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چکيده
891( دانشجوی کارشناسی393 .هدف اين پژوهش تعیین رابطه پنج رگه بزرگ شخصیت و بهزيستی روانشناختی با توجّه به نقش واسطهگری حرمت خود بود
، دختر) دانشگاه شهید چمران اهواز به روش نمونهبرداری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و مقیاس پنج عامل بزرگ شخصیت (گلدبرگ834 ،پسر
،گردی نتايج نشان داد که رگههای برون.) را تکمیل کردند8414 ،) و مقیاس بهزيستی روانشناختی (ريف8495 ، مقیاس حرمت خود (روزنبرگ،)8444
 همچنین نتايج مدلسازی. توافقجويی و وظیفهشناسی اثر مستقیم مثبت و نوروزگرايی اثر مستقیم منفی بر بهزيستی روانشناختی دارد،گشودگی به تجربه
 براين.معادالت ساختاری نشان داد پنج عامل بزرگ شخصیت به طور غیرمستقیم و از طريق حرمت خود به افزايش بهزيستی روانشناختی منجر شده است
 اين يافتهها بر اهمیت رگههای.توان گفت که حرمت خود نقش واسطهای در رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت با بهزيستی روانشناختی دارداساس می
.بزرگ شخصیت در ارتقای نقش حرمت خود در افزايش بهزيستی روانشناختی دانشجويان تأکید میکند
 حرمت خود، بهزيستی روانشناختی، پنج عامل بزرگ شخصیت:واژههاي کليدي
Abstract
his study aimed to examine the mediating role of self-esteem in the relations between big five factor personality traits and
psychological well-being. The sample consisted of 327 undergraduate students (148 males ,179 females) of Shahid
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T

Chamran University located in Ahvaz. The participants were selected using multi-stage cluster sampling. The participants

94
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completed the Big Five Factor Personality Scale (FFPS; Goldberg, 1999), the Self-Esteem Scale (SES; Rosenberg, 1965) and the
Psychological Well-Being Scale (PWBS; Ryff, 1989). The results indicated that the traits of extraversion, openness to experience,
agreeableness (P<0.01) and conscientiousness (P<0.001) had direct and positive effects on the psychological well-being, and the
trait of neuroticism (P<0.001) had direct and negative effect on the psychological well-being. The big five factor personality
indirectly related to more psychological well-being through self-esteem. The findings suggest that self-esteem play a mediatory role
between big five factor personality and psychological well-being. These findingss emphasize the importance of big five personality
traits in promoting self-esteem which in turn increases students’psychological well-being.
Keywords: big five factor personality, psychological well-being, self-esteem
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پنج عامل بزرگ شخصیت و بهزيستی روانشناختی :نقش واسطهای حرمت خود

مقدمه

استعدادها و توانايیهای بالقوه او طوی زموان و در طوول عمور

همووواره پرسووشهووای «زنوودگی خوووب 8چیسووت » و

بالفعل میشود) ،داشوتن ارتبوام مثبوت بوا ديگوران( 88داشوتن

«خوشووبختی کووداا اسووت » ،از اساس ویتوورين پرسووشهووای

ارتبام صمیمانه و ارزشمند با افراد مهم در زندگی) ،تسول بور

پیشروی بشر بوده و ذهن او را به خود مشووول کورده اسوت.

محی ( 89توانايی تنظیم و مديريت امور زندگی بهويوژه مسوالل

ارسووطو در رویآورد فض ویلتگرايووی 9خووود ،زنوودگی خوووب و

روزمره) و استقالل عمل( 83توانايی و قدرت پیگیری خواستها

خوشبختی واقعی را تالش فرد برای رسیدن به کمال و تحقوق

و عمل بر اساس اصول شخصی حتی در صوورت مخالفوت بوا

ظرفیتهای وجودی خود میداند (ريان و دسی.)9008 ،

آداب و رسوا و تقاضاهای اجتمواعی) ،اسوت (ريوف و سوینگر،

دي ودگاه فلسووفی فض ویلتگوورای ارسووطو و ظهووور جنووبش

9009؛ ريف و سینگر .)8441 ،در اين مدل بهزيستی به معنای

روانشناسی مثبتنگر 3الهاابخش گروهی از روانشناسان شود

تالش برای ارتقاست که در تحقق استعدادها و توانايیهای فرد

9

متجل وی م ویشووود (ري وف .)8445 ،در موودل ري وف بهزيسووتی

استفاده کنند ،زيرا معتقد بودند ايون اصوطالح ،ابعواد مثبوت را

روانشناختی فرايند رشد همهجانبهای است که در طوول عمور


بیشتر به ذهن متبادر میسازد (ريوف و سوینگر8441 ،؛ ريوف،

گسترده است.

تا به جای اصطالح سالمت روانی از بهزيسوتی روانشوناختی

سینگر و الو )9009 ،و ترکیبی از شادی ،لذت و يافتن معنوا در

اسمات و ريوف ( )8443و دينور و لوکواس ( )8444معتقود

زندگی (کانیمان ،دينر و اسوارز8444 ،؛ اسنايدر و لووپز)9009 ،

بودند بوین مودل بهزيسوتی روانشوناختی ريوف و رگوههوای

و همچنین دربردارنده توانمندیهای فردی است (ريف8414 ،؛

شخصیت 89رابطه وجود دارد ،ولی تاکنون تحقیقات چنودانی در

واترمن )8443 ،و بر خصوصویات مورتب بوا خوشوبینی5تأکیود

اين زمینه انجاا نشده است (بورنز و ماچین.)9080 ،
85
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میکند (بورنز و ماچین.)9080 ،

08

در طول دو دهه گذشته مدل پنج عامل بزرگ شخصویت

بر اساس مدلهای روانشناختی مختلف مانند مدل دسی و

مشهورترين الگووی شخصویتشناسوی بووده و پوژوهشهوای

ريان ( ،)9000مدل اريکسون ،)8419( 9مدل موازلو )8499( 3و

بسیاری بر اساس آن انجاا گرفته است (بوالر و رو .)9080 ،

موودل ريوف ( ،)8414مراحوول و مووال هووای زنوودگی خوووب و

بر اساس اين مدل انسان موجودی منطقی است که قادر اسوت

بهزيستی روانشناختی تعیوین و در ايون میوان از مودل ريوف

رفتار خويش را توضیح دهد ،روش زندگی خود را در

کنود و

( )8414استقبال گستردهای شد (چانگ و چون )9005 ،و ايون

به تحلیل کنشها و واکنشهوای خوود بروردازد (مو کوری و

مدل ثبات نسبی بیشتری پیدا کرد (ريف و سینگر ،)8441 ،زيرا

کاستا.)8449 ،

در اين مدل ارزشمندی انسان و ساير مباحث مورتب بوا علول،

مطووابق اي ون الگووو پوونج عاموول بووزرگ شخص ویت شووامل

پیامدها و پويايی بهزيستی به گونوهای متفواوت تعريوف شوده

نوووروزگرايی ،89بوورونگووردی ،83گشووودگی بووه تجربووه،81

است (اسمات و ريف.)8443 ،

توافقجويی 84و وظیفهشناسی 90است .افراد نوروز يوا روانآزرده

در مدل ريف ( )8414با نگاه تحولی به توانايیهای انسان،

به تجربه عواطف منفی از قبیل اضطراب ،گناه ،عودا امنیوت و

1

خودخوووری 98تماي ول دارنوود و مسووتعد پووذيرش تنی ودگیهووای

(توانايی ديدن و پذيرفتن قوتها و ضعفهای خود) ،هدفمندی

روانشناختی هستند .همچنین خلقوخووی آنهوا بوه توییورات


در زندگی( 4داشتن غايات و هدفهايی که به زندگی فرد جهت

سووريع و رفتارهووای برانگیختووه عووادت دارد (تامووارا و بنیتووت،

و معنا بخشد) ،رشد شخصی( 80احساس فرد در اين موورد کوه

 .)9085اين افراد سازشيافتگی اندکی بوا تنیودگیهوا دارنود و

بهزيستی روانشناختی متشکل از شش عامول پوذيرش خوود

15. Big Five Factor Personality Model
16. neuroticism
17. extraversion
18. openness to experience
19. agreeableness
20. conscientiousness
21. self-pity

8. self–acceptance
9. purpose in life
10. personal growth
11. positive relations with others
12. environmental mastery
13. autonomy
14. personality traits

1. good life
2. eudemonia
3. positive psychology
4. psychological well-being
5. optimism
6. Erikson, E.
7. Maslow, A.

مرتضی مرادی ،محسن علیزاده ،سحر بارانیان ،سیمین زغیبیقناد

راهبردهايی مثل انکوار ،کنوارهگیوری 8و تفکور آرزومندانوه 9را بورای

گذاشتهاند .همچنین فراتحلیل ارتبام شخصویت بوا بهزيسوتی

سازشيافتگی به کوار مویگیرنود (کوارور و کوانر-اسومیت.)9080 ،

نشان داد که گشودگی به تجربه با برخی از ابعاد بهزيسوتی در

شواهد پژوهشی ارتبام دو طرفوه نووروزگرايی و افسوردگی را تأيیود

تعامل معنادار است (استیل ،اسچمید و شولتز .)9001 ،اخوتالف

کردهاند (برای مثوال هنسول و ديگوران )9089 ،و نشوان دادهاندکوه

در نتايج بهدستآمده سنجش مجدد رابطه گشودگی به تجربوه

نوروزگرايی پیشبین اضوطراب اسوت (زينبوارگ و ديگوران9080 ،؛

را با بهزيستی ضروری میسازد.

گريفیث و ديگران )9080 ،و در سطوح پايین بهزيستی بروز میکنود

اساس رگه توافقجويی رویآورد افراد در تعاملها و کیفیت

(گارسیا9088 ،؛ بوتکاوي  ،برکوي و برتکو .)9089 ،بنابراين انتظوار

رفتارهای بینفردی است (الکساندر ،آلبرت ،جاکوب و گابريول،

میرود رابطه نوروزگرايی با بهزيستی روانشناختی منفی باشد.

 .)9085افراد توافقجو دوستداشتنی ،گرا ،همدل ،باادب ،قابل

در مقابل افراد برونگرد با عاطفه مثبت ،گرمی ،انور ی بواال،

اعتموواد و دلووواپا آسووايش ديگوورانانوود و بووه هم وین دلی ول

جرلتورزی و میل به فراروی از نیازهوای اولیوه خوود مشوخ

مشارکتجو و ياریرسوان هسوتند (گرزيوانو و تووبین.)9004 ،


میشوند .افراد برونگرد از حضور در موقعیتهای اجتمواعی لوذت

نتووايج فراتحلیوول کوتووو و ديگووران ( )9080نشووان داد کووه

میبرند (تامارا و بنیتت )9085 ،و تمايل به بروز رفتارهوای فعوال

فهجويی به طور کلی با عاللم افسردگی و اضطراب ارتبوام
وظی 

دارند (جان و سريواستاوا .)8444 ،اين رگوه شخصویتی بوه خلوق

ندارد .البته در برخی تحقیقات ،به رابطه توافوقجوويی انود و

عاطفه مثبت منجر میشود و رابطه منفی با افسردگی (کلیمسترا،

خطر ابتال به افسوردگی موزمن اشواره شوده اسوت (ويرسوما و

کورکتی ،هال ،فِرموانی و میووز )9088 ،و اضوطراب (اولیوز و

ديگران .)9088 ،درمقابل بررسیهای بسیاری نشان داده اسوت

ديگران )9080،دارد و پیشبین مثبت بهزيستی (گارسویا9088 ،؛

که توافقجويی به طور مستقیم و مثبوت بوا بهزيسوتی مورتب

ساالمی )9088 ،و حرمت خود( 3روبینز ،تراسوی ،ترزسنويسوکی،

است (چانگ و فرنهاا9089 ،؛ دینوو و کووپر8441 ،؛ وندرآ و

پوتر و گوسلین )9008 ،است .بنابراين فرض بور ايون اسوت کوه

ديگران9004 ،؛ کوککو ،تولوانن و پالکینن.)9083 ،

برونگردی با بهزيستی روانشناختی ارتبام مثبت دارد.

و دست آخر اينکه ،افراد وظیفهشناس به برنامهمنود بوودن،

بیرونی میپردازند و آمادگی بیشتری دارند که به عقايد ديگران

پیروی از هنجارها و قوانین تمايل دارنود (روبورتا ،جکسوون،

فکر کنند و واکنش نشان دهند .افراد کنجکاوی هستند کوه از

فاي وارد ،ادمونوودز و مینووتا9004 ،؛ چانووگ ،پووان و هس وینگ،

فرايند پژوهش و کشف چیزهای تازه لذت میبرند (مو کورا و

 .)9004وظیفهشناسی بوه تفواوت در کنتورل ارادی شوناخت و

کاستا .)8443 ،در برخی پژوهشها به رابطوه مثبوت و معنوادار

رفتار افراد اشاره دارد .اين رگه با موفقیت در رفتارهايی مورتب

رگووه گشووودگی بووه تجربووه و افسووردگی اشوواره شووده اسووت

است که به تالش و خودمحدودسازی 9احتیاج دارد (الکساندر و

(وولفاسوتین و تورول8443 ،؛ کوريووار و ديگوران ،)9083 ،در

ديگران .)9085 ،پژوهشها نشان میدهد که افوراد بوا سوطوح

حالی که در تحقیقات ديگر روی بیماران افسرده ،خوالف ايون

باالی وظیفهشناسی ،سطوح پايینی از افسردگی و اضوطراب را

ادعووا ديووده شووده اسووت (تاکاهاشووی و ديگووران .)9083 ،در

گوووزارش کوووردهانووود (جوووان ،کاسوووری ،روبینوووز ،موفیو وت و

پژوهشهای مربوم به ارتبام گشودگی به تجربوه و اضوطراب

استوچمر ولوبر8449،؛ توپی  ،کوواسوي


نیز رابطه معناداری به دست نیامده است (کوتو ،گامز ،اسمیت و

در بررسی الکساندر و ديگران ( )9085نیز بین وظیفوهگرايوی و

واتسووون9080 ،؛ کارسووتنو ديگووران .)9089 ،درمقابوول شووواهد

بهزيستی پايین ،رابطه منفی گزارش شده است .بنابراين در اين

پژوهشی متعدد برارتبام مثبت گشودگی بوه تجربوه و حرموت

بررسی انتظار میرود رابطه وظیفهشناسی و ارتقوای بهزيسوتی

خود (دیگیانتا و ديگران ،)9083 ،رضايت از زنودگی (اسوتفان،

روانشناختی مثبت باشد.

 )9004و شادکامی (کوودمیر ،سویمی
4. self-restraint

و دمیور )9089 ،صوحه
3. self-esteem

و ماالسوی .)9089 ،

حرمت خود نیز از متویرهای مؤثر بر بهزيستی روانشناختی
2. wishful thinking

1. withdrawal
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افراد گشوده به تجربه ،فعاالنه به جستوجوی تجربههوای

سازماندهی امور ،جهتگیری زندگی ،بوه تاخیرانودازی لوذت و
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است که ارتبام نزدي

از سالمت و بهزيستی بیشتر در فرد پديدار میشود (اسکینگوال

با رگههای شخصیت دارد (م کوری و

کاستا .)8444 ،طبق نظريه مسوند مهوارگری سوالمت( 8راتور،
 ،)8499حرمت خود بر ارتقای بهزيستی روانشناختی و کاهش

بهرغم تناقضهای مطرحشده در روابو پونج عامول بوزرگ

نشانههای افسوردگی توأثیر مویگوذارد (هانتیسوینگر و لووکن،

شخصیت با بهزيستی روانشناختی که سنجش مجدد اين رابطه

9009؛ والسووتون9005 ،؛ مالکووارن ،دروتووا و همیلتووون9005 ،؛

را ضروری میسوازد ،برخوی از پوژوهشهوا نشوان دادهانود کوه

کوپراسمیت .)8493 ،روزنبرگ ( )8495ضومن تعريوف حرموت

رگههای شخصیت با واسطهگوری حرموت خوود از يو سوو بوه

خود به عنوان بوازخورد مطلووب يوا نوامطلوب از خوود ،يوادآور

کاهش پريشانی روانشناختی و از سوی ديگر به افزايش رضايت

میشود که حفظ احساس سوالمت و بهزيسوتی در گورو حفوظ

از زندگی میانجامد؛ برای مثال منوگ ،لوی ،يوی و لیوو ()9085

حرمت خود است .برخی محققان (برای مثوال يوا ،نهونوگ،

گزارش کردند که حرمت خود بین رگههای بوزرگ شخصویت و

چانجیانگ و تانگ )9089 ،حرمتخود را جزو نیازهای بنیوادين

عاللم افسردگی نقش واسطه ايفا میکند .همچنین يا و ديگوران

روانشناختی 9میدانند و معتقدند کنش سازشيافته 3مهموی در

( ،)9089يو و انوگ ( )9003و بنتوی و کوامبوروپولوس)9009( ،

بهزيستی افراد دارد .دينر و دينر ( ،)8445کوان ،بوند و سینگلیز

گزارش کردند که رگههای شخصیتی موج ارتقای حرمت خود

و آرلِن ( )9089نیز بیوان

افووراد مویشووود و حرمووت خووود بووه شووکل منفوی بووا پريشووانی

داشتند حرمت خود از قویترين متویرهای پیشبین رضوايت از

روانشناختی شامل اضطراب ،افسردگی و مشکالت بوین فوردی


زندگی است .عالوه بر اين ،در پژوهشهای ديگر نیز به رابطوه

(مارکوسن9009 ،؛ پار  ،هیرنر و لی )9080 ،و به شوکل مثبوت

مثبت بین حرمت خود با سازگاری روانشناختی( 9زيگلر-هیول

با رضايت از زندگی در ارتبام است (کوان و ديگران8443 ،؛ يا و

و والووا9089 ،؛ ي وا و ديگووران ،)9089 ،سووب هووای تعاموول

ديگران .)9089 ،هرچند يافتههای مطرحشده به طور ضومنی بور

و بویکمن ،)9088 ،کیفیوت

امکان تدوين مدلی علّی از متویرهوای پوژوهش داللوت دارد ،بوا

تعاموول (هانووگ )9080 ،و بهزيسووتی روانشووناختی (موورادی،

توجّه به وارسی نشدن تجربی اين مدل در پژوهشهای پیشوین،

8348؛ مرادی و چراغی )8349 ،اشاره شده است .درمجموع بوا

بررسی آن ضروری به نظر میرسد .بر ايون اسواس ،هودف ايون

افزايش حرمت خود ،احساس توانمندی و ارزشمندی و توییرات

پژوهش تعیین چگونگی رابطه رگوههوای بوزرگ شخصویت بوا

مثبتی همچون پیشرفت تحصیلی ،افزايش تالش برای کسو

بهزيستی روانشناختی ،با توجه بوه نقوش واسوطهگوری حرموت

موفقیت ،اعتماد به خويش ،5بلندهمتی 9و تمايل به برخورداری

خود ،در قال مدل پژوهشی است (شکل .)8

( )8443و فیلیپ ،دانیال ،کَتی ،مار
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بینفردی (زيگلور-هیول ،کوالر


08

و موری9004 ،؛ اورث ،روبینز و ويدمن.)9089 ،

پنج عامل بزرگ شخصيت

بهزيستي روانشناختي

حرمتخود

گ

گ

گ

شکل  .8نمودار علّی فرضی پژوهش

با توجه به الگوی مفهومی شکل  ،8فرضیههای زير تدوين
شده است:

منفی دارد.
 .3حرمت خود بین پنج عامل بزرگ شخصیت با بهزيسوتی

 .8بهزيسووتی روانشووناختی بووا بوورونگردی،گشووودگی بووه

روانشناختی نقش واسطه را ايفا میکند.

تجربووه ،توافووقجووويی و وظیفووهشناس وی رابطووه مثبووت و بووا
روش

نوروزگرايی رابطه منفی دارد.
.9حرمووت خووود بووا بوورونگووردی ،گشووودگی بووه تجربووه،

اين پژوهش از نوع همبستگی و جامعوه آمواری آن شوامل

توافقجويی و وظیفهشناسی رابطه مثبت و با نوروزگرايی رابطه

دانشجويان پسر و دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

5. self- confidence
6. magnanimity

3. adaptive function
4. psychological adjustment

1. health locus of control
2. fundamental psychological need

مرتضی مرادی ،محسن علیزاده ،سحر بارانیان ،سیمین زغیبیقناد

در سال تحصیلی  8343-49بود .مشوارکتکننودگان پوژوهش بوا

 393نفوور شووامل  891پسوور (می وانگین سوونی  98/19و انح وراف

استفاده از روش نمونهبرداری تصادفی خوشهای چند مرحلوهای بور

استاندارد  )9/09و  834دختور (میوانگین سونی  98/95و انحوراف

اساس سه واحد نمونوهبورداری دانشوکده ،رشوته و کوالس درس

یهوای جمعیوتشوناختی
استاندارد  )9/09به دست آمد .ساير ويژگ 

انتخاب شدند .پا از حذف  85فرا مخدوش ،نمونهای بوه حجوم
جدول 8
ويژگیهای جمعیتشناختی نمونه به تفکی
جنس
مقطع تحصيلي
علوم انساني
علوم پايه
فني-مهندسي
کل

نمونه به تفکی

جنا و رشته تحصیلی

پسر
فراواني
18
24
21
821

جنا و مقطع تحصیلی در جدول  8آمده است.

دختر
درصد
42/81
8/81
81/88
21/48

فراواني
18
11
21
888

کل
درصد
48/48
81/48
84/42
12/82

فراواني
881
14
81
248

درصد
18/88
41/11
44/82
811/1

مقياس بهزيستي روانشنناختي( 5ريوف .)8414 ،ايون

هدفمندی در زندگی ،رشود شخصوی ،داشوتن ارتبوام مثبوت بوا

مقیاس خودگزارشدهی و  19مادّهای برای ارزيابی شوش بعود

ديگران ،تسل بر محی و استقالل عمل بهترتیو ،0/30 ،0/38

پذيرش خوود ،هدفمنودی در زنودگی ،رشود شخصوی ،داشوتن

 0/33 ،0/33 ،0/31و  0/31گووزارش کردنوود .همچنووین بوورای

ارتبام مثبت بوا ديگوران ،تسول بور محوی و اسوتقاللعمول

بررسی روايی ،ضري همبستگی مقیاس بهزيستی روانشوناختی

استفاده میشود .مادّههوای مقیواس بور اسواس طیوف لیکورت

با مقیاس رضايت از زندگی( 9دينر ،اموانا ،الرسون و گوريفین،

هفتدرجهای از کامالً مخالف «ي » تا کامالً موافق «هفوت»

 ،)8415پرسشوونامه شووادکامی آکسووفورد( 3آرگیوول )9008 ،و

تنظیم شده است .ريف ( )8414معتقد است قابلیوت نسوخه 19

پرسشوونامه حرمووت خووود( 9روزنبوورگ )8495 ،محاسووبه شوود و

مادّهای مقیاس برای تعیین وضعیت بهزيسوتی روانشوناختی از

بهترتی ضراي  0/51 ،0/93و  0/99به دست آمود .در بررسوی

ساير نسخههوا بیشوتر اسوت .در ايون نسوخه  89موادّه بورای

ديگری ،مکالیلی منیع ( )8314ضمن تأيید ساختار شوش عواملی

يافتوه اسوت (ريوف و سوینگر،

نسخه  19مادّهای در نمونه ايرانی ،اعتبار اين مقیاس را بوه روش

 .)8441در بررسیهای مختلف ،ايون مقیواس اعتبوار مناسوبی

آلفای کرونباخ  0/30گزارش و روايی آن را نیز به شویوه تحلیول

( )9005همسوانی درونوی

عامل تأيیدی مطلووب ارزيوابی کورد .در ايون پوژوهش ،اعتبوار

زيرمقیاس ها را مناس و ضراي آلفای کرونباخ آنهوا را بوین

مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونبواخ  0/34بوه دسوت آمود.

 0/33تا  0/40گزارش کورده اسوت .ريوف ( )8414بور اسواس

شاخ هوای بورازش بوهدسوتآموده از تحلیول عامول تأيیودی

بررسووی آزمووودنیهووای میانسووال ،اعتبووار ابعوواد بهزيسووتی

()RMSEA=0/05 ،CFI=0/45 ،AGFI=0/43 ،GFI=0/49

روانشووناختی را  0/19تووا  0/43گووزارش کوورد .لینوودفورس،

نیز نشاندهنده برازندگی مناس الگو با دادههاست.

سنجش هر عامول ،اختصوا

داشته است .بورای مثوال دايرونو

برنتسون و لوندبرگ ( )9009ضمن تأيید سواختار شوشعواملی

پرسشنامه پنج عامنل بنزرگ شخصنيت( 5گلودبرگ،

مقیاس ،مقدار آلفای کرونباخ عوامل ششگانه را  0/95تا 0/30

 .)8444اين پرسشنامه شامل  98مادّه است که پنج رگه بزرگ

و شوواخ هووای بوورازش روايووی مقیوواس را نیووز مطلوووب

شخصیت يعنی نوروزگرايی ،برونگردی ،گشوودگی بوه تجربوه،

( )GFI=0/43 ،AGFI=0/45 ،NFI=0/43گزارش کردنود .در

توافقجويی و وظیفوهشناسوی را ارزيوابی مویکنود .خرموايی و

ايران بیانی ،محمدکوچکی و بیوانی ( ،)8313ضوراي اعتبوار را

فرمانی ( ،)8343بر اساس اين مقیواس ،فورا 95موادهّای آن را

5. Big Five Factor Personality Questionnaire

3. Oxford Happiness Questionnaire
4. Self-Esteem Questionnaire

1. Psychological Well-Being Scale
2. Satisfaction with Life Scale

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /94پاييز 5941

در اين پژوهش از ابزارهای زير استفاده شد:

برای نمره کل  0/19و بورای عوامول شوشگانوه پوذيرشخوود،

09

پنج عامل بزرگ شخصیت و بهزيستی روانشناختی :نقش واسطهای حرمت خود

تهیه و در بافوت فرهنگوی ايوران هنجاريوابی کردنود .در فورا

مادّه متشکل از دو بعد تصور مثبوت 8و تصوور منفوی 9از خوود

خرمالی و فرمانی ( )8343بوه هور رگوه شخصویتی پونج موادّه

است .وايلی ( )8414در بررسی مروری خوود از پوژوهش هوای

يافته که نظر مشارکتکنندگان را در طیوف لیکورت

انجااشده بوا اسوتفاده از ايون مقیواس ،دريافوت کوه در هفوت

(کامالً درسوت) توا پونج (کوامالً نادرسوت)

پژوهش مقادير ضوراي آلفوای کرونبواخ از  0/39توا 0/13بوه

میسنجد .در پژوهش آنان ،ساختار پنجعاملی مقیاس تأيید ،امّا

دست آمده است .گرينبرگر ،چون ،دمیتريووا و فراگیوا (،)9003

چهار مادّه بهدلیل عدا بارگوذاری عواملی مناسو روی عامول

همسانی درونی اين مقیاس را  0/19و ضراي بازآزموايی آن را

مورد نظر حذف و در نهايت فرا  98مادّهای آن تأيید شود .بوار

با فاصله زمانی دوهفته ،پنج ماه و يو سوال بوهترتیو ،0/19

عاملی مادّهها در عامل نووروزگرايی  0/38توا  ،0/18در عامول

 0/93و 0/99گزارش کردند .در ايران رجبوی و بهلوول ()8319

برونگردی 0/93تا  ،0/31در عامل گشودگی به تجربه  0/99تا


اعتبار مقیاس را از طريق محاسوبه ضوري آلفوای کرونبواخ و

 ،0/38در عاموول توافووقجووويی  0/39تووا  0/19و در عاموول

دونیمه کردن در دانشجويان 0/19بوه دسوت آوردنود .ضوراي

اختصا

پنجدرجهای از ي

فهشناسی  0/39تا  0/34به دسوت آمود .همچنوین در ايون
وظی 

همبستگی بین هر ي

بررسی ضراي اعتبار پرسشنامه از طريق آلفای کرونباخ بورای

تا  0/39متویر بود .ضري روايی واگرای مقیاس حرموت خوود

ابعاد نوروزگرايی ،برونگردی ،گشودگی به تجربه ،توافقجوويی

روزنبرگ با اسوتفاده از مقیواس وسوواس مورگ( 3عبودالخالق،

و وظیفهشناسوی بوهترتیو  0/13 ،0/94 ،0/39 ،0/13و 0/18

 )8441در کل نمونه  -0/39به دست آمد .در اين بررسی اعتبار

شد فرا کوتاه پرسشنامه پونج

مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/11به دست آمده و

عامل بوزرگ شخصویت در ايوران از روايوی و اعتبوار مناسوبی

شاخ های بهدستآمده از تحلیل عامل تأيیدی (،GFI=0/45

برخوردار است و میتوان از آن در فعالیتهای پژوهشی استفاده

 )RMSEA=0/09 ،CFI=0/49 ،AGFI=0/43برازنوووووووودگی

کرد (خرمالی و فرمانی .)8343 ،در اين بررسی اعتبوار مقیواس

مناس الگو را با دادهها نشان میدهد.
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گزارش شد .درمجموع مشخ

از مادّههای مقیاس با نمره کل از 0/59

بووا اسووتفاده از روش آلفووای کرونبوواخ محاسووبه شوود و بوورای

برای تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون و برای

نوروزگرايی ،برونگردی ،گشودگی بوه تجربوه ،توافوقجوويی و

آزمون الگوی پیشنهادی نیز از روش مدلسازی معادالت

وظیفهشناسوی ،بوهترتیو ضوراي ،0/34 ،0/19 ،0/19 ،0/13

ساختاری استفاده شد.

 0/18به دست آمد .همچنین شواخ هوای بوهدسوتآموده از
يافتهها

تحلیوووول عاموووول تأيیوووودی (،AGFI=0/49 ،GFI=0/45

نتايج جدول  8نشوان موی دهود بوین متویرهوای بورونزا،

 )RMSEA=0/09 ،CFI=0/45نشاندهنده برازندگی مناسو

واسطهای و درون زا ارتبوام وجوود دارد و مجووز الزا را بورای

الگو با دادههاست.

انجاا تحلیل مسیر فراهم میسازد.

مقياس حرمت خود (روزنبرگ .)8495 ،اين مقیاس بوا80
جدول 9
ضراي همبستگی متویرهای پژوهش
متغيرها
 .1نوروزگرايي
 .2برونگردي
 .3گشودگي به تجربه
 .4توافقجويي
 .5وظيفهشناسي
 .6حرمت خود
 .2بهزيستي روانشناختي

M
11/22
12/32
6/20
12/25
6/32
32/46
52/14

SD
1/66
3/12
1/20
1/61
1/65
2/41
6/66

1

2

3

**-0/22
**-0/21
**-0/20
**-0/12
-0/02
**-0/16

**0/11
**0/16
**0/12
**0/26
**0/26

**0/16
**0/13
**0/30
**0/22

4

**0/23
**0/12
*0/13

6

5

**0/14
**0/21

**0/31

P>0/008

**

09

3. Death Obsession Scale

2. negative imagine

P>0/08

*

1. positive imagine
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در بررسی فرضوی ه اول پوژوهش ،مبنوی بور ارتبوام بوین
رگههای بزرگ شخصیت و بهزيستی روانشناختی ،يافتوههوا

معنادار وجود دارد ،امّا بین نووروزگرايی و حرموت خوود رابطوه
معنادار به دست نیامد (.)r=-0/03 ،P>0/04

نشووان دادنوود کووه بووین برونگووردی (،)r=0/94 ،P>0/008

برای وارسی فرضیه سوا پژوهش مبنی بر نقش واسطهای

گشووودگی بووه تجربووه ( ،)r=0/91 ،P>0/008توافووقجووويی

حرمت خود در ارتبوام بوین پونج عامول بوزرگ شخصویت بوا

( )r=0/83 ،P>0/08و وظیفهشناسی ( )r=0/98 ،P>0/008و

بهزيستی روانشناختی ،ي

الگوی مفهومی تدوين و بوا روش

بهزيستی روانشوناختی رابطوه مثبوت و بوین نووروزگرايی و

تحلیل مسیر آزمون شد .شاخ های برازش بوهدسوتآموده از

بهزيستی روانشناختی ارتبام منفوی وجوود دارد (،P>0/008

اجرای مدلسازی معادالت ساختاری با روش بیشوینه احتموال،

.)r=-0/84

نشان دهنده برازش مناس الگوو بوا دادههاسوت (،GFI=0/49

در بررسوی فرضویه دوا پووژوهش ،مبنوی بوور ارتبووام بوین

.)RMSEA=0/09 ،IFI=0/43،AGFI=0/48 ،CFI=0/43

رگههای بزرگ شخصیت با حرمت خود ،يافتههوا نشوان دادنود

اين يافتهها نشان دادند حرمت خود بین برخی ازرگههای بزرگ

که بین برونگردی(،)r=0/99 ،P>0/008گشودگی بوه تجربوه

شخصیت و بهزيستی روانشناختی نقش واسطهای ايفا میکند.

( ،)r=0/30 ،P>0/008توافوووقجوووويی ( )r=0/81 ،P>0/08و

در جدول  3ضراي اثر مستقیم ،غیرمسوتقیم ،کول و واريوانا

وظیفهشناسی ( )r=0/89 ،P>0/008و حرمت خود رابطه مثبت

تبیینشده متویرهای پژوهش گزارش شده است.

جدول 3
اثرهای مستقیم ،غیرمستقیم و کل متویرهای برونزا بر متویرهای درونزا در الگوی نهايی
متغير
اثر مستقيم متغير برونزا بر متغيرهاي درونزا
بهزيستي روانشناختي
حرمت خود
اثر غيرمستقيم متغير برونزا بر متغير درونزا با ميانجيگري حرمت خود
بهزيستي روانشناختي
اثر کل متغيرهاي برونزا بر متغير درونزا
بهزيستي روانشناختي

نوروزگرايي

برونگردي


گشودگي به
تجربه

توافقجويي

وظيفهشناسي

**-0/16
-0/06

*0/11
**0/22

*0/13
**0/32

*0/11
**0/16

**0/16
**0/14

-0/06

**0/22

**0/16

0/02

0/10

**-0/22

**0/33

**0/32

**0/16

**0/26

برای در روشنتر رواب بین متویرهای الگوو ،مسویرهای
مدل برازشيافته به هموراه ضوراي اسوتانداردشوده و خطوای

استاندارد متویرهای الگو در شکل  9نموايش داده شوده اسوت.
مسیرهای خ چین به لحاظ آماری معنادار نیستند.

شکل  .9مدل نهايی پژوهش همراه با مسیرهای مدل برازشيافته با ضراي استاندارد
**

P<0/008

P<0/08

*
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P>0/008

**

P>0/08

*
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بحث
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با افسردگی اشاره شده (وولفاستین و ترول8443 ،؛ کوريووار و

هدف اين پژوهش شناخت رابطه رگههای بزرگ شخصیت

ديگووران ،)9083 ،در حووالی کووه تحقیقووات انجووااگرفتووه روی

و بهزيستی روانشناختی ،با در نظر گرفتن نقش واسوطهگوری

بیماران افسرده ،خالف اين ادعا را نشان میدهد (تاکاهاشوی و

حرمت خود ،بود .در ادامه يافتههای بهدستآمده بوا توجوه بوه

ديگران .)9083 ،در پژوهشهای مربوم به گشودگی به تجربه

نظريه فضیلتگرايی ارسوطو (ريوان و دسوی )9008 ،و نظريوه

رابطه معنادار با اضطراب نیز به دسوت نیاموده اسوت (کوتوو و

مسندمهارگری سوالمت (راتور )8499 ،و سواير پوژوهشهوای

ديگران9080 ،؛ کارستن و ديگوران .)9089 ،درمقابول شوواهد

مرتب مورد بحث قرار میگیرد.

پژوهشی متعدد بر ارتبام مثبت گشودگی به تجربه و رضايت از

يافتهها با تأيید فرضیه اول پژوهش نشان داد که رگههوای

زندگی (استفان )9004 ،و شادکامی (کودمیر و ديگران)9089 ،

بزرگ شخصیت حوا بهزيسوتی روانشوناختی را بوه صوورت

صحه گذاشوتهانود .همچنوین فراتحلیول ارتبوام شخصویت بوا

معنادار پیشبینی مویکنود .درواقوع شخصویت نیرومنودترين و

بهزيستی نیز نشان داد که گشودگی به تجربه با برخی از ابعواد

پايدارترين پیشبین بهزيستی روانشناختی فرد اسوت (دينور و

بهزيستی در تعامل معنوادار اسوت (اسوتیل و ديگوران)9001 ،؛

لوکاس .)8444 ،همسو با مطال بیانشده ،يافتههای پوژوهش

بنابراين میتوان گفت افراد گشوده به تجربه بوا جسوتوجووی

نشان داد که برونگردی ،گشودگی به تجربوه ،توافوقجوويی و

فعاالنه تجارب بیرونی به قصد تسول بور محوی  ،نقود عقايود

وظیفووهشناس وی بووا بهزيسووتی روانشووناختی رابطووه مثبووت و

ديگران و واکنش به آنها ،کنجکاوی و لذت از اکتشاف تازهها

نوروزگرايی با بهزيستی روانشناختی رابطه منفی دارد.

(موو کوورا و کاسووتا )8443 ،و خالقیووت گسووترده (جووان و

مطابق رویآورد فضیلتگرايی ارسطو و ساير پوژوهشهوا،

سريواسووتاوا )8444 ،بووه سوومت بهزيسووتی روانشووناختی در

خوشبختی و بهزيستی واقعی در گرو رسیدن به کموال ،توالش

حرکتاند .اين يافته با نتايج پژوهش استیل و ديگران (،)9001

مستمر و بالفعل کردن توانايیها (ريان و دسی ،)9008 ،داشتن

استفان ( ،)9004کودمیر و ديگران ( )9089همسوست.

ارتباطات اجتماعی (مورادی و چراغوی ،)8349 ،مثبوتانديشوی

يافتهها همچنین نشان داد که توافوقجوويی بوا بهزيسوتی

(ري وف و ديگووران ،)9009 ،خوشووبین بووودن (بووورنز و موواچین،

روانشناختی رابطه مثبوت معنوادار دارد .در فراتحلیول کوتوو و


 )9080و وجود ترکیبی از شادی ،لوذت و معنايوابی در زنودگی

ديگووران ( )9080بوور پووژوهشهووای قبلووی مشووخ

شوود

است (کانیمان و ديگران8444 ،؛ ريوف و ديگوران .)9009 ،بور

فهشناسی به طوور کلوی بوا عاللوم افسوردگی و اضوطراب
وظی 

اين اساس ،افراد برونگرد به دلیل عاطفه مثبت ،گرموی رابطوه،

ارتبام ندارد .البته در برخی تحقیقوات بوه رابطوه توافوقجوويی

انر یبخشی باال و لذت از حضوور در موقعیوتهوای اجتمواعی

اند با خطر ابتال به افسردگی مزمن اشاره شده است (ويرسما

(تامارا و بنیتت ،)9085 ،تمايل به بروز رفتارهای فعال و قواطع

و ديگران .)9088 ،درعوض بررسیهای متعدد نشان مویدهود

(جان و سريواستاوا )8444 ،و جرلتورزی و مرداآمیزی (جوان

که توافقجويی به طور مستقیم و مثبوت بوا بهزيسوتی مورتب

و سريواسووتاوا )8444 ،از احسوواس بهزيسووتی روانشووناختی

است (چانگ و فرنهاا9089 ،؛ دینو و کوپر8441 ،؛ کوککوو و

برخوردارند و با همین سورمايه بورای ارتقوای بیشوتر وضوعیت

ديگران .)9083 ،اساس رگوه توافوقجوويی رویآورد افوراد در

روانی خود میکوشوند .ايون يافتوه بوا نتوايج پوژوهش گارسویا

تعاملهای بین فردی است .افراد توافقجو بوا برقوراری روابو

( )9088و ساالمی ( )9088هماهنگ است.

گرا و همدالنه با ديگوران ،ارتباطوات مثبوت اجتمواعی ايجواد

ارتبام رگه گشوودگی بوه تجربوه و بهزيسوتی

یکنند .همچنین به دلیل توجه به آسايش ديگوران و توالش
م

روانشناختی ،بین پژوهشگران اختالف نظر وجود دارد ،ولی در

برای تأمین آن ،اعتماد آنان را جل میکنند (گرزيانو و تووبین،

اين پژوهش اين رابطه مثبت معنادار بوده است؛ برای مثوال در

 )9004و بوه هموین دلیول ديگوران ،هنگواا بوروز ناماليمووات

برخی از پژوهشها به رابطه مثبت معنادار گشودگی به تجربوه

زندگی ،از آنها بیشتر حمايت میکنند (چانگ ،پان و هسینگ،

در خصو

مرتضی مرادی ،محسن علیزاده ،سحر بارانیان ،سیمین زغیبیقناد

 .)9004عالوه بر اين ،اساس رگه توافقجويی کیفیت رفتارهای

جووای پووذيرش خووود ،کووه از عواموول ضووروری بهزيسووتی

بین فوردی اسوت (الکسواندر و ديگوران)9085 ،؛ يعنوی افوراد

روانشناختی است ،مستعد پذيرش تنیدگیهوای روانشوناختی


توافقجو با ديگران بهگونهای رفتار مویکننود کوه از پیامود آن

هستند (تامارا و بنیتت .)9085 ،همچنین افراد روانآزرده خلوق

رفتارها احساس شرا و گنواه نکننود و نداشوتن حوا گنواه از

و خوی متویر و رفتارهوای برانگیختوه دارنود (تاموارا و بنیتوت،

ملزومات حا بهزيستی روانشناختی است .اين يافته با نتوايج

 ،)9085و همین مسولله عواملی بورای انوزوی بیشوتر آنوان و

پژوهشهای بسیاری ازجمله چانگ و فرنهاا ( )9089و کوککو

پراکنده شدن دوستانی است که بوه حمايتشوان در ناماليموات

و ديگران ( )9083همخوانی دارد.

زندگی نیاز دارنود .همچنوین قودرت سوازگاری ايون افوراد بوا

همچنین يافتههوای پوژوهش رابطوه مثبوت معنوادار رگوه

تنیدگیها اند اسوت و آنوان راهبردهوايی مثول انکوار ،پوا

وظیفهشناسی و بهزيستی روانشناختی را نشان میدهد .اساس

کشیدن و افکار آرزومندانه را برای سازگاری به کار مویگیرنود

اين رگه موفقیوت در رفتارهوايی اسوت کوه نیازمنود توالش و

(کارور و کانر-اسومیت .)9080 ،راهبردهوايی کوه بوا سورکوب

خودمهاری است (الکساندر و ديگران .)9085 ،پژوهشها نشان

برانگیختگی به ناهشیار ،زمینه بوروز آن در رفتوار را بوه شوکل

میدهد که افراد با سطوح باالی وظیفهشناسی ،سوطوح پوايین

ديگر فراهم میکند ،يعنی به جای حل مسلله بیشوتر بوه پوا

افسردگی و اضوطراب را گوزارش کوردهانود (جوان و ديگوران،

کردن صورت مسلله میپردازند .اين يافتوه بوا نتوايج پوژوهش

و ديگووران .)9089 ،در پووژوهش الکسوواندر و

تامووارا و بنیتووت ( )9085و کووارور و کووانر-اسوومیت ()9080

8449؛ توپیوو

ديگران ( )9085نیز بین رگه وظیفهجوويی و بهزيسوتی پوايین
رابطه منفی گزارش شد .افراد وظیفهجو با برنامهريزی مسوتمر،

هماهنگی دارد.
در بررسی فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر نقش واسطهگری

زنوودگی مطلوووب ،احتووراا بووه هنجارهووا و حقووود ديگووران

روانشناختی ،يافتهها نشوان داد کوه حرموت خوود بوه عنووان

(قانونمداری) و خودمهوارگوری شخصویتی و بوه تاخیرانودازی

واسطه رگههوای بوزرگ شخصویت و بهزيسوتی روانشوناختی

لذتهای زودگذر ،موفق میشوند فعالیتهای پرثمور ،پايودار و

ايفای نقش میکند .مطابق الگوی پژوهشوی منوگ و ديگوران

عااالمنفعه انجاا دهند و عالوه بور کسو عواطوف مثبوت بوه

( ،)9085يا و ديگران ( ،)9089يوو و انوگ ( )9003و بنتوی و

بهزيستی روانشناختی دست يابند (روبرتا و ديگران.)9004 ،

کامبوروپولوس ( )9009رگههای شخصیتی سالم موج ارتقای

اين يافته با نتايج پژوهش الکساندر و ديگران ( ،)9085جوان و

حرمت خود افراد میشود و حرموت خوود بوه شوکل منفوی بوا

ديگران ( )8449و توپی

و ديگران ( )9089هماهنگی دارد.

و درنهايوت اينکوه يافتووههوای پووژوهش نشوان داد رابطووه

پريشانی روانشناختی شامل اضطراب ،افسوردگی و مشوکالت
بینفردی (مارکوسون9009 ،؛ پوار

و ديگوران )9080 ،و بوه

نوووروزگرايی و بهزيسووتی روانشووناختی منف وی اسووت .شووواهد

شکل مثبت بوا رضوايت از زنودگی در ارتبوام اسوت (کووان و

پژوهشی از ارتبام دوطرفوه نووروزگرايی و افسوردگی حمايوت

ديگران8443 ،؛ يا و ديگران .)9089 ،لذا در توجیه ايون يافتوه

میکند (برای مثال؛ هنسل و ديگران )9089 ،و نشان میدهود

میتووان گفوت رگوههوای شخصویتی سوالم افوراد هموراه بوا

که نوروزگرايی پیشبین اضطراب (زينبارگ و ديگوران9080 ،؛

بازخوردهای آن رگهها در اجتمواع ،بور ادرا و عواطوف آنوان

گريفیث و ديگران )9080 ،و با سطوح پايین بهزيسوتی مورتب

تأثیر میگذارد و بدين وسیله بر سالمت ،رضوايت از زنودگی و

و ديگوران .)9089 ،در ايون

بهزيستیشان مؤثر واقع میافتد (کوان و ديگران8443 ،؛ يوا و

است (گارسویا9088 ،؛ بوتکاويو

زمینه بايد گفت افراد روانآزرده دچار عواطوف ناسوالمی چوون

ديگران .)9089 ،بنابراين در ادامه بوه نقوش حرموت خوود بور

اضطراب و گناهاند که زمینهساز افسوردگی مویشوود (تاموارا و

بهزيستی روانشناختی اشاره میشود.

بنیتت .)9085 ،همچنین به ناامنی روانوی مبوتال هسوتند و بوه

حرمت خود عامل روانشناختی مهم و اثرگذار بر سالمت و
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در مووورد بهزيسووتی روانشووناختی

کیفیت زندگی و از نیرومندترين پیشبینهای رضايت از زندگی

گووزارششووده بووهخصووو

است (دينر و دينور8445 ،؛ فیلیوپ و ديگوران ) 9089 ،کوه بوا

دانشجويان ،باعوث محودوديت بیشوتر در زمینوه بهورهگیوری از

مسندمهارگری سالمت و سوازگاری روانشوناختی ارتبوام دارد

نظريهها و پژوهشهای تجربی میشود .درمجموع ،ايون مطالعوه

(هانتیسینگر و لوکن .)9009 ،مسندمهارگری درونی سالمت بوا

با توجه به تحقیقات اند در زمینه سازه بهزيستی روانشوناختی

آگاهی و بوازخورد مثبوت ،وضوعیت روانشوناختی رشوديافته و

در دانشجويان ،بهعنوان ي

تايیود پژوهشوی تلقوی و پیشونهاد

رفتارهای بهداشتی و بهزيستی روانی هموراه اسوت .درمقابول،

میشود در پژوهشهای آتی به بررسی بیشتر عوامل پویشآينود

مسند بیرونی مهارگری سالمت با رفتارهای بهداشتی منفوی و

اثرگذار بر آن و نیز پیامودهای ايون سوازه در زنودگی تحصویلی

وضعیت روانشناختی تنیده و افسردگی ارتبام دارد (مالکوارن و

دانشجويان پرداخته شود .مثالً به نظر میرسد در کنار بهزيسوتی

ديگران9005 ،؛ والستون .)9005 ،بنابراين بوا افوزايش حرموت

روانی دانشجويان ،بهزيستی آنان در محی تحصیلی دانشگاه نیز

خود ،باور فرد مبنی بر در اختیار داشتن مهوار درونوی سوالمت

بايد به طور دقیق و با به کارگیری ابزارهای خا

بررسوی شوود

خود افزايش میيابد و بالطبع به بروز رفتارهای سازشيافته بوا

تا يافتههای باثباتتری از بهزيستی دانشجويان به دست آيد.

بهزيستی و دوری از رفتارهای تنیده میانجامد (مرادی8348 ،؛
مرادی و چراغی .)8349 ،داشتن سطوح بواالی حرموت خوود،

منابع

ارزشمندی و توانمندی ،با تالش برای کس موفقیوت ،داشوتن

خرمالی ،ف .و فرمانی ،ا .)8343( .بررسی شاخ های روانسنجی فرا کوتاه

اعتماد به نفا باال و بلندهمتی همراه است ،امری کوه فورد را

پنج عامل بزرگ شخصیت .روشها و مدلهای روانشناختی،)89(9 ،

به سوی رشد ،بالندگی ،تبديل توانايیهای بالقوه بوه بالفعول و

.94-90

رضايتمندی از زندگی سوود موی دهود (اسوکینگوال و مووری،
9004؛ اورث و ديگران.)9089 ،
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الگوی بهدستآمده در اين پژوهش از نقوش واسوطهگوری

00

بیانی ،ع .ا ،.محمدکوچکی ،ع .و بیانی ،ع .)8313( .روايی و اعتبار مقیاس

بهزيستی روانشناختی ريف .مجله روانپزشکی و روانشناسی
بالینی.899-858 ،)9(89 ،

حرمت خود در رابطه رگههوای بوزرگ شخصویت و بهزيسوتی

رجبی ،غ .و بهلول ،ن .)8319( .سنجش اعتبار و روايی مقیاس عزتنفا

روانشناختی حمايت و به پر کردن خأل نظوری و پژوهشوی در

روزنبرگ در دانشجويان سال اول دانشگاه شهید چمران.

اين زمینه کم

کرد .تذکر اين نکته مهم است که تربیت افراد

برونگرد ،گشوده به تجربه ،توافقجوو و وظیفوهشوناس بايود در

پژوهشهای تربیتی و روانشناختی.33 -91 ،1 ،

مرادی ،ا .)8348( .رابطه ابعاد سب

دلبستگی و عزتنفا با بهزيستی

اولويت کار خانوادهها و دستگاه آموزش و پرورش قورار بگیورد،

روانشناختی .پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوا تربیتی و

زيرا پرورش اين رگههای شخصیت ،زمینه را برای شکلدهوی

روانشناسی دانشگاه شیراز.

حرمت خود بواال و بوروز رفتارهوای سوالم و بهزيسوته فوراهم
میکند که تضمینکننده پويايی جامعه است.
يافتووههووای ايوون پووژوهش را بايوود بووا در نظوور گوورفتن
محوودوديتهووای آن تفس ویر کوورد .اجوورای پووژوهش در میووان

مرادی ،ا .و چراغی ،ا .)8349( .رابطه حمايتهای اجتماعی با بهزيستی
روانشناختی و افسردگی :نقش واسطهای حرمت خود و نیازهای اساسی
روانشناختی .فصلنامه روانشناسی تحولی :روانشناسان ايرانی،)93(88 ،
.943-389

دانشجويان باعث میشود تعمیمدهوی آن بوه سواير گوروههوای

میکالیلیمنیع ،ف .)8314( .بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزيستی

جمعیتی محل ترديود قورار گیورد .همچنوین اسوتفاده صورف از

روانشناختی ريف در بین دانشجويان دانشگاه ارومیه .فصلنامه

ابزارهای خودگزارشی به جای بررسی رفتار واقعی ،اين احتمال را

روانشناسی دانشگاه تبريز.893-895 ،)81( 5 ،
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