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در دو شماره پيشين ،پس از مرور اختصاري ادبيات مقابله و رگههاي مدلپنجعاملي شخصيت ،با ايجاد تمايز بين مقابله با ساير پاسخها و
انواع مقولههاي مقابله ،سازههاي اصلي و روابط متقابل آنها با يكديگر مشخص و روابط نظري بين مقابله و شخصيت توصيف شدند .در بخش
پاياني اين مقاله نخست با مرور نتايج بررسيهاي فراتحليلي در مورد روابط بين رگهها با پاسخهاي مقابلهاي ،مهمترين متغيرهاي تعديلكننده
ارتباط بين مقابله و شخصيت معرفي و نقشهاي مستقل و تعاملي مقابله و شخصيت در پيشبيني سالمت جسماني و رواني تصريح شدهاند .در
انتها ،چشماندازهاي حركت آينده تحقيقات در گستره مقابله و شخصيت در سازش با تنيدگي ترسيم شدهاند.
شواهد تجربي متعددي در مورد ارتباط بين شخصيت و مقابله وجود دارند .در اغلب موارد همبستگي بين شخصيت و اندازههاي
مقابله سرشتي و در برخي ديگر ،همبستگي بين مقابله با تنيدگيهاي معين گزارش شدهاند .در دو فراتحليل اخير با تمركز بر پنج رگه
اصلي شخصيت و خوشبيني كوشش شده است تا ادبيات پژوهشي در اين قلمرو يكپارچه شود.
به رغم وجود ارتباط نيرومند بين مقابله و شخصيت در چند بررسي ،در مجموع نتايج هر دو فراتحليل نشان دادند كه ارتباط بين
شخصيت و مقابله نسبتأ كم است .مع هذا ،اين يافتهها به معناي کماهميت بودن تأثير شخصيت بر مقابله نيست چرا که در هر دو
فراتحليل ناهماهنگي اساسي در اندازههاي اثر مشاهده شده است .اگرچه اين ناهماهنگي از يکسو منعكسكننده تنوع در نمونهها و
اندازههاي آنهاست ،امّا از سوي ديگر ضرورت بررسي راهبردهاي مقابلهاي اختصاصي و نه انواع مقابله كلي و در نظر گرفتن متغيرهاي
تعديلكننده روابط بين شخصيت و مقابله را برجسته ميسازد .در همين راستا ،مؤلفان نخست به مرور كلي روابط بين شخصيت و مقابله
پرداختهاند و پس از آن چند متغير تعديلكننده مهم را معرفي کردهاند.
مقابلة درگيركننده .خوشبيني با اندازههاي مقابلة درگيركننده ،مقابلة حل مسئله ،زيرمجموعههاي پاسخهاي درگيركننده مسئلهمحور
(مانند برنامهريزي ،جستوجوي حمايت ابزاري) و پاسخهاي درگيركننده هيجانمحور (مانند بازسازي شناختي ،پذيرش) همبستگي مثبت
نشان داده است .بدين ترتيب ،خوشبيني كوششهاي فعال براي تغيير و سازش با موقعيتهاي تنيدگيزا را پيشبيني ميكند.
در مجموع ،برونگردي ،وظيفهشناسي و گشودگي نسبت به تجربه ،كاربرد بيشتر مقابله درگيركننده را پيشبيني كردند .اگرچه
اندازههاي اثر براي ارتباط بين رگههاي پنجعاملي و مقابلة كلي نسبتاً ناچيز بودند ،نتايج فراتحليلها درباره انواع مقابله اختصاصي درخور
تعمق بودند .تحليل انواع مقابله اختصاصي ،روابط نيرومند بين شخصيت و مقابله را آشكار كردند و مشخص ساختندكه يك رگه ميتواند
با يك نوع مقابله درگيركننده به طور مثبت و با نوع ديگر آن به طور منفي همبسته باشد .اين نكته ميتواند تاحدي اندازههاي اثر نسبتأ
كم روابط بين رگههاي وسيع شخصيت و انواع مقابله كلي را تبيين كند.
برونگردي ،افزايش مقابلة حل مسئله ،حمايت اجتماعي و بازسازي شناختي را پيشبيني كرد امّا با پذيرش يا نظمدهي هيجاني
مرتبط نبود .نوروزگرايي با مقابلههاي حل مسئله ،بازسازي شناختي و پذيرش كمتر و با جستوجوي حمايت هيجاني و انحراف توجه
بيشتر ،ارتباط داشت .وظيفهشناسي افزايش مقابلة حل مسئله و بازسازي شناختي را پيشبيني كرد امّا ارتباط با كاربرد حمايت اجتماعي
يا پذيرش ،همبستگي نشان نداد .مقبوليت با اكثر مقابلههاي درگيركننده ارتباط نداشت امّا حمايت اجتماعي و بازسازي شناختي بيشتر را
پيشبيني كرد .گشودگي نيز حل مسئله و بازسازي شناختي بيشتر را پيشبيني كرد.
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مقابلة طفرهرونده .الگوي اين نوع مقابله تاحدي با الگوي مقابلة درگيركننده در تضاد بود .اين امر به ويژه در مورد خوشبيني صدق
ميكرد .خوشبيني با مقابلة طفرهرونده و زيرمجموعههاي خاص مقابلههاي طفرهرونده مسئلهمحور (مانند بيقيدي رفتاري) و طفرهرونده
هيجانمحور (مانند انكار ،تفكر آرزومندانه) ارتباط منفي داشت.
از بين رگههاي پنجعاملي ،مقابلة طفرهرونده كمتر از مقابلة درگيركننده با شخصيت مرتبط بود .در خصوص راهبردهاي اختصاصي،
انكار و مصرف مواد نزديكترين ارتباط را با شخصيت داشتند .نوروزگرايي با پاسخهاي طفرهرونده كلي و تمامي پاسخهاي طفرهرونده
اختصاصي به ويژه تفكر آرزومندانه و كنارهگيري به طور مثبت همبسته بود .در مقابل ،برونگردي با اغلب پاسخهاي درگيركننده به طور
مثبت همبسته بود امّا با هيچيك از پاسخهاي طفرهرونده ارتباط نداشت .وظيفهشناسي و مقبوليت توانايي پيشبيني مقابله طفرهرونده
كلي ،انكار و مصرف مواد كمتر را داشتند .گشودگي نسبت به تجربه كه يك رابطه پيچيده با مقابله طفرهرونده داشت ،تفكر آرزومندانه و
كنارهگيري بيشتر و انكار كمتر را پيشبيني كرد.
مقابله هيجانمحور .روابط شخصيت با مقياسهاي هيجانمحور كلي و روابط شخصيت با مقياسهاي نظمدهي هيجان
اختصاصيتر متفاوت بودند .خوشبيني با مقابله هيجانمحور كلي ارتباط نداشت امّا با مقابلة درگيركننده هيجانمحور به طور مثبت و با
مقابلة طفرهرونده هيجانمحور به طور منفي مرتبط بود.
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با توجه به محدود بودن حجم ادبيات پژوهشي در قلمرو خوشبيني و مقابله ،در ادامه به مهمترين متغيرهاي تعديلكننده روابط بين
رگههاي پنج عاملي و مقابله اشاره ميشود.
سن .در مقايسه با ميانساالن ،در گروههاي نمونه جوانتر ارتباط بيشتري بين شخصيت و مقابله به ويژه حل مسئله و بازسازي
شناختي ،مشاهده ميشود .در تبيين اين يافتهها ميتوان چندين دليل احتمالي را مطرح كرد؛ خُلق و خوي کودکان بيش از بزرگساالن بر
پاسخهاي مقابلهاي تأثير ميگذارند .افزون بر آن ،افراد بزرگسال در انطباق راهبردهاي مقابلهاي متناسب با خواستههاي موقعيتي ،مهارت
افزايش مقبوليت و وظيفهشناسي و كاهش نوروزگرايي با افزايش سن ،ميتوانند به تجربه استيصال کمتر و در نتيجه،

بيشتري دارند.
تغييرپذيري کمتر مقابله در ميانساالن منجر شوند.
نوع و شدت عامل تنيدگيزا .ارتباط بين مقابله و شخصيت معموالً در نمونههايي كه با سطوح باالي تنيدگي (مانند سرطان ،درد
مزمن ،جدايي) مواجه ميشوند ،نيرومندتر است .عوامل تنيدگيزاي خفيف در مقايسه با عوامل تنيدگيزاي مزمن (مانند فقر ،جدايي يا
بيماري وخيم) كه بر چندين قلمرو زندگي تأثير ميگذارند ،به تغييرپذيري بيشتر مقابله ميانجامند.
فاصله زماني .يك عامل تعديلكننده بالقوه و مهم فاصله زماني بين فعاليت مقابله و گزارش آن است .گزارشهاي مقابلهاي
گذشتهنگر با گزارشهاي روزمره ارتباط بسيار كمي دارند و با طوالنيتر شدن دوره بهيادآوري و افزايش سطوح تنيدگي ،اختالفهاي

بيشتري نيز بي اين دو ايجاد ميشوند.
 شخصيت ،مقابله و بهزيستي

شخصيت با پيامدهاي روانشناختي و جسماني مرتبط است .اغلب بررسيها در اين قلمرو بر رابطه نوروزگرايي با اضطراب و
فراتحليلها نشان ميدهند كه نوروزگرايي ميتواند نشانههاي باليني اختاللهاي خُلقي و اضطرابي را

افسردگي تمركز يافتهاند.
پيشبينيكند .نوروزگرايي با افزايش خطر افكار خودکشي و اقدام به آن و مصرف الكل ،و بدبيني نيز با سطوح پايين بهزيستي فاعلي

مرتبط است .در مقابل وظيفهشناسي با اثر حمايتي پايدار ،از يکسو احتمال كمتر مشكالت درونيسازيشده ،برونيسازيشده و مصرف
مواد ،عاطفه منفي و از سوي ديگر ،پيشرفت تحصيلي و بهزيستي فاعلي بيشتر را پيشبيني ميكند .اين رگه همچنين از خطرات تداوم
استيصال مرتبط با نوروزگرايي نيز ممانعت به عمل ميآورد.
برونگردي به طور نيرومندي با اندازههاي بهزيستي همبسته است و بيش از  91درصد واريانس خُلق مثبت را تبيين ميكند.
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برونگردي با خودكشي و نشانههاي باليني به طور كلي ،و نشانههاي اختاللهاي خُلقي ،اضطراب و تغذيه به طور خاص ارتباط منفي
دارد .با اين حال ،برونگردي خطر مشكالت رفتاری را نيز اندكي افزايش ميدهد.
به رغم تحقيقات اندك در مورد ارتباط بين مقبوليت و سازشيافتگي ،مقبوليت با افزايش بهزيستي فاعلي و كاهش نشانههاي باليني
به ويژه مشكالت برونيسازيشده و اقدام به خودكشي ارتباط دارد .گشودگي نسبت به تجربه ،با نشانههاي باليني و بهزيستي فاعلي
ارتباط قابل توجهي ندارد امّا با عاطفه مثبت مرتبط است.
الگوي مشابهي در مورد روابط بين شخصيت و پيامدهاي سالمت جسماني مشاهد شده است .يك فراتحليل ارتباط سطوح باالي
خوشبيني را با سالمت بيشتر مشخص ساخته است .وظيفهشناسي نيز با سالمت بيشتر ارتباط دارد .درهمين راستا نتايج يك فراتحليل
ديگر اين رگه را با طول عمر بيشتر مرتبط ساخته است چه وظيفهشناسي با رفتارهاي سالمت کمتر مخاطرهآميز و پايبندي بيشتر به
درمان همبسته است .برونگردي نيز به دليل ارتباط با تعامل اجتماعي ،با سالمت بيشتر همراه است .اين نكته نيز آشكار شده است كه
نوروزگرايي با سالمت كمتر ارتباط دارد ،اگرچه روشن نيست اين رابطه با بيماري واقعي و يا صرفاً با افزايش نشانههاي استيصال و
رفتارهاي متمركز بر بيماري مرتبط است .مقبوليت نيز سالمت را پيشبيني ميكند درحالي كه رگههاي مرتبط با سطوح پايين مقبوليت
مانند خصومت ،با واكنش تنيدگي قلبي ـ عروقي و افزايش خطر ابتال به بيماري قلبي ارتباط دارند.
به دليل مشكالت روششناختي ،چگونگي تأثير پاسخهاي مقابلهاي بر بهزيستي دقيقاً مشخص نيست .با اين حال ،فراتحليلها
نشان ميدهند كه اغلب پاسخهاي درگيركننده با افزايش سالمت جسماني و رواني مرتبط هستند.
در انتها نويسندگان اين مقاله مروري خاطر نشان ميسازند كه به رغم صدها بررسي ،در وضع كنوني درك ناچيزي از تأثير
شخصيت بر مقابله و پيامدهاي آنها وجود دارد .مشكالت سنجش شخصيت و مقابله ،اتکاي بيش از حد بر بررسيهاي مقطعي و
گذشتهنگر ،ناديده گرفتن عوامل موقعيتي و عدم توجه به تعاملهاي بين رگههاي شخصيت و راهبردهاي مقابلهاي ،مانع تحقق چنين
امري است .بنابراين ،الزم است پژوهشها اثرات همزمان رگهها را بر مقابله بر اساس بررسي نيمرخهاي شخصيت ،کنترل يك رگه به
هنگام بررسي رگههاي ديگر و يا تعاملهاي بين رگهها را درنظر گيرند .افزون بر آن ،در تحقيقات آينده بايد اثرات تعاملي و پاسخهاي
مقابلهاي چندگانه نيز مورد بررسي قرار گيرند.
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