
ABSTRACT
The present research aims at investigating
therelationshipbetweenlifesatisfactionand
hopeforfutureamonghighschoolstudents.
Itisofdescriptiveandcorrelationtype.The
researchsamplewascomposedof316male
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
andMultivariate regression. The research
findings showed that Psychoticism and
Neuroticism are correlated with decrease
in life satisfaction and Extraversion is
correlatedwith increase in life satisfaction.
Besides, Psychoticism and Neuroticism
are correlated with decrease in hope for
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پرسشنامه12س���ؤالیامیداشنایدراست.دادهها
براس���اسضریبهمبستگیپیرس���ونورگرسیون
کی چندمتغی���رههمزم���انتحلیلش���د.یافتههاحا
کهروانگسس���تهگراییوروانرنجوری ازآناست
ب���ا برونگرای���ی و زندگ���ی از کاه���شرضای���ت ب���ا
دارد. همبس���تگی زندگ���ی از رضای���ت افزای���ش
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future and Extraversion is correlated with
increaseinhopeforfuture.Anotherfinding
is that Psychoticism and Neuroticism and
Extraversion can explain 18/5 percent of
varianceoflifesatisfactionand17percentof
varianceofhopeforthefuture.So,nurturing
efficientpersonalitycharacteristicsplaysan
important role in life satisfaction and hope
forfutureamonghighschoolstudents.

KEY WORDS: personality, life
satisfaction,hopeforfuture. 

روانرنج���وری و روانگسس���تهگرایی همچنی���ن،
کاه���شامیدبهآین���دهوبرونگراییب���اافزایش با
امیدبهآیندههمبس���تگیدارد.یافت���هدیگراینکه
روانگسس���تهگرایی،برونگرای���یوروانرنج���وری
میتوانندحدود18/5درصدازواریانسرضایتاز
زندگیو17درصدازواریانسامیدبهآیندهراتبیین
نماین���د.بنابراین،پرورشویژگیهایش���خصیتی
کارآمد،نق���شمهمیدررضایتاززندگیوامیدبه

آیندهدرمیاندانشآموزاندبیرستانیدارد.

کلیدو اژه ها: شخصیت،رضایتاززندگی،امید
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پژوهشهایانجامش���ده،شخصیتجایگاهتعیینکنندهایدرس���المتوعدمسالمت،شکلگیری
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گیوکی، اززندگ���یرابط���همثبتدارن���د)عطارزادهوهم���کاران،1385؛س���رمدی،داوودی،پیران���یو
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کهانگیزش،پیشبرداهدافوسازگاری )اش���نایدر1وشان2007،2(.درواقع،امیدنیرویمثبتیاست
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گرفتنرضایتخداوندبهعنواننقط���هپایانی(وهدف دارایدوزیرمولف���ۀه���دفتوحیدی)درنظ���ر
مادی)داش���تناهدافمادیبرایپیگیری(اس���ت.مؤلفۀدوم،عاملیتاستکهدارایدوزیرمولفۀ
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اهدافتوحیدی(واسبابمادی)داشتنمسیرمشخصوتالشکافیبرایرسیدنبههدف(است.
ام���روزه،امیددرمان���یبهعن���وانیکش���یوۀدرمانیدرروانشناس���یمثبتمطرحش���دهاس���تکهبه
ج���ایتمرکزب���رنقاطمنف���ی،توانمندیهایانس���انرام���وردتوجهق���رارمیدهند)س���لیگمن،2002(.
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2012(.همچنین،براساسیافتههایفلدمنواشنایدر)2005(،افزایشمعناداریدرامیدباعثافزایش
بهزیستیروانشناختی،عواطفمثبتورضایتاززندگیمیشود.بهصورتیکهامیدنیرویمثبتیاست
کهانگیزش،پیش���برداهدافوس���ازگاریراافزایشمیدهد)رالی،1992(.ونگولیم)2009(،گزارش

کردهاندکهامیدواریوخوشبینی0/17ازواریانسرضایتاززندگیراپیشبینیمیکند.
پژوهشهانش���انمیده���دعواملمختلفیمانندمی���زانپایبندیمذهبی)چان���گ1ولی2002،2؛
علیزاده،1391(،انسجامواعتماداجتماعیوسرمایهفرهنگی)علیزاده،1391(،صداقتوقدردانی
)آقابابائی،1391(درتقویتامیدمؤثرهس���تند.س���اختارش���خصیتبهعنوانجهتدهندۀبس���یاری
ازاف���کار،هیجان���اتورفتاره���ایانس���ان)رب���کاوپین���ا،2011؛باق���ریوهم���کاران،1390(،میتواند
گیرد.پژوهشهایصورت بهعن���وانیکیازعوام���لمؤثربرافزایشامیدبهزندگیموردمطالعهق���رار
گرفت���ه،نش���انمیدهندبینبرخ���یازویژگیهایش���خصیتیوامیدرابطهوج���وددارد.بهصورتیکه
بردنسطحامیدمیشود کارآمدیبهطورغیرمس���تقیمموجبباال توانمندیش���خصیتیواحس���اس
)چیو،2008(.خودکارآمدینیزبهعنوانیکویژگیشخصیتی،باامیددرارتباطاستبهگونهایکه
گرتالشآناندر افرادباخودکارآمدیپایین،درمواجههبامش���کالتاحس���اسدرماندگ���یمیکنندوا
مواجههبامش���کالتبینتیجهبماندبهسرعتقطعامیدمیکنند)ساالمی2009،3(.همچنین،بین

خودکارآمدیدانشآموزانوامیدرابطهوجوددارد)گلستانینیاوشهنیییالقومکتبی،1393(.
گرفته،اماپژوهش���یدر ب���اوجوداینکهپژوهشهایمختلف���یدرزمینۀمتغیرهایپژوهشصورت
رابطهبارابطۀبینشخصیتبارضایتاززندگیوامیدبهآیندهدرمیاندانشآموزاندبیرستانییافت
نش���د؛درحالیکهکشفاینرابطهبرایتقویتپایههایرضایتاززندگیوامیدواریاهمیتبسزایی
کارآمدزمینهتقویترضایتاززندگیوامید کهباتقویتویژگیهایش���خصیتی دارد.ب���هاینصورت
کارآمدیش���خصیتیخودمنش���أبروزعدمرضایتاززندگیویأسبهآینده بهآیندهفراهممیگرددونا
خواهدشد.بنابراین،اینپژوهشمیکوشدرابطۀبینشخصیتبارضایتاززندگیوامیدبهآیندهدر

میاندانشآموزاندبیرستانیراموردمطالعهقراردهد.

روش پژوهش
اینپژوهشازنوعهمبستگیاست.برایتجزیهوتحلیلدادههاازهمبستگیپیرسون،رگرسیون
چندمتغیرههمزماناس���تفادهش���د.جامعۀآماریپژوه���ش،دانشآموزاندبیرس���تانهایدخترانهو
پسرانهشهرستانرباطکریمتهراناست.جامعهپژوهش،1900نفربودهکهباتوجهبهجدولمورگان
حج���منمون���هموردپژوهش316نفر)190نفردخترو126پس���ر(انتخابش���دکهبااس���تفادهازروش
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کهدبیرستانهاییکیازبخشهای نمونهگیریخوش���هایتصادفی،بهدس���تآمد.بهاینصورت
گرفتهش���د،س���پس8دبیرس���تاندخترانهوپس���رانهبهطورتصادفی شهرس���تان،یکخوش���هدرنظر
کل400پرس���شنامهمورداستفادهقرار کهدر انتخابش���دند.هرمدرس���ه50پرسشنامهتوزیعش���د
گرفتودادههابااستفادهاز کاملمورداستفادهقرار گرفت.دادههاجمعآوریشدوپرسشنامههای
نرمافزارspssنس���خۀ18وباروشهمبستگیورگرس���یونچندمتغیرههمزمانتجزیهوتحلیلشدند.

ابزارهایپژوهشعبارتنداز:
مقیاس ش���خصیتی آیس���نک1:پرس���شنامهشخصیتیآیس���نک،درس���ال1963جهتسنجش
برخ���یازویژگیهایش���خصیتیمانندبرونگرایی،روانرنجوری،روانگسس���تهگراییس���اختهش���د.
خردهمقیاسها،ش���املس���هویژگیش���خصیتیمذکوربههمراهخردهمقیاسدروغس���نجاس���ت.این
گزینۀ پرس���شنامه90س���ؤالداردکهباپاس���خبلییاخیرجوابدادهمیشودکهدربرخیپرسشها،
بلهنمرۀ1وگزینۀخیر،نمرۀصفرمیگیردودربرخیس���ؤاالتعکساس���ت)فتحیآشتیانی،1388(.
کردواعتبارورواییآنرابهدس���تآورد. گروهواحددردوزمانمتفاوتاجرا آیس���نک،آنرابرروی
ضریباعتباردرونی)آلفایکرونباخ(برایمردانروانگسستگی0/78،برونگرایی0/90،نوروزگرایی
0/88،دروغ0/82بهدس���تآمدوبرایزنان،روانگسس���تگی0/76،برونگرایی0/85،نوروزگرایی
0/85،دروغس���نج0/79بهدس���تآم���د.همچنین،ب���اروشبازآزمایی،برایمردانروانگسس���تگی
0/77،برونگرایی0/83،نوروزگرایی0/76،دروغس���نج0/76بهدس���تآمدوبرایزنانگسس���تگی
گرایی0/89،نوروزگرایی0/81،دروغس���نج0/80بهدستآمد)آیسنک،1975،بهنقل 0/81،برون
از:فتحیآشتیانی،1388(.درنمونۀایرانی،ضریباعتبارباروشبازآزماییبهفاصلهدوماهبهشرح
زیرگزارشش���دهاست:روانگسس���تگی0/72،برونگرایی0/92،نوروزگرایی0/89،دروغسنج0/88
)کاویان���ی،1382،بهنقلاز:فتحیآش���تیانی،1388(.دراینپژوهش،اعتب���ارآزمونباروشآلفای
کرونباخ0/77بهدس���تآمد.همچنین،رواییمحتواییباروشس���ازهوبااس���تفادهازروشتحلیل
،5IFI=0/92،TLI4=0/94،AGFI3=0/93،2GFI=0/93عاملیتأییدیباش���اخصهایبرازندگ���ی

گرفت. کهمقدارمطلوبیمیباشند،موردتأییدقرار RMSEA7=0/046وCFI=0/95
کاماًل گویهوتکعاملیاس���توبهصورتاز مقی���اس رضایت از زندگی8:اینمقیاسدارایپنج

1.EysenckPersonslityQuestionnaire
2.GoodnessofFitIndex
3.AdjustedGoodnessofFitIndex
4.Tucker-Lewisindex
5.Incrementalfitindex
6.ComparativeFitIndex
7.RootMeanSquaredErrorofApproximation
8.SatisfactionwithLifeScale
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کاماًلموافقم)5(جوابدادهمیش���ود.داینر1)1985(،اینمقیاسرابرایس���نجش مخالفم)1(تا
کنونیکیازپرکاربردترینابزارهادرزمینهرضایت وجهش���ناختیبهزیستیفاعلیس���اختهاس���توتا
گراس���یمریتا2003،4(.اینمقیاسرادرایرانتوس���طبیاتی، اززندگ���یبودهاس���ت)اتینزا2،بالگر3و
گزارشآن���ان،اعتباراینمقی���اسازروش گ���ودرزی)1386(اعتباریابیش���دهاس���ت.به کوچک���یو
گروههایس���نیمختلف کهبرای کرونب���اخ،0/83وب���اروشبازآزمایی،0/69بهدس���تآمد آلف���ای
کرونباخ،0/71بهدس���تآمد.روایی قابلاجرااس���ت.دراینپژوه���ش،اعتبارآزمونباروشآلفای
محتوای���ینیزباروشس���ازهوبااس���تفادهازروشتحلی���لعاملیتأییدیباش���اخصهایبرازندگی
مق���دار ک���ه ،RMSEA=0/94،CFI=0/95،IFI=0/95،TLI=0/94،AGFI=0/94،GFI=0/93

گرفت. مطلوبیمیباشند،موردتأییدقرار
مقیاس امید اش���نایدر5:پرس���شنامهخودگزارش���یاستمشتملبر12س���ؤالکهتوسطاشنایدرو
طراحیشده همکاراندرس���ال1991س���اختهش���دهاس���ت.اینمقیاسبرایس���نین15س���البهباال
گونرابرایرسیدنبههدف گونا گذرگاه)گذرگاهها،مسیرهاوراههای است،شاملدوخردهمقیاس
مشخصمیسازد(وانگیزش)تصمیمبرایرسیدنبههدف(میباشد)اشنایدروهمکاران،1991(.
کاماًلدرست)5(است.اینپرسشنامهدربیندانشآموزان کاماًلغلط)1(تا پاس���خها،پیوستاریاز
گل���زاری)1386(اعتباریابیش���دهاس���ت.پایای���یاینپرس���شنامهباروش دخت���ردرته���رانتوس���ط
همس���انیدورنی،0/89گزارشش���دهاس���ت.مقیاسامیدبامقیاسهاییکهفرایندروانش���ناختیرا
میس���نجند؛همبس���تگیباالییدارد.مقیاسامیدبهمیزان0/50تا0/60بامقیاسخوشبینیشییر
وکارورهمبس���تگیدارد.همچنی���ن،نم���راتاینمقیاسبامقیاسافس���ردگیبکهمبس���تگیمنفی
دارد.بهعالوه،رواییمحتوایاینمقیاسبهتأییدمتخصصانبالینیهمرس���یدهاس���ت)قهرمانی
کرونباخ،0/73بهدس���تآمد.روایی ون���ادری،1391(.دراینپژوهش،اعتبارآزمونباروشآلفای
محتوای���ینیزباروشس���ازهوب���ااس���تفادهازروشتحلیلعامل���یتأییدیباش���اخصهایبرازندگی
مق���دار ک���ه ،RMSEA=0/94 ،CFI=0/95 ،IFI=0/93 ،TLI=0/93 ،AGFI=0/95 ،GFI=0/94

گرفت. مطلوبیمیباشند،موردتأییدقرار

یافته های پژوهش
برونگرای���ی، روانگسس���تهگرایی، بی���ن پیرس���ون همبس���تگی ماتری���س ،1 ج���دول دادهه���ای

روانرنجوری،رضایتاززندگیوامیدبهآیندهرانشانمیدهد.
1.Diener,E
2.Atienza,F.L
3Balaguer,I
4Garcı´a-Merita,M.L
5.SnyderHopeScale
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جدول 1. ماتریس همبستگی بین عوامل شخصیت با رضایت از زندگی و امید به آینده
1234متغیر

11. روان گسسته گرایی

0/031-2. برون گرایی

140/001/**30. روان رنجوری

361/**0-18/**19/**0-4. رضایت از زندگی

40/**340/**0-0/12*24/**0-5. امید به آینده

نتای���ججدول1نش���انمیده���د،بینروانگسس���تهگراییورضایتاززندگیرابط���ۀمنفیومعنادار
وج���وددارد)P<0/01،-=0r/19(،یعن���یهرچ���هنمرۀروانگسس���تهگراییارتقاءیاب���د؛نمرۀرضایتاز
کاه���شمییابدوبعکس.همچنین،رابطۀبینروانگسس���تهگراییوامی���دبهآینده،منفیو زندگ���ی
معن���اداراس���ت)P<0/01،=r-0/24(،یعنیهرچهنمرۀروانگسس���تهگراییارتق���اءمییابد؛نمرۀامید
کاهشمییابدوبعکس.همچنین،رابطهبینبرونگراییورضایتاززندگی،مثبتومعناداراس���ت
)P<0/01،=0r/18(.هرچ���هنم���رۀبرونگراییارتق���اءمییابد؛نمرۀرضایتاززندگ���یافزایشمییابد
،=0r/12(وبعک���س.همچنی���ن،بینبرونگراییوامیدب���هآینده،رابطۀمثبتومعناداروج���وددارد
P<0/05(.هرچ���هنم���رۀبرونگرای���یارتق���اءمییابد؛نم���رۀامیدبهآین���دهافزایشمییاب���دوبعکس.
.)P<0/01،-=0r/19(همچنی���ن،رابطهبینروانرنجوریورضایتاززندگی،منفیومعناداراس���ت
کاه���شمییابدوبعک���س.بهعالوه، هرچ���هنم���رۀروانرنجوریارتق���اءیابد؛نم���رۀرضایتاززندگی
رابط���هبی���نروانرنجوریوامیدبهآینده،منف���یومعناداراس���ت)P<0/01،=r-0/24(.هرچهنمرۀ
کاهشمییاب���دوبعکس،هرچهنم���رهروانرنجوری روانرنج���وریارتق���اءیابد؛نمرۀامیدب���هآینده

کاهشیابد؛نمرۀامیدبهآیندهافزایشمییابد.
جدول2،تحلیلرگرس���یونچندمتغیرههمزمانبینروانگسس���تهگرایی،برونگرایی،روانرنجوری
ورضایتاززندگیرانش���انمیدهد.براس���اسجدول2،روانگسستهگرایی،برونگرایی،روانرنجوری
میتوانندحدود18/5درصدازواریانسرضایتاززندگیرادرسطحمعناداری0/01تبیینکنند.همچنین،
ضریببتایاستانداردشدهنشانمیدهدکهیکواحدافزایشدرنمرۀروانگسستهگراییبرابربا0/135
واح���دکاه���شدرنمرۀرضایتاززندگیاس���ت.همچنین،یکواحدافزایشدرنم���رۀبرونگراییبرابربا
0/182واحدافزایشدرنمرهرضایتاززندگیاست.همچنین،یکواحدافزایشدرنمرۀروانرنجوری

برابربا0/343واحدکاهشدرنمرۀرضایتاززندگیاست.
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جدول 2. تحلیل رگرسیون چندمتغیره همزمان بین عوامل شخصیت و رضایت از زندگی

مدل
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

TP
BSdBetaR2

0/135-0/2560/098-روان گسسته گرایی

0/185

-2/600/001

0/3720/1040/1823/550/001برون گرایی

6/640/001-0/343-0/4910/074-روان رنجوری

جدول3،تحلیلرگرسیونچندمتغیرههمزمانبینروانگسستهگرایی،برونگرایی،روانرنجوری
وامی���دبهآیندهرانش���انمیدهد.براس���اسجدول3،روانگسس���تهگرایی،روانرنجوریدرس���طح
معناداری0/01وبرونگراییدرس���طحمعناداری0/05،میتواند17درصدازواریانسامیدبهزندگی
کهیکواحدافزایشدرنمرۀ کند.همچنین،ضریببتایاس���تانداردش���دهنش���انمیدهد راتبیین
کاهشدرنمرهامیدبهآیندهمیباشد.همچنین،یکواحد روانگسس���تهگرایی،برابربا0/194واحد
افزای���شدرنم���رۀبرونگرایی،برابربا0/116واحدافزایشدرنمرۀامیدبهآیندهمیباش���د.همچنین،
کاهشدرنمرۀامیدبهآیندهمیباشد. یکواحدافزایشدرنمرۀروانرنجوری،برابربا0/314واحد

جدول 3. تحلیل رگرسیون چندمتغیره همزمان بین عوامل شخصیت و امید به زندگی

مدل
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

TP
BSdBetaR2

0/194-0/2520/068-روان گسسته گرایی

0/170

-3/710/001

0/1630/0720/1162/250/025برون گرایی

6/020/001-0/314-0/3080/051-روان رنجوری

بحث و نتیجه گیری
ه���دفای���نپژوهش،بررس���یرابطۀبینش���خصیتب���ارضای���تاززندگیوامی���دبهآین���دهدرمیان
کهرابطۀبینروانگسستهگرایی دانشآموزاندبیرس���تانیاست.یافتۀاولپژوهش،حاکیازآناست
وروانرنج���وریبارضایتاززندگی،منفیومعناداراس���ت.همچنین،رابطهبینبرونگراییورضایت
اززندگ���یمثبتومعناداراس���ت.همچنین،ویژگیهایش���خصیتی)روانگسس���تهگرایی،برونگرایی،
روانرنجوری(میتوانندحدود18/5درصدازواریانسرضایتاززندگیراتبیینکند.اینیافتهبانتایج
پژوهشهایبریک1ومونت2)1991(،هو3)1992(،فوگارتی4وهمکاران)1999(،سپوتشوهمکاران
1.Barrick,M.R
2.Mount,M.K
3.Hough,L.M
4.Fogarty,G.J
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)2005(،مونت1،ایلیس2وجانس���ون3)2006(،موس���ک)2007(،چارنی���ا)2007(،هاتزل4وهمکاران
)2014(،حسینخانیوطاهر)2013(،دنو5وکوپر6)1998(،ریگبایوهابنر)2004(،مالزاده)1372(،
هایسوجوس���ف)2003(،هاالما)2010(،عطارزادهوهمکاران)1385(،سرمدیوهمکاران)1387(،

رضاپوروهمکاران)1389(،قلیزادهوهمکاران)1389(وآقابابائی)1391(همسومیباشد.
کهباهدفبررسیرابطهویژگیهایشخصیتیبارضایت درپژوهشحسینخانیوطاهر)2013(
اززندگیانجامش���د؛نتایجپژوهشنش���اندادویژگیهایش���خصیتی19درصدازواریانسرضایتاز
زندگیراتبیینمیکند.بهعالوهبرخیپژوهشهانش���اندادهاند،ویژگیش���خصیتیباوجدانبودن
پیشبینیکنن���دۀق���ویرضایتاززندگیاس���ت؛بهصورتیکهباوج���دانبودنموجبپیش���رفتودر

کوپر،1998(. نتیجه،رضایتبیشتراززندگیمیشود)دنوو
پژوهشهایدیگریبهارتباطویژگیهایش���خصیتیورضایتش���غلیورضایتزناش���وییدست
یافتهاند.بهعنوانمثال،بریکومونت)1991(،درپژوهشخودرابطۀبین5عاملبزرگشخصیت
ورضایتشغلیراموردمطالعهقراردادند.نتایجپژوهشنشاندادبرونگراییوبازبودنبهتجربیات
پیشبینیکنندۀرضایتش���غلیاس���ت.دراینزمینه،پژوهشمونتوهمکاران)2006(،نش���انداد
کارکناننسبتبهشغلاست.چارنیا ویژگیهایش���خصیتیپیشبینیکنندۀرضایتشغلیونگرش
)2007(،نیزرابطۀبینویژگیهایش���خصیتیبازبودنبهتجربه،وجدان،مقبولیت،جذاببودن،
ظرافتزنانگیروانشناختی،جذابیتاجتماعیبارضایتزناشوییکهبارضایتاززندگیرابطهدارد

کرد. رامثبتارزیابی
درروانگسستهگراییوروانرنجوریبابیثباتی یافتۀاولرامیتوانچنینتبیینکردکهنمرۀباال
گن���اهونفرتو عاطف���یوعواطفمنفیمثلترس،غم،دس���تپاچگی،عصبانیت،خش���م،احس���اس
تمایلبهتکانش���گری،پرخاش���گریوآس���یبپذیریهمراهاس���ت.اینافرادبیش���ترهیجانمدارندو
آمادگیبیشتریبرایاضطرابدرموقعیتهایتنشزادارندوکمتربرروشحلمسئلهتمرکزمیکنند
کمتریاززندگیراتجربه )فتحیآش���تیانی،1388؛قلیزادهوهمکاران،1389(.درنتیجه،رضایت
میکنند.همچنین،عاملبرونگراییباهیجاناتمثبتازقبیلبش���اشبودن،خوشبینی،عشقو
صمیمیتارتباطدارد.چنینافرادیاحساس���اتوعواطفخودرابهراحتیبروزمیدهندواجتماعی
کنارمیآیند.درنتیجه،رضایتبیشتریاززندگیرا وفعالهس���تندوراحتتربااس���ترسهایروزمره

تجربهمیکنند.

1.Mount,M.
2.Ilies,P.
3Johnson,E
4.Hutzl,C.S
5.DeNeve,K.M
6.Cooper,H
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یافت���ۀدومپژوه���شنش���انمیدهدکهرابطۀبی���نروانگسس���تهگراییوروانرنجوریب���اامیدبه
آینده،منفیومعناداراس���ت.همچنین،رابطهبینبرونگراییوامیدبهآیندهمثبتومعناداراست.
بهعالوهویژگیهایشخصیتی)روانگسستهگرایی،برونگرایی،روانرنجوری(17درصدازواریانس
گلس���تانینیاوهمکاران امی���دبهآیندهراتبیینمیکنند.ای���نیافتهبهطورکلیبانتایجپژوهشهای
)1393(،آقابابائی)1391(،قربانی،س���عادتمند،س���پهریانآذر،اسدنیاوفیضیپور)1392(،مکارو1و
روسن2)2005(،هاالماوددوا3)2007(،رالی)1992(،بایز)1995(واشنایدر)2002(همسومیباشد.
هاالم���اوددوا)2007(ارتب���اطمنف���یبی���نروانرنج���وریوامی���دوارییافتن���د.بهع���الوهرابطهبین
کردند.همچنین،مکارووروس���ن)2005(، برونگراییوباوجدانبودنراباامیدواریمثبتارزیابی
کردهاندویژگی گزارش ارتب���اطمثبتیبینامیدواریوویژگیش���خصیتیمقبولیتیافتند.همچنین،

شخصیتیباوجدانبودن0/36ازتغییراتامیدواریراپیشبینیمیکند.
درروانگسستهگراییوروانرنجوریبابیثباتی یافتۀدومرامیتوانچنینتبیینکردکهنمرۀباال
گن���اهونفرتو عاطف���یوعواطفمنفیمثلترس،غم،دس���تپاچگی،عصبانیت،خش���م،احس���اس
کمتر تمایلبهتکانشگری،پرخاشگریوآسیبپذیریهمراهاست.اینافرادبیشترهیجانمدارندو
برروشحلمس���ئلهتمرکزمیکنند)فتحیآش���تیانی،1388؛قلیزادهوهمکاران،1389(.درنتیجه،
خیل���یزودامی���دخودراازدس���تمیدهن���د.همچنین،عام���لبرونگراییباهیجان���اتمثبتارتباط
دارد.چنینافرادیاحساس���اتوعواطفخودرابهراحتیبروزمیدهندواجتماعیوفعالهس���تندو
کنارمیآیند،تفکراتمطلوبیتریدرذهنخودمیپرورانندواینامر راحتتربااس���ترسهایروزمره
افرادامیدواررفتارهایش���ان ازبروزاحساس���اتمنفیمانندناامیدیجلوگیریمیکند.بهعالوهاحتمااًل
درپیگیریاهدافش���بیهرفتارهایبرونگراس���ت.فعالبودن،پرانرژیبودن،اش���تیاقوابرازوجود

ویژگیهایافرادبرونگراوامیدواراست)مککاروجان،1992(.
برونگرابودن،مرتبطبازندهدلبودنوزندگیپرانرژیمیباشد؛چنیناحساساتیمیتواندمنبع
کهمیتواندمنجربهافکار گرایشبهتجربیاتمنفیرابطهدارد امیدواریباشد.روانرنجورینیزبا
گرایشبهتجربۀاحساس���ات منف���یدرم���ورداهدافآیندهوتواناییرس���یدنبهآنهاش���ود.بنابراین،
مثبت)برونگرایی(میتواندباعثبهبودامیدواریش���ودوتجربۀعواطفمنفی)مانندافس���ردگیو

کاهشدهد. اضطراب(درروانرنجوریمیتواندامیدواریرا
ک���هبینامیدبهآین���دهورضایتاززندگیه���مرابطۀمثبت یافت���ۀجانبیپژوهشنش���انمیدهد
ومعن���اداریوج���وددارد.افزای���شامی���دبهآیندهب���اافزایشرضای���تاززندگیهمراهاس���توافزایش
رضای���تاززندگی،امیدبهآیندهراارتقاءمیبخش���د.اینیافتهبانتایجپژوهشهاینصیریوجوکار
1.McCrae,R.R
2.John,O.P
3.Dedova,M
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)1387(،ن���ادریوحس���ینی)1388(،بیلیوس���ندر)2007(،قربانیوهم���کاران)1392(،فلدمنو
اس���نایدر)2005(،ونگ1ولی���م2)2009(،هاتزلوهم���کاران)2014(وموح���دیوهمکاران)1393(
کهنمرۀباالیی همس���ومیباشد.نادریوحس���ینی)1388(،درپژوهشخودنشاندادندبزرگساالنی
کس���بمیکنند)بیلیواش���نایدر،2007(. دررضای���تاززندگ���یدارند،درامی���دوارینیزنمرۀباالتری
نتای���جپژوهشدیگرنیزنش���انداد،امی���دواریمیتواندرضایتاززندگیراب���هطورمثبتپیشبینی
کند)هاتزلوهمکاران،2014(.موحدیوهمکاران)1393(،درپژوهشخودنش���اندادندآموزش
امیددرمان���یبهش���یوۀگروهیمیتواندامیدوبهزیس���تیروانش���ناختیکهبارضای���تاززندگیرابطه
داردرادردانشآموزانافزایشدهد.صالحی)1395(،نشاندادپروتکلامیددرمانیاسالمیبهطور

معناداریبهزیستیفاعلیورضایتاززندگیبیمارانمبتالبهاماسراافزایشمیدهد.
رضایتاززندگیمرتبطبادس���تیابیبهاهدافاس���توافرادامیدواربهآس���انیبهاهدافش���ان احتمااًل
میرسند.بهنظرمیرسد،افرادیکهامیدباالییدارندممکناستمحرکهایقویتروانرژیبیشتری
برایپیگیریاهدافخودداش���تهباش���ندواینموجبرشدوبالندگیآنهاوافزایشسالمتوبهزیستی
که کرد روانش���ناختیودرنتیجهرضایتاززندگیمیش���ود.درمجموع،میت���وانچنیننتیجهگیری
ویژگیه���ایش���خصیتیروانرنجوری،روانگسس���تهگراییبارضایتاززندگیوامی���دبهآیندهدرمیان
دانشآموزاندبیرس���تانیرابطهمنفیداردوبرونگراییبارضایتاززندگیوامیدبهآیندهرابطهمثبت

دارد.اینامر،همسوبابسیاریازپژوهشهایداخلیوخارجیاست.
ازجمل���همحدودیتهایاینپژوهش،محدودیتدررواییبیرونیمیباش���د.جامعۀاینپژوهش
ش���املدانشآموزانشهرس���تانرباطکریممیباش���د.همچنین،پژوهشفقطدرجامعۀدانشآموزی
کهممکناستشخصیتدانشآموزاندبیرستانیبهدرستیشکلنگرفتهباشد. گرفتهاست صورت
اینامر،میتوانددرنتایجپژوهشاثرگذارباشد.ازاینرو،الزماستتعمیمپذیریبادقتصورتپذیرد
وب���رایدس���تیابیبهنتای���جدقیقتر،پژوهشهایدیگ���ریدرجوامعمختلفبهعملآید.براس���اس
یافتهه���ایپژوهش،ویژگیهایش���خصیتینق���شمهمیدررضای���تاززندگیوامیدب���هآیندهدارد.
خانواده،مدرس���هورسانهجایگاهویژهایدرش���کلگیریویژگیهایشخصیتیافراددارند.بنابراین،
همکاریجمعیمتولیانامورس���المتوخانواده،برنامهریزان،نهادهایمذهبی،رس���انههایجمعی
ومدارسودانش���گاههارامیطلبد.مهارتافزایی،آموزشویژگیهایش���خصیتیکارآمد،غنیس���ازی
کتبدرس���یوتقویتمش���اورینمدارسمیتواندزمینۀپرورشویژگیهایش���خصیتیرشدیافتهرادر

بیندانشآموزانفراهمآورد.

1.Wong,S.S
2.Lim,T
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