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  چکيده

ـ . ااست و حسادت یتیشخص يها یژگیه، ویناسازگار اول يها بنه ن روانیب رابطۀ یهدف پژوهش حاضر بررس ن پـژوهش  ی

کـه از  هسـتند  ن یواحد خمـ  »یآزاد اسالم«ان دانشگاه یدانشجوتمام آن  يآمار است و جامعۀ یاز نوع همبستگ یفیتوص

 يهـا  بنه روان يها نامه و به پرسش شدندانتخاب  »يا چندمرحله یتصادف يریگ نمونه«به روش تن  384ن جامعه، تعداد یا

 یب همبسـتگ یضـر «هـا بـه روش    حسـادت پاسـخ گفتنـد. داده    یاس اسـالم یو مق یتیشخص یه، پنج عاملیناسازگار اول

 يهـا  بنه روان يها حوزه معنادار همۀ مثبت و ج نشانگر رابطۀیل شد. نتایه و تحلیتجز »ون گام به گامیرگرس«و  »رسونیپ

بـودن و   ، موافـق يریپـذ  ، تجربهییگرا برون يها اسیرمقیو معنادار ز یمنف  و رابطۀ یآزردگ اس روانیرمقیه و زیناسازگار اول

مختـل،   يهـا  تیو محـدود  ،یشناسـ  فـه یو طـرد، وظ  یدگیبودن، بر موافق ن نمرةیاست. همچن با حسادت یشناس فهیوظ

 یتـ ین بـه نظـام ترب  یت توجـه والـد  یاهم يایگو ج پژوهشیانس حسادت را دارند. نتایاز وار ين بخش معنادارییتب ییتوانا

  است. ین صفت اخالقیق ایعم يربناهایبر ز یفرزندان و تمرکز درمانگران و مشاوران اخالق

  .، حسادتیتیشخص يها یژگیه، ویناسازگار اول يها بنه روان، واره طرح :ها هدواژیکل
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  مقدمه

رظـاهر،  یرت و غیبص ةدینسان است که تنها با دا یرو و سرشت باطنین يمعنا  و به» خُلْق«جمع » اخالق«

نـد کـه   یگو یز مـ یـ راسخ ن یرا صفت نفسان» خُلق« ).159ص  ،1340، یراغب اصفهانقابل درك است (

ممکـن اسـت    ین حالت استوار درونیا .(همان) دهد یدرنگ، انجام م یمتناسب با آن را ب يانسان رفتارها

ن یگر خلق، وراثـت و تمـر  ید يهاأد داشته باشد. منشوجو يو فطر ی، ذاتیعیبه صورت طب یشخصدر 

ـ ، تجل1961ه، یمسـکو  ابن :به نقل از(و تکرار است  ـ ا )1390رانمنش، یـ ل و ای ـ   ی  ین صـفت راسـخ درون

  .(همان) و منشأ کردار زشت» لتیرذ«ا یو منشأ رفتار خوب باشد و » لتیفض«ممکن است 

بـا   در اسـالم اسـت.   یشـناخت  روان يهـا  شپژوه يها ن خاستگاهیتر از مهم یمباحث اخالقن یهمچن

ـ ید يهـا  ، امـروزه اسـتفاده از آمـوزه   یو اخالق يرفتار يها يگسترش نابهنجار نـد مشـاوره و   یدر فرا ین

ـ را به خود جلـب کـرده و مطالعـات ز    ياریشناسان بس ، توجه روانیدرمان روان ـ ن يادی نـه  ین زمیـ ز در ای

کـه موجـب اخـتالل در     ییهـا  یژگیان، وین میدر ا .)1389، یجانیزاده و آذربا یولاست (  صورت گرفته

ـ اندازنـد (رذا  یرا به خطـر مـ   یو روان  یسالمت جسم یشوند و گاه حت یم یو اجتماع يکارکرد فرد ل ی

ـ را نام بـرد. در آ » حسادت«توان  یم ،آنها . از جملۀدارند يا ژهیت وی) اهمیاخالق ات و منـابع  یـ ات، روای

کـه در   ،ییربنـا یز گانـۀ  سـه  لیرذاصفت از  نیار توجه شده است. سومیبس »حسادت«به مفهوم  یاخالق

 ص الکبـر،  لیـ ذ ،ق1416 ،یقمـ ( اسـت  »حسادت«خورد،  یا و آغاز خلقت انسان به چشم میداستان انب

ـ یکل( کفر يها شهیاز ر یکی ناو در قول معصوم )401و  400  ) سرچشـمۀ 289، ص 2ق، ج 1407، ین

البالغـه،   (نهـج  غرق شـدن در گناهـان   يبرا يا زهیو انگ )23، ص 12 ق، ج1408، یطبرس ينور ( لیرذا

ـ  قرآن از هیآ 4 در آن مشتقات و »حسد« ةبرشمرده شده است. واژ )541ص ، 1379  :اسـت  رفتـه  کـار  هب

 و 32: نسـاء  رسـانند؛ ماننـد   یمـ  را حسد مفهوم زین اتیآ ی. برخ5: فلق و ؛15: فتح ؛54: نساء ؛109: بقره

 .120: عمران آل

 ،یبـدخواه  بـردن،  رشک رشک، خواستن، از جمله بد ؛ن کلمه ذکر شده استیا يبرا یمتفاوت یمعان

ـ ذ، 1391د، یعم ؛»تداحس«ل یذ، 1388ن، یمع ؛»تداحس«ل یذ، 1377دهخدا، ( یرشگن  »).تداحسـ «ل ی

 و گـران ید نعمـت  دنیـ د هنگـام  يناخشـنود  يمعنـا  بـه  حسادت :دیگو یم) »حسد« لیذ ،1987( یومیف

 نعمـت  زوال يآرزو ،»حسد« :ندیگو یم زین »)حسد«ل یذ، 1985، يجوهر( یبرخ .است آن زوال يآرزو

، ص 1، ج 2005، يروزآبـاد یف ؛»الحسـد «ل یـ ق، ذ1414منظور،  ابن( یبرخ و محسود است از لتیفض و

  .کنند یز اضافه میخود را ن يبه سو آنها انتقال ي) آرزو288
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گران ذکر شده ید يها داشته و ها نعمت از ی، ناراحت»دحس« یف اصطالحیباً در تمام تعاریتقر

 يها فقط برا اند؛ از جمله: خواستن آن نعمت آن ذکر کرده يبرا يگریز نشانگان دین یاست. برخ

ـ ، مقـام پـنجم، ذ  1386، یآن نعمـت (نراقـ   ي)؛ عالقه به نابود92، ص 1987 ، یخود (جرجان ل ی

، يمنـاو ؛ »الحسـد «ل یق، ذ1418سندگان، یز نوا يا عده ؛330، ص 1379 ،یض کاشانیف ؛»حسد«

؛ 119، ص 1378، يرازیهـا (مکـارم شـ    آن نعمـت  ينـابود  ي؛ تالش برا»)الحسد«ل یق، ذ1423

، ص 1987 ، یانتقال آن نعمت به حسود (جرجـان  ي؛ آرزو»)الحسد«ل ی، ذ1375 ،یاصفهان راغب

ـ ). گو262ق، ص 1407، يمـارود ؛ 119، ص 1378، يرازیدن محسود (مکارم شی)؛ برتر د92 ا ی

ـ ). از پ250، ص 1388ان مراتـب حسـد اسـت (حـدادعادل،     یـ مذکور ب يها فیتوص یبرخ  امبری

 اگرچه است، خواهان آن صاحب از را ینعمت ينابود که است یکس حسود«که  شده نقل اکرم

 يگریار دی) مع1386( ینراق). 340، ص 10ق، ج 1407، ینی(کل» نخواهد خود يبرا را نعمت آن

، و یخـواه  او يبـرا  از ،ینخـواه  خود يبرا از را آنچه«د: یگو یکند و م یحسود ذکر م يز براین

 یکسـ  رفتـار  یافراطـ  حسادت را حد ارسطو». ینخواه او يبرا از یخواه خود يبرا از را آنچه

  ).71، ص 1378برد (ارسطو،  یم رنج مردمان یبخت کین از که است دانسته

اسـاس   ز مطمح نظر قرار گرفته اسـت. بـر  یغرب ن یشناخت نو روا یحسادت در متون اخالق

 يارهـا یمع از یکی)، DSM) (1381( یروان اختالالت يآمار و یصیتشخ يراهنماش چهارم یرایو

ـ  ورزد یم گران حسادتین است که فرد، غالباً به دیا یفتگیخودش تیشخص اختالل یصیتشخ  ای

 .)1، ص 2012زان و جـوهر،  یـ کر التـان ز( ورزنـد  یمـ  بـه او حسـادت   گـران ید کـه  دارد اعتقاد

ره محسـوب  یهان کب از گناه یکیده و معماگونه است و به شکل آشکار، یچیپ یمفهوم» حسادت«

ا نـاروا  یـ ده، بدخواهانه ی، نسنجیرمنطقیک احساس نامعقول، غیمعموالً با  یژگین ویشود و ا یم

ـ ، ذ2009اسـتنفورد،   المعـارف  دائرة گاهیهمراه است (پا عنـوان   شـتر بـه  یحسـادت ب »). Envy«ل ی

ـ تعر يگریا بخت دیل یها، فضا از داشته یناش یدگیا رنجی ياحساس ناخشنود ف شـده اسـت   ی

 و تیاسم گفتۀ ). به»Envy«ل ی، ذ2009استنفورد،  المعارف ةرئدا گاهیپا، به نقل از: 1941(ارسطو، 

ـ  کـه  اسـت  و غالباً دردناك ندیناخوشا یاحساس ،»حسادت« ،)2007( میک  حقـارت،  احسـاس  اب

 يها داشته از یگروه ای لذت بردن فرد از یحاصل آگاه شود که یف میتوص یرنجش و خصومت

  .است )بودن تیفیک ای و یژگیو ،یاجتماع تیموقع ء،یش(مطلوبشان 

  رد:یگ یسرچشمه م ) حسادت از دو عامل2007( میکو  تیاسم) و 1991 ( تسربه نظر 
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کـه   يبـارز  یژگـ یو ياستثنا ست، به مشابه او ،یکل طور به الدست کهبا يفرد با یاجتماع سۀیمقا .اول

 کیـ ط، دچار تحریبه مح یوابستگسبب حسود که به  ییجو يبرتر تیماه .دوم .واقع شده استمحسود 

  شود. یها م احساس يقو

را یـ شـود؛ ز  یده نمـ یـ و درد یـ گ یمـ گـران قـرار   ید يهـا  الشعاع داشته تحت ين افرادیچن يها داشته

ـ   ،ستیزاد ن درون يها حاصل ارزشغالباً » میچه هست«قضاوت آنها نسبت به  يارهااستاند و  یبلکـه برون

  ).459، ص 1994کانت، است ( یخارج يها سهیحاصل مقا

 انـد  شـده   واقـع محسود است که  یا گروهیدوم فرد  ؛اول حسود :در حسادت، سه ضلع وجود دارد 

 المعـارف  رهیدا گاهیداند (پا یآن م يب را دارایه حسود، رقک يا یژگیا ویت ی، ظرفییو سوم دارا ؛ب)ی(رق

  »).Envy«ل ی، ذ2009استنفورد، 

ـ دهـد کـه تنهـا پـژوهش      ین موضوع نشـان مـ  یشده در ا انجام یبوم يها پژوهش ینیبازب  زاده یول

 يهـا  ) آموزه1389( زاده یولۀ حسادت از منظر اسالم شده است. یاس اولی) منجر به ساخت مق1389(

، »یشـناخت «و سـپس در سـه محـور     يث گـردآور یـ دربارة نشانگان حسد را از قرآن و احاد یماسال

 يه بـود. بـازنگر  یگو 48 يه داراینامۀ اول ل کرد. پرسشیه و تحلی، تجزيبند دسته» يرفتار«و » یعاطف«

ـ ا منحصراً به سنجش حسادت یاست که  ییها اسیز نشانگر وجود مقیغرب ن يها پژوهش م یا مفـاه ی

هـا   اسیـ ن مقیاز ا یافته است. برخیاس به سنجش آنها اختصاص یاز مق یا بخشیک آن پرداخته، ینزد

حسـادت   یاس خودسـنج ی)؛ مق1979( بچلرو  هاپکا) RJSاس حسادت عاشقانه (یعبارت است از: مق

)SRJS( نگل یبر ) ـ  يهـا  واکـنش  ی)؛ بررسـ 1979و همکـاران و همکـاران   نیرزمـار ) SIR( يفـرد  نیب

ـ  ی)؛ مق1981( تیوا) RJ( يا ) و رابطهCJاس حسادت مزمن (ی)؛ مق1979( ) IJS( يفـرد  نیاس رابطـۀ ب

اس روابط عاشـقانه  ی)؛ مق1989( وانگو  فریف) MJSحسادت ( ياس چندبعدی)؛ مق1981( سوراو  متز

)RRS (نزیکاسو  کالنتون )ش به حسـادت ( یاس گرای)؛ مق1991DES ( تیاسـم  ) ؛ 1999و همکـاران(

ـ  سلوشنز)؛ و آزمون حسادت 2003( داتوید» د؟یحسود هست ایآ«نامۀ  پرسش ، یجـان یزاده و آذربا ی(ول

  ).2009، به نقل از: سلوشنز، 1389

حسادت اشاره شده اسـت کـه از    يو رفتار ی، عاطفیشناخت يها از همبسته یبه برخ ،ینیدر متون د

 یر الهـ یتقـد  یابیـ خطا در ارز ؛)14: يقت (شوریرفتن حقیبرشمرد: نپذ رانظارت ن یا توان ی، مآن جمله

بـاور نکـردن    ؛)1317، ح 1366، يآمـد  یمیتم( یر الهیرفتن تقدینپذ ؛)307، ص 2ق، ج 1407، ینیکل(

 ینـادان  ؛)12(اعـراف:   ینـ یخـود برترب  ؛)130، ص 1 ، جق1412، یلمـ ید ؛47 مؤمنـون: گران (ید يبرتر
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انـدوه،   ؛)63گـران (اعـراف:   ید يبرترتعجب از  ؛)448، ص ق1375، يشابوریفتال نا (یت دنیدربارة ماه

سـلب نعمـت    يآرزو ؛نـه ی، کیکـام  تلـخ  ؛)17  ص، 12ق، ج 1408، یطبرس ينور( یدوام نداشتن دوست

، 6787، 859 ، ح1366، يآمـد  یمیتم( یروان يماریب ؛یحوصلگ یب ؛احساس حقارت ؛حسرت ؛محسود

ـ  ناب( یاز زندگ یتینارضا ؛)6855، 6852، 6850، 6844، 6804، 6788  )؛331، ص ق1404، یشعبه حران

 ؛)120 عمـران:  آل ؛6838، ح 1366، يآمـد  یمـ یتمهـا (  یدر خوشـ  ینـاراحت  ؛ها یدر ناخوش یخوشحال

احسـاس تأسـف    ؛، نداشـتن آرامـش  یافسـردگ  ؛)55ص ق، 1390، ید ثانیشهصاحبان نعمت ( رخشم ب

ـ  سـخت  ؛عیسر يپرخاشگر )؛336و  331و  232، ص 20ق، ج 1404د، یالحد یاب ابن( ـ  ؛یدل  يقـرار  یب

ب یـ رق يسقوط معنـو  يآرزو ؛)54گران (نساء: یطمع در نعمت د ؛)256ص ، 70ق، ج 1404، یمجلس(

 58ص ، 1ق، ج 1412، یلمـ یدبت و سرزنش (ی)؛ غ32گران (نساء: ید يها حرص به داشته ؛)109(بقره: 

ــل ( ؛)130و  ــبخ ــاه ؛)136، ص 1ق، ج 1410، یکراجک ــتودن ( یکوت ــجدر س ــ نه  ؛)347ص ، هالبالغ

ـ  یاظهار دوسـت  ؛)317ص ، 2ق، ج 1404د، یالحد یاب ابن( یقدرناشناس ، يآمـد  یمـ یتم( ی، بغـض درون

کـان  یضـربه بـه نزد   ؛)437، ص 8ق، ج 1416، یبحرانگران (یره شدن به نعمت دیخ ؛)6841 ، ح1366

ـ یکل( یـی رونفـاق و دو و  ؛)31زخرف:  ،53ر (انعام: یتحق ؛)317، ص 1ق، ج 1404د، یالحد یاب ابن( ، ین

  ).418، ص 3ق، ج 1407

اخـالق   نۀیق در زمیتحق دار مثبت عهده یشناس کرد روانیاخالق و رو یشناس ر، روانیاخ يها در سال

مثبـت   يهـا  یژگـ یو یمعطـوف بـه برخـ   غالباً ها  ن تالشیاما ا .اند ل گشتهئز ناین ییو به دستاوردها  شده

 یشناسـ  گاه مناسب خود را در روانیل) هنوز جائ(رذا یقاخال یمنف يها یژگیل) بوده و وی(فضا یاخالق

ـ یان به خروج مفاهتو یم ،ن تالش محدودین ایی. در تباست افتهین ـ   طـۀ یاز ح یم اخالق بـه   یعلـوم تجرب

مناسـب   يهـا  اسیـ و فقـدان مق  ،سوک یمردم، از  از ياریبس ذهن در نید و ها ارزش ارتباط آن باسبب 

 حال آنکه بـدون  ، و)411، ص 2002، یتانگن(کرد گر اشاره ید ياز سو یم اخالقیمفاه يریگ اندازه يبرا

  ).413شود (همان، ص  یم متوقف باًیتقر علم نان،یاطمقابل  یابیارز روش

 يهـا  بنـه  توان به روان یت، میو تعادل شخص یسالمت روان يزا برا بیآس یگر عوامل روانیاز د

شود  یف میا چارچوب تعریعنوان ساختار، قالب  ، بهیکل طور به» بنه روان«ه اشاره کرد. یناسازگار اول

ک یـ زکننـدة  یمتما يهـا   تیخصوص یانتزاع ییبازنما» بنه روان). «29، ص 2003انگ و همکاران، ی(

ـ افـراد ن  يهـا  شود و پاسـخ  یبنه واسطۀ ادراك م ن است که روانیواقعه است. اعتقاد بر ا ز توسـط  ی

ن یتـر  یمیها قـد  بنه معتقد است: روان انگی). 1389همکاران، و  یوسفیکند ( یدا میبنه جهت پ روان
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ر آستانۀ یشوند و غالباً، نفوذ خود را بر نظام پردازش اطالعات در ز یمحسوب م یشناخت يها مؤلفه

ـ تواند مثبـت   یبنه م ). روان10، ص 1383دپور، یو حم یکنند (صاحب یاعمال م ياریهوش ، یا منفـ ی

رد یـ شکل بگ یزندگ ير بعدیا در سی یل زندگیتواند در اوا ین میهمچنا ناسازگار باشد و یسازگار 

  ).30و  29، ص 2003  انگ و همکاران،ی(

ـ بـه و  –هـا   بنه ن روانیاز ا یبرخ ند:) معتقد2003(و همکاران او  انگی  جـۀ یغالبـاً در نت ژه آنهـا کـه   ی

ت، یشخصـ  ياهـ  اخـتالل  یاصـل  ممکـن اسـت هسـتۀ    - رنـد یگ یشکل مـ  یتجارب ناگوار دوران کودک

ن یتـر  عیرنـد. شـا  یقـرار بگ  Iمحـور  مـزمن   يهـا  از اخـتالل  ياریتر و بس فیخف یشناخت مشکالت منش

آنهـا در موضـوعات    کنندة یتداع یعاطف يها ات و واکنشها، خاطر فرض شیها پ بنه روان یات منفیمحتو

ـ / امنیکپـارچگ یمـا،   یاجتمـاع  یما، زنـدگ  يایما/ دن یت زندگیارزش خود، ماه د مـا و ارزش  ت خـو ی

  تیشخصـ  دهنـدة  عوامـل شـکل   هـا  بنـه  روان ،يفراز نظر  .)101و  75ص ، 2007، يفر( گران استید

  ها در پنج حوزه قرار دارند: بنه . روانهستند

، نقـص/  یجـان یت هیـ / سوء رفتـار، محروم ياعتماد ی، بیثبات ی/ بیو طرد: رهاشدگ یدگیبر . حوزة1

  ؛یگانگی/ بیاجتماع يشرم، انزوا

، يمـار ینسبت به ضرر/ ب يریپذ بی، آسیتیکفا ی/ بیو عملکرد مختل: وابستگ يخودمختار حوزة. 2

  ؛افته/ گرفتار شکستیخود تحول نا

  ؛یناکاف یو خودانضباط يدار شتنی، خویمنش مختل: استحقاق/ بزرگ يها تیمحدود ةحوز .3

  ؛ثاری: اطاعت، ايمند جهت گرید ةحوز. 4

 ییجـو  بیـ سرسـختانه/ ع  يارهای، معیجانیه ي: بازداريحد و بازدارش از یب یزنگ به گوش ةحوز .5

  .)1389و همکاران،  یوسفی( یافراط

ـ ناسـازگار اول  يهـا  بنـه  و معنـادار روان  یمنف یقات همبستگیتحق ـ  ی (شـهامت،   یه و سـالمت روان

 )Ponce( ت (پـانس ی)، احساس امن1390گر،  وستهیو پ یروانینژاد ش وسفی( یت از زندگی)، رضا1389

گمن و ی(سل یخود (همان)، کنترل (همان) و عملکرد شغل )، اعتماد (همان)، حرمت2004و همکاران، 

ـ ناسازگار اول يها بنه مثبت و معنادار روان ی) و همبستگ2007همکاران،  ه و تعـارض و خشـونت در   ی

، )Amato & Booth( ؛ آمـاتو و بـوت  2001و همکـاران،   )Davis( سیویـ (د یسـال  روابـط دوران بـزرگ  

ـ ؛ کرافورد و را2001 (همـان)، اضـطراب    یاضـطراب  يهـا  )، اخـتالل Crawford & Wright( ،2007( تی

ـ )، را تأ2007گمن و همکاران، ی؛ سلLumley & Harkness( ،2007( و هارکنس ی(المل د کـرده اسـت.   یی
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ـ ناسـازگار اول  يهـا  بنـه  روان یگزارش کرد که تمـام  يا مطالعه ی) ط2006( سیمور ه بـا عامـل   ی

نسـبت بـه    يریپـذ  بیبنه آس ثار با توافق، و روانیبنه ا ن، روانیهمبسته است. همچن یآزردگ انرو

ـ ) نشـان داد کـه م  2009( نـۀ، سـاوا  یزمن یرابطـۀ مثبـت دارد. در همـ    يریپـذ  ان با تجربـه یز ان ی

الوه وجود دارد. ع يباال، رابطۀ معنادار یآزردگ ن و روانییه با توافق پایناسازگار اول يها بنه روان

ـ ناسـازگار اول  يها بنه با روان یآزردگ است که روان  ز نشان دادهین ییها ن، پژوهشیبر ا ه رابطـۀ  ی

ـ ناسـازگار اول  يهـا  بنـه  بـا روان  یـی گرا مثبت، و توافق و برون دارد (بـه نقـل از:    یه رابطـۀ منفـ  ی

  ).1392 و همکاران، یی، رضا2011زاده،  یبهرام

، يریه مورد اتفـاق همگـان باشـد، وجـود نـدارد (بشـ      ک يف واحدیت، تعریدر رابطه با شخص

ـ فرد  يها یژگیانگر آن دسته از ویت بیتوان گفت: شخص یم ی)، اما به صورت کل36، ص 1378 ا ی

، ص 2001ن و جـان،  یآنهاست (پـرو  يو رفتار ی، عاطفيثابت فکر يافراد است که شامل الگوها

ـ اسـت. ا  یعـامل   پـنج  يت، الگـو یسنجش شخص ياز الگوها یکی). 3 ن پـنج عامـل عبارتنـد از:    ی

ن الگـو چهـار دهـه سـابقۀ     ی. ایشناس فهیبودن، و وظ ، موافقيریپذ ، تجربهییگرا ، برونیآزردگ روان

ت اسـت  یقـات شخصـ  یدر تحق یل عـامل یـ تحول داشـته و محصـول سـنت واژگـان و سـنت تحل     

 يهـا  یژگـ یو ي، دارایدگـ آزر ). افراد با نمره بـاال در روان 35، ص 1389، یو داستان یانیآشت ی(فتح

) و به افکار و 1390ان، یو سماوات یقیبوده (حق ینیب شیپ  رقابلیو غ یرنج اضطراب، خصومت، زود

بدون داشتن خلق افسرده، عالقـۀ   یخاطرات منف يادیتعداد ز يادآوریند اندك و یخاطرات خوشا

ـ تما یصـل ف یو اخـتالل عـاطف   ینیبـال  ین حالـت بـه افسـردگ   یـ رسـد ا  یدارند. به نظر مـ  ل دارد. ی

 بودن فعال بودن، باجرئت ها، ییگردهما و بزرگ يها گروه حیترج مردم، داشتن دوست ،ییگرا جامعه

 و يانـرژ  بـا  سـرخوش،  بشـاش،  ختـه، یبرانگ گراهاسـت. آنهـا   بـرون  صـفات  از زین بودن پرحرف و

 تصـور  مچـون ه ییهـا  یژگیو ير دارایپذ تجربه افراد ).1984 ،يکر مک کاستا و( هستند نیب خوش

 در اسـتقالل  و یذهنـ  يکنجکاو ،یطلب تنوع ،یدرون احساسات به توجه ،يباپسندیز احساس فعال،

 يهـا  ارزش و دیـ جد دیـ عقا رشیپـذ  مند به عالقه ). آنها1985کاستا،  و يکر مک( هستند قضاوت

، یدوسـت  افـراد موافـق بـا نـوع     .کننـد  یمـ  تجربـه  را یمنف و مثبت يها جانیه هستند و رمتعارفیغ

و  ي، همکـار یحس )، هم1390ان، یو سماوات یقیو اعتمادکردن (حق ی، بخشندگیو فروتن يرو انهیم

ند اسـت  یناخوشا یبودن در حالت افراط ل دارند. اما موافقیتما يفرد نی، به روابط بیکنندگ تیحما

 بـا  مند،شود. هدف یگران آشکار میو به صورت رفتار وابسته و فراموش کردن خود، در برخورد با د
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 بـه  محول شـده  فیوظا انجام و یده سازمان فعال و يزیر قادر بر طرح مطمئن، قول، خوش اراده،

ـ ن» تیـ موفق بـه  عالقـه « نام به را طهیح نیاست. ا شناس فهیافراد وظ يها یژگیاز و مطلوب نحو ز ی

  ).1986و همکاران،  ي، به نقل از: مک کر1380، یفرش یگروس( اند دهینام

 يهـا  بنـه  سـت کـه روان   هـا  هین فرضـ یان شد، هدف پژوهش حاضر آزمون ایکه ب یطالببا توجه به م

، يریپـذ  ، تجربـه یـی گرا بـا بـرون   یمنفـ  (رابطـۀ  يمعنـادار  ، رابطۀیتیشخص يها یژگیه و ویناسازگار اول

ـ ناسـازگار اول  يهـا  بنه مثبت با روان و رابطۀ یشناس فهیبودن و وظ موافق ) بـا حسـادت   یآزردگـ  ه و روانی

  کنند. ین مییاز پراکنش آن را تب يرند و بخش معناداردا

  روش پژوهش

اه آزاد ان دانشـگ یدانشجوتمام ن پژوهش یا يآمار است. جامعۀ یاز نوع همبستگ» یفیتوص«ن پژوهش یا

 یتصـادف « يریـ گ بـه روش نمونـه  تن  384تعداد ان، یمن یکه از ا ند) بودتن 1100ن (یواحد خم یاسالم

ـ ناسـازگار اول  يهـا  بنه روان« جواب کوتاه يها نامه ا پرسشانتخاب و ب »يا خوشه )، YSQ-SF( انـگ ی »هی

  آزموده شدند. .NEO- FFI-60 یتیشخص یپنج عامل نامۀ و پرسش »حسادت« يا هیگو 30اس یمق

  پژوهش يهاابزار

ـ ا یاصـل  نسـخۀ : )YSQ-SFانگ (ی »هیناسازگار اول يها بنه روان« جوابکوتاه نامۀ  پرسش  ي، داراهنامـ  ن پـژوهش ی

ـ ناسـازگار اول  يهـا  بنه روان يریگ اندازه ي)، برا1994( انگیکه توسط است سؤال  205   ه سـاخته شـده  ی

ـ بنۀ ناسازگار اول روان 15 يریگ اندازه يبرا انگیتوسط  1998کوتاه آن در سال شکل است.  در پـنج   - ه ی

 و ؛يمنـد  جهـت  گـر ید ؛مختـل  يهـا  تیمحـدود  ؛مختـل  عملکرد و يخودمختار طرد؛ و یدگیبر حوزة

 205شـکل در  ین بار عاملیشتریب يماده دارا 75ساخته شد که از  -  يبازدار و حد از شیب یزنگ به گوش

 يمتعـدد  يها ی. بررس)1389و همکاران،  یوسفی؛ 1390ان و همکاران، یقیشا( است  ل شدهیتشک يا ماده

، )Rijkeboer & Van Den Bergh( بـرگ  نکبور و وانـد  جی؛ ر2006و همکاران،  )Baranoff( بارانف ،از جمله(

 )Schmidt( تیاسـم نامه انجام شده است. در پـژوهش   ن پرسشیا یسنج روان يها یژگیو دربارة) 2006

ـ ناسـازگار اول  بنـۀ  هر روان يبرا ينفر 1564 يا نه) در نمو1995(همکاران و   83/0از  ییب آلفـا یه ضـر ی

ب یدسـت آمـد و ضـر    نقص/ شرم) بـه  بنۀ روان ي(برا 96/0 / گرفتار) تاافتهیخود تحول نا بنۀ روان ي(برا

نامـه بـا    ن پرسـش ین آنها نشان دادند که ایبود. همچن 82/0تا  50/0ن یب ،ینیربالیت غیدر جمع ییبازآزما

و  ینسـبت بـه افسـردگ    یشـناخت  يریپـذ  بی، آسي، احساس ارزشمندیشناخت روان یناراحت يها اسیمق
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و همکـاران،   یوسـف ی(نشان داده است  خوب یهمگرا و افتراق ییوات، ریخصاختالالت ش یشناس نشانه

و اعتبـار فـرم    یـی روا ی) به منظور بررس1386( همکارانو  یآهکه توسط  یران در پژوهشی). در ا1389

د کـه اعتبـار   ، نشـان داده شـ  گرفـت ان انجـام  یدانشـجو  ي) بـر رو یسؤال 75 نمونۀ( انگیاس یکوتاه مق

 76/0و  85/0 - بیـ کرونبـاخ بـه ترت   يآلفا يدارا» ییبازآزما«و  »یدرون یسانهم« وةینامه به دو ش پرسش

ـ ا نشان داد SCL-25و  SQ-SF يها اسیمق خرده ن رابطۀیبود و همچن اعتبـار سـازة    ينامـه دارا  ن پرسـش ی

ه دیسـؤال سـنج   5بنه توسـط   ران است. در فرم کوتاه، هر روانیا ییدانشجو استفاده در جامعۀ يبرا یکاف

ـ ناسـازگار اول  يهـا  بنـه  روان دهنـدة  نامـه، نمـرة بـاال نشـان     ن پرسشی. در اشود یم ن ابـزار  یـ ه اسـت. ا ی

ن یـ کرونبـاخ ا  ي. آلفااست )6درست= تا کامالً 1غلط= (کامالً يا درجه 6 يها الؤس يدارا یفیخودتوص

  دست آمد. هب 946/0ابزار در پژوهش حاضر 

ـ  و همکاران زاده یولتوسط ن نمونه یا ):ISE-R( »حسادت« یاس اسالمیمق د نظر شدةینمونۀ تجد تـا) سـاخته    ی(ب

  :از استعبارت ، يا هیگو 30 نامۀ ن پرسشیشده است. چهار عامل مربوط به حسادت در ا

گران اسـت و وجـود   ید يها تیها و موفق از داشته یناراحت يمعنا به :»گرانیت دیاز موفق یآزردگ« .1

و رفتـار   ،رفتـار مثبـت   يت، بـازدار ی، عصـبان یحوصلگ یکند. ب یا تنش را گزارش می یجان منفیه ینوع

  ن عامل است.یا يها گر نشانهیمخالف از د

و  یفـرد در روابـط اجتمـاع    يانگر فعال شدن احسـاس کهتـر  یب :»ت و حقارتیاحساس محروم« .2

رفتن حـق از جملـه نشـانگان    یشدن در روابط و نپـذ  ی، عصبيقرار یت اوست. بیاحساس محروم ،بالتبع

ـ ، و رفتـار دوال خـود  يانگـار  گران، مظلومید يساز چون ناارزندههم ییها سازکارن عامل است که با یا  ۀی

  همراه است.

ـ یا تـالش ب ی یانگر عالقه درونیب»: گرانیعالقه به سلب نعمت از د. «3 سـلب   يفـرد بـرا   یرون

همـت از  بـت، و ت یجـو بـودن، غ   ، انتقـام یـی خود است. دورو يو تصاحب آن برا يگرینعمت از د

  ن عامل است.ینشانگان ا

ـ  یکه پا ،يناکارآمد با باالدست است. و سۀیاندوه حاصل از مقا يای: گو»سهیاندوه مقا« .4  یگـاه درون

ت خـود نسـبت بـه    یـ حاصل از احسـاس محروم  یجان منفیسنجش خود ندارد، گرفتار ه يبرا يا يقو

  گردد. یز منجر مین یر الهیاز تقد یتینارضا یمتوهمانه و حت يگران است که به حسرت، آرزومندید

 یـی روا یاسـت. در بررسـ  ») مخـالفم  کامالً«تا » موافقم کامالً(« يا نهیگز 4ف یک طی ينامه دارا پاسخ

 کـل  کرونبـاخ  يآلفـا  بیاس است. ضـر ین مقیا ينشانگر اعتبار قو 89/0 يساز مهیب دو نیاس، ضریمق
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ـ ا مناسب یروند یهمسان انگریب که شد محاسبه 93/0 با برابر اسیمق  يآلفـا  بیضـر . اسـت  اسیـ مق نی

در  یبرازنـدگ  يهـا  شـاخص  .اسـت  79/0 و 69/0 ،76/0 ،87/0 ـ  بیترت بهـ  عامل چهار يبرا کرونباخ

ن ابـزار در  یـ کرونبـاخ ا  ي. آلفاکرد دییاس را تأین مقیا يالگومناسب  یندگز برازین يدییتأ یل عاملیتحل

 دست آمد. هب 895/0پژوهش حاضر 

 )McCrae & Costa( کاستاو  يکر مکنامه توسط  ن پرسشیا :NEO- FFI-60 یتیشخص نامۀ پرسش

(از  ییتـا 5کرت یاس لیل شده است که بر اساس مقیه تشکیگو 60ساخته و از  1989در سال 

از پنج عامـل   یکیۀ آن یشود. هر دوازده گو یم يگذار نمره») کامالً موافقم«تا » کامالً مخالفم«

) را یشناسـ  فـه ی، و وظي، سـازگار يریپـذ  ، تجربـه ییگرا ، برونیآزردگ ت (روانیبزرگ شخص

و اعتبار آن توسـط    شده یابی) هنجار1377( یگروسران توسط ینامه در ا ن پرسشیسنجد. ا یم

ـ مـاه ـ بـه ترت    3ان بـه فاصـلۀ   یتن از دانشجو 208 در خصوص ییبازآزما ، 75/0، 83/0ب ـ  ی

 مـالزاده ق یـ ن در تحقیدست آمده است. همچن به C،A,O,E,Nعوامل  يبرا 79/0و  79/0، 80/0

، موافـق  74/0 ی، گشـودگ 83/0 یـی گرا ، برون86/0 یآزردگ روان يکرونباخ برا ي) آلفا1381(

و  یانیآشـت  یدست آمده است (فتح به 83/0کل برابر  يو آلفا 78/0 یشناس فهی، وظ76/0بودن 

  ).50، ص 1389، یداستان

 بـه  مراجعـه  ها، با ها و کالس ان رشتهیاز م یاز انتخاب تصادفپس  نامحقق اطالعات، يگردآور يبرا

 حاتیتوضـ  ارائۀ با و ،بودند شده انتخاب »يا چندمرحله یتصادف« ه صورتکه ب ،انیدانشجو يها کالس

 کننـدگان  شـرکت  بـه  هـا   نامه پرسش آزمون، يها پرسش به یده پاسخ نحوة و پژوهش اهداف دربارة الزم

ـ  نامۀ وهیش خواندن از پس شد واستهخ آنها از و ارائه  و دهنـد  پاسـخ  هـا  گـزاره  بـه  دقـت  بـا  آنهـا،  یکتب

 را خـود  تأهـل  تیوضـع  زین و یلیتحص رشتۀ و مقطع جنس، سن، همچون یشناخت تیجمع مشخصات

 برنامـه نسـخۀ   کمـک  به کامل، پاسخ با نامه پرسش 384 تعداد شده،   عیتوز نامۀ پرسش 400 از. کنند درج

 .شد لیتحل و هیتجز و يگذار نمره SPSS رافزا نرم 18

 پژوهش يها افتهي

 یفیتوصـ  يهـا  ، شـاخص 1پژوهش ارائه شده است. در جـدول  تحت  يها ریف متغی، توص1  در جدول

ت و یحسـادت، شخصـ   يهـا  اسیمق خرده ين، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمره برایانگیشامل م

  ک آورده شده است.یه به تفکیناسازگار اول يها بنه روان



  ۱۳۱ حسادت يو صفت اخالق يتيشخص يها يژگيو ه،يناسازگار اول يها بنه روان رابطة

 

  )n=384پژوهش ( يرهایمتغ یفیاطالعات توص .1جدول 

  ریمتغ نیانگیم انحراف استاندارد نهیکم نهیشیب

  گرانیت دیاز موفق یآزردگ 48/25 51/8 12 56

ت
اد

س
ح

 

 ت و حقارتیاحساس محروم 38/25 72/5 9 43

 گرانیبه سلب نعمت از د عالقه 76/8 73/3 5 23

 سهیاندوه مقا 71/13 84/4 6 27

 کل 35/73 47/19 33 142

 یآزردگ روان 24/35 42/7 14 59

ص
خ

ش
ی

 ت

 ییگرا برون 49/40 20/6 23 57

 يریپذ تجربه 49/38 60/4 24 52

 موافق بودن 79/41 55/5 24 56

 یشناس فهیوظ 55/44 70/6 26 59

 و طرد یدگیبر 23/61 33/19 25 119

ان
رو

 
نه

ب
 

ها
ي

 
 

 
ول

ر ا
گا

از
اس

ن
 هی

 و عملکرد مختل یخودگردان 46/46 85/15 20 103

 مختل يها تیمحدود 70/30 06/8 10 56

 گرسوید يمند جهت 08/29 34/8 10 54

 یزنگ به گوش 80/31 01/8 13 57

 کل 30/199 87/47 96 345

اسـازگار  ن يهـا  نـه ب کل روان آن و نمرة يها اسیرمقیت و زیل شخصک ان نمرةیم ی، همبستگ2در جدول 

  آن ارائه شده است: يها اسیرمقیو زکل حسادت  ه و پنج حوزة آن با نمرةیاول

  ه و حسادتیناسازگار اول يها بنه ، روانیتیشخص يها یژگیان ویم یس همبستگیماتر .2جدول 

  ریمتغ

  حسادت

از  یآزردگ

  گرانیت دیموفق

ت یاحساس محروم

  و حقارت

به سلب  عالقه

نعمت از 

  گرانید

  کل  سهیااندوه مق

  تیشخص

  4/0**  39/0**  20/0**  44/0**  30/0**  یآزردگ روان

  - 29/0**  - 31/0**  - 16/0**  - 26/0**  - 26/0**  ییگرا برون

  - 14/0**  - 11/0*  21/0**  - 01/0  - 17/0**  يریپذ تجربه

  - 53/0**  - 1/0**  - 45/0**  - 38/0**  - 47/0**  موافق بودن

  - 43/0**  - 40/0**  - 36/0**  - 26/0**  - 43/0**  یشناس فهیوظ

 يها بنه روان

  هیناسازگار اول

  52/0**  49/0**  36/0**  46/0**  44/0**  و طرد یدگیبر

و عملکرد  یخودگردان

  مختل
**34/0  **33/0  **33/0  **35/0  **39/0  

  36/0**  31/0**  19/0**  43/0**  28/0**  مختل يها تیمحدود

  24/0**  22/0**  17/0**  27/0**  17/0**  يمند گرجهتید

  23/0**  23/0**  09/0  30/0**  14/0**  یبه زنگ گوش

  48/0**  44/0**  33/0**  46/0**  39/0**  کل

*P 05/0<.   **P 01/0<.  
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و معنـادار   يا و حسـادت رابطـه   یآزردگـ  ان روانیـ شود، م یگونه که در جدول فوق مشاهده م همان

ت و یشخصـ  يهـا  اسیمق ریز انیمعنادار م یهمبستگ ،گرید يم با شدت متوسط وجود دارد. از سویمستق

ـ ب r=- 526/0تا  r=- 144/0ن یب يا حسادت در دامنه ان یـ ف تـا متوسـط م  یمعکـوس و ضـع   انگر رابطـۀ ی

  است. یشناس فهی، موافق بودن و وظییگرا ، برونيریپذ حسادت با تجربه

بـا شـدت    میطور معنادار، رابطه مستق کل حسادت به ه با نمرةیناسازگار اول يها بنه نکل روا ان نمرةیم

بـا حسـادت در    يا بنـه  روان يهـا  ک از حـوزه یان هر یمعنادار م ین همبستگیمتوسط وجود دارد. همچن

ک از یـ ان حسـادت بـا هـر    یـ ف تا متوسط میم و ضعیمستق انگر رابطۀیب r=52/0تا  r=23/0ن یب يا دامنه

 مذکور است. يها حوزه

  یتیشخص يها یژگیه و ویناسازگار اول يها بنه روان يز روحسادت ا ینیب شیگام مربوط به پ به ون گامیرگرس .3جدول 

 SS  MS  R R 2 F df P  الگو

1  011/40224  011/40224 526/0 277/0 197/146 1 0001/0 

2  043/54837  521/27418 614/0 377/0 445/115 2 0001/0 

3  797/58353  266/19451 634/0 402/0  987/84 3 0001/0 

4  286/59530  571/14882  640./  410./  743/65  4  0001/0 

  موافق بودن 1

  و طرد یدگیموافق بودن + بر 2

  یشناس فهیو طرد + وظ یدگیموافق بودن + بر 3

  مختل يها تی+ محدود یشناس فهیو طرد + وظ یدگیموافق بودن + بر 4

ناسـازگار   ياهـ  بنه روان يحسادت از رو ینیب شیمنظور پ گام به به ون گامیل رگرسیج تحلینتا، 3در جدول 

ز یـ که در جـدول ن  گونه هماناست.   ت ارائه شدهیشخص يها اسیرمقیاز ز یآن و برخ يها ه و حوزهیاول

 یی، توانـا »مختـل  يهـا  تیمحـدود «و  »یشناس فهیوظ«، »طرد و یدگیبر«، »بودن  موافق« ،شود یمشاهده م

ن یـی ن از قـدرت تب یبـ  شیپ يرهایانگر آن است که متغیب Fمعنادار  يها حسادت را دارند. نسبت ینیب شیپ

  ).P>01/0( ندبرخوردار  یخوب

 يهـا  تیمحـدود «و  »یشناسـ  فـه یوظ«، »و طـرد  یدگیبر«، »موافق بودن«شود،  یکه مشاهده م گونه همان

ج یطور معنادار دارند. براسـاس نتـا   رات حسادت را بهییانس تغیدرصد از وار 41ن ییتب یی، با هم توانا»مختل

انس حسـادت را دارد. بـا اضـافه    یـ درصد از وار 28ن ییتب ییتوانا ییبه تنها» موافق بودن«مندرج در جدول، 

درصـد، و   40به  »یشناس فهیوظ«درصد، با اضافه شدن مؤلفۀ  38زان به ین می، ا»و طرد یدگیبر«شدن مؤلفۀ 

ج، بـه نظـر   ینتـا ن یـ ن، با توجه به ایرسد. بنابرا یمدرصد  41به » مختل يها تیمحدود«با اضافه شدن مؤلفۀ 

  حسادت دارد. ینیب شیدر پ يشتریسهم ب» موافق بودن«ۀ ، مؤلفمذکور يها ان مؤلفهیرسد که از م یم



  ۱۳۳ حسادت يو صفت اخالق يتيشخص يها يژگيو ه،يناسازگار اول يها بنه روان رابطة

 

  يريگ جهيبحث و نت

ـ ناسـازگار اول  يها بنه و روان یتیشخص يها یژگیارتباط و یهدف پژوهش حاضر بررس ه بـا صـفت   ی

بر وجـود   یپژوهش مبن يها هیود. فرضر بین دو متغیلۀ ایوس  حسادت به ینیب شیحسادت و پ یاخالق

و » حسـادت « یبا صفت اخالقـ  یتیشخص يها یژگیه و ویناسازگار اول يها بنه ان روانیرابطۀ معنادار م

 يا ناهمسـو ید شد. هرچند مطالعۀ همسو ییلۀ آنها، تأیوس  به» حسادت«صفت  ینیب شین توان پیهمچن

اسـت   ینصـوص اسـالم   یها همسو با برخ افتهین یا افت نشد، اماینه ین زمیدر ا یشناخت م روانیمستق

، ص 70ق، ج 1404، ی؛ مجلســ20ق، ج 1404د، یــالحد یابــ ابــنر.ك:  ؛1366، يآمــد یمــیتمر.ك: (

ن یتـر  عیادآور شد کـه شـا  یتوان  یها با حسادت، م بنه ها نسبت به رابطۀ روان افتهین ین ایی. در تب)256

کننـده در موضـوعات    یتـداع  یعاطف يها اطرات و واکنشها، خ فرض شیها پ بنه روان یات منفیمحتو

ـ ، امنیکپارچگی، یاجتماع یا، زندگی، دنیت زندگیارزش خود، ماه گـران اسـت   یت خـود و ارزش د ی

ـ  یـ دهد که نشانگان ا یحسود نشان م ي). بازخوردها101و  75، ص 2007، ي(فر  - ین صـفت اخالق

 يهـا  موضـوعات مـذکور اسـت. آمـوزه    ق او در یـ عم يهـا  تیذهن یدگید بیاو حاصل آس یتیشخص

داند که فرد در گذشـته گرفتـار آن شـده     یم یتیشخص يها بیحسادت را آس ینۀ اصلیز زمین یاسالم

نـده در  یگـران و آ یغلط و مغشوش نسبت به خـود، خداونـد، د   يها شناخت يریگ شکل یعنیاست؛  

گران، خـود  ید ي، باور نکردن برتریر الهیرفتن تقدی، نپذیر الهیتقد یابیقت، خطا در ارزیرفتن حقینپذ

ـ یکلر.ك: ؛ 14: يا (شـور یت دنیدربارة ماه ی، نادانینیبرترب ، 1ق، ج 1412، یلمـ ی؛ د2ق، ج 1407، ین

بـه لحـاظ    ين فـرد یگـردد چنـ   ی) موجب م448ق، ص 1375، يشابوری؛ فتال ن12؛ اعراف: 130ص 

شود حسـود   یاز خود موجب م ین برداشتید چنیآ یابد. به نظر میب من یا ارزش و نا ی، خود را بیارزش

مـاً  ئو خشـم را دا  يقـرار  ی، تأسف، بـ ی، اندوه، ترس، ناآرامیحوصلگ یاحساس حسرت، حقارت، ب

ـ ین وضعیحفظ خود، از ا يتجربه کند و برا و  یجـان ی، هیشـناخت  يهـا  ، بـا سـازوکار  یت دشوار روان

در  یبت و سرزنش، بخـل، کوتـاه  ید غک ماننینوروت يد و با بروز رفتارهایدرصدد جبران برآ يرفتار

، چشم دوخـتن  ی، بغض درونیگران، اظهار دوستیدر قبال د یگران، قدرناشناسید يها ییکویستودن ن

ک ضعف، نقص ی، به جبران نوروتییگران، و دورویر دیکان، تحقیگران، ضربه زدن به نزدیبه نعمت د

  خشم خود بکاهد. زان اندوه، حسرت ویخود بپردازد و از م یروح يو کمبودها

افـراد   :تـوان گفـت   یمـ  ،و حسـادت  یآزردگ ان روانیمثبت م یمربوط به همبستگ يها افتهین ییدر تب

 و یقـ یحقبودن هستند ( ینیب شیپ رقابلیو غ یاضطراب، خصومت، زودرنج يها یژگیو يآزرده دارا روان
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، خشـم، احسـاس   یختگیرانگمانند ترس، غم، ب یاحساسات منف يبرا یداشتن آمادگ .)1390ان، یسماوات

دهـد   یز نشـان مـ  یحسود ن يدهد. بازخوردها یل مین شاخص را تشکیا يمبنا یاحساس کالفگو گناه، 

؛ 17ص ، 12ق، ج 1408، یطبرسـ  ينوردر گذشته بوده است ( ییها بیدچار آس یجانیکه او به لحاظ ه

جــان مخــرب در یکــه ه رو  آن ). از20ق، ج 1404د، یــالحد یابــ ابــنر.ك: ؛ 1366، يآمــد یمــیتمر.ك: 

 یرمنطقـ یغ يباورهـا  يدارد کـه دارا  يشـتر یآزرده احتمال ب ر دارد، افراد روانیثأط تیفرد و مح يسازگار

ط یگـران و شـرا  یبـا د  يتـر  فیزان سازش ضـع یباشند و م  ها داشته در کنترل تکانه يباشند، قدرت کمتر

در ارتبـاط   یاشـتباه  يز باورهایحسود ن .)43ص ، 1389، ی، داستانیانیآشت یفتحزا نشان دهند ( استرس

ـ یکلر.ك: ا (یـ ت دنیـ گـران و ماه یبا خداوند، خـود، د  ، يشـابور ی؛ فتـال ن 12؛ اعـراف:  2ق، ج 1407، ین

ماننـد   یجانات منفـ یکاهش کنترل ه نۀیتواند زم ین موضوع میدارد و هم) 63؛ اعراف: 448، ص ق1375

آن را  وجود آورد که معمـوالً  هگران را در او بیبا د يگارناساز نۀیاشد و زماندوه، حسرت و خشم در او ب

گـران بـروز   یبـا د  یـی ر، و دورویـ کـان، تحق یدر ستودن، ضـربه بـه نزد   یدر قالب سرزنش، بخل، کوتاه

و  یرمنطقـ یغ يو حسادت همراه با اضطراب، خشم، خصـومت، باورهـا   یآزردگ روان ،نیدهد. بنابرا یم

  گران است.یزان سازش با دیکاهش م

ـ ن یشناسـ  فـه ی، موافق بـودن و وظ يریپذ ، تجربهییگرا ن رابطۀ معکوس حسادت با برونییدر تب ـ ز بای د ی

از و حقـارت  یـ خود را متمرکز به درون و احساس نقص و ن یروان يگفت: بر خالف افراد حسود، که انرژ

ـ  ياهـا انـرژ  گر کنند، بـرون  یرا تجربه م یجانات منفیشتر درصدد جبران هستند و هیکنند و ب یخود م  یروان

 يخـواه، دارا  جانیه يها یژگیگرا با و سازند. افراد برون یخارج متمرکز م يایدن يرون و به سویخود را به ب

). در رابطـه  1390ان، یو سـماوات  یقیشوند (حق یشناخته م یطلب، و اجتماع عواطف مثبت و مطلوب، لذت

شـتر  یب یو سالمت روان یمثبت اجتماع يها ن شاخص به سمت جنبهید گفت: ایبا شاخص موافق بودن، با

موافق بودن به سبب دربـر گـرفتن    یتیشخص یژگی). و44، ص 1389، یو داستان یانیآشت یسوق دارد (فتح

، اعتمـاد و نـرمش در برابـر    يگـران، کنتـرل پرخاشـگر   یت دادن به منافع دی، اهمیدوست نوع يها اسیرمقیز

و  ي، همکـار یحسـ  هسـتند کـه بـه هـم     ياد موافـق، افـراد  گران در تقابل آشکار با حسادت اسـت. افـر  ید

ـ کننـده، بخ  است که افراد حسود سـرزنش  ین در حالیعالقه دارند. ا يفرد نیدر روابط ب یکنندگ تیحما ل، ی

ـ   یناسـالم  یکننده و دورو هستند و روابط اجتمـاع  ریپرخاشگر، تحق شـناس،   فـه ین افـراد وظ یدارنـد. همچن

شـناس هسـتند. آنهـا     فـه یبنـد و وظ یپا یدارند، بـه اصـول اخالقـ    ییباال نفس  برخالف افراد حسود، عزت

گـران،  ید يچشم داشتن بـه نعمـت هـا    يسالم و پرتالش هستند و به جا ییها برعکس افراد حسود، انسان

  ).45دارند (همان، ص  یدر زندگ یاهداف مشخص
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