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 چکيده

بین شفقت خود و هوش معنوی با رضایت زناشویی دانشجویان  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

انجام شد. روش پژوهش به صورت توصیفی از نوع  متاهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد شامل کلیه جامعه آماری این پژوهش همبستگی بود . 

نفر به  842نفر بود. نمونه آماری پژوهش با توجه به فرمول کوکران  077تهران شمال به تعداد 

( از نف scsصورت تصادفی انتخاب شد . ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های مقیاس شفقت خود)

( بود. 8992رضایت زناشویی انریچ از اولسون ) پرسشنامه (،8772هوش معنوی آمرام ) ( ،8772)

 spssبرای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. داده ها با نرم افزار 

و هوش معنوی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و  شفقت خود تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین

. یافته های آزمون رگرسیون نشان داد متغیرهای شفقت خود و (p<0/005دارد ) معنی داری وجود

درصد از تغییرات متغیر مستقل )رضایت زناشویی( را تبیین  89توانند هوش معنوی در مجموع می

   و پیش بینی کنند.

 .شفقت خود، هوش معنوی، رضایت زناشویی واژگان کليدی:
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 2، عبدالحسن فرهنگی2رضا حسين پور، 1معصومه محمدیان

 .واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 8
 .واحد تهران شمال، گروه روان شناسی دانشگاه ازاد اسالمی هیات علمی 8
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 معصومه محمدیان

بين شفقت خود و هوش معنوی با رضایت زناشویی  بررسی رابطه

 دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
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 مقدمه
را چنین تعریف می کند: احساس خشنودی، رضایت  8رضایت زناشویی (8291؛ به نقل از بیرانوند و عزیزی، 8779) 8هاکینز

خود را در نظر می گیرند. رضایت یک متغیر نگرشی است. بنابراین یک ازدواج  و لذت توسط زن یا شوهر زمانی که همه جنبه های

ف مذکور رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعری

زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند. خانواده از کنش متقابل یک مرد و زن ناشی می شود که برخی شرایط 

به  ا از لحاظ قانونی پذیرفته شده وقانونی را تحقق بخشیده اند و برای زناشویی خود مراسمی برگزار کرده اند و بطور کلی عمل آنه

آن ازدواج اطالق شده است. یکی از مهمترین عواملی که کارکرد مؤثر خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد، رضایت اعضای خانواده 

ر زندگی د بخصوص زن و شوهر از یکدیگر است. رضایت زناشویی یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آنچه

را به عنوان یکی از ابعاد مهم 4پایه گذار روانشناسی غربی، ارزش خود  2(. ویلیامز جیمز8291) پسندیده،  خود تجربه می کند

سالمت روان معرفی می کند . ارزش خود که ارزیابی ارزشمندی خود است، به وسیله قضاوت و مقایسه شکل می گیرد )ویلیام 

(. اما در سالهای اخیر انتقادات زیادی به استفاده از ارزش خود بعنوان مقیاس اصلی سالمت 8788، 1به نقل از نف 8987جیمز ، 

روانی شده است. افزایش ارزش خود باال همبسته های منفی با خود دارد و تأکید بیش از اندازه بر ارزیابی و دوست داشتن خود 

. . همچنین تالش برای حفظ و افزایش ارزش خود به تحریف خودآگاهی می تواند به خودشیفتگی و بی توجهی به دیگران منجر شود

فهوم روانشناسان به م. منجر می شود. که باعث می شود شناسایی حوزه هایی که نیاز به تغییر و بهبودی دارد با مشکل مواجه شود

است. که اگر  6مهم مفهوم شفقت خود سازهای جایگزین برای معرفی نگرش و ارتباط سالم با خود پرداختند. یکی از این مفاهیم

؛ به نقل از  قزلسفو  a8772 ،b  8772در روانشناسی غربی مفهوم جدیدی است اما قرنهاست که در فلسفه شرقی وجود دارد. نف )

کات خود، اشترا 2در مقابل قضاوت کردن0( ، شفقت خود را بعنوان سازه ای سه مؤلفه ای شامل مهربانی با خود 8291و همکاران )

تعریف کرده است. ترکیب این سه مؤلفه های مرتبط  88در مقابل همانند سازی فزاینده 88و بهوشیاری87در مقابل انزوا 9انسانی 

مشخصه فردی است که برخود شفقت دارد . مهربانی با خود ، توجه و درک خود بجای قضاوت یا انتقاد از کاستی ها و بی کفایتی 

ه همه انسان ها دارای نقص هستند اشتباه می کنند و درگیر رفتارهای ناسالم می شوند، مشخصه های خود است . اعتراف به اینک

اشتراکات انسانی است. بهوشیاری در مقابل همانندسازی فزاینده ، منجر به یک آگاهی متعارف و روشن از تجارب زمان حال می 

یز مکرراً ذکر را اشغال نکند . افراد در حین تجربه رنج و هنگام شود و باعث جنبه های دردناک نادیده گرفته نشود و در عین حال ن

مقابله با چالش های زندگی ممکن است بجای آنکه با هوشیاری به تماشای خود بنشینند و از چشم انداز باالتری به تجربه خویش 

(.  هوش 8789منفی قرار دهند )نف ، بنگرند که سبب واقع بینی و جامع بینی آنها شوند خود را به طور ناهوشیار مورد ارزیابی

به عنوان یکی از مفاهیم جدید هوش در بردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که باالترین سطوح رشد را در  82معنوی

حیطه های مختلف شناختی، اخالقی، هیجانی بین فردی و . . . شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطراف 

دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید. این هوش به فرد دیدی کلی در مورد زندگی و همه تجارب خود پرداخته  و

هوش معنوی را با عنوان ظرفیت انسان برای  84(. ولمن8298شناخت و معرفت خویش را عمق می بخشد )نورباال و همکاران، 

                                                           
1 - Hawkins 
2 - Marital satisfaction 
3 - james 
4 Self-esteem 
5 - neff 
6 - Self-compasion 
7 Self-kindness 
8 Self-judgment 
9 Common humanity 
10 isolaton 
11 mindfulness 
12 Over-identification 
13 -spiritual intelligence 
14 - Wellman 
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تجارب همزمان و ارتباط هر یک از ما با دنیایی که در آن زندگی می کنیم تعریف می  پرسیدن بر سئواالت غایی درباره زندگی و

نیز هوش معنوی را به عنوان نزدیک شدن به توانایی های معنوی برای شناخت بهتر کشف معنا و تحلیل وجودی  81کند. نازل

. با توجه به آمار های نگران کننده افزایش طالق (8789، 86معنویت و رفتارهای عملی تعریف می کند ) به نقل از پانت و ریواستاوا

سال اول زندگی و افزایش روز افزون آن، لزوم توجه به رضایت زناشویی خصوصا در دوران دانشجویی  1در بین زوجین خصوصا در 

نویت و حل که خود نیز باعث عامل فشاری در زندگی زناشویی زوجین می شود، دو چندان می شود. از سویی دیگر توجه به مع

بسیاری از مشکالت زندگی با توسل به آن )ارتباط با خدا( و در کنار آن هم افزایی با متغیر شفقت خود )توجه به خود و درون 

فهیم دانش،  خود( می توان عامل های کمک کننده و تاثیرگذار بر افزایش و بهبود رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل شود )

. در متغیر شفقت به خود فرد با تکیه بر توانمندی های درونی خود سعی در رفع مشکالت خود کرده (7878؛ 80نوفرستی و توکل

و با افزایش تجربیات خود در مواجه با مشکالت مختلف، شکست را عامل ضعف شناسایی نکرده بلکه آن را به عنوان عمالی در کنار 

( . از سویی دیگر هوش معنوی فرد با 8787و همکاران،  82د ) مارشالسایر عوامل برای فائق آمدن بر مشکالت بعدی استفاده کن

به دیدگاهی کلی نگر نسبت به زندگی و هدف وی در زندگی می رساند و همین دیدگاه خود به تنهایی بسیاری از مشکالت زندگی 

ز زناشویی باشد. چرا که بسیاری ارا رفع می کند و در کنار آن شفقت به خود نیز می تواند عاملی کمک کننده در افزایش رضایت 

مشکالت زندگی زناشویی از خود بینی و در نتیجه طالق عاطفی نشات می گیرد که وجد این دو متغیر در حد مناسب در فرد می 

 (. 8292تواند کمک دو چندانی در افزایش رضایت زناشویی کنند ) رحیمی، 

دانشجویان رو به کاهش است و حتی معنویت را به عنوان یک ویژگی با توجه به اینکه معنویت در بین جوانان کشور خصوصا 

منفی تلقی می کنند، از سوی دیگر سست شدن کانون خانواده در خانواده های ایرانی که آمار طالق نیز مبین آن است، که در 

وش معنوی و شفقت خود و وهله اول طالق عاطفی محصول آن است، محقق را بر آن داشت با به بررسی تاثیرگذاری دو متغیر ه

بهبود آنها بر رضایت زناشویی را در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال مورد بررسی قرار دهد. لذا با توجه به افزایش فزاینده 

آمار طالق در جامعه خصوصا در شهر تهران، اهمیت و ضرورت این تحقیق دو چندان می شود. رضایت زناشویی یکی از متغیرهای 

ار دهنده به پژوهشگران اجتماعی و مشاوران خانواده برای بررسی وضعیت فعلی خانواده های ایرانی می باشد و با پایش و هشد

سنجش دقیق و واقع بینانه این متغیر می توان بسیاری از آسیب هایی که در آینده به خانواده ها تحمیل می شود را پیشگیری 

ارشد دانشگاهی می توانند با تمرکز بر دانشجویان متاهل و برگزاری دوره های آموزشی  کرد. در صورت انجام این تحقیق مدیران

کاهش میزان طالق عاطفی و در مراحل بعدی بهبود هوش معنوی و شفقت رضایت زناشویی و تحکیم خانواده در وهله اول نسبت 

ت شفقت خود و هوش معنوی با رضایکه آیا بین  بنابراین مسئله اصلی این تحقیق آن استخود را در بین زوجین بهبود بخشند. 

 زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، ارتباطی وجود دارد؟

 

 مبانی نظری و پيشينه پژوهش
وضعیتی که مورد انتظار است  معتقدند که رضایت زناشوئی ،انطباق بین وضعیتی که وجود دارد و 8998دیگران  و 89وینچ

کنند. میزان رضایت یکی از عوامل مهم در هر رابطه زناشویی رضایت خاطری است  که زن و شوهر از آن احساس می باشد.می

گذارد . شوهری که از ازدواج خود ناراضی است به حوادث منفی خاطر شما از رابطه زناشویی روی ارسال و دریافت پیام تاثیر می

سه  .نماید . در حالی که شوهر راضی از ازدواج برداشتهایش مثبت استش برداشت منفی میکند و از پیام همسرزندگی توجه می

ای که در روابط صمیمانه از اهمیت فراوان برخوردارند انتظارات از رابطة زناشویی یا معیارها، باورهای مربوط به روابط نوع اندیشه

توان اینگونه تعریف کرد؛ یک رضایت زناشویی را می(. 8789، 87و الونربه نقل از ویلیامسون ) زناشویی و تبیین رفتار همسر هستند

                                                           
15 - Nozzle 
16 - Pant & Srivastava 
17 - Fahimdanesh, Noferesti, & Tavakol 
18 - Marshall 

 19- winch 
20 - Williamson, & Lavner 
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تواند بیانگر میزان شادی افراد ازروابط زناشویی ویا شکل کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد است و می

توان رضایت زناشویی را می (.2016، 88باتیس) ترکیبی از خشنود بودن به واسطه بسیاری از عوامل مربوط به رابطه زناشویی باشد

مهمترین عامل اثرگذار برعملکرد و دوام خانواده دانست، زیرا رضایت فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت از خانواده و رضایت 

رخوردار باشد، خانواده به مفهوم رضایت از زندگی زن ومرداست، زیرا زمانی که فرد از این رابطه از سطح خشنودی مناسب ب از

 (.1395زمینه رشد و تعالی و پیشرفت جامعه را فراهم خواهد کرد)خواجه، 

 فیتوص ریز یها یژگیو با که کند یم یمعرف یشخص رنج و درد به نسبت یدگاهید عنوان به را خود شفقت( 8789) نف

 از یبخش عنوان به خود یشخص مشکالت گرفتن درنظری، انتقاد خود و یداور ، قضاوت یجا به خود به نسبت یمهربان :شود یم

 و نا به بهادادن شیب یجا به خود یناراحت و یناتوان به یآگاهو در نهایت  انزوا و یساز یشخص یجا به یانسان مشترک تجربه

 تقضاو و انتقاد از زیپره و خود درک و یمهربان گسترش( الف: است جنبه سه یدارا خود به نسبت شفقت .یافراط یهمانندساز

 از زیپره و مشترک یانسان یها تجربه از یبخش عنوان به یشخص دشوار تجارب گرفتن درنظر( ب؛ خود به نسبت ناگوار یها

 .یافراط هیتخل و یساز همانند از زیپره و تعادل حالت در احساسات و افکار دادن قرار و یاریهش (ج ؛خود درک در انزوا و ییجدا

 یم اننش ،یناتوان و شکست تجربه هنگام در ژهیبو خودشان به نسبت افراد که یقضاوت عدم و یمهربان رش،یپذ به خود شفقت

 واقع در. دارد یادیز تیاهم یانتقاد خود یبرا که است خود به نسبت نگرش ینوع نشانه واژه نیا نیبنابرا. دارد اشاره دهند

 آن اهشک و نفس عزت مشکالت از که کنند یم نگاه مثبت یمیخودتنظ از یشکل عنوان به خود شفقت به یاجتماع روانشناسان

 (.8787، 88) استوبر، اللوا و المبلی کند یم یریجلوگ

هایی را توان آن چیزهایی دانست که ما به آنها معتقدیم و نقش باورها، هنجارها، عقاید و ارزشرا می SQهوش معنوی یا 

گیرد. به عبارتی، هوشی که به واسط آن به سؤال سازی در ارتباط با مسائل اساسی گیریم در بر میهایی که بر عهده میدر فعالیت

کنیم. با استفاده از هوش معنوی به حل مشکالت با دگی خود تغییراتی را ایجاد میپردازیم و به وسیله آن در زنمان میدر زندگی

هایمان معنا و مفهوم بخشیده پردازیم، هوشی که قادریم توسط آن به کارها و فعالیتتوجه به جایگاه، معنا و ارزش آن مشکالت می

ام یک از اعمال و رفتارهای ما از اعتبار بیشتری برخوردار است و با استفاده از آن به معنای عملکردمان آگاه شویم و دریابیم که کد

مان باالتر و عالی است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازیم. یکی از نمادهایی که معموالً در توضیح و کدام مسیر در زندگی

د در شرق و غرب و با استعانت از شود نماد گل نیلوفر است که در آن تلفیق سنت و عقاید موجوهوش معنوی به کار گرفته می

؛ به نقل از شیب  8777) 84(. آمانس8789، 82) واسکونسلوس مسائل علمی، مدلی قابل لمس و زیبا برای هوش معنوی ارائه داد

(، هوش معنوی را به عنوان استفاده توافقی اطالعات معنوی برای تسهیل حل مشکل روزانه و کمال غایی 8291زاده و پیوسته گر، 

توانایی برای  -8صالحیت برای فایق آمدن فیزیکی و مادی.  -8کند: جزء پیشنهاد می 1کند. او برای هوش معنوی ریف میتع

توانایی برای مورد استفاده قرار دادن منابع معنوی  -4توانایی برای پاک کردن تجربه روزانه.  -2افزایش تجربی حاالت هوشیاری. 

دارد : هوش معنوی وابسته به حیات روحی و توصیف زیر را اظهار می 81واگان رهیزگار بودن.صالحیت برای پ -1برای حل مشکل. 

روانی ذهن و ارتباطشان با هستی در جهان است. هوش معنوی بر صالحیت فهم عمقی سؤاالت موجود و اطالع در سطوح گوناگون 

ا به عنوان خلق نیروی زندگی از تکامل تدریجی داللت هوشیاری داللت دارد. هوش معنوی بر آگاهی روان به عنوان بنای وجودی ی

  (.8786، 86به نقل از  احمد و آرشاد دارد )

پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شفقت خود در زنان متاهل شاغل ( در پژوهشی به بررسی 8292همدانی و شریفی )

عالوه ارد. وجود د زناشویی همبستگی مثبت معناداریین متغیر شفقت خود با رضایت پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که ب

وان نتیجه تلذا بر اساس این یافته ها می. یش بینی کننده معنادار رضایت زناشویی در زنان متاهل شاغل استپ براین، شفقت خود

( 8292فهیم دانش و نوفرستی ) .گرفت که شفقت خود، پیش بینی کننده معنادار رضایت زناشویی در زنان متاهل شاغل می باشد

                                                           
21 - Bates 
22 -Stoeber, Lalova, & Lumley  
23 - Vasconcelos 
24 - Amans 
25 - Vagan 
26 -Ahmed, Arshad  

http://www.psyj.ir/


 91 -48، ص  9311 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

اد که پرداختند. نتایج نشان د پیش بینی رضایت زناشویی براساس بخشش، خوش بینی و شفقت به خوددر پژوهشی به بررسی 

ایت متغیر رض. همچنین شفقت به خود به طور معنی داری می تواند رضایت زناشویی را در نمونه مورد بررسی پیش بینی کند

بر اساس یافته های پژوهش به نظر می رسد، آموزش  .یرهای بخشش و شفقت به خود همبستگی معنی دار داردزناشویی با متغ

 .مهارت شفقت به خود می تواند به عنوان یکی از راه های افزایش رضایت زناشویی زوجین به کار گرفته شود

نان ز ییزناشو تیو رضا یبدن ریبر تصودرمان متمرکز بر شفقت  یثربخش( به بررسی ا8290خلغتبری، همتی و محمدی )

یی تواند بر تصویر بدنی و رضایت زناشوپژوهش حاضر نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت میپرداختند. نتایج  مبتال به سرطان

یی در (،  به بررسی رابطه هوش معنوی، هوش اخالقی با رضایت زناشو8780کمالجو ) .در زنان مبتال به سرطان پستان موثر باشد

دهد که بین هوش معنوی، هوش اخالقی با رضایتمندی زناشویی در زوجین زوجین پرداخته است. نتایج پژوهش وی نشان می

تحت مطالعه، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. به این صورت که هر چه زوجین از هوش معنوی و هوش اخالقی باالتری 

های سبکبا عنوان ی پژوهش( در 8291قزلسفو و همکاران )  اشویی باالتری دارند.برخوردار باشند، به همان میزان ، رضایت زن

ای هبین شش خرده مقیاس شفقت خود و سبک که دادند نشانهای رضایت زناشویی زوجی و شفقت خود به عنوان پیش بین

رسیون چند متغیری نشان داد مستقل و سنتی( با رضایت زناشویی همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل رگزوجی )

های زوجی که چهار خرده مقیاس شفق خود ) مهربانی با خود، قضاوت در مورد خود، اشتراک انسانی و ذهن آگاهی ( و سبک

توان نتیجه گرفت که شفقت خود و سبک های زوجی در ها میبینی کنند. بر اساس این یافتهتوانند رضایت زناشویی را پیشمی

بینی کننده هوش معنوی و الگوهای ارتباطی با میزان نقش پیش( به بررسی 8298یی تأثیر دارند. زارعی و احمدی )رضایت زناشو

 الگوهای ارتباطیپرداختند. نتایج نشان داد که هم هوش معنوی و هم  زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره رضایتمندی زناشویی

تبیین رضایت زناشویی ( در پژوهشی به 8298را دارند.  رحیم پور و صالحی ) زوجین  رضایتمندی زناشوییبینی توانایی پیش

و  هیطرح واره ناسازگار اول ریهر دو متغپرداختند. نتایج نشان داد که  ناسازگار اولیه زوجین بر اساس هوش معنوی و طرح واره

 شتریب نیزوج ییزناشو تیرضا ینیبشیدر پ یش معنواما سهم هوی نمایند؛ نیب شیرا پ ییزناشو تیتوانند رضا یم یهوش معنو

 تیو طرح واره ها در رضا یکننده هوش معنو  نییو تع ریناپذ دیاست. پژوهش حاضر، نشانگر نقش ترد هیاول از طرح واره ناسازگار

 توان یم هیکاهش طرح واره ناسازگار اول یبرا ییو استفاده از راهبردها یبا پرورش هوش معنو نیاست. بنابرا نیزوج ییزناشو

 افراد را باال برد. تیرضا

احساسات زنان متاهل مراجعه کننده  میدر تنظ یآموزش خود شفقت ریتأث( در پژوهشی به بررسی 8786) 80سینیا و بارجو

است.   اثربخش بوده ن متاهلاحساسات زنا میدر تنظ یخود شفقتپرداختند. نتایج نشان دهنده این بود که آموزش  به مرکز مشاوره

هفته مداخله کوتاه مدت و پیگیری آن پس  6( در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی آموزش شفقت خود طی 8782) 82نف و برتواس

ماه نشان داد که نمرات پس آزمون گذشت، انعطاف پذیری و رضایت زناشویی نسبت به پیش آزمون تغییرات داشته است و  9از 

ر نشان داد که گذشت، انعطاف پذیری و رضایت زناشویی افراد متاهل به میزان چشمگیری افزایش یافته و این این تفاوت و تغیی

 شفقتی با خود ( در پژوهشی به بررسی ارتباط 8787و همکاران ) 89افزایش به دلیل اجرای آموزش شفقت خود بود. بروفی

نتایج این مطالعه نشان داد که شفقت خود با افسردگی ارتباط ی و رضایت زناشویی زوجین پرداختند. زندگ تیفیک ،یافسردگ

معنی دار منفی و با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی زوجین رابطه مثبت معنی داری دارد. بدین صورت که هر چه خودشفقتی 

در  (،8782) 27سباستیان در زوجین باالتر باشد ، افسردگی آنها کمتر و کیفیت زندگی و رضایت زناشویی آنها باالتر می باشد.

پژوهشی به بررسی ارتباط خود شفقتی و میزان رضایت زناشویی در زوجین پرداخته است. نتایج پژوهش او نشان دهنده ارتباط 

( در پژوهش خود به مطالعه 8781) 28وا. پانت و ریواستامثبت معنی دار بین شفقت خود و رضایت زناشویی در زوجین می باشد

                                                           
27 - Saeinia, Barjoee 
28 - Beretvas 
29 - Brophy 
30 - Sebastian 
31 - pant & srivastava 
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و کیفیت زندگی پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و کیفیت زندگی ارتباط مثبت رابطه هوش معنوی 

 رود.  معنی داری وجود دارد و هر چقدر هوش معنوی افراد باالتر باشد، کیفیت زندگی آنها نیز باالتر می

 

  های پژوهشفرضيه

 :یاصل يهفرض
 واحد تهران شمال رابطه مثبت و  یدانشگاه آزاد اسالم یاندانشجو ییزناشو یتبا رضا یشفقت خود و هوش معنو بین

   .وجود دارد یدار یمعن

 :فرعی یها فرضيه

 جود و یدار یواحد تهران شمال رابطه مثبت و معن یدانشگاه آزاد اسالم یاندانشجو ییزناشو یتشفقت خود با رضا بین

 .دارد

 جود و یدار یواحد تهران شمال رابطه مثبت و معن یدانشگاه آزاد اسالم یاندانشجو ییزناشو یتبا رضا یهوش معنو بین

 .دارد

 است. ینیب یشقابل پ یشفقت خود و هوش معنو یرهایمتغ یقاز طر ییزناشو یتاز رضا بخشی 

با توجه به بررسی های صورت گرفته در زمینه متغیرهای پژوهش در پیشینه تحقیق و بررسی مدل های مختلف محقق در 

 22( استفاده کرده است. با بررسی متغیر هوش معنوی مدل های کینگ8772) 28این پژوهش برای متغیر هوش معنوی از آمرام

( جامع ترین مدلی که تمامی ابعاد هوش معنوی را مورد بررسی قرار داده است مدل 8772( و آمرام )8778) 24(، سیسک8772)

با بررسی پیشینه تحقیق مشاهده شده است  شفقت خوده شده است. برای متغیر آمرام بوده است که در این تحقیق از آن استفاد

که در تمامی مقاالت و پژوهش ها این پرسشنامه مورد استفاده قرار داده شده است. در نهایت نیز برای متغیر رضایت زناشویی با 

می پژوهش های مربوط به رضایتمندی زناشویی توجه به جامع بودن پرسشنامه انریچ در زمینه رضایت زناشویی که تقریبا در تما

از این پرسشنامه استفاده شده می شود، در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفته است. مدل مفهومی تحقیق به شرح شکل 

 .زیر است

 

 
 ( مدل مفهومی تحقيق1شکل )

  روش شناسی
پیمایشی می باشد. جامعه  –ردآوری داده ها، توصیفی توسعه ای و از نظر نحوه گ -پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی

نفر است. در این تحقیق برای  077به تعداد دانشجویان متاهل دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال کلیه آماری پژوهش، 

با میزان دانشجویان  طبقه ای )متناسبنفر به روش تصادفی  842انتخاب حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است و تعداد 

 های زیر استفاده گردید.انتخاب شده اند. در این پژوهش ، از پرسشنامه متاهل در هر دانشکده مورد بررسی(

 

                                                           
32 - Amram 
33 - King 
34 - Cisk 
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  35استاندارد رضایت زناشویی انریچ پرسشنامه 
ای می ماده 21س خرده مقیا 4برای بررسی میزان رضایت زناشویی، پرسشنامه اینریچ انتخاب شده است. این مقیاس شامل 

باشد که میتواند به عنوان یک ابزار تحقیق از جمله رضایت، ارتباطات و حل تعارض استفاده گردد. مقیاس زوجی اینریچ یک 

گیری کلی از روابط زناشویی شامل تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباطات، حل تعارض، مدیریت مالی، اندازه

های مساوات طلبی مربوط به زن و مرد، فراغت، رابطه جنسی فرزندان و فرزندپروری، خانواده و دوستان، نقش فعالیت های اوقات

مذهبی، همبستگی زوج ها و تغییرات زناشویی را شامل می شود. پرسشنامه به صورت پنج گزینه ای )که در اصل -جهت گیری

ها پنج گزینه، )کامال موافقم( ، )موافقم( ، )نه موافق هر یک از ماده یک نگرش سنج از نوع لیکرت است( است. این پرسشنامه برای

 تعلق می گیرد. 1تا  8و نه مخالف(، )مخالفم( و )کامال مخالفم( دارد که برای آنها نمره ای از 

 مقیاس های این پرسشنامه به شرح زیر است:

( می باشد. 1967)26وافق با آیین و رسوم زناشویی ادموندسواالت این مقیاس، از پرسشنامه اصالح شده ت  تحریف آرمانی:

این مقیاس، گرایش زوجین را در پاسخ به سواالت بر اساس رفتارهای پسندیده اجتماعی اندازه گیری می کند. نمره باال نشان 

 دهنده رابطه غیر واقع بینانه درباره رابطه زناشویی است. 

جنبه رابطه زناشویی شامل: موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی،  87اق افراد با رضایت زناشویی: این مقیاس، رضایت و انطب

حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، اقوام و دوستان، نقش های مساوات طلبی 

 ویی باال است.و جهت گیری مذهبی را اندازه گیری می کند. نمره باال نشان دهنده رضایت زناش

ارتباطات: این مقیاس، احساسات، نگرش ها و اعتقادات شخص نسبت به میزان و چگونگی روابط زناشویی را می سنجد. نمره 

باال، نشان دهنده آگاهی زن و شوهر و رضایت از سطح و نوع ارتباط در روابطشان است. و نمره پایین، نشان دهنده فقدان رضایت 

 از ارتباط است.

تعارض: این مقیاس، نگرش ها، احساسات و اعتقادات همسر را در بوجود آوردن یا حل تعارض و نیز روش های زوجین حل 

را در پایان دادن به جر و بحث ها، ارزیابی می کند. نمره باال نشان دهنده نگرش های واقع گرایانه درباره تعارضات موجود در روابط 

 نده عدم رضایت از شیوه حل تعارضات است.زناشویی است و نمره پایین، نشان ده

به صورت   82-88-88-89-82-84-82-87-0-6-1-2 باشد . سئواالتاین پرسشنامه به صورت پنج گزینه ای لیکرت می

ق تعل 1و به عبارت کامالً مخالفم نمره  8معکوس نمره داده می شوند. به عبارت دیگر در این سئواالت به عبارت کامالً موافقم نمره 

نمره مجزا است که برای مجموع ماده های هر مقیاس یک نمره کل محاسبه می گردد.  نمره  4می گیرد. این پرسشنامه دارای 

 های خام به درصد تبدیل می شود. 

 

 محاسبه نمرات مقیاس ها:

 21-27-80-84-88-80-82-9-1-8رضایت زناشویی: سئوال های 

 24-28-82-81-88-82-84-87-6-8ارتباطات: سئوال های 

 22-28-89-86-82-89-81-88-0-2حل تعارض: سئوال های 

 87-86-88-2-4تحریف آرمانی: سئوال های 

 

 روایی و اعتبار 

( ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های 8291قزلسفلو و همکاران )، به نقل از 8777) 20در مطالعه السون و السون

و اعتبار بازآزمایی پرسشنامه برای  26/7، 27/7، 24/7، 22/7 ط و رضایت زناشویی به ترتیبتحریف آرمانی، حل تعارض، ارتبا

                                                           
35 - Enrich 
36 -Edmund  
37 - Elson & Elson 
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( نسخه 8229به دست آمده است. آسوده ، خلیلی، لواسانی )، 26/7، 28/7، 97/7، 98/7 خرده مقیاس های ذکر شده به ترتیب

زوجی اجرا کردند. در این مطالعه ضرایب آلفای  261ماده ای زوجی اینریچ را ترجمه و بر روی یک نمونه  21فارسی مقیاس 

 ، 62/7، 02/7، 68/7، 00/7 کرونباخ برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی، حل تعارض، ارتباط و رضایت زناشویی به ترتیب

ب ( ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و خرده مقیاس ها به ترتی8291) گزارش شده است. همچنین در پژوهش خواجه

خلعتبری، )به نقل از 8222؛ معتمدین؛8227؛ شریف نیا؛8202به دست آمد. همچنین سلیمانیان؛، 61/7، 02/7، 62/7، 01/7، 06/7

گزارش نمودند. 10/7، 26/7، 92/7 (، ضریب اعتبار آن را با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب8290و محمدی، ) همتی

برای تعیین روایی همزمان فهرست رضایت زناشویی انریچ با پرسشنامه سازگاری زوجی هر دو  (8298رحیم پور و صالحی )

پایایی این ابزار به دست آوردند.  ، 61/7، 98/7 های مستقلی اجرا کردند و ضرایب روایی آنها را به ترتیبپرسشنامه را بر روی گروه

 بدست آمده است.  98/7با استفاده از آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر، برابر با 

 

 ( 2003نف ) خود شفقت پرسشنامه استاندارد مقياس
خرده  6( برای سنجش میزان خود شفقت ورزی ساخته شده است و دارای  8772ماده دارد که توسط نف ) 86این پرشنامه 

ماده( و 4ماده( ذهن آگاهی ) 4زوا )ماده(، ان 4ماده(، اشتراک انسانی ) 1ماده( ، قضاوت در مورد خود ) 1مقیاس مهربانی به خود )

 1های این ابزار در یک طیف لیکرت سنجد. مادهماده(، است که کیفیت رابطه فرد با تجارب خود را می 4همانندسازی افراطی )

 های قضاوت در مورد خود، انزوا وهای خرده مقیاس( مرتب شده اند. ماده4( تا تقریبأ همیشه )7درجه ای از تقریبأ هیچ )

ها و برای خرده مقیاس 98/7شوند. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ کل مقیاس گذاری میهمانندسازی افراطی به صورت معکوس نمره

(  این 8779(.  همچنین در تحقیق دیگر، نف )8772گزارش شده است ) نف،  92/7و ضریب پایایی بازآزمایی  28/7تا  01/7از 

وان و آمریکا مورد آزمون قرار داد و ضرایب آلفای کرونباخ را برای هر کدام از کشورها به ترتیب مقیاس را در کشورهای تایلند، تای

های اشتراک انسانی و ذهن آگاهی ( ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس8294، به دست آورد. مصطفویان )26/7، 91/7، 20/7

گزارش نمود و ضریب همبستگی این مقیاس و مقیاس  61/7ی را ، و همانند سازی افراط08/7، انزوا 01/7، مهربانی با خود 08/7

 بدست آمده است. 02/7گزارش داد . پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ در این مطالعه، برابر با  88/7عزت نفس 

 

 (2002شنامه استاندارد هوش معنوی آمرام )سپر
ماده است. طیف نمره گذاری این پرسشنامه  88اشد. عامل اول دارای عامل می ب 4ماده ای هوش معنوی دارای  48پرسشنامه 

می باشد. ماده هایی که روی عامل اول  887و حداکثر نمره آن  48( می باشد، که حداقل نمره 1تا  8گزینه ای ) 1طیف لیگرت 

سی گشای مشکل کازاینکه گره»یازده :  اعتقاد افراد را نشان می دهند ) برای مثال ماده های قرار گرفته اند به روشنی تفکرکلی و

«( معتقدم که نیرویی درهر لحظه حرکات واعمال مرا هدایت وراهنمایی ورهبری می کند. » و هفده : « . باشم خوشحال می شوم

ی که روی ماده می باشد . ماده های 84نامگذاری گردید. عامــل دوم دارای « تفکر کلی و بعد اعتقادی » لذا عامـل اول به عنوان 

زیاد  مشکالت» عامل دوم قرار گرفته اند به روشنی توانایی مقابله وتعامل با مشکالت را نشان می دهند ) برای مثال ماده هشت : 

لذا عامل .«( در هنگام روبرو شدن با مشکالت دچار تشویش و نگرانی می شوم » ماده نوزده: « .  مرادچاریاس و ناامیدی می کند

ماده می باشد . ماده هایی که روی عامل  9نامگذاری گردید. عامل سوم دارای « توانایی مقابله و تعامل با مشکالت»دوم به عنوان 

ا سعی می کنم هرگاه ب» سوم قرار گرفته اند به روشنی سجایای اخالقی افراد را نشان می دهند ) برای مثال ماده بیست و پنج : 

کاری را که شروع می کنم ادامه می دهم و »و ماده سی و یک : « را به خاطرآورم یک مشکل روبرو شدم ، تجربیات لذت بخش 

نامگذاری گردید. « پرداختن به سجایای اخالقی»لذا عامل سوم به عنوان « همه ی مشکالت ودشواری های آن را به جان می خرم

اند به روشنی خودآگاهی و عشق و عالقه افراد را  ماده می باشد . ماده هایی که روی عامل چهارم قرار گرفته 0عامل چهارم دارای 

ما درست درجایی قرارداریم که می بایستی قرارداشته باشیم وکاری را انجام می دادیم » نشان می دهند ) برای مثال ماده شانزده : 

این حال به خود افتخار می  اگرچه درزندگیم اشتباهات زیادی داشتم ، با» و ماده سی و هفت : « که می بایستی انجام می دادیم. 

 نام گذاری گردید.  « خودآگاهی و عشق و عالقه»کنم. لذا عامل چهارم به عنوان 
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گر پیوستهو  زادهشیب بدست آوردند. همچنین  29/7(، پایایی این ابزار را با استفاده از آلفای کرونباخ 8782) 22موناوار و تاریج

برای تعیین پایایی پرسشنامه هوش معنوی  محاسبه نمودند. در این پژوهش 20/7ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  (8291)

می باشد که بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده  02/7از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنامه برابر با 

سشنامه یاد شده نمره آن با نمره سوال مالک همبسته شده و مشخص گردید که رابطه مثبت همچنین برای تعیین اعتبار پر است.

= ( که نشان می دهد پرسشنامه هوش معنوی از اعتبار الزم برخوردار است 11/7r =  وP 8777/7معنی داری بین آنها وجود دارد )

» ،«مخالف» ، « تا حدودی» ، «موافق» ، «کامالً موافق» ینه ماده ای برای هر یک از پنج گز 48. به منظور نمره گذاری این مقیاس 

 در نظر گرفته شد.  -8-8-2-4-1 به ترتیب مقادیر« کامالً مخالف

های آماری در این پژوهش به دو صورت تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی بوده و برای تجزیه و تحلیل تجزیه وتحلیل

 شده اند.به کار برده  S.P.S.Sافزار ها نرمداده

 

 تحليل داده ها و یافته های پژوهش
اسمیرنوف انجام شده است، برای برری فرضیه -با توجه به نرمال بودن متغیرهای پژوهش که از طریق آزمون کولموگروف

 های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 

 جود دارد.ومعناداری رابطه  زناشویی از شفقت خود با رضایتبين فرضيه اول: 

 ( آزمون همبستگی بين شفقت خود و رضایت از زناشویی1جدول 

 P-value تعداد نمونه رضایت از زناشویی 

 7/  778 842 7/  602 شفقت خود

 

می باشد، می توان چنین بیان کرد که رابطه بین دو متغیر معنادار می  7/  71تر از که پایین P-valueبا توجه به میزان 

باشد. بنابراین بین مولفه شفقت خود و رضایت از زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. پس چنین می توان نتیجه گرفت 

 یش می یابد. که با افزایش میزان متغیر شفقت خود، مقدار رضایت از زناشویی نیز افزا

 

 وجود دارد.معناداری رابطه زناشویی دردانشجویان  هوش معنوی با رضایت بينفرضيه دوم: 

 ( آزمون همبستگی بين هوش معنوی و رضایت از زناشویی2جدول 

 P-value تعداد نمونه رضایت از زناشویی 

 7/  778 842 7/  224 هوش معنوی

 

می باشد، می توان چنین بیان کرد که رابطه بین دو متغیر معنادار می  7/  71تر از که پایین P-valueبا توجه به میزان 

باشد. بنابراین بین مولفه هوش معنوی و رضایت از زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. پس چنین می توان نتیجه گرفت 

 زایش می یابد. که با افزایش میزان مولفه هوش معنوی، مقدار رضایت از زناشویی نیز اف

 

 

                                                           
38 - Munawar, & Tariq 
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  .بخشی از رضایت زناشویی از طریق متغيرهای شفقت خود و هوش معنوی قابل پيش بينی است :سوم فرضيه

استفاده شده  چندگانهبرای بررسی فرضیه سوم پژوهش و با توجه به نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون رگرسیون 

 است. 

 متغيرهای شفقت خود و هوش معنویبر اساس  زناشویی دانشجویان ( خالصه مدل رگرسيون چندمتغيره رضایت3جدول 

 مدل
همبستگی 

 (Rچندگانه )

 Rمجذور 

 )ضریب تعیین(

 Rمجذور 

 تعدیل شده
 Fآماره 

سطح 

 Fمعناداری

 دوربین

 واتسون
 VIF تولرنس

8 694  /7 428  /7 400  /7 6  /882 778  /7 21  /8 94  /7 8  /8 

 

دار است. همچنین مدل رگرسیون نشان رگرسیون برازش مناسبی دارد و تحلیل واریانس معنیمدل  2بر اساس جدول 

 متغیرهای شفقت خود و هوش معنویبر اساس  رضایت زناشویی دانشجویاندرصد از واریانس چندمتغیره  42/  8دهد که می

قرار داشته  8/  1تا  8/  1بین دامنه استاندارد  نتیجه آزمون دوربین واتسون نشان داده است که ضریب این آزمونشود. تبیین می

 Tolerance دانید اگر مقداراست. همانطور که میهمخطی  دو ستون آخر این جدول مربوط به بررسی و مورد تایید قرار می گیرد.

 در جدول خروجی برد. در حالیکهباشد، مدل رگرسیونی از مشکل همخطی رنج می 87بزرگتر از  VIF یا 7.8یا میزان تحمل از 

SPSS دهندها گواهی بر عدم وجود همخطی میهر دو این شاخص. 

  ( گزارش ضرایب استاندارد و غير استاندارد رگرسيون چندمتغيره رضایت زناشویی دانشجویان4جدول 

 متغيرهای شفقت خود و هوش معنویبر اساس 

 بینمتغیرهای پیش
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t داری معنی 
B (ضریب بتا) خطای استاندارد 

 122/22 178/4 - 468/0 778/7 (Constantثابت)

 778/7 -748/87 -089/7 882/7 -826/8 شفقت خود

 776/7 780/8 898/7 898/7 896/7 هوش معنوی

 

ر ب زناشویی دانشجویانرضایت چندمتغیره به روش همزمان رگرسیون ضرایب استاندارد و غیر استاندارد گزارش  4جدول 

 خود شفقتبین ترین متغیر پیشبین قویاز میان متغیرهای پیشدهد. را نشان می متغیرهای شفقت خود و هوش معنویاساس 

رضایت زناشویی  درصد در واریانس 68/  2به میزان  هوش معنویدر  با یک واحد تغییر که طوری بود. به 7/ 682با ضریب بتا 

متغیرهای شفقت خود و هوش فرضیه فرعی اول پژوهش مبنی بر اینکه گردد. بنابراین می ایجاد یان تغییردانشجویان دانشجو

 گردد.کنند. تایید میدانشجویان را پیش بینی می رضایت زناشویی دانشجویان ،معنوی

 

 بحث و نتيجه گيری 
دانشجویان رابطه  خود با رضایت از زندگیشفقت شد بین مشاهده ( 8)همان طوری که در جدول برای فرضیه اول پژوهش 

نتایج  .بالعکس و است افزایش یافته زناشویی آنان از رضایت،  شفقت خود افزایش با دیگر، عبارت د. بهوجود دار مثبت معناداری

(،  8290)(، خلغتبری، همتی و محمدی 8292(، فهیم دانش و نوفراستی )8292این پژوهش با نتایج پژوهشهای همدانی و شریفی )

(،  سباستیان 8780(، جانجانی )8789مالکی و همکاران )(، 8789عبدی، توکلی، فرزانفر) (،8294مصطفویان ) (،8291قزلسفلو )
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توان همسو و هماهنگ می باشد. در تبیین فرضیه اول می (8781) 48، نف ، دیل شاکلفورد 47آبرتسون (8789) 29(، ویلیامز8782)

شفقت خود به طور هم زمان نیازمند این است که افراد از احساسات دردناک خود اجتناب نکرده و آنها را سرکوب نکنند، گفت 

د شفقت وقتی فردی به خوبنابراین می توانند در گام اول تجربه خودشان را بشناسند و نسبت به آن احساس شفقت داشته باشند. 

رش سپس یک نگاطرافیان خواهد داشت و از زندگی زناشویی بهتری برخوردار خواهد شد  داشته باشد این شفقت را نیز به همسر و

معتقد است شفقت خود تا  (8789، 42؛ به نقل از کلییر، گاملر و آکونور8771) 48گیلبرت زندگی زناشویی خود دارد. مشفقانه به 

 از روابط در محیط های ایمن رشد کرده اند وحد زیادی از سیستم دلبستگی فرد ناشی می شود، به این شکل که افرادی که 

حمایت گرایانه مراقبین شان برخوردارند در برقراری ارتباط با خود به شیوه ای شفقت گرایانه و مراقبت کننده، توانمند می شوند 

نتقاد مداوم از در مقابل کسانی که در محیط های نا ایمن، پراسترس یا تهدید کننده رشد کرده اند و در معرض پرخاشگری و ا

 خود فقتش از ییباال سطح که یافراد. همچنین سوی مراقبین شان بوده اند به رفتارهای خود انتقاد گرایانه بیشتر گرایش دارند

 وندیپ و ارتباط از ییباال سطوح و صفت اضطراب و یافسردگ نشانگان ،یخودانتقاد از یتر نییپا سطوح معموال دهند یم نشان را

 یشانیرپ ینشخوارذهن به یلیتما هستند دشوار طیشرا در که یزمان و  کنند یم گزارش را یزندگ از شتریب تیرضا و نیریسا با

 یم آنها درک و عالقه با توام احساساتشان به توجه یبرا را یزمان آنها عوض در بلکه ندارند خود افکار کردن سرکوب ای و شان

 یم محسوب اضطراب و یافسردگ یمنف کننده ینیب شیپ عنوان به یورز شفقت خود  (.8789و همکاران،  44) پادگت گذارند

 یردف به منحصر ارتباط که هستند متفاوت سازه دو واقع در نفس عزت و خود شفقت که داده است نشان نفس عزت کنترل. شود

 تهداش خود سرزنش ای یانتقاد خود درمان در استفاده یبرا یمهم ینیبال یها داللت است ممکن افتهی نیا. دارند روان سالمت با

 (.8789) نف،  باشد

همچنین به نظر می رسد که شفقت خود با احساس ارزش، شاد بودن، احساس اصالت ، مرتبط است و زوجین خود شفقت 

( نشان دادند که درجه مهربانی 8782) 41ورز، قادرند تا عقاید خود را در روابط رمانتیک و احساسی بیان نمایند. نف و برت وارس

افراد با خودشان، با میزان مهربان بودن با شریک زندگیشان، در ارتباط است. به اندازه ای که یک فرد از خود شفقتی برخوردار 

 تباشد، توسط همسر خود به طور قابل توجهی مراقبت کننده ) مهربان، گرم و با مالحظه( توصیف می شود. زوجین خود شفق

ورز، سطح باالیی از ارتباط را با شریک زندگیشان برقرار می سازند و بهتر می توانند ارتباط صمیمیانه ای با دیگران برقرار نمایند، 

در مطالعات خود  (8781) (. به عالوه آبرتسون ، نف ، دیل شاکلفورد8789پذیرش باالیی نسبت به همسر خود دارند ویلیامز )

 ،خود اطمینانی، خود اعتباری بیشترتعارض های زوجین دارای شفقت خود با همسرشان حل شود، آنها  نشان می دهند که وقتی

تجربه های آشفتگی کمتر و حس بهزیستی بیشتری را در روابطشان نشان می  دهند و به راحتی از همسرشان عذرخواهی کرده 

 د، مرتبط با رضایت زناشویی در زوجین می باشد.زای رابطه خود هستند که این موارو در پی بهبود جنبه های آسیب

زناشویی در  رضایت با هوش معنوی بین شود می ( مشاهده2-4) جدول در که طوری همانبرای فرضیه دوم پژوهش، 

 است یافته افزایش زناشویی آنان هوش معنوی، رضایت افزایش با دیگر، عبارت به دارد. وجود داری دانشجویان رابطه مثبت معنی

(، بیرانوند 8780( ،کمالجو )8784(، کردزنگنه و جایروند )8784های رستمی و گل)نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش .بالعکس و

(، همسو و 8782( ، موناوار و تاریج )8788نف )، (8779)نف (،  8780(، بابانظری )8786(، بیگدلو )8782(، مرادپور)8786)

توان گفت که وجود عقاید مذهبی تأثیر بسزایی در رضایت زناشویی و  استحکام م میهماهنگ می باشد. در تبیین فرضیه دو

؛ به نقل از 8999و دیگران ) 46گردد که نگرش فرد به کل هستی هدفدار باشد. ماهونیخانواده دارد و ایمان به خدا موجب می

دهند ، رضایت زناشویی باالتر و به مقدس می(. دریافتند هنگامی که همسران به روابط خود جن8291شیب زاده و پیوسته گر، 
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(  با بررسی نقش دین و تجانس 8789) 40توانند مشکالت خود را حل و فصل کنند.  چن و چنتعارضات کمتری دارند و بهتر می

ل امذهبی در بین زوجین به این نتیجه رسیدند که مذهب نقش مهمی در رضایت زناشویی دارد. به این ترتیب که عقاید و اعم

سازد که از لحاظ فیزیولوژیکی، شناختی و عاطفی، خشم خود را کنترل کند و به او مذهبی ازلحاظ درون فردی، فرد را قادر می

ر کند که فرد دها بپذیرد. از لحاظ بین فردی، اعمال مذهبی شرایطی ایجاد میکند که مسئولیت اعمال خود را درتعارضکمک می

کند که تعارض با یکدیگر اجتناب کنند، ارتباط با خدا یک و حمایتی برای هر دو زوج ایجاد میهنگام خشم به خدا توجه کند 

رسد که هوش معنوی به دلیل خودشناسی مفیدی که نقش تعاملی و جبرانی در رابطه با روابط زناشویی دارد. همچنین به نظر می

ای هت زناشویی را افزایش دهد ، اختالف ها را از بین ببرد، نگرشتواند میزان سازگاری و رضایمی تواند در زوجین ایجاد کند، می

معیوب زوجین را تغییر داده و معنی جدیدی به زندگی زناشویی خود بدهد، به رفتارهای خود بصیرت پیدا کنند و تفکرات و 

شتباه بودن این تفکرات کمتر انتظارات غیر منطقی خود را تصحیح دهند. هرچه باورهای غیرمنطقی همسران باالتر و آگاهی به ا

 (. 8782 باشد، کیفیت ارتباطی همسران مختل و میزان سازگاری آنها کمتر خواهد بود ) موناوار و تاریج،

از روی  زناشویی رضایتبینی ( نشان داده شده است، رگرسیون پیش2همانطور که در جدول )برای فرضیه سوم پژوهش، 

همچنین گردد. تأیید می سوم( بنابراین فرضیه F=113.547و  p<0.05باشد )دار مینیمع معنوی شفقت خود و هوشمتغیرهای 

ج شود. نتایپیش بینی می معنوی شفقت خود و هوشتوسط متغیر  زناشویی رضایتاز واریانس  %42دهد که نشان می 2Rمقدار 

(، 8788(، نف )8780(، کمالجو )8780(،جانجانی )8291)قزلسفلو  (،8292های همدانی و شریفی )این فرضیه با نتایج پژوهش

رسد که به نظر می مطابقت دارد.رضایت زناشویی ساختار شفقت خود با  باشد.( همسو و هماهنگ می8782موناوار و تاریج )

بر مشکالت و شود که فرد در براآید، باعث میپذیری هیجانی و تعادلی که به وسیله شفقت خود در فرد به وجود میانعطاف

شناختی در روابط بین فردی شود؛ تری را ارائه دهد و در نتیجه باعث رشد سالمت روانهای سازندهها در رابطه خود، پاسختعارض

المت و که کلید مهمی در س -توانند تعادل بین نیاز به استقالل و وابستگی در روابطشانو اینکه افراد دارای شفقت خود بهتر می

های خود است، برقرار سازند. از آنجایی که شفقت خود نیازمند آگاهی هشیار از هیجان -های ارتباطی استتعامل فراهم کردن

شود، بلکه فرد با مهربانی، فهم و احساس اشتراک انسانی، به آنها نزدیک کننده اجتناب نمیهای دردناک و ناراحتدیگر از احساس

خاب تر شرایط و انتشوند و به فرد فرصت درک دقیقتری تبدیل میالت احساسی مثبتهای منفی به حشود؛ بنابراین هیجانمی

دهد؛ بنابراین چنین فردی در زندگی زناشویی خویش نیز کارهای مؤثر برای تغییر خود یا شرایط به صورت اثربخش و مناسب می

گفت دراین پژوهش، شفقت خود توانایی پیش بینی توان تواند به رضایت زناشویی بهتری دست یابد.  لذا میتر است و میموفق

 بخشی از رضایت زناشویی در زوجین را داشته باشد. 

برای درمان  ( 8296؛ به نقل ازصابریان و طباطبایی، 8771) 42نام مداخله ای است که گیلبرت "آموزش ذهن شفقت گر" 

دی که پذیرش خود کمی دارند مطرح کرده است. در این روش افراد با شرم و خود انتقادگری باال، افراد با مشکالت مزمن و افرا

رفتاری اتفاق می افتد، شفقت خود  -درمانی به جای تمرکز بر تغییر خود ارزیابی افراد، مانند آنچه که در درمان های شناختی

تقادگری، افسردگی، نشخوار رابطه افراد را با خود ارزیابی شان تغییر می دهد. افزایش میزان شفقت خود با کاهش تجارب خود ان

مطالعات نشان داده است که در موقعیت های بالینی برای افرادی که ارزش خود  .فکری، فرونشانی افکار و اضطراب مرتبط است

پایینی دارند افزایش شفقت خود بیشتر از ارزش خود مفید خواهد بود. اگر افراد بیاموزند که نسبت به خودشان احساس بهتری 

شند اما هم زمان نیز خودشان را به خاطر شکست ها یا اشتباهاتشان شماتت کنند، نمی توانند به صورت غیر تدافعی با داشته با

، 49مارشال و سیاروچیمشکالتشان روبرو شوند. همچنین افزایش شفقت خود در این افراد راحت تر از افزایش ارزش خود است )

8787.) 

بر  7/  682با توجه به یافته های آزمون رگرسیون چندگانه، بیشترین تاثیرگذاری را متغیر شفقت خود با شدت تاثیرگذاری 

رضایت زناشویی دارا می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود در وهله اول با برگزاری دوره های آموزشی برای زوجین خصوصا 

ندگی داده اند و نسبت به خیلی از مهارت های زندگی مشترک دارای توانایی و آشنایی دانشجویان و زوجین جوان که تازه تشیکل ز
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الزم نمی باشد، با دعوت از اساتید خبره خانواده و روانشناسان می توانند به مشکالت احتمالی و حتی مشکالت بالقوه بین زوجین 

 17یمونزا هیدگاد طبق بردر رتبه دوم قرار دارد.  7/  804کمک های الزم را ارائه دهند. متغیر هوش معنوی با شدت تاثیرگذاری 

 یهاه گستررا در  ما رفتاو ر لعماداده و ا ننشا به مارا  شیو ارز معنایی مسایل که ستا غایی شهو نوعی یمعنو ش( هو8777)

( 8789) 18چنانچه شاری و ماتوره(. 8789، 18به نقل از سوپریانتو، آکواتی و ماسیهاریهد ) دی م یجا معنایی بافت نظراز  سیعو

را  مینهو ز هددمیرا  تر بیش فهمو  نشدا به ستیابید نمکاا ادفرا به که ستای اهتجربه شد ناییاتو یمعنو شهونیز معتقدند که 

 با طتبادر ار .دمیشو جیندر زو ضایتر یشافزا باعث دخو مسئله ینا .زدمیسا همافر ندگیدر ز ترقیو  لکما به نسیدر ایبر

 هداخو اههمر هاآن  ضایتر یشافزا با جینزو به یمعنو شهو یها رتمها یگیررکا بهو  زشموآ که گفت انمیتو یمعنو شهو

 نداوخد به توکل ن،شاکمشتر ندگیو ز نجهادر  نداوخد لهیو ا ملکوتی رحضو به شتندا وربا نچو هم هایی رتمها دبررکا. شد

 یمند ضایتر ،ستو دارای ارزش ا مندفهد ،معنا با نشا ندگیز که ینا به دعتقاا د،خو ندگیی زها انبحرو  ها سختیدر اوج 

 .هددمی یشافزرا ا هاآن  ناشوییز

از سویی دیگر، لزوم توجه به معنویت در زندگی فردی و زندگی زناشویی امری بسیار مهم بوده که متاسفانه با فرهنگ سازی 

توجهی قرار گرفته است و بسیاری از مشکالت موجود در جامعه و خصوصا زندگی های موجود از طرق مختلف مورد فراموشی و بی 

زناشویی که باعث کاهش رضایت زناشویی می شود از کمبود معنویت و هوش معنوی می باشد. لذا با دعوت از افراد روحانی و 

د. با دعوت از دانشجویان متاهل با کارشناسان دینی می توانند نکات کلیدی معنوی به آنها در زندگی مشترک آموزش داده شو

سابقه زندگی مشترک بیشتر برای زوجین جوان می توان تجربیات واقعی آنها را در فرایند زندگی مشرکت و نحوه حل کردن آنها 

هد. دبا تکیه بر متغیرهای شفقت خود و هوش معنوی می تواند تاثیرگذاری باالتری بر زوجین داشته و امر پذیرش آنها را افزایش 

با توجه به یافته های این پژوهش در مورد اهمیت هوش معنوی و رابطه آن با رضایتمندی زناشویی، می توان گفت که هوش 

معنوی عامل اساسی در رضایتمندی زناشویی زوجین است. این هوش زمینه ساز انسان برای دستیابی به معنای زندگی است. 

آگاهی و تفکر در خود، سازگاری، خالقیت، کنجکاوی، معناآفرینی در زندگی، هوش معنوی از طریق آموزش مهارت های خود 

تقویت رفتارهای اخالقی مثل صداقت، نوع دوستی، احترام به تمام موجودات، انجام آیین های مذهبی مانند مراقبه، نیایش و... 

فسردگی، اضطراب، اختالل در عملکرد اجتماعی قابل رشد است. بنابراین توجه و رفتارهای معنوی آنان، می تواند منجر به کاهش ا

 و جسمانی گردد و در نتیجه رضایتمندی زناشویی افزایش پیدا کند.
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 و مراجع منابع

( پرسشنامه زوجی اینریچ، انتشارات دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 8229آسوده، م ؛ خلیلی، ش؛ لواسانی، م )  [8]

 دانشگاه تهران.

علمان زن متاهل. (. بررسی سبک های دلبستگی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در م8291بیرانوند، ح؛ عزیزی، ا. ) [8]

 .849-818(. 821)86مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 

 .(. رضایت زناشویی. تهران، نشر سازمان بهزیستی کشور8291. )باسپسندیده، ع [2]

 تیو رضا یبدن ریدرمان متمرکز بر شفقت بر تصو یثربخشا(. 8290. )سن، محمدی، ححید، همتی، ووادتبری،جعخل [4]

. فصلنامه بیماری های پستان شده یتصادف یآموزش ییمطالعه کارآزما کیسرطان پستان:  زنان مبتال به ییزناشو

 .2-87(، 2)88ایران، 

دانشگاه  .کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت و روانشناسی، ناگویی هیجانی و رضایت زناشویی، 8291، وادخواجه، ف [1]

 جامع علمی کاربردی.

ناسازگار  تبیین رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی و طرح واره (.8298. )یوسف؛ صالحی، رزانهرحیم پور،ف [6]

 .00-97(.2)4پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی. -. فصلنامه علمیاولیه

 (. ازدواج موفق. تهران. نشر جمال.8292.) لیرحیمی، ع [0]

تباطی با میزان رضایتمندی نقش پیشبینی کننده هوش معنوی و الگوهای ار(. 8298. )اهره، طزارعی، اقبال، احمدی [2]

پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره، دانشگاه . زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر بندرعباس زناشویی

 .878-881 (،8)8. فردوسی مشهد

یش چهارمین هما رابطه هوش معنوی با رضایتمندی زناشویی در زوجین،(. 8291.)یالدگر،م؛ پیوستهادیش زاده،شیب [9]
 .، قوچان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچانملی مشاوره و سالمت روان

(. اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر رفاه ذهنی و خودارزشمندی دانش 8296. )ریم؛ طباطبایی، ممانهس صابریان، [87]

 .89-89(، 28)2شناختی.  –آموزان دختر دارای اضطراب امتحان. فصلنامه روانشناسی تحلیلی 

پیش بینی رضایت زناشویی براساس بخشش، خوش بینی و شفقت به  (.8292ا. ) نوفرستی، ،ش. ففهیم دان [88]

 .، تهران، انجمن روانشناسی ایرانهفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران خود،

های رضایت های زوجی و شفقت خود به عنوان پیش بین(. سبک8291قزلسفلو ، مهدی و همکاران ) [88]

 .09-96(؛ 8)1اوره کاربردی.زناشویی.دوفصلنامه مش

شناسی بر رابطه بین شفقت خود و رضایت زناشویی بین بررسی نقش میانجیگری وظیفه(. 8294مصطفویان، راضیه. ) [82]

دانشگاه  .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی . پایان نامه کارشناسی ارشد ،کارمندان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز

 .شهید چمران اهواز

 افسرده بیماران فکری نشخوار و خود به شفقت تعاملی اثر(. 8298. )احمدعلی نورباال، احمد و برجعلی، فاطمه؛ باال،نور [84]

  .00-98 ،874 ،87 پزشکی، دانشور. شفقت بر مبتنی درمان در

تاهل پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شفقت خود در زنان م (.8292 مرجان. )شریفی اصفهانی، رزانه،همدانی. ف [81]

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم  ،90شاغل در ادارجات دولتی شهر اصفهان در سال 
 .، دبیرخانه دائمی کنفرانستربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران

[16] Abbertson, E.R., Neff, K.d., Dill-Shackleford, K. E. (2015). Self-compassion and body 

dissatisfaction in women: A randomized controlled trial of a brief meditation 

intervention, mindfulness, 14, pp 27-37. 
[17] Abdi-Malekabadi, F., Tavakoli, S. M., & Farzanfar, A. (2019). The Effectiveness of 

Mindfulness Training on Self-Compassion, Sexual Satisfaction, and Pregnancy in 

Pregnant Women. International Journal of Body, Mind and Culture, 6(3), 160-167. 

[18] Ahmed, A., Arshad, M. A. (2016). Spiritual intelligence (SQ): a holistic framework for 

human resource development. Administratie si Management Public, (26), 60. 

http://www.psyj.ir/


 91 -48، ص  9311 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
[19] Babanazari, L. (2017). The study of effectiveness of spiritual intelligence training on 

psychological well-being, marital satisfaction and pregnancy anxiety of pregnant 

women in Shiraz. Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 6. 
[20] Bates, J. M. (2016). More or less: Associations between underprovision and 

overprovision of support types with marital satisfaction, well-being, and depressive 

symptoms (Doctoral dissertation, UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE 

COUNTY). 

[21] Beyranvand, H. (2016). Relationship between attachment styles and spiritual 

intelligence and marital satisfaction in married female teachers. Journal of 

Mazandaran University of Medical Sciences, 26(135), 149-152. 

[22] Bigdeloo, M. (2016). Relationship between the Spiritual Intelligence, Self-Control, 

and Life Satisfaction in High School Teachers of Mahshahr City. Rev. Eur. Stud., 8, 

210. 
[23] Brophy, K., Brähler, E., Hinz, A., Schmidt, S., & Körner, A. (2020). The role of self-

compassion in the relationship between attachment, depression, and quality of 

life. Journal of affective disorders, 260, 45-52. 
[24] Chen, N., & Chen, H. C. (2019). Religion, marriage and happiness–evidence from 

Taiwan. Applied Research in Quality of Life, 1-41. 

[25] Cleare, S., Gumley, A., & O'Connor, R. C. (2019). Self‐compassion, self‐forgiveness, 

suicidal ideation, and self‐harm: A systematic review. Clinical psychology & 

psychotherapy, 26(5), 511-530. 

[26] Janjani, P. (2017). The role of self-compassion factors in predicting the marital 

satisfaction of staff at Kermanshah University of medical sciences. World Family 

Medicine Journal: Incorporating the Middle East Journal of Family 

Medicine, 99(5489), 1-6. 

[27] KAMALJU, A. (2017). The prediction of affairs based on spiritual intelligence, moral 

intelligence, marital satisfaction, and use of virtual social networks with moderating 

role of gender. 

[28] Kordzangeneh, Z., & Jayervand, H. (2016). Relationship between psychological 

empowerment and spiritual intelligence with marital satisfaction in female and male 

teachers in ahvaz. Asian Soc Sci, 12, 132-139. 

[29] Maleki, A., Veisani, Y., Aibod, S., Azizifar, A., Alirahmi, M., & Mohamadian, F. 

(2019). Investigating the relationship between conscientiousness and self-compassion 

with marital satisfaction among Iranian married employees. Journal of education and 

health promotion, 8. 

[30] Marshall, S. L., Ciarrochi, J. (2020). Is self‐compassion selfish? The development of 

self‐compassion, empathy, and prosocial behavior in adolescence. Journal of Research 

on Adolescence, 30, 472-484. 

[31] Moradpoor, H. 2012) ). The Relationship between Spiritual Intelligence and Marital 

Satisfaction with Married Woman Nurses. 
[32] Munawar, K., & Tariq, O. (2018). Exploring relationship between spiritual 

intelligence, religiosity and life satisfaction among elderly Pakistani Muslims. Journal 

of religion and health, 57(3), 781-795. 

[33] Neff, K. D. (2003a). The development and validation of a scale to measure self-

compassion. Self and Identity, 2, 223-250. 

[34] Neff, K. D. (2003b). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy 

attitude toward oneself. Self and Identity, 2, 85-102. 

[35] Neff, K. D. (2009). The role of self-compassion in development: A healthier way to 

relate to oneself. Human Development, 52, 211-214. 

[36] Neff, K. D. (2011). Self-compassion, self-esteem and well-being. Social and 

Personality Psychology Compass. 5/1, 1–12. 

[37] Neff, K. D. (2019). Setting the record straight about the Self-Compassion 

Scale. Mindfulness, 10(1), 200-202. 

http://www.psyj.ir/


 91 -48، ص  9311 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
[38] Neff, K. D., & Beretvas, S. N. (2013). The role of self-compassion in romantic 

relationships. Self and Identity, 12(1), 78-98. 

[39] Neff, K. D., Tóth-Király, I., Yarnell, L. M., Arimitsu, K., Castilho, P., Ghorbani, N., 

... & Kotsou, I. (2019). Examining the factor structure of the Self-Compassion Scale 

in 20 diverse samples: Support for use of a total score and six subscale 

scores. Psychological assessment, 31(1), 27. 

[40] Neff, K.D., & Beratvas, S.N.(2013). The role of self-compassion in romantic 

relationships. Self and identity, 12(1),1-21. 

[41] Padgett, R. N., Forsse, J. S., Papadakis, Z., Deal, P. J., & STAMATIS, A. (2019). 

Mental Health Best Practices in NCAA: The Bidirectional Relationship between 

Mental Toughness and Self-Compassion. In International Journal of Exercise Science: 

Conference Proceedings (Vol. 2, No. 11, p. 11). 

[42] Pant, N., & Srivastava, S. K. (2015). Spiritual intelligence, gender and educational 

background as related to the quality of life of college students. Indian Journal of 

Positive Psychology, 6(3), 226. 
[43] Pant, N., & Srivastava, S. K. (2019). The impact of spiritual intelligence, gender and 

educational background on mental health among college students. Journal of religion 

and health, 58(1), 87-108. 

[44] Rostami, A. M., & Gol, H. C. (2014). Prediction of marital satisfaction based on 

spiritual intelligence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 2573-2577. 

[45] Saeinia, M., Barjoee, L. K. (2016). The effect of Self-Compassion Training on the 

Emotion Regulation of married women who referred to counseling 

center. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-

5926, 2(1). 
[46] Sebastian, P. (2018). Mattering and self-compassion as mediators of the relationship 

between attachment style and marital satisfaction among young spouses in Kerala: A 

mixed method study. Indian Journal of Positive Psychology, 9(3), 387-392. 

[47] Shaari, S., & Matore, M. E. E. M. (2019). Emphasizing the Concept of Spiritual 

Intelligence from Islamic and Western Perspectives on Multiple Intelligence. Creative 

Education, 10(12), 2815. 

[48] Stoeber, J., Lalova, A. V., & Lumley, E. J. (2020). Perfectionism,(self-) compassion, 

and subjective well-being: A mediation model. Personality and Individual 

Differences, 154, 109708. 
[49] Supriyanto, A. S., Ekowati, V. M., & Masyhuri, M. (2019). The Relationship among 

Spiritual Intelligence, Emotional Intelligence, Organizational Citizenship Behaviour, 

and Employee Performance. Etikonomi, 18(2), 249-258. 
[50] Vasconcelos, A. F. (2019). Spiritual intelligence: a theoretical synthesis and work-life 

potential linkages. International Journal of Organizational Analysis. 
[51] Williams, Z. (2019). Relationship satisfaction in Black couples: The role of self-

compassion and openness (Doctoral dissertation). 

[52] Williamson, H. C., & Lavner, J. A. (2019). Trajectories of Marital Satisfaction in 

Diverse Newlywed Couples. Social Psychological and Personality Science, 

1948550619865056. 

http://www.psyj.ir/

