رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با کیفیت زندگی
دکترآدیس کراسکیان موجمباری

*

**

شقایق قاضی نظام
محمدحسن غنی فر

***

چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی رابطه بین پنج عامل بزرر
اشردای و وظیفه خناسی) و کیفی
و پرسشنامه کیفی

(روان رنجزرر ،،بزرون ارایزی ،ملیر،یز ،

خصیزی

زندای برد .در این مطا،عه از نسصه کرتاه سیاهه نئر (کاستا و مک کزرا) 991 ،

زندای  SF36بهره ارفته خد .نمرنهء این پژوهش را  172نفر از دانشجریان تشکیل دادنزد کزه

با استفاده از روش نمرنه ایر ،تیادفی چندمرحله ا ،از بین واحدها ،دانشگاه آزاد اسزممی اسزتان هزا ،تهزران و
ا،یرز انتصاب خدند .نتایج نشان دادند که کیفی
همیستگی مثی

زندای بزا عامزل هزا ،بزرون ارایزی ،اشزردای و وظیفزه خناسزی

و با روان رنجرر ،همیستگی منفی دارد .نتایج رارسرن همرمان حاکی از آن برد که دو عامزل روان

رنجرر( ،به طرر منفی) و برون ارایی (به طرر مثی ) کیفی

زندای را پیش بینی می کنند .همچنین نتایج رارسیرن ازا

به اا نشان دهنده این مرضرع برد که  17درصد از تغییرات کیفی

زندای ترسط دو عامل روان رنجرر ،و بزرونارایزی

تییین میخرد .بر اساس یافته ها ،پژوهش پیشنهاد می خرد که در کیفی

زنزدای ،بزه دو عامزل روان رنجزرر ،و بزرون-

ارایی ،ترجه بیشتر ،معطرف خرد.
کلید واژه ها :پنج عامل برر

خصیی  ،دانشجریان ،کیفی

زندای

ملا،ه حاضر برارفته از پایان نامه کارخناسی ارخد روان خناسی با،ینی اس .

*
* استادیار ،اروه مشاوره و راهنمایی ،دانشکده روان خناسی ،دانشگاه آزاد اسممی واحد کرج ،کرج ،ایران.
adis.kraskian@kiau.ac.ir
** نریسنده مسرل :کارخناس ارخد روان خناسی با،ینی ،دانشگاه آزاد اسممی واحد بیرجند ،بیرجند ،ایران.
*** عضر هیات علمی ،دانشگاه آزاد اسممی واحد بیرجند ،بیرجند ،ایران.

anemone1360@yahoo.com
ghanifar@iaubir.ac.ir

مقدمه
کملمیر ،1دنیلسرن 2و باستین ( )1002بر این باورند که هر فرد برا ،ورود به اجتماع و در نتیجزه رویزارویی بزا
مرقعی ها ،ارناارن و افراد مصتلف (از نظر فرهنگی ،اقتیاد ،،طیله اجتماعی و  )...بزه ابرارهزایی ماننزد سزا تار
روانی و ویژایها ،خصییتی مجهر اس ؛ ابرارهایی که میترانند در ملابله با رویزدادها ،مصتلزف زنزدای بزه و،
کمک کنند .این سا تارها ،روانی نه تنها تح

تأثیر عرامل مصتلفی مانند انراده ،اجتماع ،اروه همسزانن و ییزره

تأثیر قرار میدهند (بار ،2،نکی و ارهک .)1007 ،7پژوهشگران همزراره بزه

قرار دارند بلکه این عرامل را نیر تح

تأثیر این مؤ،فه ها بر متغیرها ،مرجرد در زندای افراد مانند عملکردها ،خزغلی ،تحیزیلی ،بزین فزرد ،و  ...ترجزه
کردهاند (ویلسرن  ،روهلر ،9سیمپسرن 0و تران  ،1007 ،داروس ، 1هانرال 2و سگرین  .)100 ،در تأییزد اسزتره
تأثیر این عامل ها برا ،نمرنه ا،فها

2

(  )100بزر

و مرر )100 ( ،و پرونچر ،بیگین ،ترمیلی ،بزرین و ،میزرک

این باورند که عامل ها ،خصییتی حتی بر رفتارها ،تغذیها ،افراد نیر مؤثرند.
خصیی

به مجمرع ویژایها ،فیریکی ،روانی ،هیجانی و اجتماعی اطمق میخرد که فرد را مرجرد ،بیهمتزا

و متفاوت از دیگر افراد میسازد .این ویژایها در زندای روزمره به صفاتی پایدار در مل زمان باز میاردنزد کزه
از مرقعیتی به مرقعی

دیگر تغییر چندانی نکرده و به ماهی

وجرد ،فرد اخاره دارند .به طرر عا  ،رفتزار مزا تحز

تأثیر این ویژایها و تراناییها ،خنا تی و هیجانی قرار داخته و برا ،پیشبینی رفتار باید این ویژازیهزا بزه طزرر
دقیق مررد بررسی قرار ایرند (حق خناس.) 2 2 ،
پنج عامل برر

خصیی

عیارتند از :روانرنجرر ، 7،برونارایی  ،اشزردای ، 9ملیر،یز  10و وظیفزهخناسزی .1

بنابر تعریف نن بر ،،سردارااس ،اییسرن و ،ئرنگ ( )1002روانرنجوری) (Nعاملی از خصیی

اس

کزه ثیزات

عاطفی بان و اضطراب پایین در یک سر ،پیرستار و در سر ،دیگر آن ،بی ثیاتی عزاطفی و اضزطراب بزان قزرار دارد.
مردان و زنان با نمره بان در نرروزارایی دارا ،عراطف ییر منطلی بیشتر و کم ترانی در مهزار رفتارهزا ،برانگیصتگزی-
وار 11و ضعف در کنار آمدن با مشکمت هستند .افراد ،که نمرهها ،آنها در نرروزارایی پایین اس

با بر زرردار،

- Kemmelmeier
- Danielson
- Bastten
- Barry
- Lakey
- Orehek
- Wilson
- Rholes
- Simpson
- Tran
- Dorros
- Hanzal
- Segrina
- Elfhag
- Moreyb
- neuroticism
- extraversion
- openness
- agreeableness
- conscientiousness
- impulsiveness

از ثیات عاطفی ،معمرنً آرا  ،معتدل و راح

هستند و قادرند با مرقعی ها ،تنیدایزا بدون آخفتگی یا اضزطراب ملابلزه

کنند .از دیگر ویژایها ،افراد با نمره بان در این عامل اضطراب ،شم ( یرم )

12

 ،افسزردای ،کمرویزی  1و آسزی -

پذیر 12،اس  .برونگرایی ) (Eبه اعتلاد برت ،پتریدز ،آیرنک و آیرنک (  ،) 99تفاوتها ،واضزحی بزین درون-
اراها و بروناراها وجرد دارد .برونارا فرد ،اس

که مرد آمیر ،از مهمانی رخش میآید ،دوستان بسیار دارد ،به

سصن افتن با دیگران نیاز دارد ،میل ندارد در تنهایی چیر ،بصرانزد یزا مطا،عزه کنزد ،مشزتاق تحریزک و هیجزان و
طرپذیر اس  .کنجکاو ،میکند ،نااهانی و نیندیشیده عمل میکند ،برانگیصته  1اس
بیندازد ،حاضر جراب اس
و ندان باخد ،حرک

و تغییر و دارارنی را دوس

و میل دارد دیگران را دسز

دارد ،بی یال و رش بین اس  ،د،ش می راهد زرش

و کار را می پسزندد ،تمایزل بزه پر اخزگر ،دارد ،زود از کزرره در مزی رود ،ترانزایی مهزار
 .) 2گشوودگی) (Oکمتزر از

احساساتش را ندارد و آد چندان پایدار ،نیسز (.آیرنزک 990 ،نلزل از دانزش،

برونگرد ،خنا ته خده اس  .اخصاص دارا ،نمره بان در این عامل هم در جهان درونی و هم درباره دنیا ،بیرونزی
کنجکاوند و زندای آنها از ،حاظ تجربه ینی اس  .آنها تنرع طل  ،دارا ،کنجکاو ،ذهنزی و اسزتلمل در قضزاوت
هستند .از دیگر ویژایها ،فرعی این راه میتران بزه تصیزل17و زییاپسزند ،1 ،اخزاره کزرد .هماننزد بزرونارایزی،
مقبولیت ) (Aنیر بعد ،از تمایمت بین فرد ،اس  .یک فرد سازش یافته اساسزاً نزرع دوسز

اسز  ،بزا دیگزران

همدرد ،می کند و تمایل دارد تا به آنها کمک کند و باور دارد که دیگران نیر متلابمً کمک کننده هستند .از ویژازی-
ها ،افراد دارا ،نمره بان در راه ملیر،ی

میتران به اعتماد ،19رکاریی ،20دیگردوسزتی  ،2همراهزی ،21تراضز  22و

دل رحم بردن  2اخاره کرد .آ رین عامل از عامل هزا ،پنجگانزه خصیزیتی وظیفو شناسوی ) (Cاسز  .بهتزرین
ترصیف برا ،این عامل مفهر اراده اس  .فرد با وجدان ،هدفمنزد ،بزا اراده و مییزم اسز  .نمزره بزان در وظیفزه
خناسی با مرفلی
قر،ی ،قابلی

خغلی و تحییلی همراه اس  .از دیگر ویژایها ،افراد با نمره بان در این عامزل ،دقز  ،زرش

اعتماد ،وظیفه خناسی ،22تمش برا ،مرفلی

 2و منضیط بردن 27اس

(اروسی فرخی.) 2 0 ،

در طی سه دهه اذخته ،تمشها ،زیاد ،برا ،تعریف و اندازهایر ،عینزی کیفیز

زنزدای انجزا خزده اسز

(هاارتی و همکاران .)100 ،اما با وجرد استردای تحلیلات انجا خده در این زمینه ،هنرز تعریفی واحزد و مزررد
ترافق همگان درباره کیفی

زندای ارائه نشده اس  .بر ی از محللان ،کیفی

کرده و مرارد آخکار و مرتیط با معیارها ،زندای از جمله سمم

زندای را با رویکرد ،عینزی تعریزف

جسمی ،خرایط خصیی (ثروت ،خزرایط زنزدای
)- anger (hostility
- shyness
- vulnerability
- impulsive
- fantasy
- aesthetics
- trust
- straight-forwardness
- altruism
- compliance
- modesty
- tender-mindedness
- dutifulness
- achievement striving
- self-discipline

و  ، )...ارتیاطات اجتماعی ،اقدامات خغلی یا دیگر عرامل اجتماعی و اقتیاد ،را با کیفی

زندای معادل دانسزتهانزد

 ، 979 ،2ویلیامر ، 9 2 ، 979 ،29به نلل از ،یر .)100 ،در ملابل این رویکرد ،رویکرد دیگر،

(،یر 97 ،؛ مرری

به نا رویکرد ذهنی وجرد دارد که کیفی
خنا تی در ارزیابی کیفی
 99؛ نرردنفل

زندای را مترادف با خاد ،یا رضای

فرد در نظر مزیایزرد و بزر عرامزل

زندای تأکید دارد (کمپیزل 9 0 ، 0؛ هزد ،و ورینزگ،

 9؛ اسزکانک، 99 ، 990 ،

 ، 992 ،به نلل از ،یر .)100 ،میین دو رویکرد عینی و ذهنی ،رویکرد جدید ،بزه نزا رویکزرد

کل نگر وجرد دارد (فل
معتلد هستند کیفی

و پر 992 ،،؛ رنریک و براون 99 ،؛ به نلل از رحیمزی،

 ) 2کزه نظریزهپزردازان آن

زندای ،همانند رد زندای ،مفهرمی پیچیده و چنزد بعزد ،اسز

(ما،کینزا – پزی و پزی ، 1

 )100و در بررسی آن ،هر دو مؤ،فه عینی و ذهنی را مد نظر قرار میدهند .اساس پزژوهش حاضزر دربزاره کیفیز
زندای ،رویکرد کل نگر اس  .در این رویکرد ،سمم
زندای از مؤ،فهها ،سازنده کیفی
سازمان جهانی بهداخ

جسمی ،سمم

روانی ،روابزط اجتمزاعی و کیفیز

محزیط

زندای هستند.

( ) 992در برداخ ها ،جدید رد از کیفی

زنزدای اعزم مزیکنزد :کیفیز

زنزدای

خامل ادراک فرد از وضعی ها ،زندای در رابطزه بزا ترقعزات ،اهزداف ،اسزتانداردها و عمیزق آنهاسز  .در ابعزاد
استردهتر کیفی

زندای در ترکی

با بهداخ

خصیی و وابستگیها ،متفاوت محیطی اس
با ترجه به ماهی

کیفی

روانی افراد ،وضعی

روان ،سطرح وابستگیها ،اجتماعی ،اعتلادات

(مر،دون.) 99 ،

زندای افراد و ارتیاط مستلیم با ویژای ها ،فرد ،انسان هزا ،احتمزانً یکزی از عرامزل

تأثیر اذار در این متغیر ،مفهر عرامل خصییتی اس

که با در نظر ارفتن نظریه یا،

پنج صفتی خصیی

در حال

حاضر در میاحث روان خنا تی در این پژوهش ،هدف و سؤال اصلی پژوهش ،نلش پنج عامل اصزلی خصیزی
خکل ایر ،و سا تار کیفی
خصیی

در کیفی

زندای دانشجریان اس

در

و همچنین بررسزی و تعیزین سزهم هزر کزدا از پزنج عامزل

زندای افراد در جامعه پژوهشی می باخد.

روش پژوهش
پژوهش از نرع ییر آزمایشی و از نرع پژوهش ها ،همیستگی اس  .جامعه پژوهشی خزامل کلیزه دانشزجریانی اسز
که در زمان انجا پژوهش در یکی از واحدها ،دانشگاه آزاد اسممیِ استان تهران و ا،یرز مشغرل به تحییل بردند.
نمرنه پژوهشی خامل  172نفر از اعضا ،جامعه پژوهشی بردند 2که با استفاده از روش نمرنزه ایزر ،تیزادفی
چند مرحله ا ،انتصاب خدند .مراحل نمرته ایر ،به خرح زیر برد:
 -مرحله نصس  .تلسیم جامعه آمار( ،استانها ،تهران و ا،یرز) به سه قسم

خامل استان ا،یزرز ،خزهر تهزران و

خهرستان ها ،تهران .و انتصاب تیادفی یک واحد دانشگاه آزاد اسممی به صررت تیادفی سزاده (قرعزه کشزی) از
- Morris
- Williams
- Campbell
- Nordenfelt
- Malkina-Pykh & Pykh
 . 2با ترجه به اینکه روش تجریه و تحلیل داده ها میتنی بر تحلیل رارسیرن اس  ،بنابراین برا ،برآورد حجم نمرنه پژوهش از روابط و
فرمرل ها ،مررد استفاده برا ،این منظرر استفاده نشده و صرفاٌ قراردادها ،مرسر برا ،حجم نمرنه مطلرب برا ،انجا این تحلیل
[یعنی نمرنه ها ،برر ] مررد نظر قرار ارفته اس .

فرق.

هر کدا از سه قسم

 مرحله دوّ  .در این مرحله از هر کدا از مراکر انتصاب خزده در مرحلزه نصسز  ،یزک دانشزکده بزه صزررتتیادفی ساده انتصاب خد.
 مرحله سرّ  .در این مرحله ا ز هر کدا از سه دانشزکده انتصزاب خزده در مرحلزه د ّو  ،دو ازروه آمرزخزی بزهصررت تیادفی ساده انتصاب خدند.
 مرحله چهار  .از خش اروه آمرزخی انتصاب خده در مرحله سرّ  ،دو کزمس آمرزخزی بزه صزررت تیزادفیساده انتصاب و پرسشنامهها ،پژوهش در مررد تما دانشجریان این کمس ها ( 1کمس) بزه مزررد اجزرا اذاخزته
خد.
در نهای

پ

از حذف پرسشنامه ها ،ناقص و ییر معتیر ،داده ها ،مربرط بزه  172نفزر از آزمزردنی هزا مزررد

تجریه و تحلیل قرار ارف .
برا ،سنجش پنج عامل برر

خصیی

از نسصه کرتاه سیاهه نئر (کاستا و مک کزرا ) 991 ،و بزرا ،سزنجش

زندای از پرسشنامه  2سؤا،ی  SF-36استفاده خد.

کیفی

سیاه شخصیتی پنج عاملی NEO
سیاهه  ، NEOیکی از آزمرن ها ،خصییتی اس
ابرارها در زمینه خصیی

اس

که بر اساس تحلیزل عرامزل سزا ته خزده اسز

و از جدیزدترین

که ترسط مک کر ،و کرستا در سال  9 2معرفی خد .این پرسشزنامه در دو نسزصه بلنزد

( 1 0عیارت) و نسصه کرتاه( 0عیارت) برا ،ارزیابی پنج عامل برر خصیی
 0پرسش و هر عامل خامل  1پرسش اس

به کار می رود .پرسشنامه حاضزر خزامل

که برا ،ارزیابی پنج عامل برر خصیزی

(روانرنجزرر ،،بزرونارایزی،

ملیر،ی ،اشردای و وظیفه خناسی) به کار میرود و بر اساس ملیاس  2درجها، ،یکرت از کاممَ مصزا،ف تزا کزاممَ
مرافق نمرهاذار ،میخرد .نمرات بان نشان دهنده روانرنجرر ،،برونارایی ،ملیر،ی  ،اشردای و وظیفزه خناسزی
اعتیار بازآزمایی ملیاسها ،آن به فاصله  2ماه بین  0/ 2تا  0/72به دس

بیشتر اس  .ضرای

مک کر .) 991 ،،اروسی فرخی ( ) 2 0نیر ضرای
برونارایی ،ملیر،ی ،اشردای و وظیفه خناسی به ترتی

آمده اسز

(کاسزتا و

همسانی درونی را بزرا ،هزر یزک از عرامزل روانرنجزرر،،
برابر

 0/0، /0،2 /0،72/و  0/ 7ارارش کردهاس .

پرسشنام کیفیت زندگی  63سوالی ()SF-36
زندای  2سرا،ی ( ،)SF-36یک ابرار انزدازه ایزر ،وضزی

پرسشنامه کیفی

پرسشنامه دارا 2 ،سرال برده و  2عامل سمم
ایر ،می کند .سمم
مر،فه می خرند .سمم
عمرمی و سمم

جسمانی و سمم

جسمانی و سمم

سزمم

عمزرمی اسز  .ایزن

روانی و نمزره کزل کیفیز

زنزدای را انزدازه

روانی هر کدا خامل چهار مر،فه می باخند کزه بزه طزرر کلزی خزامل

جسمانی خامل  - :عملکرد فیریکی  -1ایفا ،نلزش جسزمانی -2درد بزدنی  -سزمم

روانی خامل -2 :سرزندای  -عملکرد اجتماعی  -7ایفا ،نلش هیجانی  -عامل سمم

روانزی

می باخد .منتظر ،،اشتاسیی و وجدانی نیا (  ) 2همسانی درونی مر،فه ها ،پرسشزنامه را بزا اسزتفاده از محاسزیه
ضری

آ،فا ،کرونیاخ بین  0/ 2تا  0/90ارارش کرده اند.
. NEO Five-Factory Inventory

یافت ها
جدول میانگین ،انحراف استاندارد و ضری

خصیزی

همیستگی بین پنج عامزل بزرر

زنزدای را

و کیفیز

نشان میدهد.
جدول  .1ضریب های همبستگی بین پنج عامل بزرگ شخصیت و کیفیت زندگی ()n=376

M

SD

1

 .روان رنجرر،

1 /11

2/1

-

 .1برون ارایی

1 /1

/

**-0/ 2

-

 .2ملیر،ی

1 / 9

/70

*-0/ 9

* 0/ 29

-

 .اشردای

1 /27

**-0/20

**0/ 17

** 0/122

2/

6

3

5

4

-

 .2وظیفه خناسی

2 /2

/ 9

**-0/2 0

** 0/

0/

**0/ 2

-

زندای

70/19

2/99

**-0/ 7

** 0/ 01

0/0 0

**0/119

** 0/12

● کیفی

* P > 0/02, ** P > 0/0
همانطرر که در جدول

مشزاهده مزی خزرد کیفیز

زنزدای بیشزترین همیسزتگی را بزا عامزل روان رنجزرر،

(  )r = -0/ 7،P>0/0و کمترین همیستگی را با عامل ملیر،ی
کیفیزز

( )r =0/0 0،P<0/02دارد .ضرای

همیستگی بین

زنززدای بززا روان رنجززرر ،)r = -0/ 7،P>0/0 ( ،بززرون ارایززی (  ، )r =0/ 01،P>0/0اشززردای

(  )r =0/119،P>0/0و وظیفه خناسی (  )r = 0/12 ،P>0/0معنادار اس .
چنان که نتایج نشان می دهد افراد ،که در عامل ها ،برون ارایزی ،اشزردای و وظیفزه خناسزی در سزط بزان
بردند ،در کیفی
کیفی

زندای نیر نمره بان کس

کردند .در ضمن افراد ،کزه در روان رنجزرر ،در سزط پزایین بردنزد

زندای بانتر ،داختند.
نتایج تحلیل رارسیرن همرمان نشان دادند که از پنج عامل بزرر

ارایی به طرر معنادار به عنران تییین کننده کیفی

خصیزی  ،دو عامزل روان رنجزرر ،و بزرون

زندای می ترانند در نظر ارفته خرند (جدول .)1

جدول  .3خالص تحلیل رگرسیون همزمان برای پیش بینی کیفیت زندگی بر پای پنج عامل بزرگ شخصیت

متغیرهای پیش بین

B

SEB

β

t

ملدار ثاب )(a

7 /22

/227

-----

**9/ 2

روان رنجرر،

- 0/9 1

0/ 2

-0/22

**-2/922

0/2

0/ 9

0/112

**2/ 2

-0/022

0/

- 0/0

-0/101

اشردای

0/01

0/ 7

0 /0

- 0/ 7

وظیفه خناسی

0/072

0/ 1

0/027

0/29

برون ارایی
ملیر،ی

ترجه)172 = N( R2 =0/1 7 :

* P > 0/02, ** P > 0/0

بر اساس ضرای

رارسیرن محاسیه خده و نتایج آزمرن آمار ،آنها ،معاد،ه رارسزیرن بزرا ،پزیش بینزی کیفیز

زندای بر اساس عامل ها ،برر




به صررت زیر تدوین خدند:

خصیی

بر اساس نمره ها ،ا ( + 7 /22 :برون ارایی)
بر اساس نمره ها ،استاندارد:

زندای

( + 0/2روان رنجرر = -0/9 1 )،کیفی

(برون ارایی)( + 0/112 zروان رنجرر = -0/22 z)،کیفی

زنزدای

z
در ادامه برا ،تعیین اینکه چند درصد از واریان

کیفی

زندای ترسط عامل ها ،برر

تییین میخرد

خصیی

از تحلیل رارسیرن اا به اا استفاده خد .نتایج در جدول  2ارائه خده اس .
جدول  .6خالص تحلیل رگرسیون گام ب گام کیفیت زندگی بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

اا

1

1

متغیر(عامل)

R

R

روان رنجرر،

0/ 7

0/11

 17و

0/21

0/17

 170و 1

روان رنجرر،
برون ارایی
** P > 0/0
در اا نصس

β

t

- 0/ 7

**- / 9
**- /
** / 7

درجه آزاد،

F

B

**72/22

- /1

0/

** /72

- 0/9

0/

- 0/2

0/2

0/ 2

0/1

SEB

که عامل روان رنجرر ،وارد معاد،ه خد  11درصد (  ) R2 = 0/1از واریان

نمره ها ،کیفیز

زندای را تییین کرد (  P > 0/0و  .) F = 72/21در اا دوّ با اضافه خدن عامل برون ارایی مشصص خد که در

مجمرع  17درصد ( ) R2 = 0/1 2از واریان
ارایی تییین می خرد (  P > 0/0و /719

نمره ها ،کیفی

زنزدای ترسزط دو عامزل روان رنجزرر ،و بزرون

= .) F

بحث
دو بعد از ابعاد خصیی  ،یعنی برونارایی و اشردای نشان دهنده تعاممت بین فرد ،برده که با پاسصگر بردن
ارتیاط دارند .افراد ،که برونارایی و اشردای بانتر ،دارند ،روانرنجرر ،کمتزر ،داخزته و از خزیرههزا ،کنتزرل
آمرانهتر ،استفاده میکنند (هیرور ، 2اتن  ،وری  ، 7انجل .)1009 ،
یکی از عرامل اثراذار بزر آسزی پزذیر ،یزا بهری سزتی افزراد و کیفیز
(کرپر .)1000،صفات خصیی
روانخنا تی و جسمی را تصری
نشان داده اس
وضعی

از طریق اثراذار ،بر تفسیر فرد از رویزدادها ،محیطزی ،فراینزد انطیزاق و سزمم
و یا تسهیل میکند (کاپمن 99 ،؛اران  ،ننگزان .)1009 ،نتزایج سزایر مطا،عزات

که از بین پنج عامل برر

بهریستی و کیفی

زنزدای صزفات خصیزی

آنهزا اسز

خصیی  ،برونارایی و روانرنجرر ،،قر،ترین پزیشبینزی کننزدههزا،

زندای افراد میباخند(هیر ،جرزف 1002؛ دینر.) 992 ،

نتایج پژوهشها ،انجا خده ترسط (حج  ،خاپرریان و مهریار،

 9؛ به نلل از کاسیرپر )100 ،بر دو ازروه
- Huver
- Otten
- Variess
- Engels

از دانشجریان ایرانی و آمریکایی با مترسط سنی  1سال نشان داد که افراد تنها ،در ملیاس اجتمزاعی بزردن (آزمزرن
به دیگران نمرهها ،پایینتر ،دریاف

برونگرایی) نسی

روانرنجرر ،نمرهها ،به مرات
کیفی

بانتر از دیگران به دس

میکنند .همچنین در ایزن مطا،عزات افزراد تنهزا در آزمزرن
آوردند؛ که این مرضرع نشزانگر آثزار تنهزایی بزر کزاهش

زندای افراد میباخد.
در پژوهشی دیگر بر رو ،دانشجریان ملیم رابگاهها ،رابطه اضطراب ،اسزترس و کیفیز

(رضایی ،آدریانی ،آزاد ،،احمد ،و عظیمی،
دانشجریان بیشتر باخد ،کیفی

زنزدای بررسزی خزد

 ) 2نتایج نشزان داد ،هزر چزه افسزردای ،اضزطراب و اسزترس در

زندای آنان کمتر راهد برد.همچنین باید ترجه نمرد که افراد دارا ،نمزرات بزان در

بعد روانرنجرر ،دارا ،صفاتی چرن ،اضطراب و تنیدای (بیکر )100 ،پر اخگر ،،افسردای ،کمرویی ،خزتابردای
(تکانشرر )،و آسی

پذیر( ،حق خناس 2 2 ،؛ اروسی فرخی ) 2 0 ،بیشتر ،هستند

دینیر و کرپر (  ) 99در مطا،عات رد نشان دادند که خاد ،همیستگی منفی و یم و افسردای ،همیستگی مثی
و قر ،با روانرنجرر ،دارد.
مطا،عه واتسرن و هیربارد (  ) 99نشان داد که افراد برونارا نسیتاّ سطرح بانیی از خاد ،و خزعف ،انزر  ،و
عمقه و ستگیناپذیر ،از رد نشان میدهند.
مطا،عات او،یه ترسط کاستا و مک کر ،) 9 0( ،به نلل از های

و جرزف ( ،)1002نشزان داد کزه خزاد ،بزا بزرون-

ارایی بان و روانرنجرر ،پایین ارتیاط دارد.
در پژوهش هایر و جرزف ( )1002نشان داده خد که نمرات بان در هر یک از ابرارها ،سممتی بزا بزرونارایزی
بانتر ،روانرنجرر ،پایین و مسر،ی

پذیر ،بانتر همراه اس .

مانی ( ) 2 2در پژوهشی بر رو ،دانشجریان دانشگاه تیریر نشان داد که بین ابعاد خصییتی برونارایی ،د،پزذیر
بردن و مسر،ی

پذیر ،با عراطف مثی

و احساس خزادکامی ،همیسزتگی مثیز

و معنزیدار و بزا عراطزف منفزی،

همیستگی منفی و معنیدار وجرد دارد .همپنین ،بزین بعزد روانرنجزرر ،بزا عراطزف مثیز
همیستگی منفی و معنیدار و با عراطف منفی ،همیستگی مثی

و احسزاس خزادکامی

و معنیدار وجرد دارد.

اروسی فرخی و صرفیانی ( ) 2 7در بررسی رابطزه بزین ابعزاد خصیزی

و سزمم

عمزرمی در دانشزجریان

دانشگاه تیریر ،به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد خصیزیتی بزرون ارایزی و بزا وجزدان بزردن بزا سزمم
دانشجریان رابطه مثی

و معنیدار و بین روانرنجرر ،و سمم

بعد د،پذیر بردن با هیچ یک از ابعاد سمم

عمزرمی

عمرمی آنان رابطه منفی و معنیدار وجرد دارد امزا

عمرمی دارا ،رابطه معنیدار نیرد.

همانگرنه که مشاهده خد ،پژوهشها ،متعدد ،به بررسزی متغیرهزا ،پزژوهش (خصیزی

و کیفیز

زنزدای)

پردا تهاند ،اما هیچکدا از پژوهش ها ،یاد خده در زمینه بررسی ارتیاط این دو متغیر به خکل همرمان در یک اروه
جمعیتی ،به یرص دانشجریان نپردا ته اس .
با ترجه به مرارد فرق و بررسی سایر پژوهشها ،اهمی
عمرمی و کیفی

زندای نشان داده خد .در ضمن ،اهمی

دو ویژای روانرنجرر ،و برونارایی در بعزد سزمم
این دو ویژای در متغیرهزا ،ییزر از کیفیز

زنزدای نیزر

مررد بررسی قرار ارفته و تأیید خده اس ؛ به عنران مثال رازقی ،کراسکیان مرجیار ،،نیکیجزر و ظهرابزی مسزیحی
(  ) 2و قلیزاده ،برزار ،،یرییی ،باباپرر یرا،دین ( ) 2 7سهم معنادار این دو ویژای را در رضای

زناخزریی

زوجین ارارش کردند.
بر اساس یافتهها ،ون در )1009( 9و ننرس )100 ( 20در زمینه ارتیاطات بین ویژازیهزا ،خصیزیتی و ابعزاد
کیفی

زندای نیر برون ارایی با کیفی

محیطی ،روابط اجتماعی و روانی کیفی

ترین رابطه نیر مربرط به بعد روابط اجتماعی کیفی
کیفی

زندای رابطه داخ

زندای رابطه مثی

داخ

و قزر-،

زندای برد .وظیفه خناسی نیر با ابعاد روابط اجتماعی و روانزی

که رابطه بین روابط اجتماعی کیفی

زندای با وظیفه خناسزی بسزیار نیرومنزدتر از بعزد

روانی برد.

- Vander, A.
- Laners

منابع
 -آتش روز ،بهروز ،پاکدامن ،شهال ،و عسگری ،علی ( .)1637ارتیاط بین پنج راه اصلی خصیی
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زناخریی .دانشور رفتار( 3( 17 ،پیاپی،))46

.27-

 -گروسی فرشی ،میرتقی ،و صوفیانی ،حکیم ( ،)1637بررسی رابطه بین ابعاد خصیی

و سمم

عمرمی در

دانشجریان دانشگاه تیریر .مطالعات تربیتی و روان شناسی(3( 3 ،پیاپی. 7- 2 ،))13
 -گروسی فرشی ،میرتقی ،و مانی ،آرش ( .)1636بررسی سمم

روانی کارکنان خرک

پزانیش نفز

تیریزر.

دانشور رفتار( 1( 11 ،پیاپی. -71 ،))4
 گروسی فرشی ،میرتقی ( .)1631رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت .تیریر :انتشارات دانیال. منتظری ،علی ،گشتاسبی ،آزیتا ،و وجدانی نیا ،مریم سادات ( .)1634ترجمه ،تعیزین پایزایی و روایزی ارنزهفارسی ابرار استاندارد ( ،)SF-36پایش ( 1( 5پیاپی. 9-2 ،))17
 نادی ،محمد علی ،و سجادیان ،ایلناز ( .)1633تحلیل مسیر رابطه بین ویژایها ،خصیزیتی و وابسزتگی بزهاینترن

با کیفی

زندای کاربران کافی ن ها ،خهر اصفهان .تحقیقات علوم رفتاری( 1( 3 ،پیاپی .2 - 2 ،))15

 نیلفروشان ،پریسا ،احمدی ،سید احمد ،فاتحی زاده ،مریم ،عابدی ،محمدرضا ،و قاسمی ،وحیود (.)1631بررسی سا تار سلسله مراتیی خصیی

با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئر .مطالعوات روان شوناختی دانشوکده

. 07- 19 ،))33  (پیاپی4( 7 ،علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا
دین و طرد و پزذیرش کردکزان ترسزط،وا

 رابطه بین خصیی.)1633(  سحر، و قاسمی، فریبا، یزد خواستی.
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