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Abstract 

Background & Objectives: Life satisfaction is one of the issues that most families face throughout their lives, and if they do not achieve it, they 

experience many disabilities and challenges. Life satisfaction refers to a person's feelings about his/her performance and quality of life. In other 

words, it assesses one's health and well–being. Many factors contribute to satisfaction in life, among which problem–solving skills can be 
mentioned. Problem–solving skill is one of the decisive skills in life and helps people solve their problems with certain planning. Personality 

traits can be mentioned, among other factors affecting life satisfaction. Today, with many and varied problems, the number of families visiting 

counseling centers to acquire the necessary skills to be more satisfied with life is increasing day by day. One of the primary components that 
counselors and psychologists should be aware of is the personality characteristics of clients and how to teach problem–solving skills to families. 

This study aimed to model the mediating role of personality traits in the relationship between problem–solving skills and life satisfaction in 

families. 
Methods: This research was conducted using the descriptive correlational method. The study’s statistical population included all couples 

referring to counseling centers in districts 2 and 5 of Tehran City, Iran, in the second half of 2018 and the first half of 2019 who were 1283 

people. After determining the sample size by Lohlin volume estimation method which is based on hidden variables and taking into account the 
possibility of incomplete questionnaires, a sample of 290 people was selected by the available sampling method. In this study, the inclusion 

criteria were referrals to counseling in districts 2 and 5 of Tehran in the second half of 2018 and the first half of 2019, being interested in 

cooperating in research and lacking any mental illness. The exclusion criteria were lack of cooperation in research and getting sick. The following 
questionnaires were used to collect the required data: NEO Five–Factor Inventory (McKree and Costa, 2004), Problem Solving Inventory 

(Hepner & Baker, 1997), and Life Satisfaction Questionnaire (Diner et al., 2003). In this research, descriptive statistics including frequency, 

percentage, mean and standard deviation were used to describe the data. The Pearson correlation coefficient was used to examine the relationship 
between variables. Data analysis was done in SPSS and AMOS software. A significance level of 0.05 was considered. 

Results: The findings showed that the effect of total life satisfaction on the problem–solving skills variable was significant (p<0.001, β=0.439). 

Also, the direct effect of life satisfaction on the problem–solving skills variable was significant (p<0.001, β=0.285). On the other hand, the 
indirect effect of life satisfaction mediated by personality traits on the problem–solving skills variable was estimated using the Bootstrap 

estimation method (p<0.001, β=0.154). The research model had a good fit (X2/df=1.537, CFI=0.996, GFI=0.994, AGFI=0.990, RMSEA=0.031). 

Conclusion: Based on the results of this study, the structural model of the study fits the collected data and explains life satisfaction. The problem–
solving skill variable can be used through the mediation of personality traits. 

Keywords: Personality traits, Problem–Solving skills, Life satisfaction. 
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1 

  .1۰۳(:۲1؛ )1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش مقاله 1۴۰1 شهریور برخط انتشار   

 له ئمس مهارت حل نیب در رابطٔه یتیشخص یهایژگیو یانقش واسطه یابیمدل

 یاز زندگ تیرضا با

 ۴، ابوالفضل کرمی۳معاضدیان، آمنه ۲*حسن اسدزاده، 1زادهکاظم محمد

 سندگانینو حاتیوضت

 ؛رانیا سمنان، ،یاسالم آزاد دانشگاه سمنان، واحد ،یتیترب یشناسروان یدکتر یدانشجو .1
 ؛رانیا تهران، ،یطباطبائ عالمه دانشگاه ،یتیترب علوم و یروانشناس دانشکدٔه ،یتیترب یروانشناس گروه اریدانش. ۲
 ؛رانیا سمنان، ،یاسالم آزاد دانشگاه سمنان، واحد ،یانشناسرو گروه اریاستاد. ۳
 .رانیا تهران، ،یطباطبائ عالمه دانشگاه ،یروانشناس گروه اریانش. د۴

 Asadzadeh@atu.ac.ir *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۹ مهر ۲۲ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹ شهریور 11 تاریخ دریافت:
 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۴۰۱ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

شوند. هایی مواجه مینیافتن به آن با مشکالت و ناتوانیکه افراد در صورت دست است یشناختروان یهامهم در پژوهش یهالفهؤاز م یکی یاز زندگ تیرضازمینه و هدف: 
 .ها بوددر خانواده یاز زندگ تیمهارت حل مسئله با رضا نیب در رابطٔه یتیشخص یهایژگیو یانقش واسطه یابیپژوهش مدل نیا از هدف
کننده به مراکز مشاورٔه مناطق دو و پنج شهر تهران در نیمٔه دوم های مراجعههمبستگی انجام شد. جامعٔه آماری پژوهش را تمامی زوجروش توصیفیبه این پژوهش بررسی:روش
 الزم،ی هاداده آوریبرای جمعد. گیری دردسترس انتخاب شدنروش نمونهنفر به ۲۹۰ها نفر تشکیل دادند که از بین آن 1۲۸۳به تعداد  1۳۹۸و نیمٔه اول سال  1۳۹۷سال 

کار به( ۲۰۰۳ ،و همکاران نری)د یاز زندگ تیرضأه نام( و پرسش1۹۹۷ بیکر،له )هپنر و ئحل مس ٔهنام(، پرسش۲۰۰۴ ،و کاستا یرک)مک عاملی نئوشخصیتی پنج نامٔهپرسش
 SPSSافزارهای در نرم ۰٫۰۵در سطح معناداری روش آماری معادالت ساختاری ضریب همبستگی پیرسون و های آمار توصیفی از بر شاخصعالوه ،هامنظور تحلیل داده. بهرفت

 شد. استفاده AMOSو 
بر متغیر رضایت از زندگی مستقیم (؛ همچنین اثر =۰٫۴۳۹βو  >۰٫۰۰1pحل مسئله معنادار بود ) هایمهارتبر متغیر اثر کل رضایت از زندگی نتایج نشان داد،  ها:یافته

استفاده با  حل مسئله، هایمهارتبر متغیر های شخصیتی گری ویژگی(. اثر غیرمستقیم رضایت از زندگی با میانجی=۰٫۲۸۵βو  >۰٫۰۰1pحل مسئله معنادار بود ) هایمهارت
، FIG=۹۹۴٫۰ و  FIC=۹۹۶٫۰ و fd/۲=۵۳۷٫1)د (. مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار بوβ=1۵۴٫۰و  p>۰۰1٫۰معنادار بود ) ،استرپروش برآورد بوتاز 

۰٫۹۹۰=AGFI ۰٫۰۳1 و=RMSEA.)  
توان از میها در خانواده یاز زندگ تیرضارد و برای تبیین شده برازش داهای گردآوریمدل ساختاری پژوهش با داده شود،میگیری های پژوهش نتیجهبراساس یافته گیری:نتیجه
 ی استفاده کرد.تیشخص یهایژگیگری ومیانجیمهارت حل مسئله با متغیر 

 ی.از زندگ تیرضا، حل مسئله هایمهارتی، تیشخص یهایژگیو ها:واژهکلید

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               2 / 9

mailto:Asadzadeh@atu.ac.ir
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
https://jdisabilstud.org/article-1-2226-fa.html
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 مقدمه ۱
ی خوشبخت امید، ،یهمراه با سالمت یتا زندگکند کوشش می انسانیهر 

جوامع از سوی دیگر بیشتر داشته باشد. وشایند خ یهااحساس و تجربٔه
 روهستند؛ ازاینخود  سعادت افراد جامعٔهسالمت و  ،یخواستار شاد

عوامل امکان دارد جاکه آنتا  دیهدف، با نیبه امنظور دستیابی هب
شناسایی را  1یاز زندگ تیسالمت و رضا ،یبر بهداشت روانتأثیرگذار 

 یامجموعهمطابق با فرد  ،یاز زندگ تیرضابحث . در (1کرد )
های و ویژگی تیفیود، کهای فردی خشاخصفرد از منحصربه

هایی موجود در زندگی کند تا بتواند بر ناتوانیمطالعه میاش را یزندگ
 (. ۲غلبه کند )

تمام مدت در ها اکثر خانوادهاست که موضوعاتی  از یاز زندگ تیرضا
ها نیافتن به آن با ناتوانیو در صورت دست هستندمواجه با آن  یزندگ

بازتاب  یاز زندگ تیرضا (.۳شوند )های متعددی مواجه میو چالش
و هرچه شکاف است  وی یفعل تیو وضعفرد  یهاآلدهیابین  فاصلٔه

از  تیرضامیزان ، باشد شتریفرد ب یفعل تیو وضع هاآلدهیااین  انیم
 یاز زندگ تیرضا ،کوتاهی مفهومی و فی. در تعرشودکمتر میاو  یزندگ

(. ۴کنند )یم فیتعر یاز زندگشخص  یکل یاحساس خرسندمنزلٔه بهرا 
شادکامی و  نظیر میمفاهسایر  هب یاز زندگ تیمفهوم رضا رچنده

 یاز زندگ تیرضا د.خاص خود را دار فیاست، تعر کینزد ینیبخوش
و  ی خودزندگکیفیت ملکرد و رابطه با عدر شخص احساس مفهوم به 
امروزه (. ۵است ) خویش یستیسالمت و بهز یابیارز گریدبیانی به 

 یبر آن رشد روزافزونمؤثر  عواملو  یاز زندگ تیرضاتوجه به موضوع 
و ابعاد آن  یزندگ تیفیکبا موضوع مقاالت موجود  کهای گونهبهدارد؛ 

درصد رشد پیدا ۷1درصد به ۲۰ از 1۹۹۵ تا 1۹۸۵ یهاسال نیبدر 
شدن احساس مثبت و ریفراگا ب یاز زندگ تیرضا(. رسیدن به ۶کرد )
ی، در زندگ زیاد تیرضا افراد دارای است وهمراه  یاحساس منفنبود 

در مواجهه با فیدتری م یامقابلهاهبردهای از ر سایر افرادبا  سهیدرمقا
افراد  نیاکنند. درمجموع یاستفاده م یروان یو فشارهامشکالت 

نقش دارای  کنندتصور می ؛ همچنیندارندو تعهد  یاحساس خوشبخت
نتیجه . (۷دارند ) ندهیآدید بهتری به و  هستندخود  یدر زندگای عمده

ی از زندگ تیرضاشود تا افراد مسئلٔه و پیامد چنین دیدگاهی موجب می
خود شدن عمر تریوالنطکنند و برای را دنبال  یجسمروانی و مت سال و

 (.۸تالش و کوشش داشته باشند )
عوامل متعددی در کسب رضایت از زندگی سهم دارد که از آن جمله 

ه توان به مهارت حلمی از  مسئله مهارت حلاشاره کرد.   ۲مسئل
تا با کند افراد کمک میبه است و  یزندگکننده در تعیین یهامهارت
(. از سوی دیگر ۹اقدام کنند )ان شمشکالتبرای حل  عین،م یزیربرنامه

شخص به توان گفت که میله ئمس مهارت حل یریادگتر یاز فواید مهم
های پاسخبا مشکالت در هنگام رویارویی تا دهد این امکان را می

الزم  لیتحلوهیاز تجزبعد و ارزیابی کند ها را آنبررسی و را متعددی 
 افتنی ندیفرائله شامل مس حل(. مهارت 1۰برگزیند )را  ترمعقول حلراه

 است. معلوم یهاجنبه ای کاتبا استفاده از ننامعلوم  یهاجنبه اینکات 
که است  یدانشمهارتی و  ،یذهنتفکری،  یندیله فرائمس حلموضوع 

                                                      
1. Life satisfaction 
2. Problem-solving skills  

عبارتی تمام اختراعات، و به یمهندس ،یعلوم، فناور آورندٔهدیدمنزلٔه پبه
شود. به عبارت دیگر انسان در نظر گرفته می یابداعات و دستاوردها

و حل مسائل  ییشناسا ،یعلوم و فناور مهماهداف بسیار و  وظایفاز 
اساس مفهوم برئله مس حل (.11است ) یموضوع  ٔمربوط به آن حوزه

و  کردهایروها، نگرشو انواع ئله مس حلبحث . شودیم فیه تعرئلمس
و ازجمله در علم متعدد در علوم ئله مس حل یهایشناسروش

(. 1۲شده است )مطالعه بررسی و  یشناستیخالق یارشتهانیم
که موجود گیرد بحث صورت میله ئمس حل همچنین زمانی دربارٔه

سایر به  موقعیتیاز  فتنر یبرا یهوش مصنوعیستم س کی ای ایزنده
مسئله  حل دنیطور ساده، فرابه گیری نباشد.قادر به تصمیم هاتیموقع

 دیجد میمفاه جادیا یبرا یشناخت مشکل، استفاده از دانش قبل شامل
حل مشکل  یبرا مفید یهایاستراتژکارگیری بهمشکل و  آن بارٔهدر

 یابزار صورتبهله را ئمس حل پژوهشگران،از  یاریبس (.1۲) است
(. 1۳) دهندینشان م افراد یریادگیو  یرشد شناختجهت در یعموم
فرد ه است کراهبردهای هدفمندی استفاده از  نیازمند مسئلهحل 

ها حلگیری راهتصمیم برای کرده ورا تعریف مفاهیم ها آناسطٔه وهب
 ،مدرن یزندگشمار در بی یبه تنش و فشارها(. نظر 1۴کند )اقدام می

 یله عاملئمس مهارت حلمانند ها داشتن انواع مهارتبدیهی است که 
 (.1۵رود )شمار میبه یت از زندگیکسب رضاجهت مهم در

های توان ویژگیاز سایر عوامل تأثیرگذار بر رضایت از زندگی می
افکار، از  یشخص ییالگو صورتبه تیشخصرا نام برد.  ۳شخصیتی
آشکار پشت  ای پنهان یشناختروان یهامیزمکاندر کنار و رفتار عواطف 

های توان نمونهشخصیت را می. (1۶ی مذکور است )الگوها
اختصاصی و متمایز رفتار، تفکر و هیجان در نظر گرفت که الگوی 

کند. شخصی تعامل با محیط اجتماعی و فیزیکی هر فرد را مشخص می
های متعددی وجود دارد. در رابطه با خاستگاه و منشأ شخصیت، نظریه

خصیت در همین خصوص باتوجه به رویکردهای گوناگون دربارٔه ش
شود که در هریک از رویکردها نگرش به شخصیت مشخص می

توان ها میبا درنظرگرفتن این نظریه(. 1۷صورت یکسان نیست )به
اساس تعدادی مؤلفٔه پیوسته توصیف کرد که هر کدام شخصیت را بر

(. براساس نظریٔه یادگیری 1۸نمایندٔه یک صفت خاص است )
دلیل وجود تنوع در تجارب بهها اجتماعی، علت گوناگونی شخصیت

های یادشده بر ضرورت و اهمیت یادگیری افراد است. در نظریه
های موقعیتی یا محیطی در افزایش جایگاه شخصیت کنندهتعیین

 یروان ،یستیمدل زبراساس (. 1۹اشخاص تأکید فراوانی شده است )
 یهادر تعادل با نظام یعنوان نظامشخص را به توانیم یو اجتماع

 نی. در چندر نظر گرفت یو اجتماع یشناختروان ،یستیز یفرع
حاالت نظیر  یشناختعوامل روان ،یستیبر عوامل زعالوه یکردیرو

 یدر سالمت روانای کنندهتعییننقش دارای  ی،تیو شخص یشناختروان
تأثیر  ی،تیشخص یژگیهر و ،کنندیماست. پژوهشگران بیان  یو جسمان

درواقع  (.۲۰،۲1) دارد یمرتبط با سالمتگوناگون  یامدهایبر پ
فرد  یتنروان یهاستمیاز س ییایرا سازمان پو تیشناسان، شخصروان
که  کنندیم فیتعرنقش دارد، رفتارها و افکار خاص او در تعیین که 

3. Personality traits 
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۳ 

 ،خواهد داداز خود بروز خاص شرایط فرد در  را آنچه ینیبشیامکان پ
پایداری هستند  صفات خصوصیات شخصیتی، (.۲۲آورد )فراهم می

ها کنند. این ویژگیدیگر تغییر چندانی نمی به موقعیت موقعیتی از که
های محرک به یکسان شیؤهدهی بهپاسخ و بادوام باثبات هایگرایش

های گوناگون در موقعیت توانند رفتار افراد راگوناگون هستند و می
 به مربوط مهمبسیار های بندیدسته از(. ۲1،۲۳بینی کنند )پیش

گرایی درون شخصیت گرایی است.گرایی و برون، درونشخصیت
گرا درون فرد و است همراه ذهنی درونی دیدگاه با که است خُلقی ویژگی
دهد. می نشان خود از نفس بر تسلط و خودداری برای بیشتری آمادگی

 خارجیو  عینی دیدگاه با که است ُخلقی گرایی ویژگیبرون شخصیت
 گرابرون افراد است. همراه بهتری عملی فعالیت با و شودمی مشخص

 (.۲1،۲۴دارند ) خویش نفس بر تسلط برای کمتری آمادگی
ها به امروزه باوجود مشکالت عدیده و متنوع، میزان مراجعٔه خانواده

منظور رضایت بیشتر های الزم بهمنظور کسب مهارتمراکز مشاوره به
های اولیه و روز در حال افزایش است. یکی از مؤلفهبهاز زندگی روز

شناسان باید از آن آگاهی کافی داشته باشند، اصلی که مشاوران و روان
 های حلهای شخصیتی مُراجعان و چگونگی آموزش مهارتیژگیو

ها است؛ بنابراین انجام پژوهش حاضر به این دلیل مسئله برای خانواده
ضرورت پیدا کرد که ارتقای کیفیت زندگی و افزایش امید به زندگی جزو 

های بهداشتی و درمانی های اصلی سازماناهداف مهم و مأموریت
ویژه عملکرد بدیهی است نقش مراکز مشاوره و بهرود. شمار میبه

شناسان در تحقق این رسالت عظیم بسیار مؤثر خواهد مشاوران و روان
 یتیشخص یهایژگیو یانقش واسطه یابیمدلبود. این مطالعه با هدف 

 ی انجام شد.از زندگ تیرضا باحل مسئله  هایمهارت نیب در رابطٔه

 بررسیروش ۲
همبستگی انجام شد. جامعٔه آماری توصیفیروش  به این پژوهش

کننده به مراکز مشاورٔه مناطق دو و های مراجعهپژوهش را تمامی زوج
به  1۳۹۸و نیمٔه اول سال  1۳۹۷پنج شهر تهران در نیمٔه دوم سال 

روش پس از تعیین حجم نمونه با نفر تشکیل دادند.  1۲۸۳تعداد 
پنهان و با احتساب احتمال  هایمتغیربراساس برآورد حجم لوهلین که 

روش نفر به ۲۹۰، گیردصورت می های ناقصنامهوجود پرسش
پژوهش معیارهای  (. در این۲۵انتخاب شدند )گیری دردسترس نمونه

کنندگان به مراکز مشاورٔه ها به مطالعه شامل مراجعهورود آزمودنی
اول سال و نیمٔه  1۳۹۷مناطق دو و پنج شهر تهران در نیمٔه دوم سال 

مند به همکاری در پژوهش و فاقد هرگونه بیماری روانی ، عالقه1۳۹۸
نکردن در پژوهش و داشتن بود. همچنین معیارهای خروج، همکاری

 بیماری در نظر گرفته شد. 
صورت بود که ابتدا مجوزهای الزم از روش اجرای این پژوهش بدین

سپس ضمن دانشگاه محل تحصیل و مراکز بهزیستی دریافت شد. 
کنندگان با هماهنگی با مدیران مراکز مشاوره و بعد از آشنایی شرکت

ماندن اطالعات شخصی و اعالم اهداف پژوهش و اطمینان از محرمانه
این مطالعه مالحظات  ها وارد پژوهش شدند. دررضایت، آزمودنی

                                                      
1. NEO Five-Factor Inventory 
2. Problem Solving Inventory 
3. Scale of Accepting or avoiding Problem-Solving Activities  

ها؛ شرح زیر رعایت شد: رضایت آگاهانه و داوطلبانٔه آزمودنیاخالقی به
ها؛ مکان خروج از مطالعه؛ احترام به حقوق و شخصیت آزمودنیا

داری از سوی پژوهشگر؛ جبران خطرات احتمالی در رازداری و امانت
 حین مطالعه از سوی پژوهشگر.

 کار رفت.های زیر بهنامهها پرسشآوری دادهبرای جمع
های منظور سنجش ویژگی: به1عاملی نئوپنجنامٔه شخصیتی پرسش-

کری و کاستا در شده توسط مک تهیه ٔنامهها از پرسشصیتی آزمودنیشخ
نامه دارای شصت ماده و (. این پرسش۲۶، استفاده شد )۲۰۰۴سال 

گرایی، گشودگی، سازگاری و رنجوری، برونپنج مؤلفٔه روان
 ۵تا  1ای لیکرت از درجهبودن است که براساس مقیاس پنجوجدانی

، حداکثر نمره ۶۰نامه حداقل نمره این پرسش شود. درگذاری مینمره
معنای است. همچنین کسب نمرٔه بیشتر به 1۸۰و نقطٔه برش  ۳۰۰

ها های شخصیتی در بین آزمودنیوجود میزان زیادی از ویژگی مؤلفه
به تأیید رسید کری و کاستا مکروایی سازه و محتوا توسط (. ۲۶است )

فای کرونباخ در هریک از عوامل و پایایی آن با استفاده از ضریب آل
(، ۵۶/۰(، گشودگی )۷۳/۰گرایی )(، برون۸۶/۰رنجوری )اصلی روان

(. ۲۶دست آمد )( به۸۷/۰بودن )( و وجدانی۶۸/۰سازگاری )
نامٔه مذکور را فر و همکاران در پژوهشی روایی صوری پرسشرضایی

ند و با استفاده از نظرهای چند نفر از متخصصان مناسب گزارش کرد
(، ۷۴/۰رنجوری )پایایی آن را ازطریق ضریب آلفای کرونباخ برای روان

( و ۶۸/۰(، سازگاری )۴۷/۰(، گشودگی )۵۵/۰گرایی )برون
 (.۲۷دست آوردند )( به۷۷/۰بودن )وجدانی

مسئله در  های حلمنظور سنجش ویژگیبه: ۲حل مسئله نامٔهپرسش-
، 1۹۹۷شده توسط هپنر و بیکر در سال  تهیهنامٔهپرسشها از آزمودنی
ماده و سه مؤلفٔه اعتماد  ۳۵نامه دارای (. این پرسش۲۸) شداستفاده 
اجتناب و کنترل شخصی است که -مسئله، سبک گرایش به حل

شود. گذاری مینمره ۵ای لیکرت از صفر تا درجهبراساس مقیاس شش
و نقطٔه برش  1۷۵نمره ، حداکثر ۳۵نامه حداقل نمره در این پرسش

معنای استفادٔه بیشتر از است. همچنین کسب نمرٔه بیشتر به 1۰۵
هپنر و بیکر در (. ۲۸ها است )مسئله در بین آزمودنی راهبردهای حل

نامه را با مقیاس استقبال یا اجتناب از پژوهشی همسانی درونی پرسش
فاده از ضریب و پایایی آن را با است (۸۴٫۰) ۳مسئلههای حل فعالیت

، سبک (۰٫۶۶)مسئله اعتماد به حل های آلفای کرونباخ برای مؤلفه
محاسبه کردند  (۰٫۷۳) و کنترل شخصی(۰٫۷1)اجتناب -گرایش

نامٔه مذکور را با (. همچنین امراللهی بیوکی روایی سازٔه پرسش۲۸)
و پایایی آن را با استفاده از  (۷۲٫۰) 4مسئله مقیاس رفتار حین حل

، (۰٫۷۴)مسئله  اعتماد به حلهای آلفای کرونباخ برای مؤلفه ضریب
دست آورد ( به۰٫۷1) ( و کنترل شخصی۰٫۷۰اجتناب )-سبک گرایش

(۲۹.) 
منظور سنجش میزان رضایت از به: 5رضایت از زندگی نامٔهپرسش-

دینر و همکاران  توسطشده  تهیه ٔنامهپرسشها از زندگی در بین آزمودنی
نامه دارای پنج ماده است (. این پرسش1) شد، استفاده ۲۰۰۳در سال 

شود. گذاری مینمره ۷تا  1ای لیکرت از درجهکه براساس مقیاس هفت

4. Behavior during Problem Solving Scale  
5. Life Satisfaction Questionnaire  
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۴ 

 ۲۶و نقطٔه برش  ۳۵، حداکثر نمره ۵نامه حداقل نمره در این پرسش
دهندٔه بیشتربودن رضایت از است. همچنین کسب نمرٔه بیشتر نشان

نامه وایی پرسشدینر و همکاران ر(. 1ها است )زندگی از سوی آزمودنی
( ۰٫۸۷خ )با استفاده از ضریب آلفای کرونباآن را پایایی را پذیرفتنی و 

رونی متولیان و همکاران همسانی د . همچنین(1گزارش کردند )
 ۰٫۸۸ تنصیف برابر باروش بهآن را پایایی و  ۰٫۴۸نامه را پرسش

 .(۴دست آوردند )به
ها، آمار توصیفی شامل فراوانی، در این پژوهش برای توصیف داده

کار رفت. ضریب همبستگی پیرسون درصد، میانگین و انحراف معیار به
ی ازطریق کار رفت. فرض نرمالیتبرای بررسی رابطٔه بین متغیرها به

پژوهش محاسبه شد.  فرضعنوان پیشاسمیرنف بهآزمون کولموگروف

احتمال  با مقدار 1مجذور کای، های نکویی برازششاخصهمچنین از 
 تقریب مجذورات میانگین خطای ریشٔه، ۰٫۰۵ از تربزرگ

(RMSEA)۲ نکویی برازش  شاخص، ۰۸٫۰ تر ازکوچک برش ا نقطٔهب
 شاخص، ۹۰٫۰ از ترکوچک برش با نقطٔه  ۳(AGFI) شدهتعدیل

و شاخص  ۹۵٫۰ تر ازبرش کوچک با نقطٔه  4(GFI) نکویی برازش
 درنظرگرفتن با ۹۵٫۰ تر ازبرش کوچک با نقطٔه 5(CFI) تطبیقی نکویی
افزارهای ها در نرم(. تحلیل داده۳۰) استفاده شد برازش مذکور مقادیر
SPSS  وAMOS  درنظر گرفته شد.  ۰٫۰۵انجام شد. سطح معناداری 

است  1شرح شکل شده، مدل مفهومی پژوهش بهتوجه به مطالب بیانبا
های حل مسئله و های شخصیتی بین مهارتکه براساس آن، ویژگی

 رضایت از زندگی نقش میانجی دارد.

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 اهیافته 3
 1۹۷ها نفر آزمودنی شرکت داشتند که از بین آن ۲۹۰در این پژوهش 

درصد( مرد بودند. همچنین ۳۲٫۰۷نفر ) ۹۳درصد( زن و ۶۷٫۹۳نفر )
نفر  1۲۸سال،  ۳۰کنندگان کمتر از درصد( از شرکت۳۳٫۷۹نفر ) ۹۸

بیشتر از درصد( ۲۲٫۰۷نفر ) ۶۴سال و  ۴۰تا۳1درصد( بین ۴۴٫1۴)
درصد( از ۲1٫۳۸نفر ) ۶۲سال سن داشتند. از لحاظ تحصیالت،  ۴1

نفر  ۳۲کنندگان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر، شرکت
 ۸1درصد( کارشناسی و ۳۹٫۶۵نفر ) 11۵درصد( کاردانی، 11٫۰۴)

نفر  ۴۳عالوه ارشد و بیشتر بودند. بهدرصد( کارشناسی۲۷٫۹۳نفر )
درصد( ۸۲٫۸۰نفر ) ۲۰۷ندگان شاغل و کندرصد( از شرکت1۷٫۲۰)

 فاقد شغل بودند.

حل مسئله و  هایهای شخصیتی، مهارتویژگیاسمیرنف برای متغیرهای . ماتریس همبستگی، میانگین، انحراف معیار و نتایج آزمون کولموگروف1جدول 
 رضایت از زندگی

 ۳ ۲ 1 متغیر
   - رضایت از زندگی

  - ۰٫۳۷۹ های شخصیتیویژگی
 - ۰٫۲۹۷ ۰٫۳۳1 حل مسئله هایمهارت

 1۳۹٫۷۴ ۲1۸٫۶۳ ۳۵٫1۴ میانگین
 ۷٫۹۳ 1۹٫۸۴ ۴٫۶۶ انحراف معیار

 p ۰٫۲۰۰= p ۰٫1۰۹= p =۰٫1۴۷ اسمیرنفکولموگروف

 های شخصیتیویژگیو  حل مسئله هایمهارت، 1باتوجه به در جدول 
(. >۰٫۰۰1pداشتند ) رضایت از زندگیرابطٔه مستقیم و معناداری با 

رابطٔه مستقیم و  های شخصیتیویژگیو  های حل مسئلهمهارتبین 

(. همچنین نتایج آزمون >۰٫۰۰1pمعناداری مشاهده شد )
 ها بود.بودن توزیع دادهاسمیرنف بیانگر نرمالکولموگروف

 در مدل ساختاری های حل مسئله و رضایت از زندگیهای شخصیتی، مهارتویژگی. ضرایب مسیرهای کل، مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای ۲جدول 

برآورد ضریب  مسیرها 
 استانداردنشده

خطای 
 معیار

برآورد ضریب 
 استانداردشده

مقدار 
 احتمال

 <۰٫۰۰1 ۰٫۴۳۹ ۰٫1۳۴ ۰٫۳۸۵ حل مسئله هایمهارت ←رضایت از زندگی  اثر کل

 <۰٫۰۰1 ۰٫۲۸۵ ۰٫1۷۰ ۰٫۳۴۴ حل مسئله هایمهارت ←رضایت از زندگی  اثر مستقیم

 <۰٫۰۰1 ۰٫1۵۴ ۰٫11۹ ۰٫۳۹۴ شخصیتیهایویژگیگریمیانجیباحل مسئله هایمهارت←رضایت از زندگی  غیرمستقیماثر

                                                      
1. Chi-square 
2. Root mean square error of approximation (RMSEA)  
3. Adjusted goodness of fit index (AGFI) 

4. Goodness of fit index (GFI) 
5. Comparative fit index (CFI) 
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۵ 

بر متغیر اثر کل رضایت از زندگی ، ۲های جدول باتوجه به یافته
(. همچنین =۰٫۰۰1p< ،۰٫۴۳۹βحل مسئله معنادار بود ) هایمهارت

حل مسئله معنادار  هایمهارتبر متغیر رضایت از زندگی مستقیم اثر 
(. از طرف دیگر براساس نتایج =۰٫۰۰1p< ،۰٫۲۸۵βدست آمد )به

گری اثر غیرمستقیم رضایت از زندگی با میانجیجدول مذکور، 
استفاده از با  حل مسئله، هایمهارتبر متغیر های شخصیتی ویژگی

  (.=۰٫۰۰1p< ،۰٫1۵۴βمعنادار بود ) ،استرپروش برآورد بوت

 مدل ساختاریبرازش نکویی های شاخص. ۳جدول 

 شاخص برازندگی
مجذور 

 کای

مجذور نسبت 
 ٔهکای به درج

 آزادی

ریشٔه خطای 
میانگین 

 مجذورات تقریب

شاخص 
نکویی 
 برازش

نکویی شاخص 
برازش 

 شدهتعدیل

شاخص 
 نکویی تطبیقی

مقدار 
 احتمال

 <۰٫۰۰1 ۰٫۹۹۶ ۰٫۹۹۰ ۰٫۹۹۴ ۰٫۰۳1 1٫۵۳۷ ۴1۲٫1۹1 شدهمقادیر مشاهده

و میزان  ۳، نسبت مجذور کای به درجٔه آزادی کمتر از ۳براساس جدول 
شدٔه برازندگی و شاخص ، شاخص تعدیلشاخص نکویی برازش

شده از برازش برازندگی تطبیقی نزدیک به یک بود؛ درنتیجه مدل ارائه

   (.>۰٫۰۰1pخوبی برخوردار بود )
مدل نهایی پژوهش براساس ضرایب استانداردشدٔه  ۲در شکل 

  برآوردشده ارائه شده است.

 
 . مدل نهایی براساس ضرایب استاندارد برآوردشده۲شکل 

 بحث ۴
در  یتیشخص یهایژگیو یانقش واسطه یابیمدلبا هدف پژوهش  این

ی انجام شد. از زندگ تیرضا باحل مسئله  هایمهارت نیبی  رابطه
رضایت یابی معادالت ساختاری نشان داد، آمده از مدلدستنتایج به

داشت. معنادار مستقیم و  ثراحل مسئله  هایمهارتبر متغیر از زندگی 
 حل مسئله هایمهارتبراساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز 

این یافته همسو داشت.  رضایت از زندگیرابطٔه مستقیم و معناداری با 
نشان داد آموزش و همکاران  ینیحسبا این مطالعات است: پژوهش 

رضایت از زندگی  باعث افزایش یطور معنادارهب مهارت حل مسئله
 آبادی و همکاران نشان دادند، هم(. مسیح۹شود )می نیروهای وظیفه

 رابطٔه زناشویی رضایت با مدارمسئله هم و مدارهیجان ایمقابله روش
حل  داد، مهارت نشانو همکاران  پژوهش دالفیونته. (11دارند ) مثبت

 (. 1۵کنندٔه قوی رضایت از زندگی است )بینیمسئله پیش
 یارها دامنه بسلهئمستوان گفت، در تبیین یافتٔه مذکور پژوهش حاضر می

به دو گروه  ها راآن بودن،یقدق یزانبرحسب م حال،یندارند؛ باا یعیوس
 یفطور کامل تعرکه به ییهالهئ. نخست، مسکنندیم بندییمعمده تقس

شده است و  یانطور روشن بها هدف بهلهئگونه مس یناند. در اشده
 ین،. همچن(1۵است )له، دردسترس ئحل مس یاطالعات الزم برا

 یناز ا یمسائل علم ؛ها وجود داردآن یحل درست براراه یک معموالً
 ین. در ااندشدهن یفطور کامل تعرکه به ییهالهئنوع هستند. دوم، مس

حل  یو اطالعات الزم برا یستروشن ن ها هدف کامالًلهئگونه مس
حل راه یکاز  یشها بحل آن یبرا کهیطوربه یست؛له در دسترس نئمس

 یشافراد پ ٔههم یکه برا یواقع یزندگ یهالهئ(. مس1۴وجود دارد )
 یزندگ یدگیچیبه پ باتوجه که نوع هستند ینمعمواًل از ا آیند،یم

له ئاست؛ اما مهارت مواجهه با مس یعیطب یله امرئوقوع مس یاجتماع

 یله، آموختنئمهارت حل مس(. 1۰) دارد یتآن اهم یو حل منطق
درمعرض  یشترکه ب یافراد یژهوهمه، به یله برائحل مس ییاست.توانا

هستند، ضرورت  یو منطق یعسر گیرییمتصم یازمندن هاییتوضع
 یجابهکند (. مهارت حل مسئله به فرد کمک می11) است یادیبن

بینی زبا با و بگیرد قاطع تصمیم ،جتنابیو ا تکانشی هایتصمیمگرفتن 
و در کند  شناساییرا  دخو هایتقوو  هاضعف ه،شدطی مسیر رمکر
 با (.1۰کند ) نمتحاا نیزرا دیگر  یهاراه ،نعامو با ردبرخو رتصو

 موقعیت یابیارز ،مشکل تشخیص ،مسئله حل یهارتمهااز  دهستفاا
 بهترین بنتخاا ،گزینهها یجووجست اف،هددادن ا ارقر مدنظرو 

از  ندامیتوشده گرفته تصمیم دنکرعملی کردن وعمل ایبر گزینه
(. به همین دلیل افرای که ۲۷د )گیر رتصو شکل بهترین به فرد فطر

و  توانایی تشخیص افکار ناکارآمد توانایی حل مسئله دارند،
ها احساس شایستگی در آنشود که موجب می را دارند هاآناثرسازی بی

ها را از زندگی باال شود و سطح رضایتمندی آنخودکارآمدی تقویت 
 یزندگ یهاله ازجمله مهارتئحل مستوان گفت، (؛ بنابراین می۹ببرد )

و بهبود روابط  یدر زندگ یشرفتاز آن منجر به پ یمنداست که بهره
 .شودیم ی و درنهایت رضایت در زندگیاجتماع

در بخش دیگری از این پژوهش نتایج نشان داد، اثر غیرمستقیم رضایت 
های حل های شخصیتی بر مهارتای ویژگیاز زندگی با نقش واسطه

سوست: نتایج پژوهش مسئله معنادار بود. این یافته با این مطالعات هم
های تأثیر ویژگیاوتمن و همکاران نشان داد، فرایند حل مسئله تحت

صورت های شخصیتی متفاوت بهشخصیتی است و افراد با ویژگی
طور های شخصیتی بهکنند؛ بنابراین ویژگیمتفاوت مسائل را حل می

ارت تواند بر آموزش مهگذارد و میمستقیم بر فرایند حل مسئله اثر می
(. سودها و همکاران نشان ۲۲تأثیر بگذارد )حل مسئله بر هر متغیری 

های شخصیتی و رضایت از زندگی هر دو بر مهارت حل دادند، ویژگی
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نشان و همکاران  یانگج(. نتایج پژوهش ۲1مسئله اثرگذار هستند )
 گیریجهت درخورتوجهی طوربه ماه شش از پس زندگی از داد، رضایت

گیری حل جهت نه حال،بااین کند؛می بینیپیش را مسئلهمهارت حل  و
 درخورتوجهی طوربه ماه شش از پس مهارت حل مسئله نه و مسئله

 (. 1۰کند )بینی نمیپیش را زندگی از رضایت
گری یک متغیر توان گفت، مهارت حل مسئله با میانجیبنابراین می

که در این پژوهش تواند موجب بهبود رضایت از زندگی شود دیگر می
های شخصیتی بر رابطه بین حل مسئله و رضایت گری ویژگیاثر میانجی

توان اشاره کرد، از زندگی بررسی شد. در تبیین این یافته به این نکته می
 بهتنهایی ،ستا ریفتاو ر شناختی رتمها نوعی که مسئله حل رتمها

 رتمها قع،(. دروا1۵د )شو رضایت از زندگییش افزا باعث ندانمیتو
 یترضا یشافزا برای کافی نه ماا زم،ال یمؤلفههااز  یکی مسئله حل

با آن  رویاروییاست که فرد در  یتیله، موقعئمس(. 1۰) است یاز زندگ
طور مناسب و به یعو به کمک اطالعات موجود در آن لحظه، نتواند سر

است که شامل  یذهن ایندیله فرئمهارت حل مس (.1۵پاسخ دهد )
غلبه  ،لهئحل مس یی. هدف نهاشودیو حل مشکالت متحلیل کشف، 

یار (. مع۹) موضوعات است یحل براراه ینکردن بهتر یدابر موانع و پ
له تفکر ئحل مس (.۲1) است گشودگی به تجربه ،لهئحل مس یبراتر مهم

. یستدر دسترس ن یآسانکه بهاست  یبه هدف یدنرس ی برایو رفتار
 یدستگاه شناخت یادر درون ذهن  یعنی ؛است یشناخت یامر ،لهئحل مس

 یممستق یرطور غتوان تنها بهیپس وجود آن را م ؛دهدیم یکننده روحل
معلومات در  یمتضمن دستکارکه کننده استنباط کرد از رفتار حل

 یوقتمسئله  یک(. 1۳) استکننده ذهن حل یا یدستگاه شناخت
کننده ر ابتدا وجود دارد و حلمفروض د یتیکه وضع یابدیم یتموجود

 به توجه با .یابد ییرتغ بخشرضایتصورت به یتخواهد آن وضعیم
گرایی، گشودگی اد در ابعاد برونفراز ا هریک ،شخصیتی تخصوصیا

 یشاگر مسئله حل سبکاز  یاهیژو عنوبه شناسی و...،به تجربه، وظیفه
 شخصیتی تترجیحااز  ادفرامسئله در  حل یندافردرواقع، . (۲1دارند )

 ادفرا شخصیتی تیپ به توجه با تیرعبا(. به1۶د )شومی تشکیل هاآن
از  یکی رطوهمینو  د(شهو یا دنکر)حس کیادرا دکررکااز دو  یکی
 یندافردر  که یابدمی همیتا س(حساا یا )تفکر تیوقضا دکررکادو 
 (.1۲٫۲۲)کنند می دهستفاا هااز آن  ادفرا ی،گیرتصمیمو  مسئله حل

 تیپو  نددار دخو مسئلٔه حل به یبیشتر دعتماا اگر ونبر ادفرا
 و بابرنامه ،منظم ،قیقد ادیفرا ی،تفکر وتقضا با حسی ایگردرون

 ای(. بر۲۲هند )دمی ننشا توجه تجزئیا بهو  هستند شسختکو
 ملاعواز  گاهیآ ،ندگیز یهاادیدرو با میزآموفقیت ییرویارو

 که لهئمس ینا با شخصیتی ملاعو ایرز ؛ستا مؤثر ربسیا شخصیتی
 هاموقعیتو  ملاعو به چگونهو  کندمی همشاهدرا  نیاد چگونه دفر یک

 یهایژگیاز و (. درواقع،1۹ارد )د یکدنز طیتباار ،هددمی پاسخ
 حلو  مقابله یهادهبررا ٔهکنندبینیپیش انعنوبه انتومی شخصیتی

 یهامؤلفه یندر ا ستا ممکن مختلف ادفرا کرد که دهستفاا ادفرا مسئله
، مسئله( حل یهارتمها مسئله، به یگیر)جهت مسئله حل هعمد

 ستا ممکن وهعالبه(. ۲1) باشند وت داشتهمتفا هایقوتو  هاضعف
 همیتا نهراگازسا یپیامدهاهمٔه  یات مشکال همٔه ایها برمؤلفه ینا

 (.1۶)ن نداشته باشند یکسا

 ملاعو زا گاهیآ ،ندگیز یهاادیدرو با میزآموفقیت ییرویارو ایبر
 کهله ئمس ینا با شخصیتی ملاعو ایرز ؛ستا مؤثر ربسیا شخصیتی

 هاموقعیتو  ملاعو به چگونهو  کندمی همشاهدرا  نیاد چگونه دفر
 مسئله حل هایمهارت پس(؛ 1۹نزدیک دارد ) یطتباار ،هددمی پاسخ

کسب نتیجٔه مطلوب در افراد است که  شخصیتی یهایژگیو متأثر از
نوعی رضایت از کنندٔه رضایت از شرایط یا بهفرایند حل مسئله، تضمین

روزافزون  یباتوجه به تنش و فشارها(. درواقع، ۲۷زندگی است )
مهارت حل  ژهیوها بهداشتن انواع مهارت رسدینظر مهب ،مدرن یزندگ

( که این 11) است یت از زندگیمهم در کسب رضا یعامل مسئله
مهارت با میانجی گری ویژگی های شخصیتی می تواند منجر به بهبود 

  رضایت از زندگی شود.
 ؛هایی مواجه بودها با محدودیتاین پژوهش مانند سایر پژوهش

آن اشاره کرد. همچنین احتمال اینکه بودن یمقطعبه توان ازجمله می
 لیتکم زٔهافراد در با یشخص تیو وضع یروان ی،الت روححا

جود و ،ها اثرگذار باشدآن لیتکم بر نحؤه های پژوهشنامهپرسش
 یذهن یهاآن بر گزارش یاتکا ،پژوهشدیگر  تیمحدودداشت. 

داشته  یریسوگ، خود یهاه ممکن است در گزارشبود کها یآزمودن
کننده به مراجعه یهامحدود به خانوادهپژوهش  عالوه اینبه .باشند

 که باید در تعمیم نتایج آن احتیاط الزم صورت گیرد.  بود مراکز مشاوره
 در یاز زندگ تیبر رضا حل مسئله یهامهارت یتوجه به اثرگذاربا

 نینو یهاکید از تکنشویم هیبه درمانگران و مشاوران توص ها،خانواده
با  ختهیآم یهاو درمان یشناخت یسازهیتفکر، شب یبخشوسعت
و نیز کسب تحمل ابهام  آستانٔه یارتقا منظوربه حل مسئله یهامهارت

 .ندکناستفاده رضایتمندی از زندگی 

 گیرینتیجه 5
مدل ساختاری  شود کهگرفته می های این پژوهش نتیجهبراساس یافته

از  تیرضارد و برای تبیین شده برازش داهای گردآوریپژوهش با داده
با  حل مسئله هایمهارتتوان از متغیر میها در خانواده یزندگ

 ی استفاده کرد.تیشخص یهایژگیگری ومیانجی

 قدردانی و تشکر 6
دانند از معاونت محترم آموزشی و پژوهشی نویسندگان بر خود الزم می

های ارجمند، نهایت تشکر و دانشگاه محل تحصیل و تمامی آزمودنی
 قدردانی را داشته باشند.

 هابیانیه 7
 کنندگاناز شرکت هناماخالقی و رضایت تأییدیٔه

این مطالعه این مالحظات اخالقی رعایت شد: رضایت آگاهانه و  در
ها؛ امکان خروج از مطالعه؛ احترام به حقوق و داوطلبانٔه آزمودنی
داری از سوی پژوهشگر؛ جبران ها؛ رازداری و امانتشخصیت آزمودنی

 خطرات احتمالی در حین مطالعه از سوی پژوهشگر.
 انتشاربرای  ترضای

 این امر غیر قابل اجرا است. 
 تضاد منافع

شناسی تربیتی مصوبٔه این مقاله برگرفته از رسالٔه مقطع دکتری روان
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شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان به شمارٔه 
گونه تضاد منافعی کنند هیچاست. نویسندگان اعالم می ۹۴۰۴۳۰۷۹۸

 ندارند. 
 منابع مالی

 ون حمایت مالی نهاد یا سازمانی انجام شده است. این پژوهش بد

 مشارکت نویسندگان
همٔه نویسندگان مقاله نقش یکسانی در طراحی، مدیریت طرح، 

نویس، بازبینی و ها، تهیٔه پیشسازی، اجرا، تحلیل و تفسیر دادهمفهوم
سازی مقاله داشتند.اصالح، ویراستاری و نهایی
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