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Abstract
Introduction: The present study was an attempt to predict marital satisfaction based on social
problem-solving skills and spiritual intelligence in couples visiting health centers in Tehran.
Method: It was a correlational study carried out on 120 couples selected using random cluster
sampling. Participants completed social problem-solving skills, spiritual intelligence, and
marital satisfaction questionnaires. Data analysis was done using a multiple regression test.
Results: Results showed that a positive problem-solving orientation along with, a spiritual
lifestyle relying on the inner core, and rational problem solving could directly predict life
satisfaction in couples. In men, marital satisfaction was predicted by positive problem-solving
orientation and a rational problem solving style. In women, however, marital satisfaction was
predicted by positive problem-solving orientation and spiritual lifestyle relying on the inner
core. A negative problem-solving orientation could negatively predict marital satisfaction in
women.
Conclusion: These results revealed that a positive problem solving orientation had the amount
of contribution to the prediction of marital satisfaction in couples. Also marital highest
satisfaction was differently predicted by social problem solving and spiritual intelligence
among men and women.
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چکیده
مقدمه :هدف از انجام این پژوهش پیش بینی رضایت مندی از زندگی زناشویی بر اساس مهارتهای حل مسئله اجتماعی و هوش معنوی در
بین افراد متاهل مراجعه کننده به خانههای سالمت شهر تهران بود.
روش :این پژوهش از نوع همبستتگی بود .به منوور انتاا گروه نمونه از روش تاتادفی خوشهای چند مرحلهای استفاده شد در مجموع
 241نفر( 121مرد و  121زن) نمونه مورد مطالعه این پژوهش را تشتتکیل دادند .افراد گروه نمونه آزمونهای مهارت حل مستتتاله اجتماعی،
هوش معنوی و رضایت از زندگی زناشویی را تکمیل کردند .به منوور تجزیه و تحلیل دادهها آزمون رگرسیون چندگانه به کار گرفته شد.
یافتهها :نتایج نشتان داد که در کل گروه نمونه ،جهت یابی مثبت حل مستئله ،زندگی معنوی با اتکا به هستته درونی و سبک حل مسئله
منطقی میتوانند رضتایت از زندگی را به وور مستتقیپ پیش بینی کنند .در گروه مردان تنها جهتیابی مثبت نستبت به حل مسئله و سبک
منطقی توانستند رضایت از زندگی را پیش بینی کنند  .در زنان متغیر یابی مثبت مسئله و زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی به وور مثبت
و جهت یابی منفی مسئله به صورت منفی توانستند رضایت از زندگی را تبیین کنند.
نتیجهگیری  :نتایج حاکی از این بود که جهتگیری مثبت مساله بیشترین سهپ را در پیش بینی رضایت از زندگی زناشویی مردان و زنان
دارد .همچنین پیش بینی رضایت از زندگی زناشویی بر اساس مهارتهای حل مساله اجتماعی و هوش معنوی در هر دو جنس به گونه متفاوت
صورت میگیرد.
کلیدواژهها  :رضایت از زندگی زناشویی ،مهارت حل مساله اجتماعی ،هوش معنوی
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مقدمه
ازدواج سنگ بنای خانواده است ،ازدواج نیازمند همکاری ،همدلی،
وحدت ،عالقه ،مهربانی ،بردباری و مسئولیت پذیری است .با شروع
ازدواج و ایجاد رابطه زناشویی ،رضایت زناشویی به متغیری مهپ در
رابطه با کیفیت ازدواج بدل میشود .هاکینز [ ]1رضایت زناشویی را
احساسات عینی از خشنودی ،رضایت و لذت تجربه شده زن و
شوهر ،زمانی که تمام جنبههای ازدواج را در نور بگیرند ،تعریف
می کند .رضایت زناشویی یک متغیر نگرشی است و بنابراین یک
خاوصیت فردی زن و شوهر محسو می شود .رضایت زناشویی
به عنوان یکی از مهپترین مؤلفههای ثبات عاوفی زوجین به
حسا میآید [.]2
حل مساله اجتماعی به عنوان یک فرایند شناختی-رفتاری معطوف
به خود تلقی میشود که در وی آن فرد میکوشد برای موقعیتهای
مشکل آفرین خاص که در مسیر زندگی روزانه با آنها مواجه می
شود ،راه حلهای موثر و سازگارانه را شناسایی و کشف کند .در این
تعریف فرآیند حل مساله به عنوان یک فعالیت هدفمند ،مجدانه و
آگاهانه در نور گرفته میشود و راه حلهای موثر و بالقوه را برای
یک مساله در دسترس افراد قرار میدهد و امکان انتاا راه حل
های موثر را از بین راه حلهای ماتلف افزایش میدهد [.]9
دی زوریال ،نزو و مایدیو -الیوارس با تلفیق نتایج حاصل از مرور
نوریهها و پژوهشهای گذشته در خاوص حل مساله و پژوهش
هایی که انجام داده بودند ،الگوی حل مساله اجتماعی را گسترش
دادند [ . ]4این الگو بر پنج بعد متمرکز میشود که دو بعد آن مربوط
به جهتیابی ،یعنی جهتیابی مثبت مساله ( Positive
 )problem Orientationو جهتیابی منفی مساله
( )Negative problem Orientationهستند و سه بعد دیگر
آن سبکها یا الگوهای حل مسأله هستند و شامل سبک حل مساله
منطقی ( ، ) Rational problem solvingسبک تکانشی /بی
دقتی (  )Impulsivity-carelessness styleو سبک اجتنابی
( ) Avoidance- Styleمیشوند PPO .و  RPSابعاد سازنده
حل مسئله و  ICS ،NPOو  ASابعاد حل مساله با کارکرد
نامناسب هستند [.]9
جهتگیری حل مسئله اساساً یک مؤلفه انگیزشی است و در
برگیرنده عمل به مجموعهای از ورحوارههای هیجانی -شناختی
نسبتاً پایدار است که افکار و احساسات تعمیپ یافته یک فرد و
همچنین توانایی حل مسئله او را در زندگی منعکس میکند .جهت
یابی مثبت مسئله بازتابی از باور فرد نسب به قابل حل بودن مسائل،
خودکارآمدی ،کوشش و مداومت و تعهد شاای نسبت به حل
مسائل است .اما جهتیابی منفی منعکس کننده باور فرد در مورد
تهدید آمیز بودن مسائل و مشکالت ،خودکارآمدی ضعیف ،ناکام
شدن هنگام حل مسائل و تحمل کپ نسبت به ناکامی است [، 9
. ]5
حل مساله منطقی یکی از ابعاد سازنده حل مسئله است که به منطق
آگاهانه و نوام یافته و کاربرد مناسب مهارتهای حل مساله

سازگارانه و کارآمد اشاره می کند .مهارت حل مسئله منطقی شامل
خرده مهارتهای تعریف مشکل ،تولید و ارائه راه حلهای ماتلف،
تامیپگیری ،اجرای راه حل و نوارت و بازبینی دقیق پیامدهای
آن و ارزیابی راه حل میشود [.]1 ، 4
سبک تکانشی -بی دقتی بعد منفی و ناکارآمد حل مساله است که
با تالشهای فعاالنه برای به کار بردن راهبردها و فنون ماتلف
همراه است ،اما این تالشها به تکانشی بودن ،بی احتیاوی ،شتا ،
انجام ناقص کار و بازبینی و نوارت نامناسب بر پیامدهای راه حل
منجر میشود .افرادی که این سبک را دارند ،راه حلهای معدودی
را در نور میگیرند و به شیوه تکانشی از اولین ایده رسیده به ذهن
خود استفاده میکنند [.]4 ، 9
باالخره ،سبک اجتنابی بعد دیگری از سبکهای حل مساله است
که دارای کارکرد نامناسب است و با وفره رفتن و مسامحه ،منفعل
بودن یا عدم فعالیت و وابستگی مشاص میشود .افرادی که در
این بعد نمره باالیی میگیرند ،ترجیح میدهند به جای مواجه شدن
با مساله از آن اجتنا کنند و پیدا کردن راه حل را به تعویق اندازند.
آنان منتور میشوند تا مساله توسط دیگران حل شود و تالش
می کنند مسئولیت حل مسائل خود را به دوش دیگران بیندازند [,9
. ]7
بسیاری از پژوهشها آموزش حل مساله را به نحوی موفق در
درمان ناهماهنگیهای زناشویی به کار بردهاند .برنشتاین و
همکاران تأثیر یک برنامه حل مسئله را همراه با آموزش مهارت
های ارتباوی در کاهش درماندگی زناشویی تایید کردند [.]7
کانگ اثر باشی مهارتهای ارتباوی و حل مساله را بر روی 45
بیمار افسرده بررسی کرد .او این مداخله را به عنوان روشی موثر در
کاهش اختالفات و تعارضات زناشویی ،همچنین تقویت عملکرد
زناشویی و تافیف عالئپ افسردگی معرفی کرد [.]8
مندن هال و همکاران [ ]1در پژوهش خود نشان دادند که آموزش
حل مساله و بهبود مهارتهای ارتباوی به زوجین قبل از ازدواج
موجب افزایش توان مدیریتی آنان در اداره موثر امور زندگی می
شود.
وینسنت ،وایسز و گری [ ،]11در پژوهش خود به یک تحلیل
رفتاری در زمینه فرایند حل تعارض زوجین آشفته و غیر آشفته
پرداختند و نشان دادند که زوجین آشفته در مقایسه با زوجین غیر
آشفته به میزان بیشتری از رفتارهای حل تعارض منفی و به میزان
کمتری از رفتارهای حل تعارض مثبت استفاده میکنند .علی اکبری
دهکردی نشان داد که هوش هیجانی زنان  95درصد از واریانس
رضایت از زندگی زناشویی آنان را تبیین میکند [.]11
هانسون و لند بلند [ ]12در پژوهش خود ،نشان دادند که آموزش
مهارتهای ارتباوی و حل تعارض به زوجهایی که در تعامالت
زناشویی مشکل داشتند ،باعث بهبود روابط زناشویی آنها و کاهش
تعارضات و افزایش سالمت روان در آنان میشود .احمدی ،عیسی
نژاد و اعتمادی دریافتند که مهارتهای غنی سازی روابط ،کیفیت
روابط زناشویی را افزایش میدهد [ . ]19بردی اوزونی دوجی و
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همکاران دریافتند که برنامه مهارت مقابله زوجها میتواند بر کاهش
ناسازگاری و افزایش کیفیت ارتباط زناشویی مؤثر باشد [.]14
جانسون و همکاران [ ]15تاثیر آموزش مهارتهای حل تعارض و
کنترل واکنشهای هیجانی را بر روی تعارضات زناشویی مورد
بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش که روی  172زوج در نیوزلند
انجام شد نشان داد که مهارتهای حل مسئله ،به کارگیری عاوفه
و احساس ،کنترل هیجانهای منفی و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر،
نقش مهمی در کاهش تعارضات و ابعاد آن و افزایش رضایت
زناشویی دارد.
هوش مفهومی است که از دیر باز محققین به پژوهش و تفحص
در مورد ابعاد ،تواهرات ،ویژگیها و انواع آن عالقهمند بودهاند .در
این میان یکی از ابعاد هوش تحت عنوان "هوش معنوی" جزء
حوزههایی است که تحقیقات چندان منسجپ و نواممندی در جهت
شناخت و تبیین ویژگیها و مولفههای آن صورت نگرفته است.
گاردنر در یکی از آثار خود در سال  1111هوش وجودی (هستی
گرایانه) به عنوان توانایی اندیشیدن درباره پرسشهای بزرگ
مربوط به معنای زندگی معرفی کرده است [.]11
ایمونز [ ]17هوش معنوی را شامل پنج مولفه میداند) 1 :ظرفیت
برای تعالی) 2 ،توانایی تجربه حالتهای هشیاری عمیق )9 ،تقدس
باشیدن به امور روزانه ) 4 ،توانایی برای سود بردن از منابع معنوی
برای حل مسائل ) 5 ،ظرفیت پرهیزگاری(تقوی داشتن)
کینگ و دی چکو توانایی یا ظرفیت اساسی هوش معنوی را در
چهار مقوله تفکر هستی شناسی انتقادی ،ایجاد م عنا در زندگی
آگاهی متعالی و گسترش حالت آگاهی وبقه بندی کردهاند [.]18
هوش معنوی در روانشناسی با معنویت پیوند دارد و میتوان آن را
در حوزه روانشناسی مثبت گرا قرار داد [.]11
زهر و مارشال اذعان میدارند که ما میتوانیپ از وریق هوش
معنوی مسائل مرتبط با معنا و ارزشها را تشایص داده و حل
کنیپ .از وریق این هوش زندگی و اعمال ما در یک زمینه پرمعنا
و وسیع قرار میگیرد و ما میتوانیپ رشتهای از اعمال یا مسیر
زندگی خود را با معنای بیشتری بررسی کنیپ [.]21
بررسیهای متعددی در زمینه رابطه بین مذهب و رضایتمندی از
زندگی زناشویی انجام شدهاند که حاکی از وجود رابطه مثبت بین
این دو متغیر هستند .دادلی و کوسینسکی [ ]21به بررسی رابطه
ایدئولوژی مذهبی ،تشریفات مذهبی ،تجربه و رضایت زناشویی در
میان  228متاهل پرداختند .نتایج نشان داد بین رضایت زناشویی و
اعمال مااوص مذهبی ،انگیزه درونی مذهبی و تجربه مذهبی
همبستگی باالیی وجود دارد .رابینسون و بالنتون [ 15 ]22زوج را
که سن آنها  91سال و بیشتر بود بررسی کردند و نشان دادند که
جهت گیری مذهبی بر روی صمیمیت ،تعهد و ارتباط زناشویی تاثیر
دارد .نتیجه پژوهش آسامارایی و سولبرگ و سولون نشان داد که
مذهبی بودن در زنان با رضایت از زندگی رابطه دارد اما در مردان
این رابطه وجود ندارد [.]29
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در واقع میتوان گفت افرادی که از هوش معنوی باالتری
برخوردارند احتماالً مهارتهای حل مسئله سازگارانه را بیشتر به
کار میگیرند و از منابع معنوی برای حل مسائل زندگی روزمره خود
استفاده می کنند و به امور روزانه خود معنا و ارزش میدهند و از
این وریق بهتر میتوانند از عهده حل مشکالت زندگی خود برآیند
و رضایت بیشتری از زندگی دارند .از این رو پژوهشگر درصدد
است رابطه مهارتهای حل مسئله اجتماعی و هوش معنوی با
رضایتمندی از زندگی زناشویی را در افراد متاهل مراجعهکننده به
خانههای سالمت شهر تهران در کل و به تفکیک جنسیت بررسی
کند و تعیین کند که این دو متغیر (مهارت حل مساله و هوش
معنوی) چه سهمی در پیش بینی رضایت زناشویی آنان دارند؟

روش
این پژوهش به جهت اینکه در صتدد پیش بینی رضایت از زندگی
زناشتتویی بر استتاس مهارتهای حل مستتتاله اجتماعی و هوش
معنوی بود ،از نوع ورحهتای همبستتتتگی استتتت .جامعه آماری
پژوهش حاضتتر را کلیه زنان مراجعه کننده به خانههای ستتالمت
شهر تهران و همسران ایشان در سه ماهه اول سال  1911تشکیل
دادند.
نمونهی آماری پژوهش حاضتتر شتتامل  121زن مراجعهکننده به
خانههای سالمت شهر تهران و همسران آنها ( 121مرد) در سال
 1911بود .جهت تعیین حجپ نمونه از جدول مورگان استفاده شد.
با توجه به اینکه به وور متوستتط در  9ماهه اول ستتال  81تعداد
 711نفر به خانههای ستتتالمت مراج عه کرده بودند ،حجپ نمونه
معادل  241نفر انتاا شد .و با توجه به اینکه  5خانه سالمت در
 5منطقته مورد بررستتتی قرار گرفتت ،در هر منطقه در حدود 51
نفر( 25زن و  25مرد ) مورد بررستتتی قرار گرفتنتد 51 .درصتتتد
آزمودنیها ( 121نفر) مرد و  51درصتتتد دیگر( 121نفر) زن بودند.
محل ستتکونت  17/5درصتتد شتترکت کنندگان شتتمال تهران21 ،
درصد جنو  22/5 ،درصد شرق 29/9 ،درصد غر و  11/7درصد
مرکز شتتهر تهران بود .حدود  71درصتتد آزمودنیها زیر  711هزار
تومان در ماه در آمد داشتتتند 11/2 .درصتتد آزمودنیهای پژوهش
یتک بتار ازدواج کرده بودند و تنها  1نفر( 1مرد و  9زن) برای بار
دوم ازدواج کرده بودند .حدود  19درصد آزمودنیها فرزند نداشتند
و  71درصد یک تا دو فرزند داشتند و حدود  11درصد بین  9تا 5
فرزند داشتند 15 .درصد از شرکت کنندگان زن خانه دار بودند49 .
درصتد از مردان شتغل آزاد داشتتند و  91/9درصتتد مردان کارمند
بودند 51 .درصد شرکت کنندگان دارای مدرک تحایلی دانشگاهی
بودند و  41درصتد مدرک تحاتیلی دانشگاهی داشتند .همچنین
اوالعات به دستت آمده نشان داد که بیشتر شرکتکنندگان در
محدوده ستنی  21تا  41ستال قرار داشتتند ( 71درصد) حدود 51
درصد زنان در محدوده سنی  21تا  91سال و  45درصد مردان در
محدوده ستنی  91تا  41ستال قرار داشتتند .میانگین سن مردان
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 98/12و زنان  99/8بود و متوستط اختالف سنی مردان و زنان 5
سال بود.
به منوور گردآوری دادهها در خاوص متغیرهای مورد مطالعه سه
پرسشنامه زیر مورد استفاده قرار گرفت.
فرم کوتاه پرسششاششنامه مهارتهای حل مسششهله اجتماعی
دیزوریال ،نزو و مایدیو -الیوارس( :]4[ )2002سواالت این

آزمون در ذیتل  5عتامل جهتیابی مثبت ،جهتیابی منفی ،حل
منطقی ،ستبک اجتنابی و ستبک تکانشی /بیدقتی بارگیری شد.
اعتبار این پرستشتنامه توستط تقی لو ( )1988با استتفاده از روش
آلفای کرو نباخ و روش همستانی درونی به دست آمد ،ضرایب آلفا
برای هریک از عاملهای جهتیابی مثبت نستبت به حلمستئله،
جهتیابی منفی به حل مسئله ،حل منطقی مسئله ،سبک اجتنابی
و ستتتبتک بیدقتی /پرخاشتتتگری به ترتیب ،1/12 ،1/75 ،1/18
 ،1/18 ،1/18و ضتتریب آلفای کل ابزار  1/11را نشتتان داد .روایی
این پرستشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل به روش چرخش
متمایل برآورد شتد .ستاختار عاملی به دستت آمده توستط تحلیل
عامل تأئیدی ،مورد تأئید قرار گرفت [.]24
پرسانامه هوش معنوی  :این آزمون توسط عبداله زاده [ ]25با
همکاری کشمیری و عر عامری روی دانشجویان هنجار شده
است .گروه هنجاری 281نفر بودند که  211نفر از آنان دانشجوی
دانشگاه منابع وبیعی گرگان و  81نفر از دانشجویان دانشگاه پیام
نور مرکز بهشهر بودند .از این تعداد  184نفر دختر و  11پسر بودند.
ابتدا پرسشنامه مقدماتی 91سؤالی توسط سازندگان آزمون تدوین
گردید و روی  91نفر از دانشجویان اجرا گردید .اعتبار آزمون در
مرحله مقدماتی به روش آلفا برابر  1/87بود .در تحلیل سؤال به
روش لوپ سؤال  12حذف شد و پرسشنامه نهایی با  21سؤال
تنویپ شد .در مرحله نهایی پرسشنامه روی 281نفر گروه نمونه
اجرا شد .اعتبار در این مرحله 1/81به دست آمد .روایی محتوا و
روایی صوری سؤالها با نور متاااین تأیید شد .برای بررسی
روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شد و بر اساس این روش با
استفاده از حداقل بارعاملی  1/9دو عامل « درک و ارتباط با
سرچشمه هستی» با  12سؤال و «زندگی معنوی با اتکاء به هستهی
درونی» با  17سؤال به دست آمد.

قابل ذکر استت از آنجا که این پرستشتنامه روی دانشتجویان نرم
شتده بود ،قبل از اجرای پرسشنامه بر روی آزمودنیهای پژوهش،
محقق پرستشنامهی هوش معنوی را به منوور برآورد اعتبار روی
 11زن و مرد متاهل ( 91زوج) اجرا کرد .نتایج بررستتتی از وریق
آلفتای کرونباخ ،اعتبار کل مقیاس را  ،1/19اعتبار مولفه "درک و
ارتباط با سترچشتمه هستی"  1/88و اعتبار مولفه "زندگی معنوی
با اتکا به هستتته درونی 1/11به دستتت داد .نتایج نشتتان داد که
پرسشنامه هوش معنوی برای استفاده زوجهای متاهل نیز از اعتبار
مناسبی برخوردار است.
پرسشاشنامه رضشایت زناشویی  :ENRICHاین پرسشنامه
برای ارزیابی زمینههای بالقوه مشتتکلزا یا شتتناستتایی زمینههای
قوت و پرباری رابطه زناشتویی به کار میرود« .پرسشنامه انریچ »
از  12خرده مقیاس تشتتکیل شتتده که عبارتند از :تحریف آرمانی،
رضتایت زناشویی ،مسائل شاایتی ،ارتباط ،حل تعارض ،مدیریت
مالی ،فعالیتهای اوقات فراغت ،رابطه جنستتتی ،فرزندان و فرزند
پروری ،خانواده و دوستان ،نقشهای مساوات ولبی و جهتگیری
متذهبی .در این پژوهش از فرم  47ستتتؤالی انریچ کته توستتتط
ستلیمانیان ( )1979به کار گرفته شتده ،استتفاده شتد .اولستون و
دیگران اعتبار این پرستشنامه را با روش ضریب آلفا  1/12گزارش
کردهاند .همچنین فرقانی اعتبار این پرسشنامه را  1/81ذکر کرده
است [.]21
بته منوور توصتتتیف دادههای به دستتتت آمده ،از توزیع فراوانی،
محاستبه شاخص های حد وسط و پراکندگی و شاخصهای توزیع
استتفاده شتد و به منوور استتنباط آماری و بررستی فرضتیههای
پژوهش آزمون پارامتریک رگرسیون چندگانه به کار گرفته شد.

یافتهها
به منوور توصیف دادههای به دست آمده در گروه نمونه در جدول
 ،1میانگین و انحراف معیار نمرههای شترکت کنندگان ،پرسشنامه
مهارتهای حل مستئله اجتماعی در ابعاد ستازگارانه و ناسازگارانه،
هوش معنوی و رضتتایت از زندگی زناشتتویی در کل گروه نمونه و
به تفکیک جنسیت گزارش شده است.

جدول  .1توصیف نمره شرکت کنندگا ن به تفکیک جنیست و در کل در متغیرهای مورد مطالعه
میانگین

جهتیابی مثبت
جهتیابی منفی
سبک منطقی
سبک اجتنابی
سبک بیدقتی/تکانشی
رضایت زناشویی
درک و ارتباط با سرچشمه هستی
زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی

مردان
11/79
5/52
11
4/4
7/27
149/41
52/89
74/9

زنان
11/71
7/12
11/71
9/17
7/15
149/55
54/5
72/8

انحراف معیار

کل
11/27
1/2
11/27
9/1
7/8
149/51
54
79/1

مجله علوم رفتاري ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان 9312

مردان
9/74
4/9
4/1
9/7
9/9
18/18
1/2
8/1

زنان
9/97
4/17
9/51
2/81
9/17
18/78
5/8
1/4

کل
9/11
4/1
9/7
9/15
9/2
18/84
5/11
1/1

پیشبینی رضایت از زندگی زناشویی بر اساس مهارت های حل مساله اجتماعی و هوش معنوی در افراد متاهل 111 /

با توجه به جدول فوق میانگین نمرههای جهتیابی منفی ،سبک
حل مسئله منطقی و سبک حل مسئله تکانشی بی دقتی در زنان
بیشتر و میانگین نمره سبک اجتنابی در مردان بیشتر است.
میانگین نمرههای رضایت از زندگی و جهتیابی منفی در دو گروه
تقریبا برابر است و میانگین درک ارتباط با سرچشمه هستی در زنان
و زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی در مردان بیشتر است.
براساس نتایج حاصل از محاسبه مقادیر کجی و کشیدگی (در فاصله
 +1و  ) -1توزیع نمرههای شرکت کنندگان در همه متغیرها به سمت
توزیع نرمال میل میکند.
در این پژوهش به منوور پیش بینی رضتایت از زندگی زناشویی بر
استتاس ابعاد حل مستتئله اجتماعی و مؤلفههای هوش معنوی از
روش رگرستتیون چندگانه به روش همزمان استتتفاده شتتد و همه
متغیرهتای پیش بین در یتک گتام وارد معادله شتتتدند .جدول 2
خالصه بررسی مدل را نشان میدهد.
بر استاس این جدول ،ضتریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای
مورد مطتالعه  Rمعادل  1/152و مجذور آن (  ) R2معادل 1/424
استت ،به عبارت دیگر  42/4در صتد از واریانس متغیر رضتایت از

زنتدگی بر استتتاس متغیرهای هوش معنوی و ابعاد حل مستتتئله
اجتماعی تبیین می شتتود .البته مقدار  R2تعدیل شتتده با حذف
خطاهای تاادفی ضریب تبیین را  21/2در صد کاهش میدهد.
جدول  .2خالصه مدل به منوور پیشبینی رضایت از زندگی زناشویی بر
اساس ابعاد هوش معنوی و حل مسئله اجتماعی در کل گروه نمونه
روش

R

R2

 R2تعدیل شده

همزمان

1/152

1/424

1/212

همچنین نتایج آزمون  F =21/57( ANOVAو ) p=1/1111
کارآیی مدل مورد استفاده را در پیش بینی متغیر وابسته تأیید می
کند و می توان گفت که بین ترکیب خطی مهارت حل مسئله
اجتماعی و ابعاد هوش معنوی با رضایت از زندگی زناشویی رابطه
معناداری وجود دارد.
با استتتفاده از جدول  9بر استتاس مقادیر ( βضتترایب رگرستتیون
استتتاندارد) ستتهپ هر یک از متغیرهای پیش بینی کننده در تبیین
متغیر مالک مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول  : 9رگرسیون رضایت از زندگی بر اساس ابعاد هوش معنوی و ابعاد حل مسئله اجتماعی

عرض از مبدأ
درک و ارتباط با سرچشمه هستی
زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی
جهت یابی مثبت حل مسئله
جهت یابی منفی حل مسئله
سبک منطقی
سبک اجتنابی
سبک تکانشی  -بی دقتی

(Bضرایب غیر

(Βضرایب

استاندارد(

استاندارد)

518/2
- 1/115
1/119
1/211
- 1/195
1/111
- 1/182
- 1/11

- 1/129
1/119
1/515
- 1/171
1/181
- 1/191
- 1/112

S ig

t

1/1111
1/717
1/119
1/1111
1/271
1/112
1/191
1/171

11/552
1/919
9/98
1/118
1/115
2/541
2/187
1/127

ضریب

شاخص تورم

تحمل

واریانس

1/718
1/718
1/481
1/514
1/511
1/725
1/172

1/412
1/919
2/114
1/182
1/784
1/981
1/488

p<1/15

بر اساس جدول فوق با توجه به این که مقادیر ضریب تحمل در
دامنه صفر تا یک قرار دارند و همچنین شاخص تورم واریانس
کوچکتر از  11است [ ]27از این رو میتوان گفت که بین
مت غیرهای پیش بینی کننده هپ خطی چندگانه
( ) multicolinearityوجود ندارد ،و با توجه به مقادیر  tو
سطوح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت که زندگی معنوی با اتکا
به هسته درونی ،جهت گیری مثبت حل مسئله و سبک حل مسئله
منطقی به وور مثبت و سبک اجتنابی به وور منفی رضایت از
زندگی زناشویی را پیش بینی می کنند .بر اساس ضرایب رگرسیون
استاندارد میتوان گفت که جهتیابی مثبت حل مسأله ()β=1/515
بیشترین سهپ را در پیش بینی متغیر وابسته دارد و پس از آن
زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی( ، ) β=1/119سبک حل
مسئله منطقی( ) β=1/181و سبک حل مسئله اجتنابی
( ) β= -1/191به ترتیب بیشترین سهپ را در پیش بینی رضایت
از زندگی زناشویی در کل گروه نمونه دارند .در ادامه سهپ متغیرهای
2013

هوش معنوی و حل مسئله اجتماعی به تفکیک در گروه مردان و
زنان با استفاده از روش رگرسیون چندگانه به روش همزمان بررسی
شده است.
جدول  .4خالصه مدل به منوور پیشبینی رضایت از زندگی زناشویی بر
اساس ابعاد هوش معنوی و حل مسئله اجتماعی در مردان
روش

R

R2

همزمان

1/141

1/418

 R2تعدیل شده

1/971

با توجه به جدول فوق ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای
مورد مطالعه معادل  1/141است و با توجه به مقدار  41/8 ، R2در
صتد از واریانس رضتایت از زندگی زناشتویی در مردان توسط ابعاد
هوش معنوی و ابعاد مهارت حل مسئله اجتماعی پیش بینی می
شتود .مقدار  R2تعدیل شتده ضریب تبیین را پس از کسر خطا از
آن به  97/1درصد کاهش میدهد .به عالوه آزمون ANOVA
(  F =11/198و  )Sig=1/111کارآیی مدل مورد استتتفاده را در
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پیش بینی متغیر وابستتتتته تأیید میکند و میتوان گفت که بین
ترکیب خطی مهارت حل مستئله اجتماعی در دو بعد سازگارانه و
ناسازگارانه و ابعاد هوش معنوی با رضایت از زندگی زناشویی در

مردان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول زیر مقادیر  βرا به منوور پیش بینی متغیر مالک بر اساس
سطوح متغیرهای پیش بینی کننده در گروه مردان نشان میدهد.

جدول  .5رگرسیون رضایت از زندگی بر اساس ابعاد هوش معنوی و ابعاد حل مسئله اجتماعی در گروه مردان
B
(ضرایب غیر استاندارد(

Β
(ضرایب استاندارد)

922/2
- 1/114
1/198
1/214
1/119
1/191
1/171
- 1/125

- 1/121
1/159
1/41
1/19
1/25
1/121
- 1/191

عرض از مبدأ
درک و ارتباط با سرچشمه هستی
زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی
جهت یابی مثبت حل مسئله
جهت یابی منفی حل مسئله
سبک منطقی
سبک اجتنابی
سبک تکانشی  -بی دقتی

بتا توجته بته جتدول فتوق جهتت یتابی مثبتت و حتل مستئله
منطقی میتواننتد رضتایت از زنتدگی را در گتروه متردان تبیتین
کنند ،اما سهپ جهتتیتابی مثبتت حتل مستئله ( ) β=1/411در
پتتیش بینتتی بتتیشتتتر ( ) β=1/191استتت ( .) p<1/15بقیتته
متغیرها سهپ معناداری در پیش بینتی متغیتر متالک ندارنتد .در
ادامتته ستتهپ متغیرهتتای مستتتقل در پتتیش بینتتی رضتتایت از
زنتتدگی زناشتتتویی در زنتتتان بتتته روش رگرستتتیون همزمتتتان
بررسی شده است.
جدول  .6خالصه مدل به منوور پیشبینی رضایت از زندگی زناشویی بر
اساس ابعاد هوش معنوی و حل مسئله اجتماعی در زنان
روش

R

R2

 R2تعدیل شده

همزمان

1/177

1/451

1/421

t

P

7/29
1/211
1/55
4/15
1/271
2/41
1/27
1/918

1/1111
1/891
1/111
1/1111
1/787
1/118
1/211
1/112

ب ا توجه به جدول فوق ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای
مورد مطالعه معادل  1/177است و با توجه به مقدار  45/1 ، R2در
صتد از واریانس رضتتایت از زندگی زناشتویی در زنان توستتط ابعاد
هوش معنوی و ابعاد مهارت حل مستئله اجتماعی پیش بینی می
شتود .مقدار  R2تعدیل شتده ضریب تبیین را پس از کسر خطا از
آن بته  42/1تقلیل داده استتتت .به عالوه آزمون ANOVA
( F =12/299و  ) p=1/1111کارآیی مدل مورد استتتتفاده را در
پیش بینی متغیر وابستتتته تأیید میکند و میتوان گفت که بین
ترکیب خطی مهارت حل مستئله اجتماعی در دو بعد سازگارانه و
ناستازگارانه و ابعاد هوش معنوی با رضتایت از زندگی زناشویی در
زنتان رابطه معناداری وجود دارد .جدول زیر مقادیر  βرا به منوور
پیش بینی متغیر مالک بر استتاس ستتطوح متغیرهای پیشبینی
کننده در گروه زنان نشان میدهد.

جدول  .7رگرسیون رضایت از زندگی بر اساس ابعاد هوش معنوی و ابعاد حل مسئله اجتماعی در گروه زنان

عرض از مبدأ
درک و ارتباط با سرچشمه هستی
زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی
جهت یابی مثبت حل مسئله
جهت یابی منفی حل مسئله
سبک منطقی
سبک اجتنابی
سبک تکانشی -بی دقتی

B
(ضرایب غیر استاندارد)

Β
(ضرایب استاندارد)

2/822
- 1/129
1/185
1/251
1/117
1/142
1/172
1/154

- 1/192
1/141
1/525
- 1/218
1/81
1/115
1/175

t

P

8/8
- 1/97
1/58
5/28
- 2/219
1/715
1,289
1/842

1/1111
1/711
1/127
1/1111
1/124
1/49
1/212
1/412
p<1/15

بتا توجته به جدول فوق متغیرهای زندگی معنوی با اتکاء درونی،
جهتیابی مثبت حل مسئله در جهت مثبت و جهتیابی منفی حل
مسئله به صورت منفی رضایت از زندگی را پیش بینی میکنند .بر
استتتاس مقتادیر  βبته ترتیتب جهتتیتابی مثبت حل مستتتئله
( )β=1/525؛ جهتیابی منفی حل مسئله ( )β= -1/218و زندگی

معنوی با اتکا به هستته درونی( )β=1/141بیشترین ستتهپ را در
پیش بینی رضتتتایتت از زنتدگی زنتاشتتتویی در گروه زنتان دارند
(.)p<1/15
به وور کلی نتایج این پژوهش حاکی از این بود که در کل گروه
نمونه زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی ،جهتیابی مثبت حل
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مسئله ،و سبک منطقی حل مسئله میتوانند رضایت از زندگی را به
وور مستقیپ پیش بینی کنند .در گروه مردان تنها جهتیابی مثبت
نسبت به حل مسئله و سبک منطقی توانستند رضایت از زندگی را
پیش بینی کنند و در زنان متغیر جهتیابی مثبت مسئله و زندگی
معنوی با اتکا به هسته درونی به وور مثبت و جهتیابی منفی
مسئله به صورت منفی توانستند رضایت از زندگی را تبیین کنند.

بحث
جهتیابی مثبت حل مسئله و حل مسئله منطقی الگوهای کارآمد
حل مستئله هستند [ ]9که در این پژوهش رضایت از زندگی را در
جهت مثبت پیش بینی کردند .این نتیجه با پژوهش نوری [،]28
اصتتالنی [ ،]21و هانستتون و همکاران [ ]12همستتو استتت .این
پژوهشهتا بر اهمیتت مهارتهای ارتباوی در رضتتتایت از زندگی
زناشتتویی تأکید دارند .بر استتاس الگوی مک فال (به نقل از دی
زوریال و همکاران بین مهارتهای حل مستتئله اجتماعی کارآمد و
مهارتهای ارتباوی رابطه وجود دارد .وی معتقد است افرادی که
از مهارتهای ارتباوی برخوردارند اوالعات ماتلف درباره مستائل
و مشتتتکالت ارتبتتاوی را بتته خوبی رمزگردانی می کننتتد و از
مهارتهای تاتمیپگیری و اجرایی مناسب برخوردارند و به خوبی
می تواننتد روشهتای بته کتار گرفتته شتتتده را ارزیتابی کننتتد.
مهارتهای ارتباوی به کارگیری مهارتهای حل مسئله اجتماعی
را تسهیل میکنند [.]5
ستبک اجتنابی ،الگوی ناکارآمدی از حل مستئله است [ ]9که در
این پژوهش ،رضتتتایتت از زندگی را به صتتتورت منفی پیشبینی
میکند .مطالعه چانگ و همکاران [ ]91نشتان داد که حل مسئله
اجتماعی ناکارآمد به وور معناداری با اندازههای آشتتفتگی شتتامل
استتترس ،نشتتانگان جستتمی ،اضتتطرا  ،افستتردگی ،نومیدی،
پرخاشگری و افکار خودکشی رابطه مثبت و با اندازههای بهزیستی
مانند رضتایت از زندگی ،ستتازگاری اجتماعی ،توانش بین فردی و
مهارتهای اجتماعی رابطه منفی نشتتان میدهد .با توجه به این
که ستبک های حل مستئله اجتماعی ناکارآمد بازتابی از شناخت
اجتماعی ضتعیف هستتند می توان گفت که در مجموع شتتناخت
اجتماعی ضعیف می تواند منجر به اتااذ راهکارهای ناکارآمد حل
مستئله شتود و مشکالت سالمت و نارضایتی و استرس را در پی
داشته باشد.
نتایج این پژوهش نشان داد که جهتیابی منفی مسئله که معرف
خودکارآمدی ضتعیف و بدبینی و تحمل ناکامی ضتعیف است در
گروه زنان میتواند رضتایت زناشویی را به صورت منفی پیشبینی
کند ،اما در گروه مردان ستتهپ معناداری در پیش بینی رضتتایت از
زندگی زناشتتویی ندارد .این نتیجه با پژوهش دی زوریال ،چانگ و
همکاران همستتو استتت ،آنان نشتتان دادند که زنان در مقایستته با
مردان نمره بیشتری در جهتیابی منفی به دست میآورند [.]91
برنتارد [ ]92بته مفهومی تحت عنوان ازدواج او (مرد) و ازدواج او
(زن) اشاره کرده است .وی معتقد است که ازدواج میتواند تجار
2013

کیفی متفاوتی برای زنان و مردان داشته باشد و جنسیت متغیری
استتتت کته می توانتد نقش مهمی در تبیین رضتتتایت از زندگی
زناشتویی داشته باشد .برنارد بحث می کند که اغلب ازدواج برای
مردان سودمندیهای روان شناختی بیشتری نسبت به زنان دارد
و اغلب مردان پس از ازدواج بهزیستتی روان شناختی بیشتری را
نستتتبتت به زنان گزارش می دهند .به عالوه به نور میرستتتد،
انتوارات فرهنگی و اجتماعی و نقشهای جنستیتی بر تعارضاتی
که زنان و مردان در وی زندگی مشترک با آنها مواجه می شوند
اثر میگذارند .زنان اغلب پس از ازدواج با موقعیتهای حل مسئله
بیش تری نستتبت به مردان مواجه می شتتوند و اگر از مهارتهای
حل مستتئله مناستتبی برخوردار نباشتتند ،با تعارضتتات حل نشتتده
بیش تری مواجه می شتوند و همین مستئله ممکن استت رضایت
آنان از زندگی زناشویی را تحت الشعاع قرار دهد.
بر اساس نتایج این پژوهش زندگی معنوی با اتکا به هسته ی
درونی که بازتابی از نگرش و نگاه فرد به دنیا و امور پیرامون است،
سهپ معناداری در پیش بینی رضایت از زندگی زناشویی دارد .این
نتیجه با یافتههای دادلی و کوسینسکی [ ]21و رابینسون و بالنتون
[ ]22همسو است .زهر و مارشال معتقدند افرادی که از هوش
معنوی باال برخوردارند ،انعطافپذیر هستند و درجه باالیی از
هوشیاری نسبت به خویشتن را دارند .همچنین توانایی آنان برای
رویارویی با مشکالت و حل مسائل زندگی روزمره باال است و
رضایت بیشتری از زندگی دارند [ .]21مقایسه سهپ پیشبینی
کنندگی زندگی درونی با اتکا به هسته درونی به تفکیک جنسیت
نشان داد که این متغیر فقط در گروه زنان می تواند رضایت از
زندگی را تبیین کند .این نتیجه با پژوهش آسامارایی ،سولبرگ و
سولون هماوانی دارد [ . ]29این نتیجه به معنای دینداری باالتر
زنان نیست و فقط نقش پیش بینی کنندگی هوش معنوی را در
گروه زنان تأیید می کند .شاید بتوان این نتیجه را ناشی از این
دانست که زنان هوش معنوی را به عنوان یک روش برای حل
مسائل و مشکالت زندگی بیشتر به کار میگیرند و بر همین اساس
هوش معنوی میتواند رضایت از زندگی زناشویی را در آنان تبیین
کند.

نتیجهگیری
هوش معنوی مانند ابعاد دیگر هوش تحت تإثیر عوامل محیطی و
فرهنگی قرار میگیرد ،از این رو محیطی که فرهنگ مذهبی و
نگرش مذهبی را تقویت کند میتواند زمینه را برای بهزیستی روانی
و رضایت از زندگی و ازجمله زندگی زناشویی فراهپ کند .با توجه
به این که نتایج این پژوهش نشان داد مهارتهای حل مسأله
اجتماعی و هوش معنوی نقش مهمی در رضایت ز ناشویی زوجین
دارند ،مسئوالن و دست اندرکاران میتوانند از این نتایج در جهت
برنامهریزی و اجرای برنامه های آموزشی با موضوعات " آموزش
مهارتهای حل مساله اجتماعی و تقویت نگرش مذهبی در
زوجین" استفاده کنند.
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 صتتتمیمانه،که پژوهشتتگران را در انجام این پژوهش یاری دادند
.سپاسگزاری میشود

 از مستئووالن محترم خانههای ستالمت که:تاشکر و ددردانی
امکان جمع آوری دادهها را در این پژوهش فراهپ کردند و افرادی
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