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چکیده
وهش به منظور بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و ارضاي نیازهاي روانی بنیادین با این پژ

دانشجوي دانشگاه آزاد ) دختر193پسر و 189(نفر382به این منظور.بهزیستی روانشناختی انجام شد
به ها آزمودنی.انتخاب شداي چندمرحله- ايگیري خوشهاسالمی واحد سنندج با استفاده از روش نمونه

و بهزیستی روانشناختی)BPNS(بنیادینروانی ، نیازهاي )IPIP(پنج عامل بزرگ شخصیتيپرسشنامه
)SPWB(ییدي براي بررسی اعتبار ابزارهاي أاکتشافی و تحلیل عاملی تاز تحلیل عاملی . پاسخ دادند

پنج عامل شخصیت بر بهزیستی هاياثرمدل معادالت ساختاري با استفاده از . گیري استفاده شداندازه
که به طور ندنشان دادها یافته.بررسی شد»نیازهاي روانی بنیادین«روانشناختی از طریق متغیرهاي میانجی

خودمختاري و ،ودنبگرایی بر ارتباط با دیگران، دلپذیرثیر برونأت. ها برازش داردضی با دادهکلی مدل فر
پذیري بر شناسی و انعطافکه ثبات هیجانی، وظیفهداد نشان ي دیگرهاهنتیج. دار بودشایستگی معنی
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یگران بر بهزیستی ثیر خودمختاري، شایستگی و ارتباط با دأعالوه بر این ت. شایستگی اثر مثبت دارند
تأیید نشد، اما اثر پنج عامل بزرگ شخصیت بر بهزیستی روانشناختی اثرمستقیم . بوددار روانشناختی معنی

.تأیید شدو از طریق ارضاي نیازهاي روانی غیرمستقیم آنها 

.پنج عامل بزرگ شخصیت، نیازهاي روانی بنیادین، بهزیستی روانشناختی: گانکلید واژ

مقدمه
شناسی داشته است، امروزه بـه    شناسی به آسیب  مقابل تمرکز و توجه سنتی که علم روان       در

شناسـی  رسد که یک پارادایم جدید در علوم وابسته به سالمت به طـور اعـم و در روان              می نظر
در این پارادایم تمرکز بر روي سـالمتی و بهزیـستی و نیـز    . باشدمی بطور اخص در حال ظهور    

). 2،2000؛ ویسینگ 1،1998ریف و سینگر  (اهیت روانشناختی بهزیستی است   تبیین م توضیح و 
سـالمت  : ه داده اسـت یـ از سالمت ارا(WHO)3بر طبق تعریفی که سازمان بهداشت جهانی     همچنین

و نـه تنهـا نبـود بیمـاري و نـاتوانی          حالت خوب بودن کامل، از نظـر جـسمی، روانـی و اجتمـاعی               
: د که عبارتند از   باشمی لفهؤشامل شش م   4یف بهزیستی روانی  بر طبق مدل ر   . باشدمی جسمانی
، هـدف در  8، رشد و بالندگی فـردي   7، روابط مثبت با دیگران    6، تسلط بر محیط   5پذیريخویشتن

ی که باعث افزایش سالمت روان و بهزیستی        هایمشخص کردن عامل  .10مختاريو خود  9زندگی
. باشـد میروانشناختی امروزهايتحقیقيقهمورد عالهايشود یکی از موضوع می روانشناختی

روي شخـصیت و میـزان ارضـاي    ،ثیر دارد أی که بر بهزیـستی روانـشناختی تـ        هایدر میان عامل  
.کید زیادي شده استأنیازها ت

به بعـد در رویکـرد صـفات مطـرح شـده           1980يهاي شخصیت که از دهه    یکی از نظریه  

1- Ryff & Singer
2- Wissing.
3-  World Health Organization
4- Psychological well- being
5-  Self-acceptance
6-  Environmental mastery
7- Positive relation with others
8- Personal groth
9- Purpose in life
10-  Autonomy



3شناختیآزمون مدل ارتباط بین شخصیت، نیازهاي روانی و بهزیستی روانتدوین و

هااین عامل. پنج عامل اصلی در شخصیت تأکید دارد است که بر وجود    1است، مدل پنج عاملی   
و 6شناســی، وظیفــه5، دلپــذیر بــودن)4نژنــديروان(3، ثبــات هیجــانی2عبارتنــد از برونگرایــی

).1993، 8گلدبرگ(رویه است 6عدها داراي ، که هر کدام از این ب7پذیريانعطاف
باشـد  می) SDT(10گريعیین، نظریه خودت  9بخشیخودنظميهاي جدید در زمینه   نظریهاز

هـا یـا بـه    دارد که انساناین نظریه اذعان می   . ه شده است  یارا) 1985(11رایاندسی و   که توسط   
انگیـزش درونـی بـه    .شوندبرانگیخته می  12خاطر انگیزش درونی و یا به خاطر انگیزش بیرونی        

ـ        يانجام عملی به خاطر لذت یا عالقه       ه انجـام عملـی بـه       درونی به چیزي و انگیزش بیرونی ب
بر اساس این دیدگاه انگیزش درونی در پی ارضاي سه  . شودهاي بیرونی تعریف می   خاطر پیامد 

رایـان و   (باشـد   با دیگران، مـی    15و ارتباط  14، شایستگی 13خودمختاريشاملِ نیاز روانی بنیادین  
).2000دسی، 

، اضـطراب کمتـر،     بـا ثبـات هیجـانی بـاال        رسد که افـراد   می از لحاظ نظري منطقی به نظر     
عالوه .باشندداشته سالمت روانی بیشتري  ،پذیريمسئولیت يمنعطف، سازگار، و داراي روحیه    

مثـل برونگراتـر بـودن،    ی کـه دارنـد  شخـصیت هـاي  ویژگـی بر این بعـضی از افـراد بـه خـاطر          
د نیـاز  بیشتر بتوانند نیازهاي روانی خود ماننـ  ،پذیر بودن و سازگاري با محیط و دیگران       انعطاف

کننـد، بـا    مـی  همچنین افرادي کـه احـساس شایـستگی       . به ارتباط و شایستگی را برآورده کنند      
کننـد، از   مـی  دیگران روابط گرمی دارنـد و در عـین حـال احـساس اسـتقالل و خودمختـاري                 

1-  Five – foctor model
2-  Extraversion
3-  Emotional stability
4-  Neuroticism
5-  Agreeableness
6-  Consientiouness
7. Openness to experience
8-  Goldberg
9-  Self- regulation
10-  Self- determination theory
11-  Reyan & Deci
12-  Extrinsic Motivation
13-  Autonomy
14-  Competence
15-  Relatedness
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نیازهـاي   بر اساس نظر مازلو افرادي کـه بیـشترِ        . بهزیستی روانشناختی بیشتري برخوردار باشند    
؛ 1998شـولتز و شـولتز،    (شود داراي سالمت جسمانی و هیجانی بیشتري هـستند        می ضاارها  آن

میـزان  گري، بهزیستی روانی بـه خودتعیینهمچنین بر طبق نظریه ). 1381ترجمه سیدمحمدي،
). 2002رایان و دسی، (ارضاي نیازهاي روانی بنیادین بستگی دارد 

یع اسـت کـه شـامل صـفات بـسیار           عالوه بر این مدل پنج عاملی شخصیت یک مدل وسـ          
اگر این ادعا درسـت     . گیردشود کل شخصیت را در بر می      زیادي از شخصیت است که ادعا می      

شود با این مدل همبستگی و رسد که هر آزمون شخصیتی که ساخته می  منطقی به نظر می    ،باشد
).1992، 1کارور و شییر(همپوشی داشته باشد

مـثالً داشـتن سیـستم      (جـسمانی هـاي   ویژگیي فردي در    هاتفاوت ایی که نجهمچنین از آ  
مثالً هـضم   (نیازهاي فیزیولوژیکی از افراد   بعضی   درشود  می باعث )الزمهاي  گوارشی و آنزیم  

ي داشـته باشـند،   سالمت جسمانی بهتـر جه نتیدر بهتر برآورده شود و     ) بهتر غذا و تأمین انرژي    
)مـثالً میـزان برونگرایـی     (شخـصیتی  در ابعـاد   هاي فـردي  ی نیز تفاوت  مسایل روان  يدر زمینه 

-سـازگارتر بـا محـیط     هـاي   به دلیـل داشـتن ویژگـی      -بعضی از افراد  در  باعث شود   تواند  می
یجه سـالمت و بهزیـستی روانـی        نتو در  بیشتر برآورده شود   )مثالً میزان ارتباط  (نیازهاي روانی 

.داشته باشندبهتري
به عنوان مثال   . انجام شده است  ها  لفهؤدو به دوي این م     ارتباط يتحقیقات زیادي در زمینه   

، )2003(4، هایس و جوزف)2000(3، چان و جوزف   )2002(2بر اساس تحقیقات کرید و اوانز     
، وان دن   )2004(6فانزالیـد  -کیتـوس و کـوکس    ، اسـویکرت، بیتنـر،    )2004(5و پالرکا اسپانگلر

بـین  ) 2006(9و لیبـران )2005(8و پونتـه نـدز ، گـاتیرز، جیمنـز، هرنا   )2005(7برگ و پیتـاریو   
، بریـک و    )2007(10همچنین بـر اسـاس تحقیـق باتیـا        . شخصیت و بهزیستی رابطه وجود دارد     

1- Carver & Scheier
2-  Creed &Evans
3-  Chan & Josef
4-  Hayes & Josef
5-  Spangler & Palrecha
6-  Swickert, Hittner, Kitoz, & Cox-fuenzalida
7-  Van den berg & pitariu
8-  Gutierrez, Jimenez, Hernandez, & Puente
9-  Libran
10-  Batia
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میـزان  بین پنج عامـل بـزرگ شخـصیت و          ) 2004(2و انگلدو، مارکلند و شپرد    )1993(1مانت
، )2006(3حقیقات چینگ چو  عالوه بر این بر اساس ت     . ارضاي نیازهاي روانی رابطه وجود دارد     

که  طورهمان .، بین میزان ارضاي نیازهاي روانی با بهزیستی رابطه وجود دارد          )2005(4جنگینز
ارتباط بین پنج عامل شخصیت و بهزیستی روانی با در نظـر             هامالحظه شد هیچکدام از تحقیق    

با توجـه بـه پیـشینه       .اندرا مورد بررسی قرار نداده     »نیازهاي روانی «ايگرفتن متغیرهاي واسطه  
در پی آن است که مدلی براي ارتبـاط بـین پـنج عامـل                طالعهنظري و تجربی مطرح شده این م      
.ه دهدیروانی با بهزیستی روانشناختی ارابزرگ شخصیت، ارضاي نیازهاي 

مدل فرضی پژوهشگر در مورد روابط ساختاري میان متغیرها. 1مدل

روش
گیريروش نمونهي، نمونه و جامعه آمار
واحـد اسـالمی آزادکارشناسـی دانـشگاه  يدورهدانـشجویان راپژوهشآمارييجامعه

از میـان ایـن   . تـشکیل داد ،مشغول بـه تحـصیل بودنـد   1387-88که در سال تحصیلی سنندج
اي چنـد مرحلـه  اي گیـري خوشـه  با روش نمونـه ) دختر193پسر و 189(نفر 382دانشجویان  

علوم انسانی، علوم پایـه،  هاي مختلف تحصیلی در رشتههاي دانشجویان از رشته . تخاب شدند ان
بـا   8/22میانگین سنی دانشجویان    . پیراپزشکی، کشاورزي و فنی در این پژوهش شرکت کردند        

. بود25/2انحراف معیار 

1-  Barrick & Mount
2-  Ingledew, Markland & Sheppard
3-  Ching chu
4-  Jenkins

ارضاي نیازهاي
روانی

پنج عامل بزرگ 
شخصیت

بهزیستی 
روانشناختی
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گیريابزارهاي اندازه
رگ شخـصیت از فـرم  براي سنجش پـنج عامـل بـز   ):IPIP(پنج عامل بزرگ شخصیت   

اي لیکـرت سـاخته     درجه 5ال و در مقیاس     ؤس 50که متشکل از    )1996(کوتاه آزمون گلدبرگ  
عـد شخـصیت را   این پرسشنامه از نـوع خودگزارشـی اسـت کـه پـنج ب     . شد استفاده شده است 

هـاي هبندي غیـر وزنـی نمـر   از طریق جمعهاعاملهايههاي پایایی براي نمرارزیابی. سنجدمی
در پـژوهش حاضـر    ). 1981دیگمن و تاکا موتوچـوك،      (پراکنده است   % 89و  % 84قیاس بین   م

ضرایب پایایی این پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ محاسـبه و ضـرایب محاسـبه شـده بـراي              
، 56/0، 76/0بـه ترتیـب   پذیريشناسی، ثبات هیجانی و انعطاف   برونگرایی، دلپذیر بودن، وظیفه   

براي بررسـی میـزان ثبـات       ها  الؤهمچنین همبستگی بین س    .به دست آمد  68/0و   85/0،  74/0
کـورتز و   (دهد که این آزمـون از اعتبـار مناسـبی برخـوردار اسـت             می درونی این آزمون نشان   

براي بررسی اعتبار آزمون ) 2005(در تحقیقی که توسط گونول و چرنیشنکول).2001پاریش، 
شان داد که بین ایـن آزمـون و آزمـون شخـصیتی مـک      ن هاهشخصیتی گلدبرگ انجام شد، نتیج    

.همبستگی باالیی وجود دارد)NEO-FFI(کري و کاستا
آزمـون ارضـاي نیازهـاي      براي سنجش نیازهاي روانی از      :)BPNS(مقیاس ارضاي نیاز  

ایـن مقیـاس   . اسـتفاده شـد  ،ساخته شده اسـت  ) 2000(توسط گاردیا، دسی و رایان    بنیادین که   
ایـن  . بندي شده استاي لیکرت درجهباشد که بر اساس مقیاس هفت درجهمیالؤس21داراي  

میـزان حمایـت از نیازهـاي بنیـادین روانـشناختی را           پرسشنامه از نوع خودگزارشی اسـت کـه         
ضریب پایایی حاصل از اجراي آن روي مادر، پدر، شـریک رمانتیـک و دوسـتان بـه                . سنجدمی

ضـرایب پایـایی ایـن      در پژوهش حاضر  . رش شده است  گزا 92/0و 92/0،92/0،92/0ترتیب
پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ محاسبه و ضرایب محاسبه شده براي خودمختاري، شایستگی            

انجام )1995(ونیدر تحقیقی که توسط ل    .به دست آمد   61/0و  60/0،  66/0و ارتباط به ترتیب     
روانی با رضایت و سازگاري شغلی رابطـه     نشان داد که بین میزان ارضاي نیازهاي        هاهنتیجشد،  
بـه نقـل از بـارد،    (داري وجود دارد که این حاکی از اعتبار باالي مقیاس ارضاي نیاز است        معنی

.)2004دسی و رایان، 
مقیـاس  ازبهزیستی روانشناختی، براي سنجش   :)SPWB(مقیاس بهزیستی روانشناختی  

اي لیکـرت   درجـه  7ال و در مقیـاس      ؤس 84که متشکل از    )1994(ریفبهزیستی روانشناختی 
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لفـه  ؤشـش م  ایـن پرسـشنامه از نـوع خودگزارشـی اسـت کـه              . استفاده شد  ،ساخته شده است  
91/0تـا    83/0از  این پرسشنامه هاي  لفهؤضرایب همسانی درونی براي م    .سنجدرا می  بهزیستی

لفـاي کرونبـاخ   ضرایب پایایی این پرسشنامه بـا روش آ    در پژوهش حاضر  . به دست آمده است   
خود پیروي، تسلط بـر محـیط، رشـد و بالنـدگی فـردي،            محاسبه و ضرایب محاسبه شده براي       

، 76/0،  71/0،  81/0،  70/0پـذیري بـه ترتیـب       روابط با دیگران، هدف در زنـدگی و خویـشتن         
بـه منظـور بررسـی    )2002(وزمـا کدر تحقیقی که توسط کافکـا و   .به دست آمد   81/0و   80/0

نشان داد که بین این مقیاس و ها  زه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف انجام شد، یافته       اعتبار سا 
همبـستگی بـاالیی    ) SWLS(و مقیـاس رضـایت از زنـدگی       ) SWB(مقیاس بهزیستی ذهنی  

.وجود دارد

گیريییدي ابزارهاي اندازهأتحلیل عاملی اکتشافی و ت
و براي KMOگیري از آزموننهقبل از انجام تحلیل عاملی براي بررسی کفایت نمو

گیرد در جامعه برابر صفر میاطمینان از اینکه ماتریس همبستگی که پایه تحلیل عاملی قرار
ه شده یارا1این دو آزمون در جدول يهنتیج. نیست از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد

.است

گیريدازهو کرویت بارتلت براي ابزارهاي انKMOآزمون يهنتیج. 1جدول 
آزمون کرئیت بارتلت هاشاخص

داريسطح معنیدرجه آزاديمجذور خی دوKMOآزمون ابزارها
675/0288/77261225000/0پنج عامل شخصیت

757/0757/1924190000/0نیازهاي روانی بنیادین
742/0576/210713486000/0بهزیستی روانشناختی

گیري است کفایت نمونهيتر باشد نشان دهندهنزدیک1قدر به چه هرKMOدر آزمون 
همچنین در آزمون کرویت بارتلت حداقل سطح قابل . است60/0و حداقل مقدار قابل قبول 

. )1384آبادي و صمدي،ترجمه علی؛2000بریس، کمپ و سنگالر،(باشدمی05/0قبول 
گیري از کفایت الزم برخوردار است و نمونه،دهدمینشان1جدول هايهکه نتیجهمچنان
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هاي توان سایر شاخصمیبنابراین. از توانایی عاملی شدن خوبی برخوردار هستندها داده
. تحلیل عاملی را انجام داد

تحلیل عاملی اکتشافی ) هاگویه(جهت انتخاب نشانگرهاي ابزار: تحلیل عاملی اکتشافی) الف
لی و چرخش واریماکس به صورت جداگانه در مورد هر یک از هاي اصروش مؤلفهاز با استفاده 

يهعامل داراي ارزش ویژ17نشان داد که هاهنتیجIPIPيهدر مورد پرسشنام. ها اجرا شدابزار
تر به ویژه بررسی نمودار اسکري کتل نشان داد که پنج عامل هستند، اما بررسی دقیق1باالتر از 

شناسی، برونگرایی، دلپذیر بودن، وظیفه: کنند که شاملتبیین میواریانس رايهاصلی بخش عمد
هاي مناسب که روي آن عامل بار براي هر عامل، گویه. باشندپذیري میثبات هیجانی و انعطاف

تحلیل عاملی .باال نبود انتخاب شدندهاعاملی باال داشتند ولی بار عاملی آنها روي سایر عامل
هاي عامل ارزش ویژه باالتر از یک داشتند، اما بررسی6نشان داد که BPNSيهاکتشافی پرسشنام

خودمختاري، هااین عامل. باشندقسمت اعظم واریانس میيهکنندبیشتر نشان داد که سه عامل تبیین
نشان داد SPWBهمچنین تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه. گذاري شدندشایستگی و ارتباط نام

حتی هاالؤتر نشان داد که اکثر سدقیقهاي ویژه باالتر از یک داشتند، اما بررسیعامل ارزش25که 
بعد از چرخش بر روي عامل اول بار دارند و در کل قسمت اعظم واریانس توسط یک عامل تبیین

لفه ؤمالزم به ذکر است از آنجایی که . این عامل بهزیستی روانشناختی کلی نامگذاري شد. شودمی
) خودپیروي و روابط با دیگران(لفه پرسشنامه بهزیستی روانشناختیؤري و ارتباط با دو مخودمختا

نشان داد هاهگرفته شد، اما نتیجاي تحلیل عاملی اکتشافی جداگانهلفهؤمتشابه اسمی دارد، براي این 
SPSS17ار افزهاي اکتشافی با استفاده از نرمتحلیل.متفاوتی هستندهايها، عامللفهؤکه این م

. انجام شد
گیري، تحلیل عاملی تأییدي با براي بررسی اعتبار مدل اندازه:تحلیل عاملی تأییدي)ب

LISRELافزار استفاده از نرم به این صورت که براي . بر روي هر یک از ابزارها انجام شد8.54
دست آمده بود سه هاز هر یک از پنج عاملی که از تحلیل عاملی اکتشافی ب)IPIP(ي هپرسشنام

الزم به ذکر است که . گویه براي تحلیل تأییدي انتخاب شدند15گویه و در مجموع براي این ابزار 
رسد زیرا میگویه براي هر متغیر نهفته براي مقاصد پژوهش حاضر مناسب به نظر6تا3انتخاب 

و گنجاندن تعداد زیادي اشکال مواجه کندبارا هاهکمتر از این تعداد ممکن است برآورد نتیج
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تحلیل عاملی تأییدي هايهنتیج). 1،1998مارویاما(کندمینشانگر در مدل برازش مدل را تضعیف
گیري نیازهاي روانی براي بررسی اعتبار مدل اندازه. براي این ابزار حاکی از برازش مدل بود

)BPNS(عامل 3گویه را در 14در این قسمت تحلیل اکتشافی . نیز به همین ترتیب عمل شد
ها سایر گویه. گویه براي تحلیل تأییدي انتخاب شد9نشان داد که از هر عامل سه گویه و در کل 

ییدي براي أتحلیل عاملی ت.در چند عامل بار باال داشتند و براي مقاصد پژوهش حاضر مفید نبودند
گیري بهزیستی ار مدل اندازههمچنین براي بررسی اعتب.این پرسشنامه حاکی از برازش مدل بود

ال بر روي عامل اول بار باالیی ؤس47که تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد ) SPWB(روانشناختی 
سهمؤلفه بنابراین براي هر. بهزیستی روانشناختی بودمؤلفه االت مربوط به هر ششؤدارند و این س

ییدي أشانگر براي تحلیل عاملی تمحاسبه شد و در کل شش نا هبا هم تجمیع و میانگین آنسؤال 
حاکی از برازش هاهپس از این مرحله تحلیل تأییدي بر روي مدل اجرا شد و نتیج. انتخاب شد

هاي نیکویی برازش مدل شاخص. دار بودندنیکویی برازش همگی معنیهاي شاخص. مدل بود
به تفکیک در وانشناختیبهزیستی رو پنج عامل شخصیت، ارضاي نیازهاي روانیگیري براي اندازه

.انده شدهیارا2جدول

شخصیت، نیازها و بهزیستیگیري براي هاي نیکویی برازش مدل اندازهشاخص. 2جدول
هاي برازششاخص

df2PRSMEAAGFINFIIFIگیريهاي اندازهمدل

/8081با پنج متغیر نهانIPIP- 1مدل
159000/0051/092/084/091/0

2401/38039/00345/096/097/099/0با سه متغیر نهانBPNS- 2لمد
1216/326000/004/091/090/093/0بایک متغیر نهان- 3مدل

که مقادیر خی دو با توجه دهد مینشان2هاي نیکویی برازش مدل در جدولبررسی شاخص
بررسی برازش مدل، شاخص خی دو دقت اما از آنجا که در. دار هستندآزادي معنیهايهبه درج

خطاي ي هریش). 1381قاضی طباطبایی،(هاي دیگر نیز کمک گرفتباالیی ندارد باید از شاخص
04/0و 039/0و 051/0به ترتیب 3و 1،2براي مدل ) RSMEA(میانگین مجذورات تقریب

1- Maruyama
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10/0تر از ف بزرگهاي ضعیو براي مدل05/0هاي خوب کمتر از این شاخص براي مدل. است
شاخص تعدیل یافته برازندگی .این براي مدل حاضر قابل قبول استو بنابر) 1384هومن،(است

)AGFI ( برازندگیي هشاخص نرم شد،91/0و 96/0، 92/0به ترتیب 3و 2، 1براي مدل
)NFI ( و شاخص برازندگی تطبیقی 90/0و 97/0، 84/0به ترتیب)CFI(99/0، 91/0به ترتیب

.یا باالتر است90/0هاي خوب ها براي مدلاین شاخص.است93/0و 

نتایج
LISRELافزار از نرماین تحقیق با استفادههايداده PRELISپردازشگر کمکو 8.54

PRELISوارد محیط SPSSافزار ها از طریق نرمبه همین منظور ابتدا داده. تجزیه و تحلیل شد

اي تعریف شده است، بر فرض، رتبهافزار به صورت پیشع متغیرها در این نرمبه خاطر اینکه نو. شد
ها جهت برآورد اساس متغیرهاي تحقیق، به پیوسته تغییر داده شد و سپس ماتریس کوواریانس داده

. ها محاسبه شدهاي توصیفی دادهمدل و نیز شاخص
شگر آزاد، ثابت و یا محدود نگه پس از این مرحله، پارامترهاي مدل بر اساس مدل نظري پژوه

مستقل ي هشود، نشانگرهاي متغیرهاي نهفتطور که در نمودار مسیر مالحظه میهمان. داشته شدند
تعداد . نشانگر در مدل به کار رفته است30مورد و در مجموع 15مورد، متغیرهاي وابسته 15

چهار مورد است و در ) (وابستهي هو متغیرهاي نهفتپنج مورد)(مستقل ي همتغیرهاي نهفت
شامل خودمختاري )(وابسته ي همتغیرهاي نهفت. باشدمیي همتغیر نهفت9مجموع مدل داراي 

)1(شایستگی ،)2( ارتباط با دیگران ،)3(و بهزیستی روانشناختی)4(متغیرهاي . باشندمی
)(شامل برونگرایی ) (مستقل ي هنهفت 12(، دلپذیر بودن(وظیفه شناسی ،)3(ثبات هیجانی ،

)4( و انعطاف پذیري)5(احتمال ي هنوع برآورد، در این تحقیق از طریق روش بیشین. باشندمی
)ML (نی به بار یکساهايهنتیج،هاي برآوردهاي با حجم مناسب اغلب روشدر نمونه. باشدمی

). 1384هومن،(آورندمی
هاي تحقیق هاي نیکویی برازش کلی مدل نشان از برازش خوب مدل نظري با دادهشاخص

. داري مدل استحاکی از معنی) df= 378(با درجه آزادي ) 2x=46/662(دو کمیت خی. دارند
باشند که می97/0، 94/0، 89/0، 041/0به ترتیب IFI ، و RSMEA ،AGFI ،NFIمعیارهاي 
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.هاستهمگی حاکی از برازش مطلوب مدل با داده
مربوط به آنهاtهاي آنها و همچنین کمیتي هشدبررسی ضرایب مسیر و مقادیر استاندارد

دار نیست و نشان داد که اثر مستقیم پنج عامل شخصیت بر بهزیستی روانشناختی معنی) 3جدول(
و باالتر 96/1برابر با tهاي کمیتالزم به ذکر است که. ذف شدبنابراین مسیرهاي مذکور از مدل ح

ضرایب مسیر استاندارد شده و استاندار نشده و . دار نیستنددار هستند و مقادیر کمتر از آن معنیمعنی
.ه شده استیارا3مربوط به آنها در جدول tهاي همچنین کمیت

برآوردها و مشخصات کلی مدل.  3جدول
مسیرهابرآوردهاي غیراستاندارد برآوردهاي استانداردtهايکمیت
26/428/056/041

67/870/080/142

09/633/047/043

77/878/001/231
15/555/035/112

56/337/072/022

93/223/078/023

83/440/056/024

00/528/039/035

اثر مثبتی در) 28/0(و انعطاف پذیري) 78/0(دهد که برونگراییگاما نشان میبررسی ضرایب 
اثر مثبتی "خودمختاري"بر نیاز به ) 55/0(بودنهمچنین دلپذیر. دارند"ارتباط با دیگران"نیاز به

اثر مثبتی بر ) 40/0(و ثبات هیجانی) 23/0(، وظیفه شناسی)37/0(عالوه بر این دلپذیر بودن. دارد
میانی شامل خودمختاري، شایستگی و ارتباط با دیگران ي همتغیرهاي نهفت. دارند"شایستگی"نیاز به 

، بدین معنا )33/0و 70/0، 28/0به ترتیب (کندهمگی بر بهزیستی روانشناختی اثر مثبتی اعمال می
در .واهد بودکه هر چه قدر نیازهاي روانی بنیادین ارضا شوند بهزیستی روانشناختی فرد بیشتر خ

.ه شده استیارتباط بین متغیرهاي نهان برونزاد و درونزاد به همراه ضرایب استاندار ارا2مدل 



)1ي ، شماره1390بهار و تابستان، 3-18ي چهارم، سال دوره(شناختی دانشگاه شهید چمران اهوازآوردهاي روانله دستمج 12

57/065/058/066/0

57/066/080/037/0
55/028/078/064/0

70/059/0

62/061/023/024/094/0
51/0

73/094/012/0
76/070/017/0

42/040/097/0

46/073/055/048/077/0

58/065/050/075/0
40/033/037/086/0

84/027/0
40/0

84/083/031/0
70/084/0

51/030/029/0
51/028/058/0

91/066/0

74/071/048/077/0

50/052/073/0
44/045/0

81/080/0

ها به همراه ضرایب مسیر استاندارد شدهمدل نهایی پس از برازش مدل نظري با داده. 2مدل

گیريبحث و نتیجه
گیـري مـورد    هـاي انـدازه   در بخش اول اعتبار مدل    . پژوهش حاضر در دو بخش انجام شد      

گیـري داراي اعتبـار کـافی بـراي         نشان داد که هر سه مدل اندازه       هاهتیجنبررسی قرار گرفت و   
در قسمت دوم و اصلی پژوهش برازش کـل مـدل مـورد بررسـی قـرار                 . انجام پژوهش هستند  

.گرفت
ها برازش دارد و نیکویی برازش کلی مدل نشان داد که به طور کلی مدل با دادههاي شاخص

به عبارت دیگر فرضیه پژوهشگر که در قالب یک مدل . کندق میهاي واقعی تطبیمدل نظري با داده
0
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1p
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3n

برونگراییخودمختاري
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توان گفت که میبه دست آمده از نمونه مطابقت داشت وهاي ه شد، در مجموع با دادهینظري ارا
هاي دیگري نیز وجود البته باید در نظر داشت که ممکن است مدل یا مدل. مدل تأیید شده است

ها مورد ها مطابقت کنند، اما این امر که کدام مدلمدل حاضر با دادهداشته باشند که حتی بهتر از 
تحلیل روابط ساختاري نشان . بررسی قرار گیرند بستگی به خواست و فرض پژوهشگر دارد

. توانند به طور مستقیم بر میزان ارضاي نیازهاي روانی اثر بگذارندمیدهد که عوامل شخصیتیمی
و انگلدو، )1993(2، بریک و مانت)2007(1تحقیق باتیااز جمله این یافته با تحقیقات قبلی

ییدي است بر این ادعاي الگوي أهمچنین این نتیجه ت.کندمطابقت می) 2004(3مارکلند و شپرد
باشد و هر پرسشنامه میپنج عاملی که این الگو یک مدل وسیع است و شامل صفات زیادي

).1992کارور و شییر، (همبستگی داشته باشندهان عاملشود باید با ایمیشخصیتی که ساخته
دهند در جاهاي شلوغ و میداشتن انرژي زیاد ترجیحوافراد برونگرا به خاطر فعال بودن 

همچنین . باالتري بگیرند منطقی استيبنابراین اینکه در نیاز به ارتباط نمره.باشندها مهمانی
و بکارگیري طرح و برنامه در رفتار خود ها کنترل تکانهشناس توانایی زیادي دروظیفهافراد

شناس چون کارهاي خود را به نحو احسن معموالً افراد وظیفهها دارند، با توجه به این ویژگی
افراد داراي ثبات هیجانی باال. کنندمیدهند احساس شایستگی بیشتريمیو به موقع انجام

شود میي خود دارند که این باعثهار کنترل تکانهقدرت خیلی زیادي د) نوروتیسم پایین(
باال است معموالً ها دلپذیري در آنيافرادي که نمره. احساس شایستگی بیشتري داشته باشند

این افراد با دیگران همدردي. دوست هستنددید مثبتی به ماهیت انسان دارند و اساساً نوع
داشت به دیگران جه به اینکه این افراد بدون چشمباشد، با تومیکنند و مشتاق کمک به آنانمی

شود، بنابراین منطقی است که نمیچاپلوسی و ریا دیدهها آنهاي کنند و در کمکمیکمک
همچنین افراد .انتظار داشته باشیم این افراد احساس خودمختاري در رفتارهایشان داشته باشند

شود میباعثها ، این ویژگی)1385ناس، شحق(منعطف بسیار کنجکاو، خالق و مبتکر هستند
.کمک کندها رفتارهایی را انجام دهند که به احساس شایستگی آن

تواننـد بـه   مـی دهد که ارضاي نیازهاي روانی بنیـادین همچنین تحلیل روابط ساختاري نشان می     

1- Batia
2- Barrick & Mount
3- Ingledew, Markland & Sheppard
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تحقیقـاتی کـه     يهـا ه، با نتیجـ   هاهاین نتیج  طور مستقیم بر میزان بهزیستی روانشناختی اثر بگذارند       
. همخوانی دارد  ،انجام شده است  ) 2007(و مایر و همکاران   ) 2002(توسط شلدون و بتنکارت   

روانـی و بهزیـستی انجـام شـده         هـاي   ارتباط بین ارضاي نیاز    يالبته اکثر تحقیقاتی که در زمینه     
ادعـاي نظریـه   اسـاس  بر. انداست، بیشتر به بررسی ارتباط این نیازها با بهزیستی ذهنی پرداخته 

اي هنگامی که نیاز به خودمختاري، شایستگی و ارتباط به طور شایسته          ) SDT(گريخودتعیین
و اگر بـه هـر دلیلـی ایـن نیازهـا            . آن بهزیستی و رشد مناسب خواهد بود       يارضا شوند، نتیجه  

). 2002ریـان و دسـی،   (ارضا نشوند، نتیجه آن نداشتن بهزیـستی و کژسـازگاري خواهـد بـود         
. باشـد مـی گـري یناین تحقیق در راستاي نظریه خودتعیهايهکنید نتیجمی که مالحظه چنانهم

تواننـد توانـایی و ظرفیـت اداره و کنتـرل تقاضـاهاي             مـی  افرادي ،در واقع این منطقی است که     
و پیوندهاي بین شخصی با کیفیت باال، احساس تحول         ها  زندگی روزمره، وجود علقه    يپیچیده

و مقاصد خاص براي زندگی، ظرفیت مقاومت در برابر فـشارهاي        هار خود، هدف  و پیشرفت د  
اجتماعی، نگرش و ارزیابی مثبت نسبت به خود و در یک کالم بهزیستی روانی داشـته باشـند،                  

این سه نیاز روانی بنیادین، فطـري       . به نحو صحیحی برآورده شده باشند     ها  که نیازهاي روانی آن   
آیند، با نیـاز بـه خودمختـاري،    میبا نیاز به آب و غذا به دنیا     ها  انسانطوري که   هستند و همان  

و بنابراین همانند نیازهاي فیزیولوژیکی عدم برآورده کـردن     . شوندمی شایستگی و ارتباط متولد   
بیمـاران روانـی ماننـد افـراد افـسرده و      در واقـع  . شـود می موجب اختالل در روند زندگی    ها  آن

یکـی از   کننـد و    می عدم شایستگی و فشار   ایی،ي هستند که احساس تنه    مضطرب معموالً افراد  
بنابراین اگر بـرآورده  . باشدمی هادالیل اصلی بیمار شدن این افراد اختالل در ارضاي نیازهاي آن          

شود، بـرآورده شـدن ایـن نیازهـا موجـب سـالمت           می نشدن این نیازها باعث مشکالت روانی     
.شودمیروانی و بهزیستی 

شخصیتی نتوانستند به طور هاياین مدل نشان داد که هیچکدام از عاملهاي ن یافتههمچنی
توان گفت که این مدل در واقع میهاهدر تبیین این نتیج. مستقیم بر بهزیستی اثر داشته باشند

محیطی ير جنبهی که بیشتهایزیستی دارند با عامليی را که بیشتر جنبههایارتباط بین عامل
بیشتر زیستیشخصیت ،دیدگاه صفاتپردازان بر اساس ادعاي نظریه. دهدمی، نشاندارند
سالمت ارتباط دارند و شخصیتی به صورت بالقوه با بهزیستی وهايدر واقع عامل،است

توانند به طور مستقیم و بالفاصل بر بهزیستی اثر داشته باشند، بلکه براي به بالفعل بنابراین نمی
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بنابراین محیطی که از خودمختاري، . تباط نیاز به یک محیط غنی و حمایتی داردرسیدن این ار
يشود که به نوبهمیارتباط و شایستگی فرد حمایت کند، باعث بروز صفات مثبت شخصیت

شباهت این قضیه مانند ارتباط بین هوش و پیشرفت است، . دهدمیخود بهزیستی را افزایش
هوش فرد متبلور شده و از بالقوه به بالفعل،داشته باشداگر محیط غنی و حمایتی وجود

.آن افزایش پیشرفت فرد خواهد بوديرسد و نتیجهمی

و پیشنهاداتها محدودیت
شخصیتی گلدبرگ استفاده شد و امکان بررسی يدر این پژوهش از فرم کوتاه پرسشنامه

توان به طور میاجرا شودشخصیتی وجود نداشت، اگر فرم بلند این پرسشنامهيهارویه
.شودمیترشخصیتی را سنجید و ارتباط بین متغیرها روشنهاي تر ویژگیدقیق
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