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کبسؿٌبع اسؿذ سٍاىؿٌبػی ثبلیٌی داًـگبُ آصاد اكفْبى ٍاحذ خَساػگبى
حمیذرضب وًری امبمزادٌ
کبسؿٌبع اسؿذ سٍاىؿٌبػی ثبلیٌی داًـگبُ آصاد اكفْبى ٍاحذ خَساػگبى
چکیذٌ
یکی اص هْنتشیي تفبٍتّبی فشدی ،تشخیحبت كجحگبّی -ؿبهگبّی اػت .فشدی کهِ دس كهجع ػولکهشد ثْتهشی
داسد ٍ صٍد ثیذاس هیؿَد «كجحگبّی» ،کؼی کِ دس غشٍة احؼبع ٍ ػولکشد ثْتشی داسًهذ ٍ دیهش ثهِ سختخهَاة
هیسٍد «ؿبهگبّی» ًبهیذُ هیؿَدّ .ذف اص پظٍّؾ حبضش هقبیؼِی ٍیظگیّبی ؿخلیتی افشاد داسای تشخیحهبت
كجحگبّی -ؿبهگبّی دس ثضسگؼبالى ػبکي ؿْش اكفْبى هیثبؿذ .ثذیي هٌظهَس ،تؼهذاد ً 100فهش اص صًهبى ٍ ههشداى
ثضسگؼبل ػبکي دس ؿْش اكفْبى دس ػبل  93ثب تَخِ ثِ ًوشُ آًبى دس پشػـٌبهِ تشخیحهبت كهجحگبّی ٍ ؿهبهگبّی
(َّ )MEQسى ٍ اػتجشگ (ً 50( )1976فش تیپ كجحگبّی ٍ ً 50فش تیپ ؿبهگبّی ،هیبًگیي ػٌی 36/2 :ػبل) ثهِ
ؿیَُی ًوًَِگیشی دس دػتشع اًتخبة ؿهذًذ ٍ دس هقیهبع  5ػبهه ثهضسگ ٍیظگهی ؿخلهیتی ( )NEOکبػهتب ٍ
هک کشا ( )2003هَسد آصهَى قشاس گشفتٌذ .تدضیٍِتحلی یبفتِّب ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ٍاسیهبًغ چٌهذ هتغیهشُ (ههبًَا)
كَست گشفت ٍ ًتهبیح پهظٍّؾ ًـهبى داد کهِ دس خهشدُ هقیهبعّهبی ثهشٍىگشایهی ،گـهَدگی ،تَافه پهزیشی ٍ
ٍخذاىگشایی ثیي افشاد كجحگبّی ٍ ؿبهگبّی تفبٍت هؼٌبداس ٍخهَد داسد ( .)P<0/05ثهِ ًظهش ههیسػهذ خبكهیت
تفکش گشایی (تَخِ ثِ تدشثِ) كجحگبّیّب ٍ ػولکشد هٌغقی ٍ تحلی گشایی (ًِ احؼبػبت ٍ اسصؽّهبی ؿخلهی)
ایـبى ثش ؿخلیت ایي افشاد تأثیش هیگزاسد.
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Abstract

ٍمقذم
 یکهی اص هْهنتهشیي. افشاد سا اص ّوذیگش هتوبیض ههیکٌهذ،تفبٍتّبی فشدی دس چشخِ ؿجبًِسٍصی
 افهشادی. اػهت2 یب سیخهتّهبی ؿهجبًِسٍصی1 ؿبهگبّی-تفبٍتّبی فشدی تشخیحبت كجحگبّی
کِ دس كجع احؼبع ٍ ػولکشد ثْتشی داسًذ ٍ صٍد ثیهذاس ههیؿهًَذ دس ًیوهِی اٍل سٍص ثیـهتشیي
 فؼبلیتّبی سٍصاًِ سا تشخیع ههیدٌّهذ ٍ دؿهَاسی صیهبدی دس خَاثیهذى،ػغع َّؿیبسی سا داسًذ
 ًبهیهذُ ههیؿهًَذ ٍ کؼهبًی کهِ دس غهشٍة4كهفت
1

Morningness-Eveningness
Circadian Rhythm
3 Morning-like
4 Lark
2

ٍ یهب چکهب3»دیشٍقت داسًذ «كهجحگبّی

فصلنامه

One of the main differences in individuals is difference in morningnesseveningness preferences. A person who wakes up early in the morning and has a
better performance in the morning is called "Morningness" and a person who feels
and performs better in the evening and goes to bed late is called "Eveningness".
The aim of this study was to compare the Personality Characteristics of People
with Preferences for Morning and Evening in the city Isfahan. To conduct the
study, using convenience sampling method, and based on participants scores at
morningness-eveningness questionnaire (Horne and Ostberg, 1976) 50
morningness preferences and 50 eveningness preferences (age: 20 to 60 years)
were selected and were asked to complete the Five Factor Inventory (NEO) Costa
and Mac Lycra (2003). The data were analyzed using Multivariate analysis of
variance (MONOVA). The results showed significant differences between
morningness preferences and eveningness preferences individuals in four
personality dimentions, namely; Extroversion, Openness to experience,
Agreeableness, and Conscientiousness. It seems that morningness preferences
individuals are more rational and analytical oriented, and these characterestics
affects their personality.
Keywords: Morningness-eveningness preferences, Circadian Rhythm, The Big
Five Personality Traits

هقبیسِ پٌج عبهل بشرگ ضخصیت ...

احؼبع ٍ ػولکشد ثْتشی داسًذ ثیـتشیي ػغع َّؿیبسی سا دس ػبػبت غشٍة داسًذ ،فؼبلیتّهبی
ؿجبًِ سا تشخیع هیدٌّذ ٍ هذتصهبى صیهبدی عهَل ههیکـهذ تهب دس ًیوهِؿهت ثهِ خهَاة سًٍهذ،
«ؿبهگبّی» 1یب ثَف كفتً 2بهیذُ هیؿًَذ .دػهتِ ػهَم ّهن هؼتهذلّهبّ 3ؼهتٌذ کهِ دس هیهبى دٍ
کشاًِی ؿبهگبّی ٍ كجحگبّی قشاس داسًذ .تفبٍت ّهبی فهشدی ًقهؾ هْوهی دس ایهي چشخهِ ایفهب
هیکٌذ .افشاد ثب ٍیظگیّبی ؿخلیتی هختله

داسای سیهتنّهبی هتفهبٍت ؿهجبًِسٍصی ثهب ػهجک

صًذگی هتفبٍتی ّؼتٌذ (ػیؼی صادگبى ،ؿیخی ٍ احوذیبى.)1390 ،
سیهتنّهبی ػهیشکبدیي ثهشای اٍلهیي ثهبس دس حهذٍد  4قهشى قجه

اص ههیدد ؿهٌبختِ ؿهذًذ .

آًذسٍػتیٌغ 4دس آى صهبى حشکهبت سٍصاًهِی ثهشگ دسخهت توشٌّهذی سا تَضهیع داد .اٍلهیي
هـبّذُی خذیذ سیتنّبی ػیشکبدیي تَػظ داًـوٌذی فشاًؼَی ثِ ًبم طاى طا  5دس ػبل 1700
اًدبم ؿذ .اٍ ًَؿتِ ثَد« :الگَّهبی  24ػهبػتِ دس حشکهت ثشگْهبی گیهبُ هیوهَصا ،6حتهی ٍقتهی
گیبّبى تحت تأثیش هحشکی خبسخی ًجبؿٌذ ،اداهِ هییبثذ»(ًلشی.)1393،
سیتنّبی ؿجبًِسٍصی دس تؼییي الگَّبی خَاة ٍ خَسا

ّوِی خبًَساى اصخولِ اًؼهبى هْهن

ّؼتٌذ .الگَّبی هـخق دهبی ثذى ،فؼبلیت اهَاج هغضی ،تَلیهذ َّسههَى ٍ دیگهش فؼبلیهتّهبی
صیؼتی ثِ ایي چشخِی سٍصاًِ ٍاثؼتِاًذ .سیتنّبی سٍصاًِ ػغَح هَادی اص قجی قٌذ خهَى ،گبصّهب
ٍ یَىّبیی اص قجی  K ٍ Naسا دس خَى تٌظین هیکٌٌذ .ػبػت داخلهی اًؼهبى هوکهي اػهت حتهی
سٍی خل ٍخَی ٍی تأثیش ثگزاسد .یک ػبػت صیؼتی داسای ػِ ثخؾ اػت )1 :یک هؼیش ثشای
ؿههیویبیی ًگههِداسًههذُی صهههبى اػههت )3 .طىّههبیی کههِ ثههِ تٌظههین ػههبػت کوههک هههیکٌٌههذ.
(پَسٍع.)2004،7
تفبٍتّب دس تَاًبییّبی ؿٌبختی ،ثشًبهِی کبسی ،ػبدات صًهذگی ،هتغیشّهبی سٍاىؿهٌبختی ٍ
حتی تفبٍتّبی خٌؼیتی ثیي ایي دٍ ًَع ؿبهگبّی ٍ كجحگبّی هَسدهغبلؼهِ قهشاس گشفتهِ اػهت.
دس پظٍّـی ًبتبلی ،آلضاًی ٍ ػیکَگٌب )2003( 8تفبٍتّبی ػولکهشدی سا دس چْهبس ًهَع تکلیه
1

Evening-like
Owl
3
Moderate
4
Androsthenes
5
Jean Jacques
6
Mimosa pudica
7
Purves
8
Natale- Alzani- Cicogna
2
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دسیبفت ًَس ،دهب یب ػبیش ٍسٍدیّب اص هحیظ ثشای تٌظین ػبػت )2 .خَد ػبػت کِ یک هکبًیؼهن
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خؼههتدَی ثلههشی ،اػههتذالل هٌغقههی ،اػههتذالل ٌّذػههی ٍ اػههتذالل سیبضههی هیههبى افههشاد ًههَع
كجحگبّی ٍ ؿبهگبّی هَسدثشسػهی قهشاس دادًهذ .دس ایهي هغبلؼهِ کهبسایی ؿهٌبختی دس هغبلؼهبت
هختل

سٍص تغییش هؼٌبداسی پیذا ًویکٌذ اهب دس اًدبم کبسّبی پیچیذُ ثِ دلیه کهبّؾ َّؿهیبسی

کبسایی افشاد دچبس افت هیؿَد (ػیؼی صادگبى ،ؿیخی ٍ اػذی هدشُ.)1392 ،
ًتبیح ثشخی هغبلؼبت حبکی اص استجبط ثیي اثؼبد كهجحگبّی ٍ ؿهبهگبّی ٍ ٍیظگهی ؿخلهیتی
اػت (دی یًَگّ ،بؿش ،خیکک ،کشیگش ٍ پتشػَى .)2007،1عجه الگهَی هیلهَى )1994( 2ثهیي
كههجحگبّی ثههَدى ٍ حههَاع ،ؿههَْد ٍ ّوبًٌذػههبصی استجههبط ٍخههَد داسدً .یوههشف فههشدی افههشاد
كههجحگبّی ًـههبى هههیدّههذ کههِ ایههي افههشاد اعدػههبت دسیههبفتی اص ثیههشٍى سا ثههش اػههبع دادُّههبی
ٍاقغگشایبًِ ٍ تدشثِی هؼتقین ٍ ثب اػتفبدُ اص عشحٍاسُّبی تشکیجی ٍ ثب دس ًظش گشفتي ٌّدبسّهب ٍ
قَاًیي اختوبػی (ٍخذاىگشایی) پشداصؽ هیکٌٌذ .دس هقبث ؿبهگبّی ثَدى ًـبىدٌّذُی استجهبط
ثب احؼبع ،تؼْذپزیشی ،تشدیذ ٍ تؼلین هیثبؿهذ .ایهي ًیوهشف ،افهشادی سا تَكهی

ههیکٌهذ کهِ

اعدػبت سا اص عشی پبساهتشّبی ّیدبًی ٍ رٌّهی (تدشثهِگهشا) پهشداصؽ ههیکٌٌهذ (توٌهبیی فهش ٍ
هٌلَسی ًیک .)1390،ایي افشاد عشحٍاسُای اكی ٍ تبصُ ػهبختِ ٍ کهبهدا خهد ّؼهتٌذ اههب دس
سٍاثظ اختوبػی خَد فبقذ اػتوبدثًِفغ هیثبؿٌذ .ایي ًیوشفّب هشتجظ ثب یبفتِّبیی اػهت کهِ عجه
آىّب كجحگبّی ثَدى ثب خَیٌذگی چیضّبی ثذیغ استجبط هٌفی داسد دسحبلیکِ ثهب ثجهبت ساثغهِی
هثجتی داسد (کبػی ،سٍثشت ٍ ثَیش2004 ،3؛ فبثشی ،آًتًَیتی ،خَسخیتیّ ٍ 4وکبساى.)2007 ،
فصلنامه

افشاد تیپ كجحگبّی ٍ ؿهبهگبّی اصًظهش ثشخهی اص كهفبت ؿخلهیتی ثهبّن تفهبٍت داسًهذ (دیهبص-
هَسالغ ٍ ػَسٍچی ،)2008،5ثِعَسیکِ افشاد تیپ كجحگبّی ثیـتش تفکشگشا ّؼهتٌذ ٍ دس سفتبسؿهبى
ثِ تدشثیبت تَخِ داسًذ ٍ ػولکشدؿهبى ثهش اػهبع هٌغه ٍ تحلیه اػهتً ،هِ احؼبػهبت ٍ اسصؽّهبی
ؿخلی ،ػدٍُ ثش ایي آىّب سفتبسّبی هـبسکتی داؿتِ ٍ دس خبهؼِ ثهِكهَست سػهوی سفتهبس ههیکٌٌهذ
(دیبص -هَسالغ .)2007 ،دس هقبث افشاد تیپ ؿهبهگبّی ثیـهتش ػهجک تفکهش ًوهبدیي (تخیلی/ؿهَْدی)
داؿتِ ،هؼتق تش ػو کشدُ ،هقبٍهت دس ثشاثش اػتبًذاسدّبی ػهٌتی داؿهتِ ٍ تهبةآٍسی ثیـهتشی داسًهذ
(کههبٍالشا ٍ گیَدیؼههی2008 ،؛ ثههِ ًق ه اص اًلههبسی ،دلههَی ٍ سٍصثْههبًیّ .)1390،وچٌههیي هغههبث ثههب
1

DeYoung- Hasher- Djikic, Criger, Peterson
Millon
Caci- Robert- Boyer
4
Fabbri- Antonietti- Giorgetti
5
Diaz-Morales & Sorroche
2
3
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پظٍّؾّبی كَست گشفتِ افشاد تیپ كجحی ثیـتش دسٍىگشا ثَدُ ٍ کوتش اختوبػی ّؼتٌذٍ ،لهی افهشاد
تیپ ػلشی ثیـتش ثشٍىگشا ّؼتٌذ (لَتبًغ ٍ ّوکبساى2007 ،؛ ثِ ًق اص اًلهبسی ،دلهَی ٍ سٍصثْهبًی،
1390؛ السػي2011 ،؛ ثِ ًق اص ًبكشیًظادً ٍ )1388 ،وشات خَؽثیٌی آىّهب پهبییيتهش اص افهشاد تیهپ
كجحی اػت (ػیؼی صادگهبى ،ؿهیخی ٍ احوهذیبى .)1390،ثهش اػهبع پهظٍّؾ دییبًهگ ٍ ّوکهبساى
( )2006افشاد تیپ كجحی دس هقبیؼِ ثب افشاد تیپ ػلشی اصلحبػ ّیدبًی ثبثجهبت ،خهذی ٍ قبثه اػتوهبد
ّؼتٌذ (دی یًَگّ ،بؿش ،خیکک ،کشیگش ٍ پتشػَى.)2006 ،
هک کشی ٍ کبػتب ( )1985الگَی پٌح ػهبهلی ؿخلهیت سا تجیهیي کشدًهذ .آىّهب اػبػهبا پهٌح
ػبه سا ثِػٌَاى تؼبهدتی هجٌبیی کِ صهیٌِ صیؼتی داسد ،هؼشفی کشدُاًذ؛ یؼٌی تفبٍتّبی سفتهبسی
هشثَط ثِ پٌح ػبه  ،طىّب ،ػبختبس هغض ٍ هبًٌذ آى ثشهیگشدد .ایي توبیدت اػبػی ،آهبدگیّبی
ػو ٍ احؼبع ثِ ًحَی خبف اػت ٍ ثِعَس هؼتقین تحت تأثیش هحیظ قشاس داسًذ .هک کهشی ٍ
کبػتب ( )1985هؼتقذًذ کِ ؿخلیت اص یک پشػؾ دسًٍی هٌـأ ههیگیهشد .ثهب ایهي دیهذ ،كهفبت
ؿخلیت ثیـتش هتأثش اص ػَاه صیؼتی اػت تب هحلَل تدشثِّبی صًهذگی ٍ ؿهکَفبیی توهبیدت
اػبػی ثٍِػیلِی هحیظ .ثِػکغ ایي توبیدت دس عَل صًذگی فشدّ ،ن ثش خَد پٌهذاسُ ٍ ّهن ثهش
ٍیظگیّبی هشثَط ثِ ػبصگبسی (تَاف پزیشی) تهأثیش ههیگهزاسد کهِ ؿهبه ًگهشؽّهب ،اّهذاف
ؿخلی ،ثبٍسّبی خَد کبسآههذی ٍ ٍیظگهی ّهبی دیگهشی اػهتّ .هن كهفت ػهبصگبسی ٍ ّهن
ػَاه هحیغی ثیشٍى اص فشد (هث فشكتّبٌّ ،دبسّب ٍ هحشٍهیتّب) ،اًتخهبة ٍ تلهوینّهبیی سا
كذیقی ،كبلحی ٍ تقَیضی.)1392 ،
ثِعَسکلی ،ایي الگَّب اص اًؼدبم ثبلقَُ قبث تَخْی ثشخَسداس اػت ٍ ًگبُ صیؼتی ،ؿهٌبختی
ثِ كفبت ٍ اثشات هحیغی سا ثب هتغیشّبی قبث هـهبّذُ ؿخلهیت ههشتجظ کهشدُ اػهت .ػَاهه
الگَی پٌح ػبه ؿخلیت ػجبستاًذ اص -1 :ثشٍىگشایی 1کِ یک سٍیکشد پشاًشطی ثِ اختوهبع
ٍ دًیبی هبدی اػت ،ثشٍىگشایی ّوشاُ ثهب ٍیظگهیّهبی هخهبعشُ پهزیشی ،پیًَهذخَیی ،داسای
حهبالت هثجههت ّیدههبًی ،ثشتههشیخههَیی ،خههبُعلجهی تؼشیه

ؿههذُ اػههت .افههشاد ثههب خلَكههیت

ثشٍىگشایی هْیبی حبالت احؼبػی هثجت ثَدُ ،اص تؼهبهدت ثهیي فهشدی اػهتقجبل ههیکٌٌهذ .دس
1 Extroversion
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کِ فشد دس صًذگی خَد اتخبر ههیکٌهذ ،تحهت تهأثیش قهشاس ههیدٌّهذ (حؼهیٌی ،خلقهی ،خهبثشی،

124 

هقبث دسٍىگشاّب افشادی خدبلتی ٍ ػبکت ثَدُ ٍ اص هَقؼیهتّهبی اختوهبػی کهِ آىّهب سا دس
تؼبه ثب دیگشاى قشاس هیدّذ گشیضاًٌذ  -2تَاف پزیشی 1کِ یک خْتگیشی ػبدُ ٍ اختوهبػی
ًؼجت ثِ دیگشاى ثذٍى خلَهت ٍ دؿوٌی اػت ،ایي افشاد داسای سٍح ّوکبسی ،قبثه اػتوهبد،
هغوئي ٍ اصًظش فغشت خَة ّؼتٌذ (ساثیٌض .)1381 ،ایي ٍیظگی ؿبه توبی ثهِ ػهخبٍتوٌذی،
ثبگزؿت ثَدى ،كهبد ثهَدىّ ،وهذلیً ،هَعدٍػهتی ،كهویویت ٍ تـهشیکهؼهبػی ههیثبؿهذ
(فشیذهي ٍؿیَػب  .)2003 ،2افشادی کِ دس هقیبع تَاف پزیشی ًوشات ثبال کؼت ههیکٌٌهذ،
ًـبىدٌّذُ یک ؿخلیت ّوبٌّگ ،ػَدهٌذ ،فشٍتي ٍ كهبد ههیثبؿهذٍ -3.خهذاىگهشا 3کهِ
ؿبه هْبس تکبًِّب تحت ًؼهخِّهبی تدَیضؿهذُ اص ػهَی خبهؼهِ ههیثبؿهذ کهِ ػهجت تؼهْی
سفتبسّبی هؼغَف ثِ ّذف ٍ ٍظبی

فشد هیگهشدد ،ؿبیؼهتگیً ،ظهن ،تهدؽ ثهشای هَفقیهت،

خههَد اًضههجبعی ،دٍساًذیـههی ٍ تأههه  ،ثؼههذ لغیفههِؿٌبػههی ؿخلههیت سا تـههکی هههیدٌّههذ.
ٍظیفِؿٌبػی ثب سفتبسّبی هـهخق هبًٌهذ کبسآههذ ثهَدى ،ػهبصهبىیبفتهِ ثهَدى ،هشتهت ثهَدى ٍ
اكَلی ٍ ػیؼتوبتیک ثَدى تؼشی

هیؿهَد (چبپهبسی-4 .)1392 ،سٍاىسًدهَسی 4کهِ حبلهت

پبیذاس ٍ سؿذ یبفتِ ّیدبًی کِ هٌدش ثِ ٍاکٌؾّبی هٌبػت ٍ ؿخلهی ثهِ هؤلفهِّهبی هختله
هیؿَد ،اؿخبف سٍاىًظًهذ (سٍاىسًدَسخهَ) حهبلتی ّوچهَى اضهغشاة ،افؼهشدگی ،خـهن،
ًبایوٌی ٍ ًگشاًی سا تدشثِ هیکٌٌذ (گشٍػی فشؿیّ )1377 ،وچٌیي سٍاىسًدهَسی ثهب كهفبتی
هث اضغشاة ،دهذهی ثَدىً ،گشاًی ٍ حؼبدت هـخق هیؿَد .ایي افهشاد پبػهض ضهؼیفی ثهِ
فصلنامه

اػتشعّبی هحیغی ٍ اختوبػی داسًذ ٍ ثهِاحتوهبل ثیـهتشی ؿهشایظ ػهبدی ثهِػٌهَاى تْذیهذ ٍ
ًبکبهیّبی کَچک سا ثِػٌَاى دؿَاسیّبی ًباهیذکٌٌذُ تفؼیش هیکٌٌذ (حؼهیٌی ٍ ّوکهبساى،
 -5 .)1392گـَدگی 5ثِ تدشثِ کهِ ؿهبه ٍػهؼت ،ػوه  ،پیچیهذگی ٍ اكه ثهَدى صًهذگی
تدشثی ٍ رٌّی یک فشد اػت .هْنتشیي ٍیظگی ایي ػبه  ،اًؼغبفپزیشی دس ثشاثش اسصؽّهبی
خذیذ ٍ غیشهتؼبسف اػت .افشادی کِ دس ایي ػبه ًوهشُّهبی خهَثی کؼهت ههیکٌٌهذ ،اغلهت
تدبست خذیذ سا ساحتتش هیپزیشًذ ٍ هقبٍهت کوتهشی دس ثشاثهش ایهي تدهبست اص خهَد ًـهبى
1 Agreeableness
2
Friedman-Schucsack
3
Conscientiousness
4 Neurotic
5
Openness
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هیدٌّذ .ایي افشاد ّیدبًبت سا ػوی تش اص دیگشاى تدشثِ هیکٌٌذ (گلذثشگ1999 ،؛ ثهِ ًقه اص
ؿفیؼیتجبس ،خذاپٌبّی ٍ كذ پَس.)1387 ،
هغبث ثب ثشخی اص پظٍّؾّب افشاد تیپ كجحی کوتش ثذثیي ثهَدُ ٍ ثیـهتش اص صًهذگی ساضهی ّؼهتٌذ،
تَاف پزیشی ثیـتشی داؿتِ (ساًذلش ٍ )2008 ،1داًؾ خَد سا هؼوَالا اص ساُ تدشثِی هلوهَع ٍ ػیٌهی ثهِ
دػت هیآٍسًذ ٍ ثِ پذیذُّبی پبیذاس ،هؼتقین ٍ قبثه هـهبّذُ ػدقهِ داسًهذ (دیهبص -ههَسالغ)2007 ،
ّوچٌیي داسای پـتکبس ّؼتٌذ (کبػهی ،سٍثهشت ٍ ثهَیش .)2004 ،دیهبص -ههَسالغ ( )2007دس پهظٍّؾ
خهَد ثهِ ایههي ًتهبیح سػههیذ کهِ ثههیي تیهپ كههجحی ثهب سٍاىسًدههَسی ،ثبٍخهذاى ثههَدىٍ ،ظیفهِؿٌبػههی،
ٍاقغگشایی ٍ ّوٌَایی ساثغِی هثجتی ٍخَد داسد ٍ ثیي ایي تیپ ثب گـَدگی ثِ تدشثهِ ّوجؼهتگی هٌفهی
ٍخَد داسد (دیبص -هَسالغ.)2007 ،
ثشخی دیگش اص پظٍّؾّب ًیض ثبلؼکغ ثیي تیپ كجحی ٍ سٍاىسًدَسی ّوجؼتگی هٌفهی کوهی
گضاسؽ کشدُاًذ (هکبػی ٍ سٍکیتی1998 ،2؛ ثِ ًق اص تؼبیَػیغ2010 ،3؛ ساًذلش ٍ )2008 ،ثیي
ایي تیپ ٍ گـَدگی ثِ تدشثِ ساثغِای هثجت ثِ دػت آٍسدُاًذ (ساًهذلشً .)2008 ،تهبیح ثشخهی اص
پظٍّؾ ّب ًیض حبکی اص آى اػت کهِ ثهیي ًوهشات تیهپ كهجحی ثهب اهیهذٍاسی ،خَدکبسآههذی ٍ
خَؽثیٌی ساثغِی هثجت هؼٌبداسی ٍخَد داسد (اًلبسی ،دلهَی ٍ سٍصثْهبًی ٍ )1390،ػهشصًذُ ٍ
ؿبد ثَدُ ٍ سفتبسّبی هثجت ثیـتشی دس عَل سٍص داؿهتِ (کهبٍالشا ٍ گیَدیؼهی2008 ،؛ ثهِ ًقه اص
اًلبسی ٍ ّوکبساى ٍ )1390،ثب سٍاىپشیـی ّوجؼتگی هٌفی داسًذ (تؼبیَػیغ .)2010 ،اص عشفهی
(دیبص -هَسالغ ٍ ػَسٍچیّ .)2008 ،وچٌیي توبی ثِ تیپ كجحی ّوجؼتگی هٌفی ثب خؼهتدَی
تبصگی داؿهتِ (ػهغع کهَچکی اص تکهبًؾگهشی) ٍ هؼهتق اص اضهغشاة كهفت اػهت (کبػهی،
سٍثشت ٍ ثَیش.)2004 ،
دس خلَف افشاد تیپ ػلشی ًیض پظٍّؾّبی صیهبدی كهَست گشفتهِ اػهت کهِ ثشخهی اص آىّهب
ًـبى هیدّذ ایي تیپ افشاد توبی ثیـهتشی ثهِ اًدهبم سفتبسّهبی خغشًهب  ،تکهبًؾگهشی ،خؼهتدَی
تههبصگی ٍ خؼههتدَی ّیدههبى داسًههذ (لههَصادا ،کَسچههب

ٍ لیوههَع .)2004،4خؼههتدَی ّیدههبى ثههِ
1

Randler
Mecacci- Rocchetti
3
Tsaousis
4
Louzada- Korczak- Lemos
2
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دیگش ثیي اضغشاة ٍ خل ٍخَی ثذ ثب تیپ كجحی دس هشداى ّوجؼتگی هثجتی ثِدػتآهذُ اػهت
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هؼیشّبی ػشتًَشطیک -دٍپبهیٌشطیک دس هغض هشتجظ اػت کِ دس افشاد تیپ ػلشی فؼهبلتهش ههیثبؿهذ
(تًَیتی ،آداى ،کبػیّ ٍ 1وکبساى .)2009 ،پظٍّؾّبی دیگش ًیض ًـهبى ههیدّهذ افهشاد تیهپ ػلهشی
آػیت پشّیضی کوتشی داؿتِ ٍلی سٍاىسًدَسی ثیـهتشی داسًهذ (اٍسثهبى ،هگیَسیهذا ٍ سیگهَ)2011 ،2
ّوچٌیي هغبث ثب یبفتِّبی خیَ ٍ ّوکبساى ( )2004ایي افشاد داسای سٍاىپشیـی ثیـتش ٍ ٍخهذاًی ثهَدى
کوتهشی ّؼههتٌذ (دػههتَساًی ٍ پهَس یَػه  .)1391،دس ضههوي ههشداى داسای تیههپ ػلههشی ،الگَّههبی
سفتبسی هـبثِ ثب تیپ ؿخلیتی  Aداؿتِ ٍ دس هقبثلِ ثب خَاػهتِّهبی هحیغهی ٍ اختوهبػی هـهک داسًهذ
(ػیؼی صادگبى ،ؿیخی ٍ احوذیبى.)1390 ،
تبًکَا ،آداى ٍ ثَال-کبػهبل )1994( 3دس یهک هغبلؼهِی ههشٍسی ثهِ ثشسػهی  30ػهبل تحقیه
دسثبسُی تفبٍتّبی فشدی ٍ سیتن ؿجبًِسٍصی چٌهیي گهضاسؽ کشدًهذ کهِ  15هغبلؼهِ ثهِ ثشسػهی
ثشًٍگشایی ٍ  11هغبلؼِ سٍاى سًدَسی سا آصهَدًذ 9 .پظٍّؾ اص ایي هغبلؼبت استجهبط هؼٌهیداسی
ثیي ؿبهگبّیّب ٍ ثشًٍگشایهی ٍ  4هغبلؼهِ ثهیي تیهپ ػلهشی ٍ سٍاى سًدهَسی استجهبط هؼٌهبداسی
یبفتٌذ .دسًْبیت ثب تَخِ ثِ آًچِ گفت ،هیتَاى چٌیي ثشداؿهت ًوهَد کهِ سیهتنّهبی ؿهجبًِسٍصی
كجع گبّی ،ؿبهگبّی ٍ هؼتذل دس تفبٍت ٍیظگیّبی ؿخلیتی افشاد ًوَد ثبالیی داسد.
هغبلؼبت هشثَط ثِ استجبط كجحگبّی -ؿبهگبّی ثب ػَاه پٌحگبًِ ؿخلیت ًتبیح هـبثْی ثهِ
دػهت دادُ کههِ ػوهذُ هغبلؼههبت حهبکی اص آى اػههت کهِ تیههپ كهجحگبّی ّوجؼههتگی هثجههت ٍ
هؼٌهبداسی ًؼههجت ثهِ ٍخههذاىگشایههی ٍ ٍظیفههِؿٌبػههی ٍ تَافه پههزیشی داسد ٍ تیههپ ؿههبهگبّی ثههب
فصلنامه

تدشثِگشایی ٍ خلَهت ّوجؼتِ اػت .ثشای هثبل هَسٍ ٍ ّوکبساى ( )2011دس پظٍّـی ثب ػٌهَاى
«تیپؿٌبػی ؿجبًِسٍصی ،ػي ٍ هذل پٌح ػبهلی ؿخلهیت» ًـهبى دادًهذ کهِ افهشاد تیهپ كهجحی
ًوشات ثبالتشی اص افشاد تیپ ػلهشی دس فؼبلیهت ٍ کهبس داسًهذٍ .لهی صًهبى تیهپ ػلهشی ثهِعهَس
هؼٌبداسی پشخبؿگشی ،خلَهت ،تکبًؾگشی ٍ خؼتدَی احؼبع ثبالتشی اص صًبى تیپ كهجحی
ًـبى دادًذّ .وچٌیي ًتبیح دس توبهی گشٍُ ّب هؼهتق اص هتغیهش ػهي ثهَد .تؼبیَػهیغ دسیهک فهشا
تحلی ثِ ایي ًتیدِ دػتیبفت کِ كفت ٍخذاًی ثَدى ثیـتشیي ٍ تَاف پزیشی ًیض کوتهش اص آى ثهب
تیپ كجحی (ًؼجت ثِ تیپ ػلشی) دس استجهبط اػهت (تؼبیَػهیغ .)2010 ،ساًهذلش دس پظٍّـهی
1

Tonetti- Adan- Caci
Urban- Magyarodi- Rigo
3
Tankova- Adan- Buela-Casal
2
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دسیبفت کِ توبی ثِ تیپ كجحی ثب تَاف پزیشی ٍ ٍظیفِؿٌبػی استجهبط هثجتهی داسد ،حتهی صههبًی
کِ افشاد اصًظش ػهي ٍ خٌؼهیت ّوتبؿهذُ ثبؿهٌذ (ساًهذلش .)2008 ،دس پظٍّـهی دیگشالًگفهَسد ٍ
گَلي دٍى ًـبى دادًذ کِ سٍاىسًدَسی ،تیپ ؿهجبًِسٍصی ٍ ػهي ،اػهتشع ساًٌهذگی سا دس افهشاد
تیپ كجحی پیؾثیٌی هیکٌذ اهب تٌْب ػي ،اػتشع ساًٌهذگی سا دس افهشاد تیهپ ػلهشی پهیؾثیٌهی
هیکٌذ (الًگفَسد ٍ گَلي دٍى.)2002 ،1
اصآًدبکِ ؿخلیت ًقؾ ثبسصی دس کبسکشدّبی ؿٌبختی ٍ اختوبػی داسد ،ؿخق ثهب آگهبّی
اص ٍیظگیّبی ثیَلَطیکی خَد ٍ تأثیش آى ثش ػجکّهبی تفکهش ٍ سٍاثهظ اختوهبػی ٍ ثهیي فهشدی
هیتَاًذ ثِ ػغع ثْیٌِای اص ػولکشد دػت یبثذ .ایي دس حبلی اػت کِ تبکٌَى ّیچگًَِ پهظٍّؾ
هذًٍی دس خلَف چشخِّبی ؿجبًِسٍصی ٍ ٍیظگهیّهبی ؿخلهیتی دس ایهشاى كهَست ًگشفتهِ
اػت .اصایيسٍ پظٍّؾ حبضش دس پهی پبػهخگَیی ثهِ ایهي ػهؤال اػهت کهِ آیهب ثهیي گًَهِّهبی
ؿخلیتی هختل

ٍ تیپّهبی ؿهجبًِسٍصی (كهجحگبّی -ؿهبهگبّی) ثضسگؼهبالى ؿهْش اكهفْبى

تفبٍت هؼٌبداسی ٍخَد داسد؟
ريش
پظٍّؾ حبضش یک پظٍّؾ تَكیفی اص ًَع ػلی هقبیؼهِای اػهت کهِ خبهؼهِ آههبسیای ؿهبه
صًبى ٍ ههشداى  20تهب  60ػهبل ػهبکي ؿهْش اكهفْبى دس ػهبل  1393سا دس ثشههیگیهشد ٍ ًوًَهِی
اص خلت هـبسکت آصهَدًی ،هقیبع كجحی -ػلشی َّسى -اػتجشگ ( ٍ )MEQهقیبع  5ػبه
ثضسگ ؿخلیت ( )NEOسٍی ً 200فش اخشا گشدیذ ٍ ثبّن هَسد هقبیؼِ قشاس گشفهت .تؼهذاد 42
فشم ًبقق تحَی دادُ ؿذ ٍ ً 74فش ثِػٌَاى تیپ هؼتذل هؼشفی ؿذًذ .ثذیي تشتیت ً 116فش کٌهبس
گزاؿتِ ؿذًذ ٍ دس هشحلِ ثؼذ تؼذاد ً 46فش دیگش ههَسد آصههَى قهشاس گشفتٌهذ تهب تؼهذاد ًوًَهِی
ًْبیی ( )n= 100ثِ دػت آهذ .تدضیٍِتحلیه دادُّهب ثهب اػهتفبدُ اص ًهشمافهضاس آههبسی ٍ spss 16
سٍؽ آهبسی تحلی ٍاسیبًغ چٌذ هتغیشُ (هبًَا) اًدهبم گشدیهذ .هیهبًگیي ػهٌی گهشٍُ تشخیحهبت
كجحگبّی  ٍ 53گشٍُ ؿبهگبّی  47ثَد.
Langford- Glendon

1
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هَسدثشسػی ثِكَست دس دػتشع ٍ ثِ تؼذاد ً 100فش اًتخبة ؿذًذ ثذیي تشتیت کِ دس اثتذا پهغ
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ابزار
پرسشىبمٍ صبحگبَی  -شبمگبَی ( :1)MEQپشػـٌبهِ كجحگبّی  -ؿبهگبّی ( )MEQیهک
پشػـٌبهِی  19ػؤالی اػت کِ ثِهٌظَس هـخق کشدى سیخت ؿجبًِسٍصی افشاد تَػهظ ّهَسى ٍ
اػههتجشگ ( )1976تههذٍیي ؿههذُ اػههت .ػههؤاالت پشػـههٌبهِ داسای تؼههذاد گضیٌههِّههبی هتفههبٍت ٍ
ًوشُگزاسی اختلبكی اػت ٍ ثب پشػؾ اص ػبػبت خهَاةٍثیهذاسی ٍ تشخیحهبت ػهبػبت ثهذًی
ثشای کبسّبی ثذًی ٍ رٌّی ،سیخت ؿجبًِسٍصی فشد سا تؼییي هیکٌذ .گضیٌِّبی پشػـهٌبهِ داسای
اسصؽّبی هؼبٍی ًیؼتٌذ ٍ ثش اػهبع تحلیه ّهبی اٍلیهِ ػهبصًذگبى آى ثهِ گضیٌهِّهبی ثشخهی اص
ػؤاالت اسصؽّبی هتفبٍتی اص ػبیش ػهؤاالت دادُ ؿهذُ اػهت .داهٌهِ ًوهشات اص  16تهب  86هتغیهش
اػت ٍ ًوشُ ثبالتش ًـبىدٌّذُ كجحگبّی ثَدى ثیـتش اػت ٍ ًوشُ پبییيتش ًـهبًِ ؿهبهگبّی ثهَدى
ثیـتش اػتً .ؼخِ اكلی  MEQافشاد سا دس  5عجقِ ثشحؼت ًوشُؿبى دػتِثٌذی ههیکٌهذ70-86 :
کبهدا كجحگبّیً 59-69 ،ؼهجتبا كهجحگبّی 42-58 ،هؼتهذلً 31-41 ،ؼهجتبا ؿهبهگبّی ٍ 16-30
کبهدا ؿبهگبّی ،ایي پشػـٌبهِ اص ّوهبٌّگی دسًٍهی کهبفی ثشخهَسداس اػهتّ .وجؼهتگی دسًٍهی
ػؤالّب ثیي  -0/02تب  +0/61ثب هیبًگیي  +0/2ثِدػتآهذُ اػهت .چلیؼهٌکی ٍ ّوکهبساى ()1999
آلفبی کشًٍجبف آصهَى سا دس  ٍ 0/78اًذسػَى ٍ ّوکهبساى ( )2005ضهشیت پبیهبیی اًهذاصُگیهشی
هکشس آصهَى سا  0/77گضاسؽ کشدًذ .پبیبیی ایي آصهَى دس ایشاى ثهب اػهتفبدُ اص سٍؽ ثبصآصههبیی
دس پظٍّؾ ػیؼی صادگبى ،ؿهیخی ٍ احوهذیبى  0/74ثهِ دػهت آههذ (ػیؼهی صادگهبى ،ؿهیخی ٍ
فصلنامه

احوذیبى.)1390،
پرسشىبمٍ شخصیتی  5عبمل وئً ( :2)NEOFFIایي پشػـٌبهِ تَػظ هک کشی ٍ کبػهتب ()2003
هؼشفی ؿذ ٍ ؿبه  60ػؤال اص  NEO-PI-Rاػهت ٍ  5ثؼهذ ػوهذُ ؿخلهیت سا اًهذاصُ ههیگیهشد کهِ
ػجبستٌذ اص :سٍاىآصسدُگشایی (پبیذاسی ػبعفی) ،ثشٍىگشایی (دسٍىگشایی) ،پزیشا ثَدى (پهشدُپَؿهی)،
تَافقی ثَدى (ػتیضُخَیی) ٍ هؼئَلیتپزیشی (ثیهؼئَلیتی) .دس ایي پشػـٌبهِ ،آصههَدًیّهب ثهش اػهبع
یک هقیبع لیکشتی  5دسخِای ( ;0کبهدا هخبل  ;4 ،کبهدا هَاف ) ًظهش خهَد سا دس ههَسد ّهش ػهؤال
اػدم هیکٌٌذً .وشات هقیبع ثب خوغ ثؼتي  12آیتن ثهشای ّهش ثؼهذ ٍ ػهزغ اص ًوهشُگهزاسی هؼکهَع
Morningness-Eveningness Questionnaire
Five Factor Inventory

1
2

هقبیسِ پٌج عبهل بشرگ ضخصیت ...

ثؼضی آیتنّب ،ثِ دػت هی آیهذ اثهضاس ثهِ کهبس گشفتهِ ؿهذُ تشخوهِای اص  NFOFFIاػهت کهِ تَػهظ
هدصادُ ( )1381آهبدُ ٍ اسایِ ؿذُ اػت .سٍایی ٍ پبیبیی ایي آصهَى دس ایشاى دس پظٍّؾّبی هختله
ثِ اثجبت سػیذُ اػت ثِػٌَاىهثبل ؿکشی ٍ ّوکبساى دس ػبل  1385پبیبیی ایي آصهَى سا ثشای ػَاهه
سٍاىسًدَسخَیی ،ثشًٍگشایی ،تَافقی ثَدى ،ثبصثَدى ٍ ٍخذاىگشایهی ،ثهِ تشتیهت ،0/79 ،0/69 ،0/79
 0/83 ٍ 0/55گضاسؽ کشدُاًذ کِ ًـبىدٌّذُ ثجبت هغلَة آهبسی هیثبؿذ (ح ؿٌبع.)1385،
هک کشی ٍ کبػتب ( )2004دس هغبلؼِای ثش سٍی ً 1492فش پبیبیی ایي پشػـهٌبهِ سا ثهِ سٍؽ
آلفبی کشًٍجبف ثشای پٌح ػبه سٍاى سًدَس خَیی ،ثشٍىگشایی ،پزیشؽ ،تَاف ٍ ٍظیفِؿٌبػهی
ثِ تشتیهت  0/79 ٍ 0/0،69/75 ،0/80 ،0/86گهضاسؽ کشدًهذ .دس پهظٍّؾ هحوهذی (ً )2011یهض
ضشیت آلفبی کشًٍجبف ػَاه سٍاى سًدهَس خهَیی ،ثهشٍىگشایهی ،ثهبصثَدى ثهِ تدشثهِ ،تَافه ٍ
هؼئَلیتپزیشی ثِ تشتیت  0/81 ٍ 0/68 ،0/73 ،0/77 ،0/86ثِ دػت آهذ.
یبفتٍَب
دس خذٍل ؿهوبسُ  ،1ؿهبخقّهبی تَكهیفی (هیهبًگیي ٍ اًحهشاف هؼیهبس) هتغیشّهبی پهظٍّؾ
گضاسؽ ؿذُ اػت.
جذٍل  .1ضبخصّبی تَصیفی (هیبًگیي ٍ اًحزاف هعیبر) ٍیژگیّبی ضخصیتی دٍ گزٍُ پژٍّص

1
2
3
4
5

رٍاى رًجَری
بزٍىگزایی
گطَدگی
تَافقپذیزی
ٍجذاىگزایی

هیبًگیي سٍاى سًدَسی دس گشٍُ كجحگبّی ثشاثش ثب  ٍ 29/34دس گشٍُ ؿبهگبّی ثشاثهش ثهب ،32/12
هیبًگیي ثشٍىگشایهی دس گهشٍُ كهجحگبّی ثشاثهش ثهب  ٍ 24/90دس گهشٍُ ؿهبهگبّی ثشاثهش ثهب ،31/92
هیبًگیي گـَدگی دس گشٍُ كجحگبّی ثشاثش ثب  ٍ 23/34دس گشٍُ ؿبهگبّی ثشاثش ثب  ،31/24هیهبًگیي
تَاف پزیشی دس گشٍُ كهجحگبّی ثشاثهش ثهب  ٍ 35/20دس گهشٍُ ؿهبهگبّی ثشاثهش ثهب  ،25/58هیهبًگیي
ٍخذاىگشایی دس گشٍُ كجحگبّی ثشاثش ثب  ٍ 40/28دس گشٍُ ؿبهگبّی ثشاثش ثب  24/22هیثبؿذ
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ردیف

ٍیژگیّبی ضخصیتی

تزجیح صبحگبّی
اًحزاف هعیبر
هیبًگیي
8/08
29/34
8/47
24/90
7/09
23/34
7/92
35/20
3/89
40/28

تزجیح ضبهگبّی
اًحزاف هعیبر
هیبًگیي
7/65
32/12
12/17
31/92
10/60
31/24
8/79
25/58
5/87
24/22
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دس ایي پظٍّؾ ثشای تحلی اػتٌجبعی ًتبیح ،اص تحلی ٍاسیبًغ چٌذ هتغیشُ (ههبًَا) اػهتفبدُ گشدیهذُ
اػت .پیؾ اص اخشای تحلی ٍاسیبًغ دادُّبی خوغآٍسیؿذُ الصم اػت کهِ پهیؾفهشمّهبی ًشههبل
ثَدى تَصیهغ ٍ تؼهبٍی ٍاسیهبًغّهب ثشسػهی ؿهًَذ کهِ ًتهبیح آى دس خهذٍلّهبی  3 ٍ 2هَسدثشسػهی
قشاسگشفتِاًذ.
جذٍل ً .2تبیج آسهَى ضبپیزٍٍ -یلک در هَرد پیصفزض ًزهبل بَدى تَسیع ًوزات ٍیژگیّبی ضخصیت
ٍیژگیّبی ضخصیت
رٍاى رًجَری
بزٍىگزایی
گطَدگی
تَافقپذیزی
ٍجذاىگزایی

گزٍُ
صبحگبّی
ضبهگبّی
صبحگبّی
ضبهگبّی
صبحگبّی
ضبهگبّی
صبحگبّی
ضبهگبّی
صبحگبّی
ضبهگبّی

ضبپیزٍٍ -یلک
آهبرُ

درجِ آسادی

هعٌیداری

0/95
0/92
0/93
0/91
0/96
0/94
0/96
0/94
0/95
0/94

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

0/084
0/003
0/006
0/001
0/132
0/015
0/092
0/015
0/052
0/013

ّوبىگًَِ کِ دس خذٍل  2هـبّذُ هیگشدد ،فشم كفش ثشای ًشهبل ثَدى تَصیغ ًوهشات سٍاى
سًدَسی ،گـَدگی ،تَاف پزیشی ٍ خَاىگشایی دس گشٍُ كجحگبّی ،تبییذ ههیگهشددٍ ،لهی دس
فصلنامه

ًوشُ ثشٍىگشایی تأییذ ًویگشدد .ایي فشم دس هَسد ّیچیک اص ًوشات ٍیظگهیّهبی ؿخلهیت
دس گشٍُ ؿبهگبّی هَسد تأییذ قشاس ًگشفتِ اػت.
جذٍل ً .3تبیج بزرسی پیصفزضّبی لَیي ٍببکس هزبَط بِ تحلیل ٍاریبًس چٌذ هتغیزُ ٍیژگیّبی ضخصیت
ردیف

ٍیژگیّبی ضخصیت

1
2
3
4
5

رٍاى رًجَری
بزٍىگزایی
گطَدگی
تَافقپذیزی
ٍجذاىگزایی

آسهَى لَیي
درجِ آسادی اٍل درجِ آسادی دٍم
F
98
1
1/76
98
1
13/72
98
1
10/33
98
1
0/45
98
1
10/82

آسهَى ببکس
 Fهعٌبداری

هعٌبداری
0/19
0/001
2/13 0/001
0/50
0/001

0/007

چٌبًچِ دس خهذٍل  3هـهبّذُ ههیگهشدد فهشم تؼهبٍی ٍاسیهبًغ ًوهشات دٍ گهشٍُ دس سٍاى
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سًدَسی ٍ تَاف پزیشی سػبیت ؿذُ اػتٍ .لی دس ههَسد ػهبیش ٍیظگهیّهبی ؿخلهیت سػبیهت
ًـذُ اػت.
ثب تَخِ ثِ ایٌکِ پیؾّبی فشمّهبی ًشههبل ثهَدى دادُّهب ٍ تؼهبٍی ٍاسیهبًغّهب سػبیهت ًـهذُ
ًویتَاى اص آصهَى پبساهتشیک تحلی ٍاسیبًغ چٌذ هتغیشُ اػتفبدُ کشد؛ اهب ثب تَخهِ ثهِ حدهن ًوًَهِ
ثیؾ اص ً 40فش ،اػتفبدُ اص اثضاس اًذاصُگیهشی اػهتبًذاسد ،فبكهلِای ثهَدى هقیهبع اًهذاصُگیهشی هتغیهش
ٍاثؼتِ ٍ هؼبٍی ثَدى حدن ًوًَِّب هیتَاى اص آهبس پبساهتشیک اػتفبدُ کشد (هَلَی.)1386 ،
جذٍل ً .4تبیج تحلیل ٍاریبًس چٌذ هتغیزی ٍیژگیّبی ضخصیتی در دٍ گزٍُ تزجیحبت صبحگبّی ٍ ضبهگبّی
ٍیژگیّبی ضخصیت
رٍاى رًجَری
بزٍىگزایی
گطَدگی
تَافقپذیزی
ٍجذاىگزایی

هجوَع
هجذٍرات
154/28
1132/29
1271/27
2106/49
5986/47

درجِ
آسادی
1
1
1
1
1

هیبًگیي
هجذٍرات
154/28
1132/29
1271/27
2106/49
5986/47

ضزیب F

هعٌبداری

1/52
10/69
15/47
29/31
248/22

0/12
0/002
0/001
0/001
0/001

هجذٍر
سْوی اتب
0/03
0/10
0/14
0/24
0/73

تَاى آسهَى
0/35
0/89
0/97
0/99
0/99

چٌبًچههِ دس خههذٍل  4هـههبّذُ هههیؿههَد ،دس ٍیظگههیّههبی ثههشٍىگشایههی (،)F=71 ،P<0/05
گـهههَدگی ( ،)F=15/47 ،P<0/05تَافههه پهههزیشی (ٍ ٍ )F=29/31 ،P<0/05خهههذاىگشایهههی
( )F=248/22 ،P<0/05ثیي افشاد ثب تشخیحبت كجحگبّی ٍ ؿهبهگبّی تفهبٍت هؼٌهبداسی ٍخهَد
ًذاسد؛ ثٌبثشایي تفبٍتّب دس ٍیظگیّبی ثشٍىگشایی ،گـَدگی ،تَافه پهزیشی ٍ ٍخهذاىگشایهی
هَسد تأییذ قشاس هیگیشد اهب ٍیظگی سٍاى سًدَسی تفبٍت هؼٌبداسی ًذاسد.
بحث ي وتیجٍگیری
ًتبیح پظٍّؾ حبضش ًـبى داد ثیي ٍیظگهیّهبی ؿخلهیتی دس افهشاد ثضسگؼهبل داسای تشخیحهبت
كجحگبّی ٍ ؿبهگبّی ،ثشای ٍیظگیّبی ثشٍىگشایی ،گـَدگی ،تَاف پزیشی ٍ ٍخذاىگشایهی
تفبٍت هؼٌبداسی ٍخَد داسد.
پظٍّؾّبی پیـیي دس خَاهغ دیگش ًیض ػوذتبا ًـبى دادُاًذ کِ تیپ كجحگبّی ثیـهتش ثهب كهفبت
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داسد؛ اهب دس ٍیظگی سٍاى سًدَسی ( )F=1/52 ،P<0/05ثیي دٍ گشٍُ تفهبٍت هؼٌهیداسی ٍخهَد
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ٍظیفِؿٌبػی ،ثبٍخذاى ثَدىٍ ،اقغگشایی ،تَاف ٍ هؼئَلیتپزیشی دس استجبط اػهت (ساًهذلش2008 ،؛
دیبص هَسالغ2007 ،؛ هَسٍ ٍ لیَی2009 ،؛ ثِ ًق اص اٍسثبى ،هگیَسیذا ٍ سیگَ .)2011 ،دلی ػوهذُ
آى ًیض هیتَاًذ ثِ ایي هغلهت ثهبصگشدد کهِ افهشاد كهجحگبّی تفکهشگهشا ّؼهتٌذ ٍ دس سفتبسؿهبى ثهِ
تدشثیبت تَخِ داسًذ ٍ ػولکشدؿبى ثهش اػهبع هٌغه ٍ تحلیه اػهتً ،هِ احؼبػهبت ٍ اسصؽّهبی
ؿخلی ،ػهدٍُ ثهش ایهي ،آىّهب سفتبسّهبی هـهبسکتی داؿهتِ ٍ دس خبهؼهِ ثهِكهَست سػهوی سفتهبس
هیکٌٌذ ،دسحبلیکِ افشاد تیپ ػلشی ثیـتش ػجک تفکش ًوبدیي (تخیلی/ؿَْدی) داؿتِ ،هؼهتق تهش
ػو کشدُ ٍ دس ثشاثش اػتبًذاسدّبی ػٌتی هقبٍهت ًـبى هیدٌّذ ٍ ثیـتش ثب گـهَدگی ،ثشًٍگشایهی ٍ
سٍاىسًدَسی ّوشاُ ّؼتٌذ.
ػدٍُ ثش ایي ثشای تجییي یبفتِّبی ثِدػتآهذُ اص ایي پظٍّؾ هیتَاى ثِ هَاسد صیش اؿبسُ ًوَد:
دس اثتههذا ثبیههذ ثههِ ایههي ًکتههِ اؿههبسُ کههشد کههِ افههشاد كههجحگبّی دس ثشاثههش قههَاًیي ٍ هلضٍهههبت
پزیشفتِؿذُی اختوهبػی هغیهغتشًهذ ٍ ثهِ ّوهیي ٍاػهغِ تَافه پهزیشی ثهبالتشی سا اص خهَد ًـهبى
هیدٌّذ؛ اص ػَی دیگش افهشاد كهجحگبّی ثهٍِاػهغِی ایٌکهِ دس خبهؼهِ ثهِكهَست هـهبسکتی ٍ
هحتشهبًِ سفتبس هیکٌٌهذ اًتظهبس ههیسٍد کهِ ایهي سفتهبس ثهٍِاػهغِی تَافه پهزیشی ثهبال دس آىّهب
ؿههک گشفتههِ ثبؿههذ .دس هقبثهه افههشاد ؿههبهگبّی هوکههي اػههت ثههٍِاػههغِی سفتههبس خؼههَساًِ ٍ
تَْسآهیضتشی کِ اص خَد ًـبى هیدٌّذ چٌذاى خَد سا دسگیش ٌّدبسّبی اختوبػی ًذاًٌذ ٍ ّوهیي
اهش ػجت هیؿَد کِ آىّب ًؼجت ثِ افشاد كجحگبّی ًوهشات پهبییيتهشی دس هیهضاى تَافه پهزیشی
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کؼت کشدُ ثبؿٌذ.
اصآًدبییکِ ؿبهگبّیّب ثیـتش ثِ فؼبلیتّبی خدقبًِ ٍ آصاد ههیپشداصًهذ چٌهذاى دٍس اص رّهي
ًیؼت اگش آىّب سا افشادی خَدسأی ٍ ػتیضُخَ ثذاًینّ .وچٌیي اصآًدبییکِ افهشاد كهجحگبّی اص
یک سیتن هٌظن دس صًذگی تجؼیت هیکٌٌذ ،احتوبل ایٌکِ دس ثشاثهش خبهؼهِ ٍ ٌّدبسّهبی اختوهبػی
ًیض تجؼیت ثیـتشی ًـبى دٌّذ ثبالتش اػت دس هقبث افشاد ؿهبهگبّی ثهٍِاػهغِی ًَخهَیی ٍ حهغ
خَیی 1ثبال دس ثشاثش تَافقبت اختوبػی سغجت چٌذاًی ًـبى ًویدٌّهذ ٍ ثیـهتش ثهِ ایدهبد قهَاًیي ٍ
ٌّدبسّبی ًَ ٍ اثذاػی ػدقِهٌهذ ّؼهتٌذ .اص ػهَی دیگهش اصآًدهبییکهِ افهشاد كهجحگبّی کوتهش
اًؼغبفپزیش ثَدُ ٍ دس ػقبیذ خَد تغییشات چٌذاًی سا اػوبل ًویکٌٌذ ثِ ًظش ههیسػهذ ًؼهجت ثهِ
Sensation seeking
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قَاًیي ٍ ٌّدبسّبی اص پیؾ تؼییيؿذُ ًیض ایي اًؼغبفًبپزیشی سا ًـبى دٌّذ.
ًکتِ حبیض اّویت دیگشی کِ دس ایٌدب ثبیذ ثهش آى تأکیهذ ؿهَد استجهبط ثهیي ثجهبت ؿخلهیتی ٍ
ػیؼتن ػشٍتًَشطیک اػت ،دسٍاقغ ػشٍتًَیي دس تٌظین سیتن ؿجبًِسٍصی ًقؾ هْوی ایفب هیکٌهذ
(دی یًَگّ ،بؿش ،خیکک ٍ ّوکبساى2006،؛ ًبتبلی ٍ آلضاًهی ،)2001،ثٌهبثشایي تفهبٍت دس ایهي
ػیؼتن کِ ًبؿی اص تفبٍتّبی ثیي فشدی ًیض هیتَاًذ ثبؿذ ،ثِػٌَاى یکی اص ػَاهه تأثیشگهزاس دس
تفبٍت ثیي تیپّبی ؿخلیتی كجحگبّی ٍ ؿبهگبّی ثِحؼبة هیآیذ ،ثِ ایي كَست کهِ افهشاد
كههجحگبّی ثههٍِاػههغِی تٌظههین هههٌظن ػیؼههتن ػههشٍتًَشطیک خههَد ،ثجههبت ثیـههتشی دس چشخههِ
ؿجبًِسٍصی داسًذ ٍ ثِ ّویي ٍاػغِ هوکي اػت دس كفبت ؿخلیتی ًیض ثجهبت ٍ اًؼغهبفپهزیشی
ثیـتشی سا ًـبى دٌّذ کِ یکی اص ًتبیح آى سا هیتَاى دس تَاف ٍ هغیغ ثهَدى ًؼهجت ثهِ قهَاًیي اص
پیؾ تؼییيؿذُی اختوبػی هـبّذُ کشد ،ثِ ّویي تشتیت هیتَاى پشخبؿهگشی ٍ ثهشٍص خلهبیق
ضذاختوبػی دس افشاد ؿبهگبّی سا حبك ثذکبسکشدی دس ػیؼهتن ػهشٍتًَشطیک آىّهب داًؼهت
کِ اغلت خَد سا ثِ ؿک ػذم تَاف پهزیشی ٍ ّوچٌهیي ػهغع پهبییي هؼهئَلیتپهزیشی دس افهشاد
ؿبهگبّی ًـبى هیدّذ .دسػیيحبل تٌَععلجی ثب اًتقبلدٌّذُّبی دٍپبهیٌشطیکی ّوهشاُ اػهت کهِ
ایي اهش ؿبیذ ثتَاًذ كفبت حغخَیی ٍ تکبًـگشی دس افشاد تیپ ػلشی سا تَخیِ کٌذ.
اصآًدبییکِ ادثیبت پظٍّـی دسصهیٌِی استجبط ثیي تیپّهبی ؿهجبًِسٍصی ٍ سٍاى سًدهَسی ثهش
ٍخَد ساثغِی هٌظن ٍ قبػذُهٌذی تأکیذ ًذاؿتِ ٍ دس ًتبیح پهظٍّؾّهبی پیـهیي ًتهبیح هتٌبقضهی
( ،)2007هَسٍ ٍ ّوکبساى ( )2009ثِ ایي ًتیدِ سػهیذًذ کهِ ثهیي تیهپ كهجحی ثهب سٍاىسًدهَسی
ساثغِی هثجتی ٍخَد داسد ٍ دس پظٍّؾ هکبػی ٍ سٍکیتی ( ،)1998ثبلؼکغ ثهیي تیهپ كهجحی ٍ
سٍاىسًدَسی ّوجؼتگی هٌفی کوی گضاسؽ کشدُاًهذ .ثهش ایهي اػهبع ثهِ ًتیدهِی قغؼهی اص ایهي
فشضیِ ًویتَاى دػتیبفت .دسحبلیکِ قضبٍت دقی تش دس ایي هؼئلِ ًیبصهٌذ پظٍّؾّهبی ثیـهتش
دس ایي صهیٌِ هیثبؿذ تب ثتَاى ثب اػتٌبد ثش آىّب ثهِ ًتیدهِی هؼتجهشی دػهتیبفهت .قبثه رکهش اػهت
حدن ًوًَِ پهظٍّؾ حبضهش کوتهش اص هغبلؼهبت پیـهیي دس ایهي صهیٌهِ ثهَد ٍ ؿهبیذ اگهش ًوًَهِی
گؼتشدُتشی هَسدثشسػی قشاس هیگشفت ًتبیح ٍاقؼیتشی سا ًـبى هیداد.
پیـٌْبد هیؿَد کِ دس پظٍّؾّبی آیٌذُ ًوًَِ ثهب حدهن ثضسگتهش ٍ ثهب دس ًظهش گهشفتي ثشخهی
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ػَاه هبًٌذ خٌؼیت (ثِ تفکیک) ٍ دس ًظش داؿتي ػي افشاد کِ هیتَاًذ هؤثش دس سیهتن ؿهجبًگبّی
ثبؿذ اًدبم گیشد ٍ ّوچٌیي دس پظٍّؾّبی آیٌهذُ اًتخهبة ًوًَهِ اص گهشٍُ هؼتهذل ّهن كهَست
گیشد تب ضوي ثشسػی ًتبیح ،اهکبى هقبیؼِ ًتبیح هشثَط ثِ ّش ػِ گشٍُ ًیض فشاّن گهشددّ .وچٌهیي
ثبهغبلؼِی هَضَع سیتن ؿجبًِسٍصی دس ًوًَِی ثبلیٌی ٍ هجبحث دسهبًی ؿهبیذ دس سٍیهِی دسههبًی
ًیض ؿبّذ تغییشاتی ثبؿین.
مىببع
اًلبسی ،هحوهذ اػهوبػی ؛ دلهَی ،هحوذسضهب؛ سٍصثْهبًیً ،ؼهیجِ ( .)1390ؿخلهیتّهبی كهجحی ٍ ثؼهذاصظْشی
کبسکٌبى ٍ تأثیش آى ثش ػشهبیِی سٍاىؿٌبختی ػبصهبى ثش اػبع هذل ( )Fered lutansهغبلؼِی ههَسدی:
ثیوبسػتبىّبی دٍلتی ٍ خلَكی ؿْش اكفْبى .هذیشیت اعدػبت ػدهت.233-243 ،2 ،9 ،
آخی چی ،ثیتب؛ ًبدسی اهیش؛ قبیوی ،فبعوهِ ( .)1389ساثغهِ ٍیظگهیّهبی ؿخلهیتی صًهبى هؼتهبد ثهب ًظهن اختوهبػی.
فللٌبهِ ًظن ٍ اهٌیت اًتظبهی.69-49 ،4،2،
توٌبیی فش ،هحوذسضب؛ هٌلَسی ًیک ،اػظن (ً .)1390هَع ؿٌبػهی ؿهجبًِسٍصی ٍ تفهبٍتّهبی ػهجک یهبدگیشی ٍ
تفکش اٍلیي ّوبیؾ یبفتِّبی ػلَم ؿٌبختی دس تؼلین ٍ تشثیت .داًـگبُ فشدٍػی هـْذ.230-223،
چبپبسیً ،ؼشیي ( .)1392ثشسػی ًقؾ ٍیظگی ؿخلیتی ،ػولکشد خبًَادُ ٍ ثبٍسّبی دیٌی دس پیؾثیٌی ػجکّهبی
هقبثلههِ ثههب اػههتشع دس داًههؾآهههَصاى دختههش دٍسُ هتَػههظ ؿههْش اكههفْبى پبیههبىًبهههِ کبسؿٌبػهی اسؿههذ.
سٍاىؿٌبػی ػوَهی .داًـگبُ اكفْبى.
حؼیٌی ،صّشا؛ خلقی ،صّشا؛ خبثشی ،ػویِ؛ كذیقی ،اکشم؛ كهبلحیٍ ،خیْهِ؛ تقَیضهی ،هتهیي ٍ ّوکهبساى(.)1392
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هدلِ ػلوی پضؿکی قبًًَی.173-165 ،4 ٍ 1 ،19 ،
ح ؿٌبع ،حؼي ( .)1385عشح پٌح ػبهلی ٍیظگیّبی ؿخلی .ؿیشاص :اًتـبسات داًـگبُ ؿیشاص.
دػتَساًی ،هْشاى؛ پَسیَػ  ،ػیبٍؽ ( .)1391ثشسػی ساثغِ ٍیظگیّبی ؿخلهیتی ٍ ػهدهت سٍاًهی ثهب سضهبیت
ؿغلی کبسکٌبى فللٌبهِ ًظبست ٍ ثبصسػی.20 ،6،
ساثیٌض ( .)13 81سفتبس ػبصهبًی .تشخوِ :ػلی پبسػبییبى ٍ هحوذ اػشاثی .تْشاى :دفتش پظٍّؾّبی فشٌّگی.
ؿفیؼیتجبس ،هْذیِ؛ خذاپٌبّی ،هحوذ کشین ٍ كهذ پهَس كهبلع ( .)1387ثشسػهی ساثغهِ ّهَؽ ّیدهبًی ٍ ػَاهه
پٌحگبًِ ؿخلیت دس داًؾآهَصاى .هدلِ ػلَم سفتبسی.181-173 ،2 ،2 ،
ؿَلتض ،دٍاى (ً .)1392ظشیِّبی ؿخلی .تشخوِ :یحیی ػیذ هحوذی .تْشاىٍ :یشایؾ.
ػیؼیصادگبى ،ػلی؛ ؿیخی ،ػیبهک؛ اػذی هدهشُ ،ػهبهشُ ( .)1392هقبیؼهِ ؿهبدی ٍ سضهبیت اص صًهذگی دس ثهیي
تیپّبی ؿجبًِسٍصی .هدلِ پضؿکی اسٍهیِ.20-12 ،1 ،25 ،
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- ثشسػی ساثغِی ثیي تیهپّهبی ؿهجبًِسٍصی (كهجحی.)1390(  لید، ػیبهک؛ احوذیبى، ػلی؛ ؿیخی،ػیؼیصادگبى
.145-137 ،2 ،22 ،ِ هدلِ پضؿکی اسٍهی.ػلشی) ٍ اضغشاة دس داًـدَیبى
ُ داًـهگب، پبیبىًبههِ کبسؿٌبػهی اسؿهذ، ٌّدبسیبثی پشػـٌبهِ پٌح ػبهلی ؿخلیت.)1377( هیشتقی،گشٍػی فشؿی
.تشثیت هذسع
.ِ اًتـبسات پَیؾ اًذیـ: اكفْبى. دس ػلَم سفتبسیSPSS  ساٌّوبی ػولی.)1386(  حؼیي،هَلَی
.44-41 ،210 ، هدلِ تذثیش. ؿخلیتّبی كجحی ٍ ثؼذاصظْشی؛ خغذاى ٍ چکبٍاى.)1388( ِْ ال،ًبكشیًظاد
 آههَصؽ صیؼهت. سؿهذ. فل ًهبم آهَصؿهی تحلیلهی ٍ اعهدع سػهبًی. سیتنّبی ػیشکبدیي.)1393(ِ فشؿت،ًلشی
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