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Abstract
Aims: Marital adjustment represents the strenght and efficiency of the family system. 
The family health depends on the existence of healthy and mature communications 
of couples; and if the family foundation is not strong enough, its outcome will be 
some kind of physical and mental problems. This study objective is to determine the 
predictive role of spiritual intelligence and coping strategies in marital adjustment of 
teachers in Gonabad city in 2012-2013.
Methods:In this correltional study, 330 teachers (160 males and 170 females) 
were selected using Morgan table through stratified sampling. They completed the 
spiritual intelligence, coping strategies, and marital adjustment questionnaires, and 
the collected data were analyzed through SPSS V.11.5 employing Pearson correlation 
coefficient and multiple regression.
Results: The resluts indicated that there was a significant correlation between spiritual 
intelligence, and marital adjustment (r=0.656, P=0.001), but there was no significant 
relationship between coping strategies and marital adjustment (P=0.58) and also 
between coping strategies and spiritual intelligence (P=0.074). However, there was 
a negative and significant correlation between spiritual intelligence and emotion 
oreinted syle (r=0.39, P<0.001) from among 3 coping styles of problem oriented, 
emotion oriented and avoidant styles. According to the results of regression analysis, 
only spiritual intelligence predicts marital adjustment. 
Conclusion: According to the findings, it is recommended that expert staff provide 
the younger individuals with strategies which increase spiritual intelligence including 
teaching the spiritual intelligence.
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چکیده
اهداف: سازگارى زناشویى نشانگر استحکام نظام خانواده بوده و نقش 
تعیین  پژوهش  این  از  دارد. هدف  عهده  به  مهمى در سالمت خانواده 
سازگارى  در  مقابله اى  راهبردهاى  و  معنوى  هوش  پیش بین  نقش 

زناشویى فرهنگیان شهر گناباد در سال تحصیلى 91-90 بود. 
170مرد)  و  (160زن  نفر   330 همبستگى،  تحقیق  این  در  روش ها : 
گیرى  نمونه  روش  به  و  مورگان  جدول  با  گناباد  شهر  فرهنگیان  از 
تصادفى چند مرحله اى انتخاب شده و با پرسشنامه هاى هوش معنوى، 
بررسى شدند. سپس  انریچ  زناشویى  سازگارى  و  مقابله اى  راهبردهاى 
داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون ضریب همبستگى 

پیرسون و رگرسیون چند گانه تجزیه و تحلیل شد. 
یافته ها: همبستگى معنى دارى بین هوش معنوى و سازگارى زناشویى 
بین  معنادارى  رابطه  ولى   (r=0/656 با   p= 0/001) داشت  وجود 
راهبردهاى  و   (p=0/058) زناشویى  سازگارى  و  مقابله اى  راهبردهاى 
مقابله اى و هوش معنوى (p=0/074) موجود نبود. از میان سه سبک 
مقابله اى تنها سبک مقابله اى هیجان مدار و هوش معنوى همبستگى 
منفى ( r=-0/39) معنى دارى داشت (p<0/01). طبق نتایج رگرسیون، 

تنها هوش معنوى سازگارى زناشویى را  پیش بینى مى کند. 
هوش  افزایش  راهکارهاى  یافته ها،  این  به  توجه  با  نتیجه گیرى: 
معنوى از جمله آموزش هوش معنوى براى افراد از سنین پایین تر توسط 

کادر مجرب توصیه مى شود. 
کلیدواژه ها: هوش معنوى، راهبرد هاى مقابله اى استرس، سازگارى زناشویى
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مقدمه
توجـه بـه معنویـت در حـل مشـکالت زندگـى، از دوران ویلیـام 
جیمـز  و نـگارش کتـاب گوناگونى تجـارب معنـوى (1977) وى 
آغـاز شـد. او معتقـد بـود کـه معنویـت موجـب معنـا در زندگـى 
انسـان شـده و امـرى همگانـى اسـت و ماننـد هیجـان درجـات 
مختلفـى دارد [1].  مفهـوم هـوش معنـوى  بـراى اولیـن بـار در 
روانشناسـى توسـط اسـتیونز  در سـال 1996 و بعد توسـط ایمونز  
در سـال 1999 عنـوان شـد، بـه مـوازات ایـن جریـان گاردنـر  
(1999) مفهـوم هـوش معنـوى را  نقـد کـرده و پذیـرش آن را 
بـه چالـش کشـاند [2].  ایمونـز تالش کـرد معنویت را بر اسـاس 
تعریـف چندگانـه گاردنـر از هـوش  معرفـى کنـد. به عقیـده وى، 
معنویـت  مى توانـد شـکلى از هـوش تلقـى شـود زیـرا عملکـرد 

و سـازگارى فـرد را پیش بینـى کـرده و افـراد را در حـل مسـائل 
و دسـتیابى بـه اهدافشـان کمـک مى کنـد. گاردنـر، بـا انتقـاد از 
ایمونـز معتقـد بـود باید جنبه هـاى معنـوى را که بـه تجربه هاى 
پدیـدار شـناختى مربوط انـد از جنبه هـاى عقالنـى جدا کـرد [3].  
علـت مخالفـت گاردنـر بـا این وصـف از هـوش به نگاه شـناخت 

گرایانـه وى از هـوش مربـوط بـوده اسـت [4]. 
هـوش معنـوى تصـور کامـل هـوش انسـانى اسـت که قادر اسـت 
احسـاس پیونـد با یـک قدرت برتر یـا یک وجود مقدس را تسـهیل 
کـرده یـا افزایش دهـد [5]. این هوش، بـه دلیل پیونـد آن با معنا و 
پـرورش تخیـل، تـوان تغییر و تحـول در فرد بوجـود آورده و افراد با 
هـوش معنوى بـاال داراى انعطاف، حس الهام و شـهود، خودآگاهى، 
نگـرش کلـى نگـر بـه جهـان هسـتى و ظرفیـت روبـرو شـدن بـا 
دشـوارى ها و فـرا رفتـن از آن هسـتند [6]. برخـى از نویسـندگان 
از هـوش معنـوى بـا نـام هـوش وجـودى نیـز یـاد مى کننـد که به  
توانایـى یافتـن معنـاى زندگـى مربـوط بـوده و مؤلفه هایـى ماننـد 
توانایى ادراك ارزشـهاى سـودمند، مدیریت خویشـتن و دستیابى به 
اهـداف با شـیوه هاى مناسـب را در بـر مى گیرد [7]. بـه نظر ایمونز 
یکـى از مؤلفه هـاى مهـم هوش معنـوى، صفات پرهیزگارانه اسـت 
کـه در برگیرنـده رفتارهایـى ماننـد بخشـش، شـکرگذارى، ایثـار و 
فـداکارى و عشـق مقـدس مى باشـد [6]، ویگلـزورث  بـه چهـار 
هـوش معتقـد اسـت کـه یکـى از آنهـا هـوش معنـوى اسـت بـه 
اعتقـاد او، ایـن هـوش زمانـى خودنمایـى مى کند که فرد بـه دنبال 
معنـاى مسـائل  مى گـردد، افـرادى کـه از ایـن هـوش برخوردارند 
از صفاتـى ماننـد برخـوردارى از قـدرت مقابلـه اى بـاال در مقابـل 
ناراحتى هـا، فرصت سـازى از دشـوارى هاى زندگـى و توانمندى در 
سـالمت روان وکنتـرل خویش بهـره مندند [8]. الکنینـز و کاندوش 
(2004)، بـر ایـن باورندکـه هـوش معنـوى موجـب مى شـود کـه 
انسـان سـختى ها و اسـترس هاى زندگـى را بیشـتر تحمـل کـرده، 
بـا مالیمـت و عطوفت بیشـترى بـه مشـکالت زندگى نـگاه کند و 

تـالش بیشـترى بـراى یافتـن راه حل ها نمایـد [9]. 
مفهـوم مقابلـه، از دهه هـاى گذشـته بـه طـور رسـمى در حـوزه 
روانشناسـى مطـرح شـده اسـت و طى سـال هاى اخیـر، مطالعات 
زیـادى در خصـوص فراینـد مقابله و انـواع سـبک هاى مقابله اى 
در برابـر اسـترس انجـام گرفتـه اسـت. پژوهش هاى اخیر نشـان 
داده اسـت کـه نـوع راهبرد مقابلـه اى مورد اسـتفاده فـرد نه تنها 
سـالمت روانـى، بلکه بهزیسـتى جسـمانى وى را نیز تحـت تأثیر 
قـرار مى دهـد [10]. الزاروس و فولکمـن، مقابلـه را تالش هـاى 
فکـرى، هیجانـى و رفتـارى فـرد مى دانـد کـه هنـگام  رویارویى 
بـا اسـترس بـه منظـور غلبـه کـردن و تحمـل کـردن یـا بـه 
حداقـل رسـاندن عوارض اسـترس بـکار مى برد [11]. بر اسـاس 
بـر  در  نتیجـه  دو  مقابلـه مى توانـد  و همـکاران،  نظـرالزاورس 
داشـته باشـد یا مسـئله اى که اسـترس ایجاد کرده اسـت را تغییر 
داده یـا پاسـخ هیجانى فـرد را تنظیم کننـد [12]. راهبردهایى که 
فـرد بـه کار مى برد، بخشـى از نیم رخ آسـیب پذیرى او به شـمار 
مـى رود و بـه کار بـردن راهبردهـاى نامناسـب، در رویارویـى بـا 
عوامـل اسـترس زا مى توانـد موجب افزایش مشـکالت گـردد، در 
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حالـى کـه به کارگیـرى راهبردهـاى مناسـب مقابلـه اى مى تواند 
پیامدهـاى سـودمند جسـمى و روانى در زندگى فرد در پى داشـته 

 .[13] باشد 
سـازگارى زناشـویى نیـز مسـئله مهمـى در زندگـى زن و مـرد 
اسـت. الیـس، معتقد اسـت سـازگارى زناشـویى احساسـات عینى 
خشـنودى، رضایـت و لـذت تجربـه شـده از سـوى همسـر بـا در 
نظـر گرفتـن همـه جنبه هاى زندگـى زناشـویى اسـت [14]. این 
موضوع نشـانگر اسـتحکام و کارایى نظام خانواده اسـت، سـالمت 
زوجیـن بسـتگى  بـه وجـود ارتباطـات سـالم و بالنـده  خانـواده 
بـر خـوردار  از اسـتحکام الزم  پایـه خانـواده  داشـته و چنانچـه 
نباشـد، پیـام منفـى آن انـواع مشـکالت جسـمى و روانـى اسـت 
[15]. در سـازگارى زناشـویى رضایـت زناشـویى به عنـوان یکـى 
از عمیق تریـن و اساسـى ترین لذت هـاى زندگـى بشـرى اهمیـت 
ویـژه اى دارد کـه نبـود آن یکـى از بزرگ تریـن سرچشـمه هاى 
رنـج و ناراحتـى اسـت [16]. برخى از نویسـندگان بیـان مى کنند با 
توجـه به اینکـه هـوش معنـوى، شـامل حـس معنا و حـس تقدس 
در زندگـى اسـت و بـه درك متعـادل از ارزش پدیده هـا در زندگى 
کمـک مى کنـد به نظر مى رسـد افـراد با پـرورش معنویـت بتوانند 

بـه سـازگارى بیشـتر خـود کمک کننـد [3].
بـا توجـه بـه مبانـى نظـرى یـاد شـده به نظـر مى رسـد بیـن سـه 
متغیـر هـوش معنـوى، راهکارهاى مقابله اى و سـازگارى زناشـویى 
ارتبـاط وجـود داشـته باشـد، موضوعـى کـه بـا جسـتجوى صورت 
گرفتـه به نظـر نمى رسـد تاکنـون مطالعـه اى در مـورد رابطـه هـر 
سـه متغیر به طـور همزمان صـورت گرفته باشـد. هرچنـد مطالعات 
مشـابهى در مـورد رابطـه دو متغیـرى از متغیرهـاى یاد شـده مانند 
رابطـه  بیـن هـوش معنـوى و سـالمت روانـى [18،17]،  معنویـت 
و  معنـوى  هـوش   ،[20،19] زناشـویى  سـازگارى  و  مذهـب  یـا 
راهکارهـاى مقابلـه اى [21] معنویت و رضایـت از زندگى [23،22]، 
سـبک مقابلـه اى و رضایـت از زندگى [24]،  سـبک هاى مقابله اى 
بهزیسـتى  و  زناشـویى  سـازگارى   [25] زناشـویى  سـازگارى  و 
روانشـناختى [26] انجـام گرفته اسـت. برخى از پژوهشـگران اظهار 
مى دارنـد راهبردهـاى مقابلـه اى و تکنیک هـاى حـل مسـئله بـا 
اسـتفاده از معنویـت کاربـردى سـازگارانه از هـوش معنـوى بـوده و 
بـه احتمال زیاد همبسـتگى معنادارى بین سـطوح هـوش معنوى و 
سـازگارى وجـود دارد [27]، پژوهـش حاضـر با  هـدف  تعیین نقش 
پیش بیـن هـوش معنـوى و راهبردهـاى مقابلـه اى در سـازگارى 
زناشـویى فرهنگیـان شـهر گنابـاد قصد دارد به این سـؤال اساسـى 
اسـترس  بـه  مقابلـه اى  راهبردهـاى  و  معنـوى  هـوش  آیـا  کـه 

مى تواننـد سـازگارى زناشـویى را پیش بینـى کنـد؟ پاسـخ دهـد.

روش ها 
جامعـه  اسـت.  توصیفى-همبسـتگى  نـوع  از  حاضـر  پژوهـش 
پژوهـش  تمامـى فرهنگیـان شـهر گناباد بـه تعـداد 1800بوده که 
در سـال تحصیلـى 91-1390 اشـتغال به کار داشـتند. حجم نمونه 
ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از جـدول مـورگان 330 نفـر (170مرد و 
160 زن ) تعییـن شـد کـه بـا روش نمونه گیـرى چنـد مرحلـه اى 

تصادفـى از میـان معلمـان شـاغل در شهرسـتان گناباد بـه تصادف 
انتخـاب شـدند. بدیـن نحـو کـه از میـان تمامى مـدارس بـه تعداد 
200 مدرسـه، 30 مدرسـه بـه تصـادف انتخاب و از هر مدرسـه 33 
فرهنگـى بـه تصادف بـراى تکمیـل پرسشـنامه ها انتخاب شـدند.  
بـه منظـور رعایـت اخالق پژوهش پـس از توضیحـات الزم و بیان 
اهـداف و تأکیـد بـر محرمانـه مانـدن اطالعـات از نمونه هـاى هر 
مدرسـه بـا رضایت خواسـته شـد تا پرسشـنامه هاى هـوش معنوى 
(بدیـع، 1389)، راهـکار در مقابلـه بـا اسـترس ( پارکـر و اندلـر، 

1990) و سـازگارى انریـچ (اولسـون، 1989) را تکمیـل کننـد. 
پرسشـنامه هوش معنوى که توسـط على بدیـع و همکاران (1389) 
تدویـن و اعتبـار یابـى شـده داراى 42 سـؤال و 4 عامـل تفکر کلى 
و بعـد اعتقـادى (12 مـاده) ، توانایـى مقابلـه و تعامـل با مشـکالت 
(14 مـاده)،  پرداختـن بـه سـجایاى اخالقـى (9 مـاده) و عامل خود 
خواهـى و عشـق و عالقـه (7 مـاده) مى باشـد. در نمره گـذارى این 
مقیـاس 42 مـاده اى بـراى هـر یـک از پنچ گزینـه (کامـًال موافق، 
موافـق، تـا حدودى، مخالـف، کامًال مخالـف) به ترتیـب 1،2،3،4،5 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـراى تعییـن اعتبـار، نتایـج به دسـت 
آمـده از همبسـتگى پرسشـنامه بـا سـواالت مـالك  بیانگـر وجـود 
رابطـه مثبـت معنى دار بیـن آن ها بـود (p=0/0001 و r=0/55) که 
نشـان مى دهـد، پرسشـنامه از اعتبـار الزم برخوردار اسـت. ضریب 
پایایـى ایـن پرسشـنامه بـا دو روش آلفـاى کرانبـاخ و تنصیـف بـه 
ترتیـب 0/85و 0/78 به دسـت آمـده اسـت [28]. در پژوهش حاضر  
ضریـب پایایـى ایـن پرسشـنامه  با اسـتفاده از آلفـاى کرانباخ 0/82 

تعیین شـد.
پرسشـنامه راهبردهـاى مقابلـه اى توسـط پارکـر و اندلـر (1990) 
بـراى سـنجش روش هـاى مقابلـه اى افـراد تدویـن شـد. ایـن 
آزمـون داراى 48 عبـارت بـوده و بـه سـه سـبک مقابلـه مسـئله 
مـدار،  هیجـان مـدار  و اجتنابـى (هـر کـدام 16 عبـارت)  مربوط 
اسـت، بـراى تعییـن امتیاز هر مقیـاس نمره تمام عبـارات مربوطه 
بـه زیـر مقیـاس مـورد نظـر  بـا هـم جمـع مى شـود، ضریـب 
آلفـاى کرونبـاخ، سـه زیر مقیـاس اصلى یـاد شـده در نمونه هاى 
مختلـف از جملـه جوانان، دانشـجویان، بزرگسـاالن بـاالى 0/80 
و بـراى دو  بعـد زیـر مقیـاس مقابلـه اجتنابـى نیـز در نمونـه یاد 
شـده بین 0/72 تا 0/84 گزارش شـده اسـت. در ایران شـکرى و 
همـکاران (1384) ضریـب آلفاى زیـر مقیاس هاى مقابله مسـئله 
مـدار، هیجان مـدار و اجتنابـى را به ترتیـب 0/75، 0/82 و 0/73 
گـزارش کرده انـد.  در ایـن پژوهـش نیز ضریب پایایـى براى کل 
48 عبـارت ایـن پرسشـنامه بـا اسـتفاده از آلفـاى کرانبـاخ 0/90 
تعییـن شـد. اعتبـار سـازه  عبـارات زیـر مقیاس هـاى آزمـون از 
طریـق محاسـبات همبسـتگى هـر یک از عبـارت بـا کل عبارات 
زیـر مقیاس هـاى مقابلـه مسـئله مـدار،  هیجـان مـدار و اجتنابى 

به ترتیـب 0/48، 0/41 و 0/45 به دسـت آمـده اسـت [29].  
پرسشـنامه سـازگارى زناشـویى توسـط اولسون در سـال 1989 با 
هـدف تعییـن حیطه هـاى کارى و نقـاط قـوت روابـط زناشـویى 
طراحـى گردیـد. ایـن پرسشـنامه داراى 115 عبـارت اسـت کـه 
خـرده  بـا 12  مـاده اى آن  فـرم کوتـاه 47  از  در ایـن مطالعـه 

307

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

جهانشیر توکلى زاده و همکاران

فصل نامه افق دانش           دوره 19، شماره 5(ویژه نامه)، زمستان 1392

مقیـاس اسـتفاده شـد. پاسـخ بـه سـؤاالت پنـج گزینـه اى (کامًال 
کامـًال  مخالـف،  مخالـف،  نـه  و  موافـق  نـه  موافـق،  موافـق، 
مخالـف) بـوده کـه پاسـخ بـه هـر گزینـه از یـک تـا پنـج امتیـاز 
داده مى شـود و در نهایـت پـس از پاسـخ گویى، نمـرات بـا هـم 
جمـع مى شـوند. اولسـون و دیگـران پایایـى ایـن پرسشـنامه را 
زیـر   .[30] کرده انـد  گـزارش   0/92 کرانبـاخ  آلفـاى  روش  بـا 
عبارتنـد  پرسشـنامه  ایـن  در  زناشـویى  مقیاس هـاى سـازگارى 
از: پاسـخ قـراردادى، رضایـت زناشـویى، موضوعـات شـخصیتى، 
ارتباطـات زناشـویى، حل تعـارض، مدیریت مالى، اوقـات فراغت، 
روابـط جنسـى، ارتبـاط بـا خانـواده اصلـى و دوسـتان، نقش هاى 
همسـرى و جهت گیـرى عقیدتـى. مهدویـان ضریـب پایایى این 
پرسشـنامه را بـا اسـتفاده از  روش بازآزمایـى بـراى گـروه زنـان 
و مـردان 0/94 به دسـت آورده اسـت.  ضریـب همبسـتگى ایـن 
پرسشـنامه بـا مقیـاس رضایـت زندگـى از 0/32 تـا 0/41 و بـا 
مقیـاس رضایـت خانوادگـى از 0/41 تـا 0/60 به دسـت آمـده که 
نشـانه روایى سـازه آن اسـت. همچنیـن تمامى زیـر مقیاس هاى 
ایـن پرسشـنامه، زوج هـاى راضـى و ناراضـى را متمایـز کـرده و  
نشـان مى دهـد کـه ایـن پرسشـنامه از روایـى مالکـى خوبـى 
برخـوردار اسـت. در پژوهـش حاضـر ضریـپ پایایـى ایـن آزمون 

بـا روش آلفـاى کرانبـاخ  0/91 به دسـت آمـد.
شـیوه اجـرا بدیـن صـورت بـود کـه بعـد از تصویـب موضـوع و 
آمـاده سـازى پرسشـنامه و گرفتـن معرفى نامه از دانشـگاه جهت 
معرفـى بـه آمـوزش و پـروش شهرسـتان گنابـاد، مجـوز مربوطه 
از اداره متبـوع گرفتـه شـده و بعـد از انتخـاب تصادفـى مـدارس 
و نمونه هـاى هـر مدرسـه بـه مـدارس مراجعـت و  بعـد از توجیه 
همـکاران بـا در نظـر گرفتـن محرمانـه بـودن اطالعـات از آنـان 

خواسـته شـد کـه بـه سـؤاالت صادقانـه جـواب دهند .
  SPSS 11.5 تجزیـه و تحلیـل اطالعـات با اسـتفاده از نرم افـزار
و آزمون ضریب همبسـتگى پیرسـون و تحلیل رگرسـیون چندگانه 

انجام شـد.

نتایج
جـدول شـماره 1 میانگیـن و انحـراف معیـار نمـره آزمودنى ها در 
پرسشـنامه هاى سـازگارى زناشـویى، هوش معنوى و راهبردهاى 

مقابلـه اى را نشـان مى دهد.
جدول 1) شاخص هاى توصیفى متغیرهاى پژوهش

انحراف معیارمیانگینمتغیرها
135/9825/06سازکارى زناشویى

92/7213/27هوش معنوى
135/2323/74راهبردهاى مقابله اى

جـدول شـماره 2 میـزان و جهـت همبسـتگى میـان متغیرهـاى 
پپـش بیـن بـا متغیـر سـازگارى زناشـویى  را نشـان مى دهـد. 
همانطـور کـه مشـاهده مى شـود یبن هـوش معنوى و سـازگارى 
زناشـویى درسـطح کمتـر از 0/05 رابطـه مثبـت و معنـادار دیـده 
مى شـود.  در حالـى کـه بیـن راهبردهـاى مقابله اى و سـازگارى 

زناشـویى و همچنیـن بین هـوش معنوى و راهبردهـاى مقابله اى 
همبسـتگى معنـى دار وجـود ندارد.

جدول 2) همبستگى میان متغیرهاى پژوهش
ضریب متغیرها

همبستگى
سطح معنى 

دارى
0/6560/001سازگارى زناشویى و هوش معنوى

0/0620/0587-سازگارى زناشویى و راهبردهاى مقابله اى
0/1930/074-هوش معنوى با راهبردهاى مقابله اى

جـدول شـماره 3 میـزان و جهـت همبسـتگى بیـن هـوش معنـوى 
نشـان  را  انـواع سـبک هاى مقابلـه اى  و سـازگارى زناشـویى بـا 
مى دهـد. براسـاس داده هـا ایـن جـدول مشـخص مى شـود، بیـن 
سـازگارى زناشـویى و هیچ یـک از سـبک هاى مقابلـه اى رابطـه 
معنـى دارى وجـود نـدارد. هر چند ارتباط بین سـازگارى زناشـویى و 
سـبک مقابلـه اى هیجـان مدار منفى اسـت اما معنى دار نمى باشـد.
در مـورد رابطـه بین هوش معنـوى و انواع سـبک هاى مقابله اى 
سـبک  و  معنـوى  هـوش  بیـن  رابطـه  کـه  مى شـود  مشـاهده 
و  مـدار  هیجـان  مقابلـه اى  سـبک  دو  و  مسـئله دار  مقابلـه اى 
اجتنابـى بـه ترتیـب مثبـت و منفى مى باشـد. اما تنها همبسـتگى 
بیـن هـوش معنـوى و سـبک هیجـان مـدار معنـى دار مى باشـد 

    .(p< 0/01)
جدول 3) همبستگى بین هوش معنوى و سازگارى زناشویى با انواع 

سبک هاى مقابله اى

متغیرها
سبک اجتنابىسبک هیجان مدارسبک مسئله مدار

R
سطح 
معنى 
دارى

R
سطح 
معنى 
دارى

r
سطح 
معنى 
دارى

سازگارى 
0/120/210/0820/43-0/0120/2زناشویى

هوش 
0/150/11-0/39000-0/0520/56معنوى

داده هـاى جـدول شـماره 4 نشـان مى دهـد کـه به طـور کلـى 
مـدل رگرسـیون همزمـان بـا ورود متغیرهـاى پیش بیـن (هوش 
معنوى) به معادله با اسـتفاده از روش stepwise توانسـته اسـت 
متغیـر مـالك را پیش بینـى کند زیرا سـطح معنـى دارى مربوطه 

.(p< 0/05) از مقـدار 0/05 کوچکتـر مى باشـد
بـا توجـه بـه جدول شـماره 5 بـه ازاى یک واحـد تغییـر در متغیر 
هـوش معنـوى، متغیـر مالك به طور متوسـط بـه انـدازه 1/634 
تغییـر مى کنـد. بـا توجـه به جدول شـماره 6 مشـخص مى شـود 
0/62 تغییـرات متغیـر پیـش بین توسـط مدل قابل تبین اسـت. با 
توجـه بـه نتایج یاد شـده هوش معنوى توانسـته اسـت سـازگارى 
توانایـى  مقابلـه اى  راهبـرد  امـا  کننـد  پیش بینـى  را  زناشـویى 

پیش بینـى آن را نداشـته اسـت.
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جدول 6) میزان واریانس تبیین شده متغیر مالك توسط متغیرهاى پیش بین
R2R2R تعدیل شده  

0/6210/6270/792
  

جدول 4) منابع تحلیل واریانس سازگارى زناشویى از طریق هوش معنوى و راهبردهاى مقابله اى
سطح معنى دارىFمیانگین مجذوراتدرجه آزادىمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

23316/589123316/589100/8960/000رگرسیون
13865/68560231/095خطا
37182/27461کل

جدول 5) ضرایب مدل رگرسیون پیش بینى متغیر سازگارى زناشویى از طریق  هوش معنوى و راهبردهاى مقابله اى

مدل
ضرایب استاندارد شدهضرایب غیر استاندارد

t  سطح معنى دارى 
βخطاى معیارβ

1/0630/292-16/625215/634-مقدار ثابت
1/6340/1630/79210/0450/000هوش معنوي

بحث
یافته هـاى پژوهـش حاضـر نشـان داد کـه بیـن هـوش معنـوى 
ایـن  دارد.  وجـود  معنـادارى  رابطـه  زناشـویى  سـازگارى  و 
یافتـه  بـا نتایـج مطالعـات مشـابه در ایـن زمینـه همخوانـى دارد
به عنـوان  معنویـت  مى رسـد  به نظـر  چنیـن   .[24،22،19,17]
یکـى از واالتریـن نیازهـاى انسـان و شـکلى از هـوش، نقشـى 
بنیـادى در حـل مشـکالت زندگـى افراد بـازى کرده و بـه عنوان  
تکیـه گاهـى مهـم به زندگـى همسـران معنـا مى دهـد.  احتماًال 
هـوش معنـوى بـه افـراد کمـک مى کنـد سـختى هاى زندگى را 
تحمـل کـرده  و راه حل هـاى  آن را بیابنـد و بـه زندگـى خـود 
پویایـى و حرکـت دهنـد [9]. چنیـن پویایـى احتمـاًال در روابـط 
زناشـویى افـراد هـم مؤثر بـوده و به آنـان کمک مى کنـد معناى 
غنى تـر و عمیق تـرى از زندگـى به دسـت آورنـد و بـا افـق بازى 
کـه کسـب مى کنند در برابر مشـکالتى کـه رضایت زناشـویى را 
تحـت شـعاع قـرار مى دهـد مقاوم تـر شـوند و احسـاس نشـاط و 

سـالمتى بیشـرى داشـته باشند.  
یافته هـا همچنیـن مشـخص کـرد هیـچ رابطـه معنـى دارى بین 
هـوش معنوى و راهبردهاى مقابله اى و بین سـازگارى زناشـویى 
و راهبردهـاى مقابلـه اى  وجـود نـدارد کـه این نتایج بـا مطالعات 
دیگـر در ایـن زمینه همسـویى ندارد [25،21]. البتـه در تبیین این 
یافتـه بایـد به این موضوع اشـاره کـرد که پرسشـنامه راهبردهاى 
مقابلـه اى به سـه سـبک مقابله اى مسـئله مـدار، هیجـان مدار و 
اجتنابـى مربـوط اسـت که در همبسـتگى ایـن متغیر بـا دو متغیر 
هـوش معنـوى و سـازگارى زناشـویى به نمـره کلى پرسـش نامه 
توجـه شـده کـه بـراى ارزیابـى دقیق تر، همبسـتگى سـه سـبک 
مقابلـه اى نیـز بـا دو متغیـر یـاد شـده تعییـن شـده اسـت. نتایج 
در ایـن زمینـه نشـان مى دهـد تنهـا بیـن سـبک هیجان مـدار با 
هـوش معنـوى ارتبـاط منفى معنـى دارى وجـود دارد. ایـن یافته 

حکایـت از آن دارد هرچـه هـوش معنـوى بـاال مى رود از سـبک 
مقابلـه اى هیجـان مـدار افـراد نمونـه در برخـورد بـا مشـکالت 

مى شود.  کاسـته 
داده هـاى به دسـت آمـده از مـدل رگرسـیون نشـان داد از بین دو 
متغیـر هـوش معنوى و راهبردهـاى مقابله اى تنهـا هوش معنوى 
پیش بینـى کننـده سـازگارى زناشـویى مى باشـد. ایـن یافتـه بـا 
نتایـج مطالعـات مشـابه در زمینـه هـوش معنـوى و سـازگارى 
یافته هـاى  بـا  ولـى   ،[22،19،17] داشـته  همسـویى  زناشـویى 
مطالعـات مشـابه در مـورد رابطـه بیـن راهبردهـاى مقابلـه اى و 
سـازگارى زناشـویى همخوانـى نـدارد [24،23].  در تفسـیر ایـن 
موضـوع، مى تـوان گفـت معنویـت در سـازگارى زناشـویى نقش 
مهمـى دارد. احتمـاًال معنویـت بـا دیـد و افـق گسـترده اى کـه 
در ذهـن آدمـى فراهـم مـى سـازد نیـروى سازشـى عمـده اى در 
روابـط زن و مـرد به وجود مـى آورد. کریک پاتریک بـا رویکردى 
تحولـى معتقـد اسـت، دیـن و معنویـت در طـول تاریـخ تکامـل 
انسـان بـراى حـل مشـکالت بشـر سـازوکارهاى روان شـناختى 
مختلفـى را بـه ارمغـان آورده کـه بیانگـر کارکـرد تکاملـى آن 
مى باشـد [31]. بـه هـر حـال به نظـر مى رسـد هـوش معنـوى 
بتواند حداقل در سـازگارى زناشـویى و حل مشـکالت زناشـویى و 
کاهـش اثـرات منفـى اسـترس هاى مربوط بـه آن مؤثر باشـد هر 
چنـد راهبردهـاى مقابله اى نتوانسـته اسـت سـازگارى زناشـویى 
را پیش بینـى کنـد کـه ایـن یافتـه بـا  نتایـج برخـى از  مطالعات 
مشـابه انجـام شـده همخوانى نـدارد [24،23]. البته بـراى ارزیابى 
راه کاره هـاى مقابلـه اى اینجـا هـم  نقـش پیش بیـن  دقیق تـر 
بهتـر بـود بـه جـاى نمـره کلـى راه کاره هـاى مقابله اى بـه نمره 

سـه سـبک مقابلـه اى به طـور مجـزا توجـه مى شـد.

نتیجه گیرى
بیـن  کـه  پژوهـش نشـان مى دهـد  ایـن  نتایـج  کلـى  به طـور 
هـوش معنوى و سـازگارى زناشـویى رابطه معنـادارى وجود دارد. 
امـا هیـچ رابطـه معنـى دارى بیـن هـوش معنـوى و راهبردهـاى 
مقابلـه اى و بیـن سـازگارى زناشـویى و راهبردهـاى مقابلـه اى  
وجـود نـدارد. از بین سـه سـبک مقابلـه اى تنها سـبک مقابله اى 
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هیجان مـدار بـا هـوش معنـوى ارتبـاط منفـى معنـى دارى دارد. 
تنهـا  مقابلـه اى  راهبردهـاى  معنـوى و  متغیـر هـوش  دو  بیـن 
هـوش معنـوى پیش بینـى کننده سـازگارى زناشـویى مى باشـد. 
بنابرایـن به نظـر مى رسـد بـا اسـتفاده از پـرورش هـوش معنوى  
افرادى تـوان رسـیدن بـه اهـداف مطلـوب زندگـى کـه منجـر به 

ارتقـاء سـطح سـازگارى زناشـویى مى گـردد، یـارى نمـود.   
ایـن مطالعـه از محدودیت هایـی هـم برخـوردار بـوده اسـت کـه 
عبارتنـد از: محدود شـدن نمونه هاي پژوهش به فرهنگیان شـهر 
گنابـاد، محـدود بـودن منابـع اطالعاتی بـه ابزارهاي خودسـنجی 
و امـکان سـوگیرى در آن، حجـم زیـاد سـؤاالت پرسشـنامه ها  
سـازگارى  پرسشـنامه  ارتبـاط  آزمودنى هـا،  امـکان خسـتگى  و 
زناشـویى بـا مسـایل خصوصـى و امـکان شـرم آزمودنى هـا در 
برخـى از کلمـات و عبـارات پرسشـنامه  تغییـر  پاسـخ درسـت، 
به ویـژه در مـورد رابطـه جنسـى بـه توصیـه آمـوزش پـرورش و 
جایگزینـى آن بـا رابطـه زناشـویى بـا صالح دیـد اسـتاد راهنمـا. 
تشـکر و قدردانى: ایـن مقاله حاصل پایان نامه دانشـجویى 
مقطـع کارشناسـى ارشـد روان شناسـى مى باشـد. الزم اسـت از 
تمامـى مسـؤوالن و فرهنگیـان آمـوزش و پرورش گنابـاد به پاس 

مسـاعدت ها و همیـاري صادقانه شـان تقدیـر و تشـکر گـردد. 
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