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 ABSTRACT The article is taken from a doctoral dissertation 
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 Aim: This study aimed to explain the relationship between personality model 

and life satisfaction with the mediating role of coping styles and locus of control 

among Iranian and Armenian students. Methods: The present study population 

included all Iranian and Armenian students who were studying in Iranian and 

Armenian universities in the 2009-2010 academic years. For sampling, 768 

Iranian and 768 foreign students were selected using a random sampling method. 

Data were obtained using the NEO (1985) Five-Factor Personality Questionnaire, 

Carver's Stress Coping (1989), Rutter's Locus of Control (1996), and the Life 

Satisfaction of Diner et al. (1985). Correlation and structural equation modeling 

were used to analyze the data. Findings: The results showed that all direct paths in 

the model except the effect of the agreement on the locus of control were 

significant. Also, all indirect paths except the path of the effect of the agreement 

on life satisfaction through the locus of control and the path of the effect of 

conscientiousness on life satisfaction were significant with the mediating role of 

the negative emotion-oriented style. Finally, there was a significant relationship 

between personality traits and locus of control, and coping styles and satisfaction 

in Iranian and Armenian students (P<0.05) and the assumed model had a good fit. 

Conclusion: As a result, people with an internal locus of control, 

conscientiousness, flexibility, and a problem-oriented coping style have more life 

satisfaction. 
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هدگ این پژوهض ارائه مدلی برای تبیین رابجه ابعاد شخصیتی با رضایت از زندگی با ت کید بر هد : 
دانشدجویان ایراندی و ارمندی بدود. جامعده پدژوهض های رویارویی و منبع کنتدرل در بدین نقض میانجی سبک

هددای  در دانشددگاه 2111-2119حاضددر شددامل تمددامی دانشددجویان ایرانددی و ارمنددی بددود کدده در سددال تحصددیلی 
ای  گیددری، بددا اسددتفاده از روش خوشدده بدده من ددور نمونددهروش: ایددران و ارمنسددتان در حددال تحصددیل بودنددد. 

هددا بددا اسددتفاده از داده دانشددجوی ارمنددی انتخدداال شدددند. 284دانشددجوی ایرانددی و  284تصددادفی تعددداد 
(، منبع 1949کارور و همکاران ) (، راهبردهای رویارویی1945) NEOهای پن  عاملی شخصیت پرسشنامه

من ور تجزیه و تحلیل  ( گرد آوری شدند. به1945( و رضایت از زندگی داینر و همکاران )1998کنترل راتر )
ها نشان داد کده تمدامی مسدیرهای  یافته ها: یافتهسون و تحلیل مسیر استفاده شد. ها از همبستگی پیر داده

مستقیم موجود در مدل بجز ت ثیر تواف  پذیری بر منبع کنترل معندادار شددند. همچندین تمدامی مسدیرهای 
ر ی منبدع کنتدرل و مسدیر تد ثی جدز مسدیر تد ثیر توافد  پدذیری بدر رضدایت از زنددگی بدا واسدجه غیر مسدتقیم بده

مددار منفدی معندادار شددند. در نهایدت  ای سدبک هیجدان شناسی بر رضایت از زندگی بدا نقدض واسدجه وظیفه
های رویدارویی و رضدایتمندی در دانشدجویان ایراندی و ارمندی های شخصیتی با منبع کنترل، سبکبین ویژگی

  یاری: نتیجاهبدود.  ( و مددل مفدرو  از برازنددگی مجلدوال برخدوردار  >15/1Pرابجه معنادار وجود داشت )
  افدددراد بدددا منبدددع کنتدددرل دروندددی، ویژگدددی شخصدددیتی باوجددددان بدددودن، انعجددداگ پدددذیری و سدددبک رویدددارویی

، رضایت از زندگی بیشتری دارندمسئله  . مدار
 های شخصیتیهای رویارویی، منبع کنترل، ویژگیسبک، رضایت: های کلیدیواژه
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 مقدمه
اند تا کیفیت زندگی خود را ارتقا  دهنند.  تال  ها همواره در طول زندگی خود در  انسان

توجنه  1به منظنور بهبنود کیفینت زنندگی، بایند بنه شاخصنی ذهننی بنه ننام رضنایت از زنندگی
کرد. رضایت از زندگی به معنای داشتن نگر  منبنت نسنبت بنه محیطنی اسنت کنه در آن 

دو کننننیم و در واقنننع همنننان احسننناس خشننننوی در زنننندگی اسنننت )متولینننان،  زنننندگی منننی
،  کوشکانی و یحیی (، رضنایت از زنندگی را بنه 3217) 2(. شین و جانسون3121زاده جلودار

ک یابی فرد از کیفیت زنندگی خنود براسناس منال کننند.  هنای خنود  تعرینف منی معنای ار 
(، رضنایت از زنندگی، بازتناب تنوازن بنین جایگناه فعلنی 3226) 3همننین از نظر اینگلهارت

 فرد و آر وهای او است. 
یناد اسنت کنه منیا تنوان گفنت هند  متعنالی هنر فنرد،  همیت رضایت از زندگی چنان  

سناز خودشنکوفایی و  رسیدن به رضایت از زندگی اسنت. در واقنع رضنایت از زنندگی زمیننه
هنای  های افراد است. با توجه به نقش مهنم رضنایت از زنندگی در جامعنه، پنژوهش موفقیت

دهنند بنه طنوری کنه اینران در  در ایران گزار  منیمختلفی از میزان پایین رضایت از زندگی 
یان، کشنیری کالینی و فالحتنی،  55کشور در رتبه  11بین  (. در بنین 3121قرار دارد )مجاور

یکنننه  دانشنننجویان نینننز ننننرخ رضنننایت از زنننندگی کننناهش چشنننمگیری داشنننته اسنننت. بنننه طور
از درصننند  7/02(، در پنننژوهش خنننود نشنننان دادنننند کنننه حننندود 2631سنننجودی و همکننناران )

هنننا رضنننایت  درصننند از آن 2/17دانشنننجویان رضنننایت کمنننی از زنننندگی خنننود دارنننند و تنهنننا 
 مطلوبی را گزار  کردند. 

فنردی دارد. شخصنیت بنه افنراد کمنک  انسنان شخصنیت منحصنر بنه از طر  دیگر هر 
کنند  کند تا حدود موفقیت و خوشنودی خود را تعیین کننند. همنننین فنرد را یناری منی می

ه اهدا  خود را مشخ  کنند و تجربیناتش در اینن مسنیر را شنکل دهند. تا مسیر رسیدن ب
                              
1. Life satisfaction 
2. Shin, D.C., Johnson, D.M 
3. Inglehart, R 
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، 1ها و حتی سالمتی فردی در گرو شخصیت است )شولتز و شنولتز  بنابراین همه پیشرفت
کتورهننای مهننم بننر نننود رفتننار و 2661(. از نظننر شننولتز و شننولتز )2630 (، شخصننیت یکننی از فا

هنای شخصنیت، میتوانند از شنرایط  ویژگنی واکنش افراد است. به بیان دیگر فرد با توجه بنه
توانند بنر مینزان  خود احساس رضایت یا نارضنایتی کنند. بننابراین ابعناد شخصنیتی فنرد منی

هننای متولیننان و همکنناران  رضننایت از زننندگی وی تأثیرگننذار باشنند. در ایننن راسننتا پننژوهش
بنننین  ( رابطنننه منبنننت2631( و زمسنننتانی و حمینند )2630نینننا و خنننادمی ) (، اسننماعیل3121)

 اند.  ه ابعاد شخصیتی و رضایت از زندگی را گزار  کرد
را بنه عننوان دو  4یگراین  و بنرون 3یگراین  (، درون2632) 2پیشتر یوننگ، کارسنتن و کارسنتن

ینه آیزننکیتی  اصلی شخص و  6رنجنوری (، روان3212) 5ت معرفنی کنرده بودنند. امنا در نظر
هنای  شدند. بر اساس نتای  پژوهشت عنوان یبه عنوان دو تی  اصلی شخص یگرای برون

شننود کننه  گونننه اسننتنباب مننیزا این ت و تجننارب تنینندگییصننورت گرفتننه در حننوزه شخصنن
یارویی بنا موقع یحیهای ترج وهیهای شخصیتی با ش ویژگی زا  یدگینتن یهنا تینافراد در رو

دهنند کننه  (. نتننای  مطالعننات نشننان مننی2622و همکنناران،  7دهنند )ایوسننو  یرابطننه نشننان منن
ینارویی بنا  یدگیمهمی برای تن یها کننده ینیب شیپ یگرای رنجوری و برون روان و سنبک رو
پاد،  یدگیمختلف مانند شرایط مختلف تحصیلی و شغلی تن یها تیموقع زا هستند )گر

کریزانند ( خناطر نشنان سنناختند 3223)9(. بننرای مننال بنولگر و اسننکیلینگ2667، 8و سناین ال
ع یبناال وقنا یگراین بنرون یژگنیزا و افنراد بنا و  یدگینع تنیال وقنارنجنوری بنا  روان یژگنیه افنراد بنا و ک

نظنننر از سنننطوب  رنجنننوری، صنننر  ن، روانیکننننند. همننننن یرا تجربنننه مننن یشنننتریند بیخوشنننا
آنهنا را بننه تجربنه عواطنف منبننت  یگراین و بننرون یجاننات منفنی، افنراد را بنه تجربننه هیدگینتن

                              
1. Schultz, D. P., & Schultz, S. E 
2. Jung, J. H., Lee, Y., & Karsten, R 
3. Introversion 
4. Extraversion 
5. Eysenck, H. J 
6. Neuroticism 
7. Iuso, S 
8. Ghorpade, J., Lackritz, J., & Singh, G 
9. Bolger, N., & Schilling, E. A 
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، کوکیننننوس و کپسنننو  یل منننینننمتما هنننای  بنننا در نظنننر گنننرفتن سنننبک (.2635، 1کنننند )پاننننایوتو
یننارویی و همننننین متغیرهننایی نظیننر جنننس، شننرایط شننغلی و نظننایر آن مشننخ  شننده  رو

یننارویی  یهننا  وهیرنجننوری بنناال در شنن روان یژگننیاسننت کننه افننراد بننا و  منفعالنننه و نامناسننب رو
ینارویی یبناال راهکارهنا یگراین بنرون یژگنیکه افراد با و یحال ند، در یجو  یشرکت م فعاالننه   رو

، 2هسنننتند )گنننوتیرز و همکننناران یت اجتمننناعیننندنبننال نمنننوده و در جسنننتجوی کسنننب حما
2631.) 

 یهننا ق جنبننهیننت دقینن، رعایت، تعهنند کننار یننل بننه کسننب موفقیننبننا تما 3یفننه شناسننیوظ
انننند کنننه  هنننا نشنننان داده (. یافتنننه3225اب مشنننخ  شنننده اسنننت )آیزننننک، ینننو احت یاخالقننن

 یا در نظنام سنه رگنه یشنیپر  ت با روانیهم شخصاز صفات م یکیبه عنوان  یشناس فهیوظ
 یهننا بینننی کننننده مهمننی بننرای انننواد سننبک معکننوس داشننته و پننیش یزنننک همبسننتگیآ

یارویی ینارویی  یرابطنه کمتنر 5، و سنازگار بنودن4را بودنیاست در حالیکه پذ  رو بنا سنبک رو
 یشناسن فهیوظها، اشخاص با  (. بر اساس نتای  این پژوهش2666، 6دارد )والرت و تورگرسن

و حل مس،له، فعاالننه شنرکت  یزیر  )دقت در انجام کارها( در برنامه یوسواس یها یژگیو و 
ینارویییجو  یمن ن، بنه نظنر ینند. بننابرایجو  یمن ینامناسنب و منفعالننه دور   نند و از سنبک رو
 یکنه سناختار اصنل یشناسن فنهیو وظ یگراین رنجوری، بنرون روان یتیرسد سه رگه شخص یم

تجربنه و تطنابق فنرد بنا  ین چگنونگینیدهنند، در تع یل میزنک را تشکینظام آت در یشخص
یادی دارند.یاهم یزندگ یزا یدگیع تنیوقا  ت  

یادی بنه درک و برداشنت فنرد  یدگیهای افراد نسبت به انواد شرایط تنواکنش زا تا حد  
، عناملی کن ه باعنث از موقعیت، درجنه تهدیند و خطنر آن واقعنه بسنتگی دارد. بنه بینان دیگنر

گون نسبت به استرسور بروز پاسخ ینارویی شنود سنبک ها میهای گونا متفناوت هنر  7های رو
                              
1. Panayiotou, G., Kokkinos, C. M., & Kapsou, M 
2. Gutiérrez-Zotes, A 
3. Conscientiousness 
4. Openness 
5. Agreeableness 
6. Vollrath, M., & Torgersen, S 
7. Coping skills  
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یارویی به عنوان مجموعه2626، 1فرد است )محمدی ای از اعمال شنناختی و عناطفی  (. رو
یننننف مننننی کنننننش بننننه فشننننارهای روانننننی تعر یمننننر  در وا (. 2633، 2گمبننننک و اسننننکینر -شننننود ) 

یارویی رفتار  ی منرتبط شناختروانهای  ی هستند که از فرد در برابر آسیبهایراهبردهای رو
زا یننا تننأثیراتی کننه جوامننع بننر اعضننای خننود دارننند، محافظننت  بننا تجربیننات اجتمنناعی مشننکل

شنود کنه افنراد بنرای  هنایی گفتنه منی کند. به عبارت دیگر مقابله ینا کننار آمندن بنه پاسنخ می
هنا ینا دهنند. از طرینق اینن رفتار  می های ناشی از فشارهای زندگی انجام اجتناب از آسیب

یارویی است که افراد تجارب روزمره زندگی را کنترل می یندادها  راهبردهای رو کننند. اینن رو
، استرس توانند چالش می (. 2632، 3زنننده باشنند )کلمنن زا یا به صورت بالقوه آسیب برانگیز

ینارویی بننرای هننر فنرد بننه میننزان اسنتفاده و  هننا بسننتگی دارد.  ی از آناثربخشنی راهبردهننای رو
هننا، نننود راهبننرد  اعمننال، رفتننار و افکننار خنناص انجننام شننده بننه عنننوان پاسننخ بننه استرسننور 

یارویی فرد را نشنان منی ( دو 3215) 5(. الزاروس و فنولکمن3271، 4دهند )پنرلین و اسنکالر  رو
یارویی را توصیف می ، کنند. در نود اول، راهبردهنای هیجنان نود از راهبردهای رو فنرد  مندار

یننی، کند کنه بنا اسنتفاده از رو  سعی می ینارویی بنا موضنود، اجتنناب گ  هنایی از قبینل رو
ینننارویی، خنننودکنترلی و اجتنننناب خنننود را آرام کنننند تنننا در مرحلنننه ی بعننند بتوانننند از  فنننرار از رو

کنننند بنننا  مدار فنننرد تنننال  منننیی مسننن،له مدار اسنننتفاده کنننند. در مقابلنننهراهبردهنننای مسننن،له
ایی مانننند طلننب حمایننت اجتمنناعی، پننذیر  موضننود، حننل مسنن،له و هنن اسننتفاده از رو 

یابی مجدد مس،له منبع استرس را از میان بنردارد، ینا کناهش دهند تنا قابنل تحمنل گنردد.  ار 
( و 2630(، کلینیکننه ) 2631(، بوسننورث و همکنناران )2631هننای بننولگر ) در ایننن راسننتا یافتننه

دهنند کننه بننین  ( نشننان مننی3121د )نننژا آبننادی و رحیمننی شننکری، گشتاسننبی، شننریفی، فننتح
یننارویی یهاکهنای شخصننیتی بننا سننبویژگی هننای  رابطننه وجننود دارد. همننننین پننژوهش  رو

                              
1. Mohammadi, F 
2. Zimmer-Gembeck, M. J. & Skinner, E. A 
3. Coleman, J 
4. Pearlin, L. I., & Schooler, C 
5. Lazarus, R. S., & Folkman, S 
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کنننا )2666)والرت و تورگرسنننن،  هنننای ( نشنننان داد کنننه افنننراد دارای ویژگی2631(و پنلنننی و توما
ینارویی مندار و اجتنناب مندار اسنتفاده هیجان  شخصیتی روان نژندی هستند از سنبک رو

 کنند. می
ینه ینادگیری اجتمناعی جولینان راتنر آن را  منبع کنتنرل مفهنومی اسنت کنه میتنوان در نظر

منظنور از منبنع کنتنرل اینن اسنت کنه شنخ  تنا چنه انندازه بناور دارد کنه میتوانند بنر  یافنت.
زننندگی خننود تأثیرگننذار باشنند و در واقننع منبننع کنتننرل نظننامی از اعتقننادات اسننت کننه فننرد بننر 

ینابی منیوشکسنتهنا اساس آن موفقیت ،  های خنود را ار  ، 2635کنند )راتنر (. طبنق نظنر راتنر
افننرادی کننه معتقدننند خودشننان سننازندگان اصننلی زننندگی خننود هسننتند و مسنن،ولیت وقننایع 

شنوند و بنرعکس، افنرادی کنه معتقدنند آنننه  پذیرند، درونی نامیده منی زندگی خویش را می
نندگی را خنارج از کنتنرل خنود آید محصول شانس وتصاد  است و مسنائل ز می بر سرشان

،  انگارنند، بیرونننی نامینده مننی وتحنت نفننوذ عوامنل بیرونننی مننی (. الزم بننه ذکننر 2635شننوند )راتنر
یان رشند، ایجناد منی شنود.  است که منبع کنترل افراد بر اساس یادگیری وتجارب فرد در جر

کنات فنرد از زنندگی اسنت،  مطلب مهم لنذا میتنوان تر اینکه چون منبع کنترل مبتنی بنر ادرا
یابی و تغییر داد )کلینکه، ترجمه محمد خانی،   (.3126آن را مجددا  ار 

( نشنننان دادنننند افنننرادی کنننه دارای منبنننع کنتنننرل دروننننی هسنننتند، 3220روز و همکننناران )
هننا مانننند هنناورتون  کنننند. برخننی پننژوهش هننا کسننب مننی های بهتننری در آزمننوننمننرات و رتبننه

نبت بین منبع کنترل دروننی وپیشنرفت تحصنیلی دسنت ( به رابطه م2631( و بیگز )2631)
( از رابطه منفنی منبنع کنتنرل بیروننی 2631( و یونگ )2631اند وبرخی دیگر مانند روز )یافته

( در پژوهشننی نشننان داد کننه بننرای 2636اننند. فنناریس )بننا پیشننرفت تحصننیلی حمایننت کننرده
بنه طنور معنناداری بهتنر از استفاده صحیح اطالعات موجود، افنراد بنا منبنع کنتنرل دروننی، 

کنند. پژوهشگران دیگر نینز همننون جولینان و  آموزان با منبع کنترل بیرونی عمل می دانش
هننا در پیشننرفت ارز   هننا بننرای مهننارتاننند کننه درونی(، ایننن فننرض را ثابننت کننرده2631کنناتز )

وهشنی توسنط دانند. در این راسنتا پژ ها شانس را برتر میبیشتری قائلند. در حالیکه بیرونی
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( انجننام شنند کننه نتننای  نشننان داد، بننین منبننع کنتننرل درونننی و 2635تنسننینگ و همکنناران )
هننای مننوالیی،  موفقیننت تحصننیلی رابطننه معننناداری وجننود دارد. همننننین نتننای  پننژوهش

دهننند افننرادی کننه از نشننان می (3121اران )کننو هم یرک( و شنن3121یننزدانبخش و کرمننی )
 مند اند. آ ردگی برخوردارند از منبع کنترل بیرونی بهره گرایی و روان ویژگی برون

یسنت شننناختی در  گاننه ینا ترکیبنی عوامننل اجتمناعی و   عنالوه بنر تفناوت در نقننش جدا
ینارویی بنا تن یهنا سبک  یهنا دربناره هنر کندام از رگنه ی، داشنتن اطالعناتیدگینترجیحنی رو
، ه های مس،له هر یک از سبک ینیش بیپ یبرا یتیشخص  یمندار و ینا اجتنناب جنانیمندار

ن سننثال، یننافتن پاسننخ بننرای اینن یبننرا یوه احتمننالیک شننیننسننت. ین یکنناف ییبننودن، بننه تنهننا
فنننه یو وظ یگرایننن رنجنننوری، بنننرون ب سنننطوب روانینننبنننر اسننناس ترک یخنننت شناسنننیمطالعنننه ر 

( در 2630توسننط والرت و تورگرسننن ) یخننت شناسننین ر یننباشنند. ا ن مننیییبنناال و پننا یشناسنن
دوقلوهننا  یبننر رو  یا ( در مطالعننه2631نننروژ ارائننه شننده اسننت. والرت و ترگرسننن ) یجمهننور 

هشننتگانه تننا چننه حنند ممکننن اسننت تحننت تننأثیر  یتیشخصنن یهننا خننتینشننان دادننند کننه ر 
بننننا  یهننننای خننننتی  مطالعننننه آنننننان نشننننان داد کننننه ر یت هسننننتند. نتننننایاخننننتالالت شخصنننن

ن مشنخ  ییرنجنوری پنا بنا روانکه  ییها ختیسه با آن دسته از ر یرنجوری باال در مقا روان
و  یگراین من که بنا بنرونیخت نااینشان دادند. برای منال ر  یتر فیضع یور  شوند کنش یم

خنننت یرا نشنننان داد و ر  یریپنننذ بین آسنننیشنننتر یگنننردد ب ین مشنننخ  منننییرنجنننوری پنننا روان
ن یگننردد بنناالتر  یبنناال مشننخ  منن یفننه شناسننیو وظ یگراینن کننارآزموده کننه بننا بننرون یتیشخصنن

( 2631را نشننان دادننند. یننک نکتننه مهننم آن اسننت کننه در مطالعننه والرت و ترگرسننن )عملکننرد 
یارویی با تن کبنر  و ترگرسنن یدگیشاخ  رو ، هم، بنر ، ا  1مورد توجه قرار نگرفته است. لو

ینارویی بنا تن یهنا بنر سنبک یتیشخصن یهنا خنتی( نقنش ر 2660) ان یدر دانشنجو  یدگینرو
یخنت یپلیس نروژ را مورد بررس هنای شخصنیتی کنارآزموده و  قرار داده و نتیجه گرفتند که ر

هنننای پننننایین  گراینننی و اننننندازههنننای بنننناالیی از برون لنننذت طلنننب کننننه بنننا ترکیبننننی از انننندازه

                              
1. Lau, B., Hem, E., Berg, A. M., Ekeberg, Ø., & Torgersen, S 
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زای کمتری را در مقایسه بنا دیگنران تجربنه  شوند تجارب تنیدگی رنجوری مشخ  می روان
یخننت و گننزار  مننی بننا ترکیبننی از -ن و مضننطرب هننای شخصننیتی ننناایم کنننند در حالیکننه ر

اضطراب بیشنتری را گنزار   -گراییهای پایین برون رنجوری و اندازه های باالی روان اندازه
 کنند.  می

ینارویی  یهنا وهییاد شده را در ش یتیخت شخصیبررسی حاضر بر آنست تا هشت ر  رو
 یهننا خننتیژه مطالعننه آن دسننته از ر ینندر دو جنننس مننورد مقایسننه قننرار دهنند. بننه و  یحننیترج

 یهننا وهیشنن ینننیش بیبدسننت آمننده و در پنن یتیشخصنن یهننا ب رگننهیننکننه از ترک یتیشخصنن
کننند، حننائز  یفننا مننیا یزا نقننش مهمنن یدگیننتن یهننا تیننافننراد در مواجهننه بننا موقع یحننیترج
از مطالعنات  یار یمنال، همانگونه که پیشتر اشاره گردید، بس یت بیشتری است. برایاهم

کارآمد در افراد رابطه نشان م یهاوهیرنجوری با ش نشان دادند که روان یارویی نا دهند و  یرو
فننه یو وظ یگراینن بننرون یتیشخصنن یهاب بننا رگننهیننرنجننوری در ترک رگننه روان یبررسننی اثننر منفنن

ای برخنوردار اسنت. بنر اینن  ت وینژهینیکی از اهدا  پنژوهش حاضنر بنوده و از اهم یشناس
ینننارو اسننناس بررسنننی رابطنننه بنننین ابعننناد شخصنننیت بنننا سنننبک یی و منبنننع کنتنننرل و های رو

رضننایتمندی از زننندگی در دانشننجویان ارمنننی و ایرانننی از اهنندا  اصننلی پننژوهش حاضننر 
است. همننین با توجه به پیشینه پژوهش در رابطه بنا پنایین بنودن ننرخ رضنایت از زنندگی 
در دانشجویان و ل وم تحقیق و بررسی در این زمینه و ارائه راهکارهای مناسنب، الزم اسنت 

ای  ی بننین ابعنناد شخصننیتی بننا رضننایت از زننندگی و همننننین تننأثیر عوامننل واسننطه هتننا رابطنن
ینارویی دانشنجویان مشنخ  گنردد. بننابراین پژوهشنگر  مانند منبع کنترل و سبک هنای رو

ینارویی در رابطنه درصدد بررسی این فرض است که آیا منبع کنترل و سنبک ی بنین  هنای رو
؟ واسطهابعاد شخصیتی با رضایت از زندگی نقش   ای دارند یا خیر

 روش
رو  پژوهش حاضر توصیفی از ننود تحلینل مسنیر اسنت و بنه منظنور آزمنون روابنط بنین 

یننابی معننادالت سنناختاری  متغیرهننا بننر اسنناس منندل مفننروض پننژوهش از رو  آمنناری منندل
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استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی دانشجویان ایرانی و ارمننی بنود 
به ترتیب در کشورهای ایران و ارمنستان مشغول به تحصیل بودند.  2636- 2662ل که در سا

( اسنتفاده شند. بنر اسناس اینن 3276برای تعیین حجم نموننه از جندول کرجسنی و مورگنان )
باشد در اینن  دانشجوی ارمنی می 701دانشجوی ایرانی و  701جدول تعداد نمونه شامل 

ای تصنادفی اسنتفاده شند و سنپس بنه  ه گیری خوشنهپژوهش برای نمونه گیری از رو  نمون
یه و تحلیل داده  استفاده گردید. spssها از نرم افزار  منظور تج 

 ابزارهای پژوهش
 1(NEO-FFIسیاهه پنج عاملی نئو ) -

ای  گویننه اسننت و هننر گویننه روی یننک مقینناس لیکننرت پننن  درجننه 06ایننن سننیاهه شننامل 
 32شننود. ایننن سننیاهه از پننن  مجموعننه  داده مننی )کننامًال مخننالفم تننا کننامًال مننوافقم( پاسننخ

گرایننی، گشننودگی، رنجورخننویی، برون ای مربننوب بننه هننر یننک از ابعنناد شخصننیت )روان گویننه
 56گرایی( تشکیل شده است بننابراین نمنره هنر بعند در بنازه صنفر تنا  توافق پذیری و وجدان

، 02/6، 71/6، 16/6برابنر گیرد. آلفای کرونباخ هر یک از ابعاد شخصیتی به ترتیب  قرار می
به دست آمده است. ضرایب همبستگی بین ابعناد دو فنرم کوتناه و بلنند اینن  71/6و  73/6

بنوده اسنت. ضنریب پاینایی و  17/6و  77/6، 23/6، 26/6، 22/6سیاهه نیز به همان ترتینب 
گننزار  شننده  13/6و  01/6، 71/6، 77/6، 10/6ابعنناد نسننخه فارسننی بننه همننان ترتیننب نیننز 

، هاشمی و فتح ت )وثوقی، بخشیاس   (.3123اللهی،  پور

 کارور   ی راهبردهای رویارویی پرسشنامه -

، شایر و واینتراب (، این پرسشنامه را براسناس مندل الزاروس از تنیندگی و 3212) 2کارور

                              
1. NEO Five-Factor Inventory 
2. Carver, C.S., Scheier, M.F., & Weintraub, J.K 
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هنای افنراد  خودتنظیمی رفتاری طراحی کردنند. اینن پرسشننامه چنند بعندی اسنت و پاسنخ
ینارویی  31سنثال و  06کنند. اینن پرسشننامه شنامل  بررسنی منی در برابر تنیدگی را مقیناس رو

یاد )3گذاری این پرسشنامه از اصًال ) باشد. نمره می ( است. جمع نمرات در هر ینک 5( تا  
یننارویی از مقینناس شننود و  ای در نظننر گرفتننه مننی هننا بننه عنننوان میننزان اسننتفاده از آن راهبننرد رو

دهنننده بیشننترین اسننتفاده از آن راهبننرد اسننت. آلفننای بنناالترین نمننره در هننر مقینناس نشننان 
گنزار  شنده اسنت.  21/6(، 3113کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش پهلوانی و همکناران )

(، روایننی افتراقننی ایننن پرسشنننامه بننا 3115منننش و گننودرزی ) همننننین در پننژوهش مننرادی
ضننریب  متغیرهننای سرسننختی، خوشننبینی، کنتننرل و اعتمنناد بننه نفننس قننوی گننزار  شنند.

( بنننه رو  تصننننیف 3113پاینننایی کنننل اینننن آزمنننون نینننز در پنننژوهش پهلنننوانی و همکننناران )
 محاسبه شده است. 15/6براون  -اسپیرمن

کنترل راتر  -  پرسشنامه منبع 
یننابی منبننع کنتننرل بننه عنننوان انتظننارات تعمننیم ( 3220)راتننر  ایننن مقینناس را بننه منظننور ار 

هنای پردازد و همننین تفاوت می از منبع کنترلیافته تهیه کرد که به سنجش ادراکات فرد 
سنازد. چنارچوب نظنری منورد  منی فردی را در زمینه اسناد و تجارب ادراکی شخصی آشکار 

یه یادگیری اجتماعی است. این پرسشننامه  مناده دارد و  22استفاده در تهیه این ازمون نظر
یافننت دارننند منبننع ک 2افننرادی کننه در ایننن آزمننون نمننره بیشننتر از  نتننرل آنهننا بیرونننی اسننت. در

اسنت. همنننین پاینایی و  گزار  شده 01/6و  72/6پایایی و اعتبار این مقیاس به ترتیب 
های بین فرهنگی مختلف نیز بسیار رضایت بخش گنزار  اعتبار این مقیاس در پژوهش

 (.  2631و همکاران،  گردیده است )گنجی
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 (SWLSپرسشنامه رضایت از زندگی ) -
یتز و ایمننون پرسشنننامه رضننایت ، هننورو سنناخته  3211در سننال  1از زننندگی توسننط داینننر

یسننتی فنناعلی را اننندازه 1شنند. ایننن مقینناس از  کننند،  گیننری مننی گننزاره کننه مثلفننه شننناختی به 
سننثال بننود کننه میننزان رضننایت از زننندگی و  51تشننکیل شننده اسننت. ایننن مقینناس متشننکل از 

یسننتی را منننعکس از سننه عامننل تشننکیل شننده  کننرد و تحلیننل عنناملی نشننان داد کننه مننی به 
های متعدد در نهایت به  سثال آن با رضایت از زندگی مرتبط بود که پس از بررسی 36است.

سنننثال کننناهش یافنننت و بنننه عننننوان ینننک مقیننناس مجنننزا منننورد اسنننتفاده قنننرار گرفنننت. اینننن  1
کننننون دارای   7تنننا  3مننناده اسنننت کنننه هنننر مننناده در ینننک طینننف لیکنننرت از  1پرسشننننامه ا

( بنا اسنتفاده از 3211ردد. روایی این مقیاس در مطالعه داینر و همکاران )گگذاری می نمره
همبستگی درون گروهی و تحلیل عاملی و در نهایت براساس نظر خبرگان مورد تایید قنرار 

بنه  75/6گرفت. همننین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای اینن مقیناس 
 بود. دست آمد که نشانگر پایایی مطلوب 

 ها یافته
آمننار  یهااز شنناخ  یل اطالعننات برخننیننه و تحلینندرایننن قسننمت ابتنندا بننه منظننور تج  

های سنننبک،NEO-ACهنننای  عامنننل ین و انحنننرا  اسنننتاندارد بنننرایانگینننشنننامل م یفیتوصننن
یننارویی بننا اسننترس، منبننع کنتننرل و رضننایت از زننندگی در نمونننه ایرانننی و ارمنننی محاسننبه  رو

س یپننژوهش، منناتر  یرهنناین متغیسنناده از روابننط بنن یریتصننو شنند. سننپس، بننه منظننور ارائننه 
پننژوهش محاسننبه شنند. در ادامننه نیننز بننه منظننور  یاصننل یرهننایمتغ 2مرتبننه صننفر  یهمبسننتگ

 یق رو  آمنننار یننپننژوهش از طر  یرهنناین متغیبنن یمفننروض، روابننط سنناختار  یآزمننون الگننو
 محاسبه شد.  یمعادالت ساختار  یابی مدل

                              
1. Diener, E., Horwitz, J. & Emmons, R.A 
2. zero-order 
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های سبک ،NEO- ACهای  عامل یفیتوص یها . شاخص1جدول 
 رویارویى با استرس، منبن کنترل و رضایت از زندگی

 میانگین انحرا  استاندارد

نمونه  متغیرهای پژوهش
 ارمنی

نمونه 
 ایرانی

نمونه 
 ارمنی

 نمونه ایرانی

99/1 22/0 13/23 1/21 N رنجورخویی روان 

های عامل
NEO- 

AC 

91/1 12/5 33/16 11/22 A توافق پذیری 

11/7 23/0 23/15 52/13 C وظیفه شناسی 

30/5 12/5 22/22 23/27 O گشودگی به تجربه 

11/1 62/0 71/21 22/13 E گراییبرون 

 مدار مس،له 63/17 23/12 23/7 03/8
های سبک

یارویی  رو
 مدار منبتهیجان 13/11 37/10 21/0 09/1

 مدار منفیهیجان 71/51 77/50 23/1 01/8

 منبع کنترل 13/7 37/36 23/1 78/1

 رضایت از زندگی 21/23 21/21 22/7 80/1

 
یارویی با استرس، سبک،NEO- ACهای  عامل یفیتوص یها شاخ  3جدول  های رو

  دهد.منبع کنترل و رضایت از زندگی را نشان می

 متغیرهای پژوهش در نمونه ایرانی ی. ماتریس همبستگ0جدول 
 ردیف متغیرها 1 0 3 1 5 1 7 8 9 12

 3 رنجورخوییروان 3         

 2 توافق پذیری 11/6 3        

 1 وظیفه شناسی -53/6 12/6 3       

 5 گشودگی به تجربه 631/6 32/6 32/6 3      

 1 گراییبرون -55/6 13/6 52/6 27/6 3     

 0 منبع کنترل 51/6 -12/6 -12/6 31/6 25/6 3    
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 ردیف متغیرها 1 0 3 1 5 1 7 8 9 12

های  سبک -15/6 23/6 52/6 11/6 20/6 25/6 3   
 مدار مس،له

7 

  3 12/6 27/6 21/6 25/6 13/6 21/6 25/6- 
های  سبک

 مدار منبتهیجان
1 

 3 11/6 53/6 20/6 25/6 27/6 12/6- 22/6- 21/6 
های  سبک

 مدار منفیهیجان
2 

 36 رضایت از زندگی 31/6 33/6 -35/6 65/6 32/6 25/6 17/6 21/6 13/6 1

P< 61/6 
 

ضنننرایب همبسننتگی بنننین متغیرهنننای مننورد بررسنننی در نمونننه ایراننننی را نشنننان  2جنندول 
 دهد. می

 متغیرهای پژوهش در نمونه ارمنی ی. ماتریس همبستگ3جدول 
 ردیف متغیرها 1 0 3 1 5 1 7 8 9 12
 3 رنجورخویی روان 3         
 2 توافق پذیری 53/6 3        
 1 وظیفه شناسی 12/6 17/6 3       

      3 32/6 32/6 637/6 
گشودگی به 

 تجربه
5 

 1 گراییبرون 55/6 12/6 50/6 25/6 3     
 0 منبع کنترل 55/6 11/6 12/6 22/6 27/6 3    

   3 22/6 20/6 12/6 13/6 22/6 12/6 
های  سبک
 مدار  مس،له

7 

  3 15/6 21/6 27/6 22/6 15/6 25/6 21/6 

های  سبک
مدار  هیجان

 منبت

1 

 3 11/6 55/6 25/6 25/6 21/6 12/6 25/6 22/6 

های  سبک
مدار  هیجان

 منفی

2 
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1 32/6 22/6 12/6 27/6 33/6 61/6 30/6 33/6 37/6 
رضایت از 

 زندگی
36 

 
ضننرایب همبسننتگی بننین متغیرهننای مننورد بررسننی در نمونننه ارمنننی را نشننان  1جنندول 

 دهد. می

 های برازندگی مدل برازش یافته . شاخص1جدول 
 شاخص مقدار 

 X 

10/3 X
2
/df 

10/3 X/AF 

91/2 GFI 

89/2 AGFI 

81/2 CFI 

83/2 NLI 

81/2 NNLI 

217/2 SRMR 

239/2 RMSEA 

17/2 PGFL 

 
کی از برازننندگی منندل اصننالب  دهنند شنناخ نشننان می 5جنندول  هننای بننراز  منندل حننا

همگنی در مندل ای های بنراز  کلنی اقتصناد مندل و مقایسنهشده نهایی است و شاخ 
 باشد.  می حد مطلوب

 های غیر استاندارد در نمونه ایرانی. ضرایب استاندارد مسیر 5جدول 
 مسیرها ضریب استاندارد ضریب استاندارد

 رنجوری بررضایت از زندگی با واسطه منبع کنترل تأثیر روان -51/6 32/1

 کنترلگرایی بررضایت از زندگی با واسطه منبع تأثیر برون -13/6 11/2
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 مسیرها ضریب استاندارد ضریب استاندارد

 بر رضایت از زندگی با واسطه منبع کنترل  تأثیر گشودگی به تجربه 3/6 01/2

 تأثیر توافق پذیری بر رضایت از زندگی با واسطه منبع کنترل _ _

 شناسی بر رضایت از زندگی با واسطه منبع کنترل تأثیر وظیفه 2/6 33/2

 مدار واسطه سبک مس،لهرنجوری بر رضایت از زندگی با  تأثیر روان 11/6 65/1

 مدار گرایی بر رضایت از زندگی با واسطه سبک مس،لهتأثیر برون 10/6 33/2

62/2 25/6 
تأثیرگشودگی به تجربه بر رضایت از زندگی واسطه سبک 

 مدار مس،له

 مدار پذیری بر رضایت از زندگی با واسطه سبک مس،له تأثیر توافق 37/6 32/2

35/2 2/6 
بر رضایت از زندگی با واسطه سبک  شناسی تأثیر وظیفه

 مدار مس،له

61/2 21/6 
رنجوری بر رضایت از زندگی با واسطه سبک هیجان  تأثیر روان

 منبت

 تأثیربرون گرایی بررضایت از زندگی با واسطه سبک هیجان منبت 31/6 63/2

62/2 23/6 
تأثیرگشودگی به تجربه بر رضایت از زندگی واسطه سبک هیجان 

 تمنب

65/2 32/6 
پذیری بر رضایت از زندگی با واسطه سبک هیجان  تأثیر توافق

 منبت

61/2 37/6 
تأثیر وظیفه شناسی بر رضایت از زندگی با واسطه سبک هیجان 

 منبت

33/2 25/6 
رنجوری بر رضایت از زندگی با واسطه سبک هیجان  تأثیر روان

 منبت

 زندگی با واسطه سبک هیجان منفیگرایی بر رضایت از تأثیر برون 31/6 32/2

37/2 31/6 
تأثیرگشودگی به تجربه بر رضایت از زندگی واسطه سبک هیجان 

 منفی

 پذیری بر رضایت از زندگی با واسطه سبک هیجان منفی تأثیرتوافق 35/6 33/2

67/2 33/6 
تأثیر وظیفه شناسی بر رضایت از زندگی با واسطه سبک هیجان 

 منفی

 
دهند تمنام مسنیرهای غینر مسنتقیم بجنز مسنیر تنأثیر  نشنان منی 1جندول  همان گونه که
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 پذیری بر رضایت زندگی با واسطه منبع کنترل معنادارند.  توافق

 های غیر استاندارد ) نمونه ارمنی(. ضرایب استاندارد مسیر 1جدول 
T مسیرها غیراستاندارد استاندارد 
 کنترلرنجوری بر منبع  تأثیر روان 22/2 72/6 33/1

 مدار رنجوری بر سبک مس،له تأثیر روان -72/3 -71/6 -70/2
 رنجوری بر هیجان منبت تأثیر روان -63/2 -00/6 -63/1

 رنجوری بر هیجان منفی تأثیر روان 22/2 03/6 33/1

 گرایی برمنبع کنترلتأثیر برون 12/3 02/6 67/1

 مدار گرایی برسبک مس،لهتأثیر برون 31/3 10/6 62/2

 گرایی بر هیجان منبتتأثیر برون 32/3 12/6 27/2

 گرایی بر هیجان منفیتأثیر برون -15/3 -53/6 -23/2

 تأثیرگشودگی بر منبع کنترل -12/3 -53/6 -32/2

 مدار  تأثیرگشودگی بر سبک مس،له 32/2 50/6 52/2

 تأثیرگشودگی بر هیجان منبت 33/2 13/6 31/2

 تأثیرگشودگی بر هیجان منفی -32/3 -15/6 -65/2

 تأثیرتوافق پذیری بر منبع کنترل 33/3 -25/6 -63/2

 مدار تأثیرتوافق پذیری بر سبک مس،له 37/2 12/6 67/2

 تأثیرتوافق پذیری بر هیجان منبت 31/2 53/6 -

 تأثیرتوافق پذیری بر هیجان منفی -32/3 -21/6 -62/2

 بر منبع کنترل تأثیر وظیفه شناسی -62/2 -13/6 -23/2

 مدار تأثیر وظیفه شناسی بر مس،له 67/2 12/6 37/2

 تأثیر وظیفه شناسی بر هیجان منبت 62/2 17/6 23/2

 تأثیر وظیفه شناسی بر هیجان منفی -32/3 -25/6 -21/2

 مدار بر رضایت از زندگیتأثیر مس،له -33/2 -17/6 -12/2

 رضایت از زندگیتأثیر منبع کنترل بر  61/2 12/6 53/2

 تأثیر هیجان منبت بر رضایت از زندگی 33/2 52/6 12/2
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T مسیرها غیراستاندارد استاندارد 
 تأثیر هیجان منفی بر رضایت از زندگی -31/2 -53/6 -11/2

های مستقیم مدل نیز ضرایب غیر استاندارد، استاندارد و نتیجه آزمون مسیر  0جدول 
ی  نشنان داد همنه 0جندول دهد )در نمونه ارمنی(. همانگونه که نتنای  مفروض را نشان می

اند. بنرای  های مستقیم موجود در مدل بجز توافق پذیری بر منبع کنترل معنادار شدهمسیر 
های برازنندگی بررسی برازندگی مدل مفروض ابتدا مدل بررسنی و در گنام نخسنت شناخ 

از مطلوبیننت کننافی برخننوردار نشنندند. بننه لحننای اصننالحات پیشنننهادی نننرم افننزار و وجننود 
دو متغیرهنننای سنننبک  و همبسننته سننناختن دوبننهها نظنننری کننافی بنننرای آن پیشننننهادمبننانی 
آور منفننی و نیننز همبسننته کننردن  منندار منبننت و سننبک هیجننانمدار سننبک هیجانمسنن،له

 مدار با منبع کنترل مدل نهایی از برازندگی مطلوب برخوردارگردید.سبک مس،له
 دهد. ه ارمنی را نشان میهای برازندگی مدل براز  یافته در نمون شاخ  7جدول  

 های برازندگی مدل برازش یافته  . شاخص7جدول 
 شاخص مقدار 

10/1 X 

10/1 X
2
/df 

90/2 GFI 

91/2 AGFI 

90/2 CFI 

89/2 NFI 

81/2 NNFI 

211/2 SRMR 

230/2 RMSEA 

13/2 PGFI 

 
کی از  دهد شناخ  نشان می 7همانگونه که جدول  برازنندگی هنای برازنندگی مندل حنا

های براز  کلی اقتصناد مندل و مطلوب مدل اصالب شده نهایی است که در آن شاخ 
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 اند. ای مدل همگی در حد مطلوب و قابل قبول مقایسه

 های مستقیم و نتیجه آزمون سوبلضرایب استاندارد مسیر  .8جدول 
 مسیرها سطح معناداری Zآماره 

 زندگی با واسطه منبع کنترلرنجوری بر رضایت از  تأثیر روان 22/6 23/2

 گرایی بر رضایت از زندگی با واسطه منبع کنترلتأثیربرون 21/6 11/2

 تأثیرگشودگی به تجربه بر رضایت از زندگی با واسطه منبع کنترل 35/6 62/2

 پذیری بر رضایت از زندگی با واسطه منبع کنترل تأثیرتوافق 61/6 25/3

 بر رضایت از زندگی با واسطه منبع کنترلتأثیروظیفه شناسی  32/6 63/2

 مدار رنجوری بررضایت از زندگی با واسطه مس،له تأثیرروان 21/6 21/2

 مدار گرایی بر رضایت از زندگی با واسطه مس،لهتأثیر برون 23/6 61/2

 مدار تأثیرگشودگی به تجربه بر رضایت از زندگی با واسطه مس،له 37/6 33/2

 مدار تأثیرتوافق پذیری بر رضایت از زندگی با واسطه مس،له 31/6 23/2

 مدار شناسی بر رضایت از زندگی با واسطه مس،له تأثیر وظیفه 31/6 62/2

 رنجوری بر رضایت از زندگی با واسطه هیجان منبت تأثیر روان 27/6 61/2

 گرایی بر رضایت از زندگی با واسطه هیجان منبتتأثیربرون 30/6 62/2

 تأثیرتوافق پذیری بر رضایت از زندگی با واسطه هیجان منبت 22/6 12/2

 تأثیروظیفه شناسی بر رضایت از زندگی با واسطه هیجان منبت 37/6 63/2

 تأثیروظیفه شناسی بر رضایت از زندگی با واسطه هیجان منبت 33/6 31/2

 هیجان منفی تأثیر روان رنجوری بر رضایت از زندگی با واسطه سبک 21/6 03/2

 گرایی بر رضایت از زندگی با واسطه سبک هیجان منفیتأثیربرون 37/6 65/2

 تأثیر گشودگی به تجربه بر رضایت از زندگی با واسطه سبک هیجان منفی 21/6 13/2

 تأثیر توافق پذیری بر رضایت از زندگی با واسطه سبک هیجان منفی 32/6 65/2

 بر رضایت از زندگی با واسطه سبک هیجان منفیتأثیروظیفه شناسی  621/6 23/3

 

دهند.  های مستقیم و نتیجه آزمون سوبل را نشان منیضرایب استاندارد مسیر  1جدول 
پنذیری بنر رضنایت بننر  دهند بجنز مسنیر تننأثیر توافنق نشننان منی 1همانگوننه کنه نتنای  جندول 

از زنندگی بنا نقنش شناسنی بنر رضنایت  ی منبع کنتنرل و مسنیر تنأثیر وظیفنه زندگی با واسطه
 ای سبک هیجان منفی تمامی ضرایب غیر مستقیم معنادارند.  واسطه
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 گیرینتیجهبحث و 
آ ردگننی  گرایننی و روان دهننند کننه افننرادی کننه از ویژگننی بننرونهننا نشننان می نتننای  پننژوهش

ق منوالیی و ین  تحقیق با نتناین تحقی  ایمند اند. نتا برخوردارند از منبع کنترل بیرونی بهره
باشد. در تبیین این فرضیه بایند  ی( همسو م3121اران )کو هم یرک( و ش3121اران )همک

کنننش نشننان داده و سننالمت نژننندها در مقابننل کننوچکترین محرک گفننت روان هننا از خننود وا
ینه منک روانی آنان با خطر مواجه می باشند.  کنری و کاسنتا همسنو منی شود. این نتیجه با نظر
، توافننق شخصننیت انعطننا از سننویی دانشننجویانی کننه از  پننذیر و باوجنندان برخوردارننند  پننذیر

دارای منبع کنترل درونی هستند. افراد دارای منبع کنترل دروننی در تکنالیف آزمایشنگاهی 
هننای خننود  هننا و پیشننرفت کنننند، ارز  بیشننتری بننرای مهننارت در سننطح بنناالتری عمننل مننی

برننند  خننود بننه کننار مننی های محیطننی کننه بننرای هنندایت رفتننار اننند و نسننبت بننه نشننانه قائننل
هوشیارتر هستند و اعتماد به نفس بیشتری دارند. این افراد آمادگی بیشتری برای پنذیرفتن 

گنرا، علینرغم  مس،ولیت اعمالشان دارند و از سالمت روانی بیشنتری برخوردارنند. افنراد بنرون
سند کنه دو ر گراها دارند، گروه یکدستی نیسنتند و بنه نظنر منی تضاد قابل توجهی که با درون

رسند کنه  دهند. بنابراین با توجه به مطالب فوق به نظر منی گروه کامًال متفاوتی را تشکیل می
گراینی، گشنودگی در های شخصیتی دانشنجویان ایراننی و ارمننی )روان نژنندی، برونویژگی

تواننند نقننش مهمننی در منبننع کنتننرل و سننالمت  تجربننه، توافننق پننذیری و وظیفننه مننداری( مننی
بیننی کنند. دانشنجویان بسنته بنه اینن کنه از چنه  داشته و منبع کنترل آنان را پیشروانی آنها 

 رد.کرا تجربه خواهند  ینود ویژگی شخصیتی برخوردار باشند، منبع کنترل متفاوت
یننارویی یهاکهننای شخصننیتی بننا سننبهننا نشننان داد بننین ویژگی یافتننه دانشننجویان   رو

ینارویی یهنا کان سبیایرانی و ارمنی رابطه وجود دارد. م مندار  جنانیمدار و همسن،له یا رو
در  یمنبت و معنادار  یب، همبستگیشتر ضرایدانشجویان در ب یتیشخص یهایژگیبا و 

(، بوسننورث و 2631هننای بننولگر ) ق بننا پننژوهشیننن تحقینن  ایوجننود دارد. نتننا >6p /63سننطح 
دارد. در تبینین  ی( همخوان3121( و شکری و همکاران )2630(، کلینیکه )2631همکاران )
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هنننای دهنننند دانشنننجویانی کنننه دارای ویژگیهنننا نشنننان می اینننن فرضنننیه بایننند گفنننت پنننژوهش
زا از  پننذیری هسننتند در مواجننه بننا شننرایط اسننترس شخصننیتی بننا وجنندان بننودن و مسنن،ولیت

ینارویی هنای شخصنیتی روان نژنندی مدار و دانشنجویانی کنه دارای ویژگیمسن،له  سبک رو
ینارویی کننند. اینن یافتنه بننا  منندار و اجتنناب مندار اسنتفاده مننیهیجان  هسنتند از سنبک رو

کننا )2631هننای والننراس و تارگرسننون ) پننژوهش باشنند.  مننی ( در یننک راسننتا2631( و پنلننی و توما
هنای منفنی اسنتفاده ی هیجان ها نشان دادند که بین عامل روان رنجور خنویی بنا تجربنهآن

ن گرایی، وظیفه شناسی )وجدانی( و پذیر  مدارانه و بین عامل برو از راهکارهای هیجان
ی عننواطفی از قبیننل شنننادمانی ذهنننی و احسنناس ذهنننی سننالمتی و اسنننتفاده از  بننا تجربننه

 یهننایژگیق، و ینن  تحقیمدارانه همبسننتگی وجننود دارد. بننا توجننه بننه نتنناراهکارهننای مسنن،له
یننارویی یهاکسننب یم رو یر مسننتقیافننراد تننأث یتیشخصنن دارد بننه ط موجننود یاو بننا شننرا یا رو

دهند و در اصنل  یر قنرار منیاو را تحنت تنأث یهنر فنرد تمنام زنندگ یتیشخص یژگیه و ک یطور 
 دهد. یل میکت او را تشیشخص

گرایننی، گشننودگی، برون ،گرایننی نتننای  نشننان داد کننه همننه عوامننل شخصننیتی روان آ رده
توافننننق و بننننا وجنننندان بننننودن بننننا رضننننایت زناشننننویی تأیینننند شنننندند. یعنننننی هننننر چننننه میننننزان 

یابننند و هنننر چنننه مینننزان  گراینننی افنننزایش پیننندا کنننند، مینننزان رضنننایت کننناهش منننی آ رده روان
گرایی، گشودگی، توافق و با وجدان بودن افزایش پیدا کند، مینزان رضنایت نینز افنزایش برون
هنای متولینان و همکناران  هنای پنژوهش یابد. اینن نتنای  بدسنت آمنده بنا نتنای  پنژوهش می

( همخننوانی دارننند. در 2631( و زمسننتانی و حمینند )2630نیننا و خننادمی ) (، اسننماعیل3121)
گرایننی بننا عنندم ثبننات  هننای بنناال در روان آ ردهتبیننین ایننن فرضننیه باینند گفننت از آنجننا کننه نمره

عاطفی و عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، عصنبانیت، احسناس گنناه و نفنرت 
ند تماینل بیشننتری بنه کن های باالیی کسب میهمراه است و کسانی که در این حیطه نمره

(. افننرادی کننه در 3116تکانشننگری، پرخاشننگری و آسننیب پننذیری دارننند )گروسننی فرشننی، 
های ها برای نشان دادن اضطراب در موقعیتگرایی نمر  باالیی دارند آمادگی آن آ رده روان
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کننند. بنرعکس  های متمرکز بر هیجان استفاده میزا بیشتر است و عمدتا  از رو  تنیدگی
آورنند معمنوال از رو  متمرکنز بنر  گراینی نمنر  پنایین بدسنت منی آ رده افرادی کنه در بعند روان

هنا رابطنه مینان کنند و در نتیجه سالمت روانی باالیی دارند. این ویژگی مس،له استفاده می
شنود. بنا توجنه  شنان منی افراد را تحت تأثیر قرار داده و منجر به عدم رضایت افنراد از زنندگی

گرایننی،  گرایننی بننا عواطننف و هیجانننات منبننت مانننند صننمیمیت، جمننعن کننه برونبننه اینن
هننای منبننت مانننند شننادی، لننذت، عشننق و فعالیننت، بشننا  بننودن، خوشننبینی و هیجان

توانند باعنث ایجناد رابطنه شنود. یکنی از مهمتنرین  هیجان و با روحیه بودن همراه است، می
بناب را بنا کیفینت رابطنه بنین فنردی گرایی صمیمیت است کنه بیشنترین ارتهای برونجنبه

کنننند، صننادقانه دیگننران را  دارد. افننراد برونگننرا بننا محبننت و دوسننتانه بننا دیگننران مننراوده مننی
گرایننی بننه طننور منبننت بننا کنننند. برون دوسننت دارننند، و بننا دیگننران احسنناس همنندردی مننی

نند بهتنر کن گرایی نمر  بناالیی کسنب منیسالمت هیجانی ارتباب دارد و کسانی که در برون
هنای  کنند قادر بنه کننار آمندن بنا اسنترس می گرایی کسبهایی که نمر  کمی در بروناز آن

ها باعث افزایش صمیمیت در رابطه و افنزایش رضنایت روزمره هستند و افزایش این ویژگی
، منطقی و دارای نگنر  آزادمنشنانه منی می ، کنجکاو باشنند. همنننین افنراد  شود. افراد باز

ها را تحمننل کنننند و بننه تفنناوت در اندیشننه و رفتننار احتننرام بگذارننند، نننند سننختیتوا بنناز مننی
یابند. ینک  منی یابنند و وفناق و همراهنی افنزایش بدین گونه بسیاری از تعارضات کاهش منی

حسننی و همکنناری، اعتمنناد کننردن و حمایننت  دوسننت اسننت و بننه هننم فننرد موافننق اساسننا  نننود
گیرننند  هننای بنناال مننیافننرادی کننه در توافننق نمره کنننندگی، در روابننط بننین فننردی تمایننل دارد.

ینرا توافنق، تعناون و اعتمناد را مینان افنراد افنزایش می بیشنتر سازگار منی دهند. رابطن  باشنند  
منبت بین باوجدان بودن و رضایت به این دلیل است که افرادی که در باوجندان بنودن در 

ن خناطر بنرای نگهنداری رابطن  موفنق حد باالیی قرار دارند نیاز به پیشرفت دارند و بنه همنی
 زنند. می خود دست به تال 

یننارویی در رابطننه بننین ویژگینتننای  نشننان داد سننبک هننای شخصننیتی بننا منبننع های رو
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کنترل نقش میانجی دارد. نتای  همبسنتگی چنند متغینره و تحلینل مسنیر نشنان داد کنه بنا 
ینننارویی بنننه عننننوان متغینننر مینننانجی بنننه معادلنننه ورود سنننبک پنننژوهش رابطنننه مینننان های رو

کند. به این معنا که گن ینش هنر  های شخصیتی با منبع کنترل تا حدودی تغییر میویژگی
، همسننن،له یهاکیننک از سنننب هنننای منندار مینننزان رابطنننه ویژگی مننندار و اجتنننناب جننانیمدار

  بننولگر یق بننا نتننایننن تحقینن  ایدهنند. نتنناتننأثیر قننرار می شخصننیتی بننا منبننع کنتننرل را تحننت
( 3121(، شننننننکری و همکنننننناران )2631( کلینیکننننننه )2631بوسننننننورث و همکنننننناران )( 2631)

دهد کنه دانشنجویانی کنه دارد. در تبیین این فرضیه باید گفت پژوهش نشان می یهمخوان
پنذیر هسنتند، بیشنتر  پنذیر مسن،ولیت های شخصیتی بنا وجندان بنودن، توافنقدارای ویژگی

یننارویی ا شننرایط اسننترسگننرا هسننتند در مواجننه بنن دارای منبننع کنتننرل درون ای زا از سننبک رو
هنای شخصنیتی روان نژنندی کنند و دانشجویانی که دارای ویژگی مدار استفاده میمس،له
ینارویی گرا هستند بیشتر منبع کنترل برون و برون مندار و ای هیجانگرا دارنند و از سنبک رو

 کنند.  اجتناب مدار استفاده می
هننای همبسننتگی چننند متغیننره و رگرسننیون ز آزمونبننا توجننه بننه نتننای  بننه دسننت آمننده ا

هنننای شخصنننیتی بنننا منبنننع کنتنننرل، چندگاننننه و همنننننین رابطنننه معننننادار متغینننر ویژگی
یارویی و رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی و ارمنی این نتیجه حاصنل سبک های رو

کننه  شنود کنه منندل مفنروض پنژوهش از برازننندگی مطلنوب برخنوردار اسنت. بننه اینن معننی منی
متغیرهننای مسننتقل، وابسننته و میننانجی و درونننزای پننژوهش دارای اثننرات معنننادار بننر روی 

کند. در تبیین اینن فرضنیه  ها دیگری نیز تغییر می همدیگر هستند و با تغییر هر یک از آن
یناد گمان ویژگی باید گفت که بی های شخصیتی افراد تحت تأثیر عوامل بیرونی و دروننی  

هنای گوننه کنه مشناهده گردیند رضنایتمندی از زنندگی وابسنته بنه ویژگی نگینرد همنا قرار منی
ینننارویی اسنننت. هنننر کننندام از اینننن متغیرهنننا در شخصنننیتی، منبنننع کنتنننرل و سنننبک های رو

بینی رضایتمندی تأثیر معناداری دارند و بر میزان رضایتمندی دانشجویان ایراننی و  پیش
ا توجننه بننا اینکننه جامعننه آمنناری های پننژوهش بننارمنننی اثننر گذارننند. در خصننوص محنندودیت

پژوهش حاضنر محندود بنه دانشنجویان ارمننی و ایراننی بنوده و تعمنیم آن بنه بنه دانشنجویان 
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سایر کشورها باید با احتیاب صورت گیرد. همننین از آن جا که ابزار مورد استفاده در اینن 
افی بنه ها با صداقت و دقت کپژوهش پرسشنامه بوده است ممکن است برخی از آزمودنی

دهنند اطالعننات بننه دسننت آمننده از باشننند کننه ایننن مسنن،له نشننان می  سننثاالت پاسننخ نننداده
ف هسننتند و باینند بننا احتینناب تفسننیر شننوند. در ینندهننی، مسننتعد تحر  ابزارهننای خننودگزار 

بردی و آتنننی باتوجنننه نتنننای  پنننژوهش مبننننی بنننر رابطنننه معننننادار  خصنننوص پیشننننهادات کنننار
ینننارویی و رضنننایت از زنننندگی در بکهنننای شخصنننیتی بنننا منبنننع کنتنننرل، سنننویژگی های رو

گنننردد کنننه افنننراد در جهنننت افنننزایش  دانشنننجویان ایراننننی و ارمننننی، بننننابراین پیشننننهاد منننی
رضننننایتمندی از زننننندگی، از منبننننع کنتننننرل درونننننی، ویژگننننی شخصننننیتی باوجنننندان بننننودن، 

یارویی انعطا  شنود مدار استفاده کنند. همننین پیشننهاد میای مس،لهپذیر و سبک رو
، تنظننیم هیجننان، یشننناختی از قبیننل سننالمت رواننن رهننای روانیه در رابطننه بننا سننایر متغکنن

هنننای ناسنننازگار اولینننه، کیفینننت زنننندگی کنننه در رضنننایتمندی از زنننندگی اثرگذارنننند، طرحواره
 هایی صورت گیرد.پژوهش

کننندگان بنرای شنرکت در پنژوهش رضنایت  تمنامی شنرکت مالحظات اخالقتی پتژوهش:
نمودننند و اطمینننان الزم در مننورد محرمننانگی اطالعننات بننه آنهننا داده  شننفاهی خننود را اعننالم

 شده است.
نامنننه نویسننننده اول )محمننند حسنننن  مقالنننه مسنننتخرج شنننده از پاینننان ستتتفم نویستتتندگان:

حینندری( بننوده و نویسنننده مسنن،ول )دکتننر پرویننز آزاد فننالب( راهنمننای آن و نویسنننده سننوم 
( استاد مشاور بوده  اند. )دکتر احمد علیدور

پژوهش حاضر بدون هی  گونه حمایت مالی از جانب سازمان خاصنی  مایت مالی:ح
 .صورت گرفته است
گونننه تعننارض در منننافع را بننه  انجننام ایننن پننژوهش بننرای نویسننندگان هننی  تعتتارم منتتافن:

دنبننال نداشننته اسننت و نتننای  آن بننه صننورت کننامال شننفا  و بنندون سننوگیری، گننزار  شننده 
 است.



 1811 پاییز ، 41شماره ، 21جلد ، پژوهشهای مشاوره .........................................................................................................254

 

کننندگان در اینن پنژوهش  داننند از تمنامی شنرکت نویسندگان بنر خنود الزم منی قدردانی:
 تشکر و قدردانی نمایند.

 منابع
؛ شریفی، م؛ فتح - بنازآموزی اسننادی  ه(. اثربخشنی برنامن3121ننژاد، پ. ) آبنادی، ج؛ رحیمنی شکری، ا؛ گشتاسبی ز

 (، 2)2، دپم برراجمشسرررو ا. آوری تحصننیلی دانشننجویان بخشننی شننناختی هیجننان و تنناب بننر راهبردهننای نظننم
13-00. 

، س. ) متولینننان، س؛ دوکوشنننکانی،  ؛ یحینننی - (. بررسنننی مینننزان رضنننایت از زنننندگی در مینننان 3121زاده جلنننودار
پرو ن رجررهدپجررمش اجمشسرررو ادانشننجویان دانشننگاه مازننندران و رابطننه آن بننا ابعنناد شخصننیتی.  -21(،3) 0، دپو

15 . 
یان، س.م؛ کشیری کالیی،  ؛ فالحتی، ذ.ا. ) - های مذهبی، رضنایت (. بررسی رابطه بین محدودیت3121مجاور

پتهسع پ فاصشگی صممشم پوممدپوژوششاز زندگی و رشد اقتصادی.   .33-22(، 37)1، ششیپرج پو
د؛ ینزدان بخننش، ک؛ کرمنی، ج. ) - بنا سننازگاری (. رابطنه پننن  عامنل بنن ر  شخصنیت و منبنع کنتننرل 3121منوالیی، 
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