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 یخواه جانیو ه اگرامینیا یتیشخص پیبر اساس ت یروان تیامن ینیبشیپپژوهش حاضر  رد :چكيده

توصیفی  پژوهش روش شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.  تیسال کانون اصالح و ترب71-71  دختران

سال کانون اصالح و  71-71دختران  کلیه شامل پژوهش حاضر آماری از نوع همبستگی است.  جامعه

نفر از  791بردند میباشد.  حجم نمونه تعداد در این کانون به سر می 7931شهر اصفهان که در سال  تیترب

دختران کانون اصال ح و تربیت بودند. که با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به سه پرسشنامه 

 داده تحلیل و یهتجز منظور امنیت روانی، تیپ های شخصیتی اینیاگرام و هیجان خواهی پاسخ دادند. به

 به نتایج و شد. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده آوری جمع های

بیانگر این نکته بود که بین تیپ های شخصیتی اینیا گرام و امنیت روانی رابطه معنا دار وجو  آمده دست

رابطه معنا دار وجود دارد در نتیجه دارد و همچنین بین مولفه های هیجان خواهی و امنیت روانی نیز 

 میتوان امنیت روانی را بر اساس تیپ های شخصیتی اینیا گرام و هیجان خواهی پیش بینی کرد.  

 خواهی. امنیت روانی، تیپ های شخصیتی اینیا گرام، هیجان واژگان کليدی :

 

 مقدمه

امنیت و سالمت روان افراد بیش از پیش  به اهمیت ن ها لزوم توجهدر قرن حاضر با توجه به مسایل و عوامل تاثیر گذار بر زندگی انسا

احساس میشود و لذا توجه به عوامل مرتبط با امنیت روانی افراد امری ضروری است از جمله این عوامل شاید بتوان، تیپ شخصیتی و 

خوشی و  ، عیین محدودیت های موفقیترکسی شخصیتی دارد و شخصیت شما به ته . را نام برد. همچنین میزان هیجان خواهی افراد

 موهبتکنیم و اگر بگوییم که شخصیت شما یکی از مهمترین ما درباره شخصیت صحبت می . خرسندی در زندگی شما کمک می کند

نده گیری بسیاری از جنبه های زندگی شما کمک کرده است و در آی. شخصیت شما تا حاال هم به شکلایمیی نکردهگو گزافه شماست های

 . نیز به همین کار ادامه می دهد
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برای  و اجتماعی خطرات جسمی جدید و پیچیده و همچنین تمایل به پذیرش ، هیجان خواهی به صورت نیاز به هیجانات و تجارب متنوع

های  در موئقعیت که رفتار های آنها را ، افراد هیجان خواه ویژگی های شخصیتی خاضی دارند ، حصول به اینگونه تجارب تعریف شده است

خطر کردن برای رسیدن به این تجارب  و گرایش به سوی کسب تجارب جدید . ویژگی اساسی افراد هیجان خواهمتفاوت هدایت میکند

جدید و تازه در محیط زندگی خود هستند و حاضرند آن را به بهای سنگین در   هایهیجان خواهان دایما در جستجوی محرک. است

آنها به احتمال بیشتری افرادی  . دن حیثیت و اعتبار اجتماعی و حتی سالمتی جسمانی و حیات خود به دست آورندمعرض خطر قرار دا

 .(7،7939کسل و بی حوصله میشوند)شولتز و شولتز ، ماجرا جو و برونگرا هستند که از تکرار و یکنواختی خسته

 بيان مسئله

 مختلف های حوزه امنیت در تامین، بشر اساسی های دغدغه از یکی باز دیر از که چنان ،بوده بشر غریزی و های اولیه نیاز از یکی امنیت،

 بیرونی و درونی امنیت بخش دو به امنیت .دهد می و داده رخ حفظ امنیت و تأمین برای هاصلح و هاجنگ از بسیاری .است بوده زندگی

 و صنعت رشد با دهد. تشکیل می را فرد هر سالم زندگی فاکتورهای ترین مهم از یکی روانی، امنیت یا درونی دسته بندی می شود. امنیت

 است. همچنین آمده پدید آن در خاصی های پیچیدگی و شده خوش تغییرات دست نیز اجتماعی روابط جوامع، شدن پیچیده و تکنولوژی

 موارد از بسیاری اجتماعی و اعتبار عشق، است،سی زندگی، به امید اجتماعی، طبقه شغل، نظیر روانی، امنیت گذار بر تأثیر های متغیر

 توجه اند. با داده اختصاص خود به را ای گسترده های حوزه و ها ساخت ، نمایند مختل یا تضمین را افراد روانی امنیت توانندمی که دیگری

 ابعاد در تحول و رشد برای امنیت روانی به انسانی و سالم جامعه نیاز است، جامعه یک روانی امنیت ملزوم و الزم امنیت اجتماعی اینکه به

قابل  غایی و متوسط ابتدایی، هدف هر که است روانی آرامش و امنیت سایه در زیرا ، است رفاه و آسایش به نیاز از بیشتر زندگی، گوناگون

 و وظیفه ترین مهم جمعی، امشآر و امنیت روانی ویژه به آن، ابعاد همۀ در امنیت تأمین رو، این از است، یافتنی تحقق و دسترسی

طرفی متغیرهای زیادی وجود دارند که می توانند  (. از7931رود )گروسی،  می به شمار جوامع و ها ملت خواسته و ها دولت مسئولیت

و قابلیت امنیت روانی را تحت تاثیر قرار دهند در این پژوهش به بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و هیجان خواهی بر عنصر امنیت روانی 

تئوری  ،یکی از تئو ریهای جالب در زمینه تیپهای شخصیتیپیش بینی امنیت روانی با توجه به متفیر های مذکور پرداخته می شود. 

 نارن"خصوصا روانشناسان بعدهاتوسط و شد مطرح روسی بزرگ عارف و دانشمند جورجیوف توسط این تئوری در ابتدا .تانیاگرام اس

ای در نشناسی گردید و تا کنون پژوهشهای زیادی در ابعاد گوناگون روی آن صورت گرفته است و اکنون جایگاه ویژهیطه رواح وارد "2جو

 از 9جورجیوف هدف . است مدرن روانشناسی و شرقی عرفان از ترکیبی واقع در گانه نه هایتیپ یا جهان پیدا کرده است. تئوری انیاگرام

زیرا جورجیوف بر این . شخصیت انسان و ارائه راهکار برای رشد و خود آگاهی بیشتر انسان بوده استاین زمینه شناخت ابعاد  در تحقیق

 شخصیتی تیپ نه به را انسانها او. بود نخواهد دیگران به کمک نیز و خود به کمک به قادر نشناسد، درستی به را خود انسان تا باور بود که

 است شده ارائه شخصیت در زیادی شناسیهای تیپ کنون تا .ضعف خاص خود می باشد هر تیپ دارای نقاط قوت و که کند می تقسیم

 (. 7933)دارابی،  . اندازه انیاگرام کامل و جامع نبوده است به ولی

ه عنوان نیاز ب با (7331)1 زاکرمن ینظریه انـتخاب شده است، براساس پیش بینمتغیر  دومین در این پژوهش به عنوان خواهیهیجان

خواهی یکی از ویژگیهای شـده است.هیجان تـعریف پذیریسابقه و تمایل به مخاطرهبدیع و بـی های گوناگون، پیچیده،تجارب و احساس

                                                           

3 . Schultz& Schultz 

3. .Narenjo 

1 . Giorgiof 
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 های جسمی،و شدید و میل به پذیرش مخاطره پیچیده بدیع، جدید، وجوی احساسات و تجربیاتشخصیتی است که به وسیلهء جست

 ینظریه (.2001،و همکارن 7)لگراند تعریف شده است احساساتی تجربه نمودن چنین یی به واسطهقانونی و مال اجتماعی،

زاکرمن  یبراساس نظریه تحریکات شدید و متنوع نیاز دارند. به باالیی دارند، خواهیکند که افرادی که هیجانبیان می (7331زاکـرمن)

 خواهی در سطح بـاالییای از تحریک برسند.افرادی که در ویژگی هیجاند تا به سطح بهینهزننفعالیتی می هر خواه دست بهافراد هیجان

نحرف به گروه همتایان م تحریکات غیرقانونی و پیوستن هایی برای ابداع،کنند که برای آنها فرصتوجو میمحیطی را جست دارند، قـرار

  .(2001و همکاران،  2یابند)کاسپیخود می هایویژگی گاهی متناسب و سازگار باخواه جایافراد هیجان ترتیب این و به فراهم سازد

 اهميت و ضرورت پژوهش

سالمت افراد جامعه است که از اهمیت بسزایی بر خوردار است زیرا جوامع انسانی بدون حفظ سالمت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و 

 . نی روابط انسانی را مختل و در نتیجه احساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می کندبیماری و نا توا . استمرار خود را حفظ کنند

همانگونه که بهداشت بعنوان وظیفه علم طب و در حیطه علوم پزشکی از اهمیت شایانی بر خوردار است و حفظ سالمتی جسمانی افراد 

بگیرد مورد توجه خاص متخصصین و دست اندر کاران قرار  باید عه نیزروانی فرد فرد جام و امنیت بهداشت و سالمت ، بدان وابسته است

 . زیرا که سالمت و روانی افراد هر جامعه باعث سالمت وامنیت کل آن جامعه خواهد شد.

 تحقيق فرضيه های

 بین تیپ شخصیتی اینیاگرام و هیجان خواهی با امنیت روانی رابطه وجود دارد.  

 ینیاگرام و امنیت روانی رابطه وجود دارد.بین مولفه های تیپ شخصیتی ا

 بین مولفه های هیجان خواهی و امنیت روانی رابطه وجود دارد.

 خواهی  هيجان

پیچیده و شدید و تمایل به مخاطره  ، تازه ، میل به هیجانها و تجربیات متنوع "هیجان خواهی را به این صورت تعریف می کند زاکرمن

وی با استفاده از روش تحلیل عاملی چهارعنصرهیجان خواهی را مشخص "نی و مالی به خاطر چنین تجربه ایقانو ، اجتماعی ، جویی بدنی

 ، 2001،شولتز و شولتز )بازداریی زدایی و حساسیت نسبت به یکنواختی ، تجربه جویی ، کرد که عبارتند از : هیجان زدگی و ماجراجویی

 (.ترجمه سید محمدی

پیچیده و شدید و تمایل به مخاطره  ، تازه ، میل به هیجانها و تجربیات متنوع "این صورت تعریف می کند هیجان خواهی را به زاکرمن

وی با استفاده از روش تحلیل عاملی چهارعنصرهیجان خواهی را مشخص "ایقانونی و مالی به خاطر چنین تجربه ، اجتماعی ، جویی بدنی

شولتز و شولتز  )بازداریی زدایی و حساسیت نسبت به یکنواختی ، جوییتجربه ، یکرد که عبارتند از : هیجان زدگی و ماجراجوی

 (.ترجمه سید محمدی،2001

                                                           

3 .Legrand 

3 Caspi 
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توجه داشته باشید که یکی از عناصر کلیدی در هیجان خواهی تمایل به پذیرش خطرهاست. کارهای انجام شده روی رفتار اکتشافی   

شد، موجود زنده تمایلی به اکتشاف )جستجوی احساسها و تجارب جدید ( کردن نشان می دهند وقتی که اکتشاف مستلزم خطرکردن با

ندارد. خطرات موجب ترس می شوند که با رفتار اکتشافی سازگاری ندارد. برخی از نظرات مربوط به رفتار اکتشافی نشان می دهند که 

پردازند، منطقی به نظر می انگیختگی به اکتشاف میترس موجب سطوح باالیی از انگیختگی می شود. اگر موجودات زنده برای افزایش 

رسد موجوداتی که ترس را تجربه می کنند دست به اکتشاف نزنند، زیرا انگیختگی در آنها قبل از دست زدن به اکتشاف در سطح بهینه 

اکتشافی همخوانی ندارد. زاکرمن قادر بود سازد. این نظریه با نظریه رفتار عالئم وابسته به بقا را معطوف میاست، انگیختگی باال، توجه به 

توان درکل در مورد ویزگی های افراد زیادهیجان خواه می افرادی را که برای اکتشاف کردن مایل به پذیرش خطر بودند شناسایی کند.

به ، کنندیع رانندگی میسر ،نوشندالکل می، کشندسیگار می ، گفت که افراد زیاد هیجان خواه به احتمال بیشتری دارو مصرف می کنند

سفر می کنند. از لحاظ  زنند و به مکانهای خطرناکدست به مخاطرات جسمانی می، کنندقماربازی می ، آمیزش جنسی مکرر می پردازند

ناهمرنگ با جماعت هستند و جلوی ، جسورند ،خودمختارند ، ز افراد زیادهیجان خواه بصورت خودمحور برون گرا هستندشخصیتی نی

دهند و تحریک دیداری پیچیده جانات خود رانمی گیرند. از لحاظ شناختی افراد زیادهیجان خواه نمادها و شکلها را سریعتر تشخیص میهی

از لحاظ نگرشهای جنسی  ، ابهام را بهتر تحمل می کنند ، آنها نگرشهای مذهبی و سیاسی آزاداندیشانه تری دارند ، را ترجیح می دهند

 .دهندآنها به محرک های تازه پاسخهای فیزیولوژیکی نیرومندتری نشان می ، ز لحا خودکامگی پایین تر هستندآسانگیرترند و ا

 روش پژوهش

 پژوهش حاضر از نظر هدف جز پژوهش های کاربردی است. روش پژوهش حاضر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.  

 جامعه آماری

در این کانون به سر  7931در سال  شهر اصفهان که تیسال کانون اصالح و ترب 71-71تران دخ کلیه شامل پژوهش حاضر آماری جامعه

 . نفر میباشد 220حاضر  جامعه آماری پژوهش باشد تعداد کلبردند میمی

 گيرینمونه و روش نمونه

برای برآورد حجم نمونه استفاده  انمورگ در مواردی که واریانس جامعه یا درصد خطا را در اختیار نداشته باشیم می توانیم از جدول

این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد و چنانچه با فرمول تعیین حجم نمونه کوکران محاسبه کنیم معموال تعداد نمونه کمتری  نماییم.

ساله کانون  71تا  71نفر از دختران  791تعداد  با مراجعه به جدول مورگان حجم نمونه  بدست خواهد آمد.بنابراین در پژوهش حاضر

 اصالح و تربیت شهر اصفهان برآورد شد و روش نمونه گیری در دسترس بود.

 ابزار اندازه گيری 

 نامه به شرح زیر استفاده می شود:در پژوهش حاضر برای جمع اوری اطالعات از سه پرسش

 روش اجرای پژوهش

 های پژوهشو همچنین جمع آوری پیشنیه متغیرعات درباره موضوع ای و جمع آوری اطالمطالعات کتابخانه در پژوهش حاضر ابتدا به

 هایپرسشنامه هان شهر اصفهان و همچنین با کسب اجازه از آزمودنیوز از کانون اصالح و تربیت دختراپرداخته شد. سپس با کسب مج
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پرسشنامه به  791میل شد در نهایت تعداد ها تکتمام پرسشنامه گرفت و با نظارتی که به عمل آمد ها قرارآزمودنی در اختیار پژوهش

 صورت کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 کرونباخ برای پرسشنامه های مورد مطالعه ضريب آلفا 1جدول

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 0/ 13 امنیت روانی

 0/ 37 اینیاگرام شخصیتی تیپ

 0/ 11 خواهی هیجان

 

باشد، بنابراین درصد می 10مطالعه بیشتر از  مورد هایضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامهشود مقدار همانطور که مشاهده می

 باشند و نیاز به حذف سوالی وجود ندارد.های مورد مطالعه تحقیق دارای پایایی قابل قبولی میپرسشنامه

 ی ابعاد هيجان خواهیفيتوص اطالعات 2جدول 

 کشیدگی گیچول انحراف معیار میانه میانگین متغیر

 17/0 23/0 12/7 00/1 03/1 ماجراجویی

 23/0 01/0 11/7 00/1 70/1 تجربه جویی

 -70/0 02/0 13/7 00/3 33/1 بازداری زدایی

 01/0 -21/0 13/7 00/1 27/1 حساسیت نسبت به یکنواختی

 

محاسبه  00/97میانه برای همین متغیر با مقدار  در ادامه مقدار. می باشد03/97در ادامه مقدار میانگین متغیر امنیت روانی برابر با  

در ادامه مقدار  باشد.که دارای چولگی به راست را دارا می 03/0و مقدار چولگی با مقدار  31/9با مقدار  گردیده است. در ادامه انحراف معیار

 دارای برجستگی به سمت پایین می باشد. -29/0برجستگی با مقدار 
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 شپژوه هایفرضيه بررسی 

 .دارد وجود رابطه روانی امنیت و اینیاگرام شخصیتی تیپ هایمولفه فرضیه: بین

 1فرعی بررسی رگرسيون چند گانه فرضيه

 (ANOVAتحليل واريانس) 3جدول

 سطح معنی داری Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادی وع مربعاتممج منبع تغییرات

 000/0 297/7 727/73 1 131/11 رگرسیون

 191/71 797 219/2091 ه هاباقیماند

  791 111/2777 کل

 

یا فیشر و مقدار سطح معنی داری این آزمون به بررسی معنادار بودن رگرسیون چند گانه پرداخته  Fدر جدول فوق با توجه به مقدار آماره  

جه فرض معنادار بودن مدل رگرسیون برازش باشد در نتیدرصد می 1این آزمون کمتر از  می شود،با توجه به اینکه مقدارسطح معنی داری

 شود یعنی مدل رگرسیون خطی چند گانه مناسب می باشد.شده رد نمی

  ن معنادار بودن ضرایب رگرسیون آزمو

 ضرايب استاندارد و غير استاندارد برای متغير های پيش بين در مدل رگرسيون 4 جدول 

 ضرایب نشده ضرایب استاندارد مدل

 ردشدهاستاندا

 

 tمقدار 

 

 سطح معنی داری

 ضریب خطای استاندارد برآورد ضریب

 007/0 213/9 - 11/0 171/2 مقدار ثابت

 007/0 111/7 711/0 29/0 723/0 ماجراجویی

 007/0 191/7 991/0 27/0 909/0 تجربه جویی

 007/0 111/7 911/0 27/0 997/0 بازداری زدایی

حساسیت نسبت به 

 یکنواختی

097/0- 22/0 072/0- 793/0- 330/0 
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و سطح معنی داری این  tدهد که با توجه به آماره های رابطه دار با متغیر مالک را نشان میفوق مقادیر ضرایب رگرسیونی متغیرجدول 

)ماجراجویی،  گیرندباشد در مدل رگرسیونی قرار میمی 01/0آزمون مشخص می باشد متغیرهایی که سطح معنی داری آنها کمتر از 

 تجربه جویی، بازداری زدایی(.

باشد دیگر می 171/2برابر  های مالکبدون تأثیر متغیر امنیت روانی دهدکه در یک مدل رگرسیونی چندگانهنشان می مدل رگرسیونی

شود، همچنین تغییر یک می انحراف استاندارد در متغیر امنیت روانی 723/0اینکه تغییر یک انحراف استاندارد ماجراجویی باعث تغییر 

شود و در نهایت تغییر یک انحراف استاندارد در می انحراف استاندارد در امنیت روانی909/0انحراف استاندارد در تجربه جویی باعث تغییر 

 می شود. انحراف استاندارد در امنیت روانی997/0بازداری زدایی باعث تغییر 

داشته است و در ادامه متغیر  ( بیشترین تأثیر)مثبت( را بر متغیر مالک911/0تاندارد )در ادامه متغیر بازداری زدایی با ضریب اس

دارد. و متغیر حساسیت نسبت به  را کمترین تاثیر مثبت و مستقیمی بر متغیر امنیت روانی (711/0ماجراجویی با ضریب استاندارد )

 یکنواختی تاثیر معناداری بر متغیر امنیت روانی نداشته است.

 

 ون معنادار بودن ضرايب رگرسيون آزم

 های پيش بين در مدل رگرسيوندارد و غير استاندارد برای متغيرضرايب استان 5  جدول

  استانداردشده ضرایب نشده ضرایب استاندارد مدل

 tمقدار 

 

 ضریب خطای استاندارد برآورد ضریب سطح معنی داری

 007/0 072/9 - 11/7 131/21 مقدار ثابت

 007/0 910/7 211/0 107/0 270/0 مالگراک

 001/0 993/7 290/0 17/0 201/0 کمک کننده

 011/0 -130/0 -033/0 13/0 -707/0 رمانتیک

 007/0 191/7 170/0 11/0 930/0 موفقیت جو

 007/0 139/7 110/0 11/0 111/0 فکور

 103/0 -911/0 -091/0 10/0 -707/0 شکاک

 007/0 111/7 107/0 17/0 113/0 خوش بین

 317/0 -711/0 -071/0 10/0 -701/0 چالشگر

 001/0 131/7 927/0 10/0 233/0 صلح طلب
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 121/0 191/0 010/0 21/0 791/0 ماجراجویی

 001/0 723/7 213/0 22/0 212/0 تجربه جویی

 007/0 133/7 913/0 22/0 911/0 بازداری زدایی

حساسیت نسبت به 

 یکنواختی

012/0- 291/0 027/0- 221/0- 329/0 

 

و سطح معنی داری این  tدهد که با توجه به آماره های پیش بین با متغییر مالک را نشان میفوق مقادیر ضرایب رگرسیونی متغیرجدول 

)کمالگرا، کمک  گیرندباشد در مدل رگرسیونی قرار میمی 01/0داری آنها کمتر از آزمون مشخص می باشد متغیرهایی که سطح معنی

 جو، فکور، خوش بین، صلح طلب، تجربه جویی، بازداری زدایی(.کننده، موفقیت

می باشد  131/1برابر با بدون تأثیر متغیر های پیش بین امنیت روانی نشان می دهدکه در یک مدل رگرسیونی چندگانه مدل رگرسیونی 

می شود، همچنین تغییر یک  استاندارد در متغیر امنیت روانی انحراف 270/0دیگر اینکه تغییر یک انحراف استاندارد کمالگرا باعث تغییر 

همچنین تغییر یک انحراف استاندارد در . می شود انحراف استاندارد در امنیت روانی201/0انحراف استاندارد در کمک کننده باعث تغییر 

انحراف استاندارد در فکور باعث تغییر  می شود. نیز تغییر یک انحراف استاندارد در امنیت روانی930/0موفقیت جو باعث تغییر 

انحراف استاندارد 113/0می شود. همچنین تغییر یک انحراف استاندارد در خوش بین باعث تغییر  انحراف استاندارد در امنیت روانی111/0

می شود.  در امنیت روانیانحراف استاندارد 233/0می شود. نیز تغییر یک انحراف استاندارد در صلح طلب باعث تغییر  در امنیت روانی

و در نهایت تغییر یک  می شود. انحراف استاندارد در امنیت روانی212/0همچنین تغییر یک انحراف استاندارد در تجربه جویی باعث تغییر 

 می شود. انحراف استاندارد در امنیت روانی911/0انحراف استاندارد در بازداری زدایی باعث تغییر 

داشته است و در ادامه متغیر کمک کننده  ( بیشترین رابطه )مثبت( را با متغیر مالک107/0ین با ضریب استاندارد )در ادامه متغیر خوش ب

 ، دارد. و متغیرهای رمانتیک، شکاک، چالشگر را کمترین رابطه مثبت و مستقیمی با متغیر امنیت روانی (290/0با ضریب استاندارد )

 . تی رابطه معناداری با متغیر امنیت روانی نداشته اندماجراجویی و حساسیت نسبت به یکنواخ

 های پژوهشیيافته

 بین مولفه های تیپ شخصیتی اینیاگرام و امنیت روانی رابطه وجود دارد.  فرضیه اول :

ی پیش مقدار ضریب همبستگی، نشان دهنده همبستگی نسبتا متوسطی بین مجموعه متغیرها ، با توجه به نتایج بدست آمده در جدول 

درصد از کل تغییرات واریانس 71 باشدکهمی باشددر ادامه مقدار ضریب تعیین تعدیل شده که نشان دهنده این می با متغیرمالک بین

وابسته به متغیرهای پیش بین می باشد، بنابراین متغیر خوش بین بیشترین رابطه )مثبت( را با متغیر مالک داشته  متغیر امنیت روانی

 . است

 .(2077الندن )، (2077(، دونلت )7937(، و محمد پور)7939، اندیک )(7939)های: حجابی همسو با پژوهشنتایج 
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بینی، امنیت روانی را در پی دارد، بینی رابطه مستقیم و مثبتی با سالمت روانی دارد، زیرا خوشاند که خوشنشان داده های متعددپژوهش

مندند. رو، افرادی که امنیت روانی دارند، از سالمت روانی نیز بهرهکند، از اینروانی را فراهم مینوبه خود بستر سالمت و امنیت روانی به 

های درونی و بیرونی احساس ناامنی، ترس و طور مداوم از محرکگیرند. فردی که به های روانی از ناامنیِ روانی سرچشمه میبیشتر بیماری

ها با پرخاشگری یا اضطراب واکنش نشان شود، در بسیاری از موقعیتمعرض خطر واقع می کند، سالمت جسمی و روانی او درخطر می

ریزد، زیرا هم میدهد و در دنیای ذهنی او مدام کشمکش و حالت تدافعی وجود دارد. احساس نا امنی دائمی، متابولیسم بدن را به می

های سمت و سوی بیماریتوان است، در نتیجه، ادامه این وضع، فرد را به دستگاه ایمنی بدن، توان محدود دارد و از تحمل تنش دائمی نا

تواند احساس آسودگی شود که انسان احساس آرامش کند؛ به بیان دیگر، فردی میداد. امنیت روانی باعث می جسمی و روانی سوق خواهد

به این نتایج  پژوهشی در، (2003(. ریف و کیس )7939و اطمینان کند که احساس تهدید نکرد و امنیت روانی داشته باشد)سلیگمن،

میدهد.  را افزایش روانشناختی عمل میکند و بهزیستی روانشناختی های تنیدگی به عنوان تعدیل کننده بینی دست یافتند که خوش

 نیز تربیش وامنیت روانی داشتند میزان بهزیستی بیشتری که خوش بینی ژاپن نشان داد افرادی در همچنین مطالعه ای

 . (2001داشتند)سارافینو،

 و کنندمی انتخاب زندگی در را باشد حدی منطقی تا که باالیی شخصی معیارهای مثبت گرایی کمال با گرایی افرادهمچنین در بعد کمال 

-نشان می دخو از خوبی سازگاری آمده بوجود تغییرات در برابر افراد این همچنین . دارند روزمره های فعالیت در عملکرد خوبی

 و خود به و اعتماد نفس عزت مانند مثبت روانی درون هایزمینه یق تقویت طر از مثبت کمالگرایی دیگر عبارت به .(2003دهند)ریس،

 به را روانی سالمت شخصی عملکرد خرسندی از و رضایتمندی احساس و شخصی های پذیرش محدودیت بینی، واقع چون هاییویژگی

 که کمال است آن موید پژوهشی شواهد و بوده سویه کمالگرایی دو سازه که گفت توان می بنابراین . دهد می قرار تحت تاثیر مثبت صورت

، باشد)ریسمی همبسته تحصیلی مثبت عملکرد و زندگی در سازگاریی با مثبت کمال گرایی . نیست ناسالم و منفی صفت یک لزوما گرایی

 درماندگی حس مواد، به وابستگی قبیل از مناسب نیستند سالمتی برای که رفتارهایی انجام با نفیم کمال گرایی با افراد مقابل (.در2003

 رفتارهای سایر و باشد فرد می عهده از خارج آن انجام که باال سطح گرفتن معیارهای نظر در علت به آمده پیش های موقعیت با در مواجه

 سبک با مثبت گرایی کمال گفت توان می این نتایج تبیین در پس .دهند می اهشک سالمند افرد در را بویژه عمومی سالمت زا آسیب

 نگرش شخصی، ایجاد یک انتظارات به دستیابی مثبت، عواطف سالمتی، ایجاد مضر رفتارهای بودن پایین سازگارانه، و زندگی مناسب

 (،2072) همکاران میشود پدرسون و افراد در هزیستیب افزایش و روانی های اختالل باعث کاهش اجتماعی عملکرد افزایش و خوشبینانه

 رسیدند. ( در پژوهش های خود به نتایج مشابهی2001اندرو ) سوزان و (،2001) همکاران و شیفر

 فرضیه دوم : بین مولفه های هیجان خواهی و امنیت روانی رابطه وجود دارد.  

بدون تأثیر متغیر های  امنیت روانی دهدکه در یک مدل رگرسیونی چندگانهنشان می ها در فصل چهار مدل رگرسیونیبا توجه به یافته

شود، همچنین تغییر یک می پیش بین و تغییر یک انحراف استاندارد ماجراجویی باعث تغییر انحراف استاندارد در متغیر امنیت روانی

می شود و در نهایت تغییر یک انحراف استاندارد در  نیانحراف استاندارد در تجربه جویی باعث تغییر انحراف استاندارد در امنیت روا

می شود بنابراین متغیر بازداری زدایی بیشترین رابطه )مثبت( را با متغیر  بازداری زدایی باعث تغییر انحراف استاندارد در امنیت روانی

 داشته است. مالک

 ( می باشد.7339) نهمکارا و زاکرمنو   (7333تیچمن و همکاران) نتایج همسو با پژوهش های

 به میل و شدید و پیچیده جدید، تجربیات و وجو احساسات جست وسیله به که است خواهیهیجان شخصیتی، هایویژگی از دیگر یکی

 خواه برای هیجان افراد .است شده تعریف احساساتی چنین نمودن تجربه واسطه به مالی و اجتماعی، قانونی جسمی، های مخاطره پذیرش
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 بر که این دلیل به نه کنند،می معاشرت مختلفی با افراد هاآن .دزننمی مختلفی کارهای به دست بهینه برانگیختگی سطح آوردن دست به

 .هستند دنبال تحریک به بلکه بگذارند، تأثیر دیگران

سیگار می  ، ی دارو مصرف می کنندگی های افراد زیادهیجان خواه می توان گفت که افراد زیاد هیجان خواه به احتمال بیشترژدر مورد وی

دست به مخاطرات جسمانی  ، کنندقماربازی می ،پردازندبه آمیزش جنسی مکرر می ، سریع رانندگی می کنند ، الکل می نوشند ، کشند

 ، تندگرا هسکنند. از لحاظ شخصیتی نییز افراد زیادهیجان خواه بصورت خودمحور برونزنند و به مکانهای خطرناک سفر میمی

گیرند. از لحاظ شناختی افراد زیادهیجان خواه نمادها و نمی ناهمرنگ با جماعت هستند و جلوی هیجانات خود را ،جسورند ، خودمختارند

دهند افراد هیجان خواه دوست دارند به وفور و با افراد مختلف دیداری پیچیده را ترجیح می شکلها را سریعتر تشخیص می دهند و تحریک

به ویژه آنهایی که مشخصه اصلی آنها ، هادهند که افراد هیجان خواه به میهمانیشواهد نشان می ، جنسی داشته باشند. سرانجامرابطه 

دهند. آنها همچنین آمادگی پرداختن به فعالیتهای هنری را دارند. آنها در جستجوی موسیقی رفتارهای بی بندوبار است، عالقه نشان می

فاوت باشد و از شعر و شوخی و لطیفه لذت می برند، نیاز خود به تجارب جدید را به روشهای گوناگون مانند هستند که جدید و مت

دهد که هیجان خواهان تمایل به کنند. شواهد نشان میدوستان جدید پیدا کردن و پرداختن به فعالیتهای جدید ارضا می ، سفرکردن

افراد هیجان خواه غیرقابل اعتماد، و  (. 7337، 7نیوکامب و بنتلر ، و الکل دارند ) هوباکوکایین  ، مصرف مواد مخدر مانند ماری جوانا

 پذیرای تجارب جدید هستند.

 :پيشنهادات

 متناسب با ویژگی انحرافات اجتماعی از نوجوانان بزهکار یا دارای نگهداری مراکز با توجه به یافته های پژوهشی توصیه می شود در -7

 کنند.. مسولیت هایی به آن ها واگذار آنها شخصیتی های

 سالمت روان و امنیت روانی برای ارتقای با توجه به یافته های پژوهش توصیه می شود کانون اصالح و تربیت با تدوین برنامه های -2

 . گام بردارد. کانون نوجوانان ساکن در

 را صفت این اعتیاد ترک مشاوره مراکز در شناسان مستقر روان الزم بالینی مداخالت خواهی هیجان لحاظ از که افرادی شناسایی با -9

 و تمرینات مداوم با نموده، آگاه فردی و اجتماعی زندگی فرایند در تخریبیآن نقش و خواهی هیجان شدت به نسبت را فرد تعدیل نموده،

 .رساند متعادل حد به داده، کاهش افراد در این را خواهی هیجان ویژگی، این به نسبت هوشیاری
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