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 ده   یچک 

ضا یساختارالگوی  وینتدپژوهش با هدف  :هدف ساس  یاز زندگ تیر جویی هیجانی، مهارت نظمبر ا

روش پژوهش  روش:انجام شد. های شخصیتی زوجین گری ویژگیحل مسئله و تحمل ابهام با میانجی

ستگی و  صیفی از نوع همب شاوره مراکز به کننده مراجعه یهازوج یتمامشامل جامعه آماری تو و  2 م

گیری در به روش نمونهنفر  380ای به حجم ها نمونهبود که از بین آن 1397 سهها  در تهران شهههر 5

های رضایت از زندگی دینر های مورد نیاز از پرسشنامهآوری داده. به منظور جمعدسترس انتخاب شد

هپنر  مسههئله حل، (2001) همکاران و گارنفسههکی هیجان شههناختی جویینظم(، 1985و همکاران )

 کوسههتا و کریعاملی نئو مک پنج ( و پرسههشههنامه شههخصههیتی1993) لینمک ابهام تحمل(، 1982)

 24Amosو  22Spssافزارهای وسیله نرم ها از طریق معادالت ساختاری و به( استفاده شد. داده1985)

(، β ،01/0=P=40/0جویی هیجانی )مسیر مستقیم نظمنتایج نشان داد  ها:یافتهتحلیل شد. تجزیه و 

های شههخصههیتی ویژگی ( وβ ،01/0=P=22/0(، تحمل ابهام )β ،01/0=P=32/0)مهارت حل مسههئله 

، β=19/0(، گشودگی به تجربه )β ،01/0=P=23/0گرایی )(، برونβ ،01/0=P=-22/0رنجوری ) هروان

01/0=P( سههازگاری ،)22/0=β ،01/0=P( و وجدانی بودن )27/0=β ،01/0=P )زندگی  از رضههایت بر

و تحمل ابهام با رضایت از زندگی با  مسئلههیجانی، مهارت حل  جوییبین نظممعنادار است. همچنین 

های ویژگیگیری: نتیجه .(P=01/0های شههخصههیتی رابعه معناداری وجود دارد )گری ویژگیمیانجی

صیتی در رابعه بین نظم سئله و افزا حل مهارت هیجانی، جویی شخ نقش میانجی  تحمل ابهام یشم

 را آموزش داد. مسئلهحل  هیجانی، مهارت جویی برای افزایش رضایت زندگی، نظم تواندارند و می

های جویی هیجانی، مهارت حل مسهههئله، تحمل ابهام، ویژگیی، نظماز زندگ تیرضههها ها:دواژهیلک

 .شخصیتی
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 مقدمه

 به عنوانافزایش آن  رود ومی به شمار بشر افراد زندگی در برتر هدف ،1زندگی از رضایت و شادمانی تجربه

(. رضایت 1399نیا، شود )شریفیمی گرفته در نظربینی بهزیستی و سالمت روانی افراد شاخصی برای پیش

(. 2012 مثبت و فقدان احساس منفی همراه است )اردوگان، بایر، تروکسیلو و منسفیلد، بااحساساز زندگی 

 یهپا بر که است قضاوتی و شناختی فرایند زندگی از تیرضا 1985، 2به باور داینر، ایمونز، الرسون و گریفین

های هیجانی و ها، مهارتی بر نقش هیجاننظر یهایدگاهدشود. استانداردها انجام می با فرد شرایط مقایسه

دانگ و  اند )ژانگ،کرده دیتأکبینی رضایت از زندگی شناختی مانند تنظیم هیجان، حل مسئله و ... در پیش

های حل مسئله و (. رضایت از زندگی نیازمند آگاهی، مهارت2020 ریچل و روزر،-؛ بران، شونرت2021ژو، 

با های مختلف است. ، مدیریت و کنتر  هیجانات و واکنش مناسب نسبت به موقعیتهیجان 3ییجونظم

مهارت حل  یژهبه وها رسد داشتن انواع مهارتمی به نظرمدرن افزون زندگی روزبه تنش و فشارهای  توجه

مندی (. افرادی که رضایت1398)امراللهی بیوکی،  عاملی مهم در کسب رضایت از زندگی است 4مسئله

ای مؤثرتری در مواجهه با رویدادهای ناگوار های مقابلهباالیی در زندگی دارند در مقایسه با دیگران، از روش

 وددارندخکنند. این افراد احساس تعهد، خوشبختی و کنتر  بیشتری در زندگی فاده میو فشارهای روانی است

 (.2012 رید، رید،-کنند )الردیر، لی، روداس، گارسیاو نسبت به احساس آینده امیدواری می

 یسازگار سالم؛ نقش مهمی در اجتماعی عملکرد برای اساسی نیازپیش به عنوان 5هیجان شناختی جویینظم

پیرزاده نوری، عاشقی، )رضایت از زندگی مؤثر باشد  تواند بری دارد که میزندگ یزااسترس یدادهایبا رو

-یگوزاسترادا و گال-بروکا ، ساالزار-فرناندز؛ روالکابارومرو، 2020؛ بران و همکاران، 2021عاشقی و حسنی، 

؛ 1397مجد و قاسمپور، یگی، الهیبیلا؛ 2016اندام و مخملی، نسب، خشک؛ اسماعیلی2017، گواجاردو

 تیاست که مسئول یرونیو ب یدرون یندهایشامل فرا جویی هیجاننظم(. 1395یاراحمدی، آزادمرد و خادمی، 

 یمتنظ توانیم. اهداف بر عهده دارد یافتنتحقق  یرفرد را در مس هیجانی یهاواکنش ییرو تغ یابیارز کنتر ،

 هایخود را به منظور ارائه پاسخ هاییجانآن، فرد ه یقنظر گرفت که از طر در یندیرا به عنوان فرا یجانه

 (.2006، ی و کراجنفسکارگکند )یم یمو تنظ یلتعد یارناهش یا هشیار طوربهیعی، متناسب با معالبات مح

 روزمره رویدادهای برابر در خود هیجانات صحیح مدیریت به قادر که افرادی باورند این بر پردازاننظریه

 توانیم بنابراین؛ دهندمی نشان را اضعراب و افسردگی قبیل از یساز یدرون هایاختال  بیشتر نیستند،

 در است که کارکرد اثربخش و 6روانی بهزیستی در کنندهتعیین و کلیدی عاملی جویی هیجانینظم گفت،

 کرینگ و سلون، ؛2012، وانگ و لی، ویل) کندمی ایفا اساسی نقش زندگی زایاسترس رویدادهای با سازگاری

 فردی، افزایش، بهبود روابط میاننفسعزتتواند با افزایش هیجانات مثبت، جویی هیجان می(. نظم2010

و کاهش انگیختگی فیزیولوژیکی )هاشمی و  یتاب آور(، 2017حمایت اجتماعی )روالکابارومرو و همکاران، 

 نشان( 1395یاراحمدی و همکاران )پژوهش  های( بر رضایت از زندگی اثر بگذارد. یافته1398همکاران، 

                                                           
1. Life Satisfaction 

2. Diener, Emmons, Larsen & Griffin 

3. Emotional Regulation 

4. Problem Solving Skills 

5. Cognitive emotion regulation 

6. Psychological well-being 
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بعه توان ذهنی راو دلبستگی به خدا با رضایت از زندگی والدین کودکان کم جویی هیجاننظمداد که بین 

تواند جویی هیجانی میاند نظم( دریافته1397) صفورائی پاریزییزی و پار صفوراییمعناداری وجود دارد. 

های پیرزاده نوری و همکاران آن رضایت از زندگی را افراد متأهل افزایش دهد. یافته تبعبهکارآمدی خانواده و 

و  یشناختروان یستی، بهزتعلل جویی هیجان نقش میانجی در رابعه بیننظم داده است( نشان 2021)

جویی هیجان در هنگام فشار روانی کاربرد راهبردهای سازگار نظم دارد. در سالمندان یاز زندگ یترضا

آمیز تواند از طریق کاهش هیجانات منفی و افزایش هیجانات مثبت عالوه بر اینکه به حل مسئله موفقیتمی

(. به باور 1398اندامی،  و رضایت از زندگی را افزایش دهد )هاشمی، سیاقی و یتاب آورشود، منجر می

تواند بر رضایت از زندگی اثر راهبردهای مقابله می به واسعهجویی هیجان ( نظم1397بیگی و همکاران )ایل

ری کنند با احتما  بیشتجویی هیجان استفاده میبگذارد؛ بر این اساس افرادی که از راهبردهای ناکارآمد نظم

 دهد.کاهش می هاآنبرند که رضایت از زندگی را در کار می ای ناسازگار را بهراهبردهای مقابله

تواند بر رضایت از زندگی اثر بگذارد هایی است که میاز دیگر مهارت گیریتصمیم و مسئله حل مهارت

؛ جیانگ، لیون 2016؛ ساالس، رودیگوئز، اوربیتا و کادرادو، 2019، چانگ، کاردینوس و چانگ، فونتهال)دی

 یجهدرنت و کرده عمل روانی اجتماعی هایتوانایی ارتقاء جهت های حل مسئله در(. مهارت2016و هبنر، 

 دانش، تا سازدمی قادر را فرد ها،مهارت این کنند، آموزشمی تأمین را اجتماعی و جسمانی روانی، سالمت

 انجام باید کاری چه بداند فرد که معنا بدین. کند تبدیل بالفعل هایبه توانایی را خود هاینگرش و هاارزش

 در شده و روان افراد سالمت افزایش به منجر زندگی هایمهارت آموزش. دهد انجام را چگونه آن و دهد

 نشان داده استهای پژوهشی دارد. یافته مهمی نقش رفتاری مشکالت و روانی هایبیماری از پیشگیری

گرایی منفی کم با کاهش مسألهی مثبت به مسئله باال و ریگجهت یژهبه ومهارت حل مسئله اجتماعی، 

(. 2019ال فونته و همکاران، )دی رضایت از زندگی هستند فردمنحصربههای مهم و بینی کنندهاسترس، پیش

؛ هستند هاآنسازی خنثی و افراد توانمند در حل مسئله دارای توانایی تشخیص افکار ناکارآمدرسد به نظر می

دی خودکارآمو تقویت احساس شایستگی تواند با ایجاد اثربخش میحل مسئله های ربرد مهارتهمچنین کا

 (.2016شود )ساالس و همکاران، موجب رضایت از زندگی 

 یک ابهام، است. تحمل 1، تحمل ابهامقرارگرفته موردتوجهمتغیر دیگری که رابعه آن با رضایت از زندگی 

 رایب تواندمی و دارد را مبهم یهامحرك با رفتار و درك به تمایل فردآن  اساس بر که است شخصیتی صفت

 و پیچیده موقعیت یک با شدن روبرو محض به دارد، پایینی ابهام که تحمل فردی. آید کنار آن با مدتی

آمیز میزان مقابله موفقیتتحمل ابهام  (.2019بیچاری و موالیی، دانایی، فرح) کندناراحتی می احساس دشوار

 یلم دتوانیحالت تحمل ابهام، م ینآن نامشخص است. در ا یانکه پا یتیموقع یا یافتهسازمان نا قعیتبا مو

ید )جیلت، فوگویریو، نما یابیشده ارزشناخته یتموقع یامتفاوت  یهاتجربه یرفتنپذ ییو رغبت فرد را به توانا

 تهداش انسان زندگی در مثبتی بسیار اثرات تواندابهام می از متوسعی (. سعح2016الفرنیره و هویگبارت، 

 منظور به ابهام از مقداری بنابراین، دارند؛ زیاد یا کم به صورت را ابهام از میزانی خود، درك به بنا افراد،. باشد

بر اهمیت ثبات  یدتأکپژوهشگران با . (2016است )جوین،  بشریت ضروری یتوسعه و شخصی پیشرفت

رضایت از زندگی ضروری  یتدرنهاعاطفی، سعح متوسعی از عدم تحمل ابهام را برای جستجوی معنا و 

                                                           
1. Ambiguity Tolerance 
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دچار  مبهم هایموقعیت در هستند، پایینی ابهام تحمل دارای که (. افرادی2017دانند )گاریسون و لی، می

 جدید شواهد پردازش در و پایبندند سخت قبلی هایایده به شوند،می فکری و ذهنی درگیری و اضعراب

همراه با هیجانات منفی و عدم  خورند؛ اضعراب و پریشانی روانی ناشی از عدم تحمل ابهاممی شکست

؛ گاریسون، لی و علی، 2018پراکاشکومار و کا، )سازد  متأثرتواند رضایت از زندگی را دستیابی به اهداف می

گیری منفی به مسئله شده بر و جهت 1شناختی طرف اجتناب به افراد گرایش عدم تحمل ابهام باعث (.2017

(؛ 1396 ی،آبادحسن و محمدخانی عشری، گذارد )اثنیاثر می هاآن 2پردازش شناختی و باورهای فراشناختی

ی و رضایت از زندگی را کاهش شناختروانای، بهزیستی های مقابلهاین فرایند با کاهش اثربخشی مهارت

( نقش تحمل ابهام را 1393یمانی، و سل یکمال؛ 2017های پژوهشی )گاریسون و همکاران، یافتهدهد. می

 اند.ید کردهتائها مرتبط با آن را بینی رضایت از زندگی و سازهدر پیش

؛ الچمن و 2019ریتلزدورف، و  های شخصیتی نیز رابعه دارند )ولدینا، لیندررضایت از زندگی با ویژگی

 (.1396یرزائی، و م یان ؛ تقوایی1397الحسینی،  ابوالمعالی و نیا، حاتمیکرمی ی،مراد؛ 2017همکاران، 

 ی،مخف شناختیروان هایمکانیسم با همراه رفتار و عواطف افکار، از شخصی الگوی یک عنوان به شخصیت

 نوانع به را شخص تواناجتماعی می و روانی زیستی، مد  طبق. شودمی شناخته الگوها این پشت آشکار یا

 رویکردی چنین در. قرارداد مدنظر و اجتماعی شناختیروان زیستی، فرعی هاینظام با تعاد  در نظام یک

 متسال در مؤثری نقش شخصیتی و یشناختروان مانند حاالت یشناختروان عوامل زیستی، عوامل بر عالوه

 شخصیتی لگوییا ،ندگیاز ز ضایتر بینیپیش ایبر. به باور پژوهشگران (2017)فرید،  دارند جسمانی و روانی

و  شناختی ،شخصیتی یهامؤلفه ینا ظلحا با کهدارد  دجوو هیجانیو  عاطفی ییندافر بستردر  شناختی -

های (. ویژگی2014، پارك، جوشانلو و شفینگر)خت داپر ندگیاز ز ضایتر بینییشپ به توانیم عاطفی

 شدهادراك حمایت ،جتماعیا حمایت شبکه رساختا، جتماعیا تتعامال افزایش یا کاهش به واسعه شخصیتی

یون، ل، 2018ویل، ورنیک، ورگو، وریجداس و تروبوویک، )تواند بر رضایت از زندگی افراد اثر بگذارد و ... می

 .(2016 هیلز،و هوبنر 

 ینر رابعه بد یتیشخص هاییژگیو یانجیم های شخصیتی با دیگر متغیرها، بررسیبا توجه به تعامل ویژگی

 موردتوجهدر پژوهش حاضر  یاز زندگ یتمهارت حل مسئله و تحمل ابهام با رضا ،یجانیه یینظم جو

باال که نوسانات احساسات، اضعراب، ناراحتی و زودرنجی  3نژندیبرای نمونه افرادی با روان است. قرارگرفته

گیری موفقی داشته باشند و آمیز تصمیمهای ابهامکنند، کمتر احتما  دارد که در موقعیترا تجربه می

 ی. بررسها ارائه دهندهای مناسبی نسبت به موقعیتاکم نموده و واکنشحهای خود نظم بتوانند بر هیجان

 هارتم هیجانی، جویینظم متغیرهای تأثیر دهد علیرغممی نشان مرتبط هایپژوهش پیشینه و علمی ادبیات

تعاملی  روابط از روشنی تصویر های شخصیتی بر رضایت از زندگی، تاکنونو ویژگی ابهام مسئله، تحمل حل

 بنابراین ؛نشده استارائه  بر رضایت از زندگی هاآنیرمستقیم غبین این متغیرها و تعیین اثرات مستقیم و 

 جویی هیجانی، مهارت حلرضایت از زندگی بر اساس نظم تعیین الگوی ساختاری باهدف حاضر پژوهش

 های زیر انجام شد:های شخصیتی و بررسی فرضیهمسئله و تحمل ابهام: نقش میانجی ویژگی

                                                           
1. Cognitive avoidance 

2. Metacognitive beliefs 

3. Neurotic 
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 رد.دا یممستقیراثر غ یتیشخص یهایژگیو یگریانجیبا م یاز زندگ یتبر رضا یجانیه ییجونظم. 1

 دارد. یممستقیراثر غ یتیشخص یهایژگیو یگریانجیبا م یاز زندگ یتمهارت حل مسئله بر رضا. 2

 .دارد یممستقیراثر غ یتیشخص یهایژگیو یگریانجیبا م یاز زندگ یتتحمل ابهام بر رضا. 3

 

 پژوهش روش

 جامعه. بود کاربردی اجرا، قابلیت و هدف همبستگی، نوع از توصیفی اجرا روش لحاظ از حاضر پژوهش

 1397 سا  در تهران استان 5 و 2 منعقه مشاوره مراکز به کنندهمراجعه هایزوج کلیه شامل موردمعالعه

 حجم به توجه با نیز نمونه حجم. بود خانواده 4000 حدود مراکز گزارش طبق افراد این تعداد که بودند

 هانمونه افت احتما  به توجه با که شد زده تخمین نفر 351 برابر مورگان گیرینمونه جدو  طریق از جامعه

 به ورود هایمالك: پژوهش به ورود معیارهای. شد توزیع دسترس در گیرینمونه روش با پرسشنامه 380

 هاآن مشترك زندگی از سا  10 تا یک که افرادی پژوهش، در شرکت جهت آگاهانه رضایت: پژوهش

 هنگرفت صورت جدایی برای قضایی و حقوقی اقدام یعنی باشد( 3 و 2 و 1) سعوح از یکیدر تعارض گذرد،می

 .هاپرسشنامه تکمیل عدم: پژوهش از خروج هایمالك. دیپلم حداقل سواد داشتن باشد،

 های پژوهشابزار

 شناختی مؤلفه که شدهیهته( 1985)همکاران  و دینر توسط مقیاس : این1. پرسشنامه رضایت از زندگي1

لیکرت گذاری آیتم است و هر آیتم دارای نمره 5این ابزار که دارای . کندمی گیریاندازه را فاعلی بهزیستی

 آلفای روش به پایایی و 82/0 باز آزمون -آزمون روش به پرسشنامه پایایی اصلی، نسخه گزینه است، در 7با 

 با زندگی از رضایت مقیاس اعتبار ایرانی نمونه ( در1985 همکاران، آمد )دینر و دست به 87/0کرونباخ 

 با پرسشنامه این سازه روایی و آمدهدستبه 69/0 ییباز آزما روش با و 83/0کرونباخ  آلفای روش از استفاده

 (. در معالعه دیگری پایایی2007)بیانی و همکاران،  است شدهگزارش مناسب دیگر پرسشنامه دو از استفاده

تقریبی، شریفی، ) آمد به دست 85/0و با روش آلفای کرونباخ  90/0بازآزمون -آزمون روش با پرسشنامه این

 77/0این پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس رضایت از زندگی  در(. 1391سوکی و تقریبی، 

 محاسبه شد.

 به( 2001) همکاران و گارنفسکی توسط پرسشنامه این :2هیجان شناختي جویينظم پرسشنامه. 2

 زندگی یهااسترس یا یدکنندهتهد رخدادهای تجربه از بعد فرد هر که شناختی راهبردهای ارزیابی منظور

 یهااسیمق خرده سنجش آن هدف و بوده سؤا  36 دارای پرسشنامه ایناست.  شدهابداع بردیم کار به

 بر مجدد تمرکز مثبت، مجدد تمرکز ،ینشخوار گر پذیرش، خویش، مالمت) هیجان شناختی جویینظم

 از نآ پاسخگویی طیف .است( دیگران مالمت سازی، فاجعه گیری، دیدگاه مثبت، مجدد ارزیابی ی،زیربرنامه

(، 4، اغلب )(3(، مرتبًا )2(، گاهی )1ها و امتیازات پاسخ به این صورت است: هرگز )گزینه .است لیکرت نوع

 به راهبرد آن دهندهیلتشک عبارات از یک هر به شدهداده نمرات جمع طریق از راهبرد هر نمره (.5همیشه )

 قرار 180 تا 36 از یادامنه در نمرات کل جمع و بگیرد قرار 20 تا 4 از یادامنه در تواندیم و دیآیم دست

                                                           
1. Satisfaction With Life Scale (SWLS( 

2. Cognitive emotion regulation questionnaire 
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 استفاده با را آزمون پایایی( 2001) همکاران و گارنفسکی آزمون یسنجروان مشخصات بررسی در .ردیگیم

در ایران نیز ضریب آلفا برای . آوردند دست به 93/0، 87/0، 91/0با  برابر ترتیب به کرونباخ آلفای ضریب از

باز و همچنین ضریب اعتبار این عوامل را به شیوه  91/0تا  62/0های این آزمون را در دامنه خرده مقیاس

 تنظیم پرسشنامه محتوایی . رواییاندآوردهبه دست  88/0تا  75/0 ینرابزمانی یک هفته  بافاصله ییآزما

 برای کندا  ضرایب توافق و بررسی روانشناسی متخصصان از نفر داوری هشت اساس بر هیجان شناختی

های پرسشنامه تنظیم شناختی محاسبه شد. بعالوه همبستگی خرده مقیاس 92/0تا  81/0 از زیرمقیاسها

(. 1389حاکی از روایی همگرا و واگرای آن بود. )سامانی و صادقی،  DASSهیجانی با نمره کل پرسشنامه 

 محاسبه شد. 81/0جویی شناختی هیجان لفای کرونباخ برای مقیاس نظمدر این پژوهش نیز ضریب آ

 است سؤا  35 حاوی پرسشنامه این. شد تهیه هپنر توسط پرسشنامه: 1هپنر مسئله حل پرسشنامه. 3

 انشروزانه مسائل به افراد واکنش چگونگی وشان مسئله حل رفتارهای از دهندهپاسخ درك سنجش برای و

 سبک مسائل، حل به اعتماد شامل که است مجزا مقیاس زیر 3 پرسشنامه دارایاست.  شدهتهیه و طراحی

مقیاس این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت است که به صورت  .باشدمی شخصی کنتر  و اجتناب -گرایش

(. 6مخالفم ) کامالً و (5مخالفم )  (،4مخالفم ) اندکی  (،3) موافقم اندکی  (،2(، موافقم )1موافقم )کامالً 

 بتاً نس. آن همسانی درونی است شدهآزمایشها تنظیم و سشنامه حل مسئله با چندین نمونه از آزمودنیپر

هپنر و )برای مقیاس کلی دارد.  90/0ها و در خرده مقیاس 085/0تا  72/0باالیی با مقادیر آلفای بین 

کنند که مربوط به متغیرهای گیری میهایی را اندازهزه(. روایی آزمون نشان داد که ابزار سا1985اندرسن، 

نمره کل  باز آزمایی(. پایایی 1985مرکز کنتر  هستند )هپنر و اندرسن،  ایمالحظهقابل طوربهشخصیتی و 

که بیانگر این است که پرسشنامه  شدهگزارش 089تا / 83/0ای از پرسشنامه در فاصله دو هفته در دامنه

( با 1383ری پایا برای سنجش توانایی حل مسئله است. پایایی این ابزار در پژوهش بذ  )حل مسئله ابزا

است. همچنین در پژوهش راستگو، نادری، شریعتمداری  شدهمحاسبه 66/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 89/0تا  83/0اجرا در فاصله دو هفته بین  دو بار( پایایی این پرسشنامه بر اساس 1389و سیف نراقی )

، استقبا  یا 85/0 در حل مسئله نفساعتمادبه) آمدهدستبهاست. با توجه به ضریب آلفای  شدهگزارش

ها از ( عامل72/0و کنتر  هیجانات و رفتار حین حل مسئله  84/0های حل مسئله اجتناب از فعالیت

 ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس در این پژوهش نیز ی برخوردار بودند.قبولقابلسازگاری درونی معلوب و 

 محاسبه شد. 79/0حل مسئله 

 ابهام تحمل ارزیابی برای را یاپرسشنامه 1993 سا  در 3لینمک :2دوم نوع ابهام تحمل پرسشنامه .4

 لینمک .شودمی شناخته دوم نوع ابهام تحمل پرسشنامه عنوان با و دارد آیتم 13 پرسشنامه این. کرد تهیه

 آلفای مثا عنوانبه) کرد گزارشآیتمی 13 و آیتمی 22 فرم دو هر برای را مناسبی درونی پایایی( 1993)

پاسخ به هر آیتم به صورت بسیار مخالفم  (.باشدیم 86/0: آیتمی 22 فرم و ؛82/0: آیتمی 13 فرم کرونباخ

گذاری ( نمره5بسیار موافقم ) ( و4تا حدی موافقم ) (3(، نه مخالفم و نه موافقم )2تا حدودی مخالفم ) (1)

 هایفیبر اساس تعر یاسمق یناتحمل ابهام باالتر است.  دهندهنشانشود. نمره باالتر در این پرسشنامه می
                                                           
1. Problem Solving Inventory (PSI) 

2. Multiple Stimulus TypesAmbiguity Tolerance Scale-II (MSTAT-II) 

3. McLain 
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آن، باالتر از  یاییو پا ینسبت به درك آنان طراح یفرد هایابهام و واکنش هایشده مشخصه یدنظرتجد

 57/0( 1994همبستگی مقیاس تحمل ابهام با آزمون ابهام فریستون و همکاران )است.  شدهگزارش 60/0

 ییروا (1391یضی و همکاران )ف(. 1391یی، زارع و مصعفا ی،محبوب یضی،فبه نقل از )است  شدهگزارش

کرونباخ  یآلفا یقپرسشنامه را از طر ینا یاییو پا 48/0سازه  ییروا یقپرسشنامه را از طر ینا ییمحتوا

 محاسبه شد. 69/0در این پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ برای تحمل ابهام  .به دست آوردند 85/0

 است شخصیتی یهاآزمون از یکی NEO پرسشنامه کوتاه: فرم 1عاملي نئو پنج شخصیتي پرسشنامه .5

 حتت مؤلفین همان توسط پرسشنامه این شده تجدیدنظر فرم. است شدهساخته عوامل تحلیل اساس بر که

 نسخه همین یا آن کوتاه فرم درنهایت و است شدهارائه نئو شخصیتی پرسشنامه شده تجدیدنظر فرم عنوان

 اب پرسشنامه روایی .شده است استانداردسازی و تهیه هزینه و وقت در ییجوصرفه برای یسؤال 60 و حاضر

 ستفادها با نیز آن پایایی همچنین. شده است دیتائ و ارزیابی خوب مشاور، و راهنما اساتید نظرات از استفاده

 پایایی دهندهنشان کهبه دست آمد  78/0 پرسشنامه این آلفای. گردید محاسبه کرونباخ آلفای آزمون از

 فم،مخال مخالفم، کامالً) لیکرتی مقیاس اساس بر پرسشنامه این پاسخنامه .باشدمی پرسشنامه این قبو قابل

 (.1388به نقل از فتحی آشتیانی،  1380فرشی،  گروسی)است  شدهتنظیم( موافقم کامالً و موافقم ،تفاوتیب

 فاصله به آمریکایی دانشجویان از نفر 208 روی کاستا و کریمک توسط NEO-FFI شخصیتی پرسشنامه

 پرسشنامه این درازمدت است. اعتبار آمدهدستبه 75/0 تا 83/0 بین آن اعتبار ضرایب که شد اجرا ماه سه

 و گراییبرون ،روان رنجوری هایمقیاس روی ساله 6 طوالنی معالعه یک. است قرارگرفته ارزیابی مورد نیز

ها زوج یهاگزارش در نیز و شخصی یهاگزارش در را 83/0 تا 68/0 اعتبار یهاضریب تجربه، به گشودگی

 بوده 63/0 و 79/0 ترتیب به سا  دو فاصله به با وجدانی و سازگاری عامل دو اعتبار ضریب. است داده نشان

 توسط که NEO آزمون هنجاریابی در (.1380 فرشی، گروسی از نقل به ،1983 کاستا، و کریمک) است

 و شیراز تبریز، یهادانشگاه دانشجویان بین از نفر 2000 حجم با اینمونه روی (1380) فرشی گروسی

 87/0 تا 56/0 رابین اصلی بعد 5 همبستگی ضریب گرفت صورت شهر دو این پزشکی علوم یهادانشگاه

 بودن، باز گرایی،برون ،روان رنجوری اصلی عوامل از یک هر در کرونباخ آلفای بیضرا. است کرده گزارش

 اعتبار بررسی جهت. آمد دست به 87/0 و 68/0 ،56/0 ،73/0 ،86/0٫ ترتیب به وجدانی با و گاری ساز

 استفاده ،(R) گرمشاهده ارزیابی فرم و( S) شخصی گزارش فرم دو بین همبستگی از آزمون این محتوایی

 سازگاری عامل در 45/0 میزان به آن حداقل و گراییبرون عامل در 66/0 میزان به همبستگی حداکثر که شد

 آلفای ضریب درونی، همسانی روش از استفاده با( 1386) آتش روز پژوهش در (.1380 فرشی، گروسی) بود

 ترتیب به بودن وجدانی و سازگاری گشودگی، گرایی،برون ،روان رنجوری: صفت 5 از یک هر برای کرونباخ

در این پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ برای شخصیتی  .آمد دست به 77/0 و 38/0 ،27/0 ،55/0 ،74/0

 محاسبه شد. 82/0پنج عاملی نئو 

 شدهانتخابسمنان به مراکز مشاوره  واحد یاسالمنامه از دانشگاه آزاد پس از اخذ برگه معرفی شیوه اجرا:

 شدن مشخص از . پسشدهدادهمراجعه و اطالعات اولیه جهت اجرای پژوهش برای مدیران مراکز توضیح 

                                                           
1. NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) 

 



  8 |                                                                                   3شماره      |   2دوره     |1400   پاییز   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

 به ازآنپس و اقدام پژوهش هاینمونه انتخاب نسبت به نمونه، حجم و پژوهش آماری جامعه تعداد

 رازداری آگاهانه، رضایت نظیر اخالقی اصو  و در پژوهش شرکت شرایط مورد در پژوهش در کنندگانشرکت

 و تکمیل کنندگانشرکت توسط هاپرسشنامه ازآنپس .داده شد توضیح شخصی اطالعات ماندن محرمانه و

 356 هایو داده استفادهساختاری  معادالت روش الگوسازی از پژوهش الگوی پیچیدگی به توجه با

 .شد یلو تحل یهتجز Amos24و  Spss22 افزارهاینرم به وسیله کنندهشرکت

 

 اهیافته

 25سا  و  40تا  30 یدرصد در طبقه سن 40سا ،  30تا  20 یطبقه سن کنندگانشرکتدرصد از  35

 یپلم،د یرز یالتتحص یکنندگان دارادرصد از شرکت 5 شتند.سا  قرار دا 50تا  40 یدر طبقه سن یزدرصد ن

 یالتتحص یدارا یزدرصد ن 20و  یسانسل یالتتحص یدرصد دارا 65 یپلم،د یالتتحص یدرصد دارا 10

 بودند.و باالتر  سانسیلفوق

 ی پژوهشمتغیرها توصیفي هایشاخص. 1 جدول

 تورم واریانس ضریب تحمل داریمعنی zآماره  انحراف استاندارد میانگین متغیرهای تحقیق

 - - 324/0 151/1 39/4 24/20 رضایت از زندگی

 292/1 774/0 421/0 057/1 25/16 45/98 جویی هیجانینظم

 061/2 485/0 053/0 302/1 34/4 10/29 تحمل ابهام

 73/1 578/0 053/0 247/1 68/13 36/113 مهارت حل مسئله

 815/1 551/0 103/0 824/0 25/5 74/24 روان رنجوری

 607/2 384/0 078/0 089/1 67/4 08/23 گراییبرون

 355/1 738/0 252/0 929/0 19/4 85/22 گشودگی

 847/1 541/0 862/0 218/1 34/3 34/22 سازگاری

 452/2 408/0 270/0 062/0 25/3 84/27 وجدانی بودن

 

بر اساس آزمون کلموگرف اسمیرنوف نشان ، نتایج آزمون نرما  بودن متغیرها 1های جدو  با توجه به یافته

توان گفت که باالتر است، می α=05/0داری داری اکثر متغیرهای تحقیق از سعح معنیداد که معنی

و  1/0از  تربزرگ پیش بینمقادیر ضریب تحمل متغیرهای متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرما  است. 

هم است. این یافته بیانگر برقراری مفروضه  10از  ترکوچک اهآنمقادیر عامل تورم واریانس برای هر یک از 

 های پژوهش است.ی بودن در بین دادهخع
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 پژوهش متغیرهای بین همبستگينتایج ضرایب  .2 جدول

 

، تحمل ابهام و مسئلهجویی هیجانی، مهارت حل نشان داد بین رضایت از زندگی و نظم 2نتایج جدو  

 است. داریمعنα =01/0که در سعح های شخصیتی همبستگی وجود دارد ویژگی

 
 

 متغیرهای پژوهشي میرمستقیغ. اثرات استاندارد شده مستقیم و 3جدول 
 

 گری:با میانجی اثرات غیرمستقیم مستقیم اثرات های علیمتغیر

 بودن یوجدان سازگاری گشودگی به تجربه گراییبرون روان رنجوری  

 140/0** 187/0** 171/0** 128/0** -145/0** 408/0** جویی هیجانینظم

 165/0** 176/0** 115/0** 110/0** -150/0** 221/0** تحمل ابهام

 155/0** 171/0** 623/0** 165/0** -09/0* 325/0** مهارت حل مسئله

      -224/0** روان رنجوری

      923/0** گراییبرون

      197/0** گشودگی

      226/0** سازگاری

      572/0** بودنوجدانی 

*P 05/0> , **P 01/0>  
 

جویی هیجانی، تحمل ابهام، مهارت حل های نظم، ضرایب مستقیم بین سازه3های جدو  بر اساس داده

های های شخصیتی بر رضایت از زندگی معنادار است. همچنین ضرایب غیرمستقیم بین سازهمسئله و ویژگی

های شخصیتی بر رضایت از زندگی گری ویژگیمسئله با میانجی جویی هیجانی، تحمل ابهام، مهارت حلنظم

 معنادار است.

 
 
 

 9 8 7 6 5 4 3  2 1 متغیرهای تحقیق

         1 . رضایت از زندگی1

جویی . نظم2

 هیجانی

**27/0 1        

       1 34/0** 35/0** ابهام. تحمل 3

. مهارت حل 4

 مسئله

**39/0 **40/0 **23/0 1      

     1 -27/0** -26/0** -25/0** -29/0** روان رنجوری .5

    1 -30/0** 34/0** 23/0** 18/0** 30/0** گراییبرون .6

   1 24/0** -25/0** 31/0** 23/0** 18/0** 27/0** . گشودگی7

  1 29/0** 27/0** -29/0** 27/0** 25/0** 26/0** 31/0** . سازگاری8

 1 34/0** 37/0** 23/0** -28/0** 32/0** 24/0** 27/0** 32/0** . وجدانی بودن9
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 های برازندگي معادالت ساختاریشاخص. 4جدول 

 
 

شده های گردآوریپژوهش با داده ساختاریدهد همه شاخص برازندگی از برازش مد  نشان می 4جدو  

 دهشگردآوریهای با دادهگیری شد که مد  ساختاری پژوهش کند بدین ترتیب چنین نتیجهحمایت می

 83دهد که های چندگانه برای رضایت از زندگی نشان می، مجذور همبستگی1شکل بر اساس  برازش دارد.

های جویی هیجانی، مهارت حل مسئله، تحمل ابهام و ویژگینظم متغیرهای توسط درصد از رضایت از زندگی

 شود.تبیین میشخصیتی 

 

مسئله، تحمل  مهارت حل یجاني،ه یيجونظمهای شخصیتي در رابطه بین ویژگي میانجينهایي نقش مدل  .1شکل 

 بر رضایت از زندگي )در حالت استاندارد(ابهام 

 های نیکویی برازششاخص مقادیر معلوب دهآمدستمقادیر به تفسیر

≤ 991/0 معلوب 90/0  (GFI)برازش  نیکویی شاخص 

≤ 984/0 معلوب 90/0  (AGFI) شدهتعدیل برازش نیکویی شاخص 

≤ 958/0 معلوب 90/0  (NFI)برازش  استانداردشده شاخص 

≤ 951/0 معلوب 90/0  (CFI) تعبیقی برازش شاخص 

≤ 936/0 معلوب 90/0  (TLI) تعبیقی برازش شاخص 

≤ 963/0 معلوب 90/0  (RFIشاخص برازش نسبی ) 

≥ 524/0 معلوب  5/0  (PNFIشاخص برازش هنجار شده ) 

≤ 042/0 معلوب 08/0  (RMSEA)مجذورات تقریب  خعای میانگین ریشه 

≤ 734/2 معلوب 3/0 )درجات آزادی  به کای مجذور نسبت   /df) 
2
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 گیریبحث و نتیجه

ای هجویی هیجانی، مهارت حل مسئله، تحمل ابهام و ویژگیهای پژوهش حاضر حاکی از آن بود که نظمیافته

د رابعه بین توانهای شخصیتی میبینی کنند؛ همچنین ویژگیز زندگی را پیشتوانند رضایت اشخصیتی می

 گری کند.جویی هیجانی، مهارت حل مسئله و تحمل ابهام با رضایت از زندگی را میانجینظم

های هد که با یافتدارمعنادار  یماثر مستق یاز زندگ یتبر رضا یجانیه یینظم جوهای پژوهش نشان داد یافته

 ؛2017، و همکاران روالکابارومرو؛ 2020؛ بران و همکاران، 2021پیرزاده نوری و همکاران، )پژوهشی 

؛ یاراحمدی و 1397ی و همکاران، گیبلیا؛ 1398هاشمی و همکاران، ؛ 2016اسماعیلی نسب و همکاران، 

نظم کاربرد بیشتر راهبردهای کارآمد  که تگف توانیم هاافتهی ینا تبییندر  همسو است. (1395همکاران، 

، مثبت هایهیجانافزایش  به واسعهتواند و استفاده کمتر از راهبردهای ناکارآمد می یجانیه ییجو

منجر شود  ندگیاز ز ضایتر به ، کسب حمایت اجتماعی بیشتربهتر میان فردی دعملکر ،نفسعزت

 رمختادخو نگیختگیا کاهش سیلۀو به یجانیه ییجونظم مثبت ابعاد. (2017)روالکابارومرو و همکاران، 

تاب و  حرمت خودتقویت مسئله و  حلو  تفکراز  ناشی پذیریانععاف یشافزا ،منفی هایهیجاناز  ناشی

تواند ( که این امر می2017)هاشمی و همکاران،  کنندیم دیجاا تنیدگی ارناگو یپیامدها برابردر  یسپر آوری

در  شخص شودمی باعث نهیجا شناختی نظم جویی ناییاتو کهازآنجاییبر رضایت از زندگی اثر بگذارد. 

 عامل ،شودمی هیجانی تتجربیا تغییرو  رتنظا باعثو  دگیر ارقر هیجانی نگیختگیابرآرام و دور از  حالتی

 .شودمی تلقی ندگیاز ز ضایتر درنتیجهو سازگاری با استرس، دستیابی به اهداف در  مهمی ربسیا

 ی دیگرهای پژوهشکرد که با یافته دیتائرا  یاز زندگ یتمهارت حل مسئله بر رضانتایج پژوهش اثر مستقیم 

ر د ( همخوانی دارد.2016؛ جیانگ و همکاران، 2016؛ ساالس و همکاران، 2019و همکاران،  فونتهال )دی
 تتصمیما گرفتن یجا بهکند های حل مسئله به افراد کمک میمهارت گفت توانیم یافته ینا تبیین

را  دخو تقوو  ضعف طنقا ه،شد طی مسیر ربینی مکرزبا با و گرفته قاطع تصمیم یک ،جتنابیو ا تکانشی

و برخورد مناسب  یاروییرو نماید. نمتحاا نیزرا  یگرد هایراه ،نعامو با ردبرخو رتصوو در  دهنمو شناسایی

 هایستاست که از شک یرا به همراه دارد و عامل مهم یو اثربخش یدار، حس کارآمدمسئله هاییتبا موقع

 ،دیگریانببه .مسیر زندگی شوند ییرتغ سبب یراحتبه توانندیکه م ییهاشکست کند؛یم یشگیریپ یاحتمال

و از  کوشندیحل مسائل م یو به شکل رودررو در راستا هراسندیبا مشکالت نم یاروییکه از رو یافراد

(، این امر با افزایش 2016، همکاران)جیانگ و  حل مشکالت برخوردارند یبرا ییباالو توانمندی اعتماد 

 یهامهارت ازجمله. حل مسئله دهد... رضایت از زندگی را افزایش میاحتما  دستیابی به اهداف زندگی و 

 رضایت در تاًینهای و بهبود روابط اجتماعی، در زندگ یشرفتاز آن منجر به پ یمنداست که بهره یزندگ

 .شودیم زندگی

های گاریسون و همکاران که با یافته دارد یماثر مستق یاز زندگ یتتحمل ابهام بر رضاها نشان داد یافته

کسی که تحمل ابهام باالیی دارد در تعبیق خود با محیط همسو بود.  (1393) یمانیو سل یکمال( و 2017)

وجود حدی از ابهام را به عنوان یکی از اصو  زندگی پذیرفته  چراکهکند، جدید و تازه احساس تهدید نمی

ترین زیربناهای گیری کامل نیست؛ اما شاید یکی از مهمبرای تصمیمگاه اطالعات ما داند هیچاست و می

ایط تواند در شرداند که میقدر توانمند میشخصیتی برای داشتن چنین دیدی آن است که فرد خودش را آن
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الش گیرد و با تاز عهده مسائل موجود برآید؛ چنین فردی در موقعیتی مبهم قرار می نشدهبینیپیشمبهم و 

اخت رو شود، شنیکی با مجهوالت روبهکند یکیای که به آن اطمینان دارد، سعی میا توکل به پشتوانهو ب

داند که همیشه همه کسب کند و با درایت اوضاع را به نفع خود و مقاصدش پیش راند، اما در ضمن می

الً اص کهاینشوند یا میهایی وجود دارند که در درازمدت حل نیستند و مسائل و ناشناخته حلقابلمسائل 

. چنین نگرشی به افزایش توانمندی مقابله را تحمل کرد هاآننیستند و باید  مقایسهقابلبا امکانات موجود 

 ربه نظدهد. از سوی دیگر زا منجر شده و رضایت از زندگی را افزایش میهای استرسبا مشکالت و موقعیت

تواند منجر به افزایش پریشانی گیری میبوط به تصمیمعدم تحمل ابهام از طریق عوامل مررسد می

در ی و کاهش رضایت از زندگی شود. افرادی که اضعراب و عدم تحمل ابهام باالتری دراند، شناختروان

ری گیری خود داشته و نگرانی بیشتی، اطمینان کمتری به تصمیمریگمیتصمی مبهم مرتبط با هاتیموقع

 اطمینان موجب عدم به رفتاری و هیجانی شناختی، واکنشی عنوان به ابهام تحمل عدم .کنندیمتجربه 

شود می ایمقابله هایمهارت کاهش و تهدید از مختل ارزیابی افزایش و اطالعات پردازش در سوگیری

 سازد. متأثرتواند رضایت از زندگی ( که می1396عشری و همکاران، اثنی)

های همسو است که با یافته دارد یماثر مستق یاز زندگ یتبر رضا یتیشخص یهانتایج نشان داد ویژگی

یرزائی، و م یان ؛ تقوایی1397، همکاران و یمراد؛ 2017؛ الچمن و همکاران، 2019، و همکاران ولدینا)

 شبکه رساختاو  جتماعیا تتعامال بر دفر شخصیتی یهایژگیوتوان گفت در تبیین این یافته می(. 1396

 یشافزا با که به طوریدارد.  مهمی نقش دفر شدهادراك حمایتو در  اردگذمی تأثیروی  جتماعیا حمایت

، همکارانو  سوه) ابدییم کاهش دفردر  شدهادراك حمایت انمیز ،ییاگرنوبرو  خوییرنجوروان ر سعح

 یشافزا دفردر  یضایتمندر سحساا اده،خانو یسواز  هیژو به ،جتماعیا حمایت یشافزا با کهدرحالی (2015

از  ضایتو ر شخصیتی یهایژگیو بین طتباار جتماعیا حمایت معتقدند( 2016و همکاران ) یونل. ابدییم

 در افرادها مانند اجتماعی بودن، قاطعیت، امیدواری و ... همچنین برخی ویژگی. کندمی تبیینرا  ندگیز

 مستقلدرون و داوری  عاطفی یهاتجربه به توجه ،یباییز به حساسیتیا  (2018)الچمن و همکاران، ا نگروبر

جر من یباالتر ضایتر درنتیجه، عاطفه مثبت و پذیریانععافبه افزایش  در افراد دارای گشودگی به تجربه

 یت،نعصبا یختگی،چون ترس، غم، برانگ یو عواطف منف یبا عدم ثبات عاطف روان رنجوری کهیدرحالشود. می

رنجور انرو همراه است. افراد. داشته باشدتواند رابعه منفی با رضایت از زندگی میخشم، احساس گناه و نفرت 

پرخاشگرانه و  یهامانند واکنش یناکارآمد یامقابله یسازوکارها ی،روان یبا فشارها یاروییدر هنگام رو

بعه منفی آن با رضایت از زندگی را تبیین که را (1393 یمانی،و سل ی)کمالیرند گمیرا به کار  یخودسرزنش

 .کندمی

 یاهیژگیو یگریانجیبا م یاز زندگ یتبر رضا یجانیه ییجونظمنشان داد  میرمستقیغبررسی اثرات 

، و همکاران یگیبلیا؛ 2016های پژوهشی دیگر )بلیک و دورو، که با یافته دارد یممستقیراثر غیتی شخص

 جههامودر  که ادیفراتوان گفت همسو است. در تبیین این یافته می(، 1395، و همکاران یاراحمدی ؛1397

یتی سازگاری شخصاز لحاظ میبرند  رکا بهرا  یجانیه یینظم جو راهبردهای کارآمد زا،تنیدگی یهاادیدرو با

ل پذیری و اقدام فعاالنه برای حبا توجه به مسئولیتو  و گشودگی بیشتری نسبت به شرایط جدید دارند

از طرفی کاربرد راهبردهای  (.2016)بلیک و دورو،  کنندیم ارشگزرا  یباالتر ندگیاز ز ضایتر ،مسائل
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 یوکی،ب ی)امرالله بخشدشدت می روان رنجوری جویی هیجان با افزایش عاطفه منفی به ویژگیناکارآمد نظم

 بهوی  ایبر درازمدتدر  ادیدآن رو که حتمالیا یدافوو  مثبت یجنبهها به شود فردکه موجب می (1398

را کاهش  ندگیاز ز ضایترکه  دهکر تجربهرا  بیشتری تنیدگیو  حتیرانا درنتیجه نکند، توجهدارد،   نباد

 دهد.می

اثر  ییتشخص یهایژگیو یگریانجیبا م یاز زندگ یتمهارت حل مسئله بر رضاهای پژوهش نشان داد یافته

؛ 2019و همکاران، ؛ ولدینا 2019ال فونته و همکاران، های دیگر )دیاین نتایج با پژوهش دارد. یممستقیرغ

( 1393یمانی، و سل یکمال؛ 1394؛ طاهری و کریمی، 2016؛ جیانگ و همکاران، 2017، همکارانو  اسگارامال

 ایدر درون ذهن  یعنیاست  یامر شناخت کیمسئلهحل توان گفت همسو است. در تبیین این یافته می

اد در فرا شخصیتی هایتفاوت در ویژگی به رسد بستهمی به نظرو دهد یم یکننده روحل یدستگاه شناخت

 یترشیب یشاگر مسئله حل سبکای از هیژو عنو به و ...، شناسییفهوظگرایی، گشودگی به تجربه، ابعاد برون

 توجه با تیرعبا به. شودمی ناشی هاآن شخصیتی تترجیحااز  ادفرا مسئله حل یندآفر چراکهباشند  شتهدا

 دکررکااز دو  یکی رطو همینو  د(شهو یا دنکر )حس کیادرا دکررکااز دو  یکی ادفرا شخصیتی تیپ به

 دهستفاا هااز آن ادفرا ی،ریگمیو تصم مسئله حل یندآفردر  که یابدیم همیتا س(حساا یا )تفکر تیوقضا

 دعتماا ا، وجدانی و دارای گشودگی به تجربهگرونبر ادفرارسد می به نظر (.1394کریمی، طاهری و )کنند می

دهند، از حمایت اجتماعی ، خالقیت بیشتری برای حل مسئله نشان میخوددارند مسئله حل به یبیشتر

های شخصیتی سازگار مانند که رابعه مثبت مهارت حل مسئله با ویژگی...برند و برای حل مسئله بهره می

زا راهبردهای رنجور نسبت به مسائل استرسافراد روان کهیدرحالکند. گرایی، سازگاری و ... را تبیین میبرون

و به  زا را افزایش دادههای استرسدر موقعیت هاآناجتنابی دارند، عواطف منفی، اضعراب و ... بازداری 

توان ببیند، درمانده اگر فرد خود را در برخورد و مقابله با مسئله کمشود. کاهش رضایت از زندگی منجر می

رفت از مسئله و اضعراب ناشی از آن خواهد بود. احساس شود و احساس درماندگی، راه او برای برونمی

های پیچیده بیرونی، استفاده از موقعیتحل مسئله، در مقابل  سازنده یرغیک راهبرد  به عنواندرماندگی، 

سازد. این احساس، توانمندی روانی و جسمانی را با سعحی از شناختی را ناممکن میامکانات عقالنی و روان

ه و رضایت آوردکند و به تدریج، زمینه بروز بسیاری از اختالالت روانی و جسمانی را فراهم بازداری مواجه می

 .دهدمیاز زندگی را کاهش 

 دارد یممستقیراثر غ یتیشخص یهایژگیو یگریانجیبا م یاز زندگ یتتحمل ابهام بر رضانتایج نشان داد 

و  یون(، ل2018(، الچمن و همکاران )1397همکاران ) و مرادی(، 1393) یمانیو سل یکمالهای که با یافته

تحمل ابهام، توان گفت همسو است. در تبیین این یافته می (2017و همکاران ) گاریسون(، 2016همکاران )

 سعوح. های مبهم را داردیک صفت شخصیتی است که بر اساس آن فرد تمایل به درك و رفتار با محرك

شود گشودگی که باعث می آشکارشدهمبهم  یهایتمختلف تحمل ابهام در واکنش شخص نسبت به موقع

رادی رسد تحمل ابهام در افبنابراین به نظر می؛ ت مبهم داشته باشندبیشتر یا کمتری نسبت به تجربیا

زا استرس های مبهم وگشودگی به تجربه و سازگاری بیشتری دارند باالتر باشد، تعامل این متغیرها در موقعیت

ا فراد با معموالً پذیری منجر شده و رضایت از زندگی را افزایش دهد. تواند به افزایش سازگاری و انععافمی

 را مانند سازگاری هاآن شخصیتی ی مثبتهایژگیو که هستند شرایعی دنبا  به ًتحمل ابهام مناسب
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افراد با تحمل  کهیدرحال .دهدیم قرار ریتأث تحت را هاآن زندگی از رضایت موقعیت این و کندیم منعکس

ه و اضعراب دارند و ب یشنسبت به تشو یادتریز یتو حساس یریپذبی، آسمبهم هاییتدر موقع ابهام کم

ویژگی  دهندهکه این شرایط نشانهستند  اعتمادییخروج از تنش و ب یبرا یگریبه دنبا  فرد د یلدل ینهم

 (.2016است )جوین،  روان رنجوری

های شناختی و رفتاری مهارت به عنوانمسئله و تحمل ابهام  مهارت حل یجانی،ه ییجونظم یهامهارت

 کنند. اینبینی رضایت از زندگی ایفاء میهای شخصیتی نقش مهمی در پیشمهم در تعامل با ویژگی

یری و تجربه هیجانات پذانععاف زا،رویدادهای استرسکنار آمدن با ها با افزایش توانمندی افراد برای مهارت

 نظر بهبنابراین ؛ گذارنداثر می هاآنطریق بر رضایت از زندگی  بخشند و از اینبهبود می هاآنمثبت را در 

تواند در افزایش رضایت از زندگی میمهارت حل مسئله  یجانی وه ییجونظم هایرسد آموزش مهارتمی

ر کاهش ب روان رنجوریهای شخصیتی منفی مانند افراد مؤثر واقع شود. با توجه به تأثیر تحمل ابهام و ویژگی

ر  را کنت روان رنجوریهایی که تحمل ابهام را تقویت کرده و شود تکنیکاز زندگی پیشنهاد میرضایت 

شود که با ارتقاء مسئله مداری در زوجین در پیشنهاد می به درمانگران و مشاوران. داده شودکند آموزش می

 کننده به مراکز مشاورهمراجعه یهازوج تنها موردمعالعهگام بردارند. نمونه  یاز زندگ یترضاجهت افزایش 

و دیگر ها زوجکه برای تعمیم نتایج به سایر  بودند 1397-98در بازه زمانی  شهر تهران 5و  2مناطق در 

عدم در نظر نگرفتن قومیت و فرهنگ قومی به عنوان متغیر کنتر   باید جانب احتیاط را رعایت کرد. شهرها

 های پژوهش حاضر بود.از دیگر محدودیت

 

 موازین اخالقي

 .شد رعایت رازداری و خصوصی حریم تضمین آگاهانه، رضایت اخذ شامل اخالقی موازین پژوهش این در

 خروج از مورد در کنندگانشرکت ،هاسؤا  یتمام تکمیل به تأکید ضمن هاپرسشنامه تکمیل زمان همچنین

 .بودند مختار فردی اطالعات ارائه و زمان هر در پژوهش

 

 سپاسگزاری

 .شودمی قدردانی و پژوهش تشکر در کنندگانشرکت از همکاری تمامی

 

 مشارکت نویسندگان

 پژوهشی معاونت توسط که بود روانشناسی تربیتی رشته در او  نویسنده دکتری رساله از برگرفته مقاله این

 مقاله این تدوین در است. شدهانجام شخصی هزینه به و رسیده تصویب سمنان به واحد یاسالم دانشگاه آزاد

سازی  نهایی و هاداده آماری تحلیل ها،داده گردآوری شناسی،روش سازی،مفهوم طراحی، در همه نویسندگان

 .داشتند نقش

 

 تعارض منافع

 .ندارد منافع تعارض و یمال یحام مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا
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 منابع

(. ارتباط بین رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی. 1387عسگری، علی. ) و ؛پاك دامن، شهال ،.آتش روز، بهروز

 .367-376(: 2)4روانشناسان ایرانی. 

 ینپنجم .یاز زندگ یتو رضا یندارید ی،هوش معنو ینبینی رابعه بپیش (.1398. )عاطفه یوکی،ب یامرالله

 یان.مثبت نگر، بندرعباس، دانشگاه فرهنگ یروانشناس یهاتازه یمل یشهما

 بیماران در اضعراب شناختی مد (. 1396. )حمیدرضا، آبادی حسن و .،شهرام محمدخانی، ،.شکوه عشری، اثنی

 .المتس روانشناسی پژوهشی -علمی فصلنامه. فراشناختی و شناختی متغیرهای نقش: سرطان به مبتال

6(21): 66-85. 

ی و تنظیم هیجان در امقابلهی هاسبک(. نقش 1397قاسمپور، عبداهلل. ) و .،الهی مجد، لیال ،.ی، رضاگیبلیا

 3 علوم اجتماعی و علوم تربیتی، فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی،بینی رضایت از زندگی. پیش

(2 :)1-8. 

 پایه پسر و دختر آموزان دانش در سازگاری میزان و مسئله حل مهارت ارتباط بررسی( 1383. )معصومه بذ ،

 هدانشکد الزهرا، دانشگاه. ارشد کارشناسی نامهانی. پاتهران جنوب و شما  در دبیرستانی مقعع دوم

 .تربیتی علوم و روانشناسی

ی فرم کوتاه پرسشنامه رضایت سنجروان(. 1391تقریبی، لیال. ) و .،سوکی، زهرا، .شریفی، خدیجه ،.تقریبی، زهرا

 .98-89(: 1) 6دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، از زندگی در 

 نقش به توجه با شناختیروان بهزیستی و شخصیتی صفات (. رابعه1396) میرزائی، اعظم. و .،نیا، علیتقوایی

 .56-41(: 4)22، مجله ارمغان دانش بخشایش. ایواسعه

 سواد آموزش تأثیر بررسی(. 1389. )مریم، نراقی سیف و .،علی، شریعتمداری ،.اهلل، عزتنادری ،.اعظم، راستگو

 ون رهیافتی پژوهشی - علمی دوماهنامه. دانشجویان مسئله حل هایمهارت رشد بر اینترنت اطالعاتی

 .22-1 :(4)1 آموزشی، مدیریت در

. هیجان شناختی تنظیم یپرسشنامه یسنجروان یهاشاخص کفایت(. 1389. )الدن، صادقی و .،سیامک، سامانی

 .62-51 (:1)1، یشناختروان یهامد  وها روش پژوهشی - علمی فصلنامه

با  یجانیه یو ابرازگر یتشخص یکرابعه صفات تار(. 1399. )یونهما یدی،هارون رش و .،یمحمد عل یا،ن یفیشر
 .49-41(؛ 11) 41. ینظام یروانشناس .یاننظام یاز زندگ یترضا

 با هیجان شناختی تنظیم رابعه بررسی(. 1397. )ی، محمدمهدپاریزی صفورائی و .،سلیمه، پاریزی صفورائی

 روانشناسی یها. پژوهشاسالمی منابعبر اساس  آن تبیین و زندگی از رضایت و خانواده کارآمدی

 .82-65 :(1)1 اسالمی،

های شخصیتی با راهبردهای حل مسئله در ویژگیرابعه بین (. 1394)فریبا.  ،کریمی و .،ریحانه ،طاهری

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.  .دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

15: 613-622. 

 .انتشارات بعثت ارزشیابی شخصیت و سالمت روان. – یشناختروان یهاآزمون (.1388) فتحی آشتیانی، علی.

و تحمل ابهام با  ی(. رابعه هوش شناخت1391. )لیع یی،مصعفا و .،سینزارع، ح .،اهرط ی،محبوب .،واتآ یضی،ف

 :(4)10 ی.علوم رفتار یقات. تحقیغرب یجاننور استان آذربا یامدانشگاه پ یاندر دانشجو ینیکارآفر

276-284. 
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 بینی بهزیستیابهام در پیشگانه شخصیت و تحمل نقش ابعاد پنج .(1393) .اسماعیل سلیمانی، و .،اکرم ،کمالی
 هایآسیباولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی  .دانش آموزان یشناختروان

اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، مرکز معالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی، انجمن 

 .علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

 رابعه بررسی (.1397) الحسینی، خدیجه. ابوالمعالی و .،حاتمی، حمیدرضا ،.نیا، رضا کرمی ،.محبوبه مرادی،

 نانز تربیتی -مجله فرهنگیزنان.  زناشویی رضایت با شخصیتی یهایژگیو و زندگی سبک متغیرهای
 .30-41: (44) 13 ،خانواده و

ارتباط راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تحمل ( 1398)علیرضا.  ،اندامی و .،سمانه ،سیافی ،.نظام ،هاشمی

 ادیفصلنامه علمی اعت .تاب آوریپریشانی با رضایت از زندگی دانشجویان مستعد اعتیاد: نقش میانجی 

 .176-157(: 53) 13. یپژوه

( رابعه تنظیم هیجانی و دلبستگی به خدا با رضایت 1395) خادمی، زینب. و .،، شهنامآزادمرد ،.سمیه ،یاراحمدی

 .10-22(: 8)4، نوین در علوم رفتاری هایپیشرفتماهنامه  .توان ذهنیاز زندگی والدین کودکان کم
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*** 

 پرسشنامه رضایت از زندگي

*** 
 پرسشنامه تنظیم شناختي هیجاني

  

فم
خال
الً م

کام
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زه
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ت
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ا
 

قم
واف
م

قم 
واف
الً م

کام
 

 7 6 5 4 3 2 1 دارد تعبیق هایمآ  ایده با هاجنبه بیشتر در من زندگی 1

 7 6 5 4 3 2 1 است عالی امزندگی شرایط 2

 7 6 5 4 3 2 1 هستم راضی امزندگی از 3

 به دست امخواسته زندگی در که را چیزهایی اینجا تا 4

 امآورده

1 2 3 4 5 6 7 

 چیزیچه تقریباً  برگردم عقب به زندگی در توانستممی اگر 5

 کردمنمی عوض را

1 2 3 4 5 6 7 

  
برخی  ندرتبه هرگز

 اوقات

اغلب 

 اوقات

 همیشه

 5 4 3 2 1 دانم.خودم را مقصر این مسئله می 1

 5 4 3 2 1 مجبورم این اتفاق را بپذیرم. 2

 5 4 3 2 1 کنم.من اغلب به احساسی که نسبت به این تجربه دارم فکر می 3

 5 4 3 2 1 کنم.بهتری فکر می مسائلبه  4

 5 4 3 2 1 کنم.انجام دهم فکر می توانمیمبه بهترین کاری که  5

 5 4 3 2 1 از این موقعیت چیزی یاد بگیرم. توانمیم 6

 5 4 3 2 1 به مراتب بدتر از این باشد. توانستیمشرایط  7
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*** 

 

 

 

 

 

در مقایسه با چیزهایی که دیگران  امکردهکنم چیزی را که من تجربه اغلب فکر می 8

 باشد.به مراتب بدتر می اندکردهتجربه 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 دانم.دیگران را مقصر این اتفاق می 9

 5 4 3 2 1 باشم.این اتّفاق می مسئو من  10

 5 4 3 2 1 مجبورم این موقعیت را قبو  کنم. 11

 5 4 3 2 1 کند.این مسئله ذهن مرا به خود مشغو  می 12

 5 4 3 2 1 ندارند.کنم که ربعی به این اتفاق به چیزهای خوشایندی فکر می 13

 5 4 3 2 1 کنم.کنار آمدن با این موقعیت فکر می یشیوهبه بهترین  14

 5 4 3 2 1 شد. تر خواهممقاومکنم بر اثر چیزی که برایم اتفاق افتاده است، احساس می 15

 5 4 3 2 1 کنند.کنم سایر مردم شرایط بسیار بدتری را تجربه میفکر می 16

 5 4 3 2 1 دهم.ادامه می امتجربهمن به فکر کردن در مورد وحشتناك بودن  17

 5 4 3 2 1 باشند.این اتفاق می مسئو دیگران  18

 5 4 3 2 1 کنم.فکر می امشدهبه اشتباهاتی که در این خصوص مرتکب  19

 5 4 3 2 1 باشم.قادر به تغییر این وضعیت نمی 20

 5 4 3 2 1 .دارممسئلهبدانم چرا چنین احساسی نسبت به این  خواهمیم 21

 5 4 3 2 1 اندیشم.من به جای این اتفاق به چیزهای خوب می 22

 5 4 3 2 1 کنم.به تغییر دادن این موقعیت فکر می 23

 5 4 3 2 1 باشد.کنم این موقعیت دارای جوانب مثبتی هم میفکر می 24

 5 4 3 2 1 دیگر خیلی هم بد نبوده است. مسائلکنم این مسئله در مقایسه با فکر می 25

یک فرد  برای تواندیمبدترین اتفاقی است که  امکردهکنم چیزی که تجربه اغلب فکر می 26

 رخ دهد.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 کنم.فکر می اندشدهبه اشتباهاتی که دیگران در این خصوص مرتکب  27

 5 4 3 2 1 دانم.خود را مسبب اصلی این مسئله می 28

 5 4 3 2 1 باید یاد بگیرم با این شرایط کنار بیایم. 29

 5 4 3 2 1 کنم.من عمیقاً به احساساتی که این موقعیت در من برانگیخته است فکر می 30

 5 4 3 2 1 کنم.های خوشایند فکر میبه تجربه 31

 5 4 3 2 1 کنم.می یزیربرنامهبرای بهترین کار ممکن  32

 5 4 3 2 1 پردازم.من به جستجوی جوانب مثبت این مسئله می 33

 5 4 3 2 1 من به خودم میگویم که در زندگی چیزهای بدتری هم وجود دارد. 34

 5 4 3 2 1 کنم.من همواره به ناگواری آن موقعیت فکر می 35

 5 4 3 2 1 دانم.اصلی این مسئله می دیگران را مسبب 36
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 پرسشنامه تحمل ابهام

*** 

 یيزناشو يفرسودگپرسشنامه 
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کام
 

 0 1 2 3 4 شخص نگرانی نیستم. اصوالًمن  1

 4 3 2 1 0 دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشند. 2

 0 1 2 3 4 تلف کنم. پردازیخیا دوست ندارم وقتم را با  3

 4 3 2 1 0 باشم. مؤدبدر مقابل همه  کنممیسعی  4

 4 3 2 1 0 .دارممیوسایل متعلق به خودم را تمیز و مرتب نگه  5

 4 3 2 1 0 .کنممیاغلب خود را کمتر از دیگران حس  6

 4 3 2 1 0 .افتممیزود به خنده  7

 0 1 2 3 4 دهم.را پیدا کنم آن روش را همیشه ادامه می کاریدرستراه  کههنگامی 8

 0 1 2 3 4 دارم. بگومگواغلب با فامیل و همکارانم  9

 شدهتعیینکارهایم را طوری تنظیم کنم که درست و سر زمان  توانممیبه خوبی  10

 انجام شوند.

0 1 2 3 4 

دارم خرد می کنممیتحت فشار روحی زیادی هستم گاه احساس  کههنگامی 11

 شوم.

0 1 2 3 4 

 0 1 2 3 4 .دانمنمی ایزندهخودم را فرد سرحا  و  12

ف
دی
ر

 

 عبارات
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 1 2 3 4 5 مبهم را به خوبی تحمل کنم. هایموقعیت توانمنمیمن  1

 1 2 3 4 5 .مکنمیکه باید از چند دیدگاه متفاوت بررسی شود، اجتناب  ایمسئلهمن بیشتر از حل  2

 1 2 3 4 5 که مبهم هستند، اجتناب کنم. هاییموقعیتاز  کنممیمن سعی  3

 1 2 3 4 5 دهم.جدید ترجیح می هایموقعیتآشنا را نسبت به  هایموقعیتمن  4

 1 2 3 4 5 هستند. تهدیدکنندهمشکالتی را که نتوان تنها از یک منظر بررسی کرد، کمی  5

 1 2 3 4 5 .کنممیبرایم خیلی پیچیده است، اجتناب  هاآنکه درك آسان  هاییموقعیتمن از  6

 5 4 3 2 1 .کنممیمبهم را تحمل  هایموقعیتمن  7

 5 4 3 2 1 .برممیکافی مبهم و پیچیده هستند، لذت  اندازهبهمن از مسائلی که  8

مشخص را ندارند، اجتناب  حلراهبهترین  رسدمیاز مسائلی که به نظر  کنممیمن سعی  9

 کنم.

5 4 3 2 1 

 5 4 3 2 1 دهم.آشنا ترجیح می هایموقعیتتازه را به  هایموقعیت طورکلیبهمن  10

 1 2 3 4 5 مبهم را دوست ندارم. هایموقعیتمن  11

در مورد یک انتخاب، زمانی که پیامد آن انتخاب  گیریتصمیمکه  امرسیدهمن به این نتیجه  12

 مشخص نیست، بسیار سخت است.

5 4 3 2 1 

 5 4 3 2 1 دهم.من موقعیتی را که در آن کمی ابهام وجود دارد، ترجیح می 13
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 4 3 2 1 0 .کنندمیهنری و طبیعت مرا مبهوت  هایپدیدهموجود در  هاینقش 13

 0 1 2 3 4 .خودمحورمکه من شخصی خودخواه و  کنندمیبعضی مردم فکر  14

 0 1 2 3 4 فرد خیلی منظم و مرتبی نیستم. 15

 0 1 2 3 4 .کنممیاحساس تنهایی و غم  ندرتبه 16

 4 3 2 1 0 .برممیاز صحبت کردن با دیگران لذت  واقعاً 17

گوش دادن دانشجویان به معالب متناقض، فقط به سردرگمی و  کنممیفکر  18

 منجر خواهد شد. هاآنگمراهی 

4 3 2 1 0 

 4 3 2 1 0 دهم.همکاری را بر رقابت ترجیح می 19

 4 3 2 1 0 مسئولیت انجام دهم. بااحساسکه همه کارهایم را  کنممیسعی  20

 4 3 2 1 0 .کنممیاغلب احساس عصبی بودن و تنش  21

 4 3 2 1 0 .امآمادههمیشه برای کار  22

 0 1 2 3 4 اثری در من ندارد. یباًتقرشعر  23

 0 1 2 3 4 نسبت به قصد و نیت دیگران حساس و مشکوك هستم. 24

 4 3 2 1 0 .کنممیطبق برنامه کار  هاآندارای اهداف روشنی هستم و برای رسیدن به  25

 4 3 2 1 0 .کنممی ارزشییبگاهی کامالً احساس  26

 0 1 2 3 4 انجام دهم. ییتنهابهدهم که کارهایم را ترجیح می غالباً 27

 4 3 2 1 0 .کنممیاغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان  28

 0 1 2 3 4 .کنندمی سوءاستفادهاز شما  هاآنمعتقدم اگر به مردم اجازه دهید، اکثر  29

 0 1 2 3 4 .کنممیوقت زیادی تلف  یهر کارقبل از شروع  30

 0 1 2 3 4 .کنممیاحساس اضعراب یا ترس  ندرتبه 31

 4 3 2 1 0 که سرشار از انرژی هستم. کنممیاغلب احساس  32

، توجه آورندیممتفاوتی به وجود  هاییطمحبه احساسات و عواطفی که  ندرتبه 33

 .کنممی

4 3 2 1 0 

 4 3 2 1 0 اغلب آشنایانم مرا دوست دارند. 34

 4 3 2 1 0 .کنممیتالش  یداًشدبرای رسیدن به اهدافم  35

 4 3 2 1 0 شوم.اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می 36

 4 3 2 1 0 خوشحا  و بشاش و دارای روحیه خوبی هستم.فردی  37

 0 1 2 3 4 اخالقی باید پیرو مراجع مذهبی باشیم. مسائلدر  گیریتصمیممعتقدم که هنگام  38

 0 1 2 3 4 من فردی سرد و حسابگر هستم. کنندمیبرخی فکر  39

برای عمل به آن روی من حساب  توانیمدهم همواره وقتی قو  یا تعهدی می 40

 کرد.

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 شوم.دلسرد شده و از کار منصرف می رودینموقتی کارها درست پیش  معموالً 41

 0 1 2 3 4 و خوش بینی نیستم. بانشاطشخص  42

، یک کنممییا یک کارهنری را تماشا  خوانمیمبعضی اوقات وقتی شعری  43

 .کنممیاحساس لرزش و یک تکان هیجانی را حس 

0 1 2 3 4 

 0 1 2 3 4 هستم. انععافبیهایم سرسخت و  درروش 44

 0 1 2 3 4 و اتکا نیستم. اعتمادقابلکه باید و شاید  آن طورگاهی  45

 0 1 2 3 4 غمگین و افسرده هستم. ندرتبه 46

 4 3 2 1 0 گذرد.میزندگی و رویدادهای آن برایم سریع  47

 0 1 2 3 4 و تفکر جدی درباره سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم. تأملبه  ایعالقه 48

 4 3 2 1 0 و منعقی باشم. بامالحظهشخصی  کنممیسعی  عموماً 49

 4 3 2 1 0 .رسانممیفرد مولدی هستم که همیشه کارهایم را به اتمام  50

 برطرفگردم که مشکالتم را و دنبا  کسی می کنممیاغلب احساس درماندگی  51

 کند.

0 1 2 3 4 
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 4 3 2 1 0 شخص بسیار فعالی هستم. 52

 4 3 2 1 0 من کنجکاوی فکری فراوانی دارم. 53

 0 1 2 3 4 متوجه احساسم بشود. گذارممیاگر کسی را دوست نداشته باشم،  54

 0 1 2 3 4 بتوانم فردی منعقی بشوم. وقتهیچ کنمنمیفکر  55

 4 3 2 1 0 خودم را پنهان کنم. خواستممیکه فقط  امشده زدهخجالت چنانآنگاهی  56

 0 1 2 3 4 تا رهبر دیگران باشم. کارکنمدهم برای خودم ترجیح می 57

 4 3 2 1 0 .برممیانتزاعی لذت  هاییهنظراغلب از کلنجار رفتن با  58

 به بازی یاماهرانه طوربهبرای رسیدن به اهداف دیگران را  توانممیاگر الزم باشد  59

 بگیرم.

4 3 2 1 0 

 4 3 2 1 0 را به نحو احسن انجام دهم. یهر کار کنممیتالش  60

*** 

 پرسشنامه حل مسئله هپنر

ف
ردی

 

 

کامالً موافقم عبارات
 

موافقم
 

ی موافقم
اندک

ی مخالفم 
اندک

 

مخالفم
 

کامالً مخالفم
 

برای مسئله ناموفق بوده است من دیگر از آن استفاده  حلراهرا که  زمانی  1

 .آن کارایی ندارد چراکه کنمنمی

1 2 3 4 5 6 

من خود را به دنبا  راهی برای  شوممیکه با مسائل پیچیده روبرو  زمانی 2

توانم متوجه می دقیقاًزیرا که من  اندازمنمیبه زحمت  اطالعات آوریجمع

 .شوم که مسئله چیست

1 2 3 4 5 6 

 ودشمیبا شکست مواجه  مسئلهمن برای حل  هایتالشزمانی که اولین  3

 .شوممیو نگران  کنممیبرای تسلط بر موقعیت شک  امتوانایی من درباره

1 2 3 4 5 6 

که چه چیز  کنمنمیبررسی  کنممیرا حل  ایمسئلهاز اینکه  بعدمن 4

 .است درست یا اشتباه

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 .راهی خالق و مؤثر برای حل یک مسئله پیدا کنم توانمی معموالً من 5

قت و امکردهاز اینکه برای حل مسئله طبق شیوه مشخصی تالش  بعدمن 6

ه مقایس افتدمیاتفاق  کردممیمن فکر  آنچهواقعی را با  و پیامد گذارممی

 .کنممی

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 .کنممیممکن فکر  هایراهبه همه  شوممیروبرو  ایمسئلهکه با  زمانی 7

در مورد  آنچهبرای فهمیدن  حتماً شوممیروبرو  ایمسئلهکه با  زمانی 8

 .نمکمیدقت  کندمیبه احساسی که در من ایجاد  افتدمیمسئله اتفاق 

1 2 3 4 5 6 

برای روشن سازی افکار یا  شوممیگیج  ایمسئلهکه در مورد  زمانی  9

 .کنمنمیبه موارد مشخص تالش  هاآن احساسات مبهم یا تبدیل

1 2 3 4 5 6 

فوری  حلراهنا هستم حتی اگر هم در آغاز ابرای حل اکثر مسائل تو من 10

 .پیدا نشود

1 2 3 4 5 6 

برای من بسیار دشوار است  هاآنزیادی که حل کردن  هایمسئلهبا  من 11

 .روبرو هستم

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 .شوممیشاد  هاآناز  بعداًو  گیرممیتصمیم  من 12

نخستین چیزی که به آن توجه  شوممیروبرو  ایمسئلهکه با  زمانی 13

 .کنممیحل کردن آن فکر  آن است که برای کنممی

1 2 3 4 5 6 

م هایمسئلهو زمانی برای حل کردن  کنمنمیگاهی اوقات صبر  من 14

 .روممیبا حالت گیجی جلو  ولی تا حدی گذارممین

1 2 3 4 5 6 
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مناسب برای یک مسئله  حلراهپیرامون طرز فکر یا  گیریتصمیم هنگام 15

 .کنمنمیبه احتما  موفق بودن هر گزینه  وقت را صرف پرداختن

1 2 3 4 5 6 

 و قبل از اینکه کاری کنممیمن صبر  شوممیروبرو  ایمسئلهکه با  زمانی 16

 .کنممیدرباره آن فکر  انجام دهم

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 .روممیجلو  رسدمیبا نخستین راه مناسبی را که به ذهنم  معموالً من 17

را با  هاآنو  کنممیرا بررسی  هاراهمن پیامد همه  گیریتصمیمزمان  18

 .کنممی یکدیگر مقایسه

1 2 3 4 5 6 

همیشه معمئنم که  کنممی ریزیبرنامهکه من برای حل مسئله  زمانی 19

 .کارکنم هاآنطبق  توانممی

1 2 3 4 5 6 

مشخص تالش  هایحلراهبینی همه پیامدهای انجام من برای پیش 20

 .کنممی

1 2 3 4 5 6 

 نمکمیممکن برای مسئله تالش  هایحلراهکه من برای پیدا کردن  زمانی 21

 .گیرممیرا در نظر ن هاراه من تعداد زیادی از

1 2 3 4 5 6 

م کنک راهبری که من اغلب استفاده مییمسئلهتالش برای حل یک  در 22

 .گیرمقبلی را که به آن شباهت دارند در نظر می این است که مسائل

1 2 3 4 5 6 

ه همه مسائلی را ک توانممیکافی تالش کنم  اندازهبهمعمئنم که اگر  من 23

 .هستم حل کنم روبرو هاآنبا 

1 2 3 4 5 6 

 متوانمیاطمینان دارم که  شوممیزمانی که من با موقعیت جدیدی روبرو  24

 .که ممکن است ایجاد شوند، تسلط یابم بر مسائلی

1 2 3 4 5 6 

حتی اگر من بر مسئله تسلط یابم کاهی اوقات من احساسی شبیه  25

 .پردازمنمیموضوع  دارم و به زدگیشگفت

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 .شوممیپشیمان  هاآناز  بعداًو  گیرممیتصمیمات ناگهانی  من 26

 6 5 4 3 2 1 .حل مسائل تازه و دشوار معمئن هستمبه  امتواناییبه  من 27

 6 5 4 3 2 1 .دارم هاگیریتصمیمو  هاراهاصولی برای مقایسه  ایشیوه من 28

من  کنممیی تسلط یافتن و حل مسئله تالش هاراهزمانی که در بررسی  29

 .کنمنمیرا ترکیب  ی مختلفهاراه

1 2 3 4 5 6 

ه که چ کنمنمیبررسی  معموالًمن  شوممیروبرو  ایمسئلهزمانی که با  30

من  یمسئلهخارجی در محیط من ممکن است باعث ایجاد  دسته عوامل

 .شده باشد

1 2 3 4 5 6 

یکی از نخستین کارهایی که انجام  شوممیروبرو  ایمسئلهزمانی که من با  31

 اندکردهاین است که موقعیت و همه عواملی را که آن را ایجاد  دهممی

 .کنممیبررسی 

1 2 3 4 5 6 

( آن )نگرانی شوممیگاهی اوقات که من درباره یک مسئله بسیار نگران  32

 .ی زیادی را برای حل آن بررسی کنمهاراهکه نتوانم  شودمیباعث 

1 2 3 4 5 6 

عی با پیامد واق رادارمانتظارش  معموالًپیامدی که من  گیریتصمیمبعد از  33

 .است یکسان

1 2 3 4 5 6 

من معمئن نیستم که بتوانم بر  شوممیروبرو  ایمسئلهکه با  زمانی 34

 .موقعیت مسلط شوم

1 2 3 4 5 6 

 مدهمینخستین کاری که انجام  شوممیرا متوجه  ایمسئلهکه من  زمانی 35

 .چیست دقیقاًبفهمم که مسئله  کنممیاین است که تالش 

1 2 3 4 5 6 
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Structural Model of Life Satisfaction Based on 

Emotional Regulation, Problem-Solving Skills, and 

Tolerance of Ambiguity Mediated by Personality Traits 

of Couples 

 

Mohamad. Kazemzadeh 1, Hassan. Asadzadeh *2, Amaneh. Moazedian 3& 

Abolfazl Karami2  

 

Abstract  
Aim: The present study aimed to develop a structural model of life satisfaction based on 

emotional regulation, problem-solving skills, and tolerance of ambiguity (TA) mediated 

by personality traits of couples. Methods: The research method was descriptive-

correlational, and the statistical population consisted of all couples who visited counseling 

centers 2 and 5 in Tehran in 2018. Among them, 380 individuals were selected by 

convenience sampling. The life satisfaction questionnaire by Diner et al. (1985), cognitive 

emotion regulation questionnaire by Garnfsky et al. (2001), Hepner's problem-solving 

questionnaire (1982), tolerance of ambiguity questionnaire by McLain (1993), and the 

five-factor NEO personality inventory (NEO-PI) by McCrae and Costa (1985) were used 

to collect data. Data were analyzed using structural equations, SPSS22, and AMOS24. 

Results: The results indicated a direct significant effects of emotional regulation (P=0.01, 

β=0.40), problem-solving skills (P=0.01, β=0.32), Tolerance of ambiguity (P=0.01, 

β=0.22), and personality traits- neuroticism (P=0.01, β=0.22), extraversion (P=0.01, 

β=0.23), openness to experience (P=0.01, β=0.19), agreeableness (P=0.01, β=0.22), and 

conscientiousness (P=0.01, β=0.27) on life satisfaction. There was also a significant 

relationship between emotional regulation, problem-solving skills, and tolerance of 

ambiguity with life satisfaction mediated by personality traits (P=0.01). Conclusion: 

Personality traits play a mediating role in the relationship between emotional regulation, 

problem-solving skills, and increasing tolerance of ambiguity. Life satisfaction can 

increase by teaching problem-solving skills and emotional regulation. 

Keywords: Life Satisfaction; Emotional Regulation; Problem-Solving Skills; Tolerance of 

Ambiguity; Personality Traits 
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