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کلیدواژهها:
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چکیده
زمینه و هدف دسـتیابی به جامعة سالم در گرو سلامت خانوادة سالم است مشروط به برخورداری افراد از سلامت
روانی و داشـــتن روابط مطلوا با ی دیگر .بنابراین ،ســـالمانگاری روابط بین اعضـــای خانواده بیگمان آثار مثبتی
بـهدنبال خواهد داشـــت .این پژوهش با هدف تعیین نقش واســـطهای نیروی روانی دربارة رضـــایت از زندگی با
ویژگیهای شختیتی و سب های حل مسئلة اجتماعی انجام شد.
مواد و روشها جامعة آماری در این پژوهش ،افراد متأهل مراجعهکننده به سرای محله در شهر تهران در سال
 9911بودند که تعداد  978نفر بهصورت نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای مناطق  9و  1انتخاا شدند و پرسش-
نامة ویژگیهای شختیتی برژه ،حل مسئلة اجتماعی() ،)SPSI-Rرضایت از زندگی) (LSIو پرسشنامة نیروی روان
یرا تکمیل کردند.
یافتهها بر اساس نتایج آزمون تحلیل مسیر ،اغلب ضرایب مستقیم معنادار هستند و از ضرایب غیرمستقیم متغیرهای
سب مقابلهای ،پایداری ،انعطافپذیری ،استقلالطلبی ،حساسیت و پیوندجویی با رضایت از زندگی از طریق متغیر
نیروی روانی معنادار هستند .همچنین ضرایب مستقیم متغیر میانجی با متغیر وابستة اصلی مدل یعنی رضایت از
زندگی نیز در سطح  7/79معنادار هستند.
نتیجهگیری یافتههای این پژوهش نشان داد که ویژگیهای شختیتی ،سب های حل مسئله و نیروی روانی افراد
عامل مهمی در پیشبینی میزان رضایت از زندگی آنان است.

 .1مقدمه
یکی از مهمترین تعیینکنندههای عملکرد سالم نهاد
خانواده است و بهمثابه رابطة بین فردی نزدیکی شناخته می-
شود که به انسانها اجازه میدهد پذیرفته شوند ،مورد

ارزش ،احترام و دوست داشتهشدن قرار گیرند و فرصت
روابط متقابل داشته باشند( .) 1به بیان دیگر رضایت از زندگی
افراد متأهل تابع احساسهای عینی 9از خشنودی ،تعادل
روانی و لذت تجربهشده توسط زن یا شوهر است( .)2این
رضایت متأثر از عوامل مختلفی است که از آن میان میتوان
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طیبه مالمیر و همکاران

اساس طرحوارههای هیجانی در زنان متأهل پرداخت ه شد که
یافتهها نشان داد بین رضایت زندگی و طرحوارههای هیجانی
رابطه معناداری وجود دارد .طرحوارههای هیجانی قادر به
پیشبینی رضایت از زندگی هستند( .)13پژوهشگران جدید،
اغلب قبول دارند که انگیختگی فیزیولوژیکی هیجان را
همراهی و تنظیم میکند و زمینه را برای آن آماده میسازد؛
ولی بهطورمستقیم موجب آن نمیشود( .)14در پژوهشی
دریافتند بیماران قلبی از نظر روانرنجورخویی و روانپریش-
خویی تفاوت معناداری با گروه سالم دارند و در رویارویی با
مشکلات بیشتر از سب مقابلهای هیجانمدار استفاده می-
کنند( .)92دیدگاه لازاروس نیز نظریة هیجان خود را نظریة
شناختی -انگیزشی -رابطهای مینامد .شناختی به اهمیت
ارزیابی اشاره دارد ،انگیزشی اهمیت هدفها و سلامتی
شخص را میسازد( .)16آرنولد معتقد است که هیجان
برحسب انگیزش تعریف میشود .حالت گرایش یا اجتناا به
هیجان نیروی جهتدار میدهد؛ درحالیکه تغییرات
فیزیولوژیکی در عضلات و احشا به هیجان انرژی میدهد(.)17
هرچند پس از هیجان بر ویژگی متفاوتی از هیجان تأکید
دارد؛ برای شناخت و تعریف هیجان ،بررسی هر ی از ابعاد
هیجان و شیوه ای که بر ی دیگر اثر میگذارند ضرورت دارد.
یکی از نظریه هایی که با رویکرد تعاملی به مسائل مختلف
نگاه میکند نظریة هیجان اندیشه است( .)98کاظمی حقیقی
در نظریة هیجان اندیشه به ماهیت ی پارچة دامنههای
عاطفی و شناختی توجه می کند .وی به نقش دو هیجان عمدة
نیروی روانی و بیتابی روانی 9اشاره میکند(.)91
«نیروی روانی» که ازمؤلفه های هیجان اندیشه است به-
معنای احساس نیرومندی شدید همراه با شیفتگی در تجربة
کنجکاوانه و فعال برای ی کشف بزرگ هیجانانگیز است و
کنجکاوی فرد با هر مسئلة مبهمی در قلمرو فعالیتهای مورد
علاقه اش تحری میشود و وی با همة وجود و مشغولیت
سرسختانه به آن مسئله ،احساس نیرومندی شدید و بدون
درماندگی و بدون احساس گذشت زمان دارد( .)77در
پژوهشی به بررسی اقدامات مربوط به سلامت روان پرداختند
و نشان دادند مداخلههای خنده و شوخطبعی برای بهبود
سلامت به نشانههای بیشتری برای پتانسیل خنده و شوخ-
طبعی برای افزایش رفاه افراد لازم دارد(.)79
بنابراین ضروت پرداختن به مفهوم رضایت از زندگی
بسیار روشن است؛ چنانکه انجام پژوهش در این زمینه
جایگاه خاصی در عتر حاضر پیدا کرده است .در سال های

به عوامل اقتتادی ،مذهبی ،آداا و رسوم و سنن اجتماعی،
عوامل جسمانی ،تفاهم فکری ،ویژگی های شختیتی ،ارضای
عاطفی و تعادل روانی اشاره کرد( .)9پژوهش ها نشان می-
دهد ،ویژگیهای شختیتی افراد عامل مهمی در پیشبینی
میزان تعهد زناشویی آنان است( .)1بنابراین رضایت از زندگی
زوجین یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت و دستیابی به
اهداف زندگی و زیر تأثیر ثبات عاطفی و هیجانی زناشویی
زوجین است .تاجایی که متختتان روان شناسی خانواده
اغلب معیار خود را در بررسی کیفیت روابط زناشویی زوجین،
سطح رضایت زناشویی آنها قرار میدهند()5؛ زیرا پژوهشها
حاکی از آن است که ویژگیهای شختیتی افزونبر اینکه
بهطور مستقیم بر سلامت روان اثر میگذارند ،بهطور
غیرمستقیم نیز تأثیر دارد(.)1
برخلاف اینکه دانشمندان مختلف از رویکردهای متفاوتی
مانند رویکردهای زیستی ،شناختی ،رفتاری ،روانتحلیل-
گری ،انسان گرایی و غیره به تبیین رضایت از زندگی افراد
پرداخته اند ،همچنان نیاز به ارائة نظریه های جامع تر که با
ی نگاه تعاملی بتوانند عوامل مختلف(شناختی ،هیجانی،
شختیتی ،اجتماعی و غیره ) را در کنار هم برای تبیین
رضایت از زندگی به کار ببرند احساس میشود()7
به دلیل اهمیت خانواده ،محققا ن در صدد کشف راز و
رمزهایی هستند که رضایت از زندگی افراد متأهل را فراهم
سازند( .)8بنابراین به بررسی نقش وفاداری و راههای مقابله
با رضایت از زندگی در چین پرداختند و بیان کردند که دو
سب مقابلة همگانی (پذیرش  /اصلاح /تلاش و حمایت
خانواده) در رضایت از زندگی با استفاده از منابع شختی و
ارتباطی نقش مهمی ایفا میکنند .)9(.در خانوادههای سالم
و پویا ،ارتباط مستقیم ،واضح ،صریح و صمیمانه است .قاعده-
ها انعطافپذیر  ،انسانی ،مقتضی و دستخوش تغییر است و
پیوند با اجتماع نیز بارز و امیدبخش است(.)97
هیجانها نیز جنبه ها و ابعادی مختلفی دارد و هر ی از
دانشمندان مختلف به برخی از این ابعاد پرداختهاند و هیجان
را از آن زاویه تبیین کرده اند( .) 99در پژوهشی به بررسی
روابط میان سب های هیجانانگیز و عملکرد خانواده در
والدین کودکان معلول پرداخته و نشان داده شده است که با
انسجام و انعطافپذیری روابط متوازن و متعادل با رضایت از
زندگی همراه بود .مهمترین نتایج نشان داد که همبستگی
مداوم بین سب های شوخطبعی و ارتباطها و رضایت خانواده
هست( .)12در پژوهشی به پیشبینی رضایت از زندگی بر
1. Psychic Restlessness
612
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تهران در سال  9911است .افراد پاسخدهنده به پرسشها
عبارت بودند از 987 :نفر مرد و  717نفر زن بودند که
تحتیلات زیر دیپلم( 77مرد 72 ،زن) ،دیپلم( 92مرد10 ،
زن) ،لیسانس( 08مرد 80 ،زن) ،فوقلیسانس( 90مرد11 ،
زن) ،دکتری(97مرد 97 ،زن) که میانگین سنی آنها بین 71
تا  21سال بود .برای مشخصشدن حجم نمونه از روش کلاین
استفاده شد .بر اساس نظر کلاین بهطور کلی در روششناسی
مدلیابی معادلات ساختاری تعیین حجم نمونه میتواند بین
 2تا  92مشاهده بهازای هر متغیر اندازهگیریشده تعیین شود:
 -2q < n < 15 qکه در آن  qتعداد متغیرهای مشاهدهشده یا
تعداد گویهها(پرسشها)ی پرسشنامه و  nحجم نمونه است.
با توجه به این توضیحات برای حجم نمونه تعداد  177نفر
بهصورت نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاا شدند.
ابتدا  8منطقه از مناطق  91گانة شهر تهران و سپس  7منطقه
بهصورت تتادفی انتخاا شدند و توضیحات لازم دربارة
پژوهشهایی که هدف ،آزمودن مدل خاصی از روابط بین
متغیرهای آشکار و پنهان است ،به آزمودنیها داده شد .با
استفاده از تحلیل مسیر توسط برنامه  AMOSاثرات مستقیم
و غیرمستقیم ویژگیهای شختیتی و سب های مقابله بر
رضایت از زندگی بهدست آمد و بهمنظور سنجش برازش از
شاخصهای  ،GFI ، IFI ، RAMSEAو خی  7استفاده شد و
پرسشنامههای نیروی روانی ،بیتابی روانی ،آزمون شختیتی
برژه و پرسش نامة تجدیدنظرشدة حل مسئلة اجتماعی (SPSI-
 )Rمورد استفاده قرار گرفت .لازم به ذکر است که فرم رضایت-
نامه ابتدا توسط شرکتکنندهها تکمیل شد و به آنها دربارة
محرمانگی اطلاعات اطمینان داده شد.

اخیر تلاش های گسترده ای برای تبیین چگونگی ظهور
رضایت از زندگی بیشتر در بستر تفکر آدمی صورت گرفته
است .اما همچنان ضرورت پژوهش هایی مانند پژوهش
حاضر(که تلاش میکند رضایت از زندگی را از ابعاد مختلف
و با نگاه تعاملی مورد توجه قرار دهد) احساس میشود؛ زیرا
پدیده ای پیچیده همچون رضایت از زندگی را هرگز نمیتوان
تنها با لحاظ کردن یکی از عوام ل مؤثر در آن بهخوبی شناخت
و تبیین کرد .اکنون با توجه به نشانههای برخی پژوهشها
اهمیت و ضرورت واردکردن جنبه های هیجانی در مدل های
تبیینی رضایت از زندگی بیشازپیش آشکار شده است(.)22
ازسویدیگر بیشتر نگاه ها در زمینة رضایت از زندگی به
جنبه های شناختی متمرکز بوده اند و اکنون با توجه به داده-
های برخی پژوهشها اهمیت و ضرورت واردکردن جنبه های
هیجانی در مدل های تبیینی رضایت از زندگی بیشازپیش
آشکار گشته است .بررسی ویژگیهای شختیتی و تفاوت های
فردی در زمینة ظهور کیفیت و رضایت از زندگی میتواند
دلالت های بسیار ارزشمندی در حیطة تعلیم و تربیت داشته
باشد؛ زیرا امروزه یکی از مهمترین مسائل در تعلیم و تربیت
توجه به تفاوت های فردی است .بنابراین دراین پژوهش سعی
شده تا تفاوت های فردی با توجه به الگوی شختیتی افراد در
فرایند عاطفی و هیجانی شکلدهندة رضایت از زندگی در
نظر گرفته شود و مدلی مناسب در این زمینه فراهم شود.
بدین منظور به بررسی مدل مفهومی ارائه ده در این پژوهش
برای تبیین رضایت از زندگی افراد متأهل بر اساس سب های
مقابلة حل مسئلة اجتماعی و نیروی روانی پرداختیم .این
مدل برای هر ی از متغیرها به طور جداگانه بررسی شد .با
توجه به اهمیت عواملی مانند هیجانها وسب های حل
مسئله در رضایت از زندگی و به دلیل خلأ پیشینة پژوهشی
که در این رابطه احساس شد ،پژوهشگر متمم شد پژوهشی
با هدف بررسی نقش واسطه ای هیجان(نیروی روانی)در رابطه
اساس سب های مقابلة حل مسئلة اجتماعی و رضایت از
زندگی در افراد متأهل انجام دهد و به این پرسش پاسخ دهد
که آیا مدل رضایت از زندگی بر اساس سب های مقابلة حل
مسئلة اجتماعی با میانجیگری نیروی روانی در افراد متأهل
از برازش مناسب برخوردار است؟

 .6.9پرسشنامة نیروی روانی
فهرست نیروی روانی ابزاری است که برای نخستین بار با
کوشش ناصرالدین کاظمی حقیقی تهیه و تدوین شده است
که با  29درصد واریانس ،چهار عامل را میسنجد و دارای 98
گویه است( KMO= 688و کرویت بارتلت برابر  7777/127در
سطح معناداری  .)%11این پرسشنامه شامل  99پرسش است
ونمرهگذاری پرسش نامه طبق طیف لیکرت پنج درجهای است.
بنابراین کمترین نمره 99و بیشترین نمره  22است(.)79
دربارة شیوة نمره دهی ،طبق دستورالعمل طراح پرسشنامه،
نمرههای این پرسشنامه از طریق جمع نمرههای پرسشها و
تقسیم آن بر تعداد پرسشها بهدست میآید .خردهمقیاسهای
این پرسش نامه در ادامه آمده است .در ایران علیخانی نیزدر
پژوهش خود ،در اجرای نسخة  11پرسشی آزمون پویایی-بی-
تابی در حوزة هیجان اندیشه بر  109نفر از دانشآموزان 92

 .2مواد و روشها
پژوهش از نظر هدف بنیادی و روش پژوهش توصیفی از نوع
همبستگی بود .جامعة آماری در این پژوهش افراد متأهل
مراجعه کننده به سرای محله برای مشاورة خانواده در شهر
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را در  1مؤلفه میسنجد .در این پژوهش  2عامل(حساسیت،
پیوندجویی ،انعطاف روانی ،پایداری در امور و ارزشگذاری)
سنجیده شده است و نمره گذاری پرسشنامه طبق طیف
لیکرت است .بدینصورت که هر مؤلفه دارای  1پرسش است و
نمرهها از  9تا  1در نوسان است .بنابراین کمترین نمره  1و
بیشترین نمره  21برای هر مؤلفه است .دربارة شیوة نمرهدهی،
طبق دستورالعمل طراح پرسشنامه ،نمرههای این پرسشنامه
از طریق جمع نمرههای پرسشهای هر مؤلفه و تقسیم آن بر
تعداد پرسشها بهدست میآید( .)77در پژوهش حاضر نیز
پایایی درونی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه
شد و مقادیر آن برای خردهمقیاسها بدینترتیب بود:
حساسیت  ،7/18پیوندجویی ،7/11انعطاف روانی،7/11
پایداری در امور 7/01و ارزشگذاری.7/17

تا  90سالة شهر تهران انجام داد و در هر دو مقیاس بیتابی و
نیروی روانی ،پایایی آزمون از طریق بازآزمایی را بررسی کرد
و نتایج نشان داد که همبستگی بین مؤلفههای دو حوزة مورد
بررسی آزمون بالاتر از  7/1بوده و در سطح 7079
معنادارند( ) P>0.01که بیانگر پایایی بالای آزمون است .روایی
آزمون از طریق بررسی روایی سازه و با روش تحلیل عاملی
مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفت .نتایج نشان داد که بارهای
عاملی استاندارد همة گویهها بالاتر از  7/97است(.)71
در پژوهش حاضر نیز پایایی درونی این پرسشنامه به روش
آلفای کرونباخ محاسبه شد و  7/10بهدست آمد.
 .6.6پرسشنامة رضایت از زندگی()LSI
«فهرست رضایت از زندگی» دارای  1عامل «درستی»،
«برخورداری»« ،سلامت» و «کمال» است .استفاده از روش
تحلیل مؤلفههای اصلی نشان داد که شاخص کایسر-میر-
اولیکن برابر با  7/011و شاخص کرویت بارتلت به لحاظ آماری
معنادار بود(  .)779/119 ،p>7/779در ایران در پژوهشی
خودضریب آلفای کرونباخ برابر با  7/80بهدست آمد که بیانگر
همسانی درونی پذیرفتنی گویههای هر ی از مؤلفههای
استخراجشده است .این پرسشنامه شامل 72پرسش است و
نمرهگذاری پرسش نامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجهای
است؛ بنابراین کمترین نمره  72و بیشترین نمره  02است.
دربارة شیوة نمره دهی ،طبق دستورالعمل طراح پرسشنامه،
نمرههای این پرسشنامه از طریق جمع نمرههای پرسشها و
تقسیم آن بر تعداد پرسشها بهدست میآید( .)79در این
پژوهش نیز آلفای کرونباخ 7/09بهدست آمد.

تجدیدنظرشدة

 .6.2پرسش نامة
اجتماعی()SPSI-R
فرم کوتاه پرسشنامة تجدیدنظرشدة حل مسئلة
اجتماعی( SPSI-R؛ ی ابزار خودگزارشی از نوع لیکرت و
دارای  72پرسش است و هدف آن اندازهگیری مهارت افراد در
حل مسئلة اجتماعی است و خردهمقیاسهای آن(مقیاس
جهتگیری مثبت به مسئله( ،)PPOجهتگیری منفی به
مسئله( ،)NPOحل مسئلة منطقی( ،)RPSسب تکانشی /بی-
احتیاط ،سب اجتنابی) است .دو مقیاس جهتگیری مثبت به
مسئله و حل مسئلة منطقی بهصورت مثبت نیز نمرهگذاری
میشوند .اما دیگر مقیاسها بهصورت منفی(وارونه) نیز نمره-
گذاری میشوند( .)72پایایی آزمون مجدد برای این پرسش-
نامه بین  7/18تا  7/19و ضریب آلفای آن بین  7/11تا ./12
گزارش شده است .روایی سازة این پرسشنامه نیز با استفاده
از تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی با دیگر مقیاسهای حل
مسئله و سازههای روانشناختی همپوش ،تأیید شده
است( .)71در ایران مخبری ،درتاج و درهکردی ضریب آلفای
 7/82را برای  2عامل سنجیدهشده و ضریب پایایی بازآزمایی
 7/88را برای پرسشنامة حل مسئلة اجتماعی کوتاهشده به-
دست آوردند( .)70در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ 7/01
بهدست آمد.

 .6.9آزمون شخصیتی برژه
آزمون برژه ،با وجود کفایت منحتربهفرد خود در تشخیص
مؤلفههای بنیادین شختیت ،در تاریخ پژوهشی ایرانی کمتر
مورد استفاده قرار گرفته است .این ابزار ارزنده دارای  1مؤلفه
و هر مؤلفه مشتمل بر  97پرسش است که برای نخستین بار
توسط محمود منتور برای جامعه ایرانی تهیه شد و پس از آن
برای بررسی ویژگیهای روانسنجی مؤلفههای آزمون برژه از
حیث روایی و اعتبار آن بر اساس ی نمونة  190نفری از
دانشآموزان  99تا  91سالة شهر تهران انجام شد که ظرایب
اعتبار این مؤلفه با روش هم سانی درونی(کرونباخ) بسته به
گروههای مختلف از  7/21تا  7/89در نوسان است .آزمون
شختیتی برژه دارای  89گویه است که در مجموع  71عامل

 .3یافته های پژوهش
در جدول  9شاخصهای توصیفی ارائه میشود.

جدول  .9اطلاعات توصیفی()n=420
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میانگین
2/21
1/21
2/12
2/17
1/02
1/11
2/87
9/71
9/97
01/18

متغیر
ارزشگذاری
پیوندجویی
حساسیت
برتریطلبی
استقلالطلبی
انعطافپذیری
پایداری
رضایت از زندگی
نیروی روانی
سب های مقابله

حداقل
7/99
9
9
9
9
9
9
9/17
9
27

انحراف معیار
9/19
9/12
9/19
9/90
9/27
9/28
9/29
7/19
7/07
0/70

نتایج جدول  9نشان میدهد میانگین ویژگیهای شختیتی،
سب های مقابله ،نیروی روانی و رضایت از زندگی افراد متأهل
بالاتر از نمرة متوسط ابزار است و انحراف جدی از توزیع بههنجار
ندارند .بر اساس اغلب منابع کجی توزیع نمرهها در دامنه( 9و )-9
و کشیدگی در دامنه( 7و  )-7را میتوان بههنجار فرض کرد.
متغیرها

کجی
-7/772
-7/707
-7/778
-7/989
-7/112
-7/997
-7/911
-7/22
-7/77
=7/992

حداکثر
1
1
1
1
1
1
1
1/07
1/8
11

کشیدگی
-7/170
-7/711
-7/708
-7/791
-7/927
-7/721
-7/981
-7/97
7/91
9/17

توزیع دادههای هیچ ی از متغیرهای پژوهش از این دامنهها
تخطی نکرده است؛ بنابراین میتوان توزیع دادهها را بههنجار
فرض کرد.
در جدول  7نتایج همبستگی میان متغیرهای پژوهش نشان
داده میشود.

جدول  .6نتایج همبستگی میان متغیرهای ویژگیهای شخصیتی و رضایت از زندگی
6
5
4
3
2
1

ارزشگذاری

-

پیوندجویی

**۰/۶۱۲

حساسیت

**۰/۱۵۶

*۰/۱۰۱

برتریطلبی

۰/۰۵۰

**-۰/۶۱۰

-۰/۰۱۲

استقلالطلبی

**-۰/۱۲۱

-۰/۰۳۱

*-۰/۱۱۱

۰/۰۱۱

انعطافپذیری

۰/۰۱۰

-۰/۰۰۰

**۰/۱۱۱

-۰/۰۵۱

**۰/۱۱۶

پایداری

۰/۰۵۵

-۰/۰۰۱

-۰/۰۵۶

**۰/۶۱۱

**۰/۱۱۲

رضایت از زندگی

-۰/۰۱۰

*۰/۱۶۰

۰/۰۱۱

۰/۰۱۶

-۰/۰۰۳

1

0

۰/۰۳۵
**7/771

7/771

دارد .بین انعطافپذیری( r=7/919و  )P>7/779و
پایداری(r =7/791و  )P>7/779نیز رابطة مثبت معنادار وجود
دارد.
در جدول  9نتایج همبستگی میان متغیرهای پژوهش نشان
داده میشود.

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول  7نشان
میدهد بین رضایت از زندگی و ویژگیهای شختیتی
پیوندجویی( r=7/791و  )P>7/772رابطة مثبت معنادار وجود
دارد .افزونبر آن رضایت از زندگی با حساسیت (r =7/927و
 )P>7/779نیز رابطة مثبت و معنادار دارد .بین رضایت از
زندگی با برتری طلبی( r =-7/797و  ،)P>7/779استقلال-
طلبی(r = -7/911و  )P>7/779رابطة منفی و معنادار وجود

جدول  .9نتایج همبستگی میان متغیرهای سبکهای مقابله ،نیروی روانی و رضایت از زندگی
6
9
متغیرها
سب های مقابله
*7/971
**7/779
نیروی روانی
**-7/190
**7/917
رضایت اززندگی

نتایج حاصل از آزمون همبستگی در جدول  9نشان میدهد

9

**7/971

بین رضایت از زندگی و سب های مقابله ای(  162/0=rو
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 )>P7/779رابطة مثبت معنادار وجود دارد .نیروی روانی نیز با
سب های مقابله ای(r =-7/779و  )P>7/779رابطة مثبت و
معنادار دارد.
با توجه به تأیید ارتباط معنادار بین متغیرهای
پژوهش(رضایت از زندگی ،نیروی روانی با ویژگیهای شختیت
وسب های مقابلهای) با ی دیگر امکان بررسی نقش واسطهای
نیروی روانی در ارتباط سب مقابلهای با رضایت از زندگی فراهم
است.

فرضیة پژوهش :متغیر نیروی روانی در ارتباط بین متغیرهای
شختیت و سب های مقابله با رضایت از زندگی نقش واسطهای
یا میانجی دارد.
برای آزمون این فرضیه از روش بوت استراپینگ استفاده
شد .بدینمنظور روابط مستقیم و غیرمستقیم متغیرها با طراحی
 9مدل مستقیم ،غیرمستقیم و میانجی به شرح زیر بررسی
شدند:

شکل  .9مدل میانجی برای بررسی نقش میانجی نیروی روانی

اصلی مدل محاسبه شده است.
درجدول  1شاخصهای برازندگی مدل پژوهش ارائه می-
شود.

در شکل فوق که به نمودار مسیر مدل مستقیم برای بررسی
نقش میانجی نیروی روانی مربوط است همة ضرایب غیرمستقیم
برابر با صفر قرار داده شدهاند؛ بههمیندلیل در شکل فوق فقط
ضرایب مستقیم بین متغیرهای برونزای مدل با متغیر درونزای

جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
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شاخصهای
برازندگی
مدل پژوهش
مقدار قابل-
قبول

)(2

df

6/df

RMSEA

CFI

TLI

IFI

GFI

AGFI

12/11

91

7/19

7/728

7/117

7/899

7/111

7/189

7/192

-

زیر 9

>7/78

<7/17

<7/17

<7/17

<7/17

<7/87

نزدی
صفر

به

خی  7است .که در نمونههای با حجم بیشتر همانند حجم نمونة
تحقیق حاضر( 177نفر) همیشه معنادار میشود .مقدار مطلوا
این شاخص را بعضی از محققان کمتر از  2و بعضی از محققان
کمتر از  9تعیین کردهاند .همانگونه که مشخص است مقدار
این شاخص در تحقیق حاضر کوچ تر از  9است(.)7/17
درجدول  2اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم
متغیرهای اصلی پژوهش ارائه میشود.

مقدار شاخص  RMSEAنیز برابر  7/728است که نشان
میدهد مدل مسیر تحقیق برازش خوبی با دادهها دارد .شاخص-
های برازش تطبیقی  ،CFIشاخص برازش افزایشی  IFIو
شاخص توکر و لوئیس  TLIاز جمله شاخصهای نسبی یا
تطبیقی مدل هستند .مقادیر بزرگتر از  7/17معیار قابلقبولی
برازش مدل محسوا میشود .همانگونه که مشاهده میشود
مقدار این شاخصها(بهجز شاخص توکر -لوئیس) در دامنة
قابلقبول قرار دارد .نخستین شاخص برازش مقدار مجذور کا یا

جدول  .5اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای اصلی پژوهش
از متغیر

به متغیر

سب مقابله
پایداری
انعطافپذیری
استقلالطلبی
برتریطلبی
حساسیت
پیوندجویی
ارزشگذاری

رضایت از زندگی
رضایت از زندگی
رضایت از زندگی
رضایت از زندگی
رضایت از زندگی
رضایت از زندگی
رضایت از زندگی
رضایت از زندگی

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

c

a.b

-7/779
**7/791
7/797
**7/709
*7/790
7/771
7/779
-7/771
7/779
7/792
7/799
7/771
*7/791
** 7/708
*7/791
-7/791
متغیر میانجی  :نیروی روانی

نتایج ارائهشده در جدول فوق نشان میدهد که سب
مقابله ای و پایداری ،اثر مستقیم بر رضایت از زندگی دارند؛ اما
انعطافپذیری اثر غیرمستقیم معناداری بر رضایت از زندگی از
طریق متغیر میانجی نیروی روانی دارد .سه متغیر استقلالطلبی،
برتریطلبی و حساسیت نیز بدون اثر هستند .همچنین نتایج
تحلیل نشان میدهد که ارتباط دو متغیر پیوندجویی و ارزش-
گذاری با رضایت از زندگی از طریق متغیر نیروی روانی میانجی-
گری جزئی میشود.

نتیجهگیری
اثر مستقیم
اثر مستقیم
اثر غیرمستقیم
بدون اثر
بدون اثر
بدون اثر
میانجیگری جزئی
میانجیگری جزئی
* p<8/85

** p<8/89

ضریب مسیر بین ابعاد صفات شختیت ،حل مسئلة اجتماعی و
نیروی با رضایت از زندگی در افراد متأهل بهلحاظ آماری معنادار
است؟
برای پاسخ به پرسش فوق از تکنی تحلیل مسیر
استفاده شد .در آن صفات شختیت هم بهصورت مستقیم و هم
بهصورت غیرمستقیم متغیر رضایت از زندگی را پیشبینی می-
کنند و در نهایت متغیرهای موجود در مدل  99درصد از
واریانس متغیر رضایت از زندگی را تبیین کردند .این یافته با
نتایج بسیاری از پژوهشها(مانند :رازقی7)78(،؛ کاظمی
حقیقی)77(،؛ حسینی)1(،؛ باقریان و همکاران)1(،؛ لیونز و
دیگران)91(،؛ لوو و دیگران)79(،؛ شیخی( )97و توکلی()71
همسو است .رضایت از زندگی ،ی ویژگی پایدار و عینی نیست،
بلکه به تغییرات وضعیتی حساس است و بر اساس برداشت و
دیدگاه خود افراد قابل اندازهگیری و بررسی است( .)97افزونبر
این رضایت از زندگی در گرو برآوردهشدن انتظارات سهگانه از

 .4بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل رضایت از زندگی بر اساس
ویژگیهای شختیتی و حل مسئلة اجتماعی با میانجیگری
نیروی روانی در افراد متأهل انجام شد .پس از تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از تحلیل مسیر به پرسشهای پژوهش که آیا
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ماهیت ی پارچة دامنههای عاطفی و شناختی توجه میکند.
وی به نقش دو هیجان عمدة نیروی روانی و بیتابی روانی 9اشاره
میکند .نظریة هیجان اندیشه گرچه در آغاز از قلمرو خلاقیت
نشئت یافت ،اما در واقع بر ی پارچگی تعاملی دامنههای
عاطفی ،شناختی و رفتاری نظام روانشناختی تأکید میورزد.
بنابراین ،نظریة مزبور نه تنها ی چشمانداز شناختی است و نه
فقط ی رویآورد هیجانی ،بلکه ی نظریة عمومی در روان-
شناسی است .این نظریه با برجستهسازی روابط تعاملی نظام-
یافته میان ابعاد روانی ،دیدگاهی نو در تبیین پدیدهها و پیش-
بینی رویدادهای روانشناختی قلمداد میشود .در توضیح این
نظریه باید بیان کرد هر جا اندیشهای پای گیرد ،پابهپای آن،
احساسی خاص میتوان یافت که هیچ ی بهطورمتقابل جدایی-
پذیر نیستند .این احساس بهسرعت اندیشة ملازم با خود را
متبادر میکند« :ی پارچگی تار و پود اندیشه و احساس».
هنگامیکه احساس مزبور بروز یابد ،ناگزیر در ظرف «هیجان»
نمودار میشود .به چنین بروزی «هیجان اندیشه» اطلاق می-
کنیم .اما باید تأکید کرد که هر اندیشهای صددرصد به هیجان
منجر نمیشود.
به بیان دیگر نیازها و خواستههای انسانی همواره بهآسانی
ارضا نمیشوند .باید موانعی را از سر راه برداشت ،دست به
انتخاا زد و در برابر ناکامیها و متائب صبر و شکیبایی نشان
داد .در هر فرد بر اثر برخورد با موانعی که راه را برای کامیابی او
میبندد ،شیوة پاسخدهی مشابهی رشد میکند و بهطور مستقیم
برای حل مسائل خود کوشش و تلاش نشان میدهد و به موقع
از دیگران کم میطلبد( .)91شریفی و رنجبریپور() 99در
پژوهشی به پی بینی رضایت از زندگی بر اساس طرحوارههای
هیجانی در زنان متأهل پرداختند .یافتههای ایشان نشان داد که
بین رضایت زندگی و طرحوارههای هیجانی رابطة معناداری
وجود دارد .و آشفتگی زناشویی در نقش ی عامل خطر مهم
برای سلامت جسمی و روانی با سلامت ،بهزیستی وسرمایههای
روانی کمتر در همسران مرتبط است .در این پژوهش نیز همانند
بسیاری از پژوهشهای دیگر ،محدودیتهایی در اجرا و تعمیم
نتایج بهدست آمده وجود داشت .باتوجه به اینکه پژوهش حاضر
فقط در بین افرد متأهل مناطق  9و  1شهر تهران انجام شد و
بهمنظور گردآوری دادهها ،فقط از ابزار پرسشنامه استفاده شد،
کنترلنکردن برخی از متغیرهای مزاحم از قبیل موقعیت
اقتتادی ،خانوادگی ،اجتماعی و سن و تحتیلات نمونههای
تحقیق منجر به کاهش روایی درونی تحقیق شده است .افزونبر
آن با توجه به جنبههای تازه و مهم پژوهش که شکل همبستگی

زندگی است که با «پاکزیستی» تحقق مییابد .خشنودی از
زندگی بستگی به ارضای سه انتظار «آرامش روان»« ،تفرد» ،و
«پیشرفت» دارد .بنابراین ،رضایت برایند تعاملی این سه توقع از
زندگی است .این سه انتظار در ی رابطة تعاملی متعادل و
هماهنگی سبب رضایت از زندگی میشوند .هر فرد هنگامیکه
در زندگیاش از آرامش روان برخوردار باشد ،در جایگاه بهسزا و
شایستهاش قرار گیرد و در این جایگاه همواره پیشرفت کند،
بیتردید از زندگی خود خشنود است و سلامت روان بهداشت
آن تأمینشده است.چانگ و میکلسون( )1در پژوهش خود نشان
میدهند که ارتباط با همسر جنبة مرکزی زندگی عاطفی و
اجتماعی ی شخص است که نارضایتی از زندگی زوجین می-
تواند به ارتباط طرفین در برقراری روابط رضایتمندانه با ی -
دیگر و با فرزندان آسیب برساند .در تبیین یافتهها میتوان گفت
سطوح رضایت از زندگی فقط ی پدیدة ثانویه نیست که
محتول تجارا مثبت زندگی یا ویژگیهای شخص و غیره باشد،
بلکه کسی که از رضایت از زندگی بالایی برخوردار باشد ،از نتایج
مفیدی در زندگی بهرهمند خواهد شد .این نتایج فوائد مثبتی
در حیطههای درونفردی و بینفردی ،شغلی ،سلامتی و آموزشی
بههمراه خواهد داشت( .)99ازآنجاکه شختیت با زیرساختهای
روانی رابطة بردوام دارد؛ پس میتواند نقشی اثرگذار و کلیدی
در موفقیت یا عدم کارکرد صحیح رابطه داشته باشد.چنین به-
نظر می رسد که شختیت ،بر الگوی تعامل زناشویی اثر می-
گذارد .تمایلهای شختیتی مانند بیثباتی هیجانی یا روان-
آزردگی ،آسیبپذیریهای پایداری را بهوجود میآورند که بر
چگونگی انطباق زوجها با تجارا استرسزا تأثیر میگذارد(.)91
در حقیقت ،در خانوادههای سالم و پویا ،ارتباط مستقیم ،واضح،
صریح و صمیمانه است .قاعدهها انعطافپذیر ،انسانی ،مقتضی و
دستخوش تغییر هستند و پیوند با اجتماع نیز بارز و امیدبخش
است( .)92پژوهش حاضر نشان داد متغیر نیروی روانی در
ارتباط بین متغیرهای شختیت و سب های مقابله با رضایت از
زندگی نقش واسطهای یا میانجی دارد .این یافتهها ی دستاورد
اکتشافی و تازه و بیسابقه است.
در تبیین یافتهها میتوان گفت شختی که از لحاظ عاطفی
و فکری رشد کرده است ،دربارة اعضای خانواده و مشکلات
زندگی نظر واقع بینانهای دارد ،دارای فلسفة زندگی معین و
نیروی روانی بالایی است که بر اساس آن میتواند از بحرانهای
دائمی زندگی پیشگیری کند .یکی از نظریههایی که با رویکرد
تعاملی به مسائل مختلف ،نگاه میکند نظریة هیجان اندیشه
است( .)77کاظمیحقیقی( )79در نظریة هیجان اندیشه به
1. Psychic Restlessness
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 دیگران و غیره) در پژوهشهای آینده، دوستان،مختلف(خانواده
.پیشنهاد میشود

...تدوین الگوی رضایت از زندگی بر اساس ویژگیهای شخصیتی

 پیشنهاد میشود که،بین متغیرها در جامعة افراد متأهل بود
شکل پژوهش تطبیقی متغیرها در همین جامعة آماری مقایسه
، اجرای پژوهش حاضر در گروههای دیگر با ابعاد بزرگتر.شود
استفاده از روشهای علی و مقایسهای برای فراهمآوردن شواهد
 اجرای پژوهش در بازة زمانی طولانیتر و،تجربی دقیقتر
بررسیهای طولی برای دستیابی به نتایج دقیق تأثیر شختیت
 واردکردن دیگر،و بهزیستی روانشناختی بر رضایت زناشویی
متغیرهای اثرگذار بر رضایت از زندگی افراد متأهل بهویژه
حمایت اجتماعی بهصورت تفکی شده از سوی گروههای

تشکر و قدردانی
-گروه پژوهشی بر خود لازم میدانند تا از همراهیها و حمایت
،های معاونت محترم فناوری و تحقیقات دانشگاه آزاد رودهن
 که صمیمانه محققان را در این پژوهش1 و9 شهرداری مناطق
. تشکر و قدردانی کنند،یاری رساندند
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Abstract
Introduction: Achieving a healthy society depends on the health of the
healthy family, provided that people have mental health and have good
relationships with each other. Hence, the health relationship between
family members will undoubtedly have positive effects. Therefore, this
study aims to determine the mediator There was a psychological
relationship between satisfaction with life and personality traits and
social problem solving strategies.
Materials and Methods: The statistical population of this study was
married people who were referred to the neighborhood of Tehran in 2018,
in which 308 people were selected by multi-stage cluster sampling in
regions one and four. And personalization features such as SPSI-R, Life
satisfaction (LSI), and Ranjara Force's questionnaire.
Results: Based on the results of path analysis, most of the direct
coefficients are significant and the indirect coefficients of coping style,
stability, flexibility, independence, sensitivity and association with life
satisfaction are significant through the variable of mental force. Also, the
direct coefficients of the median variable with the main dependent
variable of the model, life satisfaction, are also significant at the level of
0.01.
Conclusion: The findings of this study showed that personality traits,
problem solving styles, and psychosocial status are important factors in
predicting the satisfaction of their life.
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