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  مقاله پژوهشي 

 يت از زندگيو رضا يکننده افسردگ ينيب شيپبه عنوان  يتيشخص يها عامل
 

  ٢زاده ين قلي، حس١يراميدکتر منصور ب

 

  17/1/90، تاریخ پذیرش 10/11/89 افتیدر خیتار
  

 دهيچک
ن ين رابطه بييژوهش حاضر تعهدف پ. است گران پژوهشکه مورد توجه  هاست مدت يت از زندگيو رضا يت با افسردگين شخصيرابطه ب :و هدف پيش زمينه

  . است يت از زندگيو رضا يم افسردگيت، با عاليشخص يبر اساس مدل پنج عامل يتيشخص هاي يژگيو

 ١٣٨٧-٨٨ يليان دانشگاه آزاد شهرستان مرند در سال تحصـ يشامل دانشجو يجامعه آمار. بود اي يسهمقا -ي طرح پژوهش حاضر از نوع علّ :روش کارمواد و 

فرم  -نئو  يتيآزمون شخصبک،  يافسردگ هاي نامهپرسشبه  ها آزمودني. انتخاب شدند يا خوشه يتصادف يريگنفر به صورت نمونه ٢٠٠ها ن آنياز ببودند که 

  . استفاده شدره يچند متغ ونيو رگرس يآزمون همبستگ ازپژوهش  هاي دادهل يتحل يبرا .اسخ دادندپ يت از زندگياس رضايکوتاه و مق

ر بودن و با وجدان بودن با ي، دلپذييگران برون يهمچن). >۰۱/۰p؛ r=٨٥/٠( د مشاهده ش يبا افسردگ يرنجور روانعامل  نيب يمثبت دار معنيارتباط : اه يافته

را  يانس افسردگيز واردرصد ا ٧٨قادر بودند  ييو برون گرا يروان رنجور يها عامل). -٢٩/٠و  -٤٤/٠ ،-٥٨/٠: بيبه ترت(داشتند  يمنفرابطه  يافسردگم يعال

: بيبه ترت(داشت  ير بودن و با وجدان بودن رابطه مثبتي، دلپذييگرا برونو با ) -٤١/٠( يرابطه منف يبا روان رنجور يت از زندگيگر رضايد ياز سو. ن کندييتب

  .دن کنييرا تب يز زندگت ايانس رضايدرصد از وار ٢٠قادر بودند  ييو برونگرا يروان رنجور يها عامل). ١٧/٠و  ٢٥/٠، ٣٣/٠

در نظر  يت از زندگيز رضايو ن يافسردگ يهابين يشپ يکيبه عنوان  توان يمرا  يتيشخص يها عاملج پژوهش حاضر نشان دادند که ينتا: يريجه گيبحث و نت

  .گرفت

  يت از زندگي، رضايت، افسردگيشخص :ها واژهد يکل
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  )نويسنده مسئول(شناسي، دانشگاه تبريز دانشيار روان ١
  شناسي باليني، دانشگاه تبريزکارشناس ارشد روان ٢
۳ subjective well-being  

  مقدمه
با وجود غلبه عاطفه مثبت بر عاطفه  عموماً ۳يذهن يستيبهز

از  يترضـا ). ۱( شود يم يفتعر يزندگاز  يکل يترضا يزنو  يمنف

در  يذهن يستيبهزمولفه  ترين ياساسبه عنوان  توان يمرا  يزندگ

 يشـناخت  - يقضـاوت  ينـد فرا يکبه  يزندگاز  يترضا. نظر گرفت

خـود را بـر اسـاس     يزندگ يفيتککه در آن افراد ) ۲(د اشاره دار

اگرچـه اشـخاص   ). ۳( کننـد  يمـ  يـابي ارز هـا  مالکاز  يا مجموعه

 يـل قبخـوب از   يزنـدگ  يـک مهـم   يهـا  مولفه ينهزملف در مخت

هـا  مولفـه  يناتوافق دارند، اما به  يکديگرسالمت و روابط موفق با 

موضـوع،   يـن ا يـت اهمبه لحـاظ   ).۲( دهند يم يمتفاوت يها وزن

 یينـ ب يشپـ  يزنمرتبط و  يرهايمتغتا  اند کرده يسعپژوهشگران 

  .کنند يسبررمختلف  يها فرهنگرا در  يزندگ يترضا

 يـه پابـر   يزندگاز  يترضادر مورد  يشناختروان  هاي يهنظر

 )الـف : شوند يم يمتقسگذار به دو گروه يرتاثبر موارد  ها آن يدتاک

صفات ( يينپا -باال يهنظر )ب) يموقت/ يرونيب(باال  - يينپا يهنظر

از  يترضـا بـاال،   – يينپـا  يهنظربر اساس . )۱) (يندهافراو  يدرون

 يـد تاک. از لحظات لـذت بخـش   يا مجموعهت است از عبار يزندگ

از  يترضـا بـر   يزنـدگ  يـدادهاي و روتجـارب   يرتـاث بر  يهنظر ينا

 اند دادهنشان  ها پژوهش يهنظر ينااز  يتحما، در باشد يم يزندگ

  ارتبـاط   يزنـدگ از  يشـتر ب يترضـا تجربه لحظات لذت بخـش بـا   

 يزندگاز  يترضا يينپا - باال يهنظردر مقابل بر اساس ). ۴(دارد 

 فرد يرشدهاي  ينهزمپسير تاثطور گسترده تحت  فرد به يک
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 ۱۳۹۰، خرداد و تير ۲، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٩٣  

بـر   يـه نظر يـن ا يـد تاک. ، قرار دارديتيشخص هاي يژگيو مانند

از  يبرخ). ۱(است  يمنف ياجهت مثبت و  يکتجربه موضوعات در 

 يتشخص ينهزمدر  يفرد يها تفاوتکه  اند دادهنشان  گران پژوهش

قـرار   يکـي ژنت يرمسـائل تاثتحـت   توانـد  يم يزندگاز  يترضا يزنو 

افـراد   يبرخـ کـه   کننـد  يم يشنهادپپژوهش گران  ينا). ۵( يردبگ

 يتينارضاو  ينيغمگمستعد  يگرد يبرخو  يترضاو  يشادمستعد 

  .)۶(هستند 

 يهـا  عاملکه  اند دادهنشان  ها پژوهش يهنظر ينااز  يتحمادر 

 يـين تبو  ينـي ب يشپـ در  ياساسـ  يهـا از مولفـه   يکـي  يتيشخص

 يروکـه بـر    يقيتحقعنوان مثال در به). ۵(ت اس يزندگاز  يترضا

 يترضانشان دادند که  ها يافتهنوجوان اهل چک انجام گرفت،  ۷۰۰

 يردلپـذ  يـز ن، باوجدان بودن و ييگرابرون، يجانيهبا ثبات  يزندگاز 

که  ييها پژوهشمجموعه  ينبدر ). ۷(دارد  يداريمعنبودن رابطه 

 يهـا  عامـل با استفاده از پـنج عامـل بـزرگ صـورت گرفتـه اسـت       

 يزنـدگ از  يترضـا رابطه را بـا   يشترينب يرنجورو روان  ييبرونگرا

ثبت و روان رابطه م ييگرابرونکه  يبترت ينا، به )۶( اند دادهنشان 

 يگـر د يسـو از ). ۸(دارد  يزندگاز  يترضابا  يمنفرابطه  يرنجور

 يبررسـ بـه   يزنـدگ از  يترضـا و  يشـادکام پژوهشگران عـالوه بـر   

 يافسـردگ . اند پرداخته يافسردگ يعنيآن  يافراطو حالت  ينيغمگ

 ۲۵ تـا  ۱۰ آن يوعشـ  کـه  است يرواناختالالت  ترين يعشااز جمله 

). ۹( درصد در مردان گزارش شده اسـت  ۱۲ تا ۵ درصد در زنان و

 يژگـي و يـک کـه بـا وجـود     انـد  دادهمختلـف نشـان    يهـا  پژوهش

 يشپـ را  يافسـردگ خـاص   يمعال، وجود توان يم ياديبن يتيشخص

، ٣يتزناگلاشـپ ، ٢بـک  يپـرز ، ١به عنـوان مثـال گروکـزا   . کرد ينيب

ـ ارتبـاط   ينجرکلـون  نامـه  پرسشبا استفاده از ) ۱۰( ٤ينجرکلون  ينب

 ينيبال يرغ يها نمونهرا در  يافسردگ يمعالو  يتيشخص هاي يژگيو

 يرهـاي متغ ينبرا  يداريمعنارتباط  ها آنمورد مطالعه قرار دادند، 

 يـم عالاجتناب از صدمه با اغلب  ينبارتباط مثبت : کردند يداپ يرز

، با خواب يسرسختو  ٥به پاداش يوابستگ؛ با نمره باال در يافسردگ

بـه   يوابسـتگ در  يينپـا نمـره   ينب؛ يافسردگ يذهن يمعالناآرام و 

 ٦يينوجو ينبو  ؛يانرژبا از دست دادن اشتها و  يسرسختپاداش و 

ــا مشــکل در حفــظ عاطفــه مثبــت، مشــکل در تمرکــز و خطــر   ب

پــنج عامــل  ينبــرابطــه ) ۱۱(و همکــاران  ٧هــارکنس. يخودکشــ

ن کـه روا  يافتنددرکردند و  يبررسرا  ييجز يافسردگو  يتيشخص

                                                
1 Grucza  
2 Przybeck 
3 Spitznagel 
4 Cloninger 
5 reward dependence 
6 Novelty seeking 
7 Harkness 

 يمنفـ ارتبـاط   ٩يربودندلپـذ ؛ و داريمعنـ ارتباط مثبـت   ٨يرنجور

 يرنجورارتباط روان  کهيحالدر . دارند يجزئ يافسردگبا  داريمعن

 يبرخـ ، )۱۲(نشان داده شده اسـت   يقاتتحقدر اغلب  يافسردگبا 

 يهـا  نمونـه هم در  ييگراکه برون  دهند يمنشان  يزن ها پژوهشاز 

با  يمنف يا رابطه، )۱۳( ينيباليرغ يها نمونه، و هم در )۱۲( ينيبال

 يروکـه بـر    يا مطالعه، در )۱۴( يلاستو  يوکوتاچ. دارد يافسردگ

کــه  يانيدانشــجوکــه  يافتنــددرانجــام دادنــد،  ييدانشــجونمونــه 

ــاال يافســردگ ــل روان  ييب ــد، در دو عام ــاف  يرنجــوردارن و انعط

ارتبـاط   يگـر د، به عبـارت  کنند يمکسب  ييباالنمره  يزن ١٠يريپذ

بـا   يريپـذ و انعطاف  يرنجورروان  يرمتغدو  ينب يداريمعنمثبت 

 يمنفـ ارتباط  ينا ييگرابه دست آمد، اما در عامل برون  يافسردگ

  .بود

نقش  يينتعبا توجه به مطالب گفته شده هدف پژوهش حاضر 

 يشپ، در يتشخص يعاملبر اساس مدل پنج  يتيشخص هاي يژگيو

ــيب ــردگ ين ــاو  يافس ــدگاز  تيرض ــه  يزن ــرغدر نمون ــال ي  ينيب

  .بود) ياندانشجو(

  
  کارروش مواد و 

  يري، نمونه و روش نمونه گيجامعه آمار
) اي يسـه مقا -ي لّـ ع(ي فيتوص يها پژوهشن پژوهش از نوع يا

ن يسانس در حيان دوره ليپژوهش حاضر دانشجو يجامعه آمار. بود

-۱۳۸۸ يليواحد مرند در سال تحص ياسالمل دانشگاه آزاد يتحص

بـر طبـق جـدول     هاآنن يکه از ب) هزار نفر ۳حدود (بودند  ۱۳۸۷

 يا مرحلـه چنـد   يا خوشـه  يريـ وه نمونه گينفر به ش ۳۰۰مورگان 

دانشگاه،  يها دانشکدهن ين صورت که ابتدا از بيبه ا. انتخاب شدند

ـ  يدانشکده به صورت تصادفچهار  ن يساده انتخاب شد، سپس از ب

اما با توجه به ناقص . ه سه کالس انتخاب شدهر دانشکد يها کالس

نفـر بـه عنـوان نمونـه      ۲۰۰ت يدر نهاها  نامهپرسشاز  يبودن برخ

ه و يـ به منظـور تجز . انتخاب شدند) نفر پسر ۷۵نفر دختر و  ۱۲۵(

ن، يانگيــم يآمــار يهــا روشپــژوهش حاضـر از   يهــا دادهل يـ تحل

  .شد ون چندگانه استفادهيرگرسو  يار، همبستگيانحراف مع

  شابزارهاي پژوه
 NEO-FFI-Rآزمون  -۱
توسط کوسـتا و   ۱۹۸۵ن بار در سال ياول يبرا نامهپرسشن يا

 نامـه پرسـش  يکـه بـر رو   يراتيين با تغيمولف. ه شديته يمک کر

. ه کردنديد نظر شده آن را تهيفرم تجد ۱۹۹۲انجام دادند در سال 

 يتم اسـت کـه پـنج عامـل اصـل     يـ آ ۲۴۰ يحـاو  نامـه پرسـش ن يا

                                                
8 Neuroticism 
9 Agreeableness 
10 Openness 
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 دکتر منصور بيرامی و همكار  ...ي کننده افسردگ بيني يشپبه عنوان  يتيشخص يها عامل
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. کنـد  يمـ  يريت در هر عامل را اندازه گيت و شش خصوصيشخص

، يـي ، برونگراييروان نژندگرا: از عبارتاندن تست يا يپنج عامل اصل

نسـخه   ييايـ پا. )۱۵(ن ر بودن و باوجدان بودي، دلپذيريانعطاف پذ

ر بـوده  يـ ران قابل قبـول و بـه شـرح ز   يدر ا نامهپرسشن يا يفارس

: بيـ بـه ترت  C ,A ,O ,E ,N يل اصـل عوامـ  يب آلفا براياست، ضرا

در پژوهش حاضـر از فـرم   ). ۱۵(۷۵/۰، ۵۹/۰، ۴۵/۰، ۷۱/۰، ۸۵/۰

تم يآ ۶۰فرم کوتاه شامل . استفاده شده است نامهپرسشن يکوتاه ا

 ۱۹۸۶نمرات فرم بلند که در سال  يل عاملياست که بر اساس تحل

ر هـ  يبـرا  نامـه پرسـش ن يـ در ا. اجرا شده بود به دست آمده است

بـه روش   نامـه پرسـش ن يا ييايپا). ۱۶(تم وجود دارد يآ ۱۲عامل 

گـزارش شـده    ۸۷/۰تا  ۷۲/۰از  ها عامل يتمام يکرونباخ برا يآلفا

ز خـوب  يـ ن فـرم را ن يقات اعتبار اين اغلب تحقيهمچن). ۱۷(است 

ن يبــ يک گـزارش همبسـتگ  يــمثـال در   يبـرا  انــد کـرده گـزارش  

  ).۱۸( باشد يم ۶۸/۰ يباالفرم کوتاه با فرم بلند،  هاي ياسمق

  BDI_II) دوم يراستو( بک يافسردگ آزمون -۲

 ۱۹۶۳در سـال   يافسردگسنجش شدت  يبرا نامهپرسش ينا

بـراون   و يراست، بکتوسط  ۱۹۹۶سال  و در شد ينتدو بکتوسط 

 تميـ آ ۲۱شـامل   يـاس مق يـن ا. )۱۹(ت نظر قرار گرف يدتجدمورد 

شـدت   کـه چهـار جملـه اسـت     يدارا هـا  يـتم آاز  يکهر  باشد يم

نمـره   ۳صفر تا  ينب، هر جمله از نظر شدت سنجد يمرا  يافسردگ

را  يافسردگم ياز عال يکي نامهپرسش ينااز مواد  يکهر . گيرد يم

تسـت از ثبـات    يـن کـه ا  انـد  دادهنشان  ها پژوهشاغلب . سنجد يم

 ۰/ ۷۳ ينبـ تست  ينا يآلفا يبضربرخوردار است و  ييباال يدرون

 يگردتست با  ينا يهمبستگ ينهمچنگزارش شده است،  ۹۵/۰تا 

نشـان   کـه  باشد يم ۹۶/۰تا  ۵۵/۰ ينب يافسردگسنجش  يابزارها

مشخصـات روان  ). ۲۰( باشد يمتست  ينا يباالدهنده اعتبار سازه 

: ب آلفـا يضر :باشد يمشرح  ينابه  يرانادر  نامهپرسش ينا يسنج

  ).۲۱(۷۴/۰ي يب باز آزمايضر ؛۸۷/۰

اس کــه يــن مقيــا): SWLS( ١يت از زنــدگياس رضــايــمق -۳

ه شـده، متشـکل از   يـ ته ۱۹۸۵نـر و همکـاران در سـال    يتوسط د

ــه ــهاز  يا مجموع ــه رضــا هاســت جمل ــرد از يک ــدگت ف را  اش يزن

کـرت  ياس لينه است که در مقيهفت گز يهر گزاره دارا. سنجد يم

و  يشده اعتبار افتراققات انجام يتحق. شود يم ينمره گزار ۷تا  ۱از 

 يبـرا . )۲(انـد   دادهد قـرار  ييـ ن آزمون را مورد تايا يدرون يهمسان

کرونبـاخ در   يب آلفـا ين تسـت بـا اسـتفاده از ضـر    يا ييايمثال پا

، ۹۰/۰ب يـ ن بـه ترت يک و چـ يکا، آلمان، ژاپن، مکزيامر يکشورها

ن آزمـون  يـ ا). ۲۲(گزارش شده اسـت   ۶۱/۰و  ۷۶/۰، ۷۹/۰، ۸۲/۰

ترجمـه   يبـه فارسـ  ) ۲۳(ي و گـودرز  ي، محمد کوچکينايتوسط ب

و با  ۸۳/۰کرونباخ  يو اعتبار آن با استفاده از روش آلفات شده اس

 .ن شده استييتع ۶۹/۰ يياستفاده از روش بازآزما
  
  اه يافته

 يهـا  عامـل  ينب يهمبستگو  يارمع، انحراف يانگينم ۱جدول 

NEO-FFI-R ،دهـد  يمـ  را نشـان  يت از زنـدگ يو رضـا  يافسردگ .

ــان طور ــههم ــاهده  ک ــمش ــود يم ــانه، ش ــا نش ــردگ يه ــا  يافس   ب

، يـي گراو بـا بـرون   ) ۸۵/۰(دار يرابطه مثبت و معنـ  يرنجورروان 

: بيـ بـه ترت ( يداريمعن ير بودن و با وجدان بودن رابطه منفيدلپذ

بـا   يت از زنـدگ يگر رضايد ياز سو. دارد)-۲۹/۰و  -۴۴/۰ ،-۵۸/۰

بـرون   يهـا  عامـل و بـا  ) -۴۱/۰( ير منفدايرابطه معن ينجورروان

ي دارير بودن و با وجـدان بـودن رابطـه مثبـت معنـ     ي، دلپذييگرا

 يز بـا افســردگ يـ ن يت از زنـدگ يرضـا . دارد) ۱۷/۰و  ۲۵/۰، ۳۳/۰(

  .دارد) -۳۶/۰( يداريمعن يرابطه منف

                                                
1 Satisfaction with life Scale 

  يت از زندگيو رضا يافسردگ، NEO-FFI-R يها عامل ينب يهمبستگو  يارمع، انحراف يانگينم ):۱(جدول شماره 

  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  يارمعانحراف   يانگينم  يرمتغ

              ۱۶/۱۲  ۰۴/۲۰  يرنجورروان .۱

            -۴۵/۰**  ۴۳/۹  ۲۲/۲۵  ييگرابرون .۲

          ۱۶۷/۰*  -۰۸۹/۰  ۵۴/۷  ۴۹/۳۰  يريپذانعطاف .۳

        ۳۰۵/۰**  ۴۲۹/۰**  -۳۸/۰**  ۷۴/۶  ۶۶/۳۱  بودن يردلپذ.۴

      ۵۱۱/۰**  ۳۶۳/۰**  ۴۲۳/۰**  -۱۹/۰**  ۵۰/۷  ۷۳/۲۹  باوجدان بودن.۵

    -۲۹/۰**  -۴۴/۰**  -۱۳۶/۰  -۵۸۵/۰**  ۸۵۷/۰**  ۲۸/۱۳  ۸۵/۱۷  يافسردگ.۶

  -۳۶۴/۰**  ۱۷/۰**  ۲۵/۰**  ۱۲۵/۰  ۳۳۸/۰**  -۴۱/۰**  ۱۸/۷  ۸۹/۱۶  يت از زندگيرضا.۷

*۰۵/۰p<   **۰۱/۰p<  
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پـنج  . ره استفاده شديون چندمتغيشتر از رگرسيل بيتحل يبرا

 يت از زنـدگ ين و رضايش بيپ يرهايمتغ به عنوان يتيعامل شخص

ون ير مـالک در معادلـه رگرسـ   يـ بـه عنـوان متغ   يم افسردگيو عال

ون يرگرسـ  يآمار يها مشخصهانس و يل واريج تحلينتا. ل شديتحل

ه شده يارا ۲در جدول  يت از زندگيو رضا يتيشخص يها عاملن يب

  .است

  

   يت از زندگيرضا کننده ينيب شيپت به عنوان يشخص يها عامل يبرا يريمتغچند  ونيرگرس ليتحلخالصه  ):۲(جدول شماره 

  SS df  Ms  F  P  R  R2  SE  

  ۴۵/۶  ۲۰۱/۰  ۴۴۸/۰  ۰۰۰/۰  ۷۱۸/۲۴  ۳۸/۱۰۲۹  ۲  ۷۶/۲۰۵۸  ونيرگرس

  ۶۴/۴۱  ۱۹۷  ۰۳۴/۸۲۰۴  ماندهيباق

  

  B  SEB  BETA  t  P  

  ۰۰۰/۰  -۶۱۵/۴  -۳۳۰/۰  ۰۴۲/۰  -۱۹۵/۰  يروانرنجور

  ۰۰۹/۰  ۶۲۲/۲  ۱۸۸/۰  ۰۵۴/۰  ۱۴۳/۰  ييبرونگرا

  

دار يمشاهده شده معن Fزان يم ۲ج جدول شماره يبراساس نتا

ت از يانس مربــوط بــه رضــايــدرصــد وار ۲۰و   >P)۰۰۱/۰(اســت 

ون يب رگرسيضرا. شود يمن ييتب يتيله عوامل شخصيوسبه يزندگ

ان پـنج عامـل   يـ کـه از م  دهنـد  يمـ ن نشـان  يش بـ يپـ  يرهايمتغ

انس يـ وار تواننـد  يمـ  يـي و برونگرا يرنجور روانت دو عامل يشخص

ر يب تـاث يضـرا . ن کنندييدار تبيرا به صورت معن يت از زندگيرضا

بـا توجـه بـه    ) B=۱۴۳/۰( يـي و برونگرا) B= -۱۹۵/۰( يروانرنجور

درصد  ۹۹نان ير با اطمين دو متغيکه ا دهد يمنشان  تی يهاآماره

 .کننـد  ينيش بيپ را يت از زندگيرات مربوط به رضاييتغ توانند يم

ن يون بــيرگرســ يآمــار يهــا مشخصــهانس و يــل واريــج تحلينتــا

  .ه شده استيارا ۳در جدول يم افسردگيو عال يتيشخص يها عامل

  

   يافسردگ ميعال کننده ينيب شيپت به عنوان يشخص يها عامل يبرا يريمتغچند  ونيرگرس ليتحلخالصه  ):۳(جدول شماره 

  SS df  Ms  F  P  R  R2  SE  

  ۲۴/۶  ۷۸/۰  ۸۸/۰  ۰۰۰/۰  ۴۰/۳۵۲  ۶۰/۱۳۷۲۴  ۱۹۷  ۲۱/۲۷۴۴۹  ونيسرگر

  ۹۴/۳۸  ۱۹۲  ۲۸/۷۶۷۲  ماندهيباق

  

  B SEB  BETA  t  P  

  ۰۰۰/۰  ۹۱/۱۹  ۷۴۵/۰  ۰۴/۰  ۸۱۳/۰  يروانرنجور

  ۰۰۰/۰  -۵۷/۶  -۲۴۶/۰  ۰۵/۰  -۳۴۶/۰  ييبرونگرا

  

  Fنزايـ ، مشـود  يممشاهده  ۳طور که در جدول شماره همان

انس يـ درصـد وار  ۷۸و   >P)۰۰۱/۰(دار اسـت يعنـ مشاهده شده م

ن يـي تب يتيله عوامـل شخصـ  يبـه وسـ   يم افسـردگ يـ مربوط به عال

که  دهند يمن نشان يش بيپ يرهايون متغيب رگرسيضرا. شود يم

 يـي و برونگرا يرنجـور  روانت دو عامـل  يان پنج عامل شخصـ ياز م

ن يـي دا تبيرا بـه صـورت معنـ    يت از زندگيانس رضايوار توانند يم

   يــيو برونگرا )B=۷۴۵/۰( رنجــوري روانر يب تــاثيضــرا. کننــد

)۲۴۶/۰-=B (ن دو يـ کـه ا  دهـد  يمنشان  تي يبا توجه به آماره ها

م يـ رات مربـوط بـه عال  ييتغ توانند يمدرصد  ۹۹نان ير با اطميمتغ

 .کنند ينيش بيرا پ يافسردگ

  
  يريجه گيبحث و نت

 يتيشخصـ د ن ابعـا ين ارتبـاط بـ  يـي هدف از مطالعه حاضـر تع 

ت از يو رضـا  يافسـردگ کننده تجربـه   بيني يشپپنجگانه به عنوان 

  .بود يزندگ

ـ از  کـه مطالعه نشـان داد   ينا يهايافته  يتيشخصـ ابعـاد   ينب

، يرنجوربا روان  داري يمعنطور به يافسردگ يمعال، تجربه گانه پنج

بـا   ينشان دادند که افسـردگ  ها يافتهن يهمچن. دارد يارتباط مثبت

 ير بودن و با وجدان بودن رابطه منفـ ي، دلپذييگرابرون  يها لعام

و بـرون   يرنجـور روان  يهـا  عاملگر يد ياز سو. داشت داري يمعن
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را  يانس مربـوط بـه افسـردگ   يـ درصـد از وار  ۷۸قادر بودند  ييگرا

ـ  کـه اسـت   يهفرض يناارتباط، مطابق با  ينا. ن کنندييتب  يثبـات يب

 يمنفدر رشد و ثبات خلق  يمهم ياربسنقش  يناسازگارو  يجانيه

که افراد بـا روان   اند دادهنشان  يمطالعات مختلف). ۲۴( کند يم يفاا

 يز را درسـت هماننـد فشـارها   يناچ يمنف يها محرکباال  يرنجور

ن يـ بـر اسـاس ا  . )۲۵،۲۶( دهنـد  يمقرار  يابيد مورد ارزيشد يمنف

 يدتاک ينفمو خلق  يرنجورروان  ينب، مطالعه حاضر بر رابطه يجنتا

) ۱۱،۱۴،۲۷( يقبلمطالعات  هاي يافتههمسو با  که کند يم يشتريب

، يـي گرابـرون  ا ب يم افسردگين در پژوهش حاضر عاليهمچن. است

بـرون  . داشت يدايمعن ير بودن و با وجدان بودن رابطه منفيدلپذ

، يزيآمبا مردم  کهاست  يتيشخصعامل  يک يگرددر طرف  ييگرا

 يـن ا، و شـود  يمـ ت مشـخص  يو بشاش يدگسرزن، يريپذمعاشرت 

 يتيشخصـ صـفت   يـک  يـي گرابرون  کهاست  يمعن ينامطلب به 

؛ واتسـون و  ۱۹۸۸واتسون و همکاران، (وابسته به خلق مثبت است 

) ۱۲،۲۸(مطالعات  يجنتابا  يافته ينا). ۱۳؛ به نقل از ۱۹۸۵تلقان، 

ر ن ديشـ يپ هـاي  يافتهن پژوهش همسو با يا هاي يافته. همسو است

و خلق  ين روان رنجوريب يبر ارتباط قو يشتريد بينه، تاکين زميا

ل بـه تجربـه   يـ به عنـوان تما  ييبرون گرا يز مفهوم سازيو ن يمنف

  ).۲۴،۲۹( کند يمخلق مثبت، 

از آن بـود کـه    يپژوهش حاضـر حـاک   هاي يافتهگر يد ياز سو

 يهـا  عاملو با  يمنف دار يمعنرابطه  يرنجور روانبا  يت زندگيرضا

 يرداير بودن و با وجدان بودن رابطه مثبت معني، دلپذييگرابرون 

ت از يبـا رضـا   يردايرابطه معنـ  يريگر انعطاف پذيد ياز سو. دارد

 Cooperو  DeNeveافته همسو با مشاهدات ين ينداشت که ا يزندگ

ت از يبـا رضـا   يتيبا وجود رابطـه چهـار عامـل شخصـ    . است) ۳۰(

درصد  ۲۰توانستند  ييو برونگرا يرنجور روان، تنها دو عامل يزندگ

افتـه  ين يـ ن کنند که اييرا تب يت زندگيانس مربوط به رضاياز وار

 يبه طور کل يتيشخص يهامولفه. باشد يم) ۶،۸(همسو با مطالعات 

اول : ر قرار دهنـد يرا تحت تاث يت زندگيرضا توانند يمق ياز دو طر

ت يشخصـ . ميستقر ميگر به صورت غيم و دير مستقيبه صورت تاث

بر انتخاب شغل، روابـط   ير گذاريق تاثيم از طرير مستقيبه طور غ

بـر   توانـد  يمـ ) ۸(د نيناخوشـا  يدادهايتجربه رو يو حت ين فرديب

 يطيبـه دنبـال شـرا    افـراد معمـوالً  . ر بگـذارد يتاث يت از زندگيرضا

ن يـ و ا کنـد  يمـ را منعکس  هاآن يتيشخص هاي يژگيوهستند که 

 ي، بـرا دهـد  يمـ ر قرار يرا تحت تاث هاآن يز زندگت ايت رضايموقع

، ثبـات  کننـد  يمـ اجتنـاب   ين فرديکه از تعارضات ب يمثال افراد

مشـخص   ين در عامـل روان رنجـور  ييکه با نمره پا(دارند  يجانيه

خـود   يهسـتند از زنـدگ   يمـ يمال يخلق و خـو  يو دارا) شود يم

ن و ييلـق پـا  که با خ يرنجور روان) همان(د برن يم يشتريت بيرضا

ن يزان روابط بـ يبر م يرگذاريق تاثيهمراه است از طر يعاطفه منف

ت از يرضـا  توانـد  يمـ لـذت بخـش    هـاي  يتفعالحات و ي، تفريفرد

کـه در عامـل    يگر افراديد ياز سو. ر قرار دهديرا تحت تاث يزندگ

 يو ارتباط يکالم هاي ييتوانا يدارا گيرند يم يينمره باال ييبرونگرا

گـران  يل در روابـط بـا د  ين مساله باعث تسـه يهستند ا يا گسترده

 يشـتر يب يت اجتمـاع يـ و حما تـر  يعوس يو شبکه اجتماع شود يم

ز يـ فـرد ن  يت از زندگيکه به تبع آن رضا آورد يمفراهم  هاآن يبرا

ز يـ و ن يات پژوهشيبا توجه به ادب يطور کلبه. کند يمدا يش پيافزا

مهـم   يرهـا ياز متغ يکيد يت را بايپژوهش حاضر شخص هاي يافته

از  يبرخ تواند يمدانست که  يت از زندگيو رضا يمرتبط با افسردگ

  .ن کندييو تب ينيش بين دو مولفه را پيرات در اييتغ

مورد توجـه   يدبا کهبود،  ها يتمحدود يبرخمطالعه شامل  ينا

دانشـگاه   ياندانشجو يروپژوهش بر  ينا که ينانخست . يردگقرار 

ــه  يجنتــا يمتعمــدر  ينابرابنــانجــام شــد،  ــا  يعمــوم يــتجمعب ب

 يهـا  نمونـه بـا   يگـري دمطالعات  تکرارروبروست و  هايي يتمحدود

 .گردد يم يهتوص ينيبالو  يعادمتفاوت 
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