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چکیده

 تحصیلی سالمت دهندهارتقا هایرفتار بینیپیش در شخصیت ابعاد سهم تبییناین پژوهش باهدف بررسی 

-شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می انجام کرج شهر دوم متوسطه دختر آموزاندانش

عنوان نمونه پژوهش انتخاب  به روش تصادفی به نفر 051آموزان دختر متوسطه دوم شهر کرج  دانشباشد. از بین 

دهنده سالمت تحصیلی شکری ( و رفتارهای ارتقا0891کری )های شخصیتی کاستا و مکنامه ویژگیشدند و پرسش

ها نشان داد یافته رگرسیون استفاده شد.ها از تحلیل وتحلیل داده رای تجزیهب( را تکمیل نمودند. 0981) زادهو صالح

است؛ بوده  بینی تحصیلی، مشغولیت تحصیلی و سرزندگی تحصیلیخوشبینی قادر به پیش گرایی تنهاکه برون

درصد و در  00خویی گرایی و روان آزرده در گام دوم برون ،درصد 1 گراییدر گام نخست برون، همچنین به ترتیب

 اند را تبیین نموده آوری تحصیلیتاباز واریانس درصد  01گرایی خویی و وجدانوان آزردهگرایی، رگام سوم برون

را تبیین نموده است. تسلطی محور  هدف گیریجهتدرصد از واریانس  01 گراییبرونطی گام اول، و در نهایت 

، درمجموعو گشودگی به تجربه  گراییبرون یبترت ینبددر گام دوم گشودگی به تجربه وارد معادله رگرسیون شد، 

را تبیین نموده است. در گام سوم، موافق بودن به دو متغیر  تسلطی محور  هدف گیریدرصد از واریانس جهت 08

واریانس درصد  22 درمجموعو موافق بودن،  گرایی، گشودگی به تجربهقبلی در معادله اضافه شد. بدین ترتیب برون

ابعاد شخصیت  بعضی از گیری کرد کهتوان نتیجهمی درمجموعبنابراین ده است؛ را تبیین نمو آوری تحصیلیتاب

ارتقا سالمت  ٔ  ینهدرزمباشند که باید  یمآموزان دانش تحصیلی سالمت دهندهارتقا هایبینی رفتارقادر به پیش

 آموزان به آن توجه شود.تحصیلی دانش

 آوری تحصیلی،تاب ،تحصیلی بینیخوش ،تحصیلی، ابعاد شخصیتسالمت  دهنده،: رفتارهای ارتقاواژگانکلیدی

 تسلطی هدف گیریجهت ،تحصیلی زندگیسر ،تحصیلییت مشغول

 

  



Abstract 

This study aimed to investigate the personality dimensions contributing to 

predicting the educational health-promoting behaviors in female high school 

students in Karaj. The present study was descriptive and correlational. The 

number of 150 people were randomly selected as the research sample from 

among the female high school students in Karaj, as they completed the Costa 

and McCray's Personality Traits Questionnaire (1986) and Shokri and 

Salehzadeh's Academic Health Promoting Behaviors (2017). Regression analysis was used 

to analyze the data. Findings showed that extraversion was just able to predict educational 

optimism, educational engagement and educational vitality; Also, in the first step, 

extraversion, 6%, in the second step, extraversion and psychoticism, 11%, and in the third 

step, extraversion, psychoticism and conscientiousness, explained 14% of the variance of 

educational resilience. Finally, in the first step, extraversion explains 14% of the variance of 

the Master goal orientation. In the second step, openness to experience entered the regression 

equation, thus extraversion, and openness to experience as a whole, explained 19% of the 

variance of the Master goal orientation. In the third step, agreeing was added to the previous 

two variables in the equation. Thus, extraversion, openness to experience, and agreement 

accounted for a total of 22% of the variance in academic resilience. Therefore, in general, it 

can be concluded that some dimensions of personality are able to predict the behaviors that 

promote students 'academic health, which should be considered in the field of promoting 

students' academic health. 
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