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 چکیده
حال   یسابکها ، یتیشخصا  یهایژگیو، یاز زندگ تیرضا یابی مدلپژوهش با هد   نیا: م دمه
  انجام شد.هل ثدر افراد مت یروان یتاب یب ومسئله 
محلاه در شاهر تهاران در     یهل مراجعه کننده به سارا ثافراد مت شامل همه آماری : جامعهر ش
انتخااب شادند.    یا چند مرحلاه  یتصادف گیری نمونه صورت بهنفر  019 که بود 7369-61سال 

 یتیآزماون شخصا  ، یروانا  یتاب یب، یزندگ از تیرضاهای  از پرسشنامهها  داده یجهت جمع آور
باا   جینتاا  لیا لتح یاساتفاده شاد. بارا   ی نظر شده حل مسئله اجتمااع  دیبرژه و پرسشنامه تجد

 بررسی شد. رهایمتغ میرمستقیو غ میاثرات مستقایموس توسط برنامه  ریمس لیاستفاده از تحل
از  تیرضاا حل مسئله با های  سبک نیارتباط ب یروان یتاب یب ریمتغ نشان داد که جینتا: هایافسه
 ئای جز صاورت  باه را  یاز زنادگ  تیو رضاا  ییجاو  وناد یپ نیکامل و ارتباط ب صورت بهرا  یزندگ
 کند.   می یگر یانجیم

کاه   سات ین هیا ثانو دهیا پد کی یاز زندگ تیسطوح رضا، : با توجه به نتایج پژوهشگیریشسیجه
هماه جانباه باه     و یتعامل دید با دیبا و باشد یشخص یهایژگیو ای یمحصول تجارب مثبت زندگ

 .ستین نگرآ
 بی تابی روانی، حل مسئله اجتماعی، ویژگیهای شخصیتی، یزندگ از تیرضا :نلیدی نلمات
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Abstract 
Introduction: The aim of this study was to model life satisfaction, 
personality traits, problem-solving styles, and psychic tuneup in 
married individuals.  
Method: The statistical population of this study was all married 
people referred to the neighborhood of Tehran in 1396-97 that 480 
people were selected by multi-phases random sampling. To collect 
data, life satisfaction questionnaire psychic tuneup, personality test 
and social problem solving questionnaire. For analysis of the 
results using the path analysis, the effects of direct and indirect 
variables were obtained by the AMOS program. 
Results: The results showed that the psychological non-return 
variable has the relation between problem solving styles and life 
satisfaction in full, and the relation between linkage and life 
satisfaction mediates in part.  
Conclusion: According to research results, levels of life 
satisfaction are not just a secondary phenomenon that is a product 
of the positive experiences of life or personality characteristics, 
and can be viewed interactively and globally. 
Keywords: life satisfaction, personality traits, social problem-
solving, psychic tuneup 
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 مقدمه

رضايتي است كه همسران در رابطه خويش احساس و ، زناشويي رابطه حياتي يکهاي يكي از جنبه
 با افراد متاهل وه ارتباطمتزيرهاي گوناگوني بر نح، در طول زندگي مشترک، واقع در كنند.تجربه مي
بهه همهراه    زنهدگي يا عدم رضايت زن و شهوهر را از   رضايت متزيرها اين و گذارندمي تأثير يكديگر
فيزيكهي و  ، از جمله عوامهل محيطهي  ، منشأ فشارهاي رواني وجود دارند عنوان بهمل مهمي همواره عواد. دارن

هيجانات و عوامل گوناگوني ن ير تراكم ، عواطف، حل مسئلههاي  سبک، عوامل انساني مانند تعارض با همسر
ههاي   اگر ش ا قادر به مقابله موثر بها بهي تهابي    .(6032، 3)باتيس گذاري نادرست و غيرهكاري و سياست
شهود. طهوالني شهدن فشهارهاي روانهي       مي دست و  عوارض متعدد جسمي و رواني و رفتاري، رواني نباشد

، بي تفاوتي و كاهش اثهر ب شهي  ، ممكن است موجب كاهش رضايتمندي از زندگي شود كه پيامد نن كسالت
مسهاله مهدار و   اي راهبردهاي مقابلهدهند كه پژوهشها نشان ميناكامي و دلسردي در ش ا است. ، خستگي
 ياز زنهدگ  تيرضا. همچنين (3130، توكليافراد داشته باشند ) يبر سالمت روان يتوانند اثر مثبت مي يمنطق

 يخشنود .ابدي مي تحقّق «6يستيپاكز»است كه با  يدر گرو برنورده شدن انت ارات سه گانه از زندگ
، رو نيه دارد. از ا «شهرفت يپ»و « تفهرد »، «نرامهش روان »سهه انت هار    يبه ارضا يبستگ ياز زندگ
متعهادل و   يرابطه تعهامل  کيسه انت ار در  نياست. ا يسه توقّع از زندگ نيا يتعامل نديبرا يخشنود
روان برخهوردار   مهش از نرا يدر زنهدگ افهراد  كه  يهنگام .شوند مي ياز زندگ تيسبب رضا يهماهنگ
)كاظمي  دنكن مي شرفتيهمواره پ گاهيجا نيو در ا قرارمي گيرندشان  ستهيشاوبسزا  گاهيدر جا، دنباش

 (.3132، حقيقي
مشروط به برخورداري افراد از سالمت و دستيابي به جامعه سالم در گرو سالمت خانواده سالم   

نثار ، از اين رو سالم نگاري رواب  بين اعضاي خانواده .رواني و داشتن رواب  مطلوب با يكديگر است
 اسهت و  خانواده نهاد عملكرد سالم هايكنندهتعيين مهمترين از و يكي مثبتي به دنبال خواهد داشت

 مورد، پذيرفته شوند دهدمي اجازه هاانسان به كه شودمي رابطه بين فردي نزديكي شناخته عنوان به

(. 6032، 1باشند )سهكت  داشته متقابل رواب  و فرصت گيرند قرار شدن داشته دوست و احترام، ارز 
 لهذت  و تعادل روانهي ، خشنودي از عيني از زندگي افراد متاهل تابع احساسات به بيان ديگر رضايت

 (. 6032، 2برادبوري، كارني، است )الونر شوهر يا زن توس  شده تجربه
يكي از مهمترين عوامل پيشرفت و دستيابي به اههدا  زنهدگي و    افراد متأهلاز زندگي  رضايت

خانواده  شناسي روانتحت تأثير ثبات عاطفي وهيجاني زناشويي زوجين است تا جايي كه مت صصان 
-غالباً معيار خود را در بررسي كيفيت رواب  زناشويي زوجين و سطح رضايت زناشويي ننها قهرار مهي  

در صدد كشهف راز و رمزههايي هسهتند     پژوهشگران، اهميت خانوادهبه دليل (. 6000، 1دهند )گريف
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نقهش   يبهه بررسه  ( 6032) 3همكهاران  االن ود. سازنميرا فراهم  افراد متأهل از زندگي كه رضايت
دو سهبک   و نشهان دادنهد كهه   پرداختنهد   نيدر چه  ياز زندگ تيبا رضااي  مقابله سبكهايو  يوفادار
بها اسهتفاده از    ياز زنهدگ  تيخهانواده( در رضها   تيتال  و حما / اصالح/ر ي)پذ يهمگاناي  مقابله

كننهد كهه   زوجين زماني به وظايف خود عمل مي .كنند مي فايا ينقش مهم يو ارتباط يمنابع ش ص
در . ارتبهاط  (6032، 6چانه  و ميكلسهون  ) احساس رضايتمندي از زندگي زناشويي خود داشته باشند

ها قابهل انعطها  و   صريح و صميمانه است. قاعده، واضح، مستقيم به شكل سالم و پوياهاي  خانواده
 (.3131، )پسنديدهاست دست و  تزيير است و پيوند با اجتماع نيز بارز و اميدب ش 

بهر اسهاس    ياز زنهدگ  تيرضها  بيني پيش ا هد ب( 3131) پور يرنجبر و يفيشرنتاي  پژوهش 
 يجهان يهههاي   و طرحهواره  يزنهدگ  تيرضها  نيهل نشان داد كه بأدر زنان مت يجانيههاي  طرحواره
ههاي   نشهان داد كهه طرحهواره    رهيه چنهد متز  ونيرگرسه  چينتا نيوجود دارد. همچن يدار معنيرابطه 
و  يقه يحق يكهاظم  ؛6002، يقه يحق يهسهتند )كهاظم   ياز زنهدگ  تيرضا بيني پيشقادر به  يجانيه

 عمهده  جانيه دو نقش بهن ريه هيجان انديشه نيز (. 6031، يقيحق ي؛ كاظم6032، يقيحق يكاظم
 و يدرونه  يگرفتهار ، يمنهاك يب بهه  اشهاره  «ي روانيتابيب. »كند يم اشاره ي رواني و نيروي روانيتابيب
كهه   كنهد  مي احساس فرد و است ي همراهبدن يت اهرها با كه دارد شهياند گرد  از يناش يقراريب
 چشهم  بهه  ابتدا كه هستند نن از تر دهيچيپ اريبس جاناتيه. بنابراين دارد قرار فشار تحت تيفعال يبرا
(. كسهب  3132، )كهاظمي حقيقهي   كنهد  يمه  دشهوار  را نن كهردن  فيتعر كار موضع نيا و خورند يم

از  هاي اجتماعي از سوي خانواده و دوستان از ديگر منابعي اسهت كهه بهه افهزايش رضهايت     حمايت
ها نشان داده است كه خويشاوندان به منزله سدي در برابر عوامهل  انجامد. بررسيزندگي زوجين مي
ههاي  ( در پهژوهش 6031( و كهارپنتر ) 6032باتيس ) (.6032، كنند )ليونز و ديگرانتنيدگي عمل مي

در زنهدگي مشهترک   شهان   خود دريافتند از ننجا كه زنان تعهد و حساسيت بيشتري نسبت بهه رابطهه  
تواند يكي از علهل بهاال   كنند و احتماالً اين امر مينگهداري نن ميتال  بيشتري در حف  و ، دارند

؛ بهه نقهل از   3311) 1ويهس  مندي زناشهويي در مهردان و كهاهش نن در زنهان باشهد.     بودن رضايت
كند: تنهايي هيجاني كه توس  ( در طبقه بندي تنهايي به دو نوع اشاره مي6031، 2جاكوبياک و فيني

گردد و تنهايي اجتماعي كه به وسيله فقدان شبكه اجتمهاعي  ش ا ميفقدان فرد مورد دلبستگي م
( در پژوهشهي بها ههد  بررسهي رابطهه راهبردههاي       3123شهود. سهروقد و دانهش پهور )    نشكار مي

دريافتنهد كهه بهين راهبردههاي      نموزان دانشمقابله با استرس هاي  فراشناختي با پرخاشگري و شيوه
دار مقابله با استرس رابطه معنهي هاي  فراشناختي و پرخاشگري و بين راهبردهاي فراشناختي و شيوه

اي  مقابلهه ههاي   هيجاني از جمله پرخاشگري و عدم بكارگيري شيوه -وجود دارد و اختالالت رفتاري
 نند. ك مي متناسب با موقعيت از جانب نوجوانان نقش مؤثري ايفا
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سازگارانه  يندهايكه فرا افتنديدر پژوهش خود در( 6031)و بانگرتر  تيرديب، تيزار، کيپولن    
ابراز فعاالنه محبهت و  ، رفتار حياست عبارتند از: تبادل صح رگذاريتأث ييزناشو تيكه در رضا نيزوج
. يباال در مقابل حوادث زنهدگ  يارتباط هايمهارت، مشترک يباورها و انت ارها، گريمثبت د جاناتيه

روان ، يرفتهار ، يشهناخت ، يستيم تلف ز يكردهايدانشمندان م تلف از رو نكهيرغم ا يعل نيبنابرا
بهه ارائهه    ازيه همچنهان ن ، انهد  پرداخته افراد يزندگ از تيرضا نييو... به تب ييگرا انسان، يگر ليتحل
، يجهان يه، ياختبتواننهد عوامهل م تلهف )شهن     ينگاه تعهامل  کيكه با وجود دارد تر  جامع يها هين ر
ضهروت  بنابراين  بكار ببرند. يزندگ از تيرضا نييتب ي( را در كنار هم براغيرهو  ياجتماع، يتيش ص

 گهاه يجا نهه يزم نيه انجام پهژوهش در ا  كهي طور به، روشن است اريبس ياززندگ تيپرداخت به مفهوم رضا
 يشهناخت  يهها  بهه جنبهه   يزنهدگ  از تيرضها  نهيها در زم نگاه شتريب، گريد يكرده است. از سو دايپ يخاص

 يجهان يه يها و ضرورت وارد كردن جنبه تيپژوهشها اهم يبه شواهد برخ توجهاند و اكنون با  متمركز بوده
 .(3132، )كاظمي حقيقي است شده نشكار شياز پ شيب يزندگ از تيرضا ينييتب يها در مدل

افهراد   يزنهدگ  از تيرضها  نييتب يبرا اين پژوهشارائه شده در  يمدل مفهوم يمن ور به بررس به اين
 بها . شودپرداخته مي ي روانيتابيو بويژگيهاي ش صيتي ، سبكهاي حل مسئله اجتماعيبر اساس  متأهل

اهميت عواملي مانند هيجانات و سبكهاي حل مسئله در رضايت از زندگي و بهه دليهل فقهر     به توجه
اي هيجهان )بهي   پژوهشي با هد  بررسي نقش واسطه، در اين رابطه پيشينه پژوهشي و خأل موجود

از زندگي در افراد متأههل انجهام    و رضايتسبكهاي حل مسئله اجتماعي اساس تابي رواني( در رابطه 
 شد.

 

 روش
بود. جامعه نماري در اين  همبستگي رو  پژوهش توصيفي از نوع ي وكاربرد هد  ن ر از پژوهش

 بهود.  3132افراد متأهل مراجعه كننده به سراي محله در شهر تههران در سهال   پژوهش شامل همه 
 در يكله  طهور  به نيكال ن ر اساس بر. شد استفاده نيكال رو  از نمونه حجم شدن مش ا يبرا
 يازا بهه  مشاهده 31 تا 1 نيب تواند مي نمونه حجم نييتع يساختار معادالت يابي مدل يشناس رو 
هها   هيه گو تعهداد  اي شده مشاهده يرهايمتز تعداد q نن در كه شود نييتع شده يريگ اندازه ريمتز هر
 گيري نمونه صورت به نفر 220، حاتيتوض نيا به توجه با باشد نمونه حجم n و پرسشنامه( سواالت)

 لحهاظ  از تههران  شهر ابتدا كه صورت نيبد، ندشد انت اب ي تصادفيا مرحله چنداي  خوشه يتصادف
 منطقهه  دو قسهمت  ههر  ازو  شهد  ميتقسه  غهرب  و شهرق ، جنهوب ، شمال قسمت چهار به ييايجزراف
 يتصهادف  صهورت  بهه  منطقهه  چههار ، منطقه هشت از بعد مرحله درند. شد انت اب يتصادف صورت به

در ايهن  . شهد  عيه توز افهراد  انيه م درها  پرسشنامه و شدند انت اب 2 و 3 مناطق تينها در و انت اب
 سال بود. 12تا  62و ميانگين سني ننها بين اكثر نزمودنيها زن ، پژوهش
 هاي زير استفاده شد:نوري اطالعات از پرسشنامهبراي جمع
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و گويه است  62شامل  پرسشنامه اين(: 1584کاظمی حقیقی ) ی روانیتابیب پرسشنامه -

و 62شهود. بنهابراين كمتهرين نمهره     انجام مهي اي  نمره گذاري بر اساس طيف ليكرت پن  درجه
، نمهوزان  دانهش نفر از  311بر روي  ( در پژوهش خود3132علي اني )است.  360بيشترين نمره 

محاسبه كرد كه بيهانگر پايهايي بهاالي نزمهون اسهت.       30/0پايايي نزمون را از طريق بازنزمايي 
مورد تحليل و ارزيهابي قهرار   روايي نزمون از طريق بررسي روايي سازه و با رو  تحليل عاملي 

  گرفت كه نشان دهنده روايي باالي نن بود.

، «يدرسهت »چهار عامل  يدارا «ياز زندگ تير ضا فهرست»ی: زندگ از تیپرسشنامه رضا -

باشهد و نمهره    مهي  سهؤال  61اين پرسشنامه شامل  است.« كمال»و « سالمت»، «يبرخوردار»
 61بنابراين كمترين نمره برابر با ، شودانجام مياي  گذاري نن بر اساس طيف ليكرت پن  درجه

 تقسهيم از طريق جمع نمرات سؤالها و  اين پرسشنامهنمرات است.  361و بيشترين نمره برابر با 
 ليه از رو  تحل اسهتفاده ( بها  3132كهاظمي حقيقهي )   .ديه ن مهي  به دسهت  بر تعداد سؤاالتنن 
اين پرسشنامه از روايي سازه خوبي برخوردار است و پايهايي نن را  نشان داد كه  ياصلهاي  مؤلفه

  محاسبه كرد. 21/0كرونباب  ينلفابا استفاده از 
ههاي   مؤلفهه  ايدر تشه   دمنحصر به فهر  تيبا وجود كفااين نزمون : برژه یتیآزمون شخص -

 23ي ابهزار دارا  نيه . امورد استفاده قرار گرفته استكمتر  يرانيمطالعات ا در، تيش ص نياديبن
در ايهن پهژوهش پهن  عامهل      هر مؤلفه مشتمل بهر ده سهؤال اسهت.   است كه مؤلفه  3 گويه و

پايداري در امهور و ارزشهگذاري( سهنجيده شهده     ، انعطا  پذيري رواني، پيوند جويي، )حساسيت
از طريق جمهع   اين پرسشنامهنمرات . نمره گذاري پرسشنامه بر اساس طيف ليكرت است. است
( 3123. منصهور ) ديه ن مهي  بهه دسهت   تعهداد سهؤاالت  نن در  تقسيمو ت هر مؤلفه سؤاال نمرات

 به دست نورد.  23/0اجرا كرد و ضريب نلفاي كرونباب را  نموزان دانشن ستين بار نن را بر روي 
 (:5775) دزوریف  و همکفاران  پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی  -

انهدازه گيهري مههارت    سوال بوده و ههد  نن   61ليكرت و داراي يک ابزار خودگزارشي از نوع 
مثبهت بهه    يريجهت گ اسيمقباشد و خرده مقياس هاس نن ) مي افراد در حل مسئله اجتماعي

 سهبک ، (RPS) يمسهئله منطقه   حهل ، (NPOبهه مسهئله )   يمنفه  يريگ جهت، (PPOمسئله )
مثبت به مسئله و حل مسئله  يريجهت گ اسيدو مق. است ي(اجتناب سبک، اطياحت ي/ بيتكانش
مثبت نمهره   صورت بهشوند و  مي در ن ر گرفته حل مسئله سازنده اسيخرده مق عنوان به يمنطق
و جهت ي سبک اجتناب، اطياحت ي/ بيكه شامل سبک تكانشها  اسيمق گريشوند. اما د مي يگذار
دهنهد كهه    مهي  ليحل مسئله ناكارنمد را تشهك هاي  اسيخرده مق، به مسئله هستند يمنف يريگ
 نيپرسشهنامه به   نيه ا ينزمون مجدد بهرا  ييايشوند. پا مي ي)وارونه( نمره گذاري منف صورت به
(. 6000، و همكاران اليگزار  شده است )دزور 31/0تا  23/0 نيب نلفا بيو ضر 33/0تا  22/0
 گهر يبها د  يو همبسهتگ  ياكتشهاف  يعهامل  ليه بها اسهتفاده از تحل   زيپرسشنامه ن نيسازه ا ييروا
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، و همكهاران  اليشده است )دزور دأييهمپو  ت شناختي روانهاي  حل مسئله و سازههاي  اسيمق
و  21/0 و بازنزمهايي نن را بهه ترتيهب    نلفها  بي( ضر3123) يدرتاج و دره كرد، ي(. م بر6000
 محاسبه كردند. 22/0

 

 هایافته
 ارائه شده است. 3هاي ش صيتي با رضايت از زندگي در جدول ويژگيضرايب همبستگي 

 

 شخصیتی با رضایت از زندگیهای  ماتریس ضرایب همبستگی ویژگی. 0 جدول

 
، ههاي ش صهيتي پيونهدجويي   ويژگهي و ي زندگ از تيرضاكه بين  دهدنشان مي 3نتاي  جدول 

ي زندگ از تيرضابين ، دار وجود دارد. همچنينرابطه مثبت معني پذيري و پايداريانعطا ، حساسيت
  دار دارد.رابطه منفي معني استقالل طلبيبرتري طلبي و با 

ارائه  6و بي تابي رواني با رضايت از زندگي در جدول  حل مسئلههاي سبکضرايب همبستگي 
 شده است.

 

 تابی روانی با رضایت از زندگیحل مسئله ُبیهای  ضرایب همبستگی سبک. 2جدول 
 5 5 1 متغیرها

   - حل مسئلههاي  سبک -3

  - -621/0* بي تابي رواني -6
 362/0** -211/0** 326/0** رضايت اززندگي -1

 

دار رابطه مثبت معني سبک حل مسئلهو  بين رضايت از زندگي دهد كهنشان مي 6 نتاي  جدول
 دار وجود دارد. و بي تابي رواني رابطه منفي معني رضايت از زندگيو بين 

 8 7 0 3 4 5 5 1 متغیرها

        - ارزشگذاري-3

        **632/0 پيوند جويي -6

       301/0* 316/0** حساسيت -1

      -032/0 -630/0** 010/0 برتري طلبي -2

     031/0 -332/0* -011/0 -323/0** استقالل طلبي -1

    316/0** -012/0 331/0** -002/0 010/0 انعطا  پذيري-2

   011/0 332/0** 633/0** -016/0 -001/0 011/0 پايداري -1

  603/0** 063/0 -001/0 036/0 031/0 360/0* -010/0 رضايت اززندگي -2
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بهي تهابي روانهي و    ، رضايت از زنهدگي دار بين متزيرهاي پژوهش )با توجه به تأييد رابطه معني
 بها  سبک حل مسهئله در ارتباط بي تابي رواني اي امكان بررسي نقش واسطه ، (سبكهاي حل مسئله

 رضايت از زندگي فراهم است. 
 

 پژوهش  های برازندگی مدلشاخص .3جدول 

های  شاخص

 برازندگی
(2) df /df5 RMSEA CFI TLI IFI GFI AGFI 

 311/0 323/0 322/0 211/0 326/0 012/0 23/6 33 32/21 مدل پژوهش

مقدار قابل 

 قبول

نزديک به 

 صفر
 >20/0 >30/0 >30/0 >30/0 >30/0 <02/0 1زير  -

 
زاي مدل با غيرمستقيم و كل بين متزيرهاي برون، در جدول زير ضرايب مسير استاندارد مستقيم

 داري ننها ارائه شده است. زاي مدل يعني رضايت از زندگي به همراه معنيمتزير وابسته يا درون

 
 اصلی پژوهشهای  اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و کلی متغیر .4جدول 

 واریانس تبیین شده اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم به سازه از سازه

 **31/0 **312/0 031/0 رضايت از زندگي سبک حل مسئله

13/0 
 

 

 

 **312/0 **011/0 *303/0 رضايت از زندگي پايداري

 003/0 **032/0 -021/0 رضايت از زندگي انعطا  پذيري

 -026/0 **-021/0 002/0 رضايت از زندگي استقالل طلبي

 012/0 030/0 022/0 رضايت از زندگي برتري طلبي

 002/0 *-012/0 022/0 رضايت از زندگي حساسيت

 **312/0 **303/0 =022/0 رضايت از زندگي پيوند جويي

 -022/0 062/0 *-333/0 رضايت از زندگي ارزشگذازي

 **-16/0 ندارد **-16/0 رضايت از زندگي ي تابي رواني

 
ري و ارزشهگذا ، يداريپااثر استاندارد مستقيم متزيرهاي ، شود مي مشاهده 2طور كه جدول همان

سهبک حهل   دار است. همچنين اثر غيرمسهتقيم متزيرههاي   بي تابي رواني بر رضايت از زندگي معني
 تيحساس ي واستقالل طلب دار است.معني مثبت طور بهپيوندجويي ي و ريانعطا  پذ، يداريپا، مسئله

بر رضايت از زندگي دارند. اثر غيرمستقيم اين متزيرها از طريق متزيرههاي ميهانجي بهي    تأثير منفي 
درصهد از واريهانس متزيهر     13تابي رواني حاصل شده است. در نهايت متزيرههاي موجهود در مهدل    

 ارائه شده است: يانجيمدل م ريدر شكل زز زندگي را تبيين كردند. رضايت ا
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 مدل میانجی جهت بررسی نقش میانجی بی تابی روانی .0شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
حهل مسهئله    و يتيش ص يهايژگياساس و بر يزندگ از تيمدل رضا پژوهش حاضر با هد  تدوين

با استفاده از تحليل مسير معلهوم  انجام شد.  هلأافراد مت در يروان يتاب يب يگر يانجيبا م ياجتماع
اسهتقالل طلبهي و حهل    ، انعطا  پذيري روانهي ، پيوندجويي، برتري طلبي) شد كه صفات ش صيتي

 بينهي  پهيش را  رضايت از زندگيمتزير  مستقيم و به واسطه بي تابي رواني صورت به( مسئله اجتماعي
 تيحل مسئله با رضها هاي  و سبک تيش ص يرهايمتز نيدر ارتباط ب يروان يتاب يب ريمتزكنند. مي

بهدون   تهازه و  و يدسهتاورد اكتشهاف   کي مطالعه نيا  يدارد. نتا يانجيم اياي  نقش واسطه ياز زندگ
 .استپژوهشي  اتيسابقه در ادب
 ازيه سهه ن ، «نياديه بن يازهها ين يسهاختار تعهامل  » هيه بهر پا  كه توان گفت مي اين يافته نييدر تب

چهون   يزنند. انت ارات مي را رقم ياز زندگ يخاستگاه انت ارات اساس «شرفتيپ»و « تفرّد»، «تيّامن»
به  «ييوندجويپ» ييجو يو تعال يهدفمند، يطينفوذ مح، استقالل، تيمعنو، يبانيپشت، ينرامش روان
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ظرافهت در بيهان   ، طلبي معاشرت، توجه به احساسات ديگران و احترام به حقوق ننها، دلسوزي يمعنا
، انتزاعهي ، ن هري ، عاليهق علمهي   يبه معنها  «يارزشگذار»عاطفي و ترجيح فضاي گرم عاطفي و 

وكاربرد دانهش    يابه مثابه تش« لهئحل مس»فلسفي و عقالني به همراه فعّاليّتهاي فكري در كنار 
، شود مي ن ر و مهارتهاي كه منجر به پاسخ درست يادگيرنده به موقعيت يا رسيدن او به هد  مورد

احسهاس  ، ديه شهک و ترد ، يدلمشهزول ، يقهرار يب يبهه معنها   يروان يتابيكه فرد دچار باينبر  مشروط
استقالل طلبي ، ي روانيتابيدر واقع ب .با مسأله نباشد ييارويو رو شهيدر هنگام گرد  اند، يدلشورگ

 نورد. مي ردخدشه وا ياز زندگ تيه در رقم زدن رضائلحل مس تيظرف ريبه تأثو برتري طلبي 

 ريتهأث  شناسهي  روان اتيه بهار در ادب  نين سهت  يمجموعهه بهرا   نيا يدستاوردها، رو نيا از
 يساختار تعامل» هيرا بر پا نيمتأهل ياز زندگ تيبر رضا يشناخت تيو ظرف يتيش صويژگيهاي 

از  تيرضها  نيهي تب يبرا يعنينشكار كرده است.  «شهياند جانيه» قياز طر «نياديبن يازهاين
وجود دارد كه با لحاظ  يجانيو ه يعاطف ينديدر بستر فرا يشناخت - يتيش ص ييالگو يزندگ
 نيمتهأهل  ياز زنهدگ  تيرضا بيني پيشتوان به  مي يو عاطف يشناخت، يتيش صهاي  مؤلفه نيا

 و يسهالمت ، يشهزل ، يفهرد  نيبه  و يفرد درونهاي  طهيح در يمثبت ديفوا  ينتا نيا .پرداخت
 رضايت از زندگيرو  نيا از (.6030، وسلوي و هامارتا، نرسالن) داشت خواهد همراه به ينموزش

در  يتعهامل از ديهدگاه   انهد.  وسهته يپ گريكهد يبه  يكپارچگياست كه با  يمتأثر از عوامل متنوع
پديهده رضهايت از   در رقم خهوردن   رايز، دشو يعامل بسنده نم کيصرفاً به  يک پديدهتحقق 
هسهتند. از جملهه ايهن عوامهل      ليه دخ يو شهناخت  يكنش، ياجتماع، يسرشتهاي  شهير زندگي

 ينهدها يفرا نيبه  دهيه چيپ روابه   به كه است يستميس عنوان به ويژگيهاي ش صيتي است كه
 .(6032، لزيه و هوبنر، ونزيل) شودمي مربوط فرد يرفتارها و عواطف، يشناخت

و عهدم كنتهرل برخهي     ابزارههاى تحقيهق  ، توان به تعميم نتاي از محدوديتهاي اين پژوهش مي
شود كه شكل پژوهش تطبيقي متزيرها در همين جامعه لذا پيشنهاد مي متزيرهاي مزاحم اشاره كرد.
 ههاي رو  از استفاده و بزرگتر ابعاد با ديگر گروههاي در حاضر پژوهش نماري مقايسه شود. اجراي

 ترطوالني زماني بازه در پژوهش اجراي، تردقيق تجربي شواهد نوردن فراهم براي ايمقايسه و علي
ش صهيت و بهزيسهتي    تهأثير  دقيهق  نتهاي   بهه  دسهتيابي  نوردن فهراهم  بهراي  طولي هايبررسي و

رضهايت از زنهدگي افهراد     بهر  اثرگذار متزيرهاي ساير كردن وارد بر رضايت زناشويي و شناختي روان
، دوستان، خانواده) م تلف هايگروه سوي از شده تفكيک صورت به اجتماعي حمايت ويژه به متأهل
 شود. مي نينده پيشنهاد هايپژوهش در (و غيره ديگران
 

 منابع
 نشر قو.، مقابله با استرس و ارتباط با سالمت رواني. تهرانهاي  (. شيوه 3130م. ) ، توكلي 
 كشور يستينشر سازمان بهز، . تهرانييزناشو تي(. رضا3131ع. )، دهيپسند 
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 زنان در استرس با مقابله نحوه بر گذار تأثير (. عوامل3133ع.)، رمضان اني .م، سيمبر.ز، كشاورز 

پهايش   فصهلنامه «.خودكارنمهدي   و شهده  ريزي ن ريه رفتاربرنامه تلفيقي الگوي» پايه  بر كارگر
 .221 - 232 صا 3133 نبان - مهر پنجم شماره يازدهم .سال

 (. تهأثير راهبردههاي مقابلهه بها اسهترس بهر سهالمت روان         3122م. ) ، دارايي .م، حسن شاهي
شناسي،  روان. فصلنامه دانش و پژوهش در شناختي رواندانشجويان: اثر تعديل كننده سرس تي 

 .11-32صا ، 62شماره 
 (. انگيز  و هيجان. )ترجمه يحيي سيد محمدي(. تهران. نشر ويرايش. )سال 3123ج. م. )، ريو

 (6001به زبان اصلي انتشار اثر 
 ههاي   بهر اسهاس طرحهواره    ياز زنهدگ  تيرضها  بيني پيش .( 3131ط.)، پور يرنجبرس.، يفيشر

و  شناسهي  روان، يته يدر علهوم ترب  نينهو ههاي   افق يالملل نيب شيهما .در زنان متاهل يجانيه
 ياجتماعهاي  بينس

 در حهوزة هيجهان    بهي تهابي  -( هنجاريابي نزمون پويايي3132ن)، م .كاضمي حقيقي، علي اني
 قدسواحد  يدانشگاه نزاد اسالم، انديشه پايان نامه كارشناسي ارشد(

 (. خلّاقيّت. تهران. تابان خرد.3132ن. )، كاظمي حقيقي 
 تيزهوشي و خلّاقيّت در من ر ، (. مفاهيم هو 3132).ا، خو  خلق.و ، فرزاد .ن، كاظمي حقيقي

 عامه. مجله بين 
 قيّهت در  خلّاههاي   جلوه با هيجاني واكنشهاي و هو بررسي رابطه  (1389) ن.، كاظمي حقيقي

 323- 310، 11 -26، تحقيقات و علوم، (دكترينموزان تيزهو  )رساله  دانش
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