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 شده ادراک، استرس شناختی روانسرسختی  ای مقایسهبررسی تحلیل و ارزیابی 

مطالعه موردی دانشجویان دختر  گرا برون و گرا درونو ترس از موفقیت در افراد 

 دانشگاه پیام نور شهرستان نورآباد ممسنی
 

 رقیه یوسفی

 .ایران. نتهرا الکترونیکی واحد آزاد دانشگاه شخصیت، روانشناسی ارشد، کارشناسی

 

 چکیده

یی است. نظر اغلب روان شناسان گرا برون – گرایی درون، دهد میرا نشان  وخو خلقشخصیتی که تفاوت بین  های ویژگی ازجمله

 های تفاوتعمدتاً مسئول  ها ژنبرونگرایی، گرایشی ارثی است. بدین معنی که  – گرایی درونشخصیت بر این است که بعد 

. این پژوهش به دنبال بررسی تحلیل و ارزیابی مقایسۀ سرسختی هستند گرا درونرونگرا و ب های گرایشموجود در 

دانشجو  908بود. حجم نمونه پژوهش شامل  گرا برونو  گرا درونو ترس از موفقیت در افراد  شده ادراک، استرس شناختی روان

نفر دیگر را افراد برونگرا تشکیل  18و  گرا درون را افراد ها از آننفر  18دانشگاه پیام نور شهرستان نورآباد ممسنی بود که 

، شناختی روانسرسختی  ی هپرسشناماز طریق  ها دادهقضاوتی استفاده شد.  گیری نمونه. در انتخاب افراد نمونه از روش دادند می

از  ها داده وتحلیل تجزیهشد. در  آوری جمعو برونگرا(  گرا درون؛ ترس از موفقیت و پرسشنامه شخصیت )شده ادراکاسترس 

مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره( استفاده شد. نتایج  t) استنباطیروش آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار 

تفاوت  گرا درونتعهد، کنترل و نیز نمره کل سرسختی در دو گروه افراد برونگرا و  های مقیاسبین نمرات خرده  نشان داد که

دو گروه  های میانگینوجود ندارد. مقایسه  دار معنیاما بین نمرات خرده مقیاس چالش در دو گروه تفاوت  معناداری وجود دارد.

باالتر از افراد  گرا درونتعهد و کنترل و نیز نمره کل سرسختی در افراد  های مقیاسکه میانگین نمرات خرده  دهد مینشان 

بین نمرات ترس  .تفاوت معناداری وجود ندارد گرا درونافراد برونگرا و  در دو گروه شده ادراکبرونگرا است. بین نمرات استرس 

 تفاوت معناداری وجود دارد.  گرا دروناز موفقیت در دو گروه افراد برونگرا و 

 

 گرا برونو  گرا درون، ترس از موفقیت، افراد شناختی روان، سرسختی شده ادراکاسترس های كلیدی:  واژه
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