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ABSTRACT
The present research aims at investigating
the relationship between life satisfaction and
hope for future among high school students.
It is of descriptive and correlation type. The
research sample was composed of 316 male
and female high school students in Robat
Karim, selected through cluster random
sampling. The research tools consisted of
Eysenck’s 90-question questionnaire on
personality, a 5-question questionnaire on
life satisfaction, and Snyder’s 12-question
hope scale. The data were analyzed
using Pearson correlation coefficient
and Multivariate regression. The research
findings showed that Psychoticism and
Neuroticism are correlated with decrease
in life satisfaction and Extraversion is
correlated with increase in life satisfaction.
Besides, Psychoticism and Neuroticism
are correlated with decrease in hope for

چکیده
 بررس���ی رابطۀ بین شخصیت،هدف این پژوهش
ب���ا رضای���ت از زندگ���ی و امی���د ب���ه آین���ده در می ��ان
 پژوه ��ش از نوع.دانشآم���وزان دبیرس���تانی اس���ت
 حج���م نمونه مورد.توصیفی و همبس���تگی اس���ت
 نفر از دانشآموزان دبیرس ��تانهای316 پژوه���ش
پس���رانه و دختران���ه شهرس���تان رباطکری ��م اس ��ت
ک���ه ب���ا اس���تفاده از روش نمونهگی���ری خوش� �های
 ابزاره���ای پژوه ��ش.تصادف���ی انتخ���اب ش���دند
 س���ؤالی ش ��خصیتی90  پرس���شنامه:ش���امل
 س���ؤالی رضایت از زندگی و5  پرسشنامه،آیسنک
 دادهها. س���ؤالی امید اشنایدر است12 پرسشنامه
بر اس���اس ضریب همبستگی پیرس���ون و رگرسیون
 یافتهها حاکی.چندمتغی���ره همزم���ان تحلیل ش���د
گرایی و روانرنجوریاز آن است که روانگسس���ته
ب���ا کاه���ش رضای���ت از زندگ���ی و برونگرای ��ی ب ��ا
.افزای���ش رضای���ت از زندگ���ی همبس���تگی دارد
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همچنی���ن ،روانگسس���تهگرایی و روانرنج ��وری
با کاه���ش امید به آین���ده و برونگرایی ب ��ا افزایش
امید به آینده همبس���تگی دارد .یافت���ه دیگر اینکه
روانگسس���تهگرایی ،برونگرای���ی و روانرنج ��وری
میتوانند حدود  18/5درصد از واریانس رضایت از
زندگی و  17درصد از واریانس امید به آینده را تبیین
نماین���د .بنابراین ،پرورش ویژگیهای ش ��خصیتی
کارآمد ،نق���ش مهمی در رضایت از زندگی و امید به
آینده در میان دانشآموزان دبیرستانی دارد.

future and Extraversion is correlated with
increase in hope for future. Another finding
is that Psychoticism and Neuroticism and
Extraversion can explain 18/5 percent of
variance of life satisfaction and 17 percent of
variance of hope for the future. So, nurturing
efficient personality characteristics plays an
important role in life satisfaction and hope
for future among high school students.
life

KEY WORDS: personality,
  satisfaction, hope for future.

کلیدواژهها :شخصیت ،رضایت از زندگی ،امید

مقدمه
رضایت از زندگی و بهزیستی ،مهمترین عنصر زندگی در همه فرهنگها است .ازاینرو ،روانشناسان
س�ل�امت میکوش ��ند ت ��ا عوامل پرورش س ��طوح باالتر بهزیس ��تی و رضای ��ت از زندگی را شناس���ایی کنند
(ل ��وکاس 1و دونالن .)2007 2،مفهوم رضایت ،تجربه درونی اس ��ت ک ��ه حضور مثبت هیجانها و نبود
احساس ��ات منفی را درب ��ر میگیرد (رود .)2005 ،3بر اس ��اس پژوهشها ،جوانی ،س�ل�امت ،تحصیالت
خ ��وب ،تواناییهای مالی ،برونگرایی ،خوشبینی ،عدم تنش و نگرانی ،مذهب ،تأهل ،عزت نفس
و آرزوهای معتدل از عوامل رضایت از زندگی بهشمار میآیند (ویلسون1967 ،4؛ دینر ،5دینر 6و دینر،7
 .)1995یک ��ی از عوام ��ل تأثیرگذار بر رضایت از زندگی ،ش ��خصیت و ویژگیهای ش���خصیتی میباش���د
(چیو2008 ،8؛ رضاپور ،عبدی ،کریملو و ریحانی.)1389 ،
ش ��خصیت ،مجموعه ویژگیها و گرایشهای پایداری اس ��ت که رفتارهای روانش���ناختی (ش���امل
اف ��کار ،هیجان ��ات و کنشه ��ا) اف ��راد را تعیی ��ن میکن ��د (رب ��کا 9و پین ��ا .)2011 ،10صفات ش���خصیتی،
ویژگیهای پایداری هستند که موجب تمایز افراد از یکدیگر میشود (میر 11و کورتز .)2006 ،12بر اساس
1. Lucas, R.E.
2Donnellan, M.B.
3. Rode, J.C.
4. Wilson, W.R.
5Diener, E.
6Diener, M.
7Diener, C.
8. Chew, P.K.
9. Rebecca, A
10. Pina, R.
11. Meyer.
12. Kurtz, J.E.

بررسی رابطۀ بین شخصیت با رضایت از زندگی و امید به آینده

69 

پژوهشهای انجام ش ��ده ،شخصیت جایگاه تعیینکنندهای در س�ل�امت و عدم سالمت ،شکلگیری
هیجانات و کنشهای افراد بر عهده دارد .بین ش ��خصیت با س�ل�امت و اخت�ل�االت خلقی رابطه وجود
دارد (کلین ،1دوربین ،2ش ��انکمن3و س ��نتیگو2002 ،4؛ ربکا و پینا2011 ،؛ باقری ،بنیاس���دی و داوری،
 .)1390ویژگیه ��ای ش ��خصیتی از عوام ��ل تعیینکنن ��دۀ رفتار بهش ��مار میآیند (میر و کورت���ز.)2010 ،
پژوهشه ��ای اخیر حکایت از این دارد که بین ش ��خصیت و رفتارهای پرخط���ر نوجوانان رابطه وجود
دارد (رکتور ،5کیرک6و جانسون2005 ،7؛ میدلتون 8و همکاران2013 ،؛ باقری و همکاران.)1390 ،
پژوهشه ��ا نش ��ان دادهاند که ش ��خصیت اف ��راد در بهزیس ��تی و رضای ��ت از زندگی آنان مؤثر اس���ت
(س ��پوتس9و هم ��کاران2005 ،؛ چارنی ��ا2007 ،10؛ عط ��ارزاده ،مومبین ��ی ،کاظم���ی ،نامج���و و ایزدپناه،
 .)1385اف ��رادی که در عامل عمومی ش ��خصیت ،باالتر بودند ،رضایت از زندگی بیش���تر و عزت نفس
باالتری دارند (موسک .)2007 ،11به عالوه ،عامل روانرنجوری با رضایت از زندگی رابطه منفی دارد،
ولی س ��ایر عوامل ش ��خصیتی مانند برونگرایی ،پذیرا بودن ،س ��ازگاری و مس���ئولیتپذیری با رضایت
از زندگ ��ی رابط ��ه مثبت دارن ��د (عطارزاده و هم ��کاران1385 ،؛ س ��رمدی ،داوودی ،پیران���ی و گیوکی،
1387؛ قل� �یزاده ،برزگری ،غریبی و باباپور .)1389 ،همچنین ،برونگرایی ،توافق ،وظیفهشناس���ی،
صداق ��ت و فروتنی ب ��ا رضایت از زندگی رابطه مثبت دارد ،اما روانرنج ��وری با رضایت از زندگی رابطه
منفی در میان دانش ��جویان دارد (آقابابائی .)1391 ،همچنین ،ریگبای و هابنر ( )2004این ارتباط را
بی ��ن نوجوانان یافتند .در پژوهش ��ی دیگر ،ارتباط مثبت بین برونگرای ��ی ،باوجدان بودن و مقبولیت
و رضایت از زندگی به دست آمد ،همچنین ارتباط رضایت از زندگی و روانرنجوری را نیز منفی ارزیابی
کردهاند (هایس و جوسف2003 ،؛ هاالما.)2010 ،
از دیگ ��ر عوامل ��ی که میتواند با ش���خصیت ارتباط داش ��ته باش ��د ،امید ب ��ه آینده اس���ت .امید ،یکی
از س ��ازههای اساس ��ی اس ��ت که در س���الهای اخیر مورد توج ��ه روانشناس ��ی مثبت قرار گرفته اس���ت
(سلیگمن .)2002 ،12امید ،فرایند شناختی است که افراد به وسیلۀ آن اهداف خود را تعیین میکنند؛
راهکارهای ��ی برای رس ��یدن به آن خلق میکنند و انگیزۀ الزم برای اج ��رای آن راهکارها ایجاد میکنند
1. Klein, D.N.
2. Durbin, C.E.
3. Shankman, S.A.
4. Santiago, N.J.
5. Rector, E.R.
6. Kirk, A.
7Johnson, P.h.D.
8Middleton, L.E.R.
9. Spotts, E. L.
10. Charania, M.R.
11. Musek, J.
12. Seligman, M.E.P.
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(اش ��نایدر 1و شان .)2007 ،2در واقع ،امید نیروی مثبتی است که انگیزش ،پیشبرد اهداف و سازگاری
را افزای ��ش میده ��د (رالی )1992 ،3و ق ��درت انرژی افراد در زندگی و ایجاد آن جزء ماهیت امید اس���ت
(بای ��ز .)1995 ،4ای ��ن نی ��رو ،به انگی���زش آنها در فراین ��د حل مس ��ئله و رفتارهای مولد رش���د و بالندگی
برمیگردد (موحدی ،باباپور و موحدی.)1393 ،
از منظر جهانبینی توحیدی ،امید تحفه الهی اس ��ت که چرخ زندگی را به گردش واداش���ته و تالش
و انگیزه را در انس ��ان مضاعف میکند (مجلسی1404 ،ق) .با امیدواری است که انسان خواستههای
خ ��ود را طل ��ب میکن ��د( 5هم ��ان) .در روای ��ات اس�ل�امی ،ناامیدی دارای آس ��یبهای متعددی اس���ت.
امیرالمؤمنی ��ن علی؟ع؟ ،ناامیدی را بزرگترین بال معرفی میکند( 6تمیمیآمدی )1366 ،بهگونهایکه
انس ��ان ناامید در ورطه هالکت و زوال قرار دارد( 7هم ��ان) .تعالیم دینی برای موضوع امید نیز اهمیت
قائل هس ��تند و س ��عادت و ش ��ادکامی را در امید به خداوند و هالکت و ش ��وربختی را در امید به غیرخدا
توصیف کردهاند (مجلس ��ی1404 ،ق) 8.بر اس ��اس پژوهش صالحی ( ،)1395امید از منظر آموزههای
اس�ل�امی دارای س ��ه مؤلفه اس ��ت که هر کدام دو زیرمؤلفه مس ��تقل دارند .مؤلفۀ اول ،هدف اس���ت که
دارای دو زیرمولف ��ۀ ه ��دف توحیدی (در نظ ��ر گرفتن رضایت خداوند بهعنوان نقط���ه پایانی) و هدف
مادی (داش ��تن اهداف مادی برای پیگیری) اس ��ت .مؤلفۀ دوم ،عاملیت است که دارای دو زیرمولفۀ
عاملیت الهی (انتظار کسب هدف بهواسطه تکیه بر قدرت خداوند) و عاملیت شخصی (انتظار کسب
هدف به س ��بب اتکا بر توانمندی ش ��خصی) اس ��ت .مؤلفۀ سوم ،اسباب اس���ت که دارای دو زیرمولفۀ
اس ��باب فرامادی (توجه به اصالت خواست خداوند در عمل کردن و طی کردن مسیر برای رسیدن به
اهداف توحیدی) و اسباب مادی (داشتن مسیر مشخص و تالش کافی برای رسیدن به هدف) است.
ام ��روزه ،امیددرمان ��ی بهعن ��وان یک ش ��یوۀ درمانی در روانشناس ��ی مثبت مطرح ش���ده اس���ت که به
ج ��ای تمرکز ب ��ر نقاط منف ��ی ،توانمندیهای انس ��ان را م ��ورد توجه ق ��رار میدهند (س���لیگمن.)2002 ،
ش ��واهد تحقیقاتی زیادی وجود دارد که نش���ان میدهد ،بین باال بودن میزان امید افراد و موفقیت آنها
در فعالیتهای زندگی ،پیش ��رفت تحصیلی ،س�ل�امت جس ��می و روانی و بهبود روشهای رواندرمانی،
ارتباط وجود دارد (اش ��نایدر2002 ،؛ علیزاده .)1391 ،نوجوانانی که امید و انگیزه بیش���تری دارند ،کمتر
به رفتارهای پرخطر رو میآورند (رکتور 9و همکاران2005 ،؛ اپونته ،10امایا استوپینن 11و روجسجیمنز،12
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 .)2012همچنین ،بر اساس یافتههای فلدمن و اشنایدر ( ،)2005افزایش معناداری در امید باعث افزایش
بهزیستی روانشناختی ،عواطف مثبت و رضایتاززندگی میشود .بهصورتیکه امید نیروی مثبتی است
که انگیزش ،پیش ��برد اهداف و س ��ازگاری را افزایش میدهد (رالی .)1992 ،ونگ و لیم ( ،)2009گزارش
کردهاند که امیدواری و خوشبینی  0/17از واریانس رضایت از زندگی را پیشبینی میکند.
2
پژوهشها نش ��ان میده ��د عوامل مختلفی مانند می ��زان پایبندی مذهبی (چان���گ 1و لی 2002 ،؛
علیزاده ،)1391 ،انسجام و اعتماد اجتماعی و سرمایه فرهنگی (علیزاده ،)1391 ،صداقت و قدردانی
(آقابابائی )1391 ،در تقویت امید مؤثر هس ��تند .س ��اختار ش ��خصیت بهعنوان جهتدهندۀ بس���یاری
از اف ��کار ،هیجان ��ات و رفتاره ��ای انس ��ان (رب ��کا و پین ��ا2011 ،؛ باق ��ری و هم���کاران ،)1390 ،میتواند
بهعن ��وان یکی از عوام ��ل مؤثر بر افزایش امید به زندگی مورد مطالعه ق ��رار گیرد .پژوهشهای صورت
گرفت ��ه ،نش ��ان میدهند بین برخ ��ی از ویژگیهای ش ��خصیتی و امید رابطه وج���ود دارد .بهصورتیکه
توانمندی ش ��خصیتی و احس ��اس کارآمدی بهطور غیرمس ��تقیم موجب باال بردن سطح امید میشود
(چیو .)2008 ،خودکارآمدی نیز بهعنوان یک ویژگی شخصیتی ،با امید در ارتباط است بهگونهایکه
افراد با خودکارآمدی پایین ،در مواجهه با مش ��کالت احس ��اس درماندگ ��ی میکنند و ا گر تالش آنان در
مواجهه با مش ��کالت بینتیجه بماند به سرعت قطع امید میکنند (ساالمی .)2009 ،3همچنین ،بین
خودکارآمدی دانشآموزان و امید رابطه وجود دارد (گلستانینیا و شهنیییالق و مکتبی.)1393 ،
ب ��ا وجود اینکه پژوهشهای مختلف ��ی در زمینۀ متغیرهای پژوهش صورت گرفته ،اما پژوهش���ی در
رابطه با رابطۀ بین شخصیت با رضایت از زندگی و امید به آینده در میان دانشآموزان دبیرستانی یافت
نش ��د؛ درحالیکه کشف این رابطه برای تقویت پایههای رضایت از زندگی و امیدواری اهمیت بسزایی
دارد .ب ��ه این صورت که با تقویت ویژگیهای ش ��خصیتی کارآمد زمینه تقویت رضایت از زندگی و امید
به آینده فراهم میگردد و ناکارآمدی ش ��خصیتی خود منش ��أ بروز عدم رضایت از زندگی و یأس به آینده
خواهد شد .بنابراین ،این پژوهش میکوشد رابطۀ بین شخصیت با رضایت از زندگی و امید به آینده در
میان دانشآموزان دبیرستانی را مورد مطالعه قرار دهد.
روش پژوهش
این پژوهش از نوع همبستگی است .برای تجزیهوتحلیل دادهها از همبستگی پیرسون ،رگرسیون
چندمتغیره همزمان اس ��تفاده ش ��د .جامعۀ آماری پژوه ��ش ،دانشآموزان دبیرس���تانهای دخترانه و
پسرانه شهرستان رباطکریم تهران است .جامعه پژوهش 1900 ،نفر بوده که با توجه به جدول مورگان
حج ��م نمون ��ه مورد پژوهش  316نفر ( 190نفر دختر و  126پس ��ر) انتخاب ش���د که با اس���تفاده از روش
1. Chang, L.C.
2. Li, I.C.
3. Salami, S.O.
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نمونهگیری خوش� �های تصادفی ،به دس ��ت آمد .به این صورت که دبیرستانهای یکی از بخشهای
شهرس ��تان ،یک خوش ��ه در نظر گرفته ش ��د ،س ��پس  8دبیرس ��تان دخترانه و پس���رانه به طور تصادفی
انتخاب ش ��دند .هر مدرس ��ه  50پرسشنامه توزیع ش ��د که در کل  400پرس� �شنامه مورد استفاده قرار
گرفت .دادهها جمعآوری شد و پرسشنامههای کامل مورد استفاده قرار گرفت و دادهها با استفاده از
نرمافزار  spssنس ��خۀ  18و با روش همبستگی و رگرس ��یون چندمتغیره همزمان تجزیهوتحلیل شدند.
ابزارهای پژوهش عبارتند از:
1
مقیاس ش ��خصیتی آیس ��نک  :پرس� �شنامه شخصیتی آیس ��نک ،در س���ال  1963جهت سنجش
برخ ��ی از ویژگیهای ش ��خصیتی مانند برونگرایی ،روانرنجوری ،روانگسس���تهگرایی س���اخته ش���د.
خردهمقیاسها ،ش ��امل س ��ه ویژگی ش ��خصیتی مذکور به همراه خردهمقیاس درو غس���نج اس���ت .این
پرس� �شنامه  90س ��ؤال دارد که با پاس ��خ بلی یا خیر جواب داده میشود که در برخی پرسشها ،گزینۀ
بله نمرۀ  1و گزینۀ خیر ،نمرۀ صفر میگیرد و در برخی س ��ؤاالت عکس اس ��ت (فتحیآشتیانی.)1388 ،
آیس ��نک ،آن را بر روی گروه واحد در دو زمان متفاوت اجرا کرد و اعتبار و روایی آن را به دس���ت آورد.
ضریب اعتبار درونی (آلفای کرونباخ) برای مردان روانگسستگی  ،0/78برونگرایی  ،0/90نوروزگرایی
 ،0/88دروغ  0/82به دس ��ت آمد و برای زنان ،روانگسس ��تگی  ،0/76برونگرایی  ،0/85نوروزگرایی
 ،0/85درو غس ��نج  0/79به دس ��ت آم ��د .همچنین ،ب ��ا روش بازآزمایی ،برای مردان روانگسس���تگی
 ،0/77برونگرایی  ،0/83نوروزگرایی  ،0/76درو غس ��نج  0/76به دس ��ت آمد و برای زنان گسس���تگی
 ،0/81برون گرایی  ،0/89نوروزگرایی  ،0/81درو غس ��نج  0/80به دست آمد (آیسنک ،1975 ،به نقل
از :فتحیآشتیانی .)1388 ،در نمونۀ ایرانی ،ضریب اعتبار با روش بازآزمایی به فاصله دو ماه به شرح
زیر گزارش ش ��ده است :روانگسس ��تگی  ،0/72برونگرایی  ،0/92نوروزگرایی  ،0/89درو غسنج 0/88
(کاویان ��ی ،1382 ،به نقل از :فتحیآش ��تیانی .)1388 ،در این پژوهش ،اعتب���ار آزمون با روش آلفای
کرونباخ  0/77به دس ��ت آمد .همچنین ،روایی محتوایی با روش س ��ازه و با اس���تفاده از روش تحلیل
عاملی تأییدی با ش ��اخصهای برازندگ ��ی ،5IFI=0/92 ،TLI4=0/94 ،AGFI3=0/93 ،2GFI=0/93
 6CFI=0/95و  RMSEA7=0/04که مقدار مطلوبی میباشند ،مورد تأیید قرار گرفت.
ً
مقی ��اس رضایت از زندگی :8این مقیاس دارای پنج گویه و تکعاملی اس���ت و به صورت از کامال
1. Eysenck Personslity Questionnaire
2. Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Tucker-Lewis index
5. Incremental fit index
6. Comparative Fit Index
7. Root Mean Squared Error of Approximation
8. Satisfaction with Life Scale
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ً
مخالفم ( )1تا کامال موافقم ( )5جواب داده میش ��ود .داینر ،)1985( 1این مقیاس را برای س���نجش
وجهش ��ناختی بهزیستی فاعلی س ��اخته اس ��ت و تاکنون یکی از پرکاربردترین ابزارها در زمینه رضایت
از زندگ ��ی بوده اس ��ت (اتینزا ،2بالگر 3و گراس� �یمریتا .)2003 ،4این مقیاس را در ایران توس���ط بیاتی،
کوچک ��ی و گ ��ودرزی ( )1386اعتباریابی ش ��ده اس ��ت .به گزارش آن ��ان ،اعتبار این مقی���اس از روش
آلف ��ای کرونب ��اخ 0/83 ،و ب ��ا روش بازآزمایی 0/69 ،به دس ��ت آمد که برای گروههای س���نی مختلف
قابل اجرا اس ��ت .در این پژوه ��ش ،اعتبار آزمون با روش آلفای کرونباخ 0/71 ،به دس���ت آمد .روایی
محتوای ��ی نیز با روش س ��ازه و با اس ��تفاده از روش تحلی ��ل عاملی تأییدی با ش���اخصهای برازندگی
 ،RMSEA=0/94 ،CFI=0/95 ،IFI=0/95 ،TLI=0/94 ،AGFI=0/94 ،GFI=0/93ک���ه مق���دار
مطلوبی میباشند ،مورد تأیید قرار گرفت.
مقیاس امید اش ��نایدر :5پرس� �شنامه خودگزارش ��ی است مشتمل بر  12س���ؤال که توسط اشنایدر و
همکاران در س ��ال  1991س ��اخته ش ��ده اس ��ت .این مقیاس برای س ��نین  15س���ال به باال طراحی شده
است ،شامل دو خردهمقیاس گذرگاه (گذرگاهها ،مسیرها و راههای گوناگون را برای رسیدن به هدف
مشخص میسازد) و انگیزش (تصمیم برای رسیدن به هدف) میباشد (اشنایدر و همکاران.)1991 ،
ً
ً
پاس� �خها ،پیوستاری از کامال غلط ( )1تا کامال درست ( )5است .این پرسشنامه در بین دانشآموزان
دخت ��ر در ته ��ران توس ��ط گل ��زاری ( )1386اعتباریابی ش ��ده اس ��ت .پایای ��ی این پرس���شنامه با روش
همس ��انی دورنی 0/89 ،گزارش ش ��ده اس ��ت .مقیاس امید با مقیاسهایی که فرایند روانش���ناختی را
میس ��نجند؛ همبس ��تگی باالیی دارد .مقیاس امید به میزان  0/50تا  0/60با مقیاس خوشبینی شییر
و کارور همبس ��تگی دارد .همچنی ��ن ،نم ��رات این مقیاس با مقیاس افس ��ردگی بک همبس���تگی منفی
دارد .به عالوه ،روایی محتوای این مقیاس به تأیید متخصصان بالینی هم رس���یده اس���ت (قهرمانی
و ن ��ادری .)1391 ،در این پژوهش ،اعتبار آزمون با روش آلفای کرونباخ 0/73 ،به دس���ت آمد .روایی
محتوای ��ی نیز با روش س ��ازه و ب ��ا اس���تفاده از روش تحلیل عامل ��ی تأییدی با ش���اخصهای برازندگی
 ،RMSEA=0/94 ،CFI=0/95 ،IFI=0/93 ،TLI=0/93 ،AGFI=0/95 ،GFI=0/94ک���ه مق���دار
مطلوبی میباشند ،مورد تأیید قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
دادهه ��ای ج ��دول  ،1ماتری ��س همبس ��تگی پیرس ��ون بی ��ن روانگسس���تهگرایی ،برونگرای���ی،
روانرنجوری ،رضایت از زندگی و امید به آینده را نشان میدهد.
1. Diener, E
2. Atienza, F.L
3Balaguer, I
4Garcı´a-Merita, M.L
5. Snyder Hope Scale
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جدول  .1ماتریس همبستگی بین عوامل شخصیت با رضایت از زندگی و امید به آینده
متغیر

1

 .1روانگسستهگرایی

1

 .2برونگرایی

-0/03

1

 .3روانرنجوری

0**/14

0/00

1

 .4رضایت از زندگی

-0**/19

**/18

-0**/36

1

 .5امید به آینده

-0**/24

*0/12

-0**/34

0**/40

2

3

4

نتای ��ج جدول  1نش ��ان میده ��د ،بین روانگسس ��تهگرایی و رضایت از زندگی رابط���ۀ منفی و معنادار
وج ��ود دارد ( ،)P<0/01 ،-=0r/19یعن ��ی هرچ ��ه نمرۀ روانگسس ��تهگرایی ارتقاء یاب���د؛ نمرۀ رضایت از
زندگ ��ی کاه ��ش مییابد و بعکس .همچنین ،رابطۀ بین روانگسس ��تهگرایی و امی���د به آینده ،منفی و
معن ��ادار اس ��ت ( ،)P<0/01 ،=r-0/24یعنی هرچه نمرۀ روانگسس ��تهگرایی ارتق���اء مییابد؛ نمرۀ امید
کاهش مییابد و بعکس .همچنین ،رابطه بین برونگرایی و رضایت از زندگی ،مثبت و معنادار اس���ت
( .)P<0/01 ،=0r/18هرچ ��ه نم ��رۀ برونگرایی ارتق ��اء مییابد؛ نمرۀ رضایت از زندگ���ی افزایش مییابد
و بعک ��س .همچنی ��ن ،بین برونگرایی و امید ب ��ه آینده ،رابطۀ مثبت و معنادار وج���ود دارد (،=0r/12
 .)P<0/05هرچ ��ه نم ��رۀ برونگرای ��ی ارتق ��اء مییابد؛ نم ��رۀ امید به آین ��ده افزایش مییاب���د و بعکس.
همچنی ��ن ،رابطه بین روانرنجوری و رضایت از زندگی ،منفی و معنادار اس���ت (.)P<0/01 ،-=0r/19
هرچ ��ه نم ��رۀ روانرنجوری ارتق ��اء یابد؛ نم ��رۀ رضایت از زندگی کاه ��ش مییابد و بعک���س .به عالوه،
رابط ��ه بی ��ن روانرنجوری و امید به آینده ،منف ��ی و معنادار اس ��ت ( .)P<0/01 ،=r-0/24هرچه نمرۀ
روانرنج ��وری ارتق ��اءیابد؛ نمرۀ امید ب ��ه آینده کاهش مییاب ��د و بعکس ،هرچه نم���ره روانرنجوری
کاهشیابد؛ نمرۀ امید به آینده افزایش مییابد.
جدول  ،2تحلیل رگرس ��یون چندمتغیره همزمان بین روانگسس ��تهگرایی ،برونگرایی ،روانرنجوری
و رضایت از زندگی را نش ��ان میدهد .بر اس���اس جدول  ،2روانگسستهگرایی ،برونگرایی ،روانرنجوری
میتوانند حدود  18/5درصد از واریانس رضایت از زندگی را در سطح معناداری  0/01تبیین کنند .همچنین،
ضریب بتای استاندارد شده نشان میدهد که یک واحد افزایش در نمرۀ روان گسستهگرایی برابر با 0/135
واح ��د کاه ��ش در نمرۀ رضایت از زندگی اس���ت .همچنین ،یک واحد افزایش در نم���رۀ برونگرایی برابر با
 0/182واحد افزایش در نمره رضایت از زندگی است .همچنین ،یک واحد افزایش در نمرۀ روانرنجوری
برابر با  0/343واحد کاهش در نمرۀ رضایت از زندگی است.
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جدول  .2تحلیل رگرسیون چندمتغیره همزمان بین عوامل شخصیت و رضایت از زندگی
مدل

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

B

Sd

Beta

روانگسستهگرایی

-0/256

0/098

-0/135

برونگرایی

0/372

0/104

0/182

روانرنجوری

-0/491

0/074

-0/343

R2
0/185

T

P

-2/60

0/001

3/55

0/001

-6/64

0/001

جدول  ،3تحلیل رگرسیون چندمتغیره همزمان بین روانگسستهگرایی ،برونگرایی ،روانرنجوری
و امی ��د به آینده را نش ��ان میدهد .بر اس ��اس جدول  ،3روانگسس ��تهگرایی ،روانرنجوری در س���طح
معناداری  0/01و برونگرایی در س ��طح معناداری  ،0/05میتواند  17درصد از واریانس امید به زندگی
را تبیین کند .همچنین ،ضریب بتای اس ��تاندارد ش ��ده نش ��ان میدهد که یک واحد افزایش در نمرۀ
روانگسس ��تهگرایی ،برابر با  0/194واحد کاهش در نمره امید به آینده میباشد .همچنین ،یک واحد
افزای ��ش در نم ��رۀ برونگرایی ،برابر با  0/116واحد افزایش در نمرۀ امید به آینده میباش���د .همچنین،
یک واحد افزایش در نمرۀ روانرنجوری ،برابر با  0/314واحد کاهش در نمرۀ امید به آینده میباشد.
جدول  .3تحلیل رگرسیون چندمتغیره همزمان بین عوامل شخصیت و امید به زندگی
مدل

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

B

Sd

Beta

روانگسستهگرایی

-0/252

0/068

-0/194

برونگرایی

0/163

0/072

0/116

روانرنجوری

-0/308

0/051

-0/314

R2
0/170

T

P

-3/71

0/001

2/25

0/025

-6/02

0/001

بحث و نتیجهگیری
ه ��دف ای ��ن پژوهش ،بررس ��ی رابطۀ بین ش ��خصیت ب ��ا رضای ��ت از زندگی و امی���د به آین���ده در میان
دانشآموزان دبیرس ��تانی است .یافتۀ اول پژوهش ،حاکی از آن است که رابطۀ بین روانگسستهگرایی
و روانرنج ��وری با رضایت از زندگی ،منفی و معنادار اس���ت .همچنین ،رابطه بین برونگرایی و رضایت
از زندگ ��ی مثبت و معنادار اس ��ت .همچنین ،ویژگیهای ش ��خصیتی (روانگسس���تهگرایی ،برونگرایی،
روانرنجوری) میتوانند حدود  18/5درصد از واریانس رضایت از زندگی را تبیین کند .این یافته با نتایج
پژوهشهای بریک 1و مونت ،)1991( 2هو ،)1992( 3فوگارتی 4و همکاران ( ،)1999سپوتش و همکاران
1. Barrick, M. R
2. Mount, M. K
3. Hough, L.M
4. Fogarty, G.J
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( ،)2005مونت ،1ایلیس 2و جانس ��ون ،)2006( 3موس ��ک ( ،)2007چارنی���ا ( ،)2007هاتزل 4و همکاران
( ،)2014حسینخانی و طاهر ( ،)2013دنو 5و کوپر ،)1998( 6ریگبای و هابنر ( ،)2004مالزاده (،)1372
هایس و جوس ��ف ( ،)2003هاالما ( ،)2010عطارزاده و همکاران ( ،)1385سرمدی و همکاران (،)1387
رضاپور و همکاران ( ،)1389قلیزاده و همکاران ( )1389و آقابابائی ( )1391همسو میباشد.
در پژوهش حسینخانی و طاهر ( )2013که با هدف بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با رضایت
از زندگی انجام ش ��د؛ نتایج پژوهش نش ��ان داد ویژگیهای ش ��خصیتی  19درصد از واریانس رضایت از
زندگی را تبیین میکند .به عالوه برخی پژوهشها نش ��ان دادهاند ،ویژگی ش���خصیتی باوجدان بودن
پیشبینیکنن ��دۀ ق ��وی رضایت از زندگی اس ��ت؛ بهصورتیکه باوج ��دان بودن موجب پیش���رفت و در
نتیجه ،رضایت بیشتر از زندگی میشود (دنو و کوپر.)1998 ،
پژوهشهای دیگری به ارتباط ویژگیهای ش ��خصیتی و رضایت ش ��غلی و رضایت زناش���ویی دست
یافتهاند .بهعنوان مثال ،بریک و مونت ( ،)1991در پژوهش خود رابطۀ بین  5عامل بزرگ شخصیت
و رضایت شغلی را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج پژوهش نشان داد برونگرایی و باز بودن به تجربیات
پیشبینیکنندۀ رضایت ش ��غلی اس ��ت .در این زمینه ،پژوهش مونت و همکاران ( ،)2006نش���ان داد
ویژگیهای ش ��خصیتی پیشبینیکنندۀ رضایت شغلی و نگرش کارکنان نسبت به شغل است .چارنیا
( ،)2007نیز رابطۀ بین ویژگیهای ش ��خصیتی باز بودن به تجربه ،وجدان ،مقبولیت ،جذاب بودن،
ظرافت زنانگی روانشناختی ،جذابیت اجتماعی با رضایت زناشویی که با رضایت از زندگی رابطه دارد
را مثبت ارزیابی کرد.
یافتۀ اول را میتوان چنین تبیین کرد که نمرۀ باال در روانگسستهگرایی و روانرنجوری با بیثباتی
عاطف ��ی و عواطف منفی مثل ترس ،غم ،دس ��تپاچگی ،عصبانیت ،خش ��م ،احس���اس گن���اه و نفرت و
تمایل به تکانش ��گری ،پرخاش ��گری و آس ��یبپذیری همراه اس ��ت .این افراد بیش���تر هیجانمدارند و
آمادگی بیشتری برای اضطراب در موقعیتهای تنشزا دارند و کمتر بر روش حلمسئله تمرکز میکنند
(فتحیآش ��تیانی1388 ،؛ قلیزاده و همکاران .)1389 ،در نتیجه ،رضایت کمتری از زندگی را تجربه
میکنند .همچنین ،عامل برونگرایی با هیجانات مثبت از قبیل بش ��اش بودن ،خوشبینی ،عشق و
صمیمیت ارتباط دارد .چنین افرادی احساس ��ات و عواطف خود را به راحتی بروز میدهند و اجتماعی
و فعال هس ��تند و راحتتر با اس ��ترسهای روزمره کنار میآیند .در نتیجه ،رضایت بیشتری از زندگی را
تجربه میکنند.
1. Mount, M.
2. Ilies, P.
3Johnson, E
4. Hutzl, C.S
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یافت ��ۀ دوم پژوه ��ش نش ��ان میدهد که رابطۀ بی ��ن روانگسس ��تهگرایی و روانرنجوری ب���ا امید به
آینده ،منفی و معنادار اس ��ت .همچنین ،رابطه بین برونگرایی و امید به آینده مثبت و معنادار است.
به عالوه ویژگیهای شخصیتی (روانگسستهگرایی ،برونگرایی ،روانرنجوری)  17درصد از واریانس
امی ��د به آینده را تبیین میکنند .ای ��ن یافته بهطورکلی با نتایج پژوهشهای گلس���تانینیا و همکاران
( ،)1393آقابابائی ( ،)1391قربانی ،س ��عادتمند ،س ��پهریانآذر ،اسدنیا و فیضیپور ( ،)1392مکارو 1و
روسن ،)2005(2هاالما و ددوا ،)2007( 3رالی ( ،)1992بایز ( )1995و اشنایدر ( )2002همسو میباشد.
هاالم ��ا و ددوا ( )2007ارتب ��اط منف ��ی بی ��ن روانرنج ��وری و امی ��دواری یافتن���د .به ع�ل�اوه رابطه بین
برونگرایی و باوجدان بودن را با امیدواری مثبت ارزیابی کردند .همچنین ،مکارو و روس���ن (،)2005
ارتب ��اط مثبتی بین امیدواری و ویژگی ش ��خصیتی مقبولیت یافتند .همچنین ،گزارش کردهاند ویژگی
شخصیتی با وجدان بودن  0/36از تغییرات امیدواری را پیشبینی میکند.
یافتۀ دوم را میتوان چنین تبیین کرد که نمرۀ باال در روانگسستهگرایی و روانرنجوری با بیثباتی
عاطف ��ی و عواطف منفی مثل ترس ،غم ،دس ��تپاچگی ،عصبانیت ،خش ��م ،احس���اس گن���اه و نفرت و
تمایل به تکانشگری ،پرخاشگری و آسیبپذیری همراه است .این افراد بیشتر هیجانمدارند و کمتر
بر روش حلمس ��ئله تمرکز میکنند (فتحیآش ��تیانی1388 ،؛ قلیزاده و همکاران .)1389 ،در نتیجه،
خیل ��ی زود امی ��د خود را از دس ��ت میدهن ��د .همچنین ،عام ��ل برونگرایی با هیجان���ات مثبت ارتباط
دارد .چنین افرادی احساس ��ات و عواطف خود را به راحتی بروز میدهند و اجتماعی و فعال هس���تند و
راحتتر با اس ��ترسهای روزمره کنار میآیند ،تفکرات مطلوبیتری در ذهن خود میپرورانند و این امر
ً
از بروز احساس ��ات منفی مانند ناامیدی جلوگیری میکند .به عالوه احتماال افراد امیدوار رفتارهایش���ان
در پیگیری اهداف ش ��بیه رفتارهای برونگراس ��ت .فعال بودن ،پرانرژی بودن ،اش���تیاق و ابراز وجود
ویژگیهای افراد برونگرا و امیدوار است (مککار و جان.)1992 ،
برونگرا بودن ،مرتبط با زندهدل بودن و زندگی پرانرژی میباشد؛ چنین احساساتی میتواند منبع
امیدواری باشد .روانرنجوری نیز با گرایش به تجربیات منفی رابطه دارد که میتواند منجر به افکار
منف ��ی در م ��ورد اهداف آینده و توانایی رس ��یدن به آنها ش ��ود .بنابراین ،گرایش به تجربۀ احساس���ات
مثبت (برونگرایی) میتواند باعث بهبود امیدواری ش ��ود و تجربۀ عواطف منفی (مانند افس���ردگی و
اضطراب) در روانرنجوری میتواند امیدواری را کاهش دهد.
یافت ��ۀ جانبی پژوهش نش ��ان میدهد ک ��ه بین امید به آین ��ده و رضایت از زندگی ه���م رابطۀ مثبت
و معن ��اداری وج ��ود دارد .افزای ��ش امی ��د به آینده ب ��ا افزایش رضای ��ت از زندگی همراه اس���ت و افزایش
رضای ��ت از زندگی ،امید به آینده را ارتقاء میبخش ��د .این یافته با نتایج پژوهشهای نصیری و جوکار
1. McCrae, R. R
2. John, O. P
3. Dedova, M
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( ،)1387ن ��ادری و حس ��ینی ( ،)1388بیلی و س ��ندر ( ،)2007قربانی و هم���کاران ( ،)1392فلدمن و
اس ��نایدر ( ،)2005ونگ 1و لی ��م ،)2009(2هاتزل و هم ��کاران ( )2014و موح���دی و همکاران ()1393
همس ��و میباشد .نادری و حس ��ینی ( ،)1388در پژوهش خود نشان دادند بزرگساالنی که نمرۀ باالیی
در رضای ��ت از زندگ ��ی دارند ،در امی ��دواری نیز نمرۀ باالتری کس ��ب میکنند (بیلی و اش���نایدر.)2007 ،
نتای ��ج پژوهش دیگر نیز نش ��ان داد ،امی ��دواری میتواند رضایت از زندگی را ب���ه طور مثبت پیشبینی
کند (هاتزل و همکاران .)2014 ،موحدی و همکاران ( ،)1393در پژوهش خود نش���ان دادند آموزش
امیددرمان ��ی به ش ��یوۀ گروهی میتواند امید و بهزیس ��تی روانش ��ناختی که با رضای���ت از زندگی رابطه
دارد را در دانشآموزان افزایش دهد .صالحی ( ،)1395نشان داد پروتکل امیددرمانی اسالمی بهطور
معناداری بهزیستی فاعلی و رضایت از زندگی بیماران مبتال به اماس را افزایش میدهد.
ً
احتماال رضایت از زندگی مرتبط با دس���تیابی به اهداف اس���ت و افراد امیدوار به آس���انی به اهدافش ��ان
میرسند .به نظر میرسد ،افرادی که امید باالیی دارند ممکن است محرکهای قویتر و انرژی بیشتری
برای پیگیری اهداف خود داش ��ته باش���ند و این موجب رشد و بالندگی آنها و افزایش سالمت و بهزیستی
یت ��وان چنین نتیجهگیری کرد که
یش ��ود .در مجموع ،م 
نش ��ناختی و در نتیجه رضایت از زندگی م 
روا 
ویژگیه ��ای ش ��خصیتی روانرنجوری ،روانگسس ��تهگرایی با رضایت از زندگی و امی���د به آینده در میان
دانشآموزان دبیرس ��تانی رابطه منفی دارد و برونگرایی با رضایت از زندگی و امید به آینده رابطه مثبت
دارد .این امر ،همسو با بسیاری از پژوهشهای داخلی و خارجی است.
از جمل ��ه محدودیتهای این پژوهش ،محدودیت در روایی بیرونی میباش���د .جامعۀ این پژوهش
ش ��امل دانشآموزان شهرس ��تان رباطکریم میباش ��د .همچنین ،پژوهش فقط در جامعۀ دانشآموزی
صورت گرفته است که ممکن است شخصیت دانشآموزان دبیرستانی به درستی شکل نگرفته باشد.
این امر ،میتواند در نتایج پژوهش اثرگذار باشد .ازاینرو ،الزم است تعمیمپذیری با دقت صورت پذیرد
و ب ��رای دس ��تیابی به نتای ��ج دقیقتر ،پژوهشهای دیگ ��ری در جوامع مختلف به عمل آید .بر اس���اس
یافتهه ��ای پژوهش ،ویژگیهای ش ��خصیتی نق ��ش مهمی در رضای ��ت از زندگی و امید ب���ه آینده دارد.
خانواده ،مدرس ��ه و رسان ه جایگاه ویژهای در ش ��کلگیری ویژگیهای شخصیتی افراد دارند .بنابراین،
همکاری جمعی متولیان امور س�ل�امت و خانواده ،برنامهریزان ،نهادهای مذهبی ،رس���انههای جمعی
ش ویژگیهای ش ��خصیتی کارآمد ،غنیس���ازی
و مدارس و دانش ��گاهها را میطلبد .مهارتافزایی ،آموز 
کتب درس ��ی و تقویت مش ��اورین مدارس میتواند زمینۀ پرورش ویژگیهای ش���خصیتی رشدیافته را در
بین دانشآموزان فراهم آورد.
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