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چکیده
متون دینی -اخالقی و همچنین پژوهشهای روانشناختی اخیر بر نقش صبر در ارتقای سالمت روان تأکید
فراوان کردهاند .در پژوهش حاضر مدلی ارائهشده است که در این مدل ،نقش واسطهای مؤلفههای صبر در
ارتباط میان پنج عامل بزرگ شخصیت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مورد بررسی قرارگرفته است.
بنابراین هدف این پژوهش تعیین نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیشبینی راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان با واسطهگری مؤلفههای صبر بوده است .جامعهی آماری پژوهش کلیهی دانشجویان مقطع کارشناسی
دانشگاه پیام نور شیراز که در نیمسال دوم سال تحصیلی  99 -94مشغول تحصیل بودند را شامل میشود .از
میان این افراد ،تعداد  092دانشجو به روش نمونهگیری خوشهای بهعنوان گروه نمونه انتخاب شدند و با تکمیل
فرم کوتاه پرسشنامهی پنج عامل بزرگ شخصیت ،مقیاس صبر و پرسشنامهی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
در این پژوهش شرکت کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که پنج عامل بزرگ شخصیت به غیر از عامل
گشودگی در تجربه توانستند بهصورت مستقیم مؤلفههای صبر و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی
هیجان را پیشبینی نمایند .همچنین عوامل توافق پذیری (β= 2/29؛  ،) P<2/2220وظیفه گرایی (β= 2/24؛
 ) P<2/2220و روان نژندگرایی (β= -2/24؛  ) P<2/220بهصورت غیرمستقیم راهبردهای مثبت تنظیم
شناختی هیجان را پیشبینی نمودند و در این میان ،مؤلفههای متعالی شدن و استقامت نقش واسطهای را ایفا
کردند .راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان نیز توسط عوامل وظیفه گرایی (β= -2/20؛  ) P<2/2220و
روان نژندگرایی (β=2/29؛  ) P<2/2220بهصورت غیرمستقیم پیشبینی شد و مؤلفهی رضایت صبر نقش
واسطهای نشان داد .از یافتههای این پژوهش میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که مؤلفههای صبر میتواند
بهعنوان متغیر واسطهای تأثیر ویژگیهای شخصیتی منفی (مانند ،روان نژندگرایی) بر راهبردهای تنظیم هیجان
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را تعدیل و اثرات ویژگیهای شخصیتی مثبت (مانند ،توافق پذیری و وظیفه گرایی) بر این راهبردها را تقویت
نماید .بنابراین به روانشناسان پیشنهاد میشود که بهمنظور افزایش توانایی مراجعان در تنظیم هیجانات خویش
از راهبردهای آموزشی صبر استفاده کنند.

واژگان كلیدي :صبر ،مؤلفههای صبر ،پنج عامل بزرگ شخصیت ،راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان.

مقدمه
شخصیت گرایشها و خصوصیات پایداری است که تعیینکنندهی تشابهات و تفاوتها در
رفتارهای روانشناختی (افکار ،عواطف و اعمال) افراد است و اینگونه رفتارها در طول زمان
تداوم دارند و بهراحتی نمیتوان آنها را تنها پیامد فشارهای اجتماعی و زیستی لحظهای در
نظر گرفت (مدی .)0992 ،0تحول نظریههای شخصیت و پیشرفت در روشهای اندازهگیری
و تحلیلهای آماری منجر به پدیداری یکی از نافذترین نظریههای شخصیتی معاصر گردید
که با اصطالح مدل پنج عامل بزرگ شخصیت ) 0(FFMیا پنج بزرگ معروف شده است.
مدل پنج عامل بزرگ شخصیت در سالهای اخیر بهعنوان رویکردی پرطرفدار و قدرتمند
برای مطالعهی ویژگیهای شخصیتی مورد توجه بسیاری از روانشناسان قرار گرفته است .پنج
عامل بزرگ شخصیت اغلب با عناوین روان نژندگرایی) ،9(Nبرونگرایی) ،4(Eگشودگی
در تجربه) ،5(Oتوافق پذیری) 2(Aو وظیفه گرایی ) 0(Cمعرفی میشوند .
با توجه به اینکه پنج عامل بزرگ شخصیت بهعنوان متغیری مهم در پژوهشهای مختلف
مورد بررسی علمی قرار گرفته و ارتباط این صفات شخصیتی با دیگر متغیرهای روانشناختی
مورد توجه روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است ،مبحث شخصیت و هیجان نیز
موضوعی است که توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده است .پژوهشگران عالقمند
هستند که در مورد ارتباط شخصیت و راهبردهای تنظیم هیجان اطالعاتی داشته باشند .تنظیم
هیجان به معنی فرآیندهایی است که از طریق آنها فرد هیجانهای خود را ارزیابی ،نظارت
1. Maddi
)2. Five factor model (FFM
3. neuroticism
4. extraversion
5. openness to experience
6. agreeableness
7. conscientiousness
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و حفظ میکند و یا این هیجانات را تغییر میدهد (تامسون .)0994 ،0در پژوهشهای مختلف
ارتباط میان پنج عامل بزرگ شخصیت و راهبردهای تنظیم هیجان مورد بررسی قرار گرفته
است .بهعنوان مثال ،پژوهش کوکونن و پالکینن )0220( 0نشان داد که روان نژندگرایی
مهمترین صفت شخصیتی در ارتباط با تنظیم هیجان است .پژوهشهای جانسن )0209( 9و
نریمانی و همکاران ( )0992نیز نشان داد که تنظیم هیجان منفی با روان نژندگرایی مرتبط
است .همچنین پژوهشها (جانسن0209 ،؛ گرشم و گالون0200 ،4؛ وانگ ،شی و لی)0229 ،5
نشان دادهاند که برونگرایی با تنظیم هیجان مثبت و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان مرتبط
است .عامل وظیفه گرایی نیز با عاطفهی مثبت (استیل ،اشمیت و شولتز )0222 ،2و راهبردهای
تنظیم هیجان انتخاب موقعیت و تغییر موقعیت (جان وگراس )0220 ،0رابطه نشان داده است.
همچنین در پژوهش گرشم و گالون ( )0200عامل وظیفه گرایی با راهبرد تنظیم هیجان
ارزیابی مجدد 2همبستگی مثبت معنادار و با راهبرد تنظیم هیجانی سرکوبی 9همبستگی منفی
معنادار نشان داد .در مورد عاملهای توافق پذیری و گشودگی در تجربه نیز تحقیقات (مانند،
واتر و شرودرآب )0205 ،02نشان داده که این دو عامل پیشبینی کنندهی راهبردهای مؤثر
تنظیم هیجان هستند .
بهطورکلی میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که عامل روان نژندگرایی با راهبردهای
منفی تنظیم هیجان یا مشکل در تنظیم هیجان و عوامل برونگرایی ،توافقپذیری ،وظیفهگرایی
و گشودگی در تجربه با راهبردهای مثبت و مفید تنظیم هیجان مرتبط است .اما علیرغم
شواهد زیاد در مورد اهمیت عوامل شخصیتی در تنظیم هیجان ،بررسی این مسئله که چگونه
یا چرا بین صفات شخصیت و تنظیم هیجان ارتباط وجود دارد ،ضروری هست (کوکونن و
پالکینن .)0220 ،بنابراین بررسی این موضوع که شخصیت از طریق چه سازوکارهایی
راهبردهای تنظیم هیجان را پیشبینی میکند ،از اهمیت بسزایی برخوردار است .در این راستا
1. Thompson
2. Kokkonen & Pulkkinen
3. Johnsen
4. Gresham & Gullone
5. Wang, Shi, & Li
6. Steel, Schmidt & Shultz
7. John & Gross
8. reappraisal
9. suppression
10. Vater & Schroder-Abe
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در پژوهش حاضر مدلی ارائه گردیده است که در این مدل صبر و مؤلفههای آن بهعنوان
متغیر واسطهای در نظر گرفته شده است .بهعبارتدیگر ،در این پژوهش این مسئله مورد
بررسی قرار گرفته است که آیا مؤلفههای صبر میتواند بهعنوان متغیر واسطهای تأثیر
ویژگیهای شخصیتی منفی (مانند ،روان نژندگرایی) بر راهبردهای تنظیم هیجان را تعدیل و
اثرات ویژگیهای شخصیتی مثبت (مانند ،برونگرایی ،توافق پذیری ،وظیفه گرایی و
گشودگی در تجربه) بر این راهبردها را تقویت نماید.
صبر فضیلتی اخالقی است و به استقامت ،شکیبایی ،خویشتنداری ،رضایت و متعالی
شدن فرد در موقعیتهایی اشاره دارد که برای او دشوار و ناخوشایند است (خرمائی و فرمانی،
 0999ج) .در این تعریف ،صبر فرآیند فعاالنهای است که موجب میشود فرد در مواجهه با
موقعیتهای دشوار و گاه غیرقابل تغییر ناله و شکایت نکرده و بردباری ورزد ،همچنین در
انجام امور و فعالیتها پایداری و ثبات داشته و در مقابل خواستهها و امیال درونی
خویشتنداری نماید و سختیها و نامالیمات را وسیلهای برای رسیدن به تعالی قرار دهد.
جدیدترین مدل مطرحشده در مورد صبر توسط خرمائی ،فرمانی و سلطانی (0999ب)
ارائهشده است .در این مدل با استناد به کلیهی آیات مرتبط با صبر در قرآن کریم ،صبر به
پنج مؤلفه تقسیمشده است که این مؤلفهها عبارتاند از :متعالی شدن (تحمل سختیها،
مصائب و نامالیمات جهت رسیدن به قرب الهی و رشد معنوی)؛ شکیبایی (بردباری و تحمل
مصائب و سختیها) ،رضایت (پذیرش وضع موجود بدون گله و شکایت و قبول آنچه که
فرد دارد) ،استقامت (پایداری و ثبات در انجام امور و مداومت در کار و فعالیت) و درنگ
(خویشتنداری در مقابل خواستهها و کنترل امیال درونی) .پژوهشها (خرمائی و فرمانی،
 0999ج؛ آقابابایی ،تبیک و حاتمی0999 ،؛ اشنیتکر )0200 ،0نشاندهندهی ارتباط معنادار
پنج عامل بزرگ شخصیت و مؤلفههای صبر بوده است .همچنین در پژوهش حق جو ()0990
نشان داده شد که مؤلفههای صبر با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ارتباط معنادار دارد.
با توجه به آنچه در باال ذکر شد ،یکی از موضوعات مورد سؤال در این پژوهش بررسی
این مسئله است که شخصیت از طریق چه سازوکارهایی راهبردهای تنظیم هیجان را پیشبینی
میکند و با در نظر گرفتن ارتباط میان مؤلفههای صبر با شخصیت و راهبردهای تنظیم هیجان
و مدنظر قرار دادن این یافته که صبر از افراد در مقابل عاطفه منفی محافظت میکند و عاطفه
1. Schnitker
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مثبت را افزایش میدهد (اشنیتکر0200 ،؛ اشنیتکر و امونز ،)0220 ،0در این پژوهش نقش
واسطهای مؤلفههای صبر در ارتباط میان پنج عامل بزرگ شخصیت و راهبردهای تنظیم
شناختی هیجان مورد بررسی قرار گرفته است .بررسی این موضوع میتواند راهگشای
پیریزی راهکارهای تربیتی -درمانی صبر در کاهش راهبردهای منفی تنظیم هیجان و تقویت
راهبردهای مؤثر تنظیم هیجان با توجه به ویژگیهای شخصیتی مراجعان گردد .از طرف
دیگر ،شناخت پیشایندها و پسایندهای صبر میتواند موجب توسعه بیشتر دانش در این حوزه
شود و این مسئله راهگشای طراحی راهکارهای درمانی خواهد گردید.

روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی از طریق الگویابی معادالت ساختاری 0میباشد .در این
پژوهش یک متغیر مستقل یا برون زاد (پنج عامل بزرگ شخصیت) ،یک متغیر واسطه
(مؤلفههای صبر) و یک متغیر وابسته یا درونزاد (راهبردهای تنظیم شناختی هیجان) وجود
دارد.
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری

جامعهی آماری پژوهش کلیهی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور شیراز که در
نیمسال دوم سال تحصیلی  99 -94مشغول تحصیل بودند را شامل میشود .با در نظر گرفتن
این مسئله که حداقل حجم نمونه در مدل معادالت ساختاری بر اساس عاملها تعیین میشود
و نه متغیرها و حدود  02نمونه برای هر عامل الزم است (جکسون ،)0229 ،9بنابراین با توجه
به  00عامل موجود در مدل پژوهش حاضر تعداد  092دانشجو به روش نمونهگیری خوشهای
بهعنوان گروه نمونه انتخاب شدند .بهطوریکه از بین کلیهی رشتههای موجود در دانشگاه،
تعداد  02رشته به تصادف انتخاب و سپس دو ورودی از دانشجویان در هر یک از رشتههای
منتخب بهتصادف انتخاب گردید و کلیهی دانشجویان این ورودیها بهعنوان گروه نمونه
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش را تکمیل کردند .
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش به قرار زیر میباشد:

1. Emmons
)2. Structural Equation Modeling (SEM
3. Jackson
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 -1فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت :پرسشنامهی پنج عامل بزرگ
شخصیت توسط گلدبرگ )0999( 0ساخته شد .در ایران خرمائی ( )0925روایی و پایایی این
پرسشنامه را مورد بررسی قرار داد .خرمائی و فرمانی (0999ب) براساس نتایج پژوهش
خرمائی ( )0925با انتخاب گویههایی از پرسشنامه گلدبرگ ( )0999فرم کوتاهتری را از
این پرسشنامه تهیه کردند .نتایج تحلیل عاملی این محققان نشاندهندهی استقالل پنج عامل
بزرگ شخصیت بود .همچنین از میان  05گویه 4 ،گویه به علت عدم بارگذاری عاملی مناسب
بر روی عامل مورد نظر حذف شدند و مجموع گویهها به  00گویه تقلیل یافت .پنج عامل در
مجموع  22/92درصد واریانس کل نمونه را توضیح داده است .نتایج بررسی پایایی فرم کوتاه
پرسشنامهی پنج عامل بزرگ شخصیت نشان داد که ضرایب آلفا برای روان نژندگرایی و
توافقپذیری  2/29و وظیفهگرایی  2/20بوده است و در نهایت ضرایب آلفا برای عوامل
برونگرایی و گشودگی در تجربه به ترتیب  2/00و  2/29محاسبهشده است (خرمائی و
فرمانی0999 ،ب) .در پژوهش حاضر نیز ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس روان
نژندگرایی ،توافق پذیری ،وظیفهگرایی ،برونگرایی و گشودگی در تجربه به ترتیب ،2/29
 ،2/40 ،2/20 ،2/20و  2/99محاسبه گردید.
 -2مقیاس صبر :این مقیاس با استفاده از مؤلفههای قرآنی و روایتی صبر توسط خرمائی،
فرمانی و سلطانی (0999ب) تهیهشده است .این محققان بهمنظور ساخت این مقیاس در ابتدا،
کلیهی آیات مرتبط با صبر در قرآن کریم را مشخص نمودند .مفاهیم کلیدی که کلیهی
آیات مرتبط با صبر بر آن تأکید دارند ،را استخراج کردند .سپس از این مفاهیم کلیدی برای
تدوین عباراتی که گویای این مفاهیم باشند ،استفاده نمودند .همچنین مفاهیمی که با یکدیگر
مشابهت داشتند را حذف نموده و نهایتاً این عبارتها را در قالب  05گویه براساس مقیاس
درجهبندی لیکرت از کامالً درست تا کامالً نادرست تنظیم کردند و ویژگیهای روانسنجی
آن را بر روی دانشجویان مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحلیل عاملی مقیاس صبر به روش
مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واریماکس نشاندهندهی وجود  5مؤلفهی صبر بود که به
ترتیب متعالی شدن ،شکیبایی ،رضایت ،استقامت و درنگ نامگذاری شدند .همچنین نتایج
همسانی درونی شواهدی مبنی بر روایی همگرا و افتراقی مقیاس صبر فراهم نمود .بهمنظور
سنجش پایایی مقیاس صبر از روش محاسبهی ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد .ضرایب
1. Goldberg
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آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسها از  2/22تا  2/24و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس
نیز  2/22محاسبه شد (خرمائی ،فرمانی و سلطانی0999 ،ب) .همچنین در پژوهش حاضر
ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسها از  2/92تا  2/25و ضریب آلفای کرونباخ کل 2/00
محاسبه گردید.
 -3پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان :این پرسشنامه توسط گرانفسکی،
کریچ و اسپین هاون )0220( 0تدوین شده است .این ابزار پرسشنامهای چندبعدی و ابزاری
خود گزارشی است که دارای  92ماده میباشد .مقیاس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نه
راهبرد شناختی خودسرزنش گری( 0افکار مربوط به سرزنش خود به خاطر آن چه فرد تجربه
کرده است) ،دیگر سرزنشگری( 9افکار مربوط به سرزنش محیط یا دیگران به خاطر آن چه
فرد تجربه کرده است) ،نشخوارگری( 4تمرکز بر احساسات و افکار مرتبط با تجربههای
منفی) ،فاجعه انگاری( 5افکار مربوط به جنبههای دهشتناک آنچه فرد تجربه کرده است)،
اتخاذ دیدگاه( 2اتخاذ این دیدگاه که وقتی یک سری عوامل باهم همراه شوند و یا نقش یک
سری عوامل ضعیف شود ،اتفاقی خواهد افتاد) ،تمرکز مجدد مثبت( 0فکر کردن به تجربههای
مثبت بهجای آنچه واقعاً تجربهشده است) ،ارزیابی مجدد مثبت( 2دادن معنی مثبت به یک
تجربه بر حسب رشد شخصی) ،پذیرش( 9پذیرفتن و رضایت دادن به آن چه پیشآمده است)،
تمرکز مجدد بر برنامهریزی( 02فکر کردن به گامهایی که باید برای نحوه مدیریت تجربه
منفی برداشته شوند) را ارزیابی میکند .نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی نه عامل
پیشبینیشده را مشخص کرد .همچنین پایایی این ابزار مطلوب گزارششده است
(گرانفسکی و کریچ0220 ،؛ گرانفسکی ،کریچ و اسپین هاون .)0220 ،همچنین گرانفسکی،
کریچ و اسپین هاون ( )0220معتقدند که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان را میتوان هم در
امتداد یک بعد (مقابله شناختی) در نظر گرفت و هم به دو نوع راهبرد مقابلهای "بیشتر سازش
1. Granefski, Kraaij & Spinhoven
2. self blame
3. other blame
4. rumination
5. catastrophizing
6. putting into perspective
7. positive refocusing
8. positive reappraisal
9. acceptance
10. refocus on planning
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یافته " یا مثبت و "کمتر سازش یافته" یا منفی تقسیم نمود .راهبردهای مقابلهی بیشتر سازش
یافته شامل تمرکز مجدد مثبت ،ارزیابی مجدد مثبت ،کماهمیت شماری ،برنامهریزی و
پذیرش هستند؛ و خودسرزنشگری ،دیگر سرزنشگری ،نشخوارگری و فاجعه نمایی از
راهبردهای مقابلهای کمتر سازش یافته محسوب میشوند .راهبردهای مثبت با افسردگی و
اضطراب رابطه منفی و راهبردهای منفی با افسردگی و اضطراب رابطه مثبت نشان دادند.
ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه در ایران توسط یوسفی ( )0925مورد بررسی قرار
گرفته است .این محقق پایایی این ابزار را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ کل 2/20
گزارش کرده است .روایی این پرسشنامه در فرهنگ ایرانی نیز مطلوب گزارششده است
(یوسفی .)0925 ،همچنین در پژوهش حاضر ،پایایی خرده مقیاس راهبردهای مثبت تنظیم
شناختی هیجان  2/22و پایایی خرده مقیاس راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان 2/00
محاسبه گردید.
برای تجزیه و تحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی ،از شاخصهای میانگین ،انحراف
استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و در بخش آمار استنباطی از روش تحلیل مسیر در
مدل معادالت ساختاری استفادهشده است .همچنین عملیات تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده
از نرمافزارهای آماری  SPSS 16و  Amosصورت گرفته است.

یافتههاي پژوهش
شرکتکنندگان در این پژوهش شامل  092دانشجو ( 020نفر دانشجوی دختر و  29نفر
دانشجوی پسر) بود که میانگین سنی آنها  09/22سال با انحراف استاندارد  4/90میباشد .از
بین افراد گروه نمونه  22/20درصد مجرد و  99/09درصد متأهل بودند .یافتههای توصیفی
پنج عامل بزرگ شخصیت ،مؤلفههای صبر و مؤلفههای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
شامل میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرهها در جدول  0آمده است.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرههای دانشجویان در متغیرهای مورد مطالعه
متغیر

شخصیت

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

روان نژندگرایی

00/90

9/24

4

02

برون گرایی

02/20

4/00

5

24
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توافق پذیری

05/24

9/20

2

05

وظیفه گرایی

04/49

9/00

2

02

04/90

9/20

5

50

متعالی شدن

92/09

5/92

00

29

شکیبایی

02/22

4/59

2

29

رضایت

00/05

9/92

4

02

استقامت

02/54

0/00

9

02

درنگ

02/24

0/09

9

05

راهبردهای مثبت

20/50

9/02

92

025

راهبردهای منفی

42/00

9/02

00

94

گشودگی در
تجربه

صبر
راهبردهای تنظیم
شناختی هیجان
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جدول .2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

برون گرایی
توافق پذیری

-2/20

متغیرها

روان نژندگرایی
**-2/02

0
**2/04

روان نژندگرایی

0

برون گرایی

توافق پذیری
0

وظیفه گرایی

گشودگی

متعالی شدن

شکیبایی

رضایت

استقامت

درنگ

راهبردهای مثبت

راهبردهای منفی
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وظیفه گرایی

**-2/09

2/20

**2/44

0

گشودگی

-2/20

*2/04

**2/02

**2/02

0

متعالی شدن

-2/22

*2/09

**2/99

**2/04

2/29

0

شکیبایی

**-2/90

2/02

**2/00

**2/02

2/25

**2/04

0

رضایت

**-2/90

2/25

**2/02

**2/92

2/20

**2/02

**2/52

0

استقامت

**-2/09

*2/00

**2/00

**2/02

2/24

**2/90

**2/00

**2/42

0

**2/02

**2/02

**2/02

2/22

**2/42

**2/09

**2/00

*-2/00

-2/20

-2/20

**-2/00

**-2/92

مثبت

راهبردهای

*-2/09

*2/04

منفی

راهبردهای

**2/02

-2/20

درنگ

-2/224

-2/25

**2/00

**2/09

-2/22

**2/02

2/20

**2/00

**2/02

**2/94

**-2/02

-2/02

0

**2/00

0

2/22

0

** P<2/20

* P<2/25
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بهمنظور تعیین رابطهی بین متغیرهای پژوهش نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شد که نتایج آن در جدول  0نشان دادهشده است .همانگونه که در جدول  0مالحظه
میشود ،میان پنج عامل بزرگ شخصیت و مؤلفههای صبر و همچنین بین پنج عامل بزرگ
شخصیت و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان همبستگی معنادار وجود داشت.
عالوه بر این ،راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان با تمامی مؤلفههای صبر همبستگی مثبت
معنادار نشان داد ( .) P< 2/20میان راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان با مؤلفههای
شکیبایی ،رضایت و استقامت صبر نیز همبستگی منفی معنادار ( ) P< 2/20وجود داشت.
بهمنظور بررسی مدل پیشنهادی از روش تحلیل مسیر استفاده شد .مدل نهایی پژوهش در
شکل  0ارائهشده است.

شکل .1مدل نهایی پژوهش (پیشبینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان براساس پنج عامل بزرگ
شخصیت با واسطهگری مؤلفههای صبر)
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جدول  .3شاخصهای برازش مدل

شاخص

مجذور کای () 0χ

درجه آزادی ()df

00/90

2/2220

0/90

2/29

2/99

2/92

2/90

2/99

92

سطح معناداری ()P

آزادی()CMIN/DF

کای مربع بهنجار شده بر درجه

شاخص برازش نرم شده ()NFI

شاخص برازش فزاینده ()IFI

()AGFI
شاخص نیکویی برازش ()GFI

شاخص نیکویی برازش تعدیلشده

()RMSEA
شاخص برازش تطبیقی ()CFI

ریشه دوم میانگین خطای تقریب
2/22

مقدار

شاخصهای برازش مدل در جدول  9نشان داده شده است .نتایج این جدول نشان
میدهد که این مدل از برازش خوبی برخوردار است.
جدول .4اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش
مسیر

اثر مستقیم

توافق پذیری

2/90

روان نژندگرایی

-2/90

سطح
معناداری

اثر غیرمستقیم

سطح
معناداری

اثر کل

سطح
معناداری

بر متعالی شدن:
2/220

----

----

2/90

2/220

بر شکیبایی:
2/220

----

----

-2/90

2/220

بر رضایت:
وظیفه گرایی

2/00

2/2220

----

----

2/00

2/2220

روان نژندگرایی

-2/02

2/2220

----

----

-2/02

2/2220

وظیفه گرایی

2/02

بر استقامت:
2/2220

----

----

2/02

2/2220
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-2/02

2/229

----

----
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-2/02

2/229

بر درنگ:
برون گرایی

-2/09

2/29

----

----

-2/09

2/29

توافق پذیری

2/05

2/2220

----

----

2/05

2/2220

بر راهبردهای مثبت:
توافق پذیری

2/02

2/20

2/29

2/2220

2/04

2/2220

وظیفه گرایی

----

----

2/24

2/2220

2/24

2/2220

روان نژندگرایی

----

----

-2/24

2/220

-2/24

2/220

بر راهبردهای منفی:
وظیفه گرایی

----

----

-2/20

2/2220

-2/20

2/2220

روان نژندگرایی

2/02

2/225

2/29

2/2220

2/04

2/2220

بر راهبردهای مثبت:
متعالی شدن

2/02

2/220

----

----

2/02

2/220

استقامت

2/00

2/2220

----

----

2/00

2/2220

رضایت

-2/90

بر راهبردهای منفی:
2/2220

----

----

-2/90

2/2220

براساس نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش ،اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل
بهدستآمده برای متغیرهای پژوهش در جدول  4ارائهشده است .بر طبق نتایج این جدول،
از بین پنج عامل بزرگ شخصیت ،چهار عامل توانستند مؤلفههای صبر را پیشبینی نمایند .به
این صورت که برون گرایی بهطور منفی پیشبینی کنندهی مؤلفهی درنگ صبر بود (-2/09
=β؛  .) P<2/25عامل توافق پذیری نیز پیشبینی کنندهی مثبت متعالی شدن (β= 2/90؛
 )P<2/220و درنگ (β= 2/05؛  )P<2/2220بود .همچنین عامل وظیفه گرایی مؤلفههای
رضایت (β= 2/00؛  ) P<2/2220و استقامت (β= 2/02؛  )P<2/2220را بهصورت مثبت
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پیشبینی کرد .عامل روان نژندگرایی نیز پیشبینی کنندهی منفی مؤلفههای شکیبایی (-2/90

=β؛  ،)P<2/220رضایت (β= -2/02؛  )P<2/2220و استقامت (β= -2/02؛  )P<2/20بود.

عالوه بر این ،توافق پذیری بهطور مستقیم پیشبینی کنندهی مثبت (β= 2/02؛ )P<2/20

راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان بود و روان نژندگرایی نیز بهطور مستقیم و مثبت
(β= 2/02؛  )P<2/20راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان را پیشبینی نمود.

نتایج جدول  4در مورد نقش پیشبینی کنندگی مؤلفههای صبر نشان داد که مؤلفههای
متعالی شدن (β= 2/02؛  ) P<2/220و استقامت (β= 2/00؛  ) P<2/2220راهبردهای مثبت

تنظیم شناختی هیجان را بهطور مثبت پیشبینی کردند و مؤلفهی رضایت (β= -2/90؛
 ) P<2/2220نیز پیشبینی کنندهی منفی راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان بود.
همچنین بر طبق نتایج جدول  ،4مؤلفههای صبر توانستند در ارتباط میان شخصیت و
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نقش واسطهای ایفا نمایند .بدینصورت که عوامل
توافقپذیری (β= 2/29؛  ،)P<2/2220وظیفه گرایی (β= 2/24؛  ) P<2/2220و روان
نژندگرایی (β= -2/24؛  )P<2/220بهصورت غیرمستقیم راهبردهای مثبت تنظیم شناختی

هیجان را پیشبینی نمودند .قابلذکر است که توافق پذیری و وظیفه گرایی پیشبینی کنندهی
مثبت و روان نژندگرایی پیشبینی کنندهی منفی بودند و در این میان ،مؤلفههای متعالی شدن
و استقامت نقش واسطهای را ایفا کردند.
راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان توسط عوامل وظیفه گرایی (β=-2/20؛
 )P<2/2220و روان نژندگرایی (β=2/29؛  )P<2/2220بهصورت غیرمستقیم پیشبینی شد.
وظیفهگرایی پیشبینیکنندهی منفی و روان نژندگرایی پیشبینیکنندهی مثبت بودند و
مؤلفهی رضایت صبر نقش واسطهای نشان داد.

بحث و نتیجهگیري
هدف نهایی این پژوهش ،ارائهی مدلی در مورد نقش واسطهای صبر در ارتباط میان پنج
عامل بزرگ شخصیت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود .مدل حاضر براساس مبانی
نظری و تحقیقات انجامشده تدوین گردیده است .صبر از جمله مفاهیم دینی -اخالقی است
که در دین اسالم مورد تأکید فراوان قرار گرفته است بهطوریکه صبر و مشتقات آن 029
بار و در  99آیه قرآن کریم آورده شده است .اهمیت صبر به حدی است که حضرت علی

نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان...

44

(ع) آن را بهمنزله سر برای بدن تشبیه میفرمایند« :نقش صبر در کارها همانند نقش سر در
بدن است ،هم چنانکه اگر سر از بدن جدا شود ،بدن از بین میرود ،صبر نیز هر گاه همراه
کارها نباشد ،کارها تباه میگردد» (کلینی .)0920 ،پژوهشهای مختلف روانشناختی در
حوزهی صبر در حال گسترش است .در این پژوهشها اهمیت و کارآمدی صبر در کاهش
اضطراب و افسردگی (حسین ثابت0920 ،؛ سلطان نصیر ،علیزاده عصار و رحمتی،)0999 ،
صبر و رابطه منفی آن با ناامیدی (خرمائی ،فرمانی و سلطانی0999 ،الف؛ خرمائی و فرمانی،
0999الف) ،صبر و رابطه مثبت آن با امیدواری (غباری بناب و خدایاری فرد0909 ،؛ خرمائی،
زارعی ،مهدی یار و فرمانی ،)0999 ،صبر و رضایت زناشویی (فرمانی ،خرمائی و دوکوهکی،
 ،)0999صبر و سالمت روان (فرمانی ،خرمائی و بانشی0999 ،؛ فرمانی و پانی ،)0994 ،صبر
و خودکنترلی (خرمائی ،فرمانی و یزدانی )0200 ،و صبر و اهمالکاری دانش آموزان
(فرمانی ،درخشان و خرمائی )0994 ،مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج تحلیل بعد از برازش کامل دادههای مدل مورد نظر نشان داد که مؤلفههای صبر
میتواند در ارتباط میان شخصیت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نقش واسطهای ایفا
کند .بر طبق این نتایج از بین پنج عامل بزرگ شخصیت ،عوامل توافقپذیری ،وظیفهگرایی
و روان نژندگرایی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان اثر مستقیم و غیرمستقیم نشان دادند.
بهعبارتدیگر ،توافقپذیری بهصورت مستقیم و غیرمستقیم راهبردهای مثبت تنظیم شناختی
هیجان را پیشبینی نمود .تأثیر غیرمستقیم توافقپذیری بر راهبردهای مثبت تنظیم شناختی
هیجان از طریق نقش واسطهای مؤلفهی متعالی شدن صبر صورت گرفته است .از این یافته
میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که افراد توافق پذیر با ویژگیهایی مانند نوعدوستی،
همدلی ،فروتنی و همراهی بیشتر احتمال دارد که سختیها ،مصائب و نامالیمات را بهمنظور
تعالی ،رسیدن به قرب الهی و یا رشد معنوی تحمل کنند (متعالی شدن) و درنتیجه اینگونه
افراد سعی میکنند به تجارب ناخوشایند و مشکالت خویش معنی مثبت بدهند (راهبرد
ارزیابی مجدد مثبت) ،نامالیمات را بپذیرند (راهبرد پذیرش) و برای مدیریت تجارب منفی
خود برنامهریزی نمایند (راهبرد تمرکز مجدد بر برنامهریزی) .بنابراین در اینجا مؤلفهی متعالی
شدن تأثیر ویژگی شخصیتی توافقپذیری بر استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان را
تقویت نموده است.
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عالوه بر آنچه مطرح شد ،نتایج نشان داد که عامل شخصیتی وظیفهگرایی تأثیر
غیرمستقیم بر هر دو راهبرد تنظیم شناختی هیجان داشت .این عامل باواسطهگری مؤلفهی
استقامت صبر توانست راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان را بهصورت مثبت پیشبینی
نماید .همچنین عامل وظیفهگرایی با واسطهگری مؤلفهی رضایت صبر راهبردهای منفی
تنظیم شناختی هیجان را بهصورت منفی پیشبینی کرد .به عبارت دیگر ،افراد پایبند به اصول
اخالقی ،سختکوش ،هدفمند ،و وظیفهشناس در انجام امور خویش پایداری و ثبات قدم
دارند و علیرغم مواجهه با سختیها ،در رسیدن به اهداف خویش مداومت نشان میدهند
(مؤلفه استقامت) .همچنین اینگونه افراد از زندگی خویش رضایت بیشتری دارند و کمتر
احتمال دارد که از کمبود پول و امکانات گله و شکایت کنند (مؤلفهی رضایت) .بنابراین
اینگونه افراد در هنگام مواجهه با تجارب ناخوشایند ،بیشتر تمایل دارند که از راهبردهای
مثبت تنظیم شناختی هیجان استفاده نمایند و از راهبردهای منفی تنظیم هیجان دوری میکنند.
به این صورت که بهجای سرزنش خویش یا دیگران ،نشخوارگری و یا فاجعه انگاری سعی
میکنند که شرایط را بپذیرند و گامهایی در جهت حل مشکل خویش بردارند.
از دیگر نتایج پژوهش حاضر این بود که روان نژندگرایی باواسطهگری مؤلفهی استقامت
توانست راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان را بهصورت منفی پیشبینی نماید .همچنین
این عامل با واسطهگری مؤلفهی رضایت راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان را بهصورت
مثبت پیشبینی کرد و بر این راهبردها تأثیر مستقیم نیز نشان داد .این یافتهها تبیینکنندهی این
موضوع است که افراد با ویژگیهایی مانند تلون مزاج ،تکانشگری ،آسیبپذیری ،اضطراب،
پرخاشگری و افسردگی از زندگی خویش رضایت کمتری دارند و بیشتر به گالیه و شکایت
از شرایط خود میپردازند (مؤلفه رضایت) و همچنین اینگونه افراد در انجام کارها و پیگیری
اهداف خویش ثبات قدم و مداومت ندارند (مؤلفه استقامت) و بنابراین بیشتر احتمال دارد
که در هنگام مواجهه با نامالیمات و دشواریهای زندگی به دنبال سرزنش خویش یا دیگران
و فاجعه انگاری شرایط یا نشخوارگری باشند و کمتر از راهبردهای مثبت تنظیم شناختی
هیجان استفاده میکنند.
بهطورکلی نتایج در مورد نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیشبینی راهبردهای
تنظیم شناختی هیجان نشان داد که عوامل توافق پذیری ،وظیفه گرایی و روان نژندگرایی از
عوامل مهم پیشبینی کننده هستند و در این میان ،توافق پذیری و وظیفه گرایی با راهبردهای
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مثبت و روان نژندگرایی با راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان ارتباط نشان داد که این
یافته با سایر تحقیقات در این حوزه (مانند ،محمود علیلو ،خانجانی و بیات0995 ،؛ واتر و
شرودرآب0205 ،؛ گرشم و گالون0209 ،؛ استیل ،اشمیت و شولتز )0222 ،همسو میباشد.
همچنین نتایج در مورد نقش واسطهای مؤلفههای صبر نشاندهندهی اهمیت سه مؤلفهی
متعالی شدن ،رضایت و استقامت بود.
نتایج در مورد نقش شخصیت در پیشبینی مؤلفههای صبر نیز نشان داد که پنج عامل
بزرگ شخصیت به غیر از گشودگی در تجربه مؤلفههای صبر را پیشبینی نمودند.
بدینصورت که مؤلفهی متعالی شدن توسط عامل توافقپذیری ،مؤلفهی شکیبایی توسط
عامل روان نژندگرایی ،مؤلفههای رضایت و استقامت توسط عوامل وظیفهگرایی و
رواننژندگرایی و سرانجام مؤلفهی درنگ نیز توسط برونگرایی و توافقپذیری پیشبینی
شد .این یافتهها همسو با پژوهشهای خرمائی و فرمانی ( 0999ج) ،آقابابایی ،تبیک و حاتمی
(  )0999و اشنیتکر ( )0200بود .نقش شخصیت در پیشبینی مؤلفههای صبر تبیینکنندهی
این مسئله است که میزان صبر افراد تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی آنان است و شخصیت
بهعنوان عاملی زمینهساز عمل میکند.
بر طبق نتایج این پژوهش ،مؤلفههای صبر توانایی پیشبینی راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان را نشان دادند .مؤلفههای متعالی شدن ،رضایت و استقامت از مؤلفههای مهم تأثیرگذار
بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بودند .بدینصورت که مؤلفههای متعالی شدن و
استقامت پیشبینی کنندهی مثبت راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان بودند و مؤلفهی
رضایت پیشبینی کنندهی منفی راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان بود .بهعبارتدیگر،
افرادی که سختیها و مشکالت را بهمنظور رسیدن به قرب الهی و رشد معنوی تحمل میکنند
(متعالی شدن) و در انجام کارها و نیل به اهداف خویش پایداری و ثبات قدم نشان میدهند
(استقامت) بیشتر احتمال دارد که نامالیمات را بپذیرند ،به تجارب منفی خویش معنای مثبت
دهند و برای حل مشکل برنامهریزی نمایند .همچنین افرادی که در مقابل کمبودها و
مشکالت گله و شکایت نمیکنند و شرایط موجود را میپذیرند (رضایت) نیز از راهبردهای
منفی تنظیم هیجان دوری میکنند و با سرزنش خویش یا دیگران ،فاجعه انگاری و
نشخوارگری شرایط را بدتر نمیکنند .این یافتهها با پژوهش حق جو ( )0990همسو میباشد.
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تعداد زیاد دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر از محدودیتهای پژوهش حاضر
بود که امکان تعمیمیافتهها را محدود میسازد .بهطورکلی ،از یافتههای این پژوهش میتوان
اینگونه نتیجهگیری کرد که مؤلفههای صبر میتواند بهعنوان متغیر واسطهای تأثیر
ویژگیهای شخصیتی منفی (مانند ،روان نژندگرایی) بر راهبردهای تنظیم هیجان را تعدیل و
اثرات ویژگیهای شخصیتی مثبت (مانند ،توافق پذیری و وظیفه گرایی) بر این راهبردها را
تقویت نماید .بنابراین به روانشناسان پیشنهاد میگردد از راهبردهای آموزشی صبر در جهت
افزایش توانایی مراجعان در تنظیم هیجانات خویش استفاده کنند .همچنین به پژوهشگران
عالقمند به پژوهش در حوزهی صبر پیشنهاد میگردد که مدل مطرحشده در این پژوهش را
با توجه به عامل جنسیت و گروههای سنی مختلف (بهعنوانمثال ،میانساالن و سالمندان) مورد
بررسی قرار دهند.

منابع
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تهران :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
فرمانی ،اعظم؛ خرمائی ،فرهاد .و بانشی ،فهیمه .)0999( .بررسی نقش مؤلفههای صبر در
پیشبینی سالمت روان دانشجویان .همایش ملی قرآن ،سالمت و سبک زندگی .فسا:
دانشگاه علوم پزشکی فسا.
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فرمانی ،اعظم .خرمائی ،فرهاد .و دوکوهکی ،نجمه .)0999( .بررسی نقش صبر و مؤلفههای
آن در پیشبینی رضایت زناشویی والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر شیراز.
ششمین همایش ملی آسیبشناسی خانواده .تهران :پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید
بهشتی.

فرمانی ،اعظم؛ درخشان ،معراج .و خرمائی ،فرهاد .)0994( .بررسی نقش صبر و مؤلفههای
آن در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان شهر شیراز .همایش بینالمللی
روانپزشکی کودک و نوجوان .تهران :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
کلینی ،ابی جعفر بن یعقوب .)0920( .اصول کافی .ترجمه و شرح جواد مصطفوی .تهران:
وفا.
محمود علیلو ،مجید؛ خانجانی ،زینب .و بیات ،احمد .)0995( .پیشبینی اختالالت هیجانی
مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان ،راهبردهای مقابلهای و نشانههای
اختالل شخصیت مرزی .فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی.020 -002 ،)05( 0 ،
نریمانی ،محمد؛ آریاپوران ،سعید؛ ابوالقاسمی ،عباس ،و احدی ،بتول .)0992( .مقایسه
اثربخشی آموزشهای ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سالمت عمومی جانبازان
شیمیایی .فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی.99 -000 ،)0(0 ،
یوسفی ،فریده .)0925( .بررسی رابطهی راهبردهای شناختی تنظیم شناختی هیجان با
افسردگی و اضطراب در دانش آموزان مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان .پژوهش
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