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چکیده
هدف پژوهش حاضر، تبیین رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی و طرح واره ناسازگار اولیه بود. 
جامعه آماری شامل کلیه مردان و زنان متأهل شهر ساوه بود که از این میان 160 نفر به طور تصادفی انتخاب 
شدند. برای گردآوري اطالعات پرسش نامه  های رضایت زناشویی انریچ، مقیاس خود گزارشي هوش معنوي و 
پرسش  نامه طرح واره  های ناسازگار اولیه یانگ بر روی آزمودنی  ها اجرا شد. داد ه  های پژوهش با استفاده از نرم 
افزار آماری SPSS و با روش تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل 
داده  ها نشان داد، هر دو متغیر طرح واره ناسازگار اولیه و هوش معنوی می توانند رضایت زناشویی را پیش  بینی 
نمایند )p> 01/0(، اما سهم هوش معنوی در پیش  بینی رضایت زناشویی زوجین بیشتر از طرح واره ناسازگار 
اولیه است. پژوهش حاضر، نشانگر نقش تردید ناپذیر و تعیین  کننده هوش معنوی و طرح واره ها در رضایت 
زناشویی زوجین است. بنابراین با پرورش هوش معنوی و استفاده از راهبردهایی برای کاهش طرح واره ناسازگار 

اولیه می توان رضایت افراد را باال برد. 

كلید واژه ها: رضایت زناشویی، زوجین، هوش معنوی، طرح واره هاي ناسازگار اولیه. 
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مقدمه  
خانواده با پیوند زناشویي تشکیل مي  گردد و تداوم و بقاي آن نیز بستگي به تداوم و بقاي پیوند زناشویي دارد 
)نوابي نژاد، 1379(. رابطة زناشویي رابطه زن و مرد است که از ازدواج ناشي می  شود و ازدواج فرایندي است 
که از کنش متقابل بین زن و مرد شکل مي  گیرد که برخي شرایط قانوني را تحقق بخشیده  اند و به طور کلي 
عمل آن ها مورد پذیرش قانون قرار گرفته است. زوج بودن ابعاد زیستي، اقتصادي، عاطفي، رواني و اجتماعي 
مختلفي دارد )معتمدین،1383(. رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط را ارائه می  دهد )نیکولز1، 
نیکولز، بکوار2 و ناپییر2000،3( و هنگامی حاصل می  شود که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویي مطابق با 
آنچه که وي انتظار دارد، باشد )وینچ2000،4(. در حقیقت رضایت زناشویی یکی از عوامل پیشرفت و دستیابی 
به اهداف زندگی است که در طی آن زن و شوهر از ازدواج با هم احساس شادمانی و رضایت می  کنند )سینها5 

و ماکرجوئی6، 1991(.
اولسون7 )2000( به طور کلی سه زمینه را برای رضایت  مندی مطرح می  کند. که به هم وابسته هستند و در 
هم تداخل دارند. این سه حیطه عبارتند از: 1- رضایت افراد از ازدواجشان 2-رضایت از زندگی خانوادگی 3- 
رضایت کلی از زندگی. فینچام8 و بیچ9 )2000( در یک دسته بندی کلی عوامل زیر را در رضایت زناشویی موثر 
دانسته اند: عوامل شناختی، عوامل هیجانی و عاطفی، عوامل فیزیولوژیکی، الگو هاي رفتاری، حمایت اجتماعی، 

خشونت، وجود فرزند، استرس، مهارت هاي ارتباطی و رابطه جنسی)به نقل از شاه سیاه و همکاران، 1389(.
ایمان به  تأثیر بسزایي در استحکام خانواده دارد.  باورند که وجود عقاید مذهبي  این  بر  اغلب پژوهشگران 
خدا موجب مي  شود که نگرش فرد به کل هستي هدفدار باشد. در چند دهه  اخیر روان شناسی دین و مطالعه  
موضوعات معنوی به طور فزاینده ای مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است، و مفهوم جدیدی که در این 
سازه  های  معنوی  هوش  می  باشد.  معنوی10  هوش  مفهوم  است،  گرفته  قرار  شناسان  روان  توجه  مورد  حوزه 
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معنویت و هوش را در درون یک سازه جدید ترکیب می کند )ایمونز2000،1(. این اصطالح را زوهار2 و مارشال3، 
با درهم   آمیزی روان شناسی، فیزیک، فلسفه و مذهب ساختند و آن را در کتاب هوش معنوی، به نام هوش 
بنیادی  آوردند )زوهار و مارشال،2000(. در حالی   که معنویت جستجویی برای یافتن عناصر مقدس، معنایابی، 
توانایی   ها و ظرفیت   ها است که  از چنین  استفاده  توانایی  تعالی است، هوش معنوی شامل  باال و  هشیاری 
می تواند کارکرد و سازگاری فرد را پیش  بینی کند )ایمونز، 2000؛ به نقل از رجایی، 1386(. در واقع این هوش 
بیشتر مربوط به پرسیدن است تا پاسخ دادن، بدین معنا که فرد سؤاالت بیشتری را در مورد خود، زندگی و 
جهان پیرامون خود مطرح می   کند )مکمولن2003،4(. همچنین قابل ذکر است که سؤال هاي جدی در مورد این 
که از کجا آمده  ایم، به کجا می  رویم و هدف اصلی زندگی چیست از نمونه های هوش معنوی است )غباری 
بناب، 1386(. مفهوم هوش معنوی در بردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله است که باالترین سطح رشد 
را در حیطه   های مختلف شناختی، اخالقی و هیجانی شامل می  شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های 
اطرافش و دستیابی به یک پارچگی درونی و بیرونی یاری  می کند. این هوش به انسان دیدی کلی در مورد 
زندگی و محیط کار می  دهد و او را به چار چوب بندی و تغییر مجدد تجارب خود قادر می سازد تا شناخت و 
معرفت خویش را عمق بخشد، و به انسان این فرصت را می دهد که در مقابل واقعیت هاي مادی و معنوی 

حساس باشد و تعالی را هر روز در البه الی اشیاء، تکان ها، ارتباطات و نقوش دنبال کند )سهرابی، 1387(. 
بیشتر مطالعات صورت گرفته در این حوزه مربوط به رابطه  دین و معنویت با سالمت روان است و در اکثر 
این مطالعات یک رابطه مثبت بین باورهای دینی و معنویت با سالمت روان افراد یافت شده است )رجایی، 
بیضایی، حبیبی پور،1387؛ واگهان5، 2002؛ معلمی و همکاران، 1389؛ شعبانی و همکاران، 2010؛ ایوآنیس و 
ایوآنیس6، 2005(، و همچنین با راهبردهای مقابل های، تکنیک های حل مساله و سازگاری )کینگ7، 2008(، 
استرس و افسردگی )ماسکارو و روزن8، 2005(، و با شادمانی )باقری و همکاران،2010(، سالمت عمومی )سعد9 
و همکاران، 2010(  و هوش هیجانی )فرامرزی، همایی و حسینی1388؛ آیرانسی10، 2011؛ فروغی، حسینیان، 
یزدی،1387(، نیز ارتباط دارد. مطالعات دیگری نشان می دهند که هوش معنوی می تواند در رشد شخصی و 
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نایگرن3  2000؛  استیونز2،  2002؛  همکاران،  1و  )فیلدز  باشد  موثر  دیگران  با  مثبت  ارتباط  و  زندگی  کیفیت 
و همکاران، 2005(. همچنین مطالعات مختلفی ارتباط معناداری بین معنای شخصی و رضایت و هدفمندی 
جورج7  شفرنسکی2001،6؛  کول2005،5؛  داده اند)پارگامنت2007،4؛  نشان  را  شناختی  روان  سالمت  و  زندگی 

و همکاران، 2000(.
رضایت  می دهند،  مقدس  جنبه  خود  روابط  به  همسران  که  هنگامی  دریافتند   )1999( دیگران  و  ماهونی 
زناشویی باالتر و تعارضات کمتری دارند و بهتر می توانند مشکالت خود را حل و فصل کنند. سایر پژوهش هاي 
انجام شده در این زمینه نیز نشان داده اند که پایبندي به مذهب، عامل مهمي در پایداري ازدواج و رضایت 
زناشویي است )غفوری، گل پرور، مهدی زادگان، 1388؛ بدیع, جاللی و عبودی، 1389؛ منجزی، شفیع آبادی، 

سودانی، 1391(. 
عوامل شناختی مختلفی در نارضایتی و ناسازگاري هاي زناشویی مؤثر هستند. نوعی از شناخت ها که در رابطه 
زناشویی مهم می باشند، طرح واره ها8 هستند. طرح واره ها ژرف ترین ساختارهاي شناختي هستند )بک 9 و 
همکاران،1990، به نقل از اسویتز10، 2006 ؛ یانگ11، 1384(. طرح واره ها در رویارویي با محرک هاي جدید بر 
پایه ساختار پیشین خود، اطالعات به دست آمده را سرند، رمزگرداني و ارزیابي مي کنند )بک،1967، به نقل 
از جکویین12، 1997( و بدین ترتیب بر نوع نگرش افراد نسبت به خود و جهان پیرامونشان تأثیر مي گذارند. 
یانگ )1384( آن دسته از طرح واره هایي را که به رشد و شکل گیري مشکالت روان شناختي مي انجامند، طرح 
اولیه )که عمیق ترین سطح ساختارهای  اولیهEMS( 13( مي نامد. طرح واره های ناسازگار  واره هاي ناسازگار 
شناختی هستند(، دارای عناصر شناختی، عاطفی و رفتاری هستند. این طرح واره ها در اصل نمونه های معتبری 
و  شده  تحریف  تفکرات  از  الگوهایی  صورت  به  رفته  رفته  که  هستند  کودکی  دوران  زای  آسیب  تجارب  از 
رفتارهای ناکارآمد تثبیت می شوند. طرح واره ها باورها و احساسات مهمی در مورد خود و محیط هستند که از 
جریان اولیه رشد آغاز شده، افراد آن را بدون چون و چرا پذیرفته اند. آن ها خود- تداوم بخش اند و در برابر 
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تغییر مقاومت زیادی نشان می دهند )یانگ و همکاران،2003؛ مک گین1 و یانگ، 1996، به نقل از نورداهل2، 
هولت3 و هاگوم4، 2005(.

یانگ )1384( و یانگ و همکاران )2003( 15 طرح واره ناسازگار اولیه را که در پنج گروه سازمان یافته اند، 
بي  رهاشدگي/   ،)ED(6زیرمجموعه هاي محرومیت هیجاني )بریدگي/ طرد5( شامل  اول  گروه  کردند:  مطرح 
ثباتيAB( 7(، بي اعتمادي/ بدرفتاري8)MA(، انزواي اجتماعي / بیگانگي9)SI(، نقص / شرم10)DS( ؛ گروه 
دوم )خودگرداني و عملکردمختل11( شامل شکست12، وابستگي/ بیکفایتي13)DI(، آسیب  پذیري نسبت به زیان 
نیافته/ گرفتارEM(15(؛ گروه سوم )محدودیت هاي مختل16( شامل استحقاق/  یا بیماريVH(14(، خودتحول 
بزرگ  منشيET( 17( و خویشتن داري/ خودانضباطي ناکافي18))IS؛ گروه چهارم )دیگر جهت مندي19( شامل 
پنجم  ؛گروه   )SS(21از خودگذشتگي و   )SB(20دیگران،اطاعت احساسات  و  تمایالت  نیازها،  بر  افراطي  تمرکز 
)گوش به زنگي بیش از حد و بازداري22( شامل بازداري هیجاني23 )EI( و معیارهاي سرسختانه / عیب جویي 

افراطيUS(24( است.
از آن جا که طرح واره ها هسته خودپنداره افراد را شکل مي دهند، اگر داراي محتواي ناسازگار باشند،افراد را 
نسبت به گستره اي از کاستي ها و مشکالت آسیب  پذیر مي کنند )یانگ، 1384(. بررسي هاي چندي که در 
این زمینه انجام شده، نشان مي دهند که طرح واره هاي ناسازگار اولیه در شکل گیري و گسترش بسیاري از 
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مشکالت روان شناختي هم چون اختالل هاي شخصیت، افسردگي مزمن و اختالل هاي اضطرابي نقش دارند 
)یانگ، 1384؛ پلتز 1 و همکاران، 2002؛ ماسون 2 و همکاران، )2005 این طرح واره ها مي توانند بر درک فرد 
اساسی  باورهاي  زناشویی دربرگیرنده  رابطه  به  واره هاي مربوط  بگذارند. طرح  تأثیر  از موقعیت هاي گوناگون 
درباره ماهیت انسان و نحوه روابط می باشند و فرض می شود که نسبتًا ثابت هستند. طرح واره ها در چهارچوب 
رابطه زناشویی رفتارهاي همسران را تحت تأثیر قرار داده و آن ها را جهت دهی می کنند )یانگ وهمکاران، 
1997(. مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در این زمینه نشان می دهند که بین طرح وار ه هاي ناسازگار اولیه 
و صمیمیت در روابط عاشقانه و همچنین رضایت زناشویی رابطه وجود دارد و هر چه حضور طرح واره هاي 
ناسازگار اولیه افزایش یابد، رضایت و صمیمیت زناشویی کاهش می یابد )استیلز، 2004؛ اندوز و حمیدپور، 1385؛ 

ذوالفقاري، فاتحی فر و عابد ي،1387؛ یوسفی، عابدین، تیرگری وفتح آبادی، 1389(.
با توجه به اهمیت نقش طرح واره هاي ناسازگار اولیه و هوش معنوی در رضایت زناشویی، کوشش شد تا سهم 

این رابطه در رضایت زناشویی مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه این پژوهش به شرح زیر است:
- هوش معنوی و طرح واره ناسازگار اولیه رضایت زناشویی زوجین را پیش بینی می کنند.

روش
روش پژوهش، جامعة آماري و نمونه: از آن جا که در پژوهش حاضر، مداخله و یا دستکاري آزمایشي صورت 
نگرفته است، طرح پژوهشي در زمرة طرح هاي توصیفي از نوع همبستگي قرار مي گیرد. متغیرهاي مورد مطالعه، 
رضایت زناشویی، هوش معنوی و طرح واره های ناسازگار اولیه هستند. جامعة آماري این پژوهش همة زوجین 
شهر ساوه بود. در این پژوهش از روش نمونه گیري تصادفي استفاده شده است. تعداد 160 نفر به عنوان نمونه 

از میان مردان و زنان متأهل ساکن در شهر ساوه در این پژوهش شرکت داشتند. 

ابزار سنجش
فرم کوتاه پرسش نامه طرح واره هاي ناسازگار اولیه یانگ )YSQ-SF(: این پرسش  نامه 75 پرسش دارد و 
آن را یانگ و برون 1994، )نقل از برازنده، 1384( براي سنجش 15 طرح واره ناسازگار اولیه ساخته اند. پایایي 
آن به کمک آلفای کرونباخ براي همه طرح واره ها از 76% تا 93% به دست آمد )ولبرن و همکاران، 2002 ؛ 
به نقل از برازنده، 1384( نتایج تحلیل عاملي نیز از سا ختار دروني پرسش نامه حمایت مي کنند )همان منبع(. 
فاتحي زاده و عباسیان 1382 ؛ )به نقل از برازنده، 1384( نیز پایایي آن را به روش آلفاي کر ونباخ 94 % و 

روایي آن را به روش بررسي همبستگي با آزمون باورهاي غیرمنطقي 34% محاسبه کردند1.

1. Platts
2. Mason
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فرم کوتاه پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ1: این پرسش نامه از 47 ماده و 12 خرده مقیاس تشکیل شده 
است که داراي یک نمر ة کلي و 12 نمره مربو ط به خرد ه مقیاس هاي آن است )معتمدین،1383(. پاسخ به 
سؤاالت به روش لیکرت و به صورت 5 گزینه اي )کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم(و شیو ة نمره گذاري آن 
مستقیم است )نمرة بیشتر نشان دهند ة رضایت زناشویي باال و نمر ة کمتر نشان دهندة نارضایتي از روابط 
زناشویي و زندگي زوج ها است. )نحوة محاسبة نمرة آزمودني به این شکل است که پس از پاسخ دادن آزمودني 
به سؤاالت پرسش  نامه، آزمونگر با جمع کردن مجموع اعداد انتخاب شده براي تک تک سؤاالت و جمع زدن 
آن ها، به جدول ویژ ة تصحیح مراجعه کرده، میزان رضایت زناشویي هر زوج را مشخص مي کند. السن)1989 
؛ به نقل از معتمدین، 1383( ضریب پایایي پرسش  نامة رضایت زناشویي را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 
92% به دست آورد. همچنین سلیمانیان )1373(، شریف نیا )1380( و معتمدین )1383( ضریب پایایي آن را با 
استفاده از روش آلفاي کرونباخ به ترتیب برابر با 93%، 86%، 57% گزارش کردند. در این پژوهش براي تعیین 
ضریب پایایي پرسش نامة رضایت زناشویي از روش هاي آلفاي کرونباخ، تنصیف و گاتمن استفاده شد و ضرایب 
به ترتیب برابر با 90%، 91% و 92% به دست آمد. شریف نیا )1380( و معتمدین )1383( براي تعیین روایي 
همزمان پرسش نامه ی رضایت زناشویی انریچ با پرسش نامه ی سازگاري ز وجي )FAD( هر دو پرسش نامه را 
بر روي گروه هاي مستقلي اجرا کردند و ضرایب روایي آ ن ها را به ترتیب 92%، 65% به دست آوردند. همچنین 
سلیمانیان )1373( روایي همزمان پرسش نامة رضایت زناشویي را با فرم اصلي آن 95% گزارش کرد که در 

سطح P ./01> معنا دار بود)به نقل از معتمدین و همکاران،1387(.
آیتم  داراي 24  این پرسش  نامه که توسط کینگ2 ساخته شده است،  مقیاس خود گزارشي هوش معنوي: 
است، و براساس مقیاس 5 گزینه اي لیکرت پر مي شود. نمرات باال نشان دهنده هوش معنوي باال ویا وجود 
چنین ظرفیتي است. با استفاده از تحلیل عاملي اکتشافي3 در یک نمونه 619 نفري از دانشجویان دانشگاه ترنت 
کانادا در سال 2007 آلفاي کرونباخ 95 % و پایایي از طریق تنصیف 84 % به دست آمد . در یک مطالعه دیگر 
با استفاده از روش تحلیل عاملي تاییدي4 آلفاي کرونباخ 92% وآلفاي استاندارد شده نیز 92 %به دست آمد. 
همچنین در مطالعه رقیبی و همکاران ضریب آلفاي کرونباخ پرسش نامه 89 %.، همچنین ضریب اعتبار پرسش 
نامه  هوش معنوي از طریق بازآزمایي در یک نمونه 70 نفري به فاصله زماني متوسط 2 هفته 67 %. محاسبه 

شد )رقیبی و همکاران، 2010(.
روش اجرا و تحلیل: پس از تعیین تعداد مناطق شهر ساوه، از هر منطقه 3 کوچه به طور تصادفی انتخاب شدند 

1. Enrich
2. King
3. Exploratory Factor Analysis
4. Confirmatory Factor Analysis
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و در هر کوچه میانگین 3 خانواده انتخاب و در این پژوهش شرکت داده شدند. در هر خانواده فقط یکی از زوجین 
زمینه تکمیل پرسش  نامه هاي مربوطه رضایت  آزمودني هاي شرکت کننده در  از همه  وارد شد.  در پژوهش 
آگاهانه گرفته شد، سپس پرسش نامه ها در اختیار نمونه هاي پژوهش قرار گرفت. داده هاي جمع آوري شده از 

طریق تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام با استفاده از نر م افزار آماري)SPSS( تحلیل گردید.
یافته ها

پیش از پرداختن به یافته هاي استنباطی پژوهش، شاخص هاي توصیفی شرکت کنندگان در متغیرهاي مورد 
بررسی ذکر شده است.

جدول1: ويژگی های جمعيت شناختی شركت كنندگان
درصدگروهمتغیر

جنس 
 زن

مرد

58/3

42/7

سن

20-30

30-40

40-50

20/6

42/1

37/3

تحصیالت

زیردیپلم

دیپلم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

34/7

23/4

18/8

29/8

2/1

جدول 2� ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش 
SDMمتغیرها
طرح واره 4/2120/216
هوش معنوی14/743/03
رضایت زناشویی22/2137/3

چنان که در جدول باال مالحظه می شود، میانگین هوش معنوي برابر با43/03 می باشد، همچنین ازمودنی ها 
به طور متوسط در پرسش نامه رضایت زناشویی نمره 137/3 به دست آورده اند. میانگین طرح واره آزمودنی ها 
ي شرکت کننده در پژوهش حاضر برابر با 216/20 برآورد شده است. براي بررسی فرضیات پژوهش مبنی بر 
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پیش  بینی رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوي و طرح واره ناسازگار اولیه از روش تحلیل رگرسیون 
چندمتغیره به روش گام به گام استفاده شد )جدول 3(.

جدول3: خالصه تحليل رگرسيون برای پيش بينی رضايت زناشويی براساس هوش معنوی و طرح واره
RR2متغیرمدل
0/2440/3930/1540/154هوش معنوی1
0/1830/4840/2350/08-طرح واره2

P>01/0 چنان که مالحظه می شود، در مدل 1، وقتی تنها متغیر “هوش معنوی” وارد تحلیل شده است،مقدار 
R2 برابر با 0/154 است، به عبارت دیگر متغیر “هوش معنوی” به تنهایی تقریبا 15/4 درصد از تغییرات مربوط 
به “رضایت زناشویی” آزمودنی ها را پیش بینی می کند. )2R=0/154(. در مدل 2 وقتی متغیر “طرح واره” وارد 
تحلیل می شوند، میزان R2 به 0/235 افزایش یافته، به طوری که تنها 8 درصد از تغییرات مربوط به “رضایت 
زناشویی” توسط طرح واره ها قابل توجیه است. همچنین بتای جدول حاکی از آن است که در پیش بینی رضایت 

زناشویی، طرح واره ها نقش کاهشی و هوش معنوی نقش افزایشی داشت. 

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف تبیین رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی و طرح واره ناسازگار اولیه، در 
شهر ساوه انجام شد. نتایج این پژوهش، نشان داد که اگرچه هر دو متغیر هوش معنوی و طرح واره می توانند، 
رضایت زناشویی زنان و مردان متاهل را پیش بینی کنند، اما قدرت پیش بینی هوش معنوی باالتر از طرح واره 
می باشد. این نتیجه با غالب پژوهش های پیشین از منظر رابطه مثبت هوش معنوی و رضایت زناشویی هماهنگ 
و همسو است. اغلب پژوهشگران در پژوهش هایشان به این نتیجه رسیدند، که وجود عقاید مذهبي تأثیر بسزایي 
در استحکام خانواده دارد و ایمان به خدا موجب مي شود که نگرش فرد به کل هستي هد فدار باشد. ماهونی 
و دیگران )1999( دریافتند هنگامی که همسران به روابط خود جنبه مقدس می دهند، رضایت زناشویی باالتر 
با  دالوس)2000(،  و  مارش  کنند.  فصل  و  را حل  خود  می توانند مشکالت  بهتر  و  دارند  کمتری  تعارضات  و 
بررسي نقش دین و تجانس مذهبي در بین زوجین، به این نتیجه رسیدند که مذهب نقش مهمي در رضایت 
زناشویي دارد. به این ترتیب که عقاید و اعمال مذهبي از لحاظ درون فردي، فرد را قادر مي سازد که از لحاظ 
فیزیولوژیکي، شناختي و عاطفي خشم خود را کنترل کند و به او کمک مي کند که مسؤولیت اعمال خود را در 
تعار ض ها بپذیرد. از لحاظ بین فردي، اعمال مذهبي شرایطي ایجاد مي کند که فرد در هنگام خشم به خدا 
توجه کند و حمایتي براي هر دو زوج ایجاد مي کند، که از تعارض با یکدیگر اجتناب کنند، ارتباط با خدا یک 
نقش تعاملي و جبراني در رابطه با روابط زناشویي دارد. دانش، نیز نشان داد که با خودشناسي اسالمي مي توان 



فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال چهارم، شماره سوم، بهار 1392 86

میزان سازگاري زناشویي را افزایش داد و اختال ف هاي آن ها را از بین برد. نگرش هاي معیوب زوجین را به 
هستي تغییر داد و معني جدیدي به زندگي زناشویي خود بدهند، به رفتارهاي خود بصیرت پیدا کنند و تفکرات و 
انتظارات غیر منطقي خود را تصحیح دهند، هر چه باورهاي غیر منطقي همسران باالتر و آگاهي به اشتباه بودن 
این تفکرات کمتر باشد، کیفیت ارتباطي همسران مختل تر و میزان سازگاري آن ها کمتر خواهد بود )دانش، 
2004(. همسو با نتایج پژوهش ما، سایر پژوهش هاي انجام شده در این زمینه نشان داده اند که پایبندي به 
مذهب، عامل مهمي در پایداري ازدواج و رضایت زناشویي است)غفوری، گل پرور، مهدی زادگان، 1388؛ بدیع، 

جاللی و عبودی، 1389؛ منجزی، شفیع آبادی، سودانی، 1391(. 
نتیجه دیگری که پژوهش ما نشان داد این بود که طرح واره ناسازگار اولیه نیز سهمی در پیش بینی رضایت 
زناشویی دارد. این یافته ها با نتایج پژوهش های استیلز )2004(، اندوز و حمیدپور )1385(، ذوالفقاري، فاتحی 
فر و عابدي )1387(، یوسفی، عابدین، تیرگری وفتح آبادی )1389( مبنی بر وجود ر ابطه بین طرح وار ه هاي 
ناسازگار اولیه و صمیمیت در روابط عاشقانه و همچنین رضایت زناشویی همسو بوده و هماهنگ با آن ها مطرح 
می کند که هر چه حضور طرح واره هاي ناسازگار اولیه افزایش یابد، رضایت و صمیمیت زناشویی کاهش می یابد. 
تعیین کننده طرح واره ها در  ناپذیر و  با پژوهش هاي دیگر نشانگر نقش تردید  یافته ها و همسویی آن ها  این 
نارضایتی زناشویی زوجین است. طرح واره ها در چهارچوب رابطه زناشویی رفتارهاي همسران را تحت تأثیر قرار 
داده و آن ها را جهت دهی می کنند)یانگ و همکاران، 1997(. یوسفی و همکاران )1389( نیز در پژوهش خود 
نشان دادند که طرح واره هاي ناسازگار اولیه با نارضایتی زناشویی مرتبط هستند. در همین راستا مداخله طرح 
واره محوری برای ارتقای رضایت زناشویی زوجین انجام دادند و نتایج پژوهش آن ها بیانگر اثربخش بودن این 

مداخالت بود.
در دسته بندی کلی که فینچام و بیچ )2000( انجام دادند، عوامل زیر را در رضایت زناشویی موثر دانسته اند: 
عوامل شناختی، عوامل هیجانی و عاطفی، عوامل فیزیولوژیکی، الگو های رفتاری، حمایت اجتماعی، خشونت، 
تبیین  در  و همکاران، 1389(.  از شاه سیاه  نقل  رابطه جنسی)به  و  ارتباطی  مهارتهای  استرس،  فرزند،  وجود 
یافته های پژوهش حاضر می توان گفت: همان طور که فینچام و بیچ بیان کردند، اولین عاملی که در رضایت 
زناشویی موثر است، عامل شناختی است. هر دو متغیری که در ارتباط با رضایت زناشویی در این پژوهش مورد 
بررسی قرار گرفت، یعنی هوش معنوی و طرح واره ناسازگار اولیه، از عوامل شناختی محسوب می شوند. دو متغیر 
نیز سهمی را در پیش  بینی رضایت زناشویی داشت، که سهم هوش معنوی بیشتر از طرح واره ناسازگار اولیه بود. 
با توجه به این که کشور ما ایران، کشوری اسالمی است و دین اسالم یعنی کامل ترین دین جهان آموزش های 
فراوانی در رابطه با مسائل زناشویی و ایجاد رابطه سالم و رضایت بخش بین زوجین دارد، مردم ما با الهاماتی که 
از پیام هاي دینی دریافت می کنند، از باورهای دینی - مذهبی زیادی برخوردار هستند، و پایبندی به این باورها 
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و ارزش هاي اسالمی راه گشای آن ها در راستای بهبود زندگی است. بنابراین رسیدن به این نتیجه در پژوهش 
حاضر بعید نیست که بعد معنوی افراد نیرومندتر بوده و سهم زیادی در ایجاد رضایت زناشویی داشته باشد. 
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