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تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگیهای شخصیتی و حل مسئله اجتماعی با
میانجیگری بی تابی روانی در افراد متأهل
تاریخ پذیرش مقاله1517/15/13 :

تاریخ دریافت مقاله1517/71/53 :
1

طیبه مالمیر
مالک میر هاشمی
5
ناصر الدین کاظمی حقیقی
*4
نسرین باقری
5

چکیده
م دمه :این پژوهش با هد مدلیابی رضایت از زندگی ،ویژگیهای شخصایتی ،سابکهای حال
مسئله و بی تابی روانی در افراد متثهل انجام شد.
ر ش :جامعه آماری شامل همه افراد متثهل مراجعه کننده به سارای محلاه در شاهر تهاران در
سال  7369-61بود که  019نفر بهصورت نمونهگیری تصادفی چند مرحلاهای انتخااب شادند.
جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامههای رضایت از زندگی ،بی تابی روانای ،آزماون شخصایتی
برژه و پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتمااعی اساتفاده شاد .بارای تحلیال نتاایج باا
استفاده از تحلیل مسیر توسط برنامه ایموس اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بررسی شد.
یافسهها :نتایج نشان داد که متغیر بی تابی روانی ارتباط بین سبکهای حل مسئله با رضاایت از
زندگی را بهصورت کامل و ارتباط بین پیوناد جاویی و رضاایت از زنادگی را باهصاورت جزئای
میانجی گری میکند.
شسیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش ،سطوح رضایت از زندگی یک پدیاده ثانویاه نیسات کاه
محصول تجارب مثبت زندگی یا ویژگیهای شخصی باشد و باید با دید تعاملی و هماه جانباه باه
آن نگریست.
نلمات نلیدی :رضایت از زندگی ،ویژگیهای شخصیتی ،حل مسئله اجتماعی ،بی تابی روانی
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Developing a Life Satisfaction Model Based on Personality
Traits and Social Problem Solving through Mediation of
Marital Disorder in Married People
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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 problemsolving, psychic tuneup
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مقدمه
يكي از جنبههاي حياتي يک رابطه زناشويي ،رضايتي است كه همسران در رابطه خويش احساس و
تجربه ميكنند .در واﻗﻊ ،در طول زندﮔي مشترک ،متزيرهاي ﮔوناﮔوني بر نﺤوه ارتباط افراد متاهل با
يكديگر تأثير ميﮔذارند و اين متزيرها رضايت يا عدم رضايت زن و شهوهر را از زنهدﮔي بهه همهراه
دارند .عوامل مهمي همواره بهعنوان منشأ فشارهاي رواني وجود دارند ،از جمله عوامهل مﺤيطهي ،فيزيكهي و
عوامل انساني مانند تعارض با همسر ،سبکهاي حل مسئله ،عواطف ،هيجانات و عوامل ﮔوناﮔوني ن ير تراكم
كاري و سياستﮔذاري نادرست و غيره (باتيس .)6032 ،3اﮔر ش ا ﻗادر به مقابله موثر بها بهي تهابيههاي
رواني نباشد ،دست و عوارض متعدد جسمي و رواني و رفتاري ميشهود .طهوالني شهدن فشهارهاي روانهي
ممكن است موجب كاهش رضايتمندي از زندﮔي شود كه پيامد نن كسالت ،بي تفاوتي و كاهش اثهر ب شهي،
خستگي ،ناكامي و دلسردي در ش ا است .پژوهشها نشان ميدهند كه راهبردهاي مقابلهاي مسهاله مهدار و
منطقي ميتوانند اثر مثبتي بر سالمت رواني افراد داشته باشند (توكلي .)3130 ،همچنين رضايت از زنهدﮔي
در ﮔرو برنورده شدن انت ارات سه ﮔانه از زندﮔي است كه با «پاكزيستي »6تﺤقّق مييابد .خشنودي
از زندﮔي بستگي به ارضاي سهه انت هار «نرامهش روان»« ،تفهرد» و «پيشهرفت» دارد .از ايهن رو،
خشنودي برايند تعاملي اين سه توﻗّﻊ از زندﮔي است .اين سه انت ار در يک رابطه تعهاملي متعهادل و
هماهنگي سبب رضايت از زندﮔي ميشوند .هنگامي كه افهراد در زنهدﮔي از نرامهش روان برخهوردار
باشند ،در جايگاه بسزا وشايستهشان ﻗرارمي ﮔيرند و در اين جايگاه همواره پيشرفت ميكنند (كاظمي
حقيقي.)3132 ،
دستيابي به جامعه سالم در ﮔرو سالمت خانواده سالم و مشروط به برخورداري افراد از سالمت
رواني و داشتن رواب مطلوب با يكديگر است .از اين رو سالم نگاري رواب بين اعضاي خانواده ،نثار
مثبتي به دنبال خواهد داشت و يكي از مهمترين تعيينكنندههاي عملكرد سالم نهاد خانواده اسهت و
بهعنوان رابطه بين فردي نزديكي شناخته ميشود كه به انسانها اجازه ميدهد پذيرفته شوند ،مورد
ارز  ،احترام و دوست داشته شدن ﻗرار ﮔيرند و فرصت رواب متقابل داشته باشند (سهكت.)6032 ،1
به بيان ديگر رضايت از زندﮔي افراد متاهل تابﻊ احساسات عيني از خشنودي ،تعادل روانهي و لهذت
تجربه شده توس زن يا شوهر است (الونر ،كارني ،برادبوري.)6032 ،2
رضايت از زندﮔي افراد متأهل يكي از مهمترين عوامل پيشرفت و دستيابي به اههدا زنهدﮔي و
تﺤت تأثير ثبات عاطفي وهيجاني زناشويي زوجين است تا جايي كه مت صصان روانشناسي خانواده
غالباً معيار خود را در بررسي كيفيت رواب زناشويي زوجين و سطح رضايت زناشويي ننها ﻗهرار مهي-
دهند (ﮔريف .)6000 ،1به دليل اهميت خانواده ،پژوهشگران در صدد كشهف راز و رمزههايي هسهتند
1. Bates, J.
2. Cleanse
3. Saket, M.
4. Lavner, J. Karney, B & Bradbury, T.
5. Greif
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كه رضايت از زندﮔي افراد متأهل را فراهم ميسازند .االن و همكهاران )6032( 3بهه بررسهي نقهش
وفاداري و سبكهاي مقابلهاي با رضايت از زندﮔي در چهين پرداختنهد و نشهان دادنهد كهه دو سهبک
مقابلهاي همگاني (پذير  /اصالح /تال و حمايت خهانواده) در رضهايت از زنهدﮔي بها اسهتفاده از
منابﻊ ش صي و ارتباطي نقش مهمي ايفا ميكنند .زوجين زماني به وظايف خود عمل ميكننهد كهه
احساس رضايتمندي از زندﮔي زناشويي خود داشته باشند (چانه و ميكلسهون .)6032 ،6ارتبهاط در
خانوادههاي سالم و پويا به شكل مستقيم ،واضح ،صريح و صميمانه است .ﻗاعدهها ﻗابهل انعطها و
دست و تزيير است و پيوند با اجتماع نيز بارز و اميدب ش است (پسنديده.)3131 ،
نتاي پژوهش شريفي و رنجبري پور ( )3131با هد پيشبيني رضهايت از زنهدﮔي بهر اسهاس
طرحوارههاي هيجاني در زنان متأهل نشان داد كه بين رضهايت زنهدﮔي و طرحهوارهههاي هيجهاني
رابطه معنيداري وجود دارد .همچنين نتايچ رﮔرسهيون چنهد متزيهره نشهان داد كهه طرحهوارهههاي
هيجاني ﻗادر به پيشبيني رضايت از زنهدﮔي هسهتند (كهاظمي حقيقهي6002 ،؛ كهاظمي حقيقهي و
كاظمي حقيقي6032 ،؛ كاظمي حقيقي .)6031 ،ن ريه هيجان انديشه نيز به نقش دو هيجان عمهده
بيتابي رواني و نيروي رواني اشاره ميكند« .بيتابي رواني» اشهاره بهه بيمنهاكي ،ﮔرفتهاري درونهي و
بيقراري ناشي از ﮔرد انديشه دارد كه با ت اهرهاي بدني همراه است و فرد احساس ميكنهد كهه
براي فعاليت تﺤت فشار ﻗرار دارد .بنابراين هيجانات بسيار پيچيدهتر از نن هستند كه ابتدا بهه چشهم
ميخورند و اين موضﻊ كار تعريف كهردن نن را دشهوار مهيكنهد (كهاظمي حقيقهي .)3132 ،كسهب
حمايتهاي اجتماعي از سوي خانواده و دوستان از ديگر منابعي اسهت كهه بهه افهزايش رضهايت از
زندﮔي زوجين ميانجامد .بررسيها نشان داده است كه خويشاوندان به منزله سدي در برابر عوامهل
تنيدﮔي عمل ميكنند (ليونز و ديگران .)6032 ،باتيس ( )6032و كهارپنتر ( )6031در پهژوهشههاي
خود دريافتند از ننجا كه زنان تعهد و حساسيت بيشتري نسبت بهه رابطههشهان در زنهدﮔي مشهترک
دارند ،تال بيشتري در حف و نگهداري نن ميكنند و احتماالً اين امر ميتواند يكي از علهل بهاال
بودن رضايتمندي زناشهويي در مهردان و كهاهش نن در زنهان باشهد .ويهس3311( 1؛ بهه نقهل از
جاكوبياک و فيني )6031 ،2در طبقه بندي تنهايي به دو نوع اشاره ميكند :تنهايي هيجاني كه توس
فقدان فرد مورد دلبستگي مش ا ميﮔردد و تنهايي اجتماعي كه به وسيله فقدان شبكه اجتمهاعي
نشكار ميشهود .سهروﻗد و دانهش پهور ( )3123در پژوهشهي بها ههد بررسهي رابطهه راهبردههاي
فراشناختي با پرخاشگري و شيوههاي مقابله با استرس دانشنموزان دريافتنهد كهه بهين راهبردههاي
فراشناختي و پرخاشگري و بين راهبردهاي فراشناختي و شيوههاي مقابله با استرس رابطه معنهيدار
وجود دارد و اختالالت رفتاري -هيجاني از جمله پرخاشگري و عدم بكارﮔيري شيوهههاي مقابلههاي
متناسب با موﻗعيت از جانب نوجوانان نقش مؤثري ايفا ميكنند.
1. Allan B.I.BernardoaTulips YiwenWangaIvan Jacob AgaloosPesiganaSusanna S.Yeungb
2. Chung, G.& Mickelson,K.
3. Weiss ,R.
4. Jakubiak, B. & Feeney, B.
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پولنيک ،زاريت ،بيرديت و بانگرتر ( )6031در پژوهش خود دريافتند كه فرايندهاي سازﮔارانه
زوجين كه در رضايت زناشويي تأثيرﮔذار است عبارتند از :تبادل صﺤيح رفتار ،ابراز فعاالنه مﺤبهت و
هيجانات مثبت ديگر ،باورها و انت ارهاي مشترک ،مهارتهاي ارتباطي باال در مقابل حوادث زنهدﮔي.
بنابراين علي رغم اينكه دانشمندان م تلف از رويكردهاي م تلف زيستي ،شهناختي ،رفتهاري ،روان
تﺤليل ﮔري ،انسانﮔرايي و ...به تبيين رضايت از زندﮔي افراد پرداختهانهد ،همچنهان نيهاز بهه ارائهه
ن ريههاي جامﻊتر وجود دارد كه با يک نگاه تعهاملي بتواننهد عوامهل م تلهف (شهناختي ،هيجهاني،
ش صيتي ،اجتماعي و غيره) را در كنار هم براي تبيين رضايت از زندﮔي بكار ببرند .بنابراين ضهروت
پرداخت به مفهوم رضايت اززندﮔي بسيار روشن است ،بهطوري كه انجام پهژوهش در ايهن زمينهه جايگهاه
خاصي پيدا كرده است .از سوي ديگر ،بيشتر نگاهها در زمينه رضهايت از زنهدﮔي بهه جنبههههاي شهناختي
متمركز بودهاند و اكنون با توجه به شواهد برخي پژوهشها اهميت و ضرورت وارد كردن جنبههاي هيجهاني
در مدلهاي تبييني رضايت از زندﮔي بيش از پيش نشكار شده است (كاظمي حقيقي.)3132 ،
به اين من ور به بررسي مدل مفهومي ارائه شده در اين پژوهش براي تبيين رضهايت از زنهدﮔي افهراد
متأهل بر اساس سبكهاي حل مسئله اجتماعي ،ويژﮔيهاي ش صيتي و بيتابي رواني پرداخته ميشود .بها
توجه به اهميت عواملي مانند هيجانات و سبكهاي حل مسئله در رضايت از زندﮔي و بهه دليهل فقهر
پيشينه پژوهشي و خأل موجود در اين رابطه ،پژوهشي با هد بررسي نقش واسطهاي هيجهان (بهي
تابي رواني) در رابطه اساس سبكهاي حل مسئله اجتماعي و رضايت از زندﮔي در افراد متأههل انجهام
شد.
روش
پژوهش از ن ر هد كاربردي و رو پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود .جامعه نماري در اين
پژوهش شامل همه افراد متأهل مراجعه كننده به سراي مﺤله در شهر تههران در سهال  3132بهود.
براي مش ا شدن حجم نمونه از رو كالين استفاده شد .بر اساس ن ر كالين به طهور كلهي در
رو شناسي مدليابي معادالت ساختاري تعيين حجم نمونه ميتواند بين  1تا  31مشاهده بهه ازاي
هر متزير اندازه ﮔيري شده تعيين شود كه در نن  qتعداد متزيرهاي مشاهده شده يا تعهداد ﮔويهه هها
(سواالت) پرسشنامه و  nحجم نمونه باشد با توجه به اين توضيﺤات 220 ،نفر به صورت نمونه ﮔيري
تصادفي خوشه اي چند مرحلهاي تصادفي انت اب شدند ،بدين صورت كه ابتدا شهر تههران از لﺤهاظ
جزرافيايي به چهار ﻗسمت شمال ،جنهوب ،شهرق و غهرب تقسهيم شهد و از ههر ﻗسهمت دو منطقهه
به صورت تصادفي انت اب شدند .در مرحله بعد از هشت منطقه ،چههار منطقهه بهه صهورت تصهادفي
انت اب و در نهايت مناطق  3و  2انت اب شدند و پرسشنامه ها در ميهان افهراد توزيهﻊ شهد .در ايهن
پژوهش ،اكثر نزمودنيها زن و ميانگين سني ننها بين  62تا  12سال بود.
براي جمﻊنوري اطالعات از پرسشنامههاي زير استفاده شد:
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 پرسشنامه بیتابی روانی کاظمی حقیقی ( :)1584اين پرسشنامه شامل  62ﮔويه است ونمره ﮔذاري بر اساس طيف ليكرت پن درجهاي انجام مهيشهود .بنهابراين كمتهرين نمهره 62و
بيشترين نمره  360است .علي اني ( )3132در پژوهش خود بر روي  311نفر از دانهشنمهوزان،
پايايي نزمون را از طريق بازنزمايي  0/30مﺤاسبه كرد كه بيهانگر پايهايي بهاالي نزمهون اسهت.
روايي نزمون از طريق بررسي روايي سازه و با رو تﺤليل عاملي مورد تﺤليل و ارزيهابي ﻗهرار
ﮔرفت كه نشان دهنده روايي باالي نن بود.
 پرسشنامه رضایت از زندگی« :فهرست ر ضايت از زندﮔي» داراي چهار عامل «درسهتي»،«برخورداري»« ،سالمت» و «كمال» است .اين پرسشنامه شامل  61سهؤال مهيباشهد و نمهره
ﮔذاري نن بر اساس طيف ليكرت پن درجهاي انجام ميشود ،بنابراين كمترين نمره برابر با 61
و بيشترين نمره برابر با  361است .نمرات اين پرسشنامه از طريق جمﻊ نمرات سؤالها و تقسهيم
نن بر تعداد سؤاالت به دسهت مهينيهد .كهاظمي حقيقهي ( )3132بها اسهتفاده از رو تﺤليهل
مؤلفههاي اصلي نشان داد كه اين پرسشنامه از روايي سازه خوبي برخوردار است و پايهايي نن را
با استفاده از نلفاي كرونباب  0/21مﺤاسبه كرد.
 آزمون شخصیتی برژه :اين نزمون با وجود كفايت منﺤصر به فهرد در تشه يا مؤلفههههايبنيادين ش صيت ،در مطالعات ايراني كمتر مورد استفاده ﻗرار ﮔرفته است .ايهن ابهزار داراي 23
ﮔويه و  3مؤلفه است كه هر مؤلفه مشتمل بهر ده سهؤال اسهت .در ايهن پهژوهش پهن عامهل
(حساسيت ،پيوند جويي ،انعطا پذيري رواني ،پايداري در امهور و ارزشهگذاري) سهنجيده شهده
است .نمره ﮔذاري پرسشنامه بر اساس طيف ليكرت است .نمرات اين پرسشنامه از طريق جمهﻊ
نمرات سؤاالت هر مؤلفه و تقسيم نن در تعهداد سهؤاالت بهه دسهت مهينيهد .منصهور ()3123
ن ستين بار نن را بر روي دانشنموزان اجرا كرد و ضريب نلفاي كرونباب را  0/23به دست نورد.
 پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی دزوریف و همکفاران (:)5775يک ابزار خودﮔزارشي از نوع ليكرت و داراي  61سوال بوده و ههد نن انهدازه ﮔيهري مههارت
افراد در حل مسئله اجتماعي ميباشد و خرده مقياس هاس نن (مقياس جهت ﮔيري مثبهت بهه
مسئله ( ،)PPOجهت ﮔيري منفهي بهه مسهئله ( ،)NPOحهل مسهئله منطقهي ( ،)RPSسهبک
تكانشي /بي احتياط ،سبک اجتنابي) است .دو مقياس جهت ﮔيري مثبت به مسئله و حل مسئله
منطقي بهعنوان خرده مقياس حل مسئله سازنده در ن ر ﮔرفته ميشوند و بهصورت مثبت نمهره
ﮔذاري ميشوند .اما ديگر مقياسها كه شامل سبک تكانشي /بي احتياط ،سبک اجتنابي و جهت
ﮔيري منفي به مسئله هستند ،خرده مقياسهاي حل مسئله ناكارنمد را تشهكيل مهيدهنهد كهه
بهصورت منفي (وارونه) نمره ﮔذاري ميشوند .پايايي نزمون مجدد بهراي ايهن پرسشهنامه بهين
 0/22تا  0/33و ضريب نلفا بين  0/23تا  0/31ﮔزار شده است (دزوريال و همكاران.)6000 ،
روايي سازه اين پرسشنامه نيز بها اسهتفاده از تﺤليهل عهاملي اكتشهافي و همبسهتگي بها ديگهر
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مقياسهاي حل مسئله و سازههاي روانشناختي همپو تأييد شده است (دزوريال و همكهاران،
 .)6000م بري ،درتاج و دره كردي ( )3123ضريب نلفها و بازنزمهايي نن را بهه ترتيهب  0/21و
 0/22مﺤاسبه كردند.
یافتهها
ضرايب همبستگي ويژﮔيهاي ش صيتي با رضايت از زندﮔي در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .0ماتریس ضرایب همبستگی ویژگیهای شخصیتی با رضایت از زندگی
متغیرها

1

-3ارزشگذاري
 -6پيوند جويي
 -1حساسيت
 -2برتري طلبي
 -1استقالل طلبي
-2انعطا پذيري
 -1پايداري
 -2رضايت اززندﮔي

**0/632
**0/316
0/010
**-0/323

0/010
0/011
-0/010

5

5

3

4

7

0

8

*0/301
**-0/630

-0/011
-0/002
-0/001
*0/360

-0/032
*-0/332
**0/331
-0/016
0/031

0/031
-0/012

**0/316
**0/332
-0/001

**0/633
0/036

0/011
0/063

**0/603

نتاي جدول  3نشان ميدهد كه بين رضايت از زندﮔي و ويژﮔهيههاي ش صهيتي پيونهدجويي،
حساسيت ،انعطا پذيري و پايداري رابطه مثبت معنيدار وجود دارد .همچنين ،بين رضايت از زندﮔي
با برتري طلبي و استقالل طلبي رابطه منفي معنيدار دارد.
ضرايب همبستگي سبکهاي حل مسئله و بي تابي رواني با رضايت از زندﮔي در جدول  6ارائه
شده است.
جدول  .2ضرایب همبستگی سبکهای حل مسئله ُبیتابی روانی با رضایت از زندگی
متغیرها

1

 -3سبکهاي حل مسئله

-

5

 -6بي تابي رواني

*-0/621

-

 -1رضايت اززندﮔي

**0/326

**-0/211

5

**0/362

نتاي جدول  6نشان ميدهد كه بين رضايت از زندﮔي و سبک حل مسئله رابطه مثبت معنيدار
و بين رضايت از زندﮔي و بي تابي رواني رابطه منفي معنيدار وجود دارد.
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با توجه به تأييد رابطه معنيدار بين متزيرهاي پژوهش (رضايت از زنهدﮔي ،بهي تهابي روانهي و
سبكهاي حل مسئله) ،امكان بررسي نقش واسطهاي بي تابي رواني در ارتباط سبک حل مسهئله بها
رضايت از زندﮔي فراهم است.
جدول  .3شاخص های برازندگی مدل پژوهش
شاخصهای
برازندگی
مدل پژوهش
مقدار ﻗابل
ﻗبول

)(2

df

5/df

RMSEA

CFI

TLI

IFI

GFI

AGFI

21/32
نزديک به
صفر

33

6/23

0/012

0/326

0/211

0/322

0/323

0/311

-

زير 1

>0/02

<0/30

<0/30

<0/30

<0/30

<0/20

در جدول زير ضرايب مسير استاندارد مستقيم ،غيرمستقيم و كل بين متزيرهاي برونزاي مدل با
متزير وابسته يا درونزاي مدل يعني رضايت از زندﮔي به همراه معنيداري ننها ارائه شده است.
جدول  .4اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و کلی متغیر های اصلی پژوهش
از سازه

به سازه

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

سبک حل مسئله
پايداري
انعطا پذيري
استقالل طلبي
برتري طلبي
حساسيت
پيوند جويي
ارزشگذازي
ي تابي رواني

رضايت از زندﮔي
رضايت از زندﮔي
رضايت از زندﮔي
رضايت از زندﮔي
رضايت از زندﮔي
رضايت از زندﮔي
رضايت از زندﮔي
رضايت از زندﮔي
رضايت از زندﮔي

0/031
*0/303
-0/021
0/002
0/022
0/022
=0/022
*-0/333
**-0/16

**0/312
**0/011
**0/032
**-0/021
0/030
*-0/012
**0/303
0/062
ندارد

**0/31
**0/312
0/003
-0/026
0/012
0/002
**0/312
-0/022
**-0/16

واریانس تبیین شده

0/13

همانطور كه جدول  2مشاهده ميشود ،اثر استاندارد مستقيم متزيرهاي پايداري ،ارزشهگذاري و
بي تابي رواني بر رضايت از زندﮔي معنيدار است .همچنين اثر غيرمسهتقيم متزيرههاي سهبک حهل
مسئله ،پايداري ،انعطا پذيري و پيوندجويي بهطور مثبت معنيدار است .استقالل طلبي و حساسيت
تأثير منفي بر رضايت از زندﮔي دارند .اثر غيرمستقيم اين متزيرها از طريق متزيرههاي ميهانجي بهي
تابي رواني حاصل شده است .در نهايت متزيرههاي موجهود در مهدل  13درصهد از واريهانس متزيهر
رضايت از زندﮔي را تبيين كردند .در شكل زير مدل ميانجي ارائه شده است:
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شکل  .0مدل میانجی جهت بررسی نقش میانجی بی تابی روانی

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هد تدوين مدل رضايت از زندﮔي بر اساس ويژﮔيهاي ش صيتي و حهل مسهئله
اجتماعي با ميانجي ﮔري بي تابي رواني در افراد متأهل انجام شد .با استفاده از تﺤليل مسير معلهوم
شد كه صفات ش صيتي (برتري طلبي ،پيوندجويي ،انعطا پذيري روانهي ،اسهتقالل طلبهي و حهل
مسئله اجتماعي) بهصورت مستقيم و به واسطه بي تابي رواني متزير رضايت از زندﮔي را پهيشبينهي
ميكنند .متزير بي تابي رواني در ارتباط بين متزيرهاي ش صيت و سبکهاي حل مسئله با رضهايت
از زندﮔي نقش واسطهاي يا ميانجي دارد .نتاي اين مطالعه يک دسهتاورد اكتشهافي و تهازه و بهدون
سابقه در ادبيات پژوهشي است.
در تبيين اين يافته ميتوان ﮔفت كه بهر پايهه «سهاختار تعهاملي نيازههاي بنيهادين» ،سهه نيهاز
«امنيّت»« ،تفرّد» و «پيشرفت» خاستگاه انت ارات اساسي از زندﮔي را رﻗم ميزنند .انت اراتي چهون
نرامش رواني ،پشتيباني ،معنويت ،استقالل ،نفوذ مﺤيطي ،هدفمندي و تعالي جويي «پيوندجويي» به
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معناي دلسوزي ،توجه به احساسات ديگران و احترام به حقوق ننها ،معاشرتطلبي ،ظرافهت در بيهان
عاطفي و ترجيح فضاي ﮔرم عاطفي و «ارزشگذاري» به معنهاي عاليهق علمهي ،ن هري ،انتزاعهي،
فلسفي و عقالني به همراه فعّاليّتهاي فكري در كنار «حل مسئله» به مثابه تش يا وكاربرد دانهش
و مهارتهاي كه منجر به پاسخ درست يادﮔيرنده به موﻗعيت يا رسيدن او به هد مورد ن ر ميشود،
مشروط بر اينكه فرد دچار بيتابي رواني بهه معنهاي بيقهراري ،دلمشهزولي ،شهک و ترديهد ،احسهاس
دلشورﮔي ،در هنگام ﮔرد انديشه و رويارويي با مسأله نباشد .در واﻗﻊ بيتابي رواني ،استقالل طلبي
و برتري طلبي به تأثير ظرفيت حل مسئله در رﻗم زدن رضايت از زندﮔي خدشه وارد مينورد.
از اين رو ،دستاوردهاي اين مجموعهه بهراي ن سهتين بهار در ادبيهات روان شناسهي تهأثير
ويژﮔيهاي ش صيتي و ظرفيت شناختي بر رضايت از زندﮔي متأهلين را بر پايه « ساختار تعامل ي
نيازهاي بنيادين» از طريق «هيجان انديشه» نشكار كرده است .يعني براي تبيهين رضهايت از
زندﮔي الگويي ش صيتي  -شناختي در بستر فرايندي عاطفي و هيجاني وجود دارد كه با لﺤاظ
اين مؤلفه هاي ش صيتي ،شناختي و عاطفي مي توان به پيش بيني رضايت از زنهدﮔي متهأهلين
پرداخت .اين نتاي فوايد مثبتي در حيطه هاي درون فردي و بهين فهردي ،شهزلي ،سهالمتي و
نموزشي به همراه خواهد داشت (نرسالن ،هامارتا و يوسلو .)6030 ،از اين رو رضايت از زندﮔي
متأثر از عوامل متنوعي است كه با يكپارچگي به يكهديگر پيوسهته انهد .از ديهدﮔاه تعهاملي در
تﺤقق يک پديده صرفاً به يک عامل بسنده نمي شود ،زيرا در رﻗم خهوردن پديهده رضهايت از
زندﮔي ريشه هاي سرشتي ،اجتماعي ،كنشي و شهناختي دخيهل هسهتند .از جملهه ايهن عوامهل
ويژﮔيهاي ش صيتي است كه به عنوان سيستمي است كه به روابه پيچيهده بهين فراينهدهاي
شناختي ،عواطف و رفتارهاي فرد مربوط ميشود (ليونز ،هوبنر و هيلز.)6032 ،
از مﺤدوديتهاي اين پژوهش ميتوان به تعميم نتاي  ،ابزارههاى تﺤقيهق و عهدم كنتهرل برخهي
متزيرهاي مزاحم اشاره كرد .لذا پيشنهاد ميشود كه شكل پژوهش تطبيقي متزيرها در همين جامعه
نماري مقايسه شود .اجراي پژوهش حاضر در ﮔروههاي ديگر با ابعاد بزرﮔتر و استفاده از رو ههاي
علي و مقايسهاي براي فراهم نوردن شواهد تجربي دﻗيقتر ،اجراي پژوهش در بازه زماني طوالنيتر
و بررسيهاي طولي بهراي فهراهم نوردن دسهتيابي بهه نتهاي دﻗيهق تهأثير ش صهيت و بهزيسهتي
روان شناختي بر رضايت زناشويي و وارد كردن ساير متزيرهاي اثرﮔذار بهر رضهايت از زنهدﮔي افهراد
متأهل به ويژه حمايت اجتماعي به صورت تفكيک شده از سوي ﮔروههاي م تلف (خانواده ،دوستان،
ديگران و غيره) در پژوهشهاي نينده پيشنهاد ميشود.
منابع
 توكلي ،م .) 3130 ( .شيوههاي مقابله با استرس و ارتباط با سالمت رواني .تهران ،نشر ﻗو.
 پسنديده ،ع .)3131( .رضايت زناشويي .تهران ،نشر سازمان بهزيستي كشور
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كشاورز ،ز.سيمبر ،م .رمضان اني ،ع .)3133(.عوامل تأثير ﮔذار بر نﺤوه مقابله با استرس در زنان
كارﮔر بر پايه « الگوي تلفيقي ن ريه رفتاربرنامه ريزي شهده و خودكارنمهدي ».فصهلنامه پهايش
.سال يازدهم شماره پنجم مهر  -نبان  3133صا .221 - 232
حسن شاهي ،م .دارايي ،م .) 3122 ( .تهأثير راهبردههاي مقابلهه بها اسهترس بهر سهالمت روان
دانشجويان :اثر تعديل كننده سرس تي روانشناختي .فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي،
شماره  ،62صا .11-32
ريو ،ج .م .)3123( .انگيز و هيجان( .ترجمه يﺤيي سيد مﺤمدي) .تهران .نشر ويرايش( .سال
انتشار اثر به زبان اصلي )6001
شريفي ،س.رنجبري پور ،ط .) 3131(.پيشبيني رضهايت از زنهدﮔي بهر اسهاس طرحهوارهههاي
هيجاني در زنان متاهل .همايش بين المللي افقههاي نهوين در علهوم تربيتهي ،روانشناسهي و
نسيبهاي اجتماعي
علي اني ،م .كاضمي حقيقي ،ن( )3132هنجاريابي نزمون پويايي-بهي تهابي در حهوزة هيجهان
انديشه پايان نامه كارشناسي ارشد) ،دانشگاه نزاد اسالمي واحد ﻗدس
كاظمي حقيقي ،ن .)3132( .خلّاﻗيّت .تهران .تابان خرد.
كاظمي حقيقي ،ن .فرزاد ،و .خو خلق ،ا .)3132(.مفاهيم هو  ،تيزهوشي و خلّاﻗيّت در من ر
عامه .مجله بين
كاظمي حقيقي ،ن )1389( .بررسي رابطه هو و واكنشهاي هيجاني با جلوهههاي خلّاﻗيّهت در
دانشنموزان تيزهو (رساله دكتري) ،علوم و تﺤقيقات323- 310 ،11 -26 ،
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