابراز وجود، فردگرایی و فقدان اطمینان ) 2004

) 1389؛ بشیري و همکاران، 1381پروین و جان، (هاي اجتماعی، تودار و ساکت بودن خاطر در موقعیت
چلبیانلو و (گرایی به صورت منفی با انواع اختالالت اضطرابی رابطه دارد عامل برون. همراه است
 کننده بینیگرایی بهترین پیششادمانی و درون کنندهبینیگرایی بهترین پیشبرون). 1389همکاران، 

هاي تیپ مقیاس مقیاس نیرو یکی از خرده زیر). 1384مرادي و همکاران، (عواطف منفی است 
هوساکا و همکاران، (باشد گرایی میداري با بعد برونداراي همبستگی منفی و معنی Cشخصیتی 

             تی، انزوا، اشتیاق اندك و توداري مشخصأگرایی با کم حرفی، کم جرپایین در برون نمره). 1999
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کنند، افرادي منفعل، ي باالیی کسب می،  نمرهC افرادي که در تیپ). 1381 پروین و جان،(شود می 
جعفري و (دهند ت هستند که رفتارهاي تدافعی از خود نشان میأجرگرا، مهربان و کمآرام، صبور، همنوع

اسودي و (دارند  تريپایینگرایی برون افراد مبتال به سرطان، نسبت به افراد عادي،). 1388همکاران، 
هاي ، است که همسو با یافتهCگرایی باالي تیپ پژوهش حاضر، حاکی از درون یافته. )1388همکاران، 
) 1388؛ اسودي و همکاران، 1388؛ جعفري و همکاران، 1999هوساکا و همکاران، (هاي قبلی پژوهش
افرادي منفعل، آرام، کم جسارت  ،Cکه افراد تیپ  جه به اینتوان گفت با تودر تبیین این یافته می .است

گی به خطر کردن و آرام عالقهدار بودن، بی گرایی نیز با گرایش به خودپذیر هستند و درون و تسلیم
  .چندان هم دور از انتظار نبود  ، Cگرایی در افراد تیپ برون شود، لذا پایین بودن نمرهبودن مشخص می

، با بعد گشودگی به تجربه، Cاز ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تیپ شخصیتی  نتایج حاصل
. پایین رابطه دارد تجربه به ، با گشودگیCبه عبارت دیگر، تیپ . دار استداراي همبستگی منفی و معنی

و نه  اي که نه سرکوب شوندگونهها بهتجربه، عبارت است از دریافت اطالعات و احساس به گشودگی
هاي هیجانتر شدیدتر و عمیق تجربهبا در افراد گشودگی به تجربه  ).1388ریو، (مورد غفلت قرار گیرند 

کاهش استرس در ارتباط و  )1384؛ شکري و همکاران، 1388علیلو و همکاران،  محمود(مثبت و منفی 
هاي خالقانه و حل وي راهجو  بودن این بعد با عدم جست پایین .)1389ساري و همکاران، شیخی(است 

بشیري و (هاي طبیعت، دوري از مسافرت و گشت و گذار جدید براي مسائل، عدم توجه به زیبایی
پروین و جان، (ورزي و فقدان خالقیت همراه است  پوشی، تکانش گی، پردهعالقهبی ،)1389همکاران، 

، )2007گارسن، (شوند ندرت وارد بحث میپذیرند که به  ، افرادي منزوي و تسلیمCافراد تیپ ). 1381
هیجانات خود به ویژه خشم را انکار  ،)1388جعفري و همکاران، (کنند نیازها و احساسات خود را بیان نمی

افراد مبتال به سرطان، ). 1388اسودي و همکاران، (ندارند  تمایلی به اظهار وجود و کنندیا سرکوب می
چنین نتایج  ، هم)1388اسودي و همکاران، (دارند  تريپایین تجربه هب نسبت به افراد عادي، گشودگی
 رر منفی بیثبا تاپایین  تجربه به گشودگیحاکی از این بود که  )1390(پژوهش شفیعی و همکارانش 

که  است ،Cپایین افراد تیپ  تجربه به پژوهش حاضر حاکی از گشودگی یافته. رابطه دارد عالیم قلبی
 تجربه به در خصوص تبیین گشودگی. است) 1388(اسودي و همکارانش  هاي پژوهشا یافتههمسو ب
ها، نیازها و احساسات خود را سرکوب که هیجانتوان گفت این افراد به دلیل این، میCافراد تیپ  پایین

شوند، این در یگر و بدون شور و شوق تبدیل معالقه، منفعل، تکانشکنند، به افرادي بیو یا انکار می
 جوي خالقانه براي مسائل، تجربهو  باال با ابراز احساسات، جست تجربه به حالی است که گشودگی

   .ها همراه استهاي منفی و مثبت و نه سرکوب آنهیجان
پایین  و نمره پذیري تهییجپایین  يرهنمنشان داد که رگرسیون  چنین نتایج حاصل از تحلیل هم
فقدان ثبات (پذیري  بعد تهییج .دارند Cبینی تیپ شخصیتی  داري در پیش سهم معنیگرایی  برون
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بشیري و (تشکیل شده است  بودن ترس، اضطراب، وابستگی و احساساتی ، که از چهار رویه)هیجانی
 ، ترس کمتري از آسیب دارند، نسبتا مقاوم و شجاعدارندگان نمرات پایین در این بعد ،)1389همکاران، 

هستند، به دردهاي جسمی حساس نیستند، احساس استرس کمتري در مقابل مشکالت دارند و در 
یا  C تیپ). 1389همکاران،  بشیري و(کنند واکنش به دغدغه دیگران احساس کمتري را تجربه می

ویژه خشم، ناتوانی در غلبه بر ههاي سرکوبی عواطف و هیجانات بالگوي مستعد به سرطان با ویژگی
 ضد تهییج(پذیري، کنترل شدید تظاهرات هیجانی  ها، تسلیمعصبی، بازداري هیجان-فتارهاي روانیر

هاي تیپ مقیاس سرکوب احساسات یکی از زیر). 1388جعفري و همکاران، (شود مشخص می) پذیري
C کاران، هوساکا و هم(دار است خویی داراي همبستگی منفی و معنی رنجور باشد که با عامل روانمی

؛ جعفري و همکاران، 1999هوساکا و همکاران، (هاي هاي پژوهشاین یافته همسو با یافته). 1999
توان چنین گفت که این می Cپذیري افراد تیپ  تهییج پایین بودن نمره تبییندر خصوص . است) 1388

کنند که همه چیز عادي تظاهر می ،منفی خودهاي هیجانویژه ه   ب ،هاهیجان عدم بروزافراد به دلیل 
هاي زندگی نشان دهند و به دلیل استفاده کنند خود را مقاوم و شجاع در برابر استرسلذا سعی می. است

با . گیرندهاي حسی نادیده می، تهدیدهاي بیرونی را به کمک نفی دادهCاز مکانیزم انکار، افراد تیپ 
کنند و با تحریف واقعیت ، در واقع از واقعیت فرار میانکار واقعیات خطرناك و بازداري از بیان احساسات

  . آوري وجود ندارد کنند که هیچ چیز اضطرابوانمود می
بینی تیپ داري در پیشگرایی سهم معنیپایین برون رهنماست که  آنهاي این پژوهش حاکی از یافته

 کننده بینیگرایی بهترین پیشنشادمانی و درو ندهکنبینیگرایی بهترین پیشبرون .دارد Cشخصیتی 
 نفس و تجربه به و با ابراز وجود، هیجان، اعتماد) 1384مرادي و همکاران، (عواطف منفی است 

، در توصیف هیجان و بروز Cاین در حالی است که افراد تیپ ). 1388ریو، (هاي مثبت رابطه دارد  هیجان
کنند احساس درماندگی می و )1381درسی، چسلی و م روشن( داحساسات خویش دچار مشکل هستن

، از مکانیزم دفاعی انکار )1388اسودي و همکاران، (، تمایلی به اظهار وجود ندارند )1987ك، وتموش(
و به جاي ابراز نیازها و احساسات خود دست به سرکوب ) 1388جعفري و همکاران، (کنند استفاده می

گرایی داراي با برون) Cتیپ هاي مقیاس یکی از خرده(نیرو  زیر مقیاس). 2007گارسن، (زنند ها میآن
احتمال ابتال به سرطان گرایی و بین برون). 1999هوساکا و همکاران، (دار است همبستگی منفی و معنی

هاي هاي پژوهشاین پژوهش همسو با یافته یافته ).1388اسودي و همکاران، (ي منفی وجود دارد رابطه
با توجه به . است) 1388؛ اسودي و همکاران، 1388جعفري و همکاران، 1999و همکاران،  هوساکا(قبلی 

ها، حالت تدافعی، فقدان ابراز وجود، داري، بازداري از بیان احساسات و هیجان ادبیات پژوهش، خویشتن
 وپذیري به خاطر جلوگیري از بحث و مشاجره جز میامیدي و درماندگی، تسل احساس نا انفعال،

. باشداین افراد می گرایی بیش از اندازهکی از درونآیند که حا، به شمار میCخصوصیات بارز افراد تیپ 
  .گرایی، چندان دور از انتظار نبودپایین در بعد برون توسط نمره Cبینی تیپ لذا پیش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  23           ...                              در C ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی رابطه

  

این افراد در  که شودباعث می Cدر افراد تیپ ها عدم اظهار وجود و بازداري از ابراز احساسات و هیجان
ها آن پذیري بیش از اندازه گرایی وتوافقروابط بین فردي دچار مشکل شوند، از طرف دیگر درون

، به Cچنین افراد تیپ  گردد، همشناختی از جمله افسردگی میهاي روانمشکالت و بیماري ساز زمینه
 نا هاي دفاعی رشدسبک(سازي  نیقربا گري و خودهاي دفاعی انکار سرکوبخاطر استفاده از سبک

شان دچار آسیب و اختالل  ، دستگاه ایمنی بدن)2010هیفانتیس، (هاي روانی در مقابله با تنش) یافته
  .  شودتنی میروان خود باعث بروز بیماري سرطان و سایر اختالالت گردد، که این آسیب به نوبهمی

هاي آن رابطه دارد، و مؤلفه Cعاد شخصیت هگزاکو با تیپ با توجه به نتایج روشن شد که برخی از اب
طور کلی با توجه به نتایج   به. بینی کنندرا پیش Cبدین معنی که ابعاد شخصیت هگزاکو توانستند تیپ 

هایی پوشیهم و ابعاد شخصیت هگزاکو Cتیپ نیز بین رسد که از نظر ماهیت به نظر می، این پژوهش
و ابعاد  Cتیپ  کنندهساز یا تعدیلو نقش زمینه پوشی  بررسی دقیق نوع رابطه، همکه  داشته باشندوجود 

توان که آیا میاین چنین درباره هم. تر استبیشهاي پژوهشنیازمند ها، شخصیت هگزاکو در بیماري
 ، تحقیقاتیا نه ي باالتري نسبت به ابعاد شخصیت قرار دارندها در ردهیا سایر تیپ Cگفت تیپ 

      .نیاز است يتر بیش
گرایی باال جایی که دروناست، از آن Cشخصیتی  گرایی باالي تیپنتایج پژوهش حاضر حاکی از درون

شود از همان سنین رویی، بدبینی و فقدان پویایی همراه است، بنابراین پیشنهاد می داري، کم با تو
        چنین پیشنهاد هم .دا دچار مشکل نشوندریزي احساسات به افراد آموخته شود، تا بعبرون ،کودکی
ابعاد شخصیتی هگزاکو به صورت گسترده براي تعیین ابعاد شخصیتی افراد مورد  شود پرسشنامهمی

وجود ه پنج عامل بزرگ شخصیت ب ین پرسشنامه در انتقاد از نظریهکه ا با توجه به این. استفاده قرار گیرد
  .در کشور پیشنهاد می شودنوا  ز آن به جاي پرسشنامه بنابراین استفاده ا .آمده است

  هامحدودیت
ه است، تعمیم آن به سایر گیري شد چون فقط از یک دانشگاه نمونه ،با وجود معرف بودن نمونه

 30سوال هگزاکو و  100(ها زیاد بودن تعداد سواالت پرسشنامه .ها باید با احتیاط صورت گیرد دانشگاه
که چون  محدودیت دیگر این .داشتی پ را دراحتمال خستگی آزمودنی ) Cسؤال مقیاس تیپ 

هاي خود را به درستی بیان که برخی از افراد ویژگی ها از نوع خودسنجی بودند، احتمال اینپرسشنامه
  .نکنند، وجود دارد
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