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خالصه

باشد و بنا بر نتایج شناختی کیفیت زندگی میبهزیستی ذهنی جزء روان:مقدمه

- اهمیت زیادي در  پیشهاي شخصیتی ها، نوع اهداف زندگی و ویژگیپژوهش

بینی بهزیستی ذهنی دارند لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش اهداف 

  .هاي شخصیتی در بهزیستی ذهنی بزرگساالن صورت گرفتزندگی و ویژگی

) سال 60تا  25(بزرگسال   200همبستگی -در این پژوهش توصیفی: کارروش

اي گیري تصادفی چندمرحلهنمونهشهر تهران با استفاده از  6ي ساکن در منطقه

هاي پنج عامل بزرگ شخصیت، رضایت از زندگی، نامهانتخاب و با پرسش

- ها با نرمداده. ي مثبت و منفی و اهداف زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتندعاطفه

و ضریب  همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان و  17ي نسخه SPSSافزار 

  .مراتبی  تحلیل شدندسلسله

نتایج ضریب همبستگی نشان داد اهداف درونی، اهداف بیرونی و : هایافته

رنجورخویی با ي مثبت و روانهاي شخصیتی با بهزیستی ذهنی رابطهویژگی

نتایج رگرسیون همزمان نشان ). P>05/0(ي منفی دارند بهزیستی ذهنی رابطه

یابی و با دست )P>01/0(ي بهزیستی ذهنی با اهمیت بیرونی، منفی داد رابطه

مراتبی نشان داد چنین نتایج رگرسیون سلسلههم. است) P>05/0(بیرونی، مثبت 

=P،09/0>0001/0(بینی بهزیستی ذهنی هستند اهداف زندگی قادر به پیش
٢R (

هاي شخصیتی سهم نسبتا کمی هاي قوي ویژگیکنندهبینیاگر چه نسبت به پیش

=P ،49/0>0001/0(دارند  
٢R.(  

بینی اهداف زندگی قادر به پیش،بنا بر نتایجکه با توجه به این:گیرينتیجه

- بینی نمیهاي شخصیتی پیشسهمی از بهزیستی ذهنی است که توسط ویژگی

شناسان به منظور درك بهتري از نقش اهداف شود روانشود لذا پیشنهاد می

  .بپردازنداقتصادي -زندگی به بررسی آن در شرایط متفاوت فرهنگی

هاي شخصیتی، بهزیستیاهداف، ویژگی:هاي کلیديواژه

  
  

  

  :نوشتپی

از همکاري تمام افراد . شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان بدون حمایت مالی انجام شده و با منافع نویسندگان ارتباطی نداشته استروان يتایید دانشکده ااین مطالعه ب

.شودکننده قدردانی میشرکت
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مقدمه

شناسی کیفیت زندگی است که به عنوان بهزیستی ذهنی جزء روان

هاي رفتاري، هیجانی، عملکردهاي روانی درك افراد از زندگی در حیطه

بهزیستی ذهنی). 1(و ابعاد سالمت روانی تعریف شده است 
1

عموما با  

ي منفیي مثبت بر عاطفهي عاطفهغلبه
2

و نیز رضایت از ) جزء عاطفی(

زندگی
3

رضایت از زندگی به یک ). 2(شود تعریف می) جزء شناختی(

که در آن، افراد، کیفیت زندگی ) 3(شناختی اشاره دارد –فرایند قضاوتی

عواطف به ). 4(کنند ها ارزیابی میاي از مالكخود را بر اساس مجموعه

. ها داردهاي رفتار انسان نقش مهمی در زندگی انسانعنوان یکی از جنبه

انسان از . شودمعنی میکننده و بیزندگی بشر تقریبا خسته عواطف، بدون

طریق همین عواطف است که دنیا را پر از معنی و سرشار از احساسات 

واتسون و تلگن). 5(یابد می
4

عواطف را به دو بعد عاطفی پایه یعنی  

ي منفی به این معنی عاطفه. کنندبندي میي مثبت و منفی، تقسیمعاطفه

- آیندي میت که شخص تا چه میزان احساس ناخرسندي و ناخوشاس

ي منفی یک بعد عمومی از یاس درونی و عدم اشتغال به کار عاطفه. کند

هاي خلقی اجتنابی از قبیل خشم، بخش است که به دنبال آن حالتلذت

بعد عاطفی دوم، . آیدغم، تنفر، حقارت، احساس گناه و ترس پدید می

ت که حالتی از انرژي فعال، تمرکز زیاد و اشتغال به کار ي مثبت اسعاطفه

اي از ي طیف گستردهي مثبت دربرگیرندهعاطفه. باشدبخش میلذت

هاي خلقی مثبت از جمله شادي، احساس توانمندي، شور و شوق، حالت

  ).6(تمایل، عالقه و اعتماد به نفس است 

گريدتعییني خونقش نوع اهداف در بهزیسـتی ذهنی در نظریه
5

به  

این نظریه به این موضوع اشاره . طور خاص مورد تاکید قرار گرفته اسـت

دارد که برخی از انواع اهداف زندگی تاثیر مثبت و برخی دیگر تاثیر 

در این نظریه، اهداف درونی. منفی بر بهزیستی دارند
6

براي مثال اهدافی (

که به رشد شخصی
7

، صمیمیت عاطفی
8

و مشارکت جمعی 
9

مرتبط  

غالبا به این دلیل که این اهداف به طور  اند،دهندهدر ذات پاداش) هستند

کنند که به استقاللمستقیم نیازهاي روانی اساسی و طبیعی را ارضا می
10

 ،

صالحیت
11

و وابستگی 
12

بر عکس اهداف بیرونی. شوندمربوط می 
13

                                                
1Subjective Well-Being
2Positive Affect and Negative Affect
3Satisfaction with Life
4Waston and Tellegen
5Self-Determination Theory
6Intrinsic Goals
7Personal Growth
8Emotional Intimacy
9Community Involvement
10Autonomy
11Competence
12Relatedness
13Extrinsic Goals

براي مثال موفقیت مالی(
14

، ظاهر جذاب
15

و شناخت اجتماعی 
16

ل به شام) 

شود و به طور ها و ارزیابی مثبت از طرف دیگران میدست آوردن پاداش

امروزه اهداف به ). 7(کنند مستقیم نیازهاي اساسی انسان را ارضا نمی

شوند و عنوان عوامل کلیدي در تنظیم رفتار و انسجام شخصیتی تلقی می

ها در نشان دادن پیامدهاي رفتاري و عاطفینقش آن
17

ز سوي چندگانه، ا 

به نقل (شناسان شخصیت به طور مکرر مورد تاکید قرار گرفته است روان

هاي بنابراین پژوهش حاضر عالوه بر بررسی اهداف، نقش ویژگی) 8از 

در واقع، شخصیت هر فرد . دهدشخصیتی را نیز مورد بررسی قرار می

گیري سبک شناختی او است که به شکلترین بعد و ساختار رواناصلی

هاي ترین نظریهیکی از کارآمدترین و جامع. کندگی وي کمک میزند

کريي پنج عاملی کاستا و مکمطرح شده در باب شخصیت، نظریه
18
 

شخصیت داراي سـاختاري سلسـله مراتبی با  بر اساس این دیدگاه،. است

پنج بعد اصلی شامل روان نژندگرایی
19

گرایی، برون
20

، گشودگی
21

 ،

سازگاري
22
اسیشنو وظیفه 

23
  ).9(توصیف شده است  

پردازان و محققان مورد نقش اهداف در تعیین بهزیستی، توسط نظریه

هاي خاصی از اهداف را جنبه چندین بررسی،. تاکید قرار گرفته است

- ي بهزیستی ذهنی را ارتقا میهاي بهینهاند که حالتمورد توجه قرار داده

اسر و رایان انجام شده ي کهایی که بر اساس فرضیهدر پژوهش. بخشد

یابی به اهداف درونی و بیرونی استفاده هاي دستگیرياست از اندازه

گذاري، انتظار اند که ارزشهایی نشان دادهنتایج چنین بررسی. شده است

موفق شدن و ادراك خویشتن به عنوان فردي که به اهداف درونی دست 

اما برتري اهداف بیرونی ) 7،10،11(یافته، ارتباط مثبتی با بهزیستی دارند 

اهداف . تواند تاثیري منفی داشته باشدبه نفع بهزیستی نیست و حتی می

). 12(آوري روي سازگاري روانی دارند چنین تاثیرات زیانبیرونی هم

چنین پژوهش آنیک و تانکیکهم
24

و مارتس و کپ ) 13(
25

نشان ) 14(

شادترند براي اهداف  داد افرادي که داراي بهزیستی باالیی هستند و

ترین سطح اند اما افرادي که پاییندرونی زندگی، ارزش بیشتري قایل

- ها یا اهداف زندگی بیرونی بیشتر ارزش میبهزیستی را دارند به ارزش

  .نهند

                                                
14Financial Success
15Appealing Appearance
16Social Recognition
17Behavioral and Emotional Outcomes
18Costa and McCrae
19Neuroticism
20Extroversion
21Openness
22Agreeableness
23Conscientiousness
24Anić and Tončić
25Martos and Kopp
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دریافتند که بین اهداف زندگی درونی ) 15(چنین الك و همکاران هم

ي مثبت و و چین، رابطهو بهزیستی ذهنی در بین مردم دو کشور آمریکا 

عالوه بر این، در کشور چین اهداف زندگی بیرونی . دار وجود داردمعنی

اسپاسووسکی. ي مثبت  نشان دادنیز با بهزیستی ذهنی، رابطه
1

در 

مجارستان و مقدونیه به این نتایج دست یافت که اهداف درونی به طور 

هداف بیرونی نیز  به به عالوه ا. داري در بهزیستی ذهنی نقش دارندمعنی

چنین هم.  کندبینی میطور  مثبت هر چند ضعیف، بهزیستی ذهنی را پیش

ریجاوس
2

و همکاران  نشان دادند که تالش براي اهداف بیرونی با  

ها گزارش کردند گروهی که نمرات آن. ي منفی نداردبهزیستی، رابطه

ح بهزیستی باال در اهداف بیرونی و درونی به دست آورده بودند سط

باالتري داشتند و گروه با اهداف درونی باال و اهداف بیرونی پایین بعد از 

  ).16به نقل از (آن گروه قرار داشتند 

هاي شخصیتی و اهداف را ي میان ویژگیها رابطهبرخی از بررسی

- اند که روانهاي براي مثال نشان دادهچنین بررسی. اندبررسی کرده

یابی به اهداف شخصی مرتبط موفقیت کم در دسترنجوري با بدبینی و 

هاي مرتبط یابی به اهداف و ارزشگرایی با دستبرون). 17،18(باشند می

گراها چنین برونهم). 19(جویی و تحریک ارتباط دارد به قدرت، لذت

باز بودن ). 18(کنند شان تلقی مییابی به اهدافمعموال موفقیت را دست

یابی سازگاري با دست). 20(مانی، مرتبط بوده است هاي خودفربا ارزش

هاي مرتبط به خیرخواهی و همراه شدن، ارتباط داشته به اهداف و ارزش

یابی به اهداف و مطابقتشناسی با دستوظیفه). 21(است 
3

مرتبط بوده  

هایی شخصی ارتباط چنین با تصویر زیاد از موفقیت در پروژهاست هم

نشان داد که اهمیت، احتمال و ) 8(یرو و همکاران پژوهش رم). 19(دارد 

هاي اهداف درونی و بیرونی با بهزیستی ذهنی یابی به عنوان مولفهدست

احتمال و  ارتباط دارند و بهزیستی ذهنی با نمرات باال براي اهمیت،

یابی به اهداف درونی و با نمرات پایین براي اهمیت اهداف بیرونی دست

  .ارتباط دارد

داري یت اهداف بیرونی با پنج ویژگی بزرگ شخصیت به طور معنیاهم

گرایی و برون رنجوري،شود یعنی به طور مثبت با روانبینی میپیش

اهمیت . شناسی و به طور منفی با گشودگی و سازگاري ارتباط داردوظیفه

شناسی، گرایی، گشودگی، سازگاري و وظیفهاهداف درونی با برون

یابی گذشته به اهداف احتمال مشاهده شده و دست. داردي مثبت رابطه

شناسی به طور مثبت و با آزادي و گرایی و وظیفهبیرونی، با برون

- احتمال مشاهده شده و دست. شودبینی میسازگاري به طور منفی پیش

شناسی به طور مثبت گرایی و وظیفهیابی گذشته به اهداف درونی با برون

                                                
1Spasovski
2Rijavec
3Conformity

شده  چنین مشخصهم. شودبینی میه طور منفی پیشرنجوري بو با روان

هاي مثبت بهزیستی است که اهداف درونی به طور عمده به شاخص

هاي که اهداف بیرونی به طور عمده با شاخصدر حالی . باشندمرتبط می

دهد که اهداف درونی و چنین نتایج نشان میهم. منفی مرتبط هستند

بینی ي شخصیت پیشگانهر از عوامل پنجبیرونی  بهزیستی ذهنی را فرات

  .کنندمی

هر چند افزایش عالقه به این روابط به وسیله محققان نشان داده شده 

هاي شخصیتی و ي میان ویژگیاما مطالب اندکی درباره رابطه) 22(است 

اهداف درونی و بیرونی مشخص شده است و این که چه صفات و 

. باشندیرونی مرتبط میهایی به اهداف درونی و بویژگی

ي قوي میان بهزیستی ذهنی و این اند که رابطهتحقیقات نشان داده

هاي شناسی نیز با شاخصسازگاري و وظیفه. ها وجود داردویژگی

اند ي مثبت و رضایت از زندگی مرتبط بودهبهزیستی ذهنی مانند عاطفه

گرایی، برون نشان دادند بین عوامل) 25(شکري و همکاران ). 23،24(

ي مثبت عاطفه(ي بهزیستی گانههاي سهشناسی و پذیرش با مقیاسوظیفه

دار وجود دارد و بین ي مثبت و معنیرابطه) و منفی و رضایت از زندگی

ي منفی ي بهزیستی ذهنی، رابطهگانههاي سهرنجورخویی با مقیاسروان

ده، اهمیت بیشتر به بنابراین با توجه به تحقیقات انجام ش. شوددیده می

اهداف درونی در مقایسه با اهداف بیرونی، به نفع بهزیستی است در حالی 

تواند در بهزیستی نقش گذاري بیشتر روي اهداف بیرونی نمیکه سرمایه

رو پژوهش  از این. تواند تاثیري منفی بگذاردداشته باشد و حتی می

هاي شخصیتی ویژگیحاضر با هدف تعییین ارتباط بین اهداف زندگی و 

  .با بهزیستی ذهنی بزرگساالن انجام شد

  کارروش

جامعه آماري این . پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد

شهر تهران  6ي منطقه) سال 60تا 25(را کلیه افراد بزرگسال پژوهش 

ي نفرکه با استفاده از شیوه 200ي مورد بررسی شاملنمونه. تشکیل دادند

براي انتخاب نمونه، ابتدا . اي انتخاب شدندگیري تصادفی چندمرحلهنمونه

محله  2ها تهیه و به طور تصادفی سه ناحیه و از هر ناحیه فهرست ناحیه

ساله اي   65تا  25افراد  ،انتخاب و سپس واجدین شرایط ورود به مطالعه

شهر تهران سکونت داشتند و مایل به  6ي که حداقل یک سال در منطقه

  .شرکت در مطالعه بودند انتخاب شدند

ي محرمانه ماندن اطالعات  و جهت رعایت اخالق پژوهش در زمینه

شناسی و علوم تربیتی دانشگاه ي رواناین که پژوهش با تایید دانشکده

شود اطمینان خاطر داده شد و پس از موافقت و رضایت سمنان انجام می

ها، نامهدر مورد پرسش کامل افراد براي پاسخگویی به سئواالت،

- چگونگی تکمیل اطالعات توضیحاتی ارایه گردید و در نهایت، پرسش
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ها را  نامهکنندگان پرسشها قرار گرفت و شرکتها در اختیار آننامه

ي براي برآورد حجم نمونه در معادله. بدون ذکر نام تکمیل کردند

به نقل (گرفته شد  نفر در نظر 10همبستگی و رگرسیون به ازاي هر متغیر 

با توجه به تعداد متغیرها در جدول همبستگی حداقل حجم نمونه ). 26از 

ي کنندگان در مطالعهاز آن جا که شرکت. باشدنفر می 170قابل قبول 

همبستگی  يباشد حجم نمونه براي انجام معادلهنفر می 200حاضر بالغ بر 

هاي ها از روشدادهبراي تجزیه وتحلیل . کندمیو رگرسیون کفایت 

افزار آمار توصیفی، رگرسیون همزمان و سلسله مراتبی با استفاده از نرم

SPSS پنج  ينامهاین پژوهش شامل پرسش ابزار. استفاده شد 17ي نسخه

ي هاي عاطفهنامهپرسشچنینعامل بزرگ شخصیت، اهداف زندگی هم

بعاد مختلف گیري اجهت اندازه(مثبت و منفی و رضایت از زندگی 

  .بودند) بهزیستی ذهنی

  ابزار پژوهش

ي گیري عاطفهبراي اندازه:ي مثبت و منفیي عاطفهنامهپرسش- الف

مثبت و منفی از مقیاس واتسون، کالرك و تلجن
1

در این . استفاده شد 

احساس  10احساس مثبت،  10(احساس  20مقوله که بیانگر  20مقیاس، 

کنندگان هر شرکت. ت ارایه شده استباشد، در قالب کلمامی) منفی

) 5= تا بسیار زیاد 1= وجهبه هیچ(اي درجه 5گویه را در یک مقیاس 

 50تا  10ي نمرات براي هر زیرمقیاس بین دامنه. کنندبندي میدرجه

ي واتسون و همکاران، ضریب آلفاي کرونباخ زیرمقیاس عاطفه. است

). 27(اند ارش کردهگز 87/0ي منفی را و عاطفه 88/0مثبت را 

تا  74/0ها و کل مقیاس را بین ضریب همبستگی درونی مؤلفه ابوالقاسمی

) 29(پور و دژکام در پژوهش بخشی). 28(به دست آورده است   94/0

. براي هر دو زیرمقیاس به دست آمده است87/0ضریب آلفاي کرونباخ 

فاي کرونباخ براي نامه با استفاده از آلدر پژوهش حاضر پایایی این پرسش

  .به دست آمد 83/0ي منفی و عاطفه 81/0ي مثبت عاطفه

ي رضایت از زندگینامهپرسش- ب
2
این مقیاس توسط داینر و :

ها است که اي از گویهمتشکل از مجموعه. تهیه شده است) 30(همکاران 

هر گزاره داراي هفت گزینه . کندگیري میرضایت زندگی فرد را اندازه

ي نمرات دامنه. شودگذاري مینمره 7تا  1در مقیاس لیکرت از  است که

این آزمون ). 1= و کامال مخالفم 7= کامال موافقم(قرار دارد 35تا  5بین 

توسط بیانی، محمد کوچکی و گودرزي به فارسی ترجمه شده است و 

و با استفاده از روش  83/0پایایی آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 

 85/0در تحقیق حاضر آلفاي کرونباخ  .تعیین شده است 69/0مایی بازآز

  .)31(به دست آمد 

                                                
1Watson , Clark and Tellegen
2Satisfaction with Life Scale

ي پنج عامل بزرگ شخصیتنامهپرسش-ج
3
گیري براي اندازه:

ي پنج عامل بزرگ شخصیت فرم نامههاي شخصیتی از پرسشویژگی

سئوال  60نامه دارايپرسش. استفاده شد) 1985(گري کوتاه کاستا و مک

، گشودگی )E(گرایی ، برون)N(رنجورخویی پنج عامل روان است که

)O( سازگاري ،)A (شناسی و وظیفه)C (کندگیري میرا اندازه .

کامال مخالفم تا =0(کنندگان هر سئوال را در یک طیف لیکرت شرکت

در بعضی از سئواالت اگر . کنندبندي میدرجه) کامال موافقم= 4

- ي صفر و از گزینهلف را انتخاب کند نمرهي کامال مخاآزمودنی گزینه

گیرند و در می 4و  3، 2، 1هاي بعدي به ترتیب از راست به چپ نمرات 

هاي بعدي به و گزینه 4ي ي کامال مخالف نمرهبرخی از سئواالت گزینه

براي هر یک از این . گیرندمی 0، 1، 2، 3ترتیب از راست به چپ نمرات 

آلفاي ). 32(ل در این آزمون وجود دارد سئوا 12پنج عامل شخصیتی 

و  68/0، 73/0، 77/0، 86/0هاي فوق به ترتیب کرونباخ براي شاخص

نامه با در پژوهش حاضر پایایی این پرسش ).33(گزارش شده است  81/0

، سازگاري 73/0گراییاستفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي برون

به  73/0رنجورخویی روان و 77/0شناسیو وظیفه 71/0، گشودگی 77/0

  .دست آمد

نامه توسط کاسر و رایان این پرسش :ي اهداف زندگینامهپرسش - د

اي آن  گویه 35ي ي حاضر، از نسخهدر مطالعه. ساخته شده است) 1996(

رشد : شوندبندي میمقوله گروه 7گویه در  35این . استفاده شده است

هدف رابطه (، روابط )دگیهدف رشد، معنا و شایستگی در زن(شخصی 

هدف کمک به جهانی بهتر  و زندگی با (، اجتماع )نزدیک با دوستان

هدف (، ثروت )هدف داشتن حس جسمانی خوب(، سالمت )دیگران

هدف مشهور، (، شهرت )هاي مادي زیادداشتن مقدار پول و دارایی

ي دید و تصویري هدف ارایه(و تصویر ذهنی ) محبوب و شناخته شدن

کنندگان هر یک از این اهداف در سه بعد توسط شرکت). جذاب

چقدر این هدف براي شما (اهمیت : این ابعاد عبارتند از. ارزیابی شدند

چقدر این امر محتمل است که این اتفاق و هدف (، احتمال )اهمیت دارد؟

تاکنون تا چه حد به این هدف (یابی و دست) ي شما رخ دهد؟در آینده

  ).اید؟دست یافته

وجه تا بسیار زیاد اي به هیچدرجه 7ها در یک مقیاس لیکرت گویه

ثروت، شهرت و تصویر به عنوان عامل بیرونی و . شوندبندي میدرجه

رشد شخصی، مشارکت اجتماعی، سالمت و روابط به عنوان عامل درونی 

هنجاریابی نشده ترجمه و ،نامه در ایرانجا که این پرسشاز آن. هستند

نامه توسط پژوهشگر هاي پرسشسازي آن ابتدا گویههت آمادهاست ج

ي معکوس، متن گیري از روش ترجمهبه فارسی ترجمه و سپس با بهره

                                                
3Big Five Personality Factor   
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در . توسط یک متخصص زبان انگلیسی مجددا به انگلیسی برگردانده شد

نامه، اصالحات انجام و فرم نهایی تهیه ي دو متن پرسشنهایت با مقایسه

هاي آماده شدن فرم نهایی اعتبار آن در گروه آزمودنیپس از . گردید

) 8(در پژوهش رومیر و همکاران . پژوهش مورد بررسی قرار گرفت

، 89/0یابی، پایایی  اهداف درونی به ترتیب براي اهمیت، احتمال، دست

 89/0، 88/0و براي اهداف بیرونی مقادیر به ترتیب  برابر با  86/0و  89/0

در پژوهش حاضر پایایی اهداف درونی به . است گزارش شده82/0و 

و براي  88/0و  90/0، 89/0یابی، ترتیب براي اهمیت، احتمال، دست

  .به دست آمد 82/0و  83/0، 88/0اهداف بیرونی مقادیر به ترتیب برابر با 

  

  نتایج

ي پژوهش را تشکیل دادند نمونه%) 43(مرد  86و %) 57(زن  114تعداد 

 158از این تعداد  . سال قرار داشتند 60تا  25نی ي سکه در دامنه

داراي %) 42(نفر  84. مجرد بودند%) 56(نفر  112و %) 79(نفرشاغل 

داراي مدرك %) 35(نفر  70تحصیالت کارشناسی ارشد و دکترا، 

هاي آماره. کارشناسی و بقیه داراي مدرك کاردانی و دیپلم بودند

ي بین متغیرهاي بررسی رابطهبه منظور توصیفی و ماتریس همبستگی 

ارایه  1در جدول  هاي شخصیتی و بهزیستی دهنیاهداف زندگی، ویژگی

  .شده است

هاي توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهشآماره-1جدول 

12  

رضایت از 

  زندگی

11  

- وظیفه

  شناسی

10  

  سازگاري

9  

  گشودگی

8  

-برون

  گرایی

7  

- روان

  رنجورخویی

6  

یابی دست

  بیرونی

5  

احتمال 

  بیرونی

4  

اهمیت 

  بیرونی

3  

یابی دست

  درونی

2  

احتمال 

  درونی

1  

اهمیت 

  درونی

  میانگین

انحراف (

  )استاندارد

  1 )93/12 (64/121  

1  

  اهمیت درونی

                  1  
**

721/0  )59/14(64/110  

2  

  احتمال درونی

  1  
**

695/0  
**

483/0  )71/15(31/98  

3  

  یابی درونیدست

                1  
**

254/0  
**

406/0  
**

446/0  )44/13(190/71  

4  

  اهمیت بیرونی

1  
**

705/0  
**

398/0  
**

667/0  
**

390/0  )90/12(01/66  

5  

  احتمال بیرونی

            1  700/0  
**

489/0  
**

684/0  
**

496/0  
**

261/0  )68/11(05/57  

6  

  یابی بیرونیدست

1
**

185/0 -  
*

167/0 -  019/0  
**

254/0 -  
**

301/0 -  
*

160/0 -  )04/6(24/31  

7  

  رنجورخوییروان

        1  
**

402/0 -  
**

321/0  
**

281/0  
**

227/0  
**

246/0  
**

300/0  
**

203/0  )80/5(59/41  

8  

  گراییبرون

1
**

199/0  
*

152/0 -  
*

178/0  
*

155/0  
**

211/0  
**

231/0  
**

216/0  
**

196/0  )20/4(51/38  

9  

  گشودگی

    1  079/0  
**

308/0  
**

453/0 -  022/0-  075/0-  
*

158/0 -  
**

240/0  
**

288/0  
**

312/0  )47/4(77/42  

10  

  سازگاري

1
**

418/0  
*

197/0  
**

307/0  
**

335/0 -  126/0  072/0  041/0  
**

399/0  
**

355/0  
**

372/0  )33/5(03/46  

11  

  شناسیوظیفه

1  
**

222/0  
**

183/0  067/0  
**

281/0  
**

333/0 -  
**

451/0  
**

226/0  000/0  
**

422/0  
**

271/0  100/0  )91/5(57/22  

12  

  رضایت از زندگی

**
281/0  

**
360/0  

*
149/0  

**
295/0  

**
412/0  

**
387/0 -  

**
405/0  

**
336/0  

**
197/0  

**
416/0  

**
368/0  

*
164/0  )27/5(92/36  

13  

  ي مثبتعاطفه

139/0-  
*

264/0 -  
**

303/0 -  041/0  
**

249/0 -  
**

536/0  051/0  044/0  
**

210/0  071/0-  128/0-  052/0-  )21/6(20/26  

14  

  ي منفیاطفهع

**
708/0  

**
415/0  

**
321/0  

*
145/0  

*
461/0  

**
629/0 -  

**
385/0  

**
243/0  023/0-  

**
439/0  

**
372/0  

*
152/0  )67/11(69/26  

15  

  بهزیستی ذهنی
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*
159/0 -  

**
196/0 -  

**
272/0 -  137/0-  090/0-  052/0-  007/0  068/0  082/0  123/0-  

*
150/0 -  

*
164/0 -    

16  

  جنسیت

021/0-  045/0-  012/0  116/0-  127/0-  020/0  066/0-  
*

157/0 -  097/0-  051/0-  
**

189/0 -  043/0-    

17  

  سن

**P≤ 01/0 *P≤ 05/0

  

هاي اهداف دهد مولفهنشان می 1ها در جدول همان گونه که یافته

هاي اهداف در مقایسه با مولفه) یابیاهمیت، احتمال و دست(درونی 

ماتریس . گین  باالتري هستندهاي مورد بررسی داراي میانبیرونی در نمونه

دهد بین همبستگی روابط اهداف زندگی و بهزیستی ذهنی نشان می

احتمال و (و اهداف بیرونی ) یابیاهمیت، احتمال و دست(اهداف درونی 

- هم. دار وجود داردي مثبت و معنیبا بهزیستی ذهنی، رابطه) یابیدست

ي این دهندهنی نشانهاي شخصیتی با بهزیستی ذهي ویژگیچنین رابطه

هاي دار و ویژگیي منفی و معنیرنجورخویی رابطهاست که روان

ي شناسی، رابطهگرایی، گشودگی، سازگاري و وظیفهشخصیتی برون

  .داري با بهزیستی ذهنی دارندمثبت و معنی

بینی بهزیستی هاي اهداف زندگی در پیشبه منظور بررسی نقش مولفه

ارایه شده  2مان استفاده شد که نتایج در جدول ذهنی از رگرسیون همز

  .است

  

خالصه نتایج مدل رگرسیون همزمان بهزیستی ذهنی بر -2جدول

هاي اهداف زندگیحسب مولفه

  ذهنیبهزیستی منفی   يعاطفهمثبت   يعاطفهرضایت از زندگی           

                 010/0           -095/0              -109/0            017/0سن

جنس
*

127/0 -          047/0-             042/0-            063/0-                 

                  -073/0             -003/0             -148/0            -015/0  اهمیت درونی

  اهمیت بیرونی
**

292/0 -           010/0             
**

326/0             
**

316/0 -               

                 244/0             -309/0               158/0           017/0  احتمال درونی

                  084/0             -027/0               077/0             069/0  احتمال بیرونی

             145/0  ی دورنییابدست
*

273/0          043/0             159/0                  

  یابی بیرونیدست
***

444/0            135/0               029/0             
*

271/0               

R2
30/0  23/0  11/0  28/0  

**P≤ 01/0 *P≤ 05/0    ***P≤ 001/0

  

هاي بهزیستی ذهنی با سن و که اهداف زندگی و اندازه از آن جایی

هاي بهزیستی ذهنی وارد کنندهبینیجنسیت رابطه دارند به عنوان پیش

دهد اهمیت بیرونی به نشان می 2نتایج جدول . تحلیل رگرسیون شدند

- به طور مثبت رضایت از زندگی را پیشیابی بیرونیطور منفی و دست

- یابی درونی به طور مثبت پیشي مثبت توسط دستعاطفه. کنندبینی می

ي منفی به طور مثبت از طریق اهمیت بیرونی چنین عاطفههم. شودبینی می

ي کلی براي بهزیستی ذهنی، با در نظر گرفتن نمره. شودبینی میپیش

دهد که بهزیستی ذهنی به طور منفی با اهمیت تحلیل رگرسیون نشان می

و در مجموع  شود بینی مییابی بیرونی پیشبا دست بیرونی و به طور مثبت

  .نماینداز تغییرات بهزیستی ذهنی را تبیین می 28/0اهداف زندگی 

گري اهداف زندگی سهمی از بهزیستی ي خود تعیینبر اساس نظریه

بینی هاي شخصیتی پیشکنند که توسط ویژگیذهنی را پیش بینی می

اهداف زندگی چه سهمی فراتر از  به منظور بررسی این که. شودنمی

بینی بهزیستی ذهنی دارند از رگرسیون هاي شخصیتی در پیشویژگی

.ارایه شده است 3سلسله مراتبی استفاده شد که نتایج در جدول 

  

هاي شخصیتی  با بهزیستی ذهنیخالصه نتایج مدل رگرسیون سلسله مراتبی اهداف زندگی  و ویژگی-3جدول

رضایت از زندگیمنفی يعاطفه  مثبت يعاطفهیبهزیستی ذهن

  2مدل   1مدل   2مدل   1مدل   2مدل   1مدل   2مدل   1مدل 

  017/0  027/0  -090/0  -081/0  -083/0  -102/0  019/0  011/0سن

جنس
*

127/0 -  
*

107/0 -  040/0-  044/0-  039/0  018/0  
**

174/0 -  154/0-  

  روان رنجورخویی
***

535/0  
***

458/0 -  
***

265/0 -  210/0-  
***

501/0  
***

482/0  
***

293/0 -  21/0-  

گراییبرون
***

212/0  
**

189/0  
**

239/0  178/0  047/0  120/0-  
*

157/0  087/0  

  -022/0  -025/0گشودگی
**

159/0  132/0  
*

143/0  102/0  040/0-  054/0-  

  -086/0  -100/0سازگاري
*

159/0 -  099/0-  021/0-  048/0  077/0-  030/0-  

شناسیوظیفه
***

193/0  
**

167/0  
**

221/0  195/0  097/0-  106/0-  082/0  044/0-  

    اهمیت بیرونی
**

234/0 -    000/0  
*

208/0  
**

244/0 -  

  -015/0  003/0  -165/0    -083/0    اهمیت درونی

  073/0  029/0  107/0    101/0    احتمال بیرونی

  -075/0  -115/0  047/0    044/0    احتمال درونی
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  111/0  078/0    176/0    یابی بیرونیدست
**

395/0  

  153/0  047/0  175/0    132/0    یابی درونیدست

R2
  49/0  09/0  32/0  07/0  32/0  04/0  17/0  18/0  

**P≤ 01/0 *P≤ 05/0    ***P≤ 001/0

  

رنجورخویی با دهد که رواني یک نشان میدر مرحله 3نتایج جدول 

ي منفی  و با بطهي مثبت و رضایت از زندگی، رابهزیستی ذهنی، عاطفه

- گرایی با بهزیستی ذهنی، عاطفهبرون. ي مثبت داردي منفی، رابطهعاطفه

عالوه بر این، . ي مثبت نشان دادي مثبت و رضایت از زندگی، رابطه

شناسی ي مثبت و وظیفهي مثبت بین گشودگی و سازگاري با عاطفهرابطه

چنین نتایج هم. گرفت ي مثبت مورد تایید قراربا بهزیستی ذهنی و عاطفه

یابی یابی بیرونی به طور منفی و دستدهد، دستي دوم نشان میمرحله

بینی رضایت از زندگی  هستند و اهمیت بیرونی به طور مثبت قادر به پیش

ي منفی نقش دارد و بهزیستی بینی عاطفهبیرونی به طور مثبت در پیش

به طور کلی . شودینی میببه طور منفی پیش ذهنی توسط اهمیت بیرونی

نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی  نشان می دهد که اهداف زندگی 

- کنندهبینیبینی بهزیستی ذهنی است  اگر چه نسبت به  پیشقادر به پیش

  .هاي شخصیتی سهم نسبتا کمی داردهاي قوي ویژگی

بحث 

هاي ي اهداف زندگی، ویژگیهدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه

نتایج ضریب همبستگی نشان . شخصیتی با بهزیستی ذهنی بزرگساالن بود

و اهداف بیرونی ) یابیاهمیت، احتمال و دست(داد اهداف درونی 

. دار داردي مثبت و معنیبا بهزیستی ذهنی، رابطه) یابیاحتمال و دست(

هاي دار و ویژگیي منفی و معنیرنجورخویی رابطهچنین روانهم

ي شناسی، رابطهگرایی، گشودگی، سازگاري و وظیفهی برونشخصیت

چنین نتایج رگرسیون هم. داري با بهزیستی ذهنی دارندمثبت و معنی

همزمان بیانگر این بود که اهمیت بیرونی به طور منفی رضایت از زندگی 

ي مثبت و یابی درونی به طور مثبت، عاطفهدست. کندبینی میرا  پیش

کند و بینی میي منفی را پیشبه طور مثبت، عاطفه اهمیت بیرونی

نتایج همگام با . ي منفی داردبهزیستی ذهنی با اهمیت بیرونی، رابطه

یابی چنین دستهم). 11،8،7(باشد هاي صورت گرفته میپژوهش

داري با بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی ي مثبت و معنیبیرونی، رابطه

هاي مربوط به اهداف فرضیات کالسیک نظریه دارد که نتایج همگام با

شود که گونه فرض میگري است که در آن اینزندگی و خودتعیین

- هم).8(یابی به اهداف، به خودي خود، منبعی براي بهزیستی است دست

چنین نتایج پژوهش کرول و فولر
1

نشان داد به دست آوردن اهداف در  

ش ایریلماز که نشان داد و نیز مدل پژوه) 34(بهزیستی، مهم است 

                                                
1Croll and Fuller

آید میمثبت از طریق اهداف زندگی به دست بهزیستی در یک سطح 

  .سو استهم) 35(

توان استنباط کرد که  اگر چه پژوهش ها این گونه میدر تبیین این یافته

بینی بهزیستی روانی در کشورهاي غربی بر نقش اهداف درونی در پیش

هاي دیگر بررسی ن اثر هنوز در فرهنگپذیري ایکند اما تعمیمتاکید می

کنند که اثرات اهداف چنین بعضی از مطالعات بیان میهم. نشده است

درونی در کشورهاي غربی و اثرات منفی اهداف بیرونی ممکن است 

- هاي گوناگون اظهار مینظریه). 16(فقط در کشورهاي ثروتمند باشد 

شوند که افراد از اهداف کنند که انواع  متنوعی از تهدیدات باعث می

  ).36(درونی دور شوند و به سوي اهداف بیرونی بروند 

کنند که وابستگی به مادیات ممکن چنین کاسر و همکاران بیان میهم

- رو میها به عنوان یک روش احساس امنیت باشد از ایناست در انسان

تواند توضیحی براي اهمیت نسبی اهداف بیرونی براي بهزیستی در 

تواند بر این اساس بحران اقتصادي می. ورهاي در حال توسعه باشدکش

کنند و این گرایی را افزایش دهد، بنابراین افراد احساس ناامنی میمادي

به نقل از (کنند گرایانه جبران میاحساس را با تمرکز بر اهداف مادي

یافته چنین افرادي که در کشورهایی از لحاظ اقتصادي توسعههم). 16

شان دارند، بنابراین کنند آزادي انتخاب بیشتري در زندگیزندگی می

). 37(توانند دالیل بیشتري براي بهزیستی ذهنی باالتر داشته باشند می

عالوه بر وضعیت اقتصادي، آزادي انتخاب و سطح رشدي، یک دلیل 

رسد به نظر می. دیگر بر اهمیت اهداف درونی و بیرونی فرهنگ است

- دهد که خودشان سبک زندگیفرد گرا به افراد اجازه می هايفرهنگ

چنین هم). 38(هاي خود انتخاب کنندشان را بر اساس ترجیحات و نگرش

ها در دنبال کردن اهداف، آزادتر هستند و خود ذاتی فرد نسبت به آن

گراي آسیا هاي جمعفرهنگست اما دراز دیگران با اهمیت ا تایید گرفتن

رق آسیا اهداف شخصی افراد به اهداف جمع وابسته است و به ویژه ش

شدن، گرا ضرورتا به دنبال ظاهر، محترم شمرده هاي جمعفرهنگ). 39(

گراي آمریکاي هاي جمعفرهنگافتخار و تصویر بدنی هستند مثال در 

التین اهداف بیرونی با رضایت از زندگی باال، ادراك از آزادي شخصی 

توان نقش بنابراین نمی). 40(االتر همراه بود باال و کنترل زندگی ب

هاي کنندهبینیها پیشفرهنگ و رضایت اقتصادي را نادیده بگیریم آن

  .قوي رضایت از زندگی و بهزیستی در ملل در حال توسعه هستند
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تی ذهنی را هاي شخصیتی و بهزیسي میان ویژگیچندین بررسی، رابطه

). 8،23،24(کنونی نیز یافت شده است یکه در بررساندبه اثبات رسانده

ي شخصیت و همکاران که رابطهچنین نتایج با پژوهش شلدون وهم

و نشان دادند که روانی را مورد مطالعه قرار دادنداهداف و بهزیستی 

سو  همگذاردیابی به هدف و بهزیستی روانی تاثیر میشخصیت در دست

  ).41(است

رنجورخویی با بهزیستی داد که روانچنین پژوهش حاضر نشان هم

ي ي منفی و با عاطفهي مثبت و رضایت از زندگی، رابطهذهنی، عاطفه

ي مثبت و گرایی با بهزیستی ذهنی، عاطفهبرون. منفی، رابطه مثبت دارد

ي مثبت عالوه بر این رابطه. ي مثبت نشان دادرضایت از زندگی، رابطه

شناسی با بهزیستی ي مثبت و وظیفهبین گشودگی و سازگاري با عاطفه

ها همگام با ي مثبت مورد تایید قرار گرفت که این یافتهذهنی و عاطفه

  .است) 23،42- 8،25(نتایج تحقیقات 

رنجورخویی آمادگی توان گفت که روانهاي فوق میدر تبیین یافته

- دهد و این آمادگی میزا افزایش میي حوادث تنشفرد را براي تجربه

چنین بهزیستی ذهنی افراد اند به روابط بین شخصی و اجتماعی، همتو

گشودگی، سازگاري، (هاي شخصیتی آسیب برساند و بر عکس ویژگی

بخش هاي لذتآمادگی فرد را براي تجربه) شناسیگرایی و وظیفهبرون

تواند روابط بین شخصی و اجتماعی را دهد و این تجربیات میافزایش می

سطح احساس رضایت از زندگی  و بهزیستی ذهنی را باال تقویت کند و 

بینی سهمی از اهداف زندگی در در نهایت پژوهش حاضر به پیش. ببرد

هاي شخصیتی پیش بینی بهزیستی ذهنی پرداخته است که توسط ویژگی

هزیستی بینی بنتایج نشان داد که اهداف زندگی قادر به پیش. شودنمی

هاي هاي قوي ویژگیکنندهبینیپیشذهنی است اگر چه نسبت به

هاي پیشین بود سو با پژوهششخصیتی سهم نسبتا کمی دارد که نتایج هم

دهند اهداف هایی است که نشان میچنین نتایج همگام با پژوهشهم). 8(

داري بر چگونگی پاسخ افراد به سئواالت و انواع شخصیت، اثر معنی

  ).43(بهزیستی ذهنی دارد 

ها ضروري به هاي پژوهش توجه به برخی از محدودیتیافته در تفسیر

ي بین متغیرها به از آن جا که در پژوهش حاضر رابطه. رسدنظر می

- بنابراین براي مشخص شدن جهت. صورت مقطعی بررسی شده است

. رسدهاي آزمایشی و طولی ضروري به نظر میگیري این روابط بررسی

توان با استفاده هایی را که می، نتیجهدهیچنین استفاده از خودگزارشهم

سازد، هر چند اکثریت مطالعات انجام از پژوهش به آن رسید، محدود می

از سوي . هاي خودگزارش شده، متکی هستندشده در این زمینه، بر داده

هایی که در ي آن با پژوهشدیگر در تفسیر نتایج این پژوهش و مقایسه

اند باید جانب احتیاط را رعایت کرد زیرا ههاي دیگر انجام شدفرهنگ

اجتماعی، محیط زندگی و عوامل اقتصادي ممکن است -عوامل فرهنگی

هاي ذکر شده، در قضاوت افراد تاثیر داشته باشد اما با وجود محدودیت

شناسان شخصیت شناسان به ویژه رواني نقش اهداف براي روانمطالعه

  .باشدزشمند میهاي بیشتر، اربراي انجام پژوهش

  گیرينتیجه

سازد تا نشان دهیم که به نظر  می رسد پژوهش حاضر ما را قادر می

گري حاصل ي خودتعیینروابط اهداف درونی و بیرونی که از نظریه

اند  و این اند، در فرهنگ ایرانی تا حدودي مورد حمایت قرار گرفتهشده

هاي تاثیر ویژگیمطلب مشخص شده است که بهزیستی ذهنی تنها تحت 

شد و اهداف زندگی نیز در تنظیم روانی افراد نقش باشخصیتی نمی

                                          .       .دارندثیرگذاري تا
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