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Aims Family is the most influential part of society, and a healthy community needs a 
healthy family; so, any harm that comes into the family and its functions is very important. 
Emotional divorce is one of those harms that some families face. Therefore, the present study 
was conducted with the aim of investigating the role of mediating coping strategies in male 
adolescents in families of NAJA personnel with emotional divorce.
Materials & Methods The present study is a correlational research conducted by Structural 
Equation Modeling method on all male adolescents aged 15 to 18 years old in families of NAJA 
personnel, who were referred to clinics and counseling centers of this organization and were 
diagnosed with emotional divorce. A total of 300 people were randomly selected and they 
completed the questionnaires of psychological capital, personality traits, and coping strategies. 
The data were analyzed by Pearson correlation and structural equation modeling, using SPSS 
19 and LISREL 8.80 software.
Findings Personality traits and coping strategies had a significant relationship with 
psychological capital. Personality traits and coping strategies had a direct effect on psychological 
capital. In addition, personality traits had an indirect effect on psychological capital due to 
coping strategies.
Conclusion Neuroticism, flexibility, consistency, conscientiousness, and coping strategies have 
a positive effect on psychological capital that can be used to strengthen the psychological capital 
of adolescents in families with emotional divorce.
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   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۸دوره                    پژوهشی طب انتظامی- نامه علمیفصل

 در پسر نوجوانان شناختیروان سرمایه یابیمدل
 طالق باکارکنان نیروی انتظامی  هایخانواده
  شخصیتی هایویژگی پایه بر عاطفی

  
  MSc رزادیش دهیسپ

، واحد تهران مرکز تربیتی،شناسی و علوم دانشکده روان ،شناسیروانگروه 
  رانی، تهران، ااسالمیدانشگاه آزاد 

  DPh *یکوشک نیریش

، واحد تهران مرکزشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روان ،یشناسگروه روان
  رانی، تهران، ااسالمیدانشگاه آزاد 

  PhD قنبری پناه افسانه

، تهران مرکزواحد  شناسی و علوم تربیتی،دانشکده روان ،یشناسگروه روان
  رانی، تهران، ااسالمیدانشگاه آزاد 

  PhD فرزاد لهایول

، واحد تهران مرکز شناسی و علوم تربیتی،دانشکده روان ،یشناسگروه روان
  رانی، تهران، ااسالمیدانشگاه آزاد 

  
  دهیچک
 نیازمند سالم، جامعه و بوده جامعه قسمت ثیرگذارترینتا خانواده :فاهدا

 وارد کارکردهایش و خانواده به که آسیبی هرگونه بنابراین ؛است سالم خانواده
هاست که طالق عاطفی یکی از این آسیب .است بررسی قابل و مهم بسیار شود

نقش  یبررسها با آن مواجه هستند. لذا پژوهش حاضر با هدف برخی خانواده
 یرویکارکنان ن یهادر نوجوانان پسر خانواده یامقابله یراهبردها یاواسطه
  انجام شد. یبا طالق عاطف یانتظام

 دریابی معادالت ساختاری پژوهش همبستگی به روش مدل اينها: روشمواد و 
 به که انتظامی نیروی کارکنان هایخانواده ساله۱۸ تا ۱۵ پسر کلیه نوجوانان

 عاطفی طالق و دچار نموده مراجعه سازمان این مشاوره مراکز و هاکلینیک
نفر به روش تصادفی انتخاب شدند و  ۳۰۰تعداد  انجام شد و شدند داده تشخیص
های شخصیتی و راهبردهای شناختی، ویژگیهای روانهای سرمایهنامهپرسش
های همبستگی ها از روشای را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل دادهمقابله

و  SPSS 19افزارهای یابی معادالت ساختاری به کمک نرمپیرسون و مدل
8.80 LISREL  .استفاده شد  
شناختی ای با سرمایه روانهای شخصیتی و راهبردهای مقابلهویژگیها: یافته

ای اثر های شخصیتی و راهبردهای مقابلهند. ویژگیشتداری دارابطه معنی
های شخصیتی به ویژگی ،ند. افزون بر آنشتشناختی دامستقیمی بر سرمایه روان

  . ندشناختی اثر غیرمستقیمی داشتای بر سرمایه روانقابلهواسطه راهبردهای م
بودن پذیری، باوجدانپذیری، توافقطافرنجوری، انعمتغیرهای روانگیری: نتیجه

از آنها  توانکه میند رشناختی دابر سرمایه روان یای اثر مثبتو راهبردهای مقابله
های با طالق عاطفی بهره دهشناختی نوجوانان خانواهای روانتقویت سرمایه برای
  برد.

های شخصیتی، راهبردهای شناختی، طالق عاطفی، ویژگیسرمایه روان ها:کلیدواژه
  ای، نوجوانانمقابله

  
	۲۰/۰۵/۱۳۹۷ افت:یخ دریتار
  ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ رش:یخ پذیتار

  ۱۰/۱۰/۱۳۹۷تاريخ انتشار الکترونيک: 
  shirin_kooshki@yahoo.comسنده مسئول: ینو*

  
  مقدمه
نیازمند  سالم، جامعه و بوده جامعه ثیرگذارترین قسمتتا خانواده
گونه آسیبی که به خانواده و بنابراین هر است، سالم خانواده

ز طالق یکی ا. است مهم و قابل بررسی بسیار کارکردهایش وارد شود
 فرآیندی .آیدترین ضرباتی است که بر پیکره خانواده فرود میشدید
 تکرار ی،جزی کند شامل اختالفاتمی طی مواقع اکثر در طالق که

 از یکی میلیبی یا جدایی آنها، شدنپررنگ و یجزی اختالفات
خستگی  آن، تکرار و طوالنی قهرهای مقابل، طرف به زوجین
 طالق نهایت در و عاطفی طالق ها،درگیری و قهرها از زوجین

 طالق عاطفی پدیده به اجتماعی رویکرد . تغییر]1[شودمیقانونی 
 این اخیر قرننیم در که است اجتماعی شرایط از گرفتهتنشا

آن  به جامعه نگرش که است وجود آوردهرا به ایزمینه شرایط
 راه زنان از پایگاه بهبود .است شده بنیادی تغییرات دستخوش
 زنان استقالل موجب افزایش که است ثریعوامل مو از اشتغال

 . طالق]2[است شده رسمی طالق متاقباً و  عاطفی درباره طالق
روابط  شکست دهندهنشان و هاستسایر طالق سرآغاز عاطفی
 گیرد. طالقرا می آن جای بیگانگی احساس که است زناشویی
 شوهر و زن میان سالم و در رابطه درست مشکل نشانه عاطفی
 عدبُ  در تواندمی کوچک خانواده سطح در ارتباطی مشکل این. است
را  انسانی ارتباط و یابد گسترش و شیوع نیز (جامعه) تروسیع
 میزان دهندهنشان کامل طوربه طالق رسمی آمار اما .]3[نماید مختل
 آماری آن کنار در زیرا نیست، زندگی زناشویی در همسران ناکامی
 و های خاموشزندگی .دارد اختصاص عاطفی هایطالق به بزرگتر
 زندگی سردی به هم کنار در مرد و زن که توخالی هایخانواده
 منفی آثار اما کنندنمی قانونی طالق هیچگاه تقاضای ولی کنندمی
 خانواده تعامل کاهش خانواده، محیط از فرزندان شدنگریزان نظیر
. پیامدهایی که طالق بر ]4[گذاردمی جای بر خود ازفردگرایی  و

تواند که می استفرزندان طالق دارد، از این لحاظ قابل اهمیت 
باشد.  هازمینه بروز بسیاری از اختالالت رفتاری، روحی و روانی در آن

بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان، اضطراب، پرخاشگری و 
عصیان در نوجوانان، حسادت، سوءظن و بدبینی نسبت به دیگران، 

های فت تحصیلی، بزهکاری و کجرویفرار از منزل، ترک تحصیل و اُ 
ویژه برای ، ازدواج زودرس به)غیرهاجتماعی (قتل، دزدی، فحشا و 

به نفس، اختالل هویت، اعتیاد، فقر، دختران، ضعف اعتماد 
احساس درماندگی و سرخوردگی و غیره، از جمله پیامدهای منفی 

مادر،  و پدر طالق شاهد . نوجوانان]5[استطالق برای فرزندان طالق 
. دهندمی دست از را خود هیجانات تنظیم یا کنترل چگونگی اغلب

انتقاد رفتار  از استفاده با مداوم طوربه مادر و پدر که هنگامی
. کندعنوان یک رفتار مناسب درک میکار را بهنوجوان این  ،کنندمی
 انتقاد که بیاموزند است ممکن نوجوانان باشد، شادتر ازدواج وقتی
 در طالق نوجوانان. ]6[است هیجانی کنترل دادنازدست نتیجه در

. قرار دارند خود همساالن از ترپایین تحصیلی عملکرد خطر معرض
 نرخ باالتری از طالق خانواده اعتقاد دارند نوجوانان معلمان

 و ربطبی بحث انطباق، توانایی عدم تحصیلی، فتاضطراب، اُ 
ای مرتبط از این رو بررسی متغیره .]7[دهندتوجهی را نشان میبی

شناختی های روانز اهمیت است. سرمایهبا طالق در نوجوانان حای
  یکی از این متغیرهاست.

 كه است وستهیپ هم به و یبیترك یاشناختی سازهروان هیسرما
، "نییخوشب" ،"دیام" یعنی یشناخت-یادراك لفهمو چهار

 کی در هالفهمو نیا. ردیگیم بر در را "آوریتاب" و "خودكارآمدی"
 فرد تالش ده،یبخش معنا فرد یبه زندگ ابانه،یارزش و یتعامل ندیآفر
 ورود یبرا را او دهد ویم تداوم را فشارزا یهاتیموقع رییتغ یبرا
 تحقق در یو یسرسخت و نموده، مقاومت آماده عمل صحنه به

 یشناختروان هیسرما از بودن برخوردار .]8[كندیم نیتضم را اهداف
برخوردار  ییباال توان از مشكالت افراد در برابر تا شودمنجر می
 ریتأث كمتر تحت و برسند خود مورد در یروشن دگاهیبه د باشند،
 سالمت یدارا افراد نگونهیا لذا رند،یبگ قرار روزانه عیوقا
 هیسرما كه است معتقد گمنیسلز هستند. ین یباالتر یشناختروان
 .]9[ردیگیم بر در را یآدم یزندگ مثبت یهاجنبه یشناختروان

 وجود متعددی هایشیوه و است برانگیز چالش ایدوره نوجوانی
 یک که افرادی. گذاردمی نوجوانان بر خودکارآمدی منفی اثر که دارد



 ۳۵  یتیشخص یهایژگیو هیبر پا یبا طالق عاطف یانتظام یرویکارکنان ن یهانوجوانان پسر در خانواده یشناختروان هیسرما یابیمدلــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خود پرورش  در بلوغ دوران را در خودکارآمدی از پذیرانعطاف حس
 طبیعی هایچالش برابر در مقاومت برای بهتری دهند موقعیتمی

آماده  بزرگسالی در یادگیری برای خوبیبه و دهندشکل می
 هنگام ،آوری بیشترتاب همچنین نوجوانان دارای .]10[شوندمی

 شرایطی اگر حتی بزرگسالی، هایمسئولیت و هاچالش با رویارویی
 تجربه را تار و تیره خانوادگی روابط یا سالمتی مشکالت فقر، مانند

 روان،سالمت زمینه در .د بودنکنند، دارای توانمندی بیشتری خواه
 استرس با مقابله نوجوانان برای توانایی عنوانبه تواندمی آوریتاب
 تا بینانهخوش تفکر از سویی سبک. ]11[شود مشاهده مثبت
. است کنندهمحافظت نوجوانان بهداشتی خطرات برابر در حدودی
 نقش عاطفی و روانی هایجنبه دیگر با همراه خوشبینی ارتقای
یک  اگر زیاد احتمال به که دارد روان سالمت ارتقای در مهمی
 یک اجتماعی زمینه در کنندهمحافظت و خطر عوامل نیز مداخله
 اینکه به توجه با. ]12[دهد، افزایش خواهد یافت نشان را نوجوان
 است الزم هستند، آینده در باورها اصلی جزء دو بینیخوش و امید
 افکار دستکاری برای بینیخوش و امید سازیدرونی منظوربه

 جمله از حمایتی محیط یک هارای با و انگیزه و هدف به معطوف
  .]13[نوجوانان کمک شود به ،جامعه و همساالن مدرسه، خانواده،

راهبردهای  ،ترین متغیرهای مرتبط با طالقمهم دیگر،از سویی 
 توصیف برای بارها (Coping)مقابله  ای است. واژهمقابله
 ایجادکننده شرایط ترفیع/تغییر یا استرس با مقابله هایروش
 ایمرحله در نوجوانان. است شده استفاده چالش یا تهدید آسیب،
 و سردرگمی طوفان، به که مختلف زایاسترس عوامل سرشار از
 تغییرات این. دارند قرار ،است شده تعبیر تحول مرحله دشوارترین

 و شناختی شناختی،روان هیجانی، فیزیکی، صورت به تواندمی
 منفی ایشیوهبه تغییرات این اوقات اکثر کهشود  دیده اجتماعی
 روانی مشکالت برای ایمقابله . راهبردهای]14[شودمی توصیف
 دهندهنشان یا درونی هایتنش از گرفتنفاصله یا پرواز حالت
 یک تواندمی است که نبود آن نشده برآورده نیازهای بالقوه حضور
 روانی پریشانی و اجتماعی ناسازگاری بنایزیر صالحیت عدم حس
ای راهبرد مقابله از بیشتر کلی استفاده طور . به]15[دهد پرورش را

مدار هیجان به نسبت (Problem-Based)مدار لهمسا
(Emotional-Based) عالیم و مراقبتی بار ترپایین سطوح با 

 ،باشد باال مراقبتی بار که زمانی. است ارتباط نوجوانان در افسردگی
. کندمی عمل سپر یک عنوانبه مدارلهمسا ایمقابله راهبردهای

 هایفعالیت سرکوب و ریزیبرنامه فعاالنه، مواجهه خاص، طوربه
 افسردگی نوجوانان معالی اثر ایمقابله راهبردهای عنوانبه ،رقابتی

 صورتبه مدارلهمسا ایمقابله . راهبرد]16[کندمی تعدیل را
 را اعتیاد به نگرش زندگی، از رضایت طریق از غیرمستقیم

 کارآمد ایمقابله راهبردهای به نوجوان چنانچه. کندمی بینیپیش
 ایزمینه ،باشد داشته پایینی زندگی از رضایت میزان و نباشد مجهز
 با توانمی. شودمی فراهم نوجوان در اعتیاد به مثبت نگرش برای
 اعتیاد از نوجوان در زندگی رضایت افزایش و استرس با مقابله نحوه
  . ]17[نمود گیریپیش

های شخصیتی نوجوانان با پیامدهای ویژگی ،از سوی دیگر
اجتماعی در برخی موارد به صورت مستقیم ارتباط دارد و در برخی 

ها و رفتار والدین عمل دیگر به صورت واسطه بین این ویژگی
ققان . مح]18[کند که اهمیت آنها از روابط مستقیم کمتر نیستمی

بودن رنجوری و میزان پایین موافقمیزان باالی روانکه اند دریافته
بودن با ارتکاب رفتارهای پرخاشگرانه در جامعه رابطه و باوجدان
ی گشودگی پایین اکثرًا گرا و دارا. اما نوجوانان درون]19[زیادی دارد
ثیر رفتارهای متناقض میان پدر و مادر یا پرخاشگری نسبت به تا

های شخصیتی نوجوانان ین ویژگیپذیر هستند. همچنا آسیبآنه
زا در زندگی (مانند مندی با فراوانی عوامل استرسطور نظامبه

. اما ]20[های بین فردی) رابطه داردتعارض و مشکالت تحصیلی
اندکی  هایپژوهشیجانی بوده و بیشتر این عوامل انگیزشی یا ه

های شناختی نوجوانان ویژگیثیرات طالق عاطفی بر به تا
طور جداگانه دارای اند. همچنین بررسی هر عامل بهتهپرداخ
هایی است که در بررسی روابط عّلی و چندمتغیری فرصتی کاستی

شود. بنابراین در این پژوهش، ها فراهم میبرای رفع این کاستی
 ثریمو هایویژگی براساس مفهومی مدل یک آزمون و ریزیحطر
ای هآسیب با مقابله برای هستند شناختی مضامین دارای که

ها ارتباط برخی از این تفاوتعاطفی نوجوانان مد نظر قرار گرفت. 
با  هاییپژوهشگیرند. های شخصیتی را در نظر میمتقابل ویژگی
شده توسط های شخصیتی گزارشباال بر ویژگی حجم نمونه

وقتی هر دو روش  .]22 ,21[نوجوانان و والدینشان انجام گرفته است
طور بودن، بهوجدانبودن و بایابیم موافقشوند، درمیزیابی میار

تر از بزرگساالن مثبتی با هم رابطه قوی دارند که در نوجوانان قوی
ه رابطه مثبت قابل توجهی میان است. در گزارش والدین، هموار

که این دو ویژگی در بزرگساالن  دگی وجود داردبودن و گشووجدانبا
های شخصیتی در نوجوانی کم برخی ویژگی .]23[کامًال متمایز است
ماند اما ی پنهان میکنند که از نگاه بزرگساالن اندکو بیش رشد می

. بنابراین با توجه به نقشی ]18[کنندخوبی آن را درک مینوجوانان به
اثرات آن بر نوجوانان ها و تواند در خانوادهکه طالق عاطفی می

شناختی، های روانداشته باشد و با توجه به نقش سرمایه
 ،ای در طالق عاطفیهای شخصیتی و راهبردهای مقابلهویژگی

ای مقابله راهبردهای ایواسطه نقشبررسی با هدف پژوهش حاضر 
 طالق با کارکنان نیروی انتظامی هایخانواده پسر نوجوانان در

  . انجام شد عاطفی
  

  هامواد و روش
 هایخانواده ساله۱۸ تا ۱۳ پسر نوجواناندر این پژوهش همبستگی 

 و هاکلینیک به ۱۳۹۷تابستان طی  که انتظامی نیروی کارکنان
 نمره به توجه با و نموده مراجعه سازمان این مشاوره مراکز
 عاطفی طالق دچار عاطفی طالق نامهپرسش از آمدهدستبه

نفر در نظر  ۳۰۰حجم نمونه در این پژوهش  .شدند داده تشخیص
سازی گرفته شده است زیرا معموًال حداقل حجم نمونه برای مدل

ها تعداد نفر است. برخی پژوهش ۱۵۰تا  ۱۰۰معادالت ساختاری 
 ۳۰۰. بنابراین تعداد [24]کنندنفر را پیشنهاد می ۲۰۰بیشتری در حد 

طلوب و کفایت نفر اطمینان الزم را در مورد توان آماری م
نامه پرسش ۲۹کند. قابل ذکر است که تعداد برداری فراهم مینمونه

به صورت ناقص تکمیل شده بودند که مورد تحلیل قرار گرفته 
  نفر صورت گرفت. ۲۷۱ها روی نشدند. لذا کلیه تحلیل

 جان گاتمنتوسط  ۲۰۰۰این ابزار در سال نامه طالق عاطفی: پرسش
ای با ال دارد که به صورت دو گزینهسو ۲۴طراحی شد. این مقیاس 

شود. گذاری می) و خیر (نمره صفر) نمره۱های بله (نمره پاسخ
و یا  ۸مورد باشد و نمره  ۸های مثبت فرد بیش از چنانچه پاسخ
می مبنی بر طالق دهنده این است که عالیت آید نشانباالتر به دس

و  موسوییی او وجود دارد. در پژوهش عاطفی در زندگی زناشو
دست آمد. به ۹۳/۰یی به روش آلفای کرونباخ میزان پایا رضازاده

ریق نامه از طروایی صوری و همچنین روایی سازه این پرسش
  . ]25[یید شدتحلیل عاملی تا

 Psychological Capital)شناختی نامه سرمایه روانپرسش
Guestionnaire) : و توسط لوتانز، یوسف  ۲۰۰۷این ابزار در سال



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران رزادیش دهیسپ  ۳۶

   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۸دوره                    پژوهشی طب انتظامی- نامه علمیفصل

مقیاس امید، خرده ۴ال و سئو ۲۴آوولیو ساخته شد که دارای 
مقیاس ی بوده که سهم هر خردهآوربینی، خودکارآمدی و تابخوش

تایی  ۵گذاری این ابزار به صورت طیف لیکرت ال است. نمرهسئو ۶
نامه است. این پرسش) ۵) تا کامًال موافقم (۱از کامًال مخالفم (

 و مثبت شناختیروان حالت عنوان یکرا به شاختیروان سرمایه
 ،"امید" سازه ۴ از که زندگی به نسبت پذیرانعطاف و گراواقع رویکرد

 هر و شودمی تشکیل "خودکارآمدی" و "آوریتاب" ،"بینیخوش"
 گرفته نظر در مثبت شناختیروان ظرفیت یک عنوانبه آنها از کدام
نامه، همسانی درونی این گیرد. طراحان پرسششود، اندازه میمی

ابزار را با استفاده از آلفای کرونباخ برای چهار نمونه متفاوت چنین 
بینی )، خوش۷۶/۰و  ۸۰/۰، ۷۵/۰، ۷۲/۰به دست آوردند: امید (

و  ۸۵/۰، ۸۴/۰، ۷۵/۰)، خودکارآمدی (۷۹/۰و  ۷۶/۰، ۶۹/۰، ۷۴/۰(
این پژوهش در  .]26[) ۷۲/۰و  ۶۶/۰، ۷۱/۰، ۷۱/۰آوری () و تاب۷۵/۰

 ، امید،یخودکارآمد ایران رواسازی شده و میزان آلفای کرونباخ
 ۷۰/۰و  ۸۳/۰، ۸۹/۰، ۹۱/۰با  برابر ترتیببه بینیخوش و یآورتاب
  . ]27[دست آمدبه

-NEO )NEOآزمون شخصیتی  نسخه تجدیدنظرشده فرم کوتاه
FFI( ال دارد و بر مبنای تحلیل نمرات فرم بلند سئو ۶۰: این آزمون

اجرا  ۱۹۸۶دست آمده است که در سال به) R NEO-PI-(آزمون 
ت یخصوص ۶ت و یشخص یعامل اصل ۵نامه ن پرسشیشده بود. ا

ن یرد و بر ایگیت را اندازه میخصوص ۳۰ یا به عبارتیدر هر عامل 
نامه ن پرسشیدهد. ایه مت را اراییاز شخص یجامع یابیاساس ارز

تفاوت، موافقم ی(كامًال مخالفم، مخالفم، ب یكرتیاس لیاساس مقبر
نامه در ن پرسشیا یگذارم شده است. نمرهیو كامًال موافقم) تنظ

از  یبرخ یگذاركه در نمره ین معنیست. به ایكسان نیتمام مواد 
، ۳، مخالفم نمره ۴نامه، به كامًال مخالفم نمره االت پرسشسئو
تعلق  ۰و كامًال موافقم نمره  ۱، موافقم نمره ۲فاوت نمره تیب
ن فرم كوتاه به صورت یگر از مواد اید یكه برخ یرد. در حالیگیم

شوند. چندین مطالعه بیانگر یم یگذارعكس حالت گفته شده نمره
از همسانی درونی  NEOهای فرم کوتاه از آن است که زیرمقیاس

 ۶۸/۰ای کرونباخ بین خوبی برخوردارند. طراحان ابزار، ضریب آلف
رنجوری) را گزارش (برای روان ۸۶/۰بودن) تا (برای موافق

. این آزمون در ایران هنجاریابی شده است. اعتبار این ]28[اندکرده
نفر از  ۲۰۸بازآزمون در مورد - آزمون با استفاده از روش آزمون

و  ۷۹/۰، ۸۰/۰، ۷۵/۰، ۸۳/۰ویان به فاصله سه ماه به ترتیب دانشج
  . ]29[به دست آمده است Cو  N، E، O، Aبرای عوامل  ۷۹/۰

 توسط نامهپرسش نیا ):CSQای (نامه راهبردهای مقابلهپرسش
 به افراد ییوه پاسخگویش یبررس یبرا ۱۹۸۱سال  در موس و نگزیبل
. ه استیگو ۳۲ یدارا و شده ساخته زااسترس یدادهایرو
 هرگز از کرتیل یبنددرجه براساس الهر سئو به مربوط یهانهیگز
 وهیش دو نامهپرسش نیا. است شده می) تنظ۳( شهیهم تا )۰(
 ضریب. ردیگیدر بر م را "مدارجانیمقابله ه" و "مدارلهمسا مقابله"

 مقابله برای ،۹۰/۰ لهامس حل مقیاس خرده برای بازآزمایی پایایی
 شناختی ارزیابی بر مبتنی مقابله برای ،۶۵/۰ هیجانی مهار بر مبتنی
 حاصل ۹۰/۰ مشکالت کردنجسمانی بر مبتنی مقابله برای و ۶۸/۰
 ۶۶/۰ تا ۴۱/۰ از نامهپرسش این درونی همسانی اعتبار. است شده
آموزان دانشدر مورد  كرونباخ آلفای بیضر .]30[است شده گزارش

و راهبرد  ۵۴/۰مدار ای هیجانمقطع متوسطه برای راهبرد مقابله
   .]17[دست آمدبه ۶۸/۰مدار ای مسالهمقابله

ابتدا به مدیریت اداره بهداشت و درمان ناجا  برای انجام پژوهش،
ه شد و پژوهش مورد نظر توضیحات الزم ارایمراجعه شد و درباره 

اجرای این  برایلزوم و مزایای آن تشریح شد تا هماهنگی الزم 

ها و مراکز پژوهش به عمل آید. سپس فهرست تمامی کلینیک
مشاوره این سازمان اخذ شد و با مراجعه حضوری به تمام مراکز 
یادشده فهرستی از همه مواردی که صاحب فرزند پسر بوده و مشکل 

ونده آنها درج شده است تهیه شد. پس خانوادگی یا زناشویی در پر
از این مرحله با تمام موارد بررسی شده تماس حاصل شد و در 
صورت امکان همکاری و ضمن تضمین محفوظ داشتن اطالعات 
محرمانه آنها، به مشارکت در پژوهش دعوت شدند. از بین افراد 

گیری تصادفی نوجوان پسر به شیوه نمونه ٣٠٠جامعه تعداد 
نفر  ٣٠٠شد. به این صورت که از لیست افراد واجد شرایط انتخاب 

   به صورت تصادفی از لیست استخراج شدند.
همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل اطالعات از  ویه تجزبرای 
و  SPSS 19افزارهای یابی معادالت ساختاری به کمک نرممدل

8.80 LISREL .برای برآورد مدل از روش بیشینه  استفاده شد
های ریشه واریانس خطای تقریب، ریشه نمایی و شاخصدرست

شاخص  ،ایبرازندگی مقایسه ، شاخصماندهاستاندارد واریانس پس
و شاخص نیکویی برازش شاخص نیکویی برازش  شدهبرازش نرم
  شده استفاده شد.تعدیل

  
  هایافته
 ۲و  -۲های کجی و کشیدگی همه متغیرهای آشکار بین شاخص
حد توزیع نمرات متغیرها  از که بیانگر عدم انحراف بیش شتقرار دا

  . )۱(جدول  بود از توزیع نرمال

  
بودن های پژوهش و بررسی نرمالهای شاخصميانگين زيرمقياس) ۱جدول 

  متغیرهای آشکار
  کشیدگی  کجی  میانگین  شاخص

  های شخصیتیویژگی
  - ٥٥٣/٠  ١١٥/٠  ٢٩/٣٢±٨٦/١٠  رنجوریروان

  ٥٣٧/١  - ٦١٥/٠  ١٨/٤٢±٥٧/٥  برونگرایی
  ٧٤٥/٠  -٢٩٤/٠  ٤٥/٤٠±٤٣/٨  پذیریانعطاف
  -٢٧٤/٠  - ٠٧٦/٠  ٦٧/٤١±٦٠/٨  پذیریتوافق

  ٩١٩/٠  - ٣١٤/٠  ١٩/٤٣±٠٤/٧  باوجدان بودن
  ایراهبردهای مقابله
  - ٦٠٨/٠  -٢٨٢/٠  ٤٣/١٠±١٧/٣  ارزیابی شناختی

  - ٧٨٦/٠  -٠١٧/٠  ٩٤/١٠±٢٨/٤  حل مسأله
  ٦٧٥/١  ٤٤٣/١  ١٩/٥±٨٨/٥  مقابله جسمانی
  - ١١٨/٠  ٣٥٢/٠  ١٣/١٤±٢٤/٧  مقابله هیجانی

  سرمایه روانشناختی
  ٥٠٤/٠  -٦٠٤/٠  ٠٧/٢٧±٣٢/٧  خودکارآمدی
  ٩٨٩/٠  - ٠٠٢/١  ٤٥/٢٧±٨٦/٦  امیدواری

  -٢١٨/٠  - ٣٣١/٠  ٣٦/٢٥±٩٠/٦  آوریتاب
  ٤١٥/٠  - ٦٧٢/٠  ٦٠/٢٦±٣٩/٦  خوشبینی

  
های رنجوری با سرمایهروان ،های شخصیتیاز بین ویژگی

داری داشت. همچنین این شناختی رابطه منفی و معنیروان
ای ارزیابی شناختی و حل قابلههای مویژگی شخصیتی با سبک

له رابطه منفی داشت در حالی که با ارزیابی مبتنی بر مسا
کردن مشکالت و ارزیابی هیجانی رابطه مثبت داشت. از سمانیج

گرایی، های شخصیتی شامل برونیسویی سایر ویژگ
های بودن با سرمایهپذیری و باوجدانپذیری، توافقافانعط
له رابطه مثبت مسا شناختی و دو سبک ارزیابی شناختی و حلروان

ارزیابی هیجانی و داری داشتند، در حالی که با دو سبک و معنی
   ).٢(جدول  کردن مشکالت رابطه منفی داشتندجسمانی
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  های پژوهشهای شاخصماتریس همبستگی زيرمقياس) ٢جدول 
  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١	شاخص

                        ١	رنجوری. روان١
                    	١  - ١٠٢/٠  . برونگرایی٢
                    ١  ٢٦٩/٠*  -۴۲۰/٠*  پذیری. انعطاف٣
                  ١  ٧٢٢/٠*  ٣٠٣/٠*  -۴۵۳/٠*  پذیری. توافق٤
                ١  ٧٢٠/٠*  ۶۵۴/٠*  ٣١٢/٠*  -۵۵۱/٠*  . باوجدان بودن٥
              ١  ٦٦٣/٠*  ٦٢٦/٠*  ٥٤٥/٠*  ٢٥٣/٠*  - ۵۳۰/٠*  . ارزیابی شناختی٦
            ١  ٦٩٥/٠*  ٦٥٠/٠*  ٦١٧/٠*  ٥٩٢/٠*  ٢٤١/٠*  -۶۱۰/٠*  . حل مسأله٧
          ١  - ٣١٠/٠*  -٤٠٧/٠*  -٤٧٦/٠*  - ٤١٦/٠*  -٤١٤/٠*  - ٠٨٧/٠  ٥١٢/٠*  جسمانی. ارزیابی ٨
        ١  ٦٦١/٠*  -٤٩٨/٠*  -٤٧٢/٠*  - ٥٦٧/٠*  -٥٦١/٠*  -٥١٩/٠*  -١٣٦/٠**  ٧٠٤/٠*  . ارزیابی هیجانی٩
      ١  -٥٦٥/٠*  - ٤٩٥/٠*  ٦٧٥/٠*  ٦٧٤/٠*  ٧٠٠/٠*  ٦٦٥/٠*  ٦٥٠/٠*  ٢٣٧/٠*  -۵۳۶/٠*  . خودکارآمدی١٠
    ١  ٧٩٩/٠*  -٥٥٢/٠*  -٤٩٩/٠*  ٦٦٤/٠*  ٦٤٧/٠*  ٦٩٧/٠*  ٦٧٣/٠*  ٦٤٦/٠*  ٢٥٩/٠*  - ۵۰۲/٠*  . امیدواری١١
  ١  ٧٢٧/٠*  ٦٩٠/٠*  - ٥٦٧/٠*  - ٤١٧/٠*  ٦٠٤/٠*  ٥٩٦/٠*  ٦٩٤/٠*  ٧٠٥/٠*  ٦٧٦/٠*  ٣٤٩/٠*  -۴۶۴/٠*  آوری. تاب١٢
  ٧٨٤/٠*  ٨١٨/٠*  ٧٨٢/٠*  - ٥٥١/٠*  -٤٤١/٠*  ٦٥٩/٠*  ٦٨٤/٠*  ٦٨٥/٠*  ٦٨٩/٠*  ٦٩٦/٠*  ٢٩٤/٠*  -۴۵۱/٠*  . خوشبینی١٣

*٠١/٠<p ٥٠/٠**؛<p  
  

پرتی هیچ داده  (Box Plot)نمودار مستطیلی  نتايج براساس
ی مدل نهایی پژوهش در جدول های برازندگشاخص. شتوجود ندا

  ه شده است.ارای ۳
  

  های نیکویی برازشمقادیر شاخص) ٣جدول 
	مقدار  های برازششاخص

٢χ  ٦٥/٨٠ 
df  ٣٧  

RMSEA  ٠٦٦/٠  
NFI  ٩٩/٠  
NNFI	٩٩/٠  
CFI  ٩٩/٠  
RFI  ٩٧/٠  
RMR  ٧٠/٠  
GFI  ٩٦/٠  
AGFI  ٨٩/٠  
PGFI  ٣٩/٠  

  

مستقیمی ) و غیر- ١٥/٠منفی، اثر مستقیم ( رنجوری به صورتروان
های ویژگی ،بر آن شناختی داشت. عالوه) بر سرمایه روان- ٣٣/٠(

بودن اثرات مثبت پذیری و باوجدانتوافقپذیری، افشخصیتی انعط
شناختی داشتند. این در مستقیمی بر سرمایه روانمستقیم و غیر

داری بر سرمایه گونه اثر معنی گرایی هیچحالی بود که ویژگی برون
مدار بر لهای مساسبک مقابله ،. افزون بر آنشناختی نداشتروان

در  ،) داشت٦٦/٠شناختی اثر مثبت و مستقیمی (سرمایه روان
) -٢٦/٠( مدار اثر منفی و مستقیمای هیجانحالی که سبک مقابله

ری اثر منفی و مستقیمی بر رنجوداشت. ویژگی شخصیتی روان
) و اثر مثبت و مستقیمی بر سبک - ٣١/٠مدار (لهسبک مسا
داری بر ستقیم و معنیگرایی اثر م) داشت. برون٤٧/٠مدار (هیجان
مدار نداشت. این در حالی بود که سه ر و هیجانمدالههای مساسبک

بودن اثرات مثبت و پذیری و باوجدانپذیری، توافقافویژگی انعط
مدار و اثرات منفی و لهای مساداری بر سبک مقابلهم معنیمستقی

  . )٢(شکل  مدار داشتندداری بر سبک هیجانمستقیم و معنی

  

 
  ایمقابله راهبردهای گریمیانجی با شناختیروان سرمایه در شخصیتی هایویژگی نقش در استانداردشده مسیر ضرایب )٢ شکل

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران رزادیش دهیسپ  ۳۸

   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۸دوره                    پژوهشی طب انتظامی- نامه علمیفصل

  بحث
و  یند طالقآطالق عاطفی اولین مرحله در فر ،به عقیده پژوهشگران

بیانگر رابطه زناشویی رو به زوال است که پس از احساس بیگانگی 
. از این رو ]31[کشاندشخص را به دام طالق قانونی و رسمی می

از  ،کاهش این میزان تالش برایبررسی علل طالق عاطفی و 
با هدف حاضر  پژوهش . بنابراینبرخوردار استزیادی اهمیت 
 پسر نوجوانان درای مقابله راهبردهای ایواسطه نقشبررسی 
. انجام شد عاطفی طالق با کارکنان نیروی انتظامی هایخانواده

که نشان داد  این پژوهش ها و تحلیل، نتایجآوری دادهپس از جمع
های رنجوری با سرمایهروان ،های شخصیتیاز بین ویژگی

داری دارد. همچنین این ویژگی شناختی رابطه منفی و معنیروان
له ای ارزیابی شناختی و حل مساقابلههای میتی با سبکشخص

کردن ی که با ارزیابی مبتنی بر جسمانیرابطه منفی داشته در حال
مشکالت و ارزیابی هیجانی رابطه مثبت داشته است. از سویی 

پذیری، افگرایی، انعطهای شخصیتی شامل برونسایر ویژگی
شناختی و دو های روانسرمایهبودن با پذیری و باوجدانتوافق

داری له رابطه مثبت و معنیمسا سبک ارزیابی شناختی و حل
کردن دو سبک ارزیابی هیجانی و جسمانی داشتند، در حالی که با

های ها با نتایج پژوهشمشکالت رابطه منفی داشتند. این یافته
اساس نتایج این همسو و همخوان بوده است. بر ]32-35[پیشین
پذیری، باوجدان بودن و های شخصیتی انعطافویژگی ،هاشپژوه
داری شناختی رابطه مثبت و معنیهای روانپذیری با سرمایهتوافق
های رنجوری با سرمایهکه روان است. این در حالی رنددا

داری با گرایی رابطه معنیشناختی رابطه منفی داشته و برونروان
های نتایج یافتهکه این  ]23[ردشناختی نداهای روانسرمایه

ها کنند. همچنین نتایج سایر پژوهشیید میپژوهش حاضر را تا
پذیری، ای شخصیتی انعطافهویژگی دهد کهمینشان 
مدار لهای مساپذیری با راهبردهای مقابلهبودن و توافقباوجدان

ی در حالی که با راهبردها رندداری دارابطه مثبت و معنی
رنجوری و است. از سویی روان رابطه منفی مدار اینهیجان
داشته و با گرایی با راهبردهای هیجانی رابطه مثبت برون

یج حاصل از این که با نتا مدار رابطه منفی داردراهبردهای مساله
مدار با له، راهبردهای مسا. افزون بر آن]33 ,34[است پژوهش همسو

ار و راهبردهای دشناختی رابطه مثبت و معنیهای روانسرمایه
داری شناختی رابطه منفی و معنیهای روانمدار با سرمایههیجان

. یافته دیگر این ]35[داشته که با نتایج این پژوهش همسو است
مدار و لهای مسامقابله مداخله متغیرهای سبکپژوهش 
های شخصیتی و عنوان متغیر میانجی، برای ویژگیمدار بههیجان
شناختی نوجوانان بود. نتایج حاصل از مدل نشان های روانسرمایه
رنجوری به صورت وانر ،های شخصیتیاز بین ویژگی که داد

شناختی های روانمستقیمی اثر منفی بر سرمایهمستقیم و غیر
پذیری، افهای شخصیتی انعطبر آن ویژگی داشته است. عالوه

مستقیمی بودن اثرات مثبت مستقیم و غیرپذیری و باوجدانتوافق
شناختی داشتند. این در حالی بود که ویژگی های روانبر سرمایه

شناختی های روانداری بر سرمایهگونه اثر معنی گرایی هیچبرون
های مدار بر سرمایهلهای مسات. افزون بر آن سبک مقابلهنداشته اس

شناختی اثر مثبت و مستقیمی داشته است در حالی که سبک روان
مدار اثر منفی و مستقیمی بر آن داشته است. هیجان ایمقابله

ری اثر رنجوویژگی شخصیتی روانکه دهد مسیرهای دیگر نشان می
مدار و اثر مثبت و مستقیمی بر لهمنفی و مستقیمی بر سبک مسا

ستقیم و گرایی اثر ممدار داشته است. برونسبک هیجان
نداشته است. این  مدارمدار و هیجانلههای مساداری بر سبکمعنی

پذیری و پذیری، توافقافدر حالی بود که سه ویژگی انعط
ای داری بر سبک مقابلهم معنیبودن اثرات مثبت و مستقیباوجدان
داری بر سبک مدار و اثرات منفی و مستقیم و معنیلهمسا

مدار داشتند. قابل ذکر است که همه مسیرها اعم از مستقیم هیجان
برای  tدار بوده است، به این معنی که میزان یو غیرمستقیم معن

برخی ها با نتایج . این یافتهبوده است± ٩٦/١همه مسیرها باالتر از 
 دهدها نشان میاست. نتایج پژوهشهمسو  ]32 ,36 ,37[هاپژوهش
شناختی و آوری از سرمایه روانهای امید و تابلفهکه مو
در کارآفرینی اثرگذار های شخصیتی بر موفقیت خطرپذیری ویژگی

. ]38[بین با یکدیگر رابطه قوی داشتندبوده و دو متغیر پیش
بردهای های شخصیتی و راههمچنین در پژوهشی که ارتباط ویژگی

های سرمایه لفهعنوان یکی از موآوری بهای با تابمقابله
آوری با تاب رابطهشناختی را مورد مطالعه قرار دادند، نتایج از روان

 آوری بهای حمایت کرد. تابابعاد شخصیت و راهبردهای مقابله
گرایی و ه صورت مثبت با برونرنجورخویی و بصورت منفی با روان

ای درصد بودن در ارتباط بود. همچنین راهبردهای مقابلهباوجدان
های آوری را با و بدون مشارکت ویژگیزیادی از واریانس تاب

آوری رابطه مثبتی محور با تابن کرد. راهبرد مسالهشخصیتی تبیی
کرد. گری میآوری را میانجیبودن و تابداشت و رابطه باوجدان

  . ]39[آوری پایین در ارتباط بودمحور با تابای هیجانراهبرد مقابله
 دستهب هاییافته که بود این حاضر پژوهش محدودیت نخستین
 توسط دهیخودگزارش صورت به و نامهپرسش طریق از آمده

 رفتارهای با اندازه چه تا نیست مشخص و آمده دستهب شخص
 پژوهش این دیگر است. محدودیت مرتبط روزمره زندگی در واقعی
 روی پژوهش این. بود مطالعه زمانی و مکانی قلمرو به مربوط

های کارکنان نیروی انتظامی خانواده ساله۱۸ تا ۱۳ نوجوانان پسر
به  ۱۳۹۵- ۹۶ تحصیلی سال که در اسالمی ایرانجمهوری 
اجعه نموده و با توجه به ها و مراکز مشاوره این سازمان مرکلینیک
نامه طالق عاطفی دچار طالق عاطفی دست آمده از پرسشنمره به

ها به دهی این یافتهدر تعمیم لذا. شد اند، اجراتشخیص داده شده
 دیگر محدودیت ایت شود.سایر نوجوانان باید جوانب احتیاط رع

 به پژوهش این در. بود پژوهشی روش به مربوط پژوهش این
 شد پرداخته متغیرها بین همبستگی همچنین و یعلّ  روابط بررسی
 شناختیروان مداخالت از استفاده با هایافته این آوردندستبه اما

است. از سویی این پژوهش روی نوجوانان پسر  نگرفته صورت
  تعمیم به دختران نوجوان نیست. صورت گرفته است که قابل 

  

های رگانآموزان اُ روی سایر دانش پژوهش شود اینپیشنهاد می
د. شو مقایسه پژوهش این نتایج با شود و دولتی و عادی اجرا

درگیر در طالق  روی دختران نوجوان پژوهش این شودمی پیشنهاد
 صورته ب پژوهش این که این به توجه شود. با انجام عاطفی هم
 پیشنهاد تردقیق نتایج کسب برای لذا است، شده اجرا همبستگی

 و شوند اجرا نیز آزمایشی صورته ب متغیرها این ارتباط شودمی
 پژوهشگران گیرد. به صورت زمینه این در شناختیروان مداخالت
 رابطه که کنند ریزیطرح را مطالعاتی آینده در که شودمی پیشنهاد
شناختی و راهبردهای های روانسرمایه های شخصیتی،ویژگی
 سرزندگی تحصیلی، انگیزش مختلف متغیرهای با ای رامقابله

 یادگیری، هایسبک خودکارآمدی، ذهنی، بهزیستی تحصیلی،
 دانش طریق این از تا گیرد قرار بررسی مورد غیره و شادکامی
 سایر با سازه این روابط و ذکرشده متغیرهای خصوص در منسجمی

 حاصل دارد، مربوطه هاییریزبرنامه در بیشتری قابلیت که هاسازه
 طالق عاطفی در این نوجوانان، نقش بودنبرجسته به توجه شود. با
 آموزش جلسات سخنرانی، قبیل از هاییبرنامه شود،می پیشنهاد



 ۳۹  یتیشخص یهایژگیو هیبر پا یبا طالق عاطف یانتظام یرویکارکنان ن یهانوجوانان پسر در خانواده یشناختروان هیسرما یابیمدلــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های شخصیتی و ویژگی شناختی،های روانسرمایه افزایش ویژه
 به توجه . همچنین بابرگزار شود ای اثرگذارراهبردهای مقابله

 فراگیران، تحصیل این موضوع (طالق عاطفی) در امر اهمیت
 به و تردقیق ریزبینی با مشاوران و معلمان که شودمی پیشنهاد
 لمسای از و داده قرار نظر مد را آموزاندانش انفرادی صورت

 رفع برای را هاییبرنامه امکان صورت در و شده مطلع هاآن تحصیلی
   .ببینند تدارک هاآن مشکالت

  
  گیرینتیجه
بودن باوجدان ،یریپذتوافق ،یریپذانعطاف ،یرنجورروان یرهایمتغ

دارند که  یشناختروان هیبر سرما یاثر مثبت یامقابله یو راهبردها
نوجوانان  یشناختروان یهاهیسرما تیتقو یاز آنها برا توانیم

  بهره برد. یبا طالق عاطف یهاخانواده
  

وسیله پژوهشگران از کلیه نوجوانان بدینتشکر و قدردانی: 
  کننده در پژوهش حاضر نهایت تقدیر و تشکر را دارند.شرکت
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