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سالمت، رفاه اجتماعی  دانشجویی دومین همایش            چکیده مقاالت

بخشیدانشگاه علوم بهزیستی و توان  و توانبخشی  

 رشته دانشجویان شخصیتی های یویژگ بر تولد تاثیر فصل بررسی

 1951 درسال اردبیل شهر علوم پزشكی های
حدیثه ، ن1سعید مهری، 1، پرویز مولوی3فریبا صادقی موحد

  1بقائی

 های سازه سایر و همانند بوده مورد توجه همواره که است در روانشناسی مفهومی شخصیت مقدمه:

 تا گرفته صورت مطالعات. ندارد وجود آن برای ابتث و عملیاتی عینی تعریف یک انتزاعی در روانشناسی
گیری  می توانند در شکل بسیاری محیطی فاکتورهای ژنتیک، بر عالوه که هستند آن از کنون حاکی

می  محیطی فاکتورهای این جمله از .باشند داشته بسزایی نقش روانی اختالالت ایجاد حتی و شخصیت
 شخصیتی های بر ویژگی تولد تاثیر فصل تعیین حاضر ف مطالعههد. کرد اشاره افراد تولد فصل به توان

 .بود :0:0 اردبیل درسال پزشکی علوم های رشته دانشجویان

 این پژوهش آماری جامعه و بود مقطعی -تحلیلی – توصیفی نوع از مطالعه این مواد و روش ها:

 0:08-:0:0تحصیلی  سال رد که بودند اردبیل شهر پزشکی علوم های دانشگاه دانشجویان کلیه شامل
 فرم نئو ) شخصیتی پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه ابزار. بودند مشغول به تحصیل

آماری  های آزمون با استفاده از SPSS افزار نرم در پس از ورود حاصل های داده در نهایت .( بود کوتاه
 .گرفتند مورد تجزیه و تحلیل قرار تحلیلی و توصیفی

مرد بودند. نمره در خرده مقیاس روان نژادی  % 1:افراد مطالعه زن و  % :1در مطالعه حاضر  :ه هایافت

، 8:/78±:/00، خرده مقیاس انعطاف پذیری  70/10 ±8/8:، خرده مقیاس برون گرایی  :1001±01/1

در  بدست آمد. ::/81±8/:1و خرده مقیاس با وجدان بودن  10/:0±10/8خرده مقیاس دلپذیر بودن 
خرده مقیاس و فصول سال اختالف معناداری مشاهده نشد ) به  8هیچکدام از 

 (. p=0.447,p=0.068, p= 0.546, p=0.888, p= 0.415ترتیب

 سال، فصول با نئو، شخصیت پرسشنامه های مقیاس خرده که داد نشان ما مطالعه نتایج نتیجه گیری:

 از داری معنی فصل تولد ارتباط و دهند نمی نشان ار داری معنی آماری ارتباط سنی و جنسی گروه های
 .ندارد با ویژگی های شخصیتی آماری نظر

 شخصیت، فصل، دانشجو، سن، جنس کلمات کلیدی:

 

                                                           
 زشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایراندانشیار گروه روانپزشکی، دانشکده پ .0

 دانشیار گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران . 1
 نویسنده مسئول دانشجوی دکتری پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران . :
 ، دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایراندانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی . :


