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Abstract
Background & Objectives: Parents of adolescents with conduct disorder have distinct personality traits, including disobedience, high–risk
behaviors, and coping styles and methods. In addition to genetic characteristics, the behavioral characteristics of parents will have a great impact
on adolescents. On the other hand, marital problems and dissatisfaction in relationships between parents also create tension and externalization
in adolescents. Thus, interpersonal conflicts between parents can threaten adolescents' perception of emotional security and predispose them to
adjustment problems. Marital problems and dissatisfaction in relationships between parents are also effective in creating stress and
externalization in adolescents. Therefore, it can be expected that with increasing marital satisfaction, many psychological, emotional, and social
problems of families and society will be reduced. This study aimed to investigate the relationship between marital satisfaction and spiritual
vitality, based on personality traits with the mediating role of oppositional behaviors in parents of adolescent girls aged 14 to 18 years with
conduct disorder living in Tehran City, Iran.
Methods: This research was a descriptive–analytical cross–sectional study. The statistical population included the parents of all adolescent girls
aged 14 to 18 years in Tehran with conduct disorder who were studying in the secondary schools in the academic year 2020–2021. The statistical
sample was based on the conceptual model of structural equations, including 248 parents. The sampling method was purposeful and based on
informing the school staff about some symptoms of conduct disorder; 512 students with some symptoms were identified and more likely to
develop conduct disorder. Then, using Youth Self–Report Questionnaire (Achenbach, 1991), a precise assessment was performed and among
them, individuals with conduct disorder were identified, and their parents were included in the study as a sample. For screening, 14 and 19
districts of Tehran were purposefully selected and the criterion for excluding participants from the study was non–cooperation. After collecting
information, screening was performed first and out of 512 students, 131 were extracted with the highest score in conduct disorder and with scores
of 18 and above. In the grading process, with the removal of the families of seven students (due to non–cooperation), 248 parents were included
in the study as the final sample. Other measurement tools included Afrooz Marital Satisfaction Scale (Afrooz, 1999), Afrooz Spiritual Vitality
Scale (Afrooz, 2016), Eysenck Personality Questionnaire (Eysenck & Eysenck, 1963) and Coping Strategies Questionnaire (Lazarus, 1980).
Data analysis was performed with SPSS software version 24 and AMOS version 23. At the level of descriptive statistics, frequency, frequency
percentage, mean and standard deviation and at the level of inferential statistics, structural equation modeling was used.
Results: In the extracted model, extraversion personality trait on the problem–oriented coping method had direct and positive effect (p=0.013,
β=0.155). The personality trait of psychoticism on marital satisfaction (p=0.021, β=–0.147) and on spiritual vitality (p<0.001, β=–0.227) had
direct and negative effects. Emotion–based coping method on marital satisfaction (p<0.001, β=–0.280) and on spiritual vitality (p<0.001, β=–
0.306) had direct and negative effects. The problem–based coping method on marital satisfaction (p=0.039, β=0.198) and on spiritual vitality
(p<0.001, β=0.396) had direct and positive effect. Extraversion personality trait mediated by problem–based coping behavior on marital
satisfaction (p=0.019, β=0.031) and on spiritual vitality (p<0.001, β=0.061) had indirect effect. Also, the effect of total extraversion on
satisfaction, marriage and spiritual vitality, as well as other paths and relationships were not significant (p>0.05). The goodness indicators of the
model fit indicated the model fit (RMSEA=0.068, GFI=0.993, AGFI=0.931).
Conclusion: The results of this study emphasize the importance of coping skills with stress to promote marital satisfaction and spiritual vitality,
and the role of the mediator variable in this study is very prominent. However, coping behaviors, marital satisfaction, and spiritual vitality are
directly influenced by personality traits.
Keywords: Marital satisfaction, Spiritual vitality, Personality Properties, Oppositional behaviors, Conduct disorder.
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چکیده
زمینه و هدف :مشکالت والدین نوجوانان دارای نشانگان اختالل سلوک حاکیاز انواع روشهای مشکلسازی است که اشخاص در پاسخ به موقعیتهای عاطفی خود برای تنظیم
هیجانات نامناسب تجربه میکنند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط رضایتمندی زوجیت و نشاط معنوی ،براساس ویژگیهای شخصیتی با نقش میانجی رفتارهای مقابلهای

در والدین نوجوانان دختر 1۴تا1۸سالٔه دارای نشانگان اختالل سلوک بود.

روشبررسی :پژوهش حاضر در زمرٔه پژوهشهای همبستگی برمبنای مدلسازی معادالت ساختاری بود .جامعٔه آماری را والدین نوجوانان دختر 1۴تا1۸سالٔه دارای نشانگان
اختالل سلوک شهر تهران در سال تحصیلی  1۳۹۹-1۴۰۰تشکیل دادند و نمونٔه آماری  ۲۴۸نفر بودند که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .ابزارهای اندازهگیری شامل

پرسشنامٔه خودگزارشی نوجوانان (آخنباخ ،)1۹۹1 ،مقیاس رضایتمندی زوجیت افروز (افروز ،)1۳۷۸ ،مقیاس نشاط معنوی افروز (افروز ،)1۳۹۵ ،پرسشنامٔه شخصیت

آیزنک (آیزنک و آیزنک )1۹۶۳ ،و پرسشنامٔه راهبردهای مقابلهای (الزاروس )1۹۸۰ ،بود .تحلیل آماری دادهها با روش معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزارهای SPSS
و  AMOSدر سطح معناداری  ۰٫۰۵انجام شد.

یافتهها :در مدل استخراجشده ،ویژگی شخصیتی برونگرایی بر شیؤه مقابلٔه مسئلهمحور اثر مستقیم و مثبت داشت ( p=۰٫۰1۳و  .)β=۰٫1۵۵ویژگی شخصیتی روانآزردهگرایی

بر رضایتمندی زوجیت ( p=۰٫۰۲1و  )β=-۰٫1۴۷و بر نشاط معنوی ( p>۰٫۰۰1و  )β=-۰٫۲۲۷اثر مستقیم و منفی داشت .شیؤه مقابلٔه هیجانمحور بر رضایتمندی زوجیت
( p>۰٫۰۰1و  )β=-۰٫۲۸۰و بر نشاط معنوی ( p>۰٫۰۰1و  )β=-۰٫۳۰۶اثر مستقیم و منفی داشت .شیؤه مقابلٔه مسئلهمحور بر رضایتمندی زوجیت ( p=۰٫۰۳۹و )β=۰٫1۹۸
و بر نشاط معنوی ( p>۰٫۰۰1و  )β=۰٫۳۹۶اثر مستقیم و مثبت داشت .ویژگی شخصیتی برونگرایی با میانجیگری رفتار مقابلهای مسئلهمحور بر رضایتمندی زوجیت (p=۰٫۰1۹

و  )β=۰٫۰۳1و بر نشاط معنوی ( p>۰٫۰۰1و  )β=۰٫۰۶1اثر غیرمستقیم داشت .شاخصهای نکویی برازش مدل حاکیاز برازش مدل بودند ( RMSEA=۰٫۰۶۸و

 GFI=۰٫۹۹۳و .)AGFI=۰٫۹۳1

نتیجهگیری :نتایج بر اهمیت تأثیر مهارتهای مقابله با استرس برای ارتقای رضایتمندی زوجیت و نشاط معنوی تأ کید دارد و نقش متغیر میانجی در این پژوهش بسیار پررنگ
است؛ اگرچه رفتارهای مقابلهای ،رضایتمندی زوجیت و نشاط معنوی تحتتأثیر مستقیم ویژگیهای شخصیتی قرار دارند.

کلیدواژهها :رضایتمندی زوجیت ،نشاط معنوی ،ویژگیهای شخصیتی ،رفتارهای مقابلهای ،اختالل سلوک.

منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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۱

مقدمه

برخوردار هستند و بهتر میتوانند احساسات خود را تنظیم کنند و در
مواجهه با آنها توانایی بیشتری دارند؛ همچنین مسائل و مشکالت را

یکی از دغدغههای جوامع امروزی پرداختن به مسائل نوجوانان و بهویژه
1

بهتر میپذیرند ( .)11درواقع ایجاد نشاط معنوی در زوجین ،میتواند

است .این اختالل از اختاللهای رفتاری ۲بسیار رایج است و سالمت

بر حاالت روحی و روانی نوجوانان تأثیر بسیاری بگذارد و زمینهساز

نوجوانان دارای اختاللهای روانشناختی ازجمله اختالل سلوک

سالمت جسمی ،روانی و ایجاد رضایتمندی در کل خانواده و ارتقای

روانی فرد را تهدید میکند ( .)1اختالل سلوک به مجموعهای از

بهداشت روان در خانواده شود ()1۲؛ بنابراین بهنظر میرسد ،یکی از

رفتارهای مستمر و مکرر تعبیر میشود که ناقض حقوق دیگران با

راهکارهای ارتقای بهداشت روانی خانواده ایجاد نشاط معنوی است

هنجارهای اجتماعی است ( .)۲ازطرفی مشکالت والدین نوجوانان

که بر حاالت روحی و روانی نوجوانان نیز تأثیر بسزایی دارد.

دارای نشانگان اختالل سلوک حاکیاز انواع روشهای مشکلسازی

رفتارهای مقابلهای  ،استراتژیهای رفتاری و شناختی هستند که افراد
۹

است که اشخاص در پاسخ به موقعیتهای عاطفی خود همچون نبود

برای مقابله با دو بُعد عاطفی و کارکردی از استرس و موقعیتهای

درک یا نپذیرفتن تجربیات هیجانی و نیز داشتن مجموعهای از

فشارزا استفاده میکنند ( .)1۳مقابله ،ترکیبی از روشهای

راهکارهای نسبتاً محدود و مقابلهجویانه برای تنظیم هیجانات

بهکارگرفتهشده در رویارویی با موقعیتهای استرسزا است (.)1۴

نامناسب تجربه میکنند ( .)۳سالواتوره و دیک ۳معتقد هستند شناخت

استراتژیهای مقابله آن دسته از تالش های شناختی و رفتاری فرد است

والدینی که زمینٔه نشانگان اختالل سلوک نوجوانان را فراهم میآورند،

که بهمنظور کاهش استرسهای درونی یا بیرونی بهکار میرود .به بیان

کار سادهای نیست و در شناخت آنها ابهامات زیادی وجود دارد

دیگر ،مقابله تالشی است که با هدف کنترل و غلبه بر مقتضیات و وقایع

(بهنقل از  .)۲برخی نیز مشکل والدین نوجوانان دارای نشانگان اختالل

بحرانی صورت میگیرد .این مقتضیات مبین چالش ،تهدید ،خطر،

سلوک را در تنظیم هیجان ،رفتارها و استفادٔه نامناسب از روشهای

صدمه یا حتی منفعتی برای فرد است (.)1۵

هیجانمحور میدانند ( .)۳باتوجه به اهمیت کارکرد متعادل خانواده،

در تبیین اهمیت و ضرورت پژوهش باید گفت ،متغیرهای پژوهش از

شناخت عوامل مرتبط با رضایتمندی زوجی ت 4که استحکامبخش

اهمیت زیادی برخوردار هستند .به عبارت دیگر پرداختن به مسائل

زندگى خانوادگى است ،ضرورى بهنظر مىرسد (.)۴

نوجوانان و بهویژه نوجوانان دارای اختاللهای روانشناختی ازجمله

رضایت از زندگی در بین زن و مرد بهمعنای احساس آرامش ،نشاط و

اختالل سلوک یکی از دغدغههای جوامع امروزی است ( .)1همچنین

رضایت از زندگی مشترک در بین زوجین است ()۵؛ درصورتیکه

باتوجه به اهمیت کارکرد متعادل خانواده ،شناخت عوامل مرتبط با

رضایت زناشویی در بین زوجین وجود نداشته باشد ،تعارضها،

رضایتمندی زوجیت که استحکامبخش زندگى خانوادگى است،

مشکالت ،ناسازگاری و نارضایتی زن و شوهر از زندگی مشترک با

ضرورى بهنظر مىرسد ( .)۴ازطرفی نشاط معنوی بهعنوان یکی از

یکدیگر میتواند منجربه شکلگیری تعارضها ،ناسازگاری و رفتارهای

شاخصهای کلیدی بهزیستی شناخته شده است که تأثیرات مثبت

تهاجمی در نوجوانان شود ( .)۶رضایت زوجین از زندگی زناشویی،

زیادی بر کاهش اس ترس و افسردگی ،آشفتگی روانی ،بهبود وضعیت

عبارت است از رضایت آنها از خانواده که بهصورت ارزیابی کلی از

سالمت ،تابآوری روانی و موفقیت در محیط کار دارد ( .)۹در اهمیت

وضعیت رابطٔه زناشویی مطرح میشود (.)۷

رفتارهای مقابلهای همین بس که کاربرد آنها بهمنظور کاهش

از سوی دیگر ،الزمٔه رضایتمندی زوجیت ،مشابهت سلیقهها ،شناخت

استرسهای درونی یا بیرونی است (.)1۵

ویژگیهای شخصیتی یکدیگر ،به وجودآمدن قواعد رفتاری و تشکیل

پژوهشهای انجامشده در این زمینه ،به تبیین روابط بین متغیرها

الگوی خاص مراوده بین زوجین است که در طول زندگی و بهمرور

بهشکلی که در پژوهش حاضر بررسی شد ،نپرداخته و در این زمینه خأل

بهوجود میآید ()۸؛ بنابراین ویژگیهای شخصیتی از عوامل مهم

پژوهشی مشهود است؛ برای نمونه میتوان به پژوهشهای کمربیگی و

اثرگذار بر رضایتمندی زوجیت محسوب میشود (.)۷

کمربیگی ( ،)۴صدیقی و همکاران ( )۷و ترقیجاه و همکاران ()۸

پژوهشگران بهدلیل محوریبودن خُلقوخوی مثبت ،نشاط معنوی را
5

بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی بهزیستی میدانند که تأثیرات مثبت

مذکور در پژوهشهای مختلفی به صورت مجزا و خرد بررسی شده

زیادی بر کاهش استرس و افسردگی ،آشفتگی روانی ،بهبود وضعیت

است؛ اما تاکنون مدلی نسبتاً جامع براساس معادالت ساختاری و با

سالمت ،تابآوری روانی و موفقیت در محیط کار دارد ( .)۹نوجوانان

ترکیب خاصی از متغیرها مدنظر قرار نگرفته است .بر این اساس بهنظر

دارای اختالل سلوک بهشدت درمعرض طرد خانواده ،همساالن و افزایش
6

میرسد ،ترکیب متغیرها هرچه جامعتر باشد ،بهدلیل درنظرگرفتن

متعدد ،مصرف مواد ۷و اختالل شخصیت ضداجتماعی ۸در بزرگسالی هستند

خطاهای آماری ،تبیین دقیقتری از روابط بین متغیرها بهدست خواهد

رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی قرار دارند و آمادٔه ابتال به اختالالت خُلقی

آمد .همچنین شناخت مناسب مشکالت و تواناییهای والدین

( .)1۰افرادی که احساس نشاط زیادی دارند ،از آرامش بیشتری

نوجوانان دارای نشانگان اختالل سلوک موضوعی است که اطالعات

1.

6.

2

7

Mood disorders
. Substance use
8. Antisocial Personality Disorder
9. Oppositional behaviors

Conduct Disorder
. Behavioral disorders
3. Salvatore & Dick
4. Marital satisfaction
5. Spiritual vitality

۲
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اشاره کرد .مرور مطالعات پیشین نشان میدهد ،روابط بین متغیرهای

سودمندی را در اختیار جامعٔه علمی قرار میدهد.

آزمودنیها خاطرنشان شد ،تمامی اطالعات آنها محرمانه میماند و

باتوجه به آنچه بیان شد ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی روابط

حریم خصوصی آنان کامال رعایت میشود.

رضایتمندی زوجیت و نشاط معنوی ،براساس ویژگیهای شخصیتی با

برای سنجش متغیرهای بررسیشدٔه پژوهش از پنج پرسشنامٔه

نقش میانجی رفتارهای مقابلهای در والدین نوجوانان دختر

استاندارد استفاده شد.

1۴تا1۸سالٔه دارای نشانگان اختالل سلوک برمبنای روش مدلسازی

-پرسشنامٔه خودگزارشی نوجوانان :این پرسشنامه در سال 1۹۹1

معادالت ساختاری بود.

توسط آخنباخ برای سنین 11تا 1۸سال تدوین شد ( .)1۷این

2

پرسشنامه  11۲سؤال دارد که پانزده سؤال آن برای سنجش اختالل

روشبررسی

سلوک بهکار میرود .آزمودنیها میزان وضعیت رفتاری خود را در سؤال

پژوهش حاضر در زمرٔه پژوهشهای همبستگی برمبنای مدلسازی

مدنظر با اعداد (صفر )۲ ،1 ،مشخص میکنند و نمرات آنها از

معادالت ساختاری بود که با ارائٔه مدلی مفهومی (شکل  )1اجرا شد.

مجموع این امتیازات در بازٔه بین صفر تا  ۳۰بهدست میآید .نمرٔه بیشتر

در پژوهش حاضر جامعٔه آماری را والدین نوجوانان دختر 1۴تا1۸سالٔه

از  1۸حاکیاز اختالل سلوک است ( .)1۷در نسخٔه اصلی پرسشنامه

شهر تهران در سال تحصیلی  1۳۹۹-1۴۰۰تشکیل دادند که براساس

روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی با مقدار ریشٔه

غربالگری ،نوجوانان آنها دارای نشانگان اختالل سلوک بودند .حجم

میانگین خطای برآورد ) ۳(RMSEAکوچکتر از  ۰٫۰۵به تأیید رسید

نمونه براساس تعداد پارامتر آزاد ( )1۶محاسبه شد که طبق مدل

و پایایی مقیاس اختالل سلوک ازطریق آلفای کرونباخ معادل ۰٫۷۰

مفهومی (شکل  )1هفت پارامتر برای هفت متغیر و درنظرگرفتن یک

گزارش شد ( .)1۷در داخل کشور نیز روایی پرسشنامه توسط حبیبی

پارامتر خطا برای هر متغیر ،چهارده پارامتر آزاد در نظر گرفته شد .بر

و همکاران ،با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی با مقدار ریشٔه میانگین

این اساس حداقل نمونه هفتاد نفر (نسبت یک به پنج) و با درنظرگرفتن

خطای برآورد ،کوچکتر از  ۰٫۰۵به تأیید رسید و پایایی مقیاس

حد متوسط (نسبت یک به ده) نمونه معادل  1۴۰نفر خواهد بود

اختالل سلوک ازطریق آلفای کرونباخ معادل ۰٫۷۶تعیین شد (.)1۸

()1۶؛ اما برای پیشگیری از کمبودن نمونه بهاحتمال نرمالنبودن برخی

-مقیاس رضایتمندی زوجیت افروز : 4این مقیاس در سال 1۳۷۸

متغیرها ،حجم نمونه  ۲۵۰نفر در نظر گرفته شد .طبق نظر مولر ،1با

توسط افروز تهیه شد (بهنقل از  )1۹و محبی و همکاران ویژگیهای

افزایش حجم نمونه مشکل نرمالنبودن متغیرها جبران میشود (بهنقل

روانسنجی آن را در سال  1۳۹۵بررسی کردند ( .)1۹این مقیاس 11۰

از  .)1۶درنهایت با ریزشی جزئی ،حجم نمونهای معادل با  ۲۴۸نفر از

سؤال دارد که مطابق با فرهنگ ایران تدوین شده و شامل ده

والدین وارد تحلیل شد .روش نمونهگیری هدفمند بود و براساس

ال
ال مخالفم= 1تا کام ً
خردهمقیاس است .نمرهگذاری بهصورت کام ً

آ گاهکردن کادر آموزشی مدارس از برخی نشانگان اختالل سلوک ،تعداد

موافقم= ۵انجام میشود و آزمودنی نمراتی بین 11۰تا ۵۵۰کسب

 ۵1۲نفر از دانشآموزان دارای برخی نشانگان و با احتمال بیشتر برای

میکند .نمرات بیشتر حاکیاز رضایتمندی زوجیت بیشتر است (.)1۹

ابتال به اختالل سلوک ،شناسایی اولیه شدند .سپس با استفاده از

پایایی مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ  ۰٫۹۹گزارش شد و مقیاس

پرسشنامٔه خودگزارشی نوجوانان )1۷( ۲سنجش دقیق صورت گرفت

از روایی صوری و محتوایی خوبی برخوردار است؛ همچنین روایی

و از میان آنها ،افراد دارای اختالل سلوک شناسایی شدند و در ادامه

مالکی آن با مقیاس رضایت زناشویی انریچ  ۰٫۴۴بهدست آمد (.)1۹

والدین آنها بهعنوان نمونٔه بررسیشده ،وارد مطالعه شدند .بهمنظور

-مقیاس نشاط معنوی افروز :5مقیاس نشاط معنوی در سال 1۳۹۵

غربالگری دو منطقٔه چهارده و نوزده از شهر تهران بهصورت هدفمند

توسط افروز تهیه شد (بهنقل از  )۲۰و دهداری و همکاران آن را

انتخاب شد و معیار خروج شرکتکنندگان از پژوهش ،همکارینکردن

هنجاریابی کردند ( .)۲۰این مقیاس شامل شصت پرسش و دارای دو

بود .پس از جمعآوری اطالعات ،ابتدا برای غربالگری اقدام صورت

خردهمقیاس باورها ،احساس و رفتار و نقطٔه برش نمرات کل معادل

گرفت و از میان  ۵1۲دانشآموز 1۳1 ،نفر با نمرٔه بیشتر در اختالل

ال
 ۶۰است .پاسخها بهصورت چهارگزینهای است که بهشکل کام ً

سلوک و دارای نمرات  1۸و بیشتر ،استخراج شدند .در روند
نمرهگذاری با حذف خانوادهٔ هفت نفر دانشآموز (بهدلیل

بین ۶۰تا ۲۴۰کسب میکند و نمرات بیشتر حاکیاز نشاط معنوی

همکارینکردن) ۲۴۸ ،نفر از والدین بهعنوان نمونٔه نهایی وارد مطالعه

بیشتر است ( .)۲۰برای تعیین روایی ،همبستگی نمرٔه کل با تکتک

شدند.

سؤالهای تشکیلدهندٔه مقیاس در دامنٔه ۰٫۴۵تا ۰٫۸۳بود .همچنین

مالحظات اخالقی رعایتشده در پژوهش حاضر به این شرح بود :به

روایی محتوایی این ابزار زیر نظر چند کارشناس به تأیید رسید .در

تمامی شرکتکنندگان در همٔه مراحل توضیحات الزم دربارٔه پژوهش

محاسبٔه پایایی مقدار آلفای کرونباخ  ۰٫۷۷محاسبه شد (.)۲۰

ارائه شد و پس از جلب رضایت آنها ،اقدام برای اجرا صورت گرفت؛

-پرسشنامٔه شخصیت آیزنک :6این پرسشنامه توسط آیزنک و آیزنک

این افراد بهترتیب اجرا ،کادر همکاریکننده از مدارس ،دانشآموزان در

در سال  1۹۶۳طراحی شد ( .)۲1نسخٔه نودسؤالی بزرگساالن ،ابعاد

مرحلٔه غربالگری و والدین در مرحلٔه سنجش اصلی بودند؛ همچنین به

شخصیت برونگرایی ،روانآزردهگرایی و روانگسستهگرایی را

1.

4.

2. Youth

5.

Afrooz Marital Satisfaction Scale
Afrooz Spiritual Vitality Scale
)6. Eysenck Personality Questionnaire (EPQ

Muller
)Self-Report Questionnaire (YSR
3. Root mean square error

۳
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ال موافقم= ۴نمرهگذاری میشود .آزمودنی نمراتی
مخالفم= 1تا کام ً

میسنجد .بهمنظور نمرهگذاری ،به جواب بلی نمرٔه صفر و به جواب

راهبرد مقابلهای غالب آزمودنی است ( .)1۵الزاروس و فولکمن روایی

خیر نمرٔه یک تعلق میگیرد و در تعدادی از سؤاالت نیز بهشکل

پرسش نامه را با استفاده از روش بازآزمایی با فاصلٔه چهار هفته بین

معکوس عمل میشود .نمرات بیشتر حاکیاز برونگرایی،

۰٫۵۹تا ۰٫۸۳گزارش کردند و اعتبار آن را بهروش همسانی درونی برای

روانآزردهگرایی و روانگسستهگرایی بیشتر است ( .)۲1آیزنک و آیزنک

راهبردهای مسئلهمحور  ۰٫۷۵و برای راهبردهای هیجانمحور ۰٫۶1

در بررسی روایی پرسشنامه ،با روش تحلیل عاملی اکتشافی ،سه عامل

بهدست آوردند ( .)1۵در داخل کشور این پرسشنامه اولینبار توسط

برونگرایی ،روانآزردهگرایی و روانگسستهگرایی را بهدست آورد و

آقایوسفی و همکاران ترجمه شد و ویژگیهای روانسنجی آن بررسی

ضریب پایایی درونی (آلفای کرونباخ) را بین ۰٫۷۶تا ۰٫۸۸گزارش کرد

شد و روایی پرسشنامه بهروش تحلیل عاملی تأییدی با مقدار ریشٔه

( .)۲1در داخل کشور کاویانی و همکاران ،روایی پرسشنامه را با روش

میانگین خطای برآورد ،کوچکتر از  ۰٫۰۵به تأیید رسید؛ همچنین

بازآزمایی با فاصلٔه زمانی یک ماه برای افراد عادی در مؤلفههای

پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای راهبردهای مسئلهمحور ۰٫۶1

برونگرایی ،روانآزردهگرایی و روانگسستهگرایی از ۰٫۷۳تا۰٫۸۴
بهدست آوردند و نتایج تحلیل عاملی نیز با مقدار KMO=۰٫۸۴۶

و برای راهبردهای هیجانمحور  ۰٫۸۰گزارش شد (.)۲۳

1

طبق مطالعات انجامشده ،ابتدا برای طراحی مدل مفهومی پژوهش،

حاکیاز اشباع پرسشنامه در سه عامل برونگرایی ،روانآزردهگرایی و

اقدام صورت گرفت (شکل  .)1تجزیهوتحلیل دادهها با نرمافزارهای

روانگسستهگرایی بود .در اعتباریابی نیز ضرایب آلفای کرونباخ

 SPSSنسخٔه  ۲۴و  AMOSنسخٔه  ۲۳انجام پذیرفت .در سطح آمار

مؤلفهها را بین ۰٫۶۵تا ۰٫۸۵گزارش کردند (.)۲۲

توصیفی از فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در

-پرسشنامٔه راهبردهای مقابلهای :۲این پرسشنامه توسط الزاروس در

سطح آمار استنباطی از مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر

سال  1۹۸۰ارائه شد ( .)1۵این پرسشنامه شامل  ۶۶سؤال است که

بههمراه کاربرد شاخصهای برازش ریشٔه میانگین خطای برآورد،

دو راهبرد مقابلهای مسئلهمحور و هیجانمحور را میسنجد .برای

شاخص نکویی برازش ( )GFIو شاخص نکویی برازش تعدیلشده

نمرهگذاری امتیاز گزینههای اصالً استفاده نکردهام (صفر) ،بعضی

( ) AGFIاستفاده شد .شایان ذکر است ،شاخص ریشٔه میانگین

اوقات استفاده کردهام (یک) ،معموالً از آن استفاده میکنم (دو) و

خطای برآورد بین ۰٫۰۵تا ۰٫۰۸و شاخصهای  GFIو  AGFIباید

بهمیزان زیادی از آن استفاده میکنم (سه) ،باهم جمع میشود و هرکدام

بزرگتر از  ۰٫۹باشد ( .)1۶همچنین آزمونهای آماری در سطح

از راهبردهای مسئلهمحور و هیجانمحور که نمرٔه بیشتری داشته باشد،

اطمینان ۹۵درصد اجرا شد.

۳

4

در مدل مفهومی (شکل  ،)1ویژگی های شخصیتی متغیر مستقل و دو

چهارده تهران و  ۷۴نفر (۵۹٫۷درصد) از منطقٔه نوزده بودند .همچنین

متغیر رضایتمندی زوجیت و نشاط معنوی متغیرهای وابسته هستند و

 ۳۳نفر (۲۶٫۶درصد) از فرزندان آزمودنیها (نوجوانان دارای اختالل

رفتارهای مقابلهای نیز متغیر میانجی است.

سلوک) در دورٔه متوسطٔه اول و  ۹1نفر (۷۳٫۴درصد) در دورٔه متوسطٔه

۳

دوم مشغول به تحصیل بودند که از بین آنها  ۲۰نفر (1۶٫1درصد) در

یافتهها

پایٔه هشتم 1۳ ،نفر (1۰٫۵درصد) در پایٔه نهم ۲۷ ،نفر (۲1٫۸درصد)

در پژوهش حاضر  ۵۰نفر (۴۰٫۳درصد) از آزمودنیها ،از منطقٔه
Kaiser-Meyer-Olkin
)Strategies Questionnaire (CSQ

در پایٔه دهم ۲۴ ،نفر (1۹٫۳درصد) در پایهٔ یازدهم و  ۴۰نفر

1.

Goodness of fit index
Adjusted goodness of fit index

2. Coping

۴

3.
4.
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شکل  .1مدل مفهومی ارتباط رضایتمندی زوجیت و نشاط معنوی با ویژگیهای شخصیتی با نقش میانجی رفتارهای مقابلهای

(۳۲٫۳درصد) در پایٔه دوازدهم ،قرار داشتند .حداقل و حداکثر تعداد

همچنین  ۸۲نفر (۶۶٫1درصد) از پدران تحصیالت کمتر از دیپلم۳1 ،

فرزندان خانواده 1و  ۶نفر با میانگین  ۳٫۲نفر و میانگین و انحراف

نفر (۲۵درصد) دیپلم ۶ ،نفر (۴٫۸درصد) فوقدیپلم ۴ ،نفر

معیار سن فرزندان  1۶٫۴1±1٫۴۴سال ،سن مادران ۴۳٫۶۳±1٫۷۸

(۳٫۲درصد) لیسانس و  1نفر (۰٫۸درصد) فوقلیسانس داشتند.

سال و سن پدران  ۴۷٫۳۲±1٫۶۷سال بود .بهعالوه  ۷۵نفر

میانگین و انحراف معیار نمرات رضایتمندی زوجیت والدین ،نشاط

(۶۰٫۵درصد) از مادران تحصیالت کمتر از دیپلم ۴۲ ،نفر

معنوی والدین ،رفتارهای مقابلهای و ویژگیهای شخصیتی در جدول

(۳۳٫۹درصد) دیپلم ۴ ،نفر (۳٫۲درصد) فوقدیپلم ۲ ،نفر

 1درج شده است.

(1٫۶درصد) لیسانس و  1نفر (۰٫۸درصد) فوقلیسانس داشتند.
جدول  .1شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی متغیرهای بررسیشده
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

آزمون کولموگروفاسمیرنف
آمارٔه K-S

مقدار احتمال

رضایتمندی زوجیت

۹۶٫۵

۸1٫۵

۰٫11۸

>۰٫۰۰1

نشاط معنوی

برونگرایی

۳۰٫۲
۹٫۸

۲1٫۳

۰٫۰۷۸

>۰٫۰۰1

روانآزردهگرایی

روانگسستهگرایی

11٫۳
۹

۲٫۲۵

۰٫1۰۳

>۰٫۰۰1

هیجانمحور

1٫۷

۰٫۷۳

۰٫۰۳۶

۰٫۲۰۰

ویژگیهای شخصیتی
رفتارهای مقابلهای

1٫۵

مسئلهمحور

۲٫۰1
۲٫1۶
۰٫۴۵

۰٫1۲۰
۰٫1۲۰
۰٫۰۴۲

>۰٫۰۰1
>۰٫۰۰1
۰٫۲۰۰

عالوهبر یافتههای توصیفی ،در یافتههای استنباطی ،نتایج آزمون

برخوردار بود.

کولموگروفاسمیرنف نشان داد ،تنها دو متغیر رفتارهای مقابلهای

شکل  ،۲مدل دارای برازش را نشان میدهد .متغیرهای مدل زیر

هیجانمحور و مسئلهمحور از دادههای نرمال برخوردار بود

بهترتیب عبارت بود از :ویژگی شخصیتی برونگرایی؛ ویژگی شخصیتی

( )p=۰٫۲۰۰و نمرات سایر متغیرها نرمال نبود (( )p>۰٫۰۰1جدول

روانآزردهگرایی؛ ویژگی شخصیتی روانگسستهگرایی؛ رفتارهای

 .)1همچنین در بررسی شاخصهای نکویی برازش مدل ،شاخص

مقابلهای هیجانمحور؛ رفتارهای مقابلهای مسئلهمحور؛ رضایتمندی

 RMSEA=۰٫۰۶۸بهدست آمد که بین ۰٫۰۵تا ۰٫۰۸و مطلوب بود.

زوجیت؛ نشاط معنوی .در این مدل ،شانزده مسیر مستقیم مشاهده

شاخص  GFI=۰٫۹۹۳و شاخص  AGFI=۰٫۹۳1محاسبه شد که

میشود که هفت مسیر آن معنادار است (جدول .)۲

بزرگتر از  ۰٫۹و مطلوب بود؛ بنابراین مدل حاصل ،از برازش مناسب

رفتارهای مقابلهای
مستقیم و مثبت ویژگی شخصیتی برونگرایی بر شیؤه مقابلٔه

طبق نتایج ذکرشده در جدول  ،۲در مدل استخراجشده ،برآورد اثر

۵

] [ Downloaded from jdisabilstud.org on 2022-07-02

شکل  .۲مدل برازش شده با ضرایب استاندارد برای ارتباط رضایتمندی زوجیت و نشاط معنوی ،با ویژگیهای شخصیتی با نقش میانجی

مسئلهمحور برابر با ( )β=۰٫1۵۵ ،p=۰٫۰1۳بهدست آمد .برآورد اثر

زوجیت برابر با ( )β=۰٫1۹۸ ،p=۰٫۰۳۹و بر نشاط معنوی برابر با

مستقیم و منفی ویژگی شخصیتی روانآزردهگرایی بر رضایتمندی

( )β=۰٫۳۹۶ ،p>۰٫۰۰1محاسبه شد .برآورد اثر غیرمستقیم ویژگی

زوجیت برابر با ( )β=-۰٫1۴۷ ،p=۰٫۰۲1و بر نشاط معنوی برابر با

شخصیتی برونگرایی با میانجیگری رفتار مقابلهای مسئلهمحور بر

( )β=-۰٫۲۲۷ ،p>۰٫۰۰1بود .برآورد اثر مستقیم و منفی شیؤه مقابلٔه

رضایتمندی زوجیت ( )β=۰٫۰۳1 ،p=۰٫۰1۹و بر نشاط معنوی

هیجانمحور بر رضایتمندی زوجیت برابر با (-۰٫۲۸۰ ،p>۰٫۰۰1

( )β=۰٫۰۶1 ،p>۰٫۰۰1بهدست آمد .اثر کل برونگرایی بر

= )βو بر نشاط معنوی برابر با ( )β=-۰٫۳۰۶ ،p>۰٫۰۰1بهدست آمد.

رضایتمندی زوجیت و نشاط معنوی و نیز باقی مسیرها و روابط معنادار

برآورد اثر مستقیم و مثبت شیؤه مقابلٔه مسئلهمحور بر رضایتمندی

نبود (جدول .)۲

جدول  .۲نتایج ضرایب مسیر ،مقادیر بتا و آزمون تی برای بررسی معناداری مدل تحلیل مسیر
اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل

ضریب مسیر

استانداردشده

احتمال

اثر مستقیم برونگرایی بر رضایتمندی زوجیت

1٫۵۴

۰٫۰۳۸

۲٫۵۲

۰٫۶1۳

۰٫۵۴۰

اثر مستقیم برونگرایی بر نشاط معنوی

-۰٫۲۶

-۰٫۰۲۴

۰٫۶۳1

-۰٫۴۰۸

۰٫۶۸۳

اثر مستقیم برونگرایی بر رفتار مقابلهای هیجانمحور

۰٫۰۲

۰٫11۴

۰٫۰1۲

1٫۸۰۸

۰٫۰۷1

اثر مستقیم برونگرایی بر رفتار مقابلهای مسئلهمحور

۰٫۰۳

۰٫1۵۵

۰٫۰1۴

۲٫۴۹۴

۰٫۰1۳

اثر مستقیم روانآزردهگرایی بر رضایتمندی زوجیت

-۵٫۳1

-۰٫1۴۷

۲٫۲۹۶

-۲٫۳1۴

۰٫۰۲1

اثر مستقیم روانآزردهگرایی بر نشاط معنوی

-۲٫1۵

-۰٫۲۲۷

۰٫۵۷۶

-۳٫۷۲۷

>۰٫۰۰1

اثر مستقیم روانآزردهگرایی بر رفتار مقابلهای هیجانمحور

۰٫۰1

۰٫۰۳۹

۰٫۰1۰

۰٫۶1۴

۰٫۵۳۹

اثر مستقیم روانآزردهگرایی بر رفتار مقابلهای مسئلهمحور

-۰٫۰۲

-۰٫1۰۸

۰٫۰1۳

-1٫۷1۳

۰٫۰۸۷

اثر مستقیم روانگسستهگرایی بر رضایتمندی زوجیت

۲٫۴۴

۰٫۰۶۵

۲٫۳۶۰

1٫۰۳۴

۰٫۳۰1

اثر مستقیم روانگسستهگرایی بر نشاط معنوی

۰٫۴۰

۰٫۰۴1

۰٫۵۹۲

۰٫۶۸۴

۰٫۴۹۴

اثر مستقیم روانگسستهگرایی بر رفتار مقابلهای هیجانمحور

۰٫۰۲

۰٫۰۹۳

۰٫۰11

۰٫۴۶۲

۰٫1۴۴

اثر مستقیم روانگسستهگرایی بر رفتار مقابلهای مسئلهمحور

۰٫۰۲

۰٫11۰

۰٫۰1۳

1٫۷۵1

۰٫۰۸۰

اثر مستقیم رفتار مقابلهای هیجانمحور بر رضایتمندی زوجیت

۶1٫۵۲

-۰٫۲۸۰

۲۰٫۷۸۴

-۲٫۹۶۰

>۰٫۰۰1

اثر مستقیم رفتار مقابلهای هیجانمحور بر نشاط معنوی

-1۷٫۶1

-۰٫۳۰۶

۲٫۲1۲

-۳٫۳۷۹

>۰٫۰۰1

اثر مستقیم رفتار مقابلهای مسئلهمحور بر رضایتمندی زوجیت

۳۵٫۸۶

۰٫1۹۸

1۷٫۳۴۳

۲٫۰۶۸

۰٫۰۳۹

اثر مستقیم رفتار مقابلهای مسئلهمحور بر نشاط معنوی

1۸٫۷۶

۰٫۳۹۶

۴٫۳۴۹

۴٫۳1۴

>۰٫۰۰1

1٫۰۷۶

۰٫۰۳1

۸٫۶۷۸

۲٫۲۸1

۰٫۰1۹

اثر غیرمستقیم برونگرایی بر رضایتمندی زوجیت با میانجیگری رفتار
مقابلهای مسئلهمحور

اثر غیرمستقیم برونگرایی بر نشاط معنوی با میانجیگری رفتار مقابلهای

۰٫۵۶۲

۰٫۰۶1

اثر کل برونگرایی بر رضایتمندی زوجیت

۲٫۶1۶

۰٫۰۶۹

11٫1۹۸

اثر کل برونگرایی بر نشاط معنوی

۰٫۳۰۲

-۰٫۰۰1

۲٫۸1۲

مسئلهمحور

>۰٫۰۰1

۲٫1۸1

۳٫۴۰۴
1٫۷11

۰٫۰۸۶

-1٫۹۰۶

۰٫۰۶۳

نشاط معنوی تأثیر مستقیم ،منفی و معنادار داشت؛  .۴شیؤه مقابلٔه

بحث

مسئلهمحور بر رضایتمندی زوجیت و نشاط معنوی دارای تأثیر

هدف پژوهش حاضر ،بررسی روابط رضایتمندی زوجیت و نشاط

مستقیم ،مثبت و معنادار بود؛  .۵ویژگی شخصیتی برونگرایی بهواسطٔه

معنوی ،براساس ویژگی های شخصیتی با نقش میانجی رفتارهای

متغیر میانجی شیؤه مقابلٔه مسئلهمحور ،بر رضایتمندی زوجیت و نشاط

مقابلهای در والدین نوجوانان دختر 1۴تا1۸سالٔه دارای نشانگان

معنوی تأثیر غیرمستقیم ،مثبت و معنادار داشت.

اختالل سلوک برمبنای روش مدلسازی معادالت ساختاری بود .بر

دربین یافتهها پنج تأثیرگذاری مشاهده شد که باید دربارٔه آن بحث شود:

همین اساس بحث در چند بخش و براساس هر قسمت از مدل تحلیل

 .1تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر رفتارهای مقابلهای؛  .۲تأثیر

مسیر بهدستآمده ،ارائه شده است.

ویژگیهای شخصیتی بر رضایتمندی زوجیت؛  .۳تأثیر ویژگیهای

در والدین نوجوانان دارای نشانگان اختالل سلوک ،یافتهها نشان داد:

شخصیتی بر نشاط معنوی؛  .۴تأثیر رفتارهای مقابلهای بر رضایتمندی

 .1ویژگی شخصیتی برونگرایی بر شیؤه مقابلٔه مسئلهمحور تأثیر

زوجیت؛  .۵تأثیر رفتارهای مقابلهای بر نشاط معنوی.

مستقیم ،مثبت و معنادار داشت؛  .۲ویژگی شخصیتی روانآزردهگرایی

بخش نخست یافتهها به تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر رضایتمندی

بر رضایتمندی زوجیت و نشاط معنوی دارای تأثیر مستقیم ،منفی و

زوجیت اشاره داشت .این بخش با پژوهشهای صدیقی و همکاران

معنادار بود؛  .۳شیؤه مقابلٔه هیجان محور بر رضایتمندی زوجیت و

۶
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ضریب مسیر

خطای معیار

آمارٔه T

مقدار

( ،)۷ترقیجاه و همکاران ( ،)۸دهقان منشادی و شاهرخینیا (،)۲۴

ز ناشویی ،با تأکید بر بررسی نارضایتی زناشویی بررسی و تأیید شد

چهره و همکاران ( ،)۲۵خادمی و همکاران ( ،)۲۶شاکریان و

( .)۷رضایت زناشویی بهطور مستقیم و غیرمستقیم با پایداربودن واحد

همکاران ( ،)۲۷در داخل کشور و پژوهشهای یانگ و همکاران ()۲۸

خانواده و کیفیت بهتر زندگی رابطه دارد و مشخص شده است،

و فیشر و مکنالتی ( )۲۹در خارج از کشور همخوان است .تمامی

نارضایتی از ازدواج منجربه تنش و اضطراب و درنهایت ،انحالل واحد

آنها دریافتند ،بین ویژگیهای شخصیتی و رضایتمندی زوجیت ،رابطٔه

خانواده میشود ( .)۲۸ازطرفی افراد دارای ویژگی شخصیتی

معناداری وجود دارد .صدیقی و همکاران دریافتند ،بین ویژگیهای

روانآزردهگرایی تمایل عمومی به تجربههای منفی چون ترس ،غم،

شخصیتی روانآزردهگرایی و برونگرایی با رضایت زناشویی رابطٔه

خشم و نفرت دارند .این عواطف منفی بازدارندٔه احساس خشنودی

منفی و بین گشودگی ،توافق و وظیفهشناسی با رضایت زناشویی رابطٔه

افراد است و باعث میشود ،رضایتمندی زوجیت اشخاص کاهش یابد

مثبت معنادار مشاهده میشود ( .)۷در پژوهش دهقان منشادی و

( .)۸درواقع در افرادی که نمرات بیشتری از ویژگی شخصیتی

شاهرخینیا نیز عوامل شخصیتی با دو عامل صمیمیت و رضایت

روانآزردهگرایی کسب میکنند ،میزان رضایت و سازگاری زناشویی

زناشویی رابطهای مثبت و معنادار نشان داد ( .)۲۴در پژوهش چهره و

کاهش مییابد ( .)۲۵همچنین افرادی که دارای ویژگی شخصیتی

همکاران مشخص شد ،ویژگی روانآزردهگرایی با رضایت زناشویی

برونگرایی هستند ،سرزندگی و شادابی بیشتری از خود نشان میدهند

ارتباط منفی و معنادار و ویژگیهای شخصیتی مسئولیتپذیری،

و بهنظر میرسد در روابط بینفردی از موفقیت بیشتری برخوردار

برونگرایی ،توافق جویی و گشودگی با رضایت زناشویی ارتباط مثبت

هستند .ازآنجاکه برونگرایی با عواطف مثبتی مانند صمیمیت،

و معناداری دارند ( .)۲۵همچنین براساس یافتههای پژوهش ترقیجاه

خوشبینی و هیجانهای مثبت همراه است ،میتواند باعث ایجاد روابط

و همکاران ،رضایت زناشویی با روانآزردهگرایی همبستگی منفی و

زناشویی محکم بین زن و مرد شود و افزایش رضایتمندی زوجیت را

معناداری داشت و با ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،گشودگی،

بهدنبال داشته باشد (.)۸

توافقپذیری و وظیفهشناسی دارای همبستگی مثبت و معنادار بود (.)۸

بخش دوم یافتههای پژوهش به تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر نشاط

خادمی و همکاران نتیجه گرفتند ،روانآزردهگرایی و برونگرایی با

معنوی اشاره داشت .برای این بخش از یافتهها پژوهشی پیدا نشد که

رضایت زناشویی رابطه دارد و روانآزردهگرایی بهشکل منفی بر روابط

در آن رابطٔه ویژگیهای شخصیتی با نشاط معنوی بررسی شده باشد؛

زوجین و رضایت زناشویی تأثیرگذار است .درمقابل برونگرایی رابطهٔ

اما پژوهشهایی حاکیاز تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر شادکامی ،نشاط

مثبتی با رضایت زناشویی زوجین و گشودگی به تجربه نشان داد.

و هوش معنوی یافت شد که از آن جمله میتوان به پژوهش سلیمی

همچنین رابطٔه تحصیالت با برونگرایی ،ناسازگاری اجتماعی و

( )۳۰در داخل کشور و پژوهشهای گوپتا و کومار ( )۳1و سینگ

فروپاشی شخصیت و سن و رابطهٔ روانآزردهگرایی با ارتباط زناشویی،

( )۳۲در خارج از کشور اشاره کرد .سلیمی دریافت ،برونگرایی،

رابطه با فرزندان ،جهتگیری مذهبی و بازگشت عاطفی تأیید شد

وظیفهشناسی و روانآزردهگرایی میتوانند بهطور معناداری شادکامی را

( .)۲۶نتایج پژوهش شاکریان و همکاران مشخص کرد ،بین عامل

پیشبینی کنند؛ بهگونهایکه افراد برونگرا و وظیفهشناس ،احساس

شخصیتی روانآزردهگرایی و رضایتمندی زناشویی رابطٔه منفی وجود

شادکامی بیشتر و افراد روانآزردهگرا ،احساس شادکامی کمتری را تجربه

دارد؛ ولی عوامل شخصیتی برونگرایی ،وظیفهشناسی ،مقبولیت و

میکنند ( .)۳۰گوپتا و کومار در پژوهش خود گزارش کردند،

گشودگی با رضایتمندی زناشویی دارای رابطٔه مثبت است؛ بهعالوه

روانآزردهگرایی ،برونگرایی ،بازبودن برای تجربه ،موافقبودن و

عامل شخصیتی برونگرایی سهم بیشتری را در پیشبینی رضایتمندی

وظیفهشناسی ،با شادکامی و نشاط رابطٔه معنادار دارد ( .)۳1همچنین

زناشویی ایفا میکند ( .)۲۷یانگ و همکاران در بررسی ویژگیهای

سینگ دریافت ،بین شادکامی و نشاط با عوامل اصلی شخصیت

شخصیتی ،ارتباط روانآزردهگرایی را با چگونگی کیفیت رابطٔه

(روانآزردهگرایی ،برونگرایی ،بازبودن برای تجربه ،موافقبودن،

و مردانی که در ویژگی روانآزردهگرایی نمرات بیشتری کسب میکنند،
رضایت زناشویی کمتری دارند (.)۲۹

شادزیستی تحتتأثیر عوامل درونی و بیرونی است؛ اما تأثیر عوامل

در تبیین یافتٔه مذکور پژوهش حاضر باید گفت ،ویژگیهای شخصیتی

بیرونی صرفاً کوتاهمدت است و براساس عوامل درونی شادزیستی

زوجین ازجمله عوامل مؤثرتر در میزان رضایت از زندگی است که در

بهطور مجدد به خط پایه برمیگردد؛ بنابراین شادزیستی بلندمدت با

بیان تغییرات رضایتمندی زوجیت اهمیت ویژهای دارد ( .)۴رابطٔه

عوامل پایدار درونی (شخصیت) ارتباط دارد ( .)۳۰همچنین افراد

زناشویی ارتباط دو شخصیت مختلف با دو تاریخچٔه تکاملی و سبک

دارای ویژگی شخصیتی روانآزردهگرایی بر رویدادهای منفی زندگی

شخصیتی متفاوت و ترکیبی از عوامل زیستی و تجربی است که هر

بیشتر تأ کید دارند و درنتیجه کمتر احساس شادمانی و خوشبختی

کدام از زوجین با خود به زندگی زناشویی وارد میکنند ( .)۷شخصیت

میکنند؛ ازاینرو دارای نشاط معنوی کمتری هستند ( .)۸از میان

نشاندهندٔه ویژگی های فردی است که الگوی رفتاری ثابت افراد را به

ویژگیهای شخصیتی ،روانآزردهگرایی بهصورت بیثبات ،نگران و

نمایش میگذارد؛ شخصیت را میتوان مجموعهای از ویژگیهای نسبت ًا

عصبی ،برونگرایی بهشکل اجتماعی ،دوستانه ،سرزنده ،فعال و اهل

پایدار و منحصربهفرد که در موقعیتهای مختلف تغییر میکند ،تعریف

گفتوگو ،بازبودن برای تجربه به صورت خالق ،تخیلی ،باهوش،

کرد ( .)1۰اثرات شخصیت بر عملکرد فردی در حوزٔه روابط

کنجکاو ،دارای ذهن باز ،غیرمتعارف و ماجراجو ،موافقبودن بهشکل

۷
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زناشویی گزارش کردند ( .)۲۸مطالعٔه فیشر و مکنالتی نشان داد ،زنان

وظیفهشناسی) رابطٔه معناداری مشاهده میشود (.)۳۲
در تبیین این یافتٔه پژوهش حاضر میتوان گفت ،بهطور کلی نشاط و

همکاریکننده ،مهربان ،گرم ،دارای قلب رئوف و حس همدردی و

مسئلهمدار با نشاط معنوی و مقابلٔه هیجانمدار با نبود نشاط معنوی

وظیفهشناسی ،بهصورت سازمانیافته ،مسئولیتپذیر و سختکوش

همخوانی دارد .به تعبیر دیگر مقابلٔه مسئلهمدار ،تالشی بهمنظور تغییر

تعریف شده است ()۳۰؛ ازاینرو این صفات شخصیتی و پایدار

یا کاهش شرایط فشارزا است؛ درحالیکه مقابلٔه هیجانمدار شامل

میتواند بر نشاط معنوی تأثیر گذارد.

رویکردی هیجانی و تحریکپذیر دربرابر شرایط فشارزا میشود (.)۳۳

بخش سوم یافتهها به تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر رفتارهای مقابلهای

در تبیین این یافته باید گفت ،بهطور کلی میتوان بیان کرد ،افراد دارای

اشاره داشت .این بخش با پژوهش اسماعیلی و همکاران همخوانی

نشاط معنوی از آرامش بیشتری برخوردار هستند و بهتر میتوانند

دارد .آنها در پژوهش خود نشان دادند ،افراد دارای ویژگی شخصیتی

احساسات خود را تنظیم کنند و در مواجهه با آنها توانایی بیشتری

روانآزردهگرایی با مشکالت بهصورت هیجانی رفتار میکنند (.)۳۳

دارند؛ همچنین مسائل و مشکالت را بهتر میپذیرند ( .)11ایجاد نشاط

در تبیین این یافتٔه پژوهش حاضر میتوان گفت ،ویژگیهای شخصیتی،

معنوی در زوجین میتواند بر حاالت روانی نوجوانان نیز تأثیرگذار باشد

صفات پایداری هستند که میتوانند رفتارهای مقابلهای را تحتتأثیر

(.)1۲

خود قرار دهند؛ برای مثال در افرادی که نمرات بیشتری از ویژگی

در انتها براساس یافتههای پژوهش این پیشنهادها ارائه میشود :به

شخصیتی روانآزردهگرایی کسب میکنند ،بههنگام مواجهه با شرایط

آموزشهای پیش از ازدواج اهمیت داده شود تا با انتخاب و رفتار

مشکلساز توانایی حل مسئله کاهش مییابد (.)۲۵

صحیح ،سطح رضایتمندی زوجیت در خانوادهها ارتقا یابد؛ در

بخش چهارم یافتهها به تأثیر رفتارهای مقابلهای بر رضایتمندی زوجیت

زوجهای کنونی با شیوههای آموزشی و مهارتی موجود میتوان به ارتقای

اشاره کرد .این بخش با پژوهشهای کمربیگی و کمربیگی ( )۴و امینی

رضایتمندی زوجیت کمک کرد؛ برنامهریزیهای مناسبی بهمنظور

و همکاران ( )۳۴همخوان است .کمربیگی و کمربیگی دریافتند ،سبک

گسترش معنویت در بین خانوادهها انجام شود؛ شناخت علمی دقیق از

مقابلٔه مسئله مدار با رضایتمندی زناشویی همبستگی مثبت و معناداری

معنویت و نشاط معنوی ،میتواند خمیرمایٔه تدوین بستههای

دارد؛ اما بین مقابلٔه هیجانمدار و اجتنابی با رضایتمندی زناشویی

آموزشی مهارتی در این زمینه باشد؛ زیرا برخی از تمایز بین معنویت و

همبستگی منفی و معنادار مشاهده میشود ( .)۴نتایج پژوهش امینی و

مذهبیبودن غافل هستند؛ راهبردهای رویکرد معنادرمانی در ترویج و

همکاران نشان داد ،سبک مقابلهای مسئلهمحور در پیشبینی رضایت

ارتقای نشاط معنوی بهکار رود؛ گسترس کارگاههای مهارتآموزی

زناشویی نقش دارد (.)۳۴

بهطور منسجمتر و سیستمی توسط نهادهای مربوط جدی گرفته شود؛

در تبیین یافتٔه مذکور پژوهش حاضر میتوان گفت ،آگاهی و استفاده از

توجه به مسائل روانشناختی در خانوادهها در نهادهای مرتبط با خانواده

مهارتهای مقابلهای به تداوم و رضایت در زندگی زناشویی میانجامد؛

فراگیرتر مدنظر قرار گیرد.

برای مثال توانایى حل مسئله ،راهبرد مهمى است که فرد را قادر

۵

مىسازد موقعیتهاى مشکلآفرین زندگى روزمره و تأثیر هیجانى منفى

نتیجهگیری

براساس یافتههای پژوهش حاضر نتیجه گرفته میشود ،در والدین

آنها را بهخوبى مهار کند و از این طریق تنیدگى روانشناختى را کاهش

نوجوانان دارای نشانگان اختالل سلوک ،رضایتمندی زوجیت و نشاط

دهد ( .)۴بهطور کلی در زمینٔه ارتباط بین انواع مهارتهای مقابلهای با

معنوی بهطور مستقیم تحتتأثیر رفتارهای مقابلهای و ویژگی شخصیتی

رضایتمندی زناشویی نتیجٔه پژوهش حاضر مؤید مباحث نظری و نظریٔه

روانآزردهگرایی قرار دارند؛ اما برای اثرپذیری از ویژگی شخصیتی

اندیشمندانی چون الزاروس و فولکمن بود .آنها معتقد هستند،

برونگرایی نیازمند میانجیگری رفتارهای مقابلهای مسئلهمحور هستند.

مقابلههای مسئلهمدار موجب کاهش استرس در زندگی و درنتیجه

همچنین ویژگی شخصیتی روانگسستهگرایی با هیچیک از متغیرها

رضایتمندی زناشویی و مقابلههای هیجانمدار باعث بهجاگذاشتن

رابطه ندارد .براساس این نتایج ،پژوهش حاضر بر اهمیت تأثیر

اثرات منفی و افزایش نگرانیها و استرسها و درنتیجه کاهش

مهارتهای مقابله با استرس برای ارتقای رضایتمندی زوجیت و نشاط

رضایتمندی زناشویی میشود ( .)1۵زوجینی که مهارتهای مقابلهای

معنوی تأ کید دارد و نقش متغیر میانجی در این پژوهش بسیار پررنگ

با نیازها و چالشهای زندگی مقابله کنند و اثرات مخرب استرس را بر

معنوی تحتتأثیر مستقیم ویژگیهای شخصیتی قرار دارند؛ بنابراین

جسم و روان خود کاهش دهند و کمتر دچار کجرویها و رفتارهای

باتوجه به روابط بین متغیرها در مدل استخراجشدٔه مدلسازی معادالت

نابهنجار اجتماعی شوند .همچنین زن و شوهرهایى که توانایى برقرارى

درباره بهبود وضعیت والدین
ٔ
ساختاری بهدستآمده ،میتواند

ارتباط مناسب را دارا هستند ،روابط زناشویى رضایتمندانهترى دارند.

نوجوانان ،برنامهریزیهای کاربردی مناسبی ارائه شود و اقدامات الزم

عالوه براین تعامل منفى زن و شوهر در ایجاد نگرش منفى و وقوع

انجام گیرد.

طالق یا جدایى متغیر پیشبینیکنندٔه قوى است؛ بنابراین زوجینی که با
رویکرد منطقی به سراغ حل مسائل زندگی میروند ،از زندگی زناشویی

6

خود رضایمتندی بیشتری دارند (.)۴

تشکر و قدردانی

از تمامی شرکتکنندگان که در این پژوهش صبورانه یاری رساندند،

بخش پنجم یافتهها به تأثیر رفتارهای مقابلهای بر نشاط معنوی اشاره

سپاسگزاری فراوان میشود.

داشت .برای این یافته ،هیچ پیشینٔه پژوهشی یافت نشد؛ اما براساس
پیشینٔه نظری میتوان این تأثیر را تبیین کرد؛ زیرا مفاهیم مقابلٔه

۸
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مناسب را در موقعیتهای استرسزا بهکار میگیرند ،بهتر قادر هستند

است؛ اگرچه خود رفتارهای مقابلهای ،رضایتمندی زوجیت و نشاط

بیانیهها

منابع مالی

7

تأییدیٔه اخالقی و رضایتنامه از نویسندگان

. بدون حمایت مالی نهاد یا سازمانی انجام شد،پژوهش حاضر

 به:مالحظات اخالقی رعایتشده در پژوهش حاضر به این شرح بود

مشارکت نویسندگان

تمامی شرکتکنندگان در تمامی مراحل توضیحات الزم دربارٔه پژوهش

 بهعنوان رسالٔه دکتری اجرا شد؛ بهگونهایکه تمامی،این پژوهش

 اقدام برای اجرا صورت گرفت؛،ارائه شد و پس از جلب رضایت آنها

. به یک اندازه در آن سهیم بودند،نویسندگان

 دانشآموزان در،این افراد بهترتیب اجرا کادر همکاریکننده از مدارس
مرحلٔه غربالگری و والدین در مرحلٔه سنجش اصلی بودند؛ همچنین به
 تمامی اطالعات آنها محرمانه میماند و،آزمودنیها خاطرنشان شد
.ال رعایت میشود
ً حریم خصوصی آنان کام
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