تبیین رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی و طرح واره
ناسازگار اولیه
فرزانه رحیم پور ،1سید یوسف صالحی
سیمین حسینیان ،3محبوبه عباسیان

2

4

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  160نفر به طور تصادفی انتخاب
شدند .برای گردآوري اطالعات پرسش نامههای رضایت زناشویی انریچ ،مقياس خود گزارشي هوش معنوي و
پرسشنامه طرح وارههای ناسازگار اولیه یانگ بر روی آزمودنیها اجرا شد .دادههای پژوهش با استفاده از نرم
افزار آماری  SPSSو با روش تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت .تحلیل
دادهها نشان داد ،هر دو متغیر طرح واره ناسازگار اولیه و هوش معنوی میتوانند رضایت زناشویی را پیشبینی
نمایند ( ،)01/0 <pاما سهم هوش معنوی در پیشبینی رضایت زناشویی زوجین بیشتر از طرح واره ناسازگار
اولیه است .پژوهش حاضر ،نشانگر نقش تردید ناپذیر و تعیینکننده هوش معنوی و طرح وارهها در رضایت
زناشویی زوجین است .بنابراین با پرورش هوش معنوی و استفاده از راهبردهایی برای کاهش طرح واره ناسازگار
اولیه میتوان رضایت افراد را باال برد.
کلید واژه ها :رضایت زناشویی ،زوجین ،هوش معنوی ،طرح وارههاي ناسازگار اولیه.
 .1نویسنده مسئول :ساوه ،دانشگاه پیام نور .پست الکترونیک yahoo.com@farzane_r1983:دانشجوی دکتری روان شناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 .2دانشگاه آزاد اسالمی واحد فراهان ،گروه علوم تربیتی ،فراهان ،ایران
 .3دانشيار دانشگاه الزهرا(س)
 .4كارشناس ارشد روان شناسي ،دانشگاه الزهرا(س)
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مقدمه

خانواده با پيوند زناشويي تشکيل ميگردد و تداوم و بقاي آن نيز بستگي به تداوم و بقاي پيوند زناشويي دارد
(نوابي نژاد .)1379 ،رابطة زناشويي رابطه زن و مرد است كه از ازدواج ناشي میشود و ازدواج فرايندي است
كه از كنش متقابل بين زن و مرد شكل ميگيرد كه برخي شرايط قانوني را تحقق بخشيدهاند و به طور كلي
عمل آنها مورد پذيرش قانون قرار گرفته است .زوج بودن ابعاد زيستي ،اقتصادي ،عاطفي ،رواني و اجتماعي
مختلفي دارد (معتمدين .)1383،رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط را ارائه میدهد (نیکولز،1
نیکولز ،بکوار 2و ناپییر )2000،3و هنگامی حاصل میشود كه وضعيت موجود فرد در روابط زناشويي مطابق با
آنچه كه وي انتظار دارد ،باشد (وینچ .)2000،4در حقیقت رضایت زناشویی یکی از عوامل پیشرفت و دستیابی
5
به اهداف زندگی است که در طی آن زن و شوهر از ازدواج با هم احساس شادمانی و رضایت میکنند (سینها
و ماکرجوئی.)1991 ،6
اولسون )2000( 7به طور کلی سه زمینه را برای رضایتمندی مطرح میکند .که به هم وابسته هستند و در
هم تداخل دارند .این سه حیطه عبارتند از -1 :رضایت افراد از ازدواجشان -2رضایت از زندگی خانوادگی -3
رضایت کلی از زندگی .فینچام 8و بیچ )2000( 9در یک دسته بندی کلی عوامل زیر را در رضایت زناشویی موثر
دانستهاند :عوامل شناختی ،عوامل هیجانی و عاطفی ،عوامل فیزیولوژیکی ،الگوهاي رفتاری ،حمایت اجتماعی،
خشونت ،وجود فرزند ،استرس ،مهارتهاي ارتباطی و رابطه جنسی(به نقل از شاه سیاه و همکاران.)1389 ،
اغلب پژوهشگران بر اين باورند كه وجود عقايد مذهبي تأثير بسزايي در استحكام خانواده دارد .ايمان به
خدا موجب ميشود كه نگرش فرد به كل 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
حوزه مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است ،مفهوم هوش معنوی 10میباشد .هوش معنوی سازههای

1. Nichols
2. Becvar
3. Napier
4. Winch,R
5. sinha
6. mukerjoe
7. Olson
8. FIncham
9. Beach
10. spiritual intelligence
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معنویت و هوش را در درون یک سازه جدید ترکیب میکند (ایمونز .)2000،1این اصطالح را زوهار 2و مارشال،3
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،
هشیاری باال و تعالی است ،هوش معنوی شامل توانایی استفاده از چنین توانایی ها و ظرفیت ها است که
میتواند کارکرد و سازگاری فرد را پیشبینی کند (ایمونز2000 ،؛ 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 (مکمولن .)2003،4همچنین قابل ذکر است که سؤالهاي جدی در مورد این
که از کجا آمدهایم ،به کجا می رویم و هدف اصلی زندگی چیست از نمونههای هوش معنوی است (غباری
بناب .)1386 ،مفهوم هوش معنوی در بردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله است كه باالترین سطح رشد
را در حیطههای مختلف شناختی ،اخالقی و هیجانی شامل میشود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیدههای
اطرافش و دستیابی به یك پارچگی درونی و بیرونی یاری میکند .این هوش به انسان دیدی كلی در مورد
زندگی و محیط كار میدهد و او را به چار چوب بندی و تغییر مجدد تجارب خود قادر میسازد تا شناخت و
معرفت خویش را عمق بخشد ،و به انسان این فرصت را میدهد كه در مقابل واقعیتهاي مادی و معنوی
حساس باشد و تعالی را هر روز در البه الی اشیاء ،تكان ها ،ارتباطات و نقوش دنبال كند (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 پور1387،؛ واگهان2002 ،5؛ معلمی و همکاران1389 ،؛ شعبانی و همکاران2010 ،؛ ایوآنیس و
ایوآنیس ،)2005 ،6و همچنین با راهبردهای مقابلهای ،تکنیکهای حل مساله و سازگاری (کینگ،)2008 ،7
9
استرس و افسردگی (ماسکارو و روزن ،)2005 ،8و با شادمانی (باقری و همکاران ،)2010،سالمت عمومی (سعد
و همکاران )2010 ،و هوش هیجانی (فرامرزی ،همایی و حسینی1388؛ آیرانسی2011 ،10؛ فروغی ،حسینیان،
یزدی ،)1387،نیز ارتباط دارد .مطالعات دیگری نشان میدهند که هوش معنوی میتواند در رشد شخصی و

1. Emmons , R. A
2. Zohar
3. Marshall
4. Mc mollen
5. Vaughan
6. Ioannis, T., & Ioannis, N.
7. King
8. Mascaro, N., Rosen, DH
9. Saad
10. Ayranci, E
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کیفیت زندگی و ارتباط مثبت با دیگران موثر باشد (فیلدز 1و همکاران2002 ،؛ استیونز2000 ،2؛ نایگرن
و همکاران .)2005 ،همچنین مطالعات مختلفی ارتباط معناداری بین معنای شخصی و رضایت و هدفمندی
7
زندگی و سالمت روان شناختی را نشان دادهاند(پارگامنت2007،4؛ کول2005،5؛ شفرنسکی2001،6؛ جورج
و همکاران.)2000 ،
ماهونی و دیگران ( )1999دریافتند هنگامی كه همسران به روابط خود جنبه مقدس میدهند ،رضایت
زناشویی باالتر و تعارضات كمتری دارند و بهتر میتوانند مشكالت خود را حل و فصل كنند .سایر پژوهشهاي
انجام شده در اين زمينه نیز نشان دادهاند كه پايبندي به مذهب ،عامل مهمي در پايداري ازدواج و رضايت
زناشويي است (غفوری ،گل پرور ،مهدی زادگان1388 ،؛ بدیع ,جاللی و عبودی1389 ،؛ منجزی ،شفیع آبادی،
سودانی.)1391 ،
عوامل شناختی مختلفی در نارضایتی و ناسازگاريهاي زناشویی مؤثر هستند .نوعی از شناختها که در رابطه
زناشویی مهم میباشند ،طرح واره ها 8هستند .طرح وارهها ژرف ترين ساختارهاي شناختي هستند (بك  9و
همكاران ،1990،به نقل از اسويتز 2006 ،10؛ يانگ .)1384 ،11طرح وارهها در رويارويي با محركهاي جديد بر
پايه ساختار پيشين خود ،اطالعات به دست آمده را سرند ،رمزگرداني و ارزيابي مي كنند (بك ،1967،به نقل
از جكويين )1997 ،12و بدين ترتيب بر نوع نگرش افراد نسبت به خود و جهان پيرامونشان تأثير ميگذارند.
يانگ ( )1384آندسته از طرح وارههايي را كه به رشد و شكلگيري مشكالت روان شناختي ميانجامند ،طرح
وارههاي ناسازگار اوليه )EMS( 13مينامد .طرح وارههای ناسازگار اولیه (که عمیق ترین سطح ساختارهای
شناختی هستند) ،دارای عناصر شناختی ،عاطفی و رفتاری هستند .این طرح وارهها در اصل نمونههای معتبری
از تجارب آسیب زای دوران کودکی هستند که رفته رفته به صورت الگوهایی از تفکرات تحریف شده و
رفتارهای ناکارآمد تثبیت میشوند .طرح وارهها باورها و احساسات مهمی در مورد خود و محیط هستند که از
جريان اوليه رشد آغاز شده ،افراد آن را بدون چون و چرا پذیرفته اند .آنها خود -تداوم بخش اند و در برابر
3

1. Fields
2. Stevens, DD
3. Nygren
4. Pargament ,K . I
5. Cole
6. Shafranske, E
7. George
8. schema
9. Beck
10. Switzer
11. Young
12. Jacquin
13. Early maladaptive schema

 هیلوا راگزاسان هراو حرط و یونعم شوه ساسا رب نیجوز ییوشانز تیاضر نییبت

81

تغییر مقاومت زیادی نشان میدهند (يانگ و همكاران2003،؛ مك گين 1و يانگ ،1996 ،به نقل از نورداهل،2
هولت 3و هاگوم.)2005 ،4
يانگ ( )1384و يانگ و همكاران ( 15 )2003طرح واره ناسازگار اوليه را كه در پنج گروه سازمان يافته اند،
مطرح کردند :گروه اول (بريدگي /طرد )5شامل زيرمجموعههاي محروميت هيجاني ،)ED(6رهاشدگي /بي
ثباتي ،)AB( 7بي اعتمادي /بدرفتاري ،)MA(8انزواي اجتماعي  /بيگانگي ،)SI(9نقص  /شرم )DS(10؛ گروه
دوم (خودگرداني و عملكردمختل )11شامل شكست ،12وابستگي /بيكفايتي ،)DI(13آسيبپذيري نسبت به زيان
يا بيماري ،)VH(14خودتحول نيافته /گرفتار)EM(15؛ گروه سوم (محدوديتهاي مختل )16شامل استحقاق/
بزرگ منشي )ET( 17و خويشتن داري /خودانضباطي ناكافيIS((18؛ گروه چهارم (ديگر جهت مندي )19شامل
تمركز افراطي بر نيازها ،تمايالت و احساسات ديگران،اطاعت )SB(20و از خودگذشتگي )SS(21؛گروه پنجم
(گوش به زنگي بيش از حد و بازداري )22شامل بازداري هيجاني )EI( 23و معيارهاي سرسختانه  /عيب جويي
افراطي )US(24است.
از آنجا كه طرح وارهها هسته خودپنداره افراد را شكل ميدهند ،اگر داراي محتواي ناسازگار باشند،افراد را
ب پذير ميكنند (یانگ .)1384 ،بررسيهاي چندي كه در
نسبت به گستره اي از كاستيها و مشكالت آسي 
اين زمينه انجام شده ،نشان ميدهند كه طرح وارههاي ناسازگار اوليه در شكلگيري و گسترش بسياري از
1. McGinn
2. Nordahl
3. Holthe
4. Haugum
5. disconnection and rejection
6. emotional deprivation
7. abandonment/instability
8. mistrust/abuse
9. social isolation/alienation
10. defectiveness/shame
11. impaired autonomy and performance
12. failure
13. dependence/incompetence
14. vulnerability to harm ad illness
15. enmeshment/undeveloped self
16. impaired limits
17. entitlement/grandiosity
18. insufficient self-control/self-discipline
19. other-directedness
20. subjugation
21. self-sacrifice
22. overvigilance and inhibition
23. emotional inhibition
24. unrelenting standards/hypocriticalness
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مشكالت روانشناختي هم چون اختاللهاي شخصيت ،افسردگي مزمن و اختاللهاي اضطرابي نقش دارند
(يانگ1384 ،؛ پلتز  1و همكاران2002 ،؛ ماسون  2و همكاران 2005( ،اين طرح وارهها ميتوانند بر درك فرد
از موقعيتهاي گوناگون تأثیر بگذارند .طرح وارههاي مربوط به رابطه زناشویی دربرگیرنده باورهاي اساسی
درباره ماهیت انسان و نحوه روابط میباشند و فرض میشود که نسبت ًا ثابت هستند .طرح وارهها در چهارچوب
رابطه زناشویی رفتارهاي همسران را تحت تأثیر قرار داده و آنها را جهت دهی میکنند (یانگ وهمکاران،
 .)1997مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه نشان میدهند که بین طرح وار ههاي ناسازگار اولیه
و صمیمیت در روابط عاشقانه و همچنین رضایت زناشویی رابطه وجود دارد و هر چه حضور طرح وارههاي
ناسازگار اولیه افزایش یابد ،رضایت و صمیمیت زناشویی کاهش مییابد (استیلز2004 ،؛ اندوز و حمیدپور1385 ،؛
ذوالفقاري ،فاتحی فر و عابد ي1387،؛ یوسفی ،عابدین ،تیرگری وفتح آبادی.)1389 ،
با توجه به اهميت نقش طرح وارههاي ناسازگار اوليه و هوش معنوی در رضایت زناشویی ،كوشش 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 پیشبینی میکنند.روش

روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :از آنجا كه در پژوهش حاضر ،مداخله و يا دستكاري آزمايشي صورت
نگرفته است ،طرح پژوهشي در زمرة طرحهاي توصيفي از نوع همبستگي قرار ميگيرد .متغيرهاي مورد مطالعه،
رضایت زناشویی ،هوش معنوی و طرح وارههای ناسازگار اولیه هستند .جامعة آماري اين پژوهش همة زوجین
شهر ساوه بود .در اين پژوهش از روش نمونهگيري تصادفي استفاده شده است .تعداد  160نفر به عنوان نمونه
از میان مردان و زنان متأهل ساکن در شهر ساوه در این پژوهش شرکت داشتند.
ابزار سنجش

فرم كوتاه پرسش نامه طرح وارههاي ناسازگار اوليه یانگ ( :)YSQ-SFاين پرسشنامه  75پرسش دارد و
آن را يانگ و برون ( ،1994نقل از برازنده )1384 ،براي سنجش  15طرح واره ناسازگار اوليه ساخته اند .پايايي
آن به كمك آلفای کرونباخ براي همه طرح وارهها از  %76تا  %93به دست آمد (ولبرن و همكاران 2002 ،؛
به نقل از برازنده )1384 ،نتایج تحليل عاملي نيز از سا ختار دروني پرسش نامه حمايت مي كنند (همان منبع).
فاتحي زاده و عباسيان  1382؛ (به نقل از برازنده )1384 ،نيز پايايي آن را به روش آلفاي كر ونباخ  % 94و
روايي آن را به روش بررسي همبستگي با آزمون باورهاي غيرمنطقي  %34محاسبه كردند.1
1. Platts
2. Mason
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فرم کوتاه پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ :1اين پرسش نامه از  47ماده و  12خرده مقياس تشكيل شده
است كه داراي يك نمر ة كلي و  12نمره مربو ط به خرد ه مقياسهاي آن است (معتمدين .)1383،پاسخ به
ال موافقم تا كام ً
سؤاالت به روش ليكرت و به صورت  5گزينه اي (كام ً
ال مخالفم)و شيو ة نمره گذاري آن
مستقيم است (نمرة بيشتر نشان دهند ة رضايت زناشويي باال و نمر ة كمتر نشان دهندة نارضايتي از روابط
زناشويي و زندگي زوجها است( .نحوة محاسبة نمرة آزمودني به اين شكل است كه پس از پاسخ دادن آزمودني
به سؤاالت پرسشنامه ،آزمونگر با جمع كردن مجموع اعداد انتخاب شده براي تك تك سؤاالت و جمع زدن
آنها ،به جدول ويژ ة تصحيح مراجعه كرده ،ميزان رضايت زناشويي هر زوج را مشخص ميكند .السن(1989
؛ به نقل از معتمدين )1383 ،ضريب پايايي پرسشنامة رضايت زناشويي را با استفاده از روش آلفاي كرونباخ
 %92به دست آورد .همچنین سليمانيان ( ،)1373شريف نيا ( )1380و معتمدين ( )1383ضريب پايايي آن را با
استفاده از روش آلفاي كرونباخ به ترتيب برابر با  %57 ،%86 ،%93گزارش کردند .در اين پژوهش براي تعيين
ضريب پايايي پرسش نامة رضايت زناشويي از روشهاي آلفاي كرونباخ ،تنصيف و گاتمن استفاده شد و ضرايب
به ترتيب برابر با  %91 ،%90و  %92به دست آمد .شريف نيا ( )1380و معتمدين ( )1383براي تعيين روايي
همزمان پرسش نامهی رضايت زناشويی انریچ با پرسشنامهی سازگاري ز وجي ( )FADهر دو پرسش نامه را
بر روي گروههاي مستقلي اجرا كردند و ضرايب روايي آ نها را به ترتیب  %65 ،%92به دست آوردند .همچنين
سليمانيان ( )1373روايي همزمان پرسش نامة رضايت زناشويي را با فرم اصلي آن  %95گزارش كرد كه در
سطح  <P ./01معنا دار بود(به نقل از معتمدین و همکاران.)1387،
مقياس خودگزارشي هوش معنوي :اين پرسش نامه كه توسط کینگ 2ساخته شده است ،داراي  24آيتم
است ،و براساس مقياس  5گزينهاي ليكرت پر مي شود .نمرات باال نشان دهنده هوش معنوي باال ويا وجود
چنين ظرفيتي است .با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي 3در يك نمونه  619نفري از دانشجويان دانشگاه ترنت
كانادا در سال  2007آلفاي كرونباخ  % 95و پايايي از طريق تنصيف  % 84به دست آمد  .در يك مطالعه ديگر
با استفاده از روش تحليل عاملي تاييدي 4آلفاي كرونباخ  %92وآلفاي استاندارد شده نيز % 92به دست آمد.
همچنين در مطالعه رقیبی و همكاران ضريب آلفاي كرونباخ پرسش نامه  ،.% 89همچنين ضريب اعتبار پرسش
نام ه هوش معنوي از طريق بازآزمايي در يك نمونه  70نفري به فاصله زماني متوسط  2هفته  .% 67محاسبه
شد (رقیبی و همکاران.)2010 ،
روش اجرا و تحليل :پس از تعیین تعداد مناطق شهر ساوه ،از هر منطقه  3کوچه 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  3خانواده انتخاب و در این پژوهش شرکت داده شدند .در هر خانواده فقط یکی از زوجین
در پژوهش وارد شد .از همه آزمودنيهاي شركت كننده در زمينه تكميل پرسش نامههاي مربوطه رضايت
آگاهانه گرفته شد ،سپس پرسش نامهها در اختیار نمونههاي پژوهش قرار گرفت .دادههاي جمع آوري شده از
طریق تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام با استفاده از نر مافزار آماري( )SPSSتحلیل گرديد.
یافتهها
پیش از پرداختن به یافتههاي استنباطی پژوهش ،شاخصهاي توصیفی شرکت کنندگان در متغیرهاي مورد
بررسی ذکر شده است.
جدول :1ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان
متغیر

جنس

سن

تحصیالت

درصد

گروه
زن

58/3

مرد

42/7

20-30

20/6

30-40

42/1

40-50

37/3

زیردیپلم

34/7

دیپلم

23/4

کاردانی

18/8

کارشناسی

29/8

کارشناسی ارشد

2/1

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

متغیرها

SD

M

4/21

20/216

طرح واره

14/7

43/03

هوش معنوی

22/2

137/3

رضایت زناشویی

چنان که در جدول باال مالحظه میشود ،میانگین هوش معنوي برابر با 43/03میباشد ،همچنین ازمودنیها
به طور متوسط در پرسش نامه رضایت زناشویی نمره  137/3به دست آورده اند .میانگین طرح واره آزمودنیها
ي شرکت کننده در پژوهش حاضر برابر با  216/20برآورد شده است .براي بررسی فرضیات پژوهش مبنی بر
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پیشبینی 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
جدول :3خالصه تحلیل رگرسیون برای پیش بینی رضایت زناشویی براساس هوش معنوی و طرح واره
مدل

متغیر

1

هوش معنوی

0/244

2

طرح واره

-0/183

R

R2

0/393

0/154

0/154

0/484

0/235

0/08

 01/0<Pچنان که مالحظه میشود ،در مدل  ،1وقتی تنها متغیر “هوش معنوی” وارد تحلیل شده است،مقدار
 R2برابر با  0/154است ،به عبارت دیگر متغیر “هوش معنوی” به تنهایی تقریبا  15/4درصد از تغييرات مربوط
به “رضایت زناشویی” آزمودنیها را پیش بینی میکند .)2R=0/154( .در مدل  2وقتی متغیر “طرح واره” وارد
تحلیل میشوند ،میزان  R2به  0/235افزایش یافته ،به طوری که تنها  8درصد از تغییرات مربوط به “رضایت
زناشویی” توسط طرح وارهها قابل توجیه است .همچنین بتای جدول حاکی از آن است که در پیش بینی رضایت
زناشویی ،طرح وارهها 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 .نتايج این پژوهش ،نشان داد که اگرچه هر دو متغیر هوش معنوی و طرح واره میتوانند،
رضایت زناشویی زنان و مردان متاهل را پیش بینی کنند ،اما قدرت پیش بینی هوش معنوی باالتر از طرح واره
میباشد .این نتیجه با غالب پژوهشهای پیشین از منظر رابطه مثبت هوش معنوی و رضایت زناشویی هماهنگ
و همسو است .اغلب پژوهشگران در پژوهشهایشان به این نتیجه رسیدند ،كه وجود عقايد مذهبي تأثير بسزايي
در استحكام خانواده دارد و ايمان به خدا موجب مي شود كه نگرش فرد به كل هستي هد فدار باشد .ماهونی
و دیگران ( )1999دریافتند هنگامی كه همسران به روابط خود جنبه مقدس میدهند ،رضایت زناشویی باالتر
و تعارضات كمتری دارند و بهتر میتوانند مشكالت خود را حل و فصل كنند .مارش و دالوس( ،)2000با
بررسي نقش دين و تجانس مذهبي در بين زوجين ،به اين نتيجه رسيدند كه مذهب نقش مهمي در رضايت
زناشويي دارد .به اين ترتيب كه عقايد و اعمال مذهبي از لحاظ درون فردي ،فرد را قادر مي سازد كه از لحاظ
فيزيولوژيكي ،شناختي و عاطفي خشم خود را كنترل كند و به او كمك مي كند كه مسؤوليت اعمال خود را در
تعار ضها بپذيرد .از لحاظ بين فردي ،اعمال مذهبي شرايطي ايجاد مي كند كه فرد در هنگام خشم به خدا
توجه كند و حمايتي براي هر دو زوج ايجاد مي كند ،كه از تعارض با يكديگر اجتناب كنند ،ارتباط با خدا يك
نقش تعاملي و جبراني در رابطه با روابط زناشويي دارد .دانش ،نيز نشان داد كه با خودشناسي اسالمي مي توان
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ميزان سازگاري زناشويي را افزايش داد و اختال فهاي آنها را از بين برد .نگرشهاي معيوب زوجين را به
هستي تغيير داد و معني جديدي به زندگي زناشويي خود بدهند ،به رفتارهاي خود بصيرت پيدا كنند و تفكرات و
انتظارات غير منطقي خود را تصحيح دهند ،هر چه باورهاي غير منطقي همسران باالتر و آگاهي به اشتباه بودن
اين تفكرات كمتر باشد ،كيفيت ارتباطي همسران مختل تر و ميزان سازگاري آنها كمتر خواهد بود (دانش،
 .)2004همسو با نتایج پژوهش ما ،سایر پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه نشان دادهاند كه پايبندي به
مذهب ،عامل مهمي در پايداري ازدواج و رضايت زناشويي است(غفوری ،گل پرور ،مهدی زادگان1388 ،؛ بدیع،
جاللی و عبودی1389 ،؛ منجزی ،شفیع آبادی ،سودانی.)1391 ،
نتیجه دیگری که پژوهش ما نشان داد این بود که طرح واره ناسازگار اولیه نیز سهمی در پیشبینی رضایت
زناشویی دارد .این یافتهها با نتایج پژوهشهای استیلز ( ،)2004اندوز و حمیدپور ( ،)1385ذوالفقاري ،فاتحی
فر و عابدي ( ،)1387یوسفی ،عابدین ،تیرگری وفتح آبادی ( )1389مبنی بر وجود ر ابطه بین طرح وار ههاي
ناسازگار اولیه و صمیمیت در روابط عاشقانه و همچنین رضایت زناشویی همسو بوده و هماهنگ با آنها مطرح
میکند که هر چه حضور طرح وارههاي ناسازگار اولیه افزایش یابد ،رضایت و صمیمیت زناشویی کاهش مییابد.
این یافتهها و همسویی آنها با پژوهشهاي دیگر نشانگر نقش تردید ناپذیر و تعیینکننده طرح وارهها در
نارضایتی زناشویی زوجین است .طرح وارهها در چهارچوب رابطه زناشویی رفتارهاي همسران را تحت تأثیر قرار
داده و آنها را جهت دهی میکنند(یانگ و همکاران .)1997 ،یوسفی و همکاران ( )1389نیز در پژوهش خود
نشان دادند که طرح وارههاي ناسازگار اولیه با نارضایتی زناشویی مرتبط هستند .در همین راستا مداخله طرح
واره محوری برای ارتقای رضایت زناشویی زوجین انجام دادند و نتایج پژوهش آنها بیانگر اثربخش بودن این
مداخالت بود.
در دسته بندی کلی که فینچام و بیچ ( )2000انجام دادند ،عوامل زیر را در رضایت زناشویی موثر دانسته اند:
عوامل شناختی ،عوامل هیجانی و عاطفی ،عوامل فیزیولوژیکی ،الگوهای رفتاری ،حمایت اجتماعی ،خشونت،
وجود فرزند ،استرس ،مهارتهای ارتباطی و رابطه جنسی(به نقل از شاه سیاه و همکاران .)1389 ،در تبیین
یافتههای پژوهش حاضر میتوان 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 میشوند .دو متغیر
نیز سهمی را در پیشبینی 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 کاملترین دین جهان آموزشهای
فراوانی در رابطه با مسائل زناشویی و ایجاد رابطه سالم و رضایت بخش بین زوجین دارد ،مردم ما با الهاماتی که
از پیامهاي دینی دریافت میکنند ،از باورهای دینی  -مذهبی زیادی برخوردار هستند ،و پایبندی به این باورها
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و ارزشهاي اسالمی راهگشای آنها 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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