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Abstract 

Background and Purpose: Creativity has many known and unknown dimensions and many 

researches have, so far, been done on the factors influencing creativity. The study of creativity, as 

one of the most important cognitive dimensions of the personality, is inadequate without taking 

into account the personality and the factors influencing it. The purpose of this study was to 

investigate the relationship between personality traits and creativity by the mediating role of 

marital satisfaction, social adjustment, and mental health. 

Method: This research is a descriptive and correlational study. The statistical population of the 

study consisted of all gifted students in Hamadan province and their mothers. The sample size 

consisted of 435 students selected through stratified sampling method. The data collection tool 

was NEO personality inventory (1981), satisfaction questionnaire (2011), Abedi's attitude creation 

scale (2004), short form of Reef psychological well-being (1989), and social adjustment 

questionnaire for students (Sinha and Singh, 1993). Structural equation method was used for data 

analysis. 

Results: The results of the data analysis indicated that the causal model of the research has a good 

fit and, in sum, all the pathway have positive coefficients except the path of neuroticism on marital 

satisfaction and neuroticism on creativity 

Conclusion: Marital satisfaction, social adjustment, and mental health can play a mediating role 

in the relationship between personality traits and creativity. 
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یافتگی شساز ،یت زناشوییگری رضابا میانجی خلاقیت شخصیتی و هایسی الگوی ساختاری رابطه ویژگیبرر

 اجتماعی و سلامت روان
 

 3، غلامعلی افروز2*، مسعود غلامعلی لواسانی1ایرج صفائی راد

 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران دکترای روان. 1

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایرانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانرواندانشیار گروه . 2

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایرانشناسی کودکان با نیازهای ویژه، دانشکده رواناستاد گروه روان. 2
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  چکیده

خلاقیت  رعوامل تاثیرگذار ب درباره بایاری هایکنون پژوهششنده و ناشنناخته بایاری دارد و تاخلاقیت ابعاد شنناخته  :زمینه و هدف

رگذار یترین ابعاد شناختی شخصیت، بدون توجه به شخصیت و عوامل تاث مطالعه درباره خلاقیت، به عنوان یکی از مهم انجام شده است.

 ،ناشوییز رضنایت گریمیانجی با خلاقیت و شنخصنیتی هایویژگی رابطه بررسنی به پژوهش حاضنرهدف بر آن ناباننده خواهد بود. 

 د.پردازمی روان سلامت و اجتماعی یافتگیسازش

آموزان دختر تیزهوش دانش تمامیجامعه آماری پژوهش شامل  از نوع مطالعات همباتگی است. و وصنیفیتروش این پژوهش  روش:

آموز از جامعه مذکور بود که با روش دانش 222شامل  . حجم نمونهبوددر مدارس سمپاد استان همدان و مادران آنها  به تحصیل شنالل

 زناشوییپرسشنامه رضامندی  ،(1981)نئو شنامل پرسنشنامه شخصیتی  هاابزار گردآوری دادهانتخاب شندند. ای نانبی طبقهگیری نمونه

یافتگی شساز و پرسشنامه (1989) شناختی ریفروان فرم کوتاه مقیاس بهزیاتی ،(1282) عابدیمقیاس نگرش خلاقیت  ،(1297) افروز

 ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد.بود و برای تحلیل داده (1992) سینگ و سینها آموزاندانش اجتماعی

 مایر از به لیر مایرهامیتما ،برخوردار بوده و در مجموعی پژوهش از برازش خوبی مدل علّها نشنان داد که تحلیل داده نتایج ها:یافته

 .بودند مثبت ضریب دارای خلاقیت، بر آزردگیروان و زناشویی رضامندی بر آزردگیروان

شخصیتی  هایدر رابطه بین ویژگی ایند نقش واسطهتوانمی و سلامت روان ،اجتماعی سازش یافتگی ،زناشوییرضامندی : گیرینتیجه

 و خلاقیت ایفا کنند.

 روانی سلامت اجتماعی، یافتگیسازش ،زناشوییرضایت ، شخصیتی هایویژگی خلاقیت، :هاواژهکلید
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 مقدمه
 یفیارائه تعر نینابراب اسننت،مبهم  اریاسننت بانن یاواژه تیخلاق

آن را شننامل  هایکه همه ابعاد و کنش تیجامع و مانع از خلاق

 ارینباشنند، فوا العاده مشننکل اسننت، ز رممکنیشننود، اگر ل

 اشته ود تیاز خلاق یمتفاوت هایپژوهشنگران مختلف برداشت

عضی به نظر ب .انداز آن عرضنه داشته یمتنوع فیتعار در نتیجه

رکیبی اسنننت از قندرت ابتکار، شننننناسنننان ، خلناقینت تروان

ادگیرنده که یاست پذیری و حااسیت در برابر نظریاتی انعطاف

آن  د بیندیشد که حاصلسازد به نتایج متفاوت و مولّمیرا قادر 

 (.1)رضنایت شنخصی و احتمالاخ خشنودی دیگران خواهد بود 

 کیننوجود دارد بننه  تیننخلنناق یکننه برا یمتعنندد فیدر تعنار

لق خ ،که وجه مشترک اللب آنها میابیمیمنفرد دست  تیماه

و  یدفر ییشکوفا دیبه عنوان کل تیخلاق (.2است ) یو نوآور

 رایطش در است،که ذهنی فعالیتی و شنودمیشنناخته  یاجتماع

(. 2) گیردمی صننورت قبل، از صننحی  پاسننخی وجود عدم

 در برندهپیش نیروی شنننکل به انتقادی، تفکر با باید خلاقیت

 اشدب داشته وجود ،فرد بودن گوترپاسنخ و بودن مولدتر جهت

، (2)  1شنننناسنننی آمریکافرهننگ توصنننیفی انجمن روان (.2)

وانایی ت گونه تعریف کرده اسنت: اینخلاقیت یا آفرینندگی را 

رد خلاا ف یا افکار اصننیل. فنون، ،هانظریه تولید یا تدوین آثار،

 دهد.قوه تخیل و قدرت بیان از خود بروز می معمولا اصالت،

 و ثر اسنننتؤخلاقیت کودکان م عوامنل متعددی در تحول

و  مهار بندون شنننک والندین و خنانواده مهم ترین نقش را در

رسننند میبه نظر  (.6) را دارد هاهدایت تخیل و ظهور خلاقیت

 ،خننانوادگیعنامنل زیربننایی تعیین کنننده خلناقیننت در محیط 

 به طور ماننتقیم و یا با واسننطه سننایر عوامل  شننخصننیت والدین

 ملعوا از یکی عنوانه ب والدین شننخصننیتی هایویژگی .اسننت

 بر هم و والدین زناشننویی مندیرضننایت بر هم کهاسننت  موثر

 رزندانف و خلاقیت سننازش یافتگی و سننلامت تحول، چگونگی

خلاقیت با شننخصننیت نیز ارتبار دارد. (. 0)اسننت  گذار تاثیر

 در اصلی عامل یا بعد پنج اینکه مورد در صفات شنناسنانروان

                                                           
1 . American Psychological Association 

. دارند نظر اتفاا دارد، وجود شنخصیت صنفات همه توصنیف

 گرایی،برون خویی،آزردهروان: از نداعبارت عنامنل پنج این

      (.8) شناسیوظیفه و ،تجربه به بودن پذیرا ،یافتگیسازش

خلاقیت مورد توجه خاص بانننیاری از  حوزه شنننخصنننیت

نشننان داد که از  (9) سدیویپژوهش  پژوهشننگران بوده اسننت.

 ،و توافق ،پننذیریانعطنناف شنننخصنننیننت، هننایلفننهمیننان مؤ

باتی،  ،فورنهام شوند.میخلاقیت محانوب  هایکنندهبینیپیش

ا گرایی بنشنان دادند که گشودگی و برون (17) اناند و مانفیلد

ت همبانننتگی مثب )بنه عنوان بخشنننی از خلاقیت( تفکر واگرا

 ی بالا،گرایهمچنین آنهنا رابطه بین تفکر واگرا با برون د.نندار

 ردند.شناسی پایین را مشخص کتخیل یا گشودگی بالا و وظیفه

نشننننان دادننند کننه گشنننودگی بننا  (11)کیمبرل  و سنننیلویننا

رگ، ب خلاقیت همبانتگی متوسط تا زیاد دارد. هایجنبهمیتما

در مطالعه ارتبار خلاقیت با الگوی  (12) اسننننیندر و هامیلتون

تگی همباننن ،گراییکه خلاقیت با برون ندپنج عاملی نشنننان داد

گشودگی به  (12) ، کانگر و برایانتدولینگراز نظر  .دارد مثبت

با  تریارتبار باننیار قوی ،شننخصننیت هایسننایر رگهناننبت 

که  ندنشان داد (12) و پریناکی پریناکی خلاقیت داشته است.

خلاقیت با گشنننودگی همبانننتگی مثبت بالا اما با نوروزگرایی 

د نکنمیمطرح  (12) و همکاران ژانگ همباننتگی منفی دارد.

 ی وگراید و پیچیده با برونمولّ تفکر خلاا، هنایکنه سنننینک

به رابطه مثبت  (16)گریچ  و کدونالدم گشودگی ارتبار دارد.

 ندنکمیه گرایی اشاربین خلاقیت با گشودگی به تجربه و برون

ااتگی گطه منفی بین گرایش به روانبیانگر راب ی آنهاهایافتهو 

 است.و خلاقیت 

 هایبین ویژگی در پژوهشننی نشننان داد، (10شننریفی)پاشننا

 و خلاقیت ،پذیریانعطاف وجدان، گرایی،شنننخصنننیتی برون

ذیری پرابطه مثبتی وجود دارد ولی بین ویژگی شخصیتی توافق

ه هدو گرایش بنه روان نژندی با خلاقیت رابطه معناداری مشنننا

 (18) ، چشمه نوشی، رحیمی نژاد و فراهانینشد. خدایاری فرد

ادار خلاقیت کننده مثبت و معنبینیگرایی پیشبرون نیز دریافتند



 انراد و همکار صفائی ایرج                                                   گری رضایت زناشوییهای شخصیتی با میانجیبررسی الگوی ساختاری رابطه ویژگی

226 

ره 
دو
ک، 

ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

6
ره 
ما
 ش
،

1
ار 
 به
،

12
98

 

 

کننده بینیهیجانی و خلاقیت شناختی است و روان نژندی پیش

 به نوالدی شننخصننیت طرفی از منفی خلاقیت شننناختی بودند.

 و ذاردگمی تاثیر آنهاوالدگری  هایسننبک بر ماننتقیم شننکل

 و بروز نحوه در مهم عاملی هاسبکاین  کهاست  شده مشخص

 نتننایجهمچنین . هانننتننند خننانواده فرزننندان خلنناقیننت تجلی

 تیشخصی هایویژگی بین که اندداده نشان متعددهای پژوهش

 .دارد وجود رابطه کودکان خلاقیت و مادران

یکی از عواملی که نشات گرفته از نقش والدین در خانواده 

 شد،ثر باؤخلاقیت کودکان متحول تواند در ظهور و میاست و 

 رضنننامندی زناشنننویی اسنننت.کنارکردهای خانوادگی مانند 

ر شننخصنننیتی ب هایگذاری ویژگیهای زیادی به تاثیرپژوهش

 کی زناشویی، رضایتکردند. میزان رضنایت زناشنویی اشاره 

 رد فرد خود توسننط تنها که اسننت ازدواج در شننخصننی تجربه

 عوامل و است ارزیابی قابل زناشویی رابطه لذت میزان به پاسخ

 وییزناش رضایت روی مشترک زندگی در که هاتند بانیاری

های از پژوهش یعیمفهوم، بخش وس نیا .(19) گذارندمی تاثیر

را به خود اختصاص داده است  ییزناشنو نهیمنتشنر شنده در زم

ان ترین مفاهیم برای تبیین و نشیکی از گاتردهاین سازه  .(27)

محیط  و (21)ادن میزان شنننادی و پننایننداری رابطننه اسنننت د

 و در بروز خلناقینت کودکان داردیناری خنانوادگی نقش باننن

ق توسط ، تشنویعواملی نظیر گشنودگی نانبت به تجربه کردن

مناسنب، ایجاد مشنلولیت و  های، داشنتن سنرگرمیپدر و مادر

توانند بناعنر بروز خلاقیت در میانتظنارات شنننفناف والندین 

 بیمطلو فرصننت مثبت و شنناد خانوادگی محیط. فرزندان شننود

 وجود شننواهدی(. 22) اسننت خلاقانه هایتوانمندی بروز برای

 یرو بر تاثیرگذاری و مهم نقش خانواده دهدمی نشان که دارد

 لاقانهخ رفتار شنناسی سنبب در اصنلی نیروی و داشنته خلاقیت

نشان ( 22) و هومن درآمدی، افروز، شریفیقدرتی (.22) است

ننده کبینیپیش ترینمهمکه رضنامندی زناشویی والدین  ندداد

در  (22) همچنین ارجمندزادهد. اسننتآموزان خلاقیت در دانش

 رضنننایت ه این نتیجه رسنننید که بین دو عاملب خود، پژوهش

                                                           
1. World Health Organization 

آموزان ارتبار معنادار زناشویی و سلامت روان و خلاقیت دانش

 وجود دارد.

تمامی  سلامتی ،1سازمان بهداشت جهانی تعریف بر اسناس

 شامل فقطگیرد و را در بر می فیزیکی، روانی و اجتماعیابعاد 

، هااز پژوهشای دسنننته .(22) نیانننت فقدان بیماری یا ناتوانی

ت خلقی نانننب هایخلاقیت را به بیماری روانی، به ویژه اختلال

وجود  ی دیگر،هادهنند در حنالی کنه بانننیاری از پژوهشمی

د که دهنمیرابطه مثبت بین خلاقیت و سننلامت روانی را نشننان 

گرایانه و انانننانآوردهای روی ازها پژوهشخط اصنننلی این 

 یافتگیسازش. (21) مفهوم خلاقیت روزمره نشنات گرفته است

، های مرتبط با سلامت روانینیز به عنوان یکی از سازه اجتماعی

ین رعایت اصننول و قوان ،به معنای تطابق با مقتضننیات اجتماعی

 2اسننتوبر(. 10اجتماعی اسننت ) ارتباردر فرد و کارایی  ،جامعه

ا دانند که فرد رمیاجتماعی را فرایندی  ینافتگیسنننازش( 26)

فتار بینی کند، رسنننازد تا رفتار دیگران را درک و پیشمیقادر 

و تعنناملننات اجتمنناعی خود را بننه نحو  ،کننندمهننار خود را 

هننای مختلفی دربنناره پژوهش ای تنظیم کننند.یننافتننهسننننازش

 ارتبارهای مطرح شده در این پژوهش انجام شدند مانند: سازه

(، 20های شننخیصننیت )بیتی و فرونهایم، بین خلاقیت و اختلال

با  های دلباننتگیهای شننخصننیتی و سننبکرابطه بین ویژگی

رابطه شخصیت، (، 28،اولری و ویدار) یافتگی زناشوییسنازش

ورنفوت ثساکانا، رضایت زناشویی و احتمال خیانت زناشویی)

 رضننایت و شننخصننیتی ، رابطه صننفات(29، و کناپ و ویتفورد

(، 27 ،اورورکه، اسننمیت و دیلونگیتکلاکاننتون، ) زناشننویی

تنثثیر عوامل اجتماعی در بهبود سنننلامت روان در افراد مبتلا به 

ابعاد  رابطنه، (21، و همکناران گرونبنامای )رفتنارهنای تکناننه

با توجه به مبانی (. 22و  22شنننخصنننیت با نوع اختلال روانی )

نظری و پژوهشی مطرح شده، این پژوهش در صدد آن است تا 

، های شنننخصنننیتیهای پراکنده درباره خلاقیت، ویژگیینافتنه

یافتگی اجتماعی، و سلامت روانی رضنامندی زناشویی، سازش

2. Steuber 
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ن ایمیمدل مفهو را یکپارچه و در قالب مدلی جدید ارائه کند.

شده است.ارائه  1 در شکل پژوهش

 یافتگی اجتماعی و سلامت روانگری رضایت زناشویی، سازشهای شخصیتی و خلاقیت با میانجیویژگی: مدل مفهومی رابطه 1شکل 

 روش 
 حاضر، ازپژوهش کنندگان: ( طرح پژوهش و شررکتالف

 ،نحوه گردآوری اطلنناعنناتنظر هنندف کنناربردی و از نظر 

ند با توجه به اینکه رابطه چ اسننت. توصننیفی از نوع همباننتگی

 برای تعیین مدل متلیر را سننننجیندیم، از معنادلات سننناختاری

 آموزانتمامی دانشجامعه آماری این پژوش شامل  استفاده شد.

)دختر( تیزهوش شننالل در مدارس سننازمان ملی اسننتعدادهای 

)مادران( آنان در سننط  اسننتان  ندرخشننان )سننمپاد( و والدی

بود. این مدارس در  2189به تعداد کل  1292در سنننال  همدان

خواندند، دو دوره تحصنننیلی)اول و دوم متوسنننطنه( درس می

بقه گیری طکار رفته در این پژوهش نمونههگیری بروش نموننه

 تندداش وجود جامعه در که نابتی همان با ها زیرگروه ای بود و

 ز آنا پیدا کردند. حضور نیز نمونه در ،جامعه نماینده عنوان به

با یابی سننناختاری، تا حدود زیادی شنننناسنننی مدلجا که روش

متلیری شنننباهت دارد، از های رگرسنننیون چندبرخی از جنبنه

اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چندمتلیری برای 

                                                           
1. NEO Personality Inventory 

طور هب یابی سنناختاری اسننتفاده شنند.تعیین حجم نمونه در مدل

یابی معادلات ساختاری تعیین حجم شنناسی مدلکلی در روش

گیری مشاهده به ازای هر متلیر اندازه 12تا  2تواند بین نمونه می

که  شده یمترسفرضی  مدل به توجه با ، بنابراینشده تعیین شود

 17 و ،طرفه یک فلش 17بیضننی، 9) اسننت  پارامتر 29 دارای

 هررای ب آلایده حالت در که آنجنایی و از ( دوطرفنه فلش

در  هنمون حجمدر نتیجه  گرفت، نظر در توان می نفر 12 پارامتر

 .شد گرفته نظر در نفر 222 این پژوهش،

 ابزار ب( 

 پرسشنامهکوتاه  ناخه :1نئو شنخصیتی پرسنشننامه کوتاه فرم. 1

 «املیع پنج نامهپرسننش» با عنوان نئو شننخصننیتی ویژگی های

نمرات  تحلیل عاملی براسننناس کهاسنننت  سنننؤال 67 شنننامل

 اجرا 1981 سال در نئو که شنخصنیتی ویژگی های پرسنشننامه

 از حاکی مطالعه چندین نتایج اسنت. آمده دسنت به بود، شنده

 شخصیتی هایویژگی پرسنشنامه هایمقیاس زیر که سنتا آن

 آلفا ( ضننریب22د. مک کرا )ندار خوبی درونی هماننانی ،نئو

 روان برای) 86/7تا  بودن( موافق برای) /.68 بین ی کرونباخ
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 06/7 دامنه در را عامل 2 و ضننریب آلفای این( گراییآزرده

 گزارش را( گراییآزرد روان برای) 80/7 تا( گشودگی برای)

 (22) ملنابناقری، ملنابناقری و جلال منش پژوهش درکردنند. 

 در روز 20 فاصننله در مجدد آزمون -آزمون  اعتبار ضننرایب

 ،02/7 ،08/7 ،82/7ترتیب  به شنناهد فرزندان از نفر 06 مورد

گرایی، گشودگی، گرایی، برونآزرده روان برای 82/7 و 09/7

ای لفکردند. ضنننریب آ و با وجدان بودن گزارش ،موافق بودن

 ،82/7 گراییبرون ،86/7گراییآزردهکرونبنناخ نیز برای روان

 و 80/7 وجدان بودن با ،06/7 بودن موافق ،02/7 گشنننودگی

 است.  آمده دست به 82/7برای کل پرسشنامه 

 توسط رضامندی پرسشنامه: 1زوجیت رضنامندی پرسنشننامه. 2

 گویه 21 پرسشنامه این. شند تنظیم و تهیه 1297 سنال در افروز

 هماران در رضامندی میزان ارزیابی و بررسنی هدف با و دارد

 رضننامندی به مربور محتوایی گویه، هر در. اسننت شننده تهیه

 رتلیکصورت ه گذاری بشیوه نمره. است شده ارائه زناشنویی

 کاملاً و 2 موافق ،2 مخالف ،1 مخالف کاملاً) ایگزینه چهار

همباتگی بین  جهت محاسنبه روایی همزمان، .اسنت( 2 موافق

مقیاس رضننامندی همانننران افروز با پرسنننشننننامه رضنننامندی 

ی امبه دست آمد. ضرایب همباتگی تم 221/7زناشنویی انریچ 

بنا یکندیگر و بنا نمره کل مقیاس رضنننامندی  هنامقیناسخرده

 به 09/7 ،آزمون ایاییپ همانران از لحا  آماری معنادار است.

رونباخ رضنننامندی مقدار آلفای ک(. همچنین 26) آمد دسنننت

به دست  28/7و روایی همگرا  90/7در این پژوهش  زناشنویی

 آمد

بر  ،1262این آزمون درسال  :2مقیاس نگرش خلاقیت عابدی. 2

و از  توسنط عابدی ساخته شد ،2اسناس تئوری خلاقیت تورنس

فرم  .آن زمان تاکنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته اسنننت

، نیلاو در دانشگاه کالیفرنیا توسط ،1992کنونی آن نیز در سال 

 ، 67که  (20)به نقل از  ساخته شده است 2عابدی و اسپیل برگر

                                                           
1. Satisfaction Questionnaire 

2. Abedi Attitude Creation Scale 

3. Torrance Creativity Theory 

4. O'Neill, Abedi and Spielberg 

دامنه نمرات کل خلاقیت دارد و  2، و 1، 7 ایگزینهسنوال سه 

 آزموناز چهار خردهاست. این مقیاس  127تا  7هر آزمونی بین 

 .تشننکیل شننده اسننت پذیریانعطاف و ،ابتکار باننط، سننیالی،

وسط عابدی از طریق آزمون مجدد ت ضنریب اعتبار این آزمون

/.، 82 به ترتیب هاآزموناز خردهبرای هرینک 1262در سنننال 

 ،02/7کرانبنناخ برای سنننیننالی آلفننای  و/. 82/.، و 82/.، 87

به شد. محاسبه  61/7باط  و ،60/7ابتکار  ،61/7پذیری انعطاف

منظور بررسنننی روایی آزمون نیز عابدی با اسنننتفاده از آزمون 

را  26/7ضنننریننب  از طریق روش روایی همزمننان، و تورنس

آزمون خلاقیت  آلفای کرونباخ .(20)بنه نقنل از  کردگزارش 

لازم  به دست آمد. 20/7و روایی همگرا  98/7در این پژوهش 

به ذکر سنننات که در این مطالعه از نمره کل خلاقیت اسنننتفاده 

 شد.  

سلامت  برای سننجش :2مقیاس بهزیانتی روانشنناختی ریف. 2

از فرم کوتاه مقیاس بهزیانتی روانشنناختی ریف استفاده  روان

برای سنننجش شننش ب عد گویه  18ن مقیاس مشننتمل بر شنند. ای

ای از درجه 6شناختی است که بر اساس مقیاسیبهزیانتی روان

ا در نمره بال شود.میپاسخ داده « کاملاً موافق»تا « کاملاً مخالف»

ن شناختی بالا و نمره پاییاین آزمون نشنان دهنده بهزیاتی روان

ای مقدار آلفاسننت. شننناختی پاییننشننان دهنده بهزیاننتی روان

. اسنننت 67/7تا  22/7های این مقیاس بین کرونبناخ زیرمقیاس

سننوالی، حاکی از  18دسننت آمده از بررسننی ناننخه ه نتایج ب

های هر دو ناخه ( عامل89/7تا  07/7بالای ) از  همباتگی نابتاً

مقدار آلفای کرونباخ  (29) و همکناران بنا هم بود. خنانجنانی

به دسنننت  20/7را  و روایی همگرا 89/7را آزمون بهزیانننتی 

 .(28) آورد

این  : 6آموزاناجتماعی دانشیافتگی شپرسنننشننننامه سننناز. 2

آموان را اند که دانش( تدوین کرده27)ستروئیت اپرسشنامه را 

عمومی و نیز در سنننه بعد عاطفی، یافتگی از نظر میزان سنننازش

5  . Short form of Reef psychological well-being 

6  . Social Adjustment Questionnaire for Students in Sin and 

Singh 
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گذاری به کنند. برای نمرهو اجتمناعی ارزینابی می ،آموزشنننی

ای هنمره صنفر، و به پاسخیافتگی شپاسنخ های منطبق بر سناز

شننود. مجموع کل نمرات نشننان لیرمنطبق نمره یک منظور می

عمومی فرد و نمره فرد در هر حوزه نشان  یافتگیسازشدهنده 

در آن حوزه اسنننت. نمره پننایین فرد  یننافتگیسنننازشدهنننده 

دهنده بنالناتر و نمره بالا نشنننان  ینافتگیسنننازشدهننده نشنننان

تر اسنننت . این آزمون در هر سنننه سنننط  پایین یافتگیسنننازش

و آموزشنننی از روایی و پنایایی مناسنننبی  ،اجتمناعی، عناطفی

برخوردار است. سازندگان آزمون ضریب پایایی این آزمون را 

ریچاردسننون به دو نیمه کردن، بازآزمایی و کودر با روش های

پایایی خرده به دسنننت آورده اند.  92/7و  92/7، 92/7ترتینب 

مقیاس های سنننازگاری اجتماعی، عاطفی، آموزشنننی و کل به 

. همچنین گزارش کردننند 92/7و  96/7، 92/7، 92/7ترتیننب 

نفر از متخصصان روانشناسی  27ا روایی محتوایی این آزمون ر

فرم  (22)به نقل از  در ایران قدسننی احقر .(27) اندیید کردهتث

آموزان نفری از دانش 2777 سئوالی این مقیاس را در نمونه 22

با و  مقاطع مختلف تحصنننیلی مورد بررسنننی قرار داده اسنننت

آموز دبیرسنننتانی، دانش 162اجرای این پرسنننشننننامه در مورد 

 و برای 82/7کل  یافتگیسازشضریب آلفای کرونباخ را برای 

، 07/7و اجتماعی به ترتیب  ،آموزشننی، عاطفییافتگی سننازش

 است.گزارش کرده  62/7و  68/7

ری وآردای وگبررسی کتابخانه اولین گام، در: روش اجراج( 

رح به منظورتدوین ط مبانی نظری مربور به متلیرهای پژوهش،

 ،مرتبط و همچنین تندوین مبنانی نظری مفید اولینه پژوهش و

عات موجود در بر اسنناس اطلابعدی،  در قدم صننورت گرفت.

اساس روش  های درخشان )سمپاد(، و برسنازمان ملی اسنتعداد

گیری و تعداد نمونه انتخاب شده، مدارس هدف مشخص نمونه

هماهنگی  ابزار باتهیه  سازی وضنمن آمادهشند. در گام بعدی 

، دانش آموزان گروه نمونه به صننورت گروهی مدارسمدیران 

  شناختیمقیاس بهزیاننتی روان،  آزمون خلاقیت سنهو همزمان 

پس سکردند. تکمیل  رااجتماعی  سنازش یافتگیو پرسنشننامه 

ها به اولیای آزمودنی ارس،مانننئولان مد ضنننمن همناهنگی با

های شننخصننیتی و ویژگیهای آزمون مدرسننه دعوت شنندند و

شننند که البته به دلیل  روی آنان اجرا زناشنننوییرضنننامنندی 

تعدادی از  اجباراً والدین در مدرسنننه، محندودینت حضنننور

توسط  ،موزانآراهنمایی دانش پس از آموزش و ها،پرسنشنامه

به  راسنننت کنهارسنننال شننند. لنازم بنه ذک نوالندی برایآننان 

همچنین افزایش  هننای اخلنناقی پژوهش ومننظورحف  ارزش

اده از نام و نام خانوادگی  ها، به جای استفدقت ارتباطی آزمون

 آموزان و، هریک از دانشکنندگان در این بررسنننیشنننرکت

 شدند. پس مشخص یک کد واحد، ، با اسنتفاده ازآنانوالدین 

ها با پرسنننشننننامهتمنامی  گنذاریهنا و نمرهآوری دادهاز جمع

 افزار اسهمچنین نرم و افزار اسمارت پی ال اسنرماسنتفاده از 

 ها با روش معادلات ساختاریتجزیه و تحلیل داده ،پی اس اس

 انجام شد.

کدهای اخلاقی مطرح  لازم به ذکر اسنت که در این مطالعه

شناسی ایران و آمریکا و سازمان نظام ن روانشنده توسط انجم

 کامل شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مورد توجهروان

هننای زیر در مورد تمننامی قرار گرفننت. بر این اسننناس، مؤلفننه

بیمنناران شنننرکننت کننننده در پژوهش )در هریننک از مراحننل 

( ارایه 2 ،( احترام به اصنننل رازداری1پژوهش( رعایت شننند: 

د چگونگی پژوهش بننه تمننامی اطنلنناعننات کننافنی در منور

نامه کتبی به ( کاننب رضننایت2 ،کنندههای شننرکتآزمودنی

در مورد  ( اراینه اطلناعات لازم2، منظور شنننرکنت در پژوهش

 ، ومحرمانه بودن نتایجمناهینت پژوهش و اطمینان دادن درباره 

ه هنا در صنننورت عندم تمنایل ب( امکنان انصنننراف آزمودنی2

 .پژوهشهمکاری در هر مرحله از 

 هایافته
از معناداری ضننرایب ماننیر این پژوهش برای آزمون فرضنیات 

مدل  ها دراسنتفاده شد. یکی از معیارها سنجش رابطه بین سازه

که  )بخش سننناختاری( اعداد معناداری تی بود، در صنننورتی

 نبیشنتر شنود نشان از صحت رابطه بی 96/1 مقدار این اعداد از

های پژوهش در سط  اطمینان فرضیه تثییدها و در نتیجه سنازه
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ها را فقط صننحت رابطه tتوجه کرد که اعداد د اسننت. بای 92%

توان با آنها ها را نمیدهند اما شنندت رابطه بین سننازهنشننان می

سنننجید و برای این کار باید از معیار دیگری اسننتفاده کرد که 

 Tبرای به دسنننت آوردن شنننود. همچنین در ادامه تشنننری  می

هر  تکراراستفاده شد. 277با  اسنتراپی نیز از آزمون بوتآمار

توان معادل یک را می PLSضننریب ماننیر در مدل سنناختاری 

ات های کمترین مربعضنریب بتای استاندارد شده در رگرسیون

معمولی در نظر گرفت. مانننیرهای سننناختاری که علامت آنها 

پیشنننین اسنننت، یک اعتبار  هایموافق بنا علامت جبری فر 

تجربی بخشنننی بننه مفروضنننات تئوریکی در مورد روابط بین 

دهند. مانننیرهایی که علامت جبری متلیرهنای مکنون ارائه می

 ثییدتآنها بر خلاف انتظار اسنت، فرضیات شکل گرفته قبلی را 

ارائه شده  1کنند. ضنرایب مانیر مدل ساختاری در جدول نمی

 است.
 

 پژوهشمدل  اندازه اثر مسیرهای ساختاری :1جدول

یر های ساختاریمس
 

 ضریب مسیر  

 -  222/7 زناشویی رضامندی  آزردگی روان

 121/7   رضامندی زناشویی گراییبرون

 218/7   زناشویی رضامندی گشودگی

 128/7   زناشویی رضامندی موافق بودن

 727/7   زناشویی رضامندی باوجدان بودن

   269/7 اجتماعی یافتگیسازش زناشویی رضامندی

 669/7   سلامت روانی زناشویی رضامندی

 129/7   خلاقیت زناشویی رضامندی

 226/7   خلاقیت اجتماعی سازش یافتگی

 672/7   خلاقیت روانی سلامت

 -299/7 ییافتگی اجتماعسازش  زناشویی یرضامند یآزردگروان 

 272/7 ییافتگی اجتماعسازش  زناشویی یرضامند ییبرون گرا

 27/7 ییافتگی اجتماعسازش  زناشویی یرضامند یگشودگ

 272/7 ییافتگی اجتماعسازش  زناشویی یرضامند موافق بودن

 27/7 ییافتگی اجتماعسازش  زناشویی یرضامند باوجدان بودن

 -29/7 سلامت روان  زناشویی یرضامند یروان آزردگ

 29/7 سلامت روان  زناشویی یرضامند ییبرون گرا

 296/7 سلامت روان  زناشویی یرضامند یگشودگ

 27/7 سلامت روان  زناشویی یرضامند موافق بودن

 27/7 سلامت روان  زناشویی یرضامند باوجدان بودن

 -169/7 خلاقیت  زناشویی رضامندی آزردگی روان

 168/7 خلاقیت  زناشویی رضامندی  گراییبرون

 169/7 خلاقیت  زناشویی رضامندی  گشودگی

 169/7 خلاقیت  زناشویی رضامندی  موافق بودن

 101/7 خلاقیت  زناشویی رضامندی  باوجدان بودن

 272/7 تیخلاق  ییافتگی اجتماعسازش  زناشویی یرضامند

 022/7 تیخلاق  سلامت روان  زناشویی یرضامند

 

نشننان  1های مربور به ضننریب ماننیر جدول چنانکه داده

ز لیر اه ب ،تمامی ماننیرها دارای ضننریب مثبت هاننتند ،دهدمی

بر  یآزردگروانو  زناشوییآزردگی بر رضنامندی مانیر روان

ن ، که ایزناشنننویی یرضنننامندخلاقیت از طریق متلیر میانجی 

.معکوس است هرابط
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 نمودار ضریب مسیر مدل ساختاری :2شکل 

 

شنود نمودار ضرایب مایر میهمان طور که در شنکل مشناهده 

اثرات کل  2مدل ساختاری به خوبی نشان داده شده است. در جدول 

 مدل پژوهش ارائه شده است.

 پژوهشاثرات کل مدل : 2جدول 

 9 8 0 6 2 2 2 2 1 متلیرهای مکنون

 7-/162 -120/7 -162/7 7-/222 - - - - - آزردگیروان

 172/7 786/7 171/7 122/7 - - - - - گراییبرون

 129/7 122/7 122/7 22/7 - - - - - گشودگی

 171/7 782/7 798/7 120/7 - - - - - موافق بودن

 7272/7 7168/7 7199/7 7292/7 - - - - - باوجدان بودن

 682/7 268/7 60/7 - - - - - - زناشوییرضامندی 

 672/7 - - - - - - - - سلامت روانی

 222/7 - - - - - - - - اجتماعی یافتگیسازش 

 - - - - - - - - - خلاقیت

 

را نشنننان  پژوهشکه اثرات کل مدل  2توجه به جدول  بنا

 یرضننامندشننود، اثر دهد، بیشننترین اثری که مشنناهده میمی

 و دهدرا نشان می 682/7بر خلاقیت اسنت که مقدار  زناشنویی

 افتگییننسننننازشبر  موافق بودنکمترین اثر نیز مربور بننه اثر 

بررسی  ی. برادهدرا نشان می 782/7اجتماعی اسنت که مقدار 

( را از ضرائب مایر) یممانتقتوان اثرات مانتقیم میاثرات لیر

  اثرات کل کم کرد.

 βو  tبا اسننتفاده از آماره  پژوهشهای برای تحلیل فرضننیه

شد های مربور به مدل بررسی صحت و شدت روابط بین سازه

 که نتایج زیر به دست آمد: 

 -222/7دارای اثر منفی )ماتقیم( معادل  یآزردگبعد روان

توان گفت، و میاسننت  مادران زناشننویی یرضننامندبر میزان 

رضننامندی  بر یدر بعد روان آزردگ یتیشننخصنن یهایژگیو

و گشودگی  ییگرابروندر بعد ولی  نقش دارد مادران زناشویی

 مادران زناشویی یرضنامندبر  218/7و  121/7معادل اثر مثبت 

 دارد.
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 با وجدان بودنو  در بعد موافق بودن یتیشخص یهایژگیو

 یرضننامندبر میزان  727/7و  128/7 معادل اثر مثبت ماننتقیم

 یتیشننخصنن یهایژگیوتوان گفت می و مادران دارد زناشنویی

ر با وجدان بودن بو  زناشویی یبر رضنامند موافق بودندر بعد 

 .مادران اثر دارد زناشویی یرضامند

اثر مثبت مانننتقیمی معادل  مادران زناشنننویی یرضنننامند

در  ؛ارددفرزندان دختر  یاجتماع یافتگیسازشبر میزان  269/7

 یاجتماع سننازش یافتگیمادران بر  زناشننویی یرضننامندواقع، 

و  سنننلامت روان فرزندان دختربر میزان  669/7فرزنندان دختر 

 دارد. تثثیر  فرزندان دختر تیخلاقبر  129/7

ت اثر مثبفرزنندان دختر  یاجتمناع سنننازش ینافتگیمیزان 

روان در واقع،  دارد؛بر خلاقیت آنان  226/7مانننتقیمی معادل 

بر خلاقیت آنان  672/7اثر مثبت ماتقیمی معادل فرزندان دختر 

 .دارد

 یواسننطه رضننامنده ب یروان آزردگ یتیشننخصنن یژگیو

اثر  ،فرزندان دختر یاجتماع یافتگیسننازشمادران بر  زناشنویی

جهنت آزمودن تاثیر متلیر میانجی در فرضنننیات زیر، از  دارد.

اسنننتفاده شنننده اسنننت که نانننبت اثر  1VAFای به نام آماره

 سنجد. ماتقیم بر اثر کل را میلیر

رضننننامننندی  قیاز طر آزردگیطبق نتننایج، میزان روان 

 سننازش یافتگی بر -299/7اثر منفی ماننتقیمی معادل  زناشننویی

  .اجتماعی دارد

از  272/7گرایی اثر مثبننت مانننتقیمی معننادل میزان برون

  .اجتماعی دارد سازش یافتگیبر  زناشویی یرضامند طریق

 وییزناش یبواسطه رضامند یگشنودگ یتیشنخصن یژگیو

 سنننازش یافتگیبر  27/7اثر مثبت و مانننتقیمی معادل منادران 

دهد آماری نشنننان می Tآزمون  .دارد فرزندان دختر یاجتماع

تر آماری بزرگ Tاز آنجا که  بنابراین؛ که این اثر معنادار است

قرار دارد، با اطمینان  H1از مقندار بحرانی اسنننت و در نناحیه 

واسطه ه ب یگشودگ یتیشخص یژگیوتوان گفت که یم 999%

                                                           
1. Varince Accunted For 

سنننازش و معناداری بر مادران اثر مثبت  زناشنننویی یرضننامند

 دارد.  فرزندان دختر یاجتماع یافتگی

 ناشوییز یواسطه رضامنده موافق بودن ب یتیشخص یژگیو

 یافتگیسنننازش بر 272/7اثر مثبت و مانننتقیمی معادل مادران 

 و بر خلنناقیننت 27/7معننادل  و فنرزننندان دختر یاجنتنمنناعن

  .دارد فرزندان دختر یاجتماع یافتگیسازش

 یواسننطه رضننامنده ب یآزردگروان یتیشننخصنن یژگیو

سلامت بر  -29/7اثر منفی و مانتقیمی معادل مادران  زناشنویی

دهد که آماری نشنننان می Tآزمون  .دارد روان فرزنندان دختر

 این اثر معنادار است.

 ناشوییز یواسطه رضامنده ب ییگرابرون یتیشخص یژگیو

 یژگیو، در واقع، مادران بر سلامت روان فرزندان دختر اثر دارد

اثر ران ماد زناشویی یواسطه رضامنده ب ییگرابرون یتیشنخص

 سننلامت روان فرزندان دختربر  29/7مثبت و ماننتقیمی معادل 

 دهد که این اثر معنادار است.آماری نشان می Tآزمون  .دارد

ت اثر مثبمادران  زناشویی یواسنطه رضامنده ب یگشنودگ

 .داردسنننلامت روان فرزندان دختر  بر 296/7مانننتقیمی معادل 

موافق دهد که این اثر معنادار است و آماری نشان می Tآزمون 

سنننلامت روان فرزندان بر  27/7معادل بناوجندان بودن  وبودن 

  .دارد تثثیر دختر

اثر مادران  زناشننویی یواسننطه رضننامنده ب یآزردگروان

 فرزنندان دختر تینخلنناقبر  -169/7منفی و مانننتقیمی معننادل 

دهد که این اثر معنادار است و آماری نشان می Tآزمون  .دارد

 زناشویی یواسنطه رضنامنده ب ییگرابرون یتیشنخصن یژگیو

ه ب یگشنننودگو  168/7اثر مثبت و مانننتقیمی معادل منادران 

اثر مثبت و ماتقیمی معادل مادران  زناشویی یواسنطه رضامند

  .دارد فرزندان دختر تیخلاقبر  169/7

اثر مثبت و  زنناشنننویی یرضنننامنند قیاز طر موافق بودن

 که دارد فرزنندان دختر تینخلناقبر  169/7مانننتقیمی معنادل 

 دهد که این اثر معنادار است.آماری نشان می Tآزمون 
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اثر مثبت و  زناشنننویی یرضنننامند قیاز طر باوجدان بودن

 که داردفرزنندان دختر بر خلناقینت  101/7مانننتقیمی معنادل 

 دهد که این اثر معنادار است.آماری نشان می Tآزمون 

 سنننازش یافتگیواسنننطه ه مادران ب زناشنننویی یرضنننامند

فرزندان  تیخلاقبر  272/7اثر مثبت و ماتقیمی معادل  یاجتماع

این اثر معنادار دهد که آماری نشان می Tآزمون که  دارد دختر

 است.

ت اثر مثب واسطه سلامت روانه مادران ب زناشویی یرضامند

 که دارد فرزندان دختر تیخلناقبر  022/7و مانننتقیمی معنادل 

 دهد که این اثر معنادار است.آماری نشان می Tآزمون 

را برای آزمون  PLSخلناصنننه نتنایج حناصنننل از تحلیل 

نتایج کلی  2در جدول  دهد.را نشنننان می پژوهشفرضنننیات 

اعداد معناداری  2در شنننکل  آزمون فرضنننینات این مطنالعه و

 شده است.ارائه ( Tآزمون )
 آزمون فرضیاتنتایج کلی  :3جدول 

 نتیجه β α 2/Z α T پژوهشهرا ی شماره فرضیه                                                 فرضیره

 تثیید 66/2 22/2 771/7 -222/7 زناشوییرضامندی  آزردگیروان  1

 تثیید 177/2 22/2 771/7 121/7 زناشوییرضامندی   گراییبرون 2

 تثیید 96/2 22/2 771/7 218/7 زناشویی رضامندی گشودگی 2

 تثیید 272/2 26/2 71/7 128/7 زناشویی رضامندی بودنموافق  2

 تثیید 926/2 22/2 771/7 727/7 زناشویی رضامندی باوجدان بودن 2

 تثیید 769/09 22/2 771/7 269/7 اجتماعی یافتگیسازش زناشویی رضامندی 6

 تثیید 062/116 22/2 771/7 669/7 سلامت روان  زناشویی رضامندی 0

 تثیید 071/10 22/2 771/7 129/7 خلاقیت  زناشویی رضامندی 8

 تثیید 66/2 22/2 771/7 226/7 خلاقیت  اجتماعی سازش یافتگی 9

 تثیید 820/21 22/2 771/7 672/7 خلاقیت روان سلامت 17

 تثیید 26/29 22/2 771/7 -299/7 اجتماعی یافتگیسازش    زناشوییرضامندی  آزردگیروان  11

 تثیید 28/270 22/2 771/7 272/7 اجتماعی یافتگیسازش   زناشوییرضامندی   گراییبرون 12

 تثیید 27/278 22/2 771/7 27/7 اجتماعی یافتگیسازش    زناشویی رضامندی گشودگی 12

 تثیید 62/18 22/2 771/7 272/7 اجتماعی یافتگیسازش  زناشویی رضامندی موافق بودن 12

 تثیید 20/22 22/2 771/7 27/7 اجتماعی یافتگیسازش   زناشویی رضامندی باوجدان بودن 12

 تثیید 66/22 22/2 771/7 -29/7 روان سلامت  زناشوییرضامندی  آزردگیروان  16

 تثیید 27/262 22/2 771/7 29/7 روان سلامت   زناشوییرضامندی   گراییبرون 10

 تثیید 12/062 22/2 771/7 296/7 روان سلامت   زناشویی رضامندی گشودگی 18

 تثیید 91/111 22/2 771/7 27/7 روان سلامت   زناشویی رضامندی موافق بودن 19

 تثیید 60/22 22/2 771/7 27/7 روان سلامت   زناشویی رضامندی بودنباوجدان  27

 تثیید 72/21 22/2 771/7 -169/7 خلاقیت   زناشویی رضامندی  آزردگی روان 21

 تثیید 02/181 22/2 771/7 168/7 خلاقیت   زناشویی رضامندی  گراییبرون 22

 تثیید 22/222 22/2 771/7 169/7 خلاقیت   زناشویی رضامندی  گشودگی 22

 تثیید 62/12 22/2 771/7 169/7 خلاقیت   زناشویی رضامندی  موافق بودن 22

 تثیید 20/11 22/2 771/7 101/7 خلاقیت   زناشویی رضامندی  باوجدان بودن 22

 تثیید 2/128 22/2 771/7 272/7 خلاقیت   اجتماعی یافتگیسازش    زناشویی رضامندی 26

 تثیید 70/21 22/2 771/7 022/7 خلاقیت روان   سلامت  زناشویی رضامندی 20
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 گیریو نتیجه بحث

هننای بررسنننی تحلیلی رابطننه ویژگی بننا هنندفاین پژوهش 

 والدین با سننلامت روان، زناشننوییشننخصننیتی و رضننامندی 

و میزان خلاقیت فرزندان شالل در در  ،اجتماعی یافتگیسازش

نتایج این مطالعه نشان  انجام شند. مدارس سنمپاد اسنتان همدان

مادران اثر  زناشننوییآزردگی بر میزان رضننامندی روانداد که 

 گرایی،)برون هننامنفی و معننناداری دارد، امننا سننننایر ویژگی

بر رضنننامندی  و بنا وجندان بودن( ،موافق بودن گشنننودگی،

ری اولدر این رابطه  ادران اثر مثبت و معناداری دارد.م زناشویی

یتی های شخصپژوهشی با عنوان رابطه بین ویژگی (28) و ویدار

 دادند. زناشویی انجام یافتگیسازشهای دلبانتگی با و سنبک

بننا آزردگی یننافتننه هننای آنهننا نشنننان دادکننه بین ویژگی روان

ای هننرابطننه منفی و بین ویژگی ،زننناشنننویی یننافتگیسننننازش

 یافتگیسازشپذیری با و مائولیت ،پذیریانعطاف گرایی،برون

نیز ( 29) و همکاران ساکانارابطه مثبت وجود دارد.  ،زناشویی

 ال خیانت زناشوییرضایت زناشویی و احتم رابطه شنخصنیت،

دلپذیر ) دریافتند که بین سطوح پایین توافقرا بررسی کردند و 

و رضنننایت  ،بودن زوجینبودن( و سنننطوح پنایین بنا وجندان 

جود دارد، و بین سنننطوح بننالننای زننناشنننویی رابطننه منفی و

رنجورخویی زوجین و رضننناینت زنناشنننویی رابطه منفی روان

در مطالعه  (27) و همکاران کلاکانننتون همچنین وجود دارد.

ا رضایت گرایی بخود نشان دادند که بین صفت شخصیتی برون

وجود  شخصیتی ارتبار بیشتری زناشویی نابت به دیگر عوامل

دارد. نتایج مطالعه حاضننر با نتایج مطالعات ذکر شننده هماننو 

 است.

ی گرایی با رضایت زناشویبروننتایج همچنین نشان داد که 

 گرایی با هیجانات مثبت ازعامل برون همبانننتگی مثبت دارد.

 ارد.و صمیمیت ارتبار د ،عشق خوش بینی، قبیل بشناش بودن،

گیرننند معمولننا گرایی نمره بننالننایی میدر برونافنرادی کننه 

دهند و دارای و عواطف خود را به راحتی بروز میاحاناسات 

 ل بودن ازاجتماعی بودن و فعاو  قدرت بازداری کمی هانننتند

تمام این موارد بر روابط بین زن خصوصیات این افراد است که 

ثبت مگرایی به صورت برونهمچنین  ثیر مثبتی دارد.ثو شوهر ت

ی نمره گرایبا سلامت هیجانی ارتبار دارد و کاانی که در برون

رایی گکنند بهتر از آنهایی که نمره کمی در برونبالا کاب می

های روزمره کننند قنادر بنه کننار آمندن با تنیدگیکانننب می

 پذیری یا گشننودگی ناننبت به تجربه،انعطافویژگی هاننتند. 

 های درونی،حاننناسدرک ا هنایی مناننند تخیل فعال،ویژگی

 

 ( آزمون مدل ساختاریTمربوط به اعداد معناداری )نمودار : 3 شکل
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تفکر واگرا و تمننایننل و  اننندیشنننی،آزاد خلنناا و مبتکر بودن،

 ای کانننب و تجارتخواسنننت برای تلییر و داشنننتن انگیزه بر

متر وجدان،کشناس یا باهماران وظیفه گیرد.جدید را در بر می

ممکن اسنت انتقاد از همار را برانگیزانند که در نتیجه میزان و 

 نناشنننویی را کناهش می دهد.هنای منفی زینا شننندت تعنامنل

که زیرا  دنکنکمتری ایجاد می یافتگیناشنناسنی، سازشوظیفه

 کوش، و سننختمورد اطمینان پذیر،ماننئولیت این افراد عموماً

 هاتند.

 بننه اسنننتثنننای روان رنجوری، توان گفننتدر نهننایننت می

یفه و وظ ،توافق گشنننودگی، گرایی،هنایی منانند برونویژگی

اجتماعی  شننناسننی که دارای خصننوصننیاتی مانند سننرزندگی،

و پایداری ازدواج اسنت در رضایت  ،ثبات دوسنتی،نوع بودن،

واند تزوجین نقش مهمی دارند و می یافتگیسازشزناشویی و 

 چنگنوننگنی بنرخنورد زوجنینن را بننا عوامننل ایجننادکننننده

 یزناشنننوی یرضنننامند ثیر قرار دهد.تحت تث یافتگیناسنننازش

بت و اثرات مثفرزندان دختر  یاجتماع سازش یافتگیمادران بر 

 (21) و همکاران پژوهش گرونبام؛ در این رابطه معناداری دارد

و  هوش شنرایط تحصیلی، نشنان دادند که شنرایط خانوادگی،

 ت.اجتماعی اس یافتگیسازشگروه هماالان از عوامل موثر بر 

 کیفیت روابط والدین ودر این بین شننرایط خانوادگی از جمله 

در نیز ( 22)کازدین است. فرزندان از اهمیت بیشتری برخوردار

خود بنه این نتیجنه رسنننیندند که روابط بین والدین و  پژوهش

یزیکی، ف ثیر عمیقی بر سلامت روانی،ثت طور خاص،ه فرزندان ب

روابط زناشنننویی  درواقع، ، و هیجانی کودک دارد؛اجتمناعی

عملکرد خوب خانواده را بنا  بخش، سنننننگ زیرینرضننناینت

ثر ؤمروش والدگری  ماننتقیم،طور ماننتقیم یا لیرهنهد که بمی

کنند، روابط فرزندان با یکدیگر و با والدین را را تانننهینل می

بنناعننر رشنننند شننننایانننتگی و توانننایی و بخشنننند، بهبود می

 دئونویهمچنین  شنود.و انطباا در کودکان مییافتگی شسناز

رضنایتی زناشویی با اختلالات هیجانی و نانشنان دادند که  (22)

ه مجموع .اجتماعی فرزندان رابطه دارد یافتگیسنننازشفقندان 

 این مطالعات با نتایج مطالعه حاضر هماو است.

محیطی لبریز از عشق و هایی که خانواده باید توجه داشنت

سالم و سرشار از سنازند، فرزندان زندگی فراهم میعلاقه و سنر

و روابط  داشنننتن رضنننایت زناشنننویی آورند.انرژی به بار می

ر دبنای تربیت فرزندان سالم است. خانوادگی موفق، سنگ زیر

 -هنایی کنه در آنهنا توافق حناکم اسنننت، ارتبار مادرازدواج

کودک مثبت است و احتمال بیشتری دارد که  -کودک و پدر

 .های مشننابه و همکاری متقابل داشننته باشننندپدر و مادر نقش

راد خنانواده بنه خصنننوص زوجین، تثثیر مهمی بر تعناملنات اف

که پدر و مادر  سنننلنامنت روان فرزنندان خنانواده دارد. زمانی

باشنند، از هر نظر آرامش  همراه روابطشننان با مشننکلات کمتری

بیشنتری بر کل خانواده حاکم است و فرزندان در این جو آرام 

به رشنند روانی سننالم خواهند رسننید. از طرفی مادر در خانواده 

اگر در خانواده مادر از جانب  ارتبار بیشننتری با فرزندان دارد.

و دارای  باشنند هماننر و شننرایط زندگی خود مشننکلی نداشننته

 تواند باننتر مانناعد براییی بالا باشنند، میرضننایتمندی زناشننو

ها کند. در بیشنننتر پژوهشروانی سنننالم آننان را فراهم  تحول

 تجربه با عاطفی فرزندان مشکلات که نوعمشخص شده است 

. دارد رابطه زناشننویی والدین هایاز کشننمکش آنان عاطفی

 خصننوص در مادرانهعدم رضننایت زناشننویی در والدین و ب

 خصوص به نوجوانان روانی مشنکلات ایجاد منبعی قوی برای

 اً ی که والدینشان دائمیهاکودکان خانوادهافاردگی آنان است.

 احتمالا برانگیختگی هیجانی منفی را دائماً هانننتند در تعنار 

به  هدر نتیج کنند و قادر نیانننتند خود را نظم دهند وتجربه می

 شود.میو سلامتی در آنان منجر یافتگی شانواع مشکلات ساز

اینن پنژوهنش مننانننند همننه پژوهش هننای علمی دارای 

محدودیت هایی اسنننت که از جمله محدودیت ها عبارت بود 

رویدادی اسننت و ز آنجایی که این پژوهش از نوع پسا( 1از: 

( 2؛ صننورت نگرفته اسننت دسننتکاری متلیر ماننتقل)پیش بین(

 دلیل به دیگر مطالعات از بایاری حاضر همچون مطالعه نتایج

 واقعی مطالعه رفتار جای به خودگزارشی از ابزارهای اسنتفاده

بر  مبتنی هایشننیوه از اسننتفاده به را هاآزمودنی ممکن اسننت

 ؛کرده باشد ترلیب از بدنامی اجتناب و اجتماعی تثیید کانب
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 خصوص والدین(ه ها )بهمکاری ضعیف برخی از آزمودنی( 2

زیاد بودن تعداد سننوالات ( 2 ؛هادر تکمیل کردن پرسننشنننامه

پرسنشنامه پژوهش حاضر سبب شد که انگیزه و حوصله بعضی 

برای جواب دادن به سنننوالات دسنننتخوش تلییر  هاآزمودنیاز 

عدم کنترل برخی متلیرهای مزاحم و اثرگذار خارج ( 2 ؛شننود

وضننعیت  ،از جمله مشننکلات خانوادگی آموزشننگاهاز محیط 

ز ا تواند یکی، میمشنننابهطبقنه اجتمناعی و موارد  اقتصنننادی،

این جامعه آماری ( 6 ؛های پژوهش حاضنننر باشننندمحدودیت

آموزان دوره اول و دوم متوسننطه دانششننامل تمامی پژوهش 

همدان بوده و بنابراین در تعمیم نتایج آن  مدارس سنمپاد استان

 جانب احتیار را رعایتباید به سنایر شهرها و مقاطع تحصیلی 

 12این پژوهش بر روی گروه سنننی  که ( بالاخره این0کرد؛ و 

ه سایر آن ب باید تعمیم نتایجاجرا شده است در نتیجه سال  18تا 

ای هدر هر صورت انجام پژوهش صورت گیرد.سنین با احتیار 

تر و در سنننطوح سننننی و تحیلی متفنناوت و بننا رفع گانننترده

تواند هم بر دقت نتایج و هم بر های این مطالعه، میمحدودیت

 دهی نتایج به دست آمده، کمک کند.تعمیم

 ودشهای پژوهش حاضر پیشنهاد میهمچنین بر اساس یافته

نین و همچهاتند به افراد متقاضی ازدواج که در آستانه ازدواج 

به خصوص آنهایی که دارای  زوج هایی که ازدواج کرده اند،

 رسنانی جامع و کاملی در مورد شننناسایی،اطلاع ،هانتندفرزند 

امندی ، رضهای شخصیتیو نقش ابعاد مختلف ویژگیتعریف 

 در قالبسننلامت روان، و یافتگی اجتماعی، زناشننویی، سننازش

رسننانی اطلاع جمعی،های و رسننانه ،کارگاه ،سننخنرانی کلاس،

بر اساس مدل نهایی به دست آمده در همچنین لازم داده شنود. 

و ل تحو ثر و دخیل در بروز،ثثیر عوامل مؤت این مطنالعه درباره

های شود تلییرات لازم در برنامهپیشنهاد می شکوفایی خلاقیت،

ریزی درسنننی و رسنننمی و لیررسنننمی مندارس )از بعد برنامه

 یرد.صورت گتردباتانی و یا پاییناز سنین پیشآموزشی(، 

 یادکتر نامه پایان از برگرفته پژوهش این: قدردانی و تشررکر

ن و آموزش کودکا شناسیروان رشته ایرج صفایی راد در تخصنصی

تر دک راهنمایی باتحقیقات  علوم و واحد آزاد اسنننتثنایی دانشنننگاه

 .اسننتدکتر للامعلی افروز  مشنناورت وماننعود للامعلی لواسننانی 

 اداره سنننوی از نمونننه افراد روی بر آن اجرای مجوز هنمنچنننین

پننژوهننش بننا کنند  هننمنندان شننننهننر 1ننناحننیننه  وپننرورشآمننوزش

 وسیلهبدین. است شده صادر 2/12/1292در تاریخ  672/22722/277

 کادر از همچنین اسننتان همدان و وپرورشآموزش اداره ماننئولین از

 ما به طرح این اجرای در که نمونه افراد و مدارس مربیان و اداری

 شود.می قدردانی و تشکر ،کردند کمک

این مطالعه  نویاندگان توسط منافع تعار  گونه : هیچمنافع تضاد

 است. نشده بیان
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