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 يستيو بهز يتيشخص يهايژگيو يش در رابطهايبخش يانقش واسطه

 نوجوانان يشناختروان
 1ـضب زبِٕٝ

 چکيذُ

ٝ   ٞؽ ٝ   ف اق پمًٚٞ ضبضف ثفـوي  ٘ميً ٚاوي  ٞيبي  ي ٚ مٌي  اي ٔتغييف ثػٍيب ً ؼـ ـاث ي

٘فيف اق   328ؽ ٗ ٔٙظيٛـ عؼيؽاؼ   ٌػّيت  ٚ ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ؼـ ٘ٛخٛا٘بٖ ٌٟف ٌييفاق ثيٛؼب ثي   

ٝ    17ٔيبٍ٘يٗ وٙ  ٌٟف ٌيفاق ثب  ٞبئٛقاٖ ؼثيفوتبٖآؼاً٘ ٝ  ويبَ ثيٝ ـٚي ٕ٘ٛ٘ي اي ٌييفي غٌٛي

ؽب ؼـ ا ٗ پمًٚٞ اق وٝ ٔمييبن  ٞبي ٔٛـؼ ٘ظف عٛوط آٟ٘ب عىٕيُ ٌاي ا٘تػبة ٚ ٔميبنزٙؽٔفضّٝ

ؼٜ ٌيؽب ـٚا ي  ٚ پب يب   ا يٗ     ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ٚ ثػٍب ً ِيفت اويتفب   پٙر ػبّٔ  ٌػّيت،

ٝ  ضؽ ـضب تٞب ؼـ ٔميبن اق ـٚي عطّييُ   ،ٞيب ٔٙظيٛـ عدك يٝ ٚ عطّييُ ؼاؼٜ   ثػٍ  ٔطبوجٝ ٌيؽب ثي

ٝ    ٕٞكٔبٖ ٚ ٔٙ جك ثب ٔفاض يـٌفويٖٛ زٙؽٌب٘ٝ ثٝ ٌيٜٛ ٞيب  ُ ثبـٖٚ ٚ وٙي  اويتفبؼٜ ٌفؼ يؽب  ب تي

ؼاـ ثػٍب ً ثيٗ ٔٙف  ٚ ٔؼٙ ػبُٔ ٌػّيت پيً ـ٘دٛـي اق اثؼبؼ پٙرثيبٍ٘ف ا ٗ ثٛؼ وٝ ثؼؽ ـٚاٖ

طيٛـ  ٌٝٙبوي  ٞيٓ ثي   پؿ في ٚ ٚظيفٌٝفا  ، ٌٍٛؼٌ ، عٛا كاثؼبؼ ثفٖٚ ٚاٍ٘ٙبغت  ثٛؼبٚ ثٟك ىت  ـ

ثػٍب ً ٚ ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ثٛؼ٘ؽب ٕٞسٙيٗ ٘تيب ح ٍ٘يبٖ    يوٙٙؽٜثيٙ ؼاـ پئًثجت ٚ ٔؼٙ 

٘ٙؽ ثف ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  عبثيفٌيؿاـ  عٛاي ثػٍب ً ٔ ؼاؼ وٝ اثؼبؼ پٙر ػبُٔ ٌػّيت  ثب ٚاو ٝ

وفؼٖ ػٛاطف ٔثجت ثف ثػٍيب ً ٚ   عٛاٖ ٌفت وٝ اثؼبؼ ٔثجت ٌػّيت  ثب  ؼبَؽب ؼـ ٟ٘ب ت ٔ ثبٌٙ

 بعٛا٘ٙؽ ثف ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  عبثيفٌؿاـ ثبٌٙؽب ً ٔٛثف ثٛؼٜ ٚ اق ا ٗ طف ك ٔ  ٙؽٞبي ثػٍ فآ

 

 :يذيّاي کلٍُاش

 باي، ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت ، ٘مً ٚاو ٝاثؼبؼ ٌػّيت ، ثػٍب ً

 

 

 

 

                                                 
 بوبقٔبٖ آٔٛقي ٚ پفٚـي اوتبٖ  بـن وبـٌٙبن اـٌؽ ـٚاٍ٘ٙبو  عفثيت  -1

 reza_chalmeh@yahoo.comي ٔىئَٛ ٔمبِٝ، * ٘ٛ ىٙؽٜ
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  . . . يليت تحصيهو يها پرسشنامه منسلت يسنج روان يها يژگيو يابيارز                                              

 هقذهِ

وبٔيُ خىيٕ ،    2ػٙيٛاٖ ضيبِت  اق ثٟك ىيت     ثٝ والٔت ـا (2004) 1ثٟؽاٌت خٟب٘   قٔبٖوب

ػٙٛاٖ ضبِت  اق ثٟك ىت  وٝ  ؼا٘ؽ ٚ والٔت ـٚا٘  ـا ثٝ ثيٕبـي ٔ  ؾٞٙ  ٚ اختٕبػ  ٚ ٘ٝ ِف بً غيبة

ع ثيفاي اختٕيب   ٟب ثٝ ٘طٛ ٔؤثف ٚ ِٔٛؽ اوتفبؼٜ وفؼٜ ٚٞبي غٛؼ ـا ٌٙبغتٝ، اق آ٘ إ٘ٙؽيعٛ ؼـ آٖ  فؼ

(ب ؼـ عؼف يف ويبقٔبٖ ثٟؽاٌيت    2004)وبقٔبٖ ثٟؽاٌيت خٟيب٘ ،  وٙؽ غٛ ً ٔفيؽ اوت، عؼف ف ٔ 

ٌيٛؼ ويٝ   اوت ٚ  فؼي ٚاخؽ والٔت ٌٙبغتٝ ٔ ٔثجت آٖ عأويؽ ٌؽٜ  يخٟب٘  اق والٔت ثٝ خٙجٝ

، 3)ثبْٚ، ـ ٛ٘ىيٖٛ ٚ وييٍٙف  ػ  اق ٌيفا ط ٔؼيٙي  ثفغيٛـؼاـ ثبٌيؽ    ثٝ ِطبظ ق ىت ، ـٚا٘  ٚ اختٕيب 

 (ب2001

ٌ  ػٙٛاٖ اضىبو  ٔثجت ٚ اضىبن ـضبٔٙؽي ػٕيٛٔ  اق ق٘يؽ  ضبً ثٝبن ثٟك ىت  اِ الاضى

ثبٌييؽ، عؼف ييف ٌييؽٜ ٞييبي ٔػتّييف غييب٘ٛاؼٜ، ٌييغُ ٚ ببب ٔيي وييٝ ٌييبُٔ غييٛؼ ٚ ؼ ٍييفاٖ ؼـ ضييٛقٜ

ٞيبي ٌيٙبغت    ٞبي ػبطف  ٚ ٞٓ ؼاـاي ٔؤِفٝ(ب اضىبن ثٟك ىت  ٞٓ ؼاـاي ٔؤِف4،2007ٝ)زبٚاوت

وٙٙؽ ٚ اق ضيٛاؼ  ٚ  اي ٞيدب٘بت ٔثجت ـا عدفثٝ ٔ ٜطٛـ ػٕؽىت  ثبال ثٝا فاؼ ثب اضىبن ثٟك  اوتب

ٗ    ضبِ پيفأٖٛ غٛؼ اـق بث  ٔثجت  ؼاـ٘ؽ؛ ؼـٚلب غ  ، ضيٛاؼ  ٚ  وٝ ا فاؼ ثيب اضىيبن ثٟك ىيت  پيب ي

 فاة، ا ىيفؼٌ  ٚ  ٚ ثيٍتف ٞيدب٘بت ٔٙف  ٘ظييف اضي   ٜؼٌبٖ ـا ٘بٔ ّٛة اـق بث  وفٔٛلؼيت ق٘ؽٌ 

 (ب  2007)زبٚ،ٙٙؽوغٍٓ ـا عدفثٝ ٔ 

ٞب   ي ٚ مٌ ٌيف٘ؽٜـا ؼـثف 6ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  يٞبي وبق٘ؽٜ( ِٔٛف1995ٝ) 5ـ ف ٚ ويك

ي ٚ پيفٚ ، عىّط ثف ٔطيط، غيٛؼ ، ـٌؽ ٌػّ ؼـ ق٘ؽٌ ياق لجيُ پؿ في غٛؼ، ٞؽف ٚ خٟت ٌيف

ـ ٌيؿا يفا فاؼ عبث  ـٚاٍ٘ٙبغت  ىت عٛا٘ٙؽ ثف ثٟك ٔ  ا٘ؽب ػٛأُ ٔػتّفـٚاثط ٔثجت ثب ؼ ٍفاٖ ؼا٘ىتٝ

ٞيبي ٌػّييت    ـٌىبالٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ وٝ ٚ مٌ ٞبي ا٘دبْ ٌؽٜ ؼـ ٔيبٖ ثكثبٌٙؽب پمًٚٞ

 (ب  7،2005)ِيجٛٔيفوى ، ٌّؽٖٚ ٚ اوىبؼٜٞبي اِّ  ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  اوتوٙٙؽٜ ى  اق عؼييٗ

  ػبُٔ اِيّ  ب پٙح   ػبّٔ 5ٔؽَ ٞب   وٝ ؼـ ٔٛـؼ ٌػّيت ٔ فش ٌؽٜ اوت، اق خّٕٝ ٔؽَ

ٞيبي ٌػّييت    ثٝ  ه اخٕبع ػٕٛٔ  ؼـ ٔٛـؼ ٚ مٌ  بث  ثٝ ؼ٘جبَ ؼوت اوتب ا ٗ ٔؽَ تيٌػّ

ت ٚ يعٛا٘ؽ ٌػّي   وٝ ٔ  اوت ٔٙ م يٗ ثبٚـ اوتٛاـ اوت وٝ ا٘ىبٖ ٔٛخٛؼ ٗ ٔؽَ ثف ا ثبٌؽب أ 

   عٛا٘ب وٙؽ ٚ  غٛؼ ـا ؼـن ٔ  ا٘ىبٖ ـٚي ق٘ؽٌ ،ٝ ٗ ٘ظف ص ؼٞؽب ثف اوبن ايً ـا عٛض ـ تبـ غٛ

                                                 
1 - World Health Organization 
2 - well-being  
3  Baum, Revenson & Singer 
4 - Chow 
5- Ryff, C. D & Keyes  
6 - Psychological Well-Being 
7 - Lyubomirsky, Sheldon & Schkade 
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؛ ثيٝ ٘ميُ اق وبويتب ٚ    1996ٚ وبويتب،   ئه وفي غٛؼ ـا ؼاـؼ)ٞب ٞب ٚ ٚاوًٙ ُ وًٙيٝ ٚ عطّ عدك

 (ب2001ي،ٔه وف

ٗ  ُ ػبُٔ ثٝ اي( ثب اوتفبؼٜ اق عط2003ّ، 2ٍُي؛ ثٝ ٘مُ اق ٞفٖ ٚ 1985ٔ) 1يوف وبوتب ٚ ٔه

ي ثؼيؽ ػٕيؽٜ   پيٙح   تيبت ٌػّي يؼـ غِّٛي  ي يفؼ  يٞيب  ٗ عفيبٚت يعٛاٖ ث ؽ٘ؽ وٝ ٔيدٝ ـوي٘ت

  ا٘جٛٞ ضدٓب ـا ٔٙظٛـ ٕ٘ٛؼ 7 ٌٙبو فٝيٚ ٚظ 6يف پؿ ، عٛا ك5 ، ٌٍٛؼ4ٌ  ٌفا ، ثف3ٖٚيـ٘دٛـ ـٚاٖ

ٗ پٙح ػبٔيُ   ا ثٛؼٖ  ٔتفبٚت، اِّ يٞب ٔػتّف ٚ ثب اثكاـٞب ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ يٞب مبت ؼـ قثبٖياق عطم  ا٘جٛٞ

ثفغٛـؼاـ٘ؽ ٚ   غٛث  ىيعفى ٍٕٞفا ٚ ا٘ؽ وٝ ٞف پٙح ػبُٔ ٔؿوٛـ اق اػتجبـ ٚ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ  ؽ وفؼٜ يأـا ع

 يب  ه ٌٛ٘يٝ   ي ه ثؼيؽ ٞىيتٙؽ ٘يٝ     ٞب ٔب٘ٙؽب ٞفوؽاْ اق ػبُٔ  ؽاـ ٔ پب ك ٘ىجتبًيعطَٛ  فؼ ٘  ؼـ ط

ٚ اويت    وٕي   ِفٝ، عفيبٚع ؤٗ ٔؼٙب وٝ عفبٚت ا فاؼ ؼـ ٞف ثؼؽ ٚ ٔ ثؽ ،(يتٌػّ يٞبپئب٘ٙؽ ع٘ٛع)

 (ب2000،  8ٚ خبٖ ٗ )پفٚثبٌؽٔ   ؼـخبعؼاـاي 

ً   خٛ اض فاة، عًٙ، عفضٓ يعدفثٝ يُ  فؼ ثفا ثٝ عٕب يـ٘دٛـ ـٚاٖ ، يٚـ ، غّٛٔت، عىيب٘

،  ٔثجت ثٛؼٖ، خفأت طّجي  يُ  فؼ ثفا ، ثٝ عٕب  ٌفا ٌفؼؼب ثفٖٚ  ٔ يٗ ثفٚ ػكت ٘فه پب  ا ىفؼٌ

ٚ  يُ  فؼ ثيفا  ، ثٝ عٕب ٌٛؼب ٌٍٛؼٌ  ثٛؼٖ اطالق ٔ  ٕيثٛؼٖ ٚ ِٕ يپفا٘فل ، ػٍيك ثيٝ   يوٙدىيب

ُ  يفؼ   ي ، ثيٝ عٕب يف پؿ ٌٛؼب عٛا ك  اطالق ٔ يٚ غفؼٚـق ي، غفؼٔٙؽيف پؿ ف، ا٘ؼ بيٞٙف، ٞٙفٔٙؽ

ٙىيٝ   ٔفثٛط اويت ٚ ويفا٘دبْ ا    ٚ ٘ٛع ؼٚوت ي، ٕٞفىف ، وػبٚت، ٕٞؽِ ، ٟٔفثب٘ ثػٍٙؽٌ يثفا

،  ٘ظٓ ثػٍي يت اػتٕيبؼ ٚ اعىيب، غيٛؼ   ٔٙظٓ ثٛؼٖ، وبـا ثٛؼٖ، لبثّ يُ  فؼ ثفا ، ثٝ عٕب ٌٙبو فٝيٚظ

 (ب1992،يوف )وبوتب ٚ ٔهٌفؼؼ  ٔثٛؼٖ ٚ آـاْ ثٛؼٖ ثف  ، ٔٙ ميٍف ت ٔؽاـيپ

ٔثجت ٍ٘يف ؼـ    ٍف ـٚاٍ٘ٙبو ؼ يٞب  اق ِٔٛفٝى ػٙٛاٖ ٞٓ ثٝ 9ً ف ثػٍبيٗ، ٔتغ ػالٜٚ ثف ا

ٞيب پيفأيٖٛ ثػٍيب ً ثيٝ     اق ا ٗ ـٚ عمف جب ؼـ اِٚيٗ ثفـو والٔت ٔٛـؼ عٛخٝ ثٛؼٜ اوت؛  ي ٝيض

اوتب ثػٍب ً ٕٞب٘ٙؽ ثٟك ىيت  ـٚاٍ٘يٙبغت  ٚ خىيٕب٘     اـعجبط آٖ ثب والٔت ـٚاٖ پفؼاغتٝ ٌؽٜ 

 (ب10،2003)ثفاٖٚثيٗ  فؼي ٚ ػبطف  ضبئك إٞيت اوتثب ٞؽف اـعمبي ويفيت اـعجبطبت 

                                                 
1- Costa & Mc crea 

2- Haren & Mitchell  

3- Neuroticism 
4- Extraversion 

5- Openness 

6- Agreeableness 

7- Conscientiousness 

8- Pervin & John  

9- forgiveness 
10- Brown 
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ػٙٛاٖ  ه ٔيُ اٍ٘يكٌي   ( ؼـ عؼف ف  ثػٍب ً ـا ث2003ٝ)1ٔه وبِٛي،  يٙسبْ ٚ ع  وبً٘

طٛـ ٔثجيت ٘ىيجت ثيٝ    ٝٚ ـ تبـوفؼٖ ث ٞبي ٘بغٌٛب ٙؽ اـعجبط ا فاؼ ـا ثٝ وٛي ثبقؼاـي اق پبوعوٝ 

ا٘يؽب ٔيبِتج ، ٔيه    ، ٔتٕب ُ ٔ  وبقؼ؛ ٔؼف   ٕ٘ٛؼٜطٛـ ٔٙف  ثب آٟ٘ب ثفغٛـؼ وفؼٜ اوتٝوى  وٝ ث

ٙيؽ ويٝ ثيب ـٞبويبقي     ؼا٘( ثػٍيب ً ـا  يه  فآ ٙيؽ ا٘ جيبل  ٔثجيت ٔي       2007) 2اوىيُ ٚ خيّت

طيٛـي ويٝ ٌيفمت،    ٌٝٛؼ، ثي ٔ  ٞب ٚ ـ تبـٞبي عٙفف ٘ىجت ثٝ ٔتدبٚق ٍ٘بٖ ؼاؼٜاضىبوبت، ٌٙبغت

 بٔٙؽي ـا ثفاي آٖ ٌػُ پفٚـي ؼٞؽبوػبٚت ٚ ـض

ٝ ٔفٟٛٔ  عبـ ػ  ٚ وٟٗ اِ ،ثػٍب ً ػٙيٛاٖ ِيفت  اِٟي     ٍٛ   ؼاـؼ وٝ ؼـ اؼثيبت ٔؿٞج  ثي

ـويؽ ويٝ ثػٍيب ً    ثٝ ٘ظف ٔي   (ب3،2004)ثبوىيٗ ٚ ا٘فا تـؼ عمؽ ه ٚ عٍٛ ك لفاـ ٌف تٝ اوتٔٛ

عٕبْ ٔؿاٞت ٔٛـؼ عأ ييؽ، ضٕب يت ٚ عمٛ يت ليفاـ ٌف تيٝ اويتب        ٞب   اوت وٝ عٛوط ى  اق اـقي

ً ا يفاؼ اق غ بٞيبي ؼ ٍيفاٖ    ب ثف ػفٛ ٚ ثػٍي  عأويؽ يؼٞٙؽٜـو  آ بت ٚ ـٚا بت ؼـ اوالْ ٍ٘بٖثف

پيً ثٍيف ٚ أف ثٝ ٔؼفٚف ٚ ٘يى  وٗ ٚ اق  )اي ـوَٛ ٔب( ـٚي ػفٛ ـا ؼـ" فٔب ؽ: غؽاٚ٘ؽ ٔ  اوتب

 "عيف اويت  ٌؿٌت ثٝ عمٛي ٘كؼ ه" فٔب ؽ: ؼـ خب   ؼ ٍف ٔ (ب 199اف، )اػف "ـٚي ثفٌفؼاٖ ٘بؼا٘بٖ

ٞبي ٔؤٔٙيبٖ پفٞيكٌيبـ اويت ٚ    ٚ مٌ  ؼـ ٌٕبـ ثػٍب ًوٝ  ؼـ لفآٖ عٛخٝ ؼاؼٜ ٌؽٜ(ب 237)ثمفٜ، 

 پفٞيكٌبـعف٘ؽب ،ٌؿـ٘ؽوىب٘  وٝ ثيٍتف اق غ بٞبي ٔفؼْ ٔ  اٌبـٜ ٌؽٜ اوت

  ٛ ً ٚ ث اضبؼ ث ثىيبـي ٘يك ؼـ وتب ً ٚ آثيبـ ػفي اويت، ثيفاي ٔثيبَ ـويَٛ      ٔٛخيٛؼ  ػٍيب 

ػفيٛ وٙييؽ عيب     ثبؼ ػفٛ وفؼٖ، ق فا ػفٛ ثٕفي خيك ػيكت ٘يؽاـؼ، پيه     ثف ٌٕب"ا٘ؽ: اوفْ)َ(  فٔٛؼٜ

ٝ  (ب 2:88وب  ، )اَِٛ"غؽاٚ٘ؽ ٌٕب ـا ػك ك ٌفؼا٘ؽ  ياق خّٕٝ اضبؼ ث ٔٛـؼ عٛخٝ ؼـ اويالْ ؼـ قٔيٙي

ثيٝ ؼِييُ ا ٙىيٝ     ،تمبْ ثٍيفؼ  ب ػفيٛ ٕ٘ب يؽ  ا٘ ػفٛ ا ٗ ضؽ ث اوت وٝ ثٝ ٍٞٙبْ عفؼ ؽ  فؼ ؼـ ا ٙىٝ

ٌفزيٝ   ؛ػفٛ ِٛـت ثٍييفؼ  وؽاْ ـا وٝ ا٘دبْ ؼٞؽ ثؼؽ پٍيٕبٖ ٌٛؼ، عِٛيٝ ٔ  ٌٛؼ ٕٔىٗ اوت ٞف

اضتٕيبَ ا ٙىيٝ    ٌٛؼ وٝ زفا ا٘تمبْ ٍ٘ف تٝ اوتب الؽاْ ثٝ ػفٛ وفؼٖ ثب ثؼؽ ٕٔىٗ اوت  فؼ پٍيٕبٖ

ضتٕيبَ ا ٙىيٝ   ثيب ا  ؛وت اق ا ٙىٝ ا٘تمبْ ثٍييفؼ عف اـاضت ثفاي  فؼ ثٟتف ٚ ،ٕٔىٗ اوت پٍيٕبٖ ٌٛؼ

 (ب71)ثطبـاال٘ٛاـ، ج ٕٔىٗ اوت پٍيٕبٖ ٌٛؼ

ٝ    ثب ىيت اػتمبؼ ؼاـ٘ؽ ويٝ ثفـوي  ثػٍيب ً    پفؼاقاٖ ثػٍب ً ٘ظف ٝ ثػٍيب ً   يثيب ٔ بِؼي

ٛـ اغتّبِي   طي ٝٞبي ثػٍب ً ثيٝ عفىييه ٚ ثي   وٝ ؼـ آٖ ٞف ه اق ضٛقٜ زفا   آغبق ٌفؼؼ؛ٔٛلؼيت

ٌيفؼب ؼـ ٍ٘يبٞ  اخٕيبِ  ثيف ٔ بِؼيبت ا٘ديبْ ٌف تيٝ ؼـ غّيَٛ ثػٍيب ً         ـ ٔ ٔٛـؼ اـق بث  لفا

                                                 
1- McCullough, Fincham & Tsang 
2- Maltby, Macaskill & Gillett 
3- Baskin & Enright 
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پمٍٍٚٞفاٖ پ  ثفؼ٘ؽ وٝ ثػٍب ً ثب ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ٚ  يك ِٛٛل ى  ثٟتف، ـضيب ت ق٘بٌيٛ     

 (ب1،2004)وبـ ت وٕتف ٚ خىبـت ثيٍتف ٕٞفاٜ اوتثيٍتف، خفْ ٚ خٙب

؛ زيفا ويٝ   فا   ثيف ثٟك ىيت  عيبثيف ؼاـؼ   ٌبْ ٌؽٜ ثيبٍ٘ف ا ٗ ٞىتٙؽ وٝ ثفٖٚٞبي ا٘دپمًٚٞ

ويٝ       ؼـضيبِ   ،طٛـ ٔثجتي  ثيب ػٛاطيف ٚ عدفثييبت ٔثجيت اختٕيبػ  ؼـ اـعجيبط اويت        ٌٝفا   ثثفٖٚ

ـ٘دٛـي وٝ ثب ػٛاطف ٚ ٞيدب٘بت ٔٙف  اـعجبط ؼاـؼ، عيبثيفي ٔؼىيٛن ثيف ثٟك ىيت   يفؼ ؼاـؼ      ـٚاٖ

 فاعطّيّي  ثيٝ ثفـوي     ( ؼـ 1998) 3ويٛپف (ب ؼ٘يٛ ٚ 1992؛ ٔه وبـا ٚ وٛوتب،2،2008)الـوٗ ٚ ا ؽ

ؼـ غَّٛ اـعجبط ثيٗ ٌػّيت ٚ ثٟك ىت  ـٚاٍ٘يٙبغت    1990 يٞبي ا٘دبْ ٌؽٜ ؼـ ؼٞٝپمًٚٞ

ؼاـ ي ٔٙفي  ٚ ٔؼٙي   عف ٗ پييً ثيٙي  وٙٙيؽٜ   ـ٘دٛـي ٟٔٓؽب ٘تب ح ثيبٍ٘ف ا ٗ ثٛؼ وٝ ـٚاٖپفؼاغتٙ

ً  پي ٌفا ي  ٚ عٛا يك  وٝ ثفٖٚضبِ ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ثٛؼ ؼـ ٗ ؿ في ثٟتيف ٗ پيي ي ٔثجيت  ٞيب ثيي

ٝ ا٘ؽب ثفغ  اق پمٍٍٚٞفاٖ ٞٓ ثف ٘مً ٔؤثف ٚظثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ثٛؼٜ ثيف ثٟك ىيت      ٌٙبوي يفي

 ٝ ٝ  ي ػٛاطييف ٔثجييت ٚ ـضييب ت ـٚاٍ٘ييٙبغت ، عدفثيي )ٞب ك ٚ ا٘ييؽٔٙييؽي اق ق٘ييؽٌ  عبويييؽ ؼاٌييت

ٌٙبوي  اضتٕيبال   ٚظيفٝ پؿ في ٚا٘ؽ وٝ عٛا ك( ثيبٖ ؼاٌت1991ٝ(ب ٔه وبـا ٚ وٛوتب)4،2003خٛقف

طيٛـ ٔىيتميٓ ثيف    ٝؼٞٙيؽ ٚ اق ا يٗ طف يك ثي    ٞبي اختٕبػ  ـا ا كا ً ٔ دبـة ٔثجت ؼـ ٔٛلؼيتع

   ـٚاٍ٘ٙبغت  عبثيف غٛاٞٙؽ ؼاٌتبثٟك ىت

ثػٍب ً ثب ثٟك ىت  ٚ والٔت ـٚاٖ، ضبو  اق ٚخٛؼ  ئ بِؼبت ا٘دبْ ٌؽٜ ؼـ غَّٛ ـاث ٝ

ٖ   اـعجبط ٔثجت ثيٗ ا ٗ ٔتغيفٞب ثٛؼٜ اوت ( ٍ٘يبٖ ؼاؼ٘يؽ ويٝ    1995) 5ب ٔيه ويبِٛي ٚ ٚٚـثيٍٙتيٛ

ٌفٚٞ  وٝ ؼـ ٔؼفْ ٔؽاغالت ٔجتٙي  ثيف ا يكا ً ثػٍيب ً ليفاـ ٌف تٙيؽ، عٛا٘ىيتٙؽ ؼـ ٔييكاٖ         

فؼ ٔيؽاغالت ٚ  ثػٍب ً ٚ والٔت ـٚاٖ ثٟجٛؼٞب   ـا ظبٞف وبق٘ؽ ٚ ٘يك ثٝ غٛث  ثٝ ٞيؽف ٚ ػّٕىي  

ثػٍيٙؽ، وٕتيف ٍٔيىالت    ا فاؼي وٝ  ثيٍيتف ٔي   ػجبـت ؼ ٍف  ٌبٖ پ  ثجف٘ؽب ثٝاـعجبط آٖ ثب ق٘ؽٌ 

ؼٞٙيؽب ٔ بِؼيبت آقٔب ٍيٍبٞ  ٞيٓ اق اـعجيبط ثييٗ       ثٝ والٔت خىٓ ٚ ـٚاٖ ـا ٌيكاـي ٔي   ٔفثٛط 

وٙٙييؽب ٚ تِٛيييت، الؼٚ ييً ٚ   ىييت  ٚ وييالٔت خىييٓ ٚ ـٚاٖ ضٕب ييت ٔيي    ثػٍييب ً ثييب ثٟك  

ٞبي ثؽٖٚ ثػٍب ً ثيٝ  ٘ؽ ا فاؼي وٝ آٔٛقي ؼ ؽ٘ؽ عب پبوع( ؼـ پمٍٚٞ  ٍ٘بٖ ؼاؼ2001)6ٚا٘ؽـالٖ

ضيفثبٖ لّيت    ،ٌف تٙؽ ٞبي ثػٍب ً ـا  بؼي پبوع فؼ غ بوبـ ثؽٞٙؽ، ؼـ ٔمب ىٝ ثب ا فاؼي وٝ اـائٝ

 ٞبي پٛوت  ثيٍتفي ـا ظبٞف وبغتٙؽبعف،  ٍبـغٖٛ ثبال ٚ پبوعوف غ

                                                 
1- Carr 
2- Larsen & Eid 

3- DeNeve & Cooper  

4- Hayes & Joseph 

5- Worthington 

6- Witvliet, Ludwig & Vander Laan 
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ٞبي والٔت ـٚاٖ)ٔيكاٖ ا ىفؼٌ ، ا٘ؽ وٝ ا٘ٛاع ٍٔػّٝ( ثيبٖ ؼاٌت2002ٝ) 1ـي ٚ پبـٌبٔٙت

ٌيبؼٔب٘  ٚ ببب( ثيب    ،اختٕيبػ ، غٍيٓ، عٙييؽٌ ، ثٟك ىيت      ٞبي خىٕ ، ثؽوبـوفؼيفاة، ٍ٘ب٘ٝاض 

٘يؽ ويٝ ٔٛ مييت ؼـ    ٞب ٚ ـ تبـٞبي ثيبٍ٘ف ثػٍب ً ـاث ٝ ؼاـ٘ؽب ا يٗ ٔطمميبٖ ٔؼتمؽ  ا ىبـ، ٌٙبغت

ٞبي والٔت ـٚاٖ ثيٍيتف ٚ ؼـ ٘م يٝ ٔمبثيُ ٌىىيت ؼـ ثػٍييؽٖ ثيب ويبًٞ        ثػٍب ً ثب ٌبغّٝ

ٞبي ِيٛـت  ٌٛاٞؽ ضبُِ اق ٔ بِؼبت ٚ پمًٚٞ طٛـ وّ  عبوٖٙٛٝاٜ غٛاٞؽ ثٛؼب ثوالٔت ـٚاٖ ٕٞف

    ٔ طممييٗ  ٌف تٝ ؼـ ثبة ثػٍب ً ٚ والٔت ـٚاٖ لٛ ب عٛوط ٘تب ح ضٕب يت ٌيؽٜ ٚ ا يٗ ثيبٚـ ـا ؼـ 

اـؼب ٔيؽاغالت ٔجتٙي    ٌه ٘يفٚٔٙؽعف ٗ ـاث ٝ ـا ثب والٔت ـٚاٖ ؼٌىُ ؼاؼٜ اوت وٝ ثػٍب ً ث 

اق خّٕٝ وبًٞ اض فاة، وبًٞ غٍٓ، وبًٞ ا ىفؼٌ    ؽ ثٟجٛؼ والٔت ـٚا٘عٛا٘ٙثف ثػٍب ً ٔ 

 ٚ ا٘ؽٜٚ ٚ ا كا ً أيؽٚاـي ـا ؼـ پ  ؼاٌتٝ ثبٌؽب

 يٞيبي ٌػّييت  ثيب زٟيبـ ضيٛقٜ     ي ثييٗ ٚ مٌي   ( ثب ثفـو  ـاث 2002ٝ) 2ٚاوف ٚ ٌٛـوبذ

 ثػٍييب ً ٔييٛلؼيت  ٌييبُٔ ثػٍيييؽٖ ؼ ٍييفاٖ، ؼـن ثػٍييب ً ؼ ٍييفاٖ، ثػٍيييؽٖ غييٛؼ ٚ ؼـن

ٞبي ثػٍب ً ٔٛلؼيت  ؼـ اـعجبط اويتب  ثىيبـي اق خٙجٝ ثػٍب ً اِٟ  ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ وٝ ٌػّيت ثب

ٌيتب  طٛـ ٔٙف  ثب ا٘ٛاع ثػٍب ً ٔٛلؼيت  ؼاٝعف ٗ اـعجبط ـا ثاق ا ٗ ٔيبٖ ػبُٔ ـٚاٖ ـ٘دٛـي لٛي

ٝ طيٛـ ٔثجتي  ثيب وّيي    ٝا٘ؽ وٝ ثػٍب ً ثي ٞبي ٔػتّف ٍ٘بٖ ؼاؼٜاق وٛي ؼ ٍف ٔطممبٖ ؼـ پمًٚٞ

ٞبي ٌػّيت  وٝ ثب ػبُٔ وبقٌبـي ٔيؽَ پيٙح ػيبّٔ  ٔفثيٛط اويت ٕٞجىيتٍ  ؼاـؼ،       ٌيفيا٘ؽاقٜ

ٞبي ٌػّيت ٔفعجط ثب ػبٔيُ ـٚاٖ ـ٘ديٛـي ٔيؽَ پيٙح     ٌيفيطٛـ ٔٙف  ثب وّيٝ ا٘ؽاقٜٝثػٍب ً ث

ٝ ػبّٔ ُ   ٕٞجىتٝ اوت ٚ ثػٍب ً ثب ٔدٕٛػي ٞيبي ٔيؿٞج  ويٝ عٛويط ـٚاٍ٘ٙبويبٖ      اي اق ٌيبغ

؛ ٔيبٌٚف، پيفي،   2002)ٚاويف ٚ ٌٛـويبذ،  ، ٕٞجىيتٍ  ٔثجيت ؼاـؼ    لفاـ ٌف تٌٝػّيت ٔٛـؼ ثفـو

 (ب2007، 4؛ ٔبِتج ، ٔه اوىيُ ٚ خيّت3،1992 ف ٕٗ،ٌفٚ، ٔه ثف ؽ ٚ ٔه ويٙ 

( ٕٞسٙيٗ ٌكاـي وفؼ٘ؽ وٝ ٌىىت ؼـ ثػٍيؽٖ غٛؼ ٚ ؼ ٍفاٖ ٞيف  1992)ٔبٌٚف ٚ ٕٞىبـاٖ

ٞيبي غيٛؼ   ثٙؽي  ب تٝي ٔٙف  ؼاـؼ ٚ ؼـ خٕغؼاـي ثب ؼـخٝ اٌتيبق اختٕبػ  ـاث ٝطٛـ ٔؼٙ ٝؼٚ ث

ؼاـي ثيب  طيٛـ ٔؼٙي   ٌٝيفي اويت ٚ ثي   ت ؼـ ثػٍيؽٖ غٛؼ ٘ٛػ  ؼـٖٚ عٙجيٝؼاـ٘ؽ وٝ ٌىىٔ  ثيبٖ

ػالٜٚ ٔبٌٚف ٚ ٌ  ٚ اض فاة ثبال ـاث ٝ ؼاـؼب ثٝٞبي ٔٙف  ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  اق لجيُ ا ىفؼخٙجٝ

ٌفي اوت ٚ ٔتؼبلجيب ثيب   عٙجٝثػٍيؽٖ ؼ ٍفاٖ ثفٖٚؽ وٝ ٌىىت ؼـ ٕ٘ب ٙ( عبويؽ ٔ 1992ٕٞىبـاٖ)

 ٌفا   اختٕبػ  ٕٞفاٜ اوتبٞبي ثيٍبٍ٘  اختٕبػ  ٚ ؼـٖٕٚفات ثبالعف ؼـ ا٘ؽاقٜ٘

                                                 
1- Rye and Pargament  

2- Walker & Gorsuch  
3- Mauger,  Perry, Freeman, Grove, McBride & McKinney 
4- Maltby, Macaskill & Gillett  
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ثػٍب ً ٚ والٔت ـٚاٖ اؾػيبٖ  ( ٞٓ ثٝ ٚخٛؼ اـعجبط ثيٗ ؼٚ ِٔٛفٝ 2005) 1ثفاٖٚ ٚ  يّيپه

ثػٍب ً ٚ اثؼبؼ ٌػّيت  آ ك٘ه ثب  يث ٝٔٙظٛـ ثفـو  ـاٚ ثب اوتٙبؼ ثٝ آٖ، عطميم  ـا ثٝا٘ؽ ؼاٌتٝ

ؼاـي ثييٗ ػبٔيُ   ي ٔثجت ٚ ٔؼٙي  والٔت ـٚاٖ طفش ٕ٘ٛؼ٘ؽب ٘تب ح ا ٗ پمًٚٞ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ـاث ٝ

)ػبطفٝ ٔثجت ٚ ـضيب ت اق ق٘يؽٌ ( ٚخيٛؼ ؼاٌيتب     ٌفا   ٚ ؼٚ ٔميبن والٔت ـٚاٖثفٖٚ -ثػٍب ً

ؼـ ثب ت ا يٗ ػبٔيُ ٌػّييت  ٕٞيفاٜ      ٞبي والٔت ـٚاٖف ا ٗ، ثػٍب ً ثب عؼؽاؼي اق خٙجٝػالٜٚ ث

ً ثيب   ثػٍيب  -ويبقٌبـي  -ي( ٞٓ ثيبٖ ؼاٌيتٙؽ ويٝ ـٚاٖ ـ٘ديٛـ   2004)2اوتب ٔبِتج ، ؼي ٚ ثبـثف

ٍ     ٍف، ثػٍيب  بٖ ؼيؼاٌت؛ ثٝ ث  والٔت ـٚاٖ وٕتف ٕٞجىتٍ   ً ثيب ويالٔت ـٚاٖ ثيٍيتف ٕٞجىيت

 ؼاـؼب يثبالعف

اق  ا يفاؼ ، اختٕيبػ  ٚ ـٚا٘ي     ىيت ثٝ وجت ٚضغ ق  ٘ٛخٛا٘  يؼٚـٜ ق٘ؽٌ ،ٞبي ؼـ ثيٗ ؼٚـٜ

اق ا ٗ ـٚ ٞف ٘ٛع ٘بـضب ت  ٚ غّيُ ؼـ   ٞبي ضىبن ٚ ٟٔٓ ق٘ؽٌ  اختٕبػ  ٚ  فؼي آؼٔ  اوتبؼٚـٜ

ٗ ٔدٕٛػيٝ اق   ا  ثفـووكا   غٛاٞؽ ؼاٌتب ف ػّٕىفؼ ٚ ويفيت ق٘ؽٌ  عبثيف ثٝث ا ٗ ؼٚـٜ ٔىتميٕبً

ٕ ي، ثىي يبـثفؼٚ ٞٓ اق ثؼؽ وي  ي، ٞٓ اق ثؼؽ ٘ظف ه ٔؽَ ػّ فٞب ؼـ ئتغ ثبٌيؽب       ت ٔي يي بـ ضيبئك اٞ

ت ٚ ثػٍيب ً ؼـ  يپٙح ػبُٔ ٌػّي   ميف عّفيؼـ ا فاٖ عأث يا ر ٔ بِؼٝيوٖٙٛ ؼـ ٞبـوؽ ع  ٘ظف ٔثٝ

لفاـ ٍ٘ف تٝ اوتب ِؿا ؼـ پيمًٚٞ ضبضيف ثيب اعىيب ثيٝ        ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ٔٛـؼ ثفـو  ٙيثيًپ

 ؽ: ٗ ـاث ٝ ٔ فش ٌفؼ اف ؼـ  ٗ وؤاالت قيٍيپ يٞب پمًٚٞ  ىيعفى يٞب ب تٝ 

 وٙٙؽٜ ٔىتميٓ ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ٞىتٙؽ؟ثيٙ  يًت پيآ ب اثؼبؼ پٙح ػبُٔ ٌػّ -1

 وٙٙؽٜ ثػٍب ً ٞىتٙؽ؟ثيٙ يت پيًآ ب اثؼبؼ پٙح ػبُٔ ٌػّ -2

 ت ٚ ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ـا ؼاـؼ؟  يٗ اثؼبؼ پٙح ػبُٔ ٌػّياي ث آ ب ثػٍب ً ٘مً ٚاو ٝ -3

ثػٍيب ً   ِيٛـت ٔىيتميٓ ٚ ٞيٓ ثيب ٚاوي ٝ      ٝٞٓ ثي بـت ثٛؼ اق ا ٙىٝ  فْ اِّ  پمًٚٞ ػج

 (ب1ٞبي ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ٞىتٙؽ)ٌىُ ؽٜوٙٙثيٙ پيً

 
 

 

 

 
 

 رٍش ّاي ضخصيتي با ٍاسطِ بخطايص بر بْسيستي رٍاًطٌاختيارتباط ٍيصگي :1ضکل 

  

                                                 
1- Brown & Phillips 

2- Day & Barber 

 بخشايش بهزيستي روانشناختي هاي شخصيتيويژگي
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  . . . يليت تحصيهو يها پرسشنامه منسلت يسنج روان يها يژگيو يابيارز                                              

 ٍ ًوًَِ يآهار يجاهعِ

ير  يه اق ٔتغيفٞيبي ٔيٛـؼ ٔ بِؼيٝ ؼويتىبـي      ق فا ٞ ،اوتٕٞجىتٍ   اق ٘ٛععطميك ضبضف 

ٚ  خبٔؼٝب ٌفؼؼٕ٘    فويتب٘ يؼثپىيف   ي آٔبـي ٔٛـؼ ٔ بِؼٝ ثفاي ا ٗ پمًٚٞ، ؼاً٘ آٔيٛقاٖ ؼغتيف 

ٝ  با٘يؽ يُ ٍٔيغَٛ ثيٛؼٜ  ثٝ عطّي  1389-90 وبَ عطّيّفاق ثٛؼ٘ؽ وٝ ؼـ يٌٟف ٌ ً  يٕ٘ٛ٘ي  پيمٚٞ

ٝ   ٌييفي  ٕ٘ٛ٘ٝ  ـٚي وٝ ثب ثٛؼوبَ  17يفاق ثب ٔيبٍ٘يٗ وٙ  آٔٛقاٖ ؼثيفوتب٘  ٌٟف ٌاً٘ؼ   اي غٌٛي

ثيٗ ٘ٛاض  آٔٛقي ٚ پفٚـي ؼٚ ٘بضيٝ ٚ اق ٞيف   اثتؽا اق  وٝ  ِٛـت  ثؽ ٗ ٘ؽبٌؽ  ا٘تػبة  اي زٙؽٔفضّٝ

طيٛـ عّيبؼ   ا٘تػيبة ٚ    ٝوٝ والن ث ،پىفا٘ٝ ٚ ؼغتفا٘ٝ ا٘تػبة ٚ اق ٞف ٔؽـوٝ ي٘بضيٝ ؼٚ ٔؽـوٝ

ٞبي ٔٛـؼ اويتفبؼٜ ؼـ پيمًٚٞ   ٘فف( ثٝ پفوٍٙبٔٝ 328ٞب)ؼـ ٔدٕٛع آٔٛقاٖ ا ٗ والنعٕبٔ  ؼاً٘

 ب٘فف ؼغتف ثٛؼ٘ؽ 180٘فف پىف ٚ  148ٗ عؼؽاؼ  پبوع ؼاؼ٘ؽب اق ا

 ابسارّاي پصٍّص

 تيضخص يپرسطٌاهِ

ٝ ٌٛ 50ت يٌػّي  ياق پفوٍٙبٔٝ  تيخٟت وٙدً ِفبت ٌػّ ؛ ثيٝ  1999)ي ٌّيؽثفي ا ي

ُ  ٗ پفوٍٙبٔٝ ٌبُٔ ( اوتفبؼٜ ٌؽب ا1385،   ٘مُ اق غفٔب ٌ يـٚاٖ ـ٘ديٛـ  پٙر ػبٔي ؼـ   ، ٌٍيٛؼ

بن يي ٞيب ثفاويبن ٔم   مٌي  ٗ ٚ ي ا يثٙؽ   اوتب ؼـخٌٝفاي ٚ ثفٖٚف پؿي، عٛا كٔؽاـيفٝعدفثٝ، ٚظ

ٝ ٔٙفي  يٞيب  ٝثبٌؽب ٌٛ اق وبٔالً ؼـوت عب وبٔالً ٘بؼـوت ٔ يايىفت پٙح ؼـخِٝ ِيٛـت ػىيه     ثي

( ٔيٛـؼ  1385)  عٛويط غفٔيب  ييك  ٘  ٘ي فا ٗ پفوٍٙبٔٝ ؼـ  فٞٙيً ا  ا   ب ٌٛ٘ؽب پب ٔ يٌؿاـٕ٘فٜ

ٝ   وفٚ٘جبظ ثفا يپفوٍٙبٔٝ ـا ثب ـٚي آِفب   ب لفاـ ٌف تب اٚ پب  ثفـو ت يي عفعي پٙح ػبٔيُ ٔيؿوٛـ ثي

 ؼوت آٚـؼب ثٝ 77/0ٚ  80/0، 80/0، 78/0، 88/0

ٞيبي ـٚا ي  ٍٕٞيفا ٚ آِفيبي     ٞبي ٔتؼؽؼي ـٚا   ٚ پب ب   ا ٗ پفوٍٙبٔٝ ـا ثيٝ ـٚي پمًٚٞ

ا٘يؽ    ٚ پب ب   ا ٗ اثيكاـ ٌيٛاٞ  ؼاؼٜ  ـق بث  لفاـ ؼاؼٜ ا٘ؽ ٚ ٕٞٝ ثف ٔ ّٛة ثٛؼٖ ـٚا وفٚ٘جبظ ٔٛـؼ ا

   ب ي ٗ پبييي عؼ يك ثيفا يي ضبضف ٘ ي(ب ؼـ ٔ بِؼ1387ٝ؛ ٔٛوٛي،2000ٍٗ،  ؛ ا2003)وٛـعك ٚ ٌفوف،

ٝ   ت ثفا ٗ ضف وفٚ٘جبظ اوتفبؼٜ ٌؽ وٝ ا يت آِفب پفوٍٙبٔٝ اق ضف ، 83/0ت يي عفعي ػٛأيُ  يٛق ثي

79/0 ،70/0 ،75/0  ٚ80/0  ٝ ٝ  ؼوييت آٔييؽٜ اوييتب ؼـ پييمًٚٞثي   يي ٔٙظييٛـ وييٙدً ـٚاضبضيف ثيي

اق ٚخٛؼ   ح ضبو بن اوتفبؼٜ ٌؽب ٘تبيٞب ثب ٕ٘فٜ وُ ٔم  ٕ٘فات غفؼٜ آقٖٔٛپفوٍٙبٔٝ اق ٕٞجىتٍ

ٍف ٚ ثب وُ آقٖٔٛ ثٛؼ وٝ ٍ٘بٖ اق ٔ ّٛة ثيٛؼٖ   ىؽ ٞب ثب يٗ غفؼٜ آقٖٔٛثػً ث تـضب  ٕٞجىتٍ

 ثبٌؽب ٘ظف ٔـؼ   اثكاـ ٔٛـٚا

 هقياض بْسيستي رٍاًطٌاختي

) فْ وٛعيبٜ ٌيؽٜ( ويٝ    غت  اق ٔميبن ثٟك ىيت  ـٚاٍ٘يٙبغت   ثفاي وٙدً ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙب

ٔٛـؼ ثبقٍ٘في لفاـ ٌف تيٝ اويت، اويتفبؼٜ     1995وبغتٝ ٌؽٜ ٚ ؼـ وبَ  1989عٛوط ـ ف ؼـ وبَ
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ٝ   ٔبؼٜ 18(ب ا ٗ ٔميبن 1995يكي،)ـ ف ٚ وٌؽ اي اق ويبٔالً  ٕ٘يفٜ  7ؽي ثٙي اي ثف اويبن  يه ؼـخي

ٔمييبن   ي( ٔمؽاـ آِفبي وفٚ٘جبظ ثيفا 1995)ٌٛؼب ـ ف ٚ ويكئٛا ك پبوع ؼاؼٜ ٔ ٔػبِف عب وبٔالً 

( ـٚا  ، پب ب   ٚ وبغتبـػبّٔ  ا ٗ 1386)خٌٛٗ ِٛ، ـوتٕ  ٚ ّ٘فت آثبؼيٌكاـي وفؼ٘ؽب  52/0ـا 

ٔمؽاـ آِفيبي وفٚ٘جيبظ ا يٗ ٔمييبن     ا فا٘  ٔٛـؼ وٙدً لفاـ ؼاؼ٘ؽب ٕٞسٙيٗ  ياثكاـ ـا ثفاي خبٔؼٝ

 ٔطبوجٝ ٌؽب 72/0ٔطبوجٝ ٌؽب ؼـ پمًٚٞ ضبضف پب ب   ا ٗ ٔميبن ثٝ ـٚي آِفبي وفٚ٘جبظ  60/0

  1هقياض بخطايص صفت

ٞبي ثيٗ  فؼي ؼٞٙؽٌبٖ ثٝ ثػٍب ً آويتوؤاَ اوت وٝ عٕب ُ پبوع 10ا ٗ ٔميبن ٌبُٔ 

 ثىيبـي اق ثػٍب ً ِفت، عٕب ُ وّ   فؼ ـا ؼـؼٞؽب ٞبي ٔػتّف ـا ٍ٘بٖ ٔ ٞب ٚ قٔبٖؼـ ٔٛلؼيت

اي ٔجتٙ  ثف ٌؿٌت وفؼٖ ٍ٘يبٖ  ي پبوع ثٝ  ه آويت ؼـ ٌيٜٛٞب ٚ ؼـ ط  قٔبٖ ؼـ ٘طٜٛٔٛلؼيت

( ويبغتٝ ٌيؽٜ اويتب    2005) 2ؼٞؽب ا ٗ ٔميبن عٛوط ثفي، ٚـثيٍٙتٖٛ، اٚوٛ٘يٛـ، پيبـٚت ٚ ٚاؼ  ٔ 

ٝ ٌؿاـي ا ٗ ٔميبن ثٕٝ٘فٜ ٓ  5ي ويبٔال ٔيٛا مٓ)  ِٛـت ِيىفت ؼـ پٙح ؼـخي (، ٘يٝ  4)(، وٕي  ٔيٛا م

ي ثبالعف، ٌؿٌيت ثيٍيتف   ٞب( اوت وٝ ٕ٘ف1ٜ( ٚ وبٔال ٔػبِفٓ)2(، وٕ  ٔػبِفٓ)3٘ٝ ٔػبِفٓ) ٔٛا مٓ

( ؼـ زٟبـ پيمًٚٞ ٔتيٛاِ  ثيفاي قٚخييٗ اق ا يٗ ٔمييبن       2005)ؼٞؽب ثفي ٚ ٕٞىبـاٖـا ٍ٘بٖ ٔ 

ً  ٜاوتفبؼٜ وفؼ٘ؽب آٟ٘ب پب ب   ا ٗ ٔميبن ـا ثب اوتفبؼ ٞيبي ٔتؼيؽؼ   اق ـٚي آِفبي وفٚ٘جبظ ؼـ پيمٚٞ

بن ثيٝ ـٚي آِفيبي وفٚ٘جيبظ    يي ٔم   ب ي ٌكاـي وفؼ٘ؽب ؼـ پمًٚٞ ضبضف ٞيٓ پب  74/0عب  80/0ثيٗ 

 بؽ ٔطبوجٝ ٌفؼ 78/0
 

 ّا يافتِ

ٞبي عِٛيف  ا يٗ ٔتغيفٞيب   ضف ت ٕٞجىتٍ  ثيٗ ٔتغيفٞبي پمًٚٞ ٚ ٌبغُ( 1ؼـ خؽَٚ)

 با٘طفاف ٔؼيبـ آٚـؼٜ ٌؽٜ اوت ٌبُٔ ٔيبٍ٘يٗ ٚ

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Trait Forgivingness Scale 

2- Berry, Worthington, O'Connor, Parrott & wade 
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 ضريب ّوبستگي بيي هتغيرّا ٍ ضاخصْاي تَصيفي هتغيرّاي پصٍّص -1جذٍل 

 6 5 4 3 2 1 اًحراف هعيار هياًگيي هتغيرّا

      --- 08/7 11/17 يـٚاٖ ـ٘دٛـ

     --- -29/0** 27/9 55/30  ٌٍٛؼٌ

    --- 39/0** -43/0** 37/10 16/30 يفٝ ٔؽاـيٚظ

   --- 57/0** 55/0** -23/0** 20/9 60/32 يف عٛا ك پؿ

  --- 59/0** 48/0** 54/0** -53/0** 14/10 88/32   ثفٖٚ ٌفا

 --- 51/0** 55/0** 49/0** 43/0** -45/0** 07/9 52/27 ثػٍب ً

 61/0** 58/0** 51/0** 49/0** 44/0** -48/0** 44/21 64/75 ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت 

01/0   **p<      

 

ٝ  ثفاي پبوػٍٛ   ثٝ وٛاالت پمًٚٞ اق ـٌ ٖ  فويٖٛ زٙؽ ٌب٘يٝ ثي ٔ يبثك ثيب    1ِيٛـت ٕٞكٔيب

ثيٙيي  ثٟك ىييت  پيييً -1( اوييتفبؼٜ ٌييؽب ا ييٗ ٔفاضييُ ػجييبـت اق 1986) 2ٔفاضييُ ثييبـٖٚ ٚ وٙيي 

ت يثيٙ  ثػٍب ً ـٚي اثؼبؼ پٙح ػبٔيُ ٌػّي  پيً -2يت ـٚاٍ٘ٙبغت  ـٚي اثؼبؼ پٙح ػبُٔ ٌػّ

ٚ ثيٙ  ثٟك پيً -3 ٝ  -4ت ٚ ثػٍيب ً  ياثؼيبؼ پيٙح ػبٔيُ ٌػّي     يىت  ـٚاٍ٘يٙبغت  ـ  ئمب ىي

 ه ثيٝ   يت اق ٔفضّٝي؛ زٙب٘سٝ ضفا ت ـٌفويٖٛ اثؼبؼ پٙح ػبُٔ ٌػّثبٌؽٔ   ه ٚ وٝ ئفضّٝ

ت ٚ ثٟك ىيت   ياي ٔتغيف ثػٍب ً ثيٗ اثؼبؼ پٙح ػبُٔ ٌػّي  ٍ٘بٖ اق ٘مً ٚاو ٝ ،وٝ وبًٞ  بثؽ

 ـٚاٍ٘ٙبغت  ؼاـؼب

ت آٚـؼٜ ٌؽٜ اوتب يثيٙ  ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ـٚي اثؼبؼ پٙح ػبُٔ ٌػّيًپ 2ؼـ خؽَٚ 

ػٙيٛاٖ  ػٙٛاٖ ٔتغيف ٔىتمُ ٚ ثٟك ىت  ـٚاٍ٘يٙبغت  ثيٝ   يت ثٝؼـ ا ٗ ٔفضّٝ اثؼبؼ پٙح ػبُٔ ٌػّ

 بٔتغيف ٚاثىتٝ ٚاـؼ ٔؼبؼِٝ ـٌفويٖٛ ٌؽ٘ؽ

 اًطٌاختيت بر بْسيستي رٍيابعاد پٌج عاهل ضخص يکٌٌذگ يٌيبيصساى پيه - 2جذٍل

 R ²R F P β t P هتغير پيص بيٌي

 يـٚاٖ ـ٘دٛـ

60/0 36/0 63/9 001/0 

25/0- 82/2 005/0 

 02/0 15/2 20/0  ٌٍٛؼٌ

 003/0 97/2 26/0 ئؽاـفٝيٚظ

 001/0 68/3 25/0 يف پؿعٛا ك

 001/0 50/4 27/0   ٌفاثفٖٚ

                                                 
1- Simultaneous Hierarchical  regression 

2- Baron & Kenny 
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طيٛـ  ٝؼاـ ٚ وب ف اثؼبؼ ٌػّيت  ثٙف  ٚ ٔؼٙ طٛـ ٔٝثفاوبن خؽَٚ  ٛق ثؼؽ ـٚاٖ ـ٘دٛـي ث

وٙٙؽٌ  ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ـا ؼاٌتٙؽب ثفاوبن خيؽَٚ  يٛق   ثيٙ ؼاـ عٛا٘ب   پئًثجت ٚ ٔؼٙ 

 وٙؽبثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ـا عجييٗ ٔ  ؼـِؽ ٚاـ ب٘ه 36ت ياثؼبؼ پٙح ػبُٔ ٌػّ

ؼٞيؽب ؼـ ا يٗ   ا ٍ٘بٖ ٔي  يت ـثيٙ  ثػٍب ً ـٚي اثؼبؼ پٙح ػبُٔ ٌػّ٘تب ح پيً 3خؽَٚ 

ػٙٛاٖ ٔتغييف ٚاثىيتٝ ٚاـؼ   ػٙٛاٖ ٔتغيف ٔىتمُ ٚ ثػٍب ً ثٝيت ثٝٔفضّٝ ٞٓ اثؼبؼ پٙح ػبُٔ ٌػّ

 ٔؼبؼِٝ ـٌفويٖٛ ٌؽ٘ؽب

 

 ت بر بخطايصيابعاد پٌج عاهل ضخص يکٌٌذگ يٌيص بيساى پيه -3جذٍل 

 R ²R F P β t P هتغير پيص بيٌي

 يـٚاٖ ـ٘دٛـ

53/0 28/0 87/8 001/0 

27/0- 50/4 001/0 

 010/0 59/2 16/0  ٌٍٛؼٌ

 001/0 68/3 23/0 يفٝ ٔؽاـيٚظ

 001/0 63/4 24/0 يف عٛا ك پؿ

 001/0 56/3 22/0   ثفٖٚ ٌفا

 

ؼاـ ٚ ويب ف  طيٛـ ٔٙفي  ٚ ٔؼٙي    ٝ٘تب ح ا ٗ ٔفضّٝ ٘يك ثيبٍ٘ف ا ٗ اوت وٝ ثؼؽ ـٚاٖ ـ٘دٛـي ث

 ثػٍب ً ثٛؼ٘ؽب يوٙٙؽٜثيٙ ؼاـ پئًؼٙ طٛـ ٔثجت ٚ ٝاثؼبؼ ٌػّيت  ث

ت ٚ ثػٍيب ً  ياثؼبؼ پٙح ػبُٔ ٌػّي  يثيٙ  ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ـٚپيً ٔٙظٛـ ثفـو ثٝ

ٕٞكٔبٖ اوتفبؼٜ ٌؽب ؼـ ا يٗ ٔفضّيٝ اثؼيبؼ پيٙح ػبٔيُ       ي٘يك اق عطّيُ ـٌفويٖٛ زٙؽٌب٘ٝ ثٝ ٌيٜٛ

ٝ ف ٔىتمُ ٚ ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبػٙٛاٖ ٔتغييت ٚ ثػٍب ً ثٌٝػّ ػٙيٛاٖ ٔتغييف ٚاثىيتٝ ٚاـؼ    غت  ثي

 آٔؽٜ اوتب  4 ح ضبُِ ؼـ خؽَٚٔؼبؼِٝ ـٌفويٖٛ ٌؽ٘ؽب ٘تب 
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ؼاـ ٚ ٔتغييف  طٛـ ٔثجت ٚ ٔؼٙ ٝٔؽاـي ٚ ثػٍب ً ثيبٍ٘ف ا ٗ ثٛؼ وٝ ٔتغيفٞبي ٚظيفٝ٘تب ح ث

ثٟك ىت  ـٚاٍ٘يٙبغت  ثٛؼ٘يؽب ٔتغيفٞيبي     ي  وٙٙؽٜثيٙؼاـ پيًطٛـ ٔٙف  ٚ ٔؼٙ ٝـ٘دٛـي ثـٚاٖ

 ثيٙ  وٙٙؽب٘ىتٙؽ ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ـا پيًٌفا   ٞٓ ٘تٛاپؿ في ٚ ثفٖٚ كٌٍٛؼٌ ، عٛا

َٚ ٚ ويْٛ ثيٛؼب   ( ٌبُٔ ٔمب ىٝ ضفا ت ٔفاضُ ا1986)ي زٟبـْ اق ـٚي ثبـٖٚ ٚ وٙ ٔفضّٝ

ٖ  ٍ٘بٍ٘ف ا ٗ اوت وٝ ثب ٚـٚؼ ٔتغ 4ٚ  2 ي خؽاَٚٔمب ىٝ عٕيبٔ    ،يف ثػٍب ً ثٝ ٔؼبؼِيٝ ـٌفوييٛ

     ٝ ٝ   يضفا ت ٔفثيٛط ثيٝ اثؼيبؼ ٌػّييت  اق ٔفضّي ٝ   اَٚ ثيٝ ٔفضّي ا٘يؽ ٚ ا يٗ          ي ويْٛ ويبًٞ  ب تي

اي ـا ثيٗ اثؼيبؼ پيٙح   غٛث  ٘مً ٚاو ٝٝا ٗ اوت وٝ ٔتغيف ثػٍب ً عٛا٘ىتٝ اوت ث يؼٞٙؽٍٜ٘بٖ

 بػبُٔ ٌػّيت  ٚ ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ا فب وٙؽ

 گيريًتيجِ بحث ٍ

اي ثػٍب ً ثيٗ اثؼبؼ اِّ  پمًٚٞ ضبضف ثفـو  ٘مً ٚاو ٝٞؽف  ،طٛـ وٝ ثيبٖ ٌؽٕٞبٖ

آٚـي ٌؽٜ ثفاوبن ـٚي ثيبـٖٚ    ـٚاٍ٘ٙبغت  ثٛؼ وٝ اطالػبت خٕغپٙر ػبُٔ ٌػّيت  ٚ ثٟك ىت

     ٝ     اَٚ ثييبٍ٘ف ا يٗ ثيٛؼ ويٝ ثؼيؽ        ٚ وٙ  ٔٛـؼ عدك ٝ ٚ عطّيُ ليفاـ ٌف تٙيؽب ٘تيب ح ضبِيُ اق ٔفضّي

ٔٙف  ٚ وب ف اثؼبؼ ٌػّيت  ثب ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت   يـ٘دٛـي ثب ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ـاث ٝـٚاٖ

(، 2003ٞبي پيٍيٗ ٕٞىٛ ثٛؼب ٞيب ك ٚ خيٛقف)  ؼاـ ؼاٌتٙؽب ا ٗ  ب تٝ ثب  ب تٝي ٔثجت ٚ ٔؼٙ ـاث ٝ

ٞبي ٔػتّفي   ( ٘يك ؼـ پم2008ًٞٚ( ٚ الـوٗ ٚ ا ؽ)1991(، ٔه وبـا ٚ وٛوتب)1998ؼ٘يٛ ٚ وٛپف)

ٝ يدٝ ـويؽ٘ؽ وٝ اثؼبؼ ٌػّيت  ثفٖٚثٝ ا ٗ ٘ت پيؿ في ٚ ٌٍيٛؼٌ  ؼـ   ٔيؽاـي، عٛا يك  ٌفا  ، ٚظيفي

عٛاٖ ٌفت وٝ ا ٗ اثؼيبؼ  جت ؼاـ٘ؽب ؼـ عٛخيٝ ا ٗ  ب تٝ، ٔ ٔث يعدفثٝ ثب ثٟك ىت  ـٚاٍ٘بغت  ـاث ٝ

ػيث ا يكا ً ػٛاطيف ٚ    ؼِيُ ا ٙىٝ پيبٔؽٞبي ٔثجت  ـا ثفاي  فؼ ثيٝ ؼ٘جيبَ ؼاـ٘يؽ ٚ ثب   ٌػّيت  ثٝ

ٞيدب٘بت ٔثجت ؼـ  فؼ ٔ  ٌٛ٘ؽ، ا كا ً ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ـا ٘يك ثٝ ؼ٘جيبَ غٛاٞٙيؽ ؼاٌيتب اق    

وٛي ؼ ٍف ثؼؽ ـٚاٖ ـ٘دٛـي ثٝ غبطف ا ٙىٝ ثب اض فاة، اوتفن، ا ىفؼٌ  ٚ وب ف ػالئٕ  وٝ ثبػث 

ؼ٘جبَ غٛاٞيؽ  ٔٙف  ـا ثٝاوت، ػٛاطف ٚ ٞيدب٘بت وبًٞ ٔيكاٖ والٔت ـٚاٖ ا فاؼ ٔ  ٌٛ٘ؽ، ٕٞفاٜ 

 عجغ آٖ ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت   فؼ ـا ٘يك وبًٞ غٛاٞؽ ؼاؼبٝ ؼاٌت ٚ ث

٘يك ثٛؼ٘ؽب اق ا يٗ ٔييبٖ   ٕٞسٙيٗ ٘تب ح ثيبٍ٘ف ا ٗ ثٛؼ وٝ اثؼبؼ ٌػّيت  پيً ثيٗ ثػٍب ً 

ً   ؼثيٗ، اِجتٝ ٔٙف  ٚ ٔؼٙ عف ٗ پيًـ٘دٛـي لٛيثؼؽ ـٚاٖ ٗ اـ، ثػٍب ً ثٛؼ ٚ ويب ف اثؼيبؼ پيي  ثيي

ٝ   ؼاـ ثػٍب ٔثجت ٚ ٔؼٙ  ٖ   ً ثٛؼ٘ؽب ا ٗ  ب تٝ ٘ييك ثيب  ب تي اويف ٚ  (، 1992ٚ)ٞيبي ٔيبٌٚف ٚ ٕٞىيبـا

عٛاٖ ٌفت ويٝ  اوتب ؼـ عٛخيٝ ا ٗ  ب تٝ ٘يك ٔ  ( ٕٞى2007ٛ)(، ٔبِتج  ٚ ٕٞىبـا2002ٌٖٛـوبذ)

بغت  ٚ ٙٞيبي ـٚاٍ٘ي   فاة ٚ ا ىيفؼٌ  ٚ ويب ف ثيؽوبـوفؼي   اق آ٘دب   وٝ ثؼؽ ـٚاٖ ـ٘دٛـي ثيب اضي  

ا يٗ  ٌٛؼ ٚ ٔيب٘غ اق  ػٛاطف ٚ ٞيدب٘بت ٔٙف  ؼـ  فؼ ٔ  خىٕب٘  ؼـ اـعجبط اوت، ثبػث  ؼبَ ٌؽٖ

 ٙؽ ثػٍب ً ؼاـ٘ؽ، خب ٍك ٗ ػٛاطف ٔٙف  ٌٛ٘ؽ ػٛاطف ٔثجت وٝ ٘مٍ  اوبو  ؼـ  فآ ٌٛؼ وٝٔ 
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ؼاـ٘يؽ ويٝ   ( ثيبٖ ٔ 1992ٌٛؼب ٔبٌٚف ٚ ٕٞىبـاٖ)ٌيفي  فآ ٙؽ ثػٍب ً ؼـ  فؼ ٔ ٚ ٔب٘غ اق ٌىُ

عٛا٘ٙيؽ  غٛـ٘يؽ ٚ ٕ٘ي   ف ٔٙف  ؼـ  فا ٙؽ ثػٍب ً ٌىىت ٔي  ؼِيُ ٚخٛؼ ػٛاط فاؼ ـٚاٖ ـ٘دٛـ ثٝا

ييك ؼٚثيبـٜ   ٌٛؼ وٝ ا ٗ ٌ٘في ؼـ ا ٗ ا فاؼ ٔ ٚ ا ٗ غٛؼ ثبػث ٘ٛػ  ؼـٖٚ عٙجيٝ ؼ ٍفاٖ ـا ثجػٍٙؽ

ٌ    وٙؽ ٚ ا ٗ زفغٝ اؼأٝ ٔي  ػٛاطف ٔٙف  ـا  ؼبَ ٔ   ؼـ عدفثيٝ،    بثيؽب ؼـ غّيَٛ اثؼيبؼ ٌٍيٛؼ

عٛاٖ ٌفت وٝ اق آ٘دب   وٝ ا ٗ اثؼبؼ ثب وبقٌبـي ثيٍيتف     ٔ ٌفاي ٚ ثفٖٚف پؿي، عٛا كٔؽاـيفٝٚظ

 فؼ زٝ ثٝ ِطبظ اختٕبػ  ٚ زٝ ثٝ ِطبظ  فؼي ٕٞفاٜ اوت ٚ اق آ٘دب   وٝ ا يٗ اثؼيبؼ ثبػيث  ؼيبَ     

ؽ ػٛاطيف  ٛا٘ي عيف ثت وٙٙؽ عب ـاضيت ٌٛ٘ؽ، ثٝ  فؼ وٕه ٔ ػٛاطف ٚ ٞيدب٘بت ٔثجت ؼـ  فؼ ٔ  ٌؽٖ

ٞبي ثيٗ  فؼي ـا وٙبـ ثٍؿاـؼ ٚ ػٛاطف ٚ ا ىبـ ٔثجت ـا خب ٍك ٗ ٞب ٚ ـ٘دًٔٙف  ٘بٌ  اق ٘بـاضت 

 آٟ٘ب وٙؽب

ٝ  يػالٜٚ ثف ا ٗ ٘تب ح ؼـ ٔفضّٝ ٝ   يوْٛ ٚ ٔمب ىي ٖ ؼاؼ ويٝ ٔتغييف   اَٚ ٍ٘يب  يآٖ ثيب ٔفضّي

وٙيؽب  ت  ا فيب ٔي   يت ٚ ثٟك ىيت  ـٚاٍ٘يٙبغ  اي ـا ثيٗ اثؼبؼ پٙر ػبُٔ ٌػّثػٍب ً ٘مً ٚاو ٝ

ً ( ثيبٖ 2005)ثفاٖٚ ٚ  يّيپه ٖ  -ؼاٌتٙؽ وٝ ثيٗ ػبُٔ ثػٍيب  ٔ ثيفٚ مييبن ويالٔت   ٌفا ي  ٚ ؼٚ 

( ٞيٓ  2004)ؼ ؼاٌتب ٕٞسٙيٗ ٔبِتج  ٚ ٕٞىبـاٖ)ػبطفٝ ٔثجت ٚ ـضب ت اق ق٘ؽٌ ( ـاث ٝ ٚخٛـٚاٖ

ٍ     ثػٍيب  -وبقٌبـي -ٖ ؼاٌتٙؽ وٝ ٘ٛـٚقٌفا  ثيب ؼـ  ؼاٌيتب   ً ثيب ويالٔت ـٚاٖ وٕتيف ٕٞجىيت

ٛ ضٓـ٘دٛـي اق آ٘دب   وٝ ثب اض فاة، عيًٙ، عيف  عٛاٖ ٌفت وٝ ثؼؽ ـٚاٖ، ٔ عٛخيٝ ا ٗ  ب تٝ   ، خي

ٍب ً عيبثيف ٔٙفي  ؼاٌيتٝ ٚ    ٗ ٕٞفاٜ اوت ثف ثػ يٚ ػكت ٘فه پب  ، ا ىفؼٌيٚـغّٛٔت، عىبً٘

ك ثيف  ٞبي عبِٓ ثفاٍ٘يك ٘تٛا٘ؽ  فؼ غيبط  ـا ثجػٍيؽ ٚ اق ا يٗ طف ي    ٌٛؼ وٝ  فؼ ؼـ ٔٛلؼيتثبػث ٔ 

ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ٘يك عبثيف ٔٙف  غٛاٞؽ ؼاٌتب ؼـ ٚالغ ـٚاٖ ـ٘دٛـي ثبػث وبًٞ ثػٍيب ً ٚ  

اق ا ٗ طف ك ثبػث پب يٗ آٔؽٖ و ص ثٟك ىت   فؼ ٔ  ٌٛؼب اق وٛي ؼ ٍف ويب ف اثؼيبؼ پيٙر ػبٔيُ     

ثجتي   طيٛـ ٔ ٌٝػّيت  ثف ثػٍب ً عبثيف ٔثجت ؼاـ٘ؽ ٚ اق ا ٗ طف ك ثف ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ٘يك ث

، يٚ غيفؼٚـق  ي، غفؼٔٙيؽ يف پؿ  ثٛؼٖ، ا٘ؼ بفٕيٌؿاـ غٛاٞٙؽ ثٛؼب ؼـ ٚالغ ٔثجت ثٛؼٖ، ِٕعبثيف

  ، ٔٙ مي  ٘ظٓ ثػٍي يت اػتٕبؼ ٚ اعىب، غيٛؼ ، وبـا ثٛؼٖ، لبثّ ، ٘ٛع ؼٚوت ، وػبٚت، ٕٞؽِ ٟٔفثب٘

ٝ ، ٚظيف پيؿ   ، عٛا يك ٌفاٞبي اثؼبؼ ثفٖٚثٛؼٖ ٚ آـاْ ثٛؼٖ وٝ اق ٚ مٌ  ـ يفي ٌ ٚ ٌ ئيؽا ؼـ   ٍيٛؼ

 ٙؽ ثػٍب ً ٞٓ ٘مً ؼاـ٘ؽب ثب عٛخيٝ ثيٝ ٘تيب ح  يٛق ويٝ ضيبو  اق       ، ثٝ ٘ٛػ  ؼـ  فآعدفثٝ ٞىتٙؽ

ً،  عيٛاٖ ٌفيت ويٝ ثػٍيب    ، ٔي  اـعجبط اثؼبؼ ٌػّيت ، ثػٍب ً ٚ ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت  ؼاٌتٙؽ

 ا٘ؽبيػتٝطٛـ ٔؤثفي ثب ٞٓ آٔيت ٚ والٔت ـٚاٖ ٚ ثٟك ىت  ثٌٝػّ

 مٌ  ٌػّيت  ـٚاٖ ـ٘دٛـي ثيب ثٟك ىيت  ـٚاٍ٘يٙبغت  اـعجيبط     ٗ پمًٚٞ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٚ ا

ٞيبي  ٞبي آٔٛقٌ ، آٌيبٞ  ٚ آٔيٛقي  ٞب ٚ والنؼؼ ؼـلبِت وبـٌبٌٜف ٗ عِٛيٝ ٔ ؼاـؼ، ثٙبثفا  ٔٙف

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  . . . يليت تحصيهو يها پرسشنامه منسلت يسنج روان يها يژگيو يابيارز                                              

غَّٛ وبًٞ اضي فاة، عيًٙ ٚ   ٔفثيبٖ آٔٛقٌ  ٚ عفثيت  آ٘بٖ ؼـ القْ ثٝ ٘ٛخٛا٘بٖ، ٚاِؽ ٗ آٟ٘ب ٚ

 اي ثب آٟ٘ب ٚ ٕٞسٙيٗ ا كا ً ٔيكاٖ ػكت ٘فه اـائٝ ٌٛؼبّٝ  ٚ ـاٞىبـٞبي ٔفيؽ ٔمبثا ىفؼٌ

  وّي  يٞيب   مٌي  ٗ ٚ ي ت ٔٛـؼ ٔ بِؼٝ لفاـ ٌف يتب ا يٌػّ  وّ يٞب  مٌ ٚ ،ٗ پمًٚٞ ؼـ ا

ي فٞبيٚ ٔتغ يا ٚاو ٝ يفٞبيثف ٔتغ  عٛا٘ؽ اثفات ٔتفبٚع  ٞب ٌبٜ ٔٝ  ٗ ـٚ اوت وٝ ا   ٞبٝ  ٌبُٔ ـٚ

ػٙيٛاٖ  ٝا٘يؽب ثي   ٝ ليفاـ ؼاؼٜ  ٞف ـٚ ي( ًٌ ػبُٔ ـا ثفا1992)يوف قا ؼاٌتٝ ثبٌؽب وٛوتب ٚ ٔهؼـٖٚ

 ي، عيالي ثيفا   ٌٙبوي يفٝت، ٚظي، ٘ظٓ ٚ عفع ىتٍ ٌب يٝ ٌبُٔ ًٌ ـٚ ئؽاـيفٝٔثبَ ػبُٔ ٚظ

ً ؼليت ٚ   ا يكا  يٌٛؼ ثفا  ٍٟٙبؼ ٔياوتب ِؿا پ يفيٌيٓٚ ٔطتبط ؼـ عّٕ يؼاـ ٍتٗ ت، غٛئٛ م

ي ٞيب يفٞب ثب ٔتغٝ  ٗ ـٚ ا ئطؽٚؼعف، ـاث ٝ يٞب ؼـ لبِت طفش زٙؽعف ٞفيكؼل يٞب ب تٝ ثٝ   بثيؼوت

ٝ  فؼب ايلفاـ ٌ  ٗ پمًٚٞ ٔٛـؼ ثفـو ا يقا ٚ ؼـٖٚ ياٚاو ٝ ويٙ  ٘ٛخيٛا٘     يٗ پمًٚٞ ؼـ ؼأٙي

آع  ؼـ وب ف ٔمبطغ وٙ  ٘يك ا٘دبْ ٌيٛؼب ؼـ   يٞب ٌفؼؼ ؼـ پمًٚٞ  ٍٟٙبؼ ٔيا٘دبْ ٌؽٜ اوت، ِؿا پ

ٝ ميبع يٌفؼؼ وٝ عطم  ٍٟٙبؼ ٔيـاث ٝ ثب ثػٍب ً پ ف يا٘ديبْ ٌيٛؼ ٚ عيأث     ٍي  ِيٛـت ـٚي آقٔب   ثي

 ا فاؼ ٘يك ٔٛـؼ ثفـو  لفاـ ٌيفؼبثػٍب ً ثف والٔت ـٚاٖ ٚ ثٟك ىت  ـٚاٍ٘ٙبغت    آٔٛقٌ

  ثػٍيب ً ويٝ ؼـ ٚاليغ  ىي  اق     عف ٗ ٔطؽٚؼ ت ا ٗ پمًٚٞ ا ٗ ثٛؼ ويٝ ثيفاي اـق يبث   ٟٔٓ

ٔميبو   ياق اثكاـٞبي غبـخ  اوتفبؼٜ ٌؽ ٚ عٟيٝ ،ٚؼـٌٕبـ ٔ ٞبي ؼ ٙ  ٚ  فٍٞٙ  ٔب ٘يك ثٝاـقي

 ٞبيـوؽب اق خّٕٝ ٔطؽٚؼ ت٘ظف ٔ ضفٚـي ثٝا فا٘   -ثفاي وٙدً ثػٍب ً ثب ٔؼيبـٞبي اوالٔ 

ٛؼ٘ؽ ٚ عؼٕيٓ ٘تيب ح ثيٝ   وٙٙؽٌبٖ آٖ ـا ٘ٛخٛا٘بٖ عٍىيُ ؼاؼٜ ثؼ ٍف ا ٗ پمًٚٞ ا ٗ ثٛؼ وٝ ٌفوت

 بثبٌؽف ـٚي آٟ٘ب ٔ ط ثٝ اخفاي پمًٚٞ ثٞب ٔٙٛوب ف ٌفٜٚ

 هٌابع
 ٔفٚيب عٟفاٖب وٍف اال بتب ٚ عفىيف  بـو  ٚ عفخٕٝ ثب ٔديؽ لفآٖ (ب1372) ٟٔؽي اي، لٍٕٝ اِٟ 

، ثفـو  وبغتبـ ػبّٔ  ٔميبن ثٟك ىت  خبٔغ(ب 1385؛ ـوتٕ ، ـضب ٚ ّ٘فت آثبؼي، ٔىؼٛؼ )ٔطىٗ ،خٌٛٗ ِٛ

 ب51-9،35ْ، ٌٕبـٜ وبَ وٛ،   ّّٙبٔٝ ـٚاٍ٘ٙبو  عطِٛ : ـٚاٍ٘ٙبوبٖ ا فا٘

  ٌٙبغت يٚ وجه ٞب  كٌياٍ٘ يٞب يفي، خٟت ٌ تيٌػّ يٞب  مٌ ٚ  ٔؽَ ػّ  (ب ثفـو1385،  فٞبؼ )  غفٔب
 فاقبيؼاٍٍ٘بٜ ٌ يبٖ ٘بٔٝ ؼوتف ب پبيفيبؼٌ 

  بثيفٚت ، ثيفٚت، ؼاـاالضٛاء،وب   اَِٛ(ب ق 1413)   ؼمٛة ٔطٕؽثٗ وّيٙ ،

        باِٛ بء ٔؤوىٝ: ، ِجٙبٖٛاـثطبـاال٘(ب ق 1403)  ثبلف ٔطٕؽ ٔدّى ،

 يـاٞجفؼٞب يثب ٚاو ٝ ٌف  ّيٍف ت عطّيثف پ  تيفاثؼبؼ پٙح ػبُٔ ٌػّيعأث  ثفـو(ب 1387ٔٛوٛي، ويؽ ضٙظّٝ )
 ب پب بٖ ٘بٔٝ وبـٌٙبو  اـٌؽب ؼاٍٍ٘بٜ ٌيفاق فوتب٘يؼث پىف ٚ ؼغتف آٔٛقاٖ ؼاً٘ ؼـ ٌفؼاٖ –غٛؼ  يفيبؼٌ 
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