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 چکیده

 کیفیت ای واسطه نقش با زوجین شادکامی با ورزی عشق های سبکو  معنوی هوش بررسی رابطه منظور بهپژوهش حاضر 

 نوع از پژوهش این اجرای در استفاده مورد روش. است کاربردی نوع از هدف به توجه با پژوهش روش زناشویی انجام گرفت.

 ازدواج 1400-1331 سال در که دادند تشکیل مالیر شهرستان زوجین را پژوهش آماری جامعه. باشد می همبستگی -توصیفی

 .شدند انتخاب نفر 384 ساده تصادفی روش به و شناسایی ها زوج محله هر از ای طبقه روش به نمونه انتخاب جهت. اند کرده

 کران، باسبی، زناشویی کیفیت پرسشنامه ،(1393) جونز و ناستر زناشویی آرزین، شادکامی آزمون اطالعات گردآوری ابزار

 استرنبرگ ورزی عشق های سبک و پرسشنامه (2008) کینگ معنوی هوش و پرسشنامه (1335) کریستنسن و الرسن

 ای واسطه نقش با زوجین شادکامی با ورزی عشق های سبکو  معنوی هوشنتایج نشان داد . استفاده شده است( 1381)

 زناشویی رابطه وجود دارد. کیفیت

 

 زناشویی کیفیت ،شادکامی ،ورزی عشق های سبک ،معنوی هوشواژگان کلیدي: 
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 مقدمه

در واقع رضایت از زندگی بازتاب و  شود میها بیان  های فرد تا دسترسی واقعی به آناز مقایسه خواسته 1شادکامیتجربه 

دستیابی به  برای در تالش در تمام طول زندگی خود لذا افراد رود.شمار میافراد بشر به زندگی از برتر زندگی هدف از رضایت

و پایدارترین مسایل مورد بررسی در مطالعات دوران بزرگسالی است که  ترینقدیمی یکی از زندگی آن هستند. رضایت از

آل و شکاف میان ایده باشد میهای شخص ووضعیت فعلی او آلعموما به عنوان بررسی کلی از شرایط موجود فاصله میان ایده

 (.1330ادی و همکاران،های شخص ووضعیت فعلی فردبیشتر گردد بالطبع رضایت مندی وی کاهش خواهد یافت )میرفره

تعیین کننده عواطف مثبت مانند  عامل ی نشان دادندکه ارزیابی هرفرداززندگی خود،قیدرتحق (1331وهمکاران ) 2لوکاس

( 2013 (( هم چنین رئیسی وهمکاران1330،به نقل ازشیخ االسالمی)شادی ومنفی مانندافسردگی است که وی تجربه میکند 

مردوزن تفاوتی وجود ندارد. البته گروهی نیز بیان  جنس دودر پژوهشی نشان دادنداین نتیجه دست یافته که شادکامی در

از زندگی و شادکامی دردانشجویان  تیرضا بین هوش اخالقی، میدارند زنان بیشتر از مردان شادند و به نظر میرسد رابطه

  (.2013همکاران، رئیسی و باشد )دخترو پسرالگوی متفاوتی داشته 
یکی از عواملی که ممکن است با شادکامی زوجها در ارتباط باشد هوش معنوی آنها است. مفهوم هوش معنوی در ادبیات 

توسط امومیز مطرح شده است. به  1333در سال 3توسط استیون وبر  1311آکادمیک روانشناسی برای اولین بار در سال 

مفهوم هوش معنوی در ابعاد مختلف مورد نظر و بررسی قرار دادند و پذیرش این مفهوم  1333 4موازات این جریان گاردنر

یافته های  –ترکیبی معنویت و هوش را به چالش کشید. هوش معنوی موضوع جالب و جدیدی است که مطالب نظری 

که از طریق آن مسائل مربوط به پژوهشی و تجربی در مورد آن بسیار اندک است. اما باید بدانیم هوش معنوی هوشی است 

در اثر  و (. ظرفیت این هوش در افراد مختلف متفاوت است.1383غباری بناب و همکاران، )معنا و ارزش ها را حل می کنیم 

(  2009)5آمرام  فیتعربرخورد با محیط های غنی که سؤاالت معنوی را بر می انگیزد به تدریج تحول یافته و شکی می گیرد. 

که بتواند کارکرد روزانه  یاست؛به گونه ا یمعنو یها تیفیها و ک ارزش و بروز منابع، یریبه کارگ ییتوانا ،یوهوش معن

آن مسائل مربوط  قیکه از طر یهوش ،ی(هوش معنو 2000)1مارشال  و زوهر .(را ارتقاء دهدیو روح یسالمت جسم) شیوآسا

 دهد،یترو معنا دار قرار م یغن ،تر عیوس ی نهیما را در زم یها و زندگ تیکه فعال یهوش م،یکنیبه معنا وارزش ها را حل م

را  ی( هوش معنو2008) 9نگیک است یگریمعنا دار تر از د ریکدام مس ایکدام اقدامات  میکندبفهمیکه به ما کمک م یهوش

وجود فرد  یماد ریو غ یو معنو یمتعال یسازوار جنبه ها کاربرد ،انسجام ،یکه با آگاه یروان یها تیبه عنوان مجموعه ظرف

و تسلط  یخود متعال یشناس باز ،معنا شیافزا ،یوجود قیهمچون بازتاب عم ییها امدیکند که به پ یم فی، تعرسر و کار دارد

 (. 1333، )قربان زادهانجامد  یم یمعنو یها یژگیو

 یاریبس یآن در پژوهش ها تیفیو ک نیزوج نیعشق است. عشق ب ،شادکامی زوجینکننده  نییعوامل تع نیاز مهمتر یکی

عشق  ییزناشو یمند تیاز عوامل مهم رضا یکیبه آن پرداخته اند. پس  یمورد مطالعه قرار گرفته است و صاحبنظران متعدد

 ابدی یمشترک همسران تداوم م یدر زندگ تیو در نها جادیزن و مرد ا انیکه در م یهمان روابط جذاب یعنیاست  نیزوج نیب

ساده تر عشق همان  یعبارت به. ( عشق4 ( دوست داشتن3( عالقه2 (توجه1 خالصه نمود: ریتوان در مراحل ز یم ه آن را ک

و شدت یافته، به نحوی که از نظر کمی و کیفی دارای ویژگی های  شیکه افزا یدوست داشتن یدوست داشتن است. منته

است خاص شده است که با مراحل گذشته آن متفاوت بوده و در عین حال از جذابیت و کیفیت ویژه ی دیگر برخوردار 

 (.1335ی، و حق شناس ی، علیروزآبادیف ،طرقبه یحفاظ)
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 - Happiness 

2
 - Lucas 

3
 - Steven Weber 
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 - Gardner 

5
 - AMRAAM 

6
 - Zohar and Marshall 
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 -King 
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ممکن است به صورت غیر مستقیم بر شادکامی زوجین تاثیر بگذارد، بغیر از عوامل مطرح شده کیفیت زندگی زناشویی نیز 

از ابعاد مثبت )شامل  متشکل یندانسته، آن را مفهوم ییرا لزوماً مخالف اختالف زناشو ییزناشو تیفیک( 2009) 1فینچام و بیچ

که با هم در روابط بین  های منفی( میدانند -شادکامی و تعامالت زناشویی مثبت( و ابعاد منفی )شامل تعارضات، نگرش

زوجین چون سازگاری، رضایت،  زوجین وجود دارد؛ لذا کیفیت زناشویی، مفهومی چند بعدی و شامل ابعاد گوناگون ارتباط

(. با توجه به انجام نگرفتن این پژوهش 1335موسوی، ) رودیماست و از عوامل ازدواج موفّق به شمار  شادمانی، انسجام و تعهد 

عه هدف چالشهایی همچون طالق در شهرستان مالیر رایج است و نتایج پژوهش های قبل نیز در مورد ارتباط مخصوصأ در جام

هوش بعضی از متغیرهای این پژوهش ضد ونقیض است و دغدغه محقق از این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا بین 

 یی رابطه وجود دارد؟زناشو تیفیک ای واسطه با نقش نیزوج یبا شادکام ورزی عشق های سبکو معنوی 

 

 روش پژوهش

همبستگی  -. روش مورد استفاده در اجرای این پژوهش از نوع توصیفیروش پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی است

 . باشد می

 گیري و حجم نمونه  جامعه آماري، روش نمونه -

. جهت انتخاب اند کردهازدواج  1400-1331در سال  جامعه آماری پژوهش را زوجین شهرستان مالیر تشکیل می دهند که

 نفر انتخاب شدند. 384شناسایی و به روش تصادفی ساده  ها زوجاز هر محله  ای طبقهنمونه به روش 

 

 اطالعات  گردآوريابزار  -

 آزمون شادکامی زناشویی -

 ده ابزار این است. شده تهیه زناشویی شادمانی سطح گیری اندازه منظور به (،1393) جونز و ناستر آرزین، توسط مقیاس این

 مقیاس این است. زناشویی مشاوره در رفتاری رویکرد یک که شد طراحی تقابل ای مشاهده اثرات آزمون برای ابتدا سوالی

 سنجد. می کلی ای ماده تک شاخصهای از استفاده با شوهر و زن روابط از متفاوت محیط نه در را زناشویی شادمانی کلی میزان

 استفاده زناشویی تعامل از خاصی های زمینه در زناشویی شادمانی برای مستقل شاخص یک عنوان به توان می پرسش هر از

 طیف یک گزاره هر مقابل در کرد. جمع را سواالت کل نمرات توان می زناشویی شادمانی کلی شاخص آوردن بدست برای کرد.

 (1393 )ثنایی، کند می بندی درجه حیطه آن در را خود شادمانی میزان گزاره، به توجه با دهنده پاسخ که دارد قرار 10 تا 1 از

 با داری معنی ارتباط و است حساس تغییر، گیری اندازه برای ابزار این که داده نشان مقیاس این سازندگان پژوهشهای نتایج  

 کریدی، مک پژوهش در همچنین  (.2003 ،فلتو هویت هارینگ،) است داده نشان  واالس -الک زوجی سازگاری مقیاس

 پایایی میزان است. آمده بدست 91/0اسپنیر زناشویی روابط کیفیت یاسمق با آن همبستگی میزان (2004) کاهلر و اپستین

 پژوهش در ،30/0 (2003) وفلت هویت هارینگ، پژوهش در کرونباخ( )آلفای درونی همسانی ی شیوه به پرسشنامه این

 در است. آمده بدست 34/0 (1333) هیرسچ و اپستین کریدی، مک پژوهش در و 31/0 (2004) کاهلر و اپستین کریدی، مک

 عاملی تحلیل از روایی، بررسی برای .گرفت قرار بررسی مورد پژوهشگر توسط پرسشنامه  این پایایی و روایی پژوهش این

 .شد هاستفاد تاییدی

 پرسشنامه کیفیت زناشویی  -

 در کریستنسن و الرسن کران، باسبی، توسط شده تجدیدنظر فرم (RDAS) – همکاران و باسبی زناشویی کیفیت مقیاس

 3 و گویه 14 از پرسشنامه این .رود می بکار زناشویی روابط کیفیت میزان سنجش منظور به که است شده ساخته 1335 سال

 را زناشویی کیفیت نمره مجموع در که است شده تشکیل سوال( 3) انسجام و سوال( 5) رضایت سوال(، 1) توافق مقیاس خرده

                                                           
1
 - - Fincham & Beach 
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 اسپینر توسط که دارد سوال 32 مقیاس این اصلی فرم .است باالتر زناشویی کیفیت دهنده نشان باال نمرات و دهند می نشان

  (.2005 میلر، و کودی هولیست، از نقل )به است شده ساخته زناشویی کیفیت مورد در اسپینر و لیوایز نظریه براساس و

 :پرسشنامه هاي مولفه

 سوال تعداد سواالت مقیاس خرده ردیف

 1 1 تا 1       توافق -1

 5 11 تا 9      رضایت-2

 3 14 تا 12    انسجام -1

 :پرسشنامه گذاري نمره

 .باشد می (5 = داریم دائم توافق و 0 = داریم اختالف )همیشه ای نقطه 1 لیکرت طیف بصورت پرسشنامه گذاری نمره

 کیفیت نمره فردی اگر که معنا این به شد محاسبه 84/2 ابزار این برای برش نقطه تمایزات، تحلیل از استفاده با همچنین

 زناشویی کیفیت دارای کند، دریافت نمره این زیر اگر و است خوب زناشویی کیفیت دارای بشود، 84/2 از باالتر او زناشویی

 .شد برآورد درصد 49/98 آن ویژگی و درصد 12/94 پرسشنامه حساسیت همچنین .باشد می ضعیف

 پرسشنامه نمره میزان اساس بر تفسیر() تحلیل

 .یدکن قضاوت زیر جدول اساس بر سپس و کرده جمع  را آمده دست به های رهنم شما تحلیل از روش این اساس بر

 داشته پرسشنامه 10 شما مثال طور به که صورتی در است پرسشنامه یک برای زیر های امتیاز میزان باشید داشته توجه

 کنید 10 ضربدر را زیر های امتیاز باید باشید

 است آمده بدست زیر طریق به پرسشنامه نمرات پایین حد مثال:

 نمره پایین حد = 1 * پرسشنامه سواالت تعداد

 نمرات باالی حد نمرات متوسط حد نمره پایین حد

70 – 35 – 0 

 :پایایی و روایی

 رضایت، توافق، مقیاس خرده سه برای (2005) میلر و کودی هولیست، مطالعه در کرونباخ آلفای شیوه به پرسشنامه پایایی

 .است شده گزارش 30/0 و 80/0 ،93/0 از ترتیب به انسجام

 عامل و ماده 14 برای نمونه کل در زناشویی کیفیت پرسشنامه تنصیف و کرونباخ آلفای ضرایب (،1330) یوسفی پژوهش در

 های ماده همسانی و همگونی از حاکی که (90 )باالی بوده باال و بخش رضایت جنس تفکیک به شده، استخراج چهارگانه های

 .هستند مهپرسشنا

 

 زناشویی کیفیت پرسشنامه تنصیف( و کرونباخ )آلفاي درونی همسانی ضرایب

 پرسشنامه روایی .هستند معنادار آماری نظر از ها همبستگی این است. 91/0 تا 43/0 بین هم با ها مقیاس خرده همبستگی

 زوجین توافق و زوجین همبستگی زناشویی، رضایت قبیل از های سازه بر مبتنی مفاهیم با ارتباط در زناشویی کیفیت ی

  .شد آزمون

 (SISRI) نگیک يپرسشنامه هوش معنو یمعرف

 هیگو 24 یپرسشنامه دارا نیو ساخته شد. ا یطراح نگیتوسط ک 2008( در سال SISRI) نگیک یهوش معنو پرسشنامه

. هر چه فرد یاریو بسط حالت هش یمتعال یآگاه ،یشخص یمعنا دیتول ،یانتقاد یدارد: تفکر وجود اسیمق ریاست و چهار ز

روایی و پایایی : تست هوش معنوی در پژوهش رقیبا  است. یشتریب یهوش معنو یدارا ردیپرسشنامه بگ نیدر ا ینمره باالتر

برآورد شد. روایی صوری و محتوایی مقیاس  88/0( پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 1383و همکاران )

 توسط متخصصان روان شناسی مورد تأیید قرار گرفت.
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 ورزي عشق هاي سبکپرسشنامه -

 مولفه 3 و ماده 45 دارای  پرسشنامه این. است شده تدوین( 1381) استرنبرگ جی رابرت توسط استرنبرگ عشق پرسشنامه

 صورت به و لیکرت روش به ها-به ماده پاسخ که  ماده، 15 دارای ها-مؤلفه این از یک هر. سنجد-می را تعهد و لذت صمیمیت،

 15 و صمیمت اول جمله 15 که. شود-می گذاری-نمره 1،2،3،4،5،1،9،8،3 ترتیب به که( کامل طور به اصال) ای-گزینه 3

. روایی سازه ای سه گانه ی عشق را در دو مطالعه ی جداگانه و کند می منعکس را تعهد آخری جمله 15 و هوس بعدی جمله

. در این پژوهش نیز پس از ترجمه و آماده سازی با استفاده از روش های اعتبار درونی و بیرونی مطلوب به دست آورده است

وانشناسی ( و ضریب با اخذ نظر از متخصصین ر)بررسی روایی مقیاس یاد شده از روش های محتوایی  منظور به، مقیاس

، تعهد و . بدین ترتیب ضرایب همبستگی برای مؤلفه های صمیمیتهمبستگی خرده آزمون ها با نمره ی کل استفاده شد

 به دست آمد که کلیه ی ضرایب در سطح یک صدم معنادار بودند.   99/0، 32/0، 11/0شهوت به ترتیب 

حاصل از روایی و پایانی مقیاس در ج . نتایبه دست آمد 32/0کرونباخ برای کل آزمون پایانی آزمون با استفاده از ضریب آلفای 

 . باشد می( بر روی فرم اصلی مقیاس  1339)، قابل قیاس با نتایج مطالعه استرنبرگ پژوهش حاضر

 

 نتایج

 آمار هاي توصیفی مربوط به متغییرهاي تحقیق (1)جدول 

انحراف  میانگین متغیرها 

 معیار 

 تعداد میانه مد واریانس

 783 37 37 73/73 37/3 37/37 هوش معنوي

شادکامی 

 زناشویی

73/73 77/3 87/32 77 73 783 

 783 37 33 37/32 77/7 73/33 کیفیت زناشویی

 783 133 173 73/337 27/31 13/173 ورزي عشق

 783 77 33 71/33 73/7 73/77 صمیمیت

 783 38 71 78/33 77/8 33/38 هوس

 783 33 73 18/37 77/3 87/33 تعهد

 

، واریانس، انحراف معیار و... ، میانگینکه نشان دهنده باشد میمربوط به اطالعات توصیفی متغیرهای تحقیق  (1)جدول 

 .باشد می

 تحلیل استنباطی 

 تحلیل استنباطی نرمال بودن متغیرها 

 اسمیرنوف_آزمون کولموگروف  (3)جدول 

سطح   Zآماره  متغیرها 

 معناداري 

 نتیجه

 غیرنرمال 002/0 011/0 هوش معنوي

 نرمال 30/0 043/0 شادکامی زناشویی

 غیرنرمال 000/0 111/0 کیفیت زناشویی
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 غیرنرمال 000/0 035/0 ورزي عشق

 غیرنرمال 000/0 081/0 صمیمیت

 غیرنرمال 000/0 111/0 هوس

 غیرنرمال 000/0 033/0 تعهد

 H0 فرضیۀ صفر: متغیر نرمال است:     

 H1 فرضیۀ یک: متغیر نرمال نیست:   

. چنانچه سطح معنی داری باشد میاسمیرنوف با استفاده از سطح معنی داری آزمون  -نتیجه گیری در مورد آزمون گولموگروف

باشد فرضیه صفر تأیید  05/0و چنان چه سطح معنی داری آزمون بزرگتر از  شود میباشد فرضیه صفر رد  05/0آزمون کمتر از 

  P>/05 برای متغیر شادکامی زناشویی  نشان داده شده است سطح معناداری این آزمون 4-4. همانطور که در نگاره شود می

به دست   P <05/0اما در مورد  متغیرهای دیگر   ها را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد. بدست آمده است پس می توان داده

 آمده و نمی توان توزیع دادها را نرمال فرض کرد. 

با توجه به نرمال بودن متغیر وابسته یعنی شادکامی زناشویی که از پیش فرضهای آزمون رگرسیون می باشند می توان در این 

. جهت آزمون فرضیه ها متغیرهایی که نرمال می باشند از آزمون پارامتریک و فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده کرد

 . ای ناپارامتریک باید استفاده کردمتغیرهایی که غیرنرمال می باشند از آزمونه

 تحلیل فرضیه ها 

 .دارد وجود رابطه زوجین شادکامی با معنوي هوش بین  -1

 : باشد میبرای بررسی فرضیه فوق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول زیر 

 شادکامی با معنوي آزمون ضریب همبستگی بین هوش (7)جدول  

  

 

 

 

 

 

 

 Hoرابطه وجود ندارد: هوش معنوی با شادکامی زوجین فرضیۀ صفر: بین 

  1Hرابطه وجود دارد:  شادکامی زوجین با معنوی فرضیۀ یک: بین هوش   

            

و با توجه به  =P 0/ 00بدست آمد که با توجه به سطح معنا داری  235/0با توجه به آزمون گرفته شده ضریب همبستگی 

مورد تأیید قرار می گیرد و فرض   1H(  فرضیۀ >01/0Pکمتر می باشد )01/0اینکه مقدار بدست آمده از ضریب خطا یعنی 

Ho  رابطۀ معناداری وجود دارد.هوش معنوی با شادکامی زوجین رد می شود. یعنی بین متغیرهای 

 

 

 

 

 

 اسپیرمن    آزمون ضریب همبستگی

  هوش معنوی    شادکامی

ضریب  1 235/0

 همبستگی

 سطح معناداری  000/0

 تعداد 384 384
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 دارد وجود رابطه زوجین شادکامی با ورزي عشق هاي سبک بین  -3

 : باشد میبرای بررسی فرضیه فوق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول زیر 

 زوجین  شادکامی با ورزي عشق هاي سبک آزمون ضریب همبستگی بین (3)جدول  

  

 

 

 

 

 

 

 Hoرابطه وجود ندارد: زوجین زوجین  شادکامی با ورزی عشق های سبک بین فرضیۀ صفر: بین

  1Hزوجین رابطه وجود دارد:  شادکامی با ورزی عشق های سبک بین فرضیۀ یک: بین   

            

و با توجه به اینکه  =P 0/ 00با توجه به آزمون گرفته شده  و ضرایب همبستگی بدست آمده و با توجه به سطح معنا داری

رد  Hoمورد تأیید قرار می گیرد و فرض   1H(  فرضیۀ >01/0Pکمتر می باشد )01/0مقدار بدست آمده از ضریب خطا یعنی 

 رابطۀ معناداری وجود دارد.با شادکامی زوجین  ورزی عشق های سبکمی شود. یعنی بین متغیرهای 

 .دارد وجود رابطه زوجین شادکامی با زناشویی کیفیت بین -7

 : باشد میبرای بررسی فرضیه فوق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول زیر 

 

  زوجین شادکامی با زناشویی کیفیت آزمون ضریب همبستگی بین(7)جدول  

  

 

 

 

 

 

 

 Hoرابطه وجود ندارد: کیفیت زناشویی با شادکامی زوجین فرضیۀ صفر: بین 

  1Hرابطه وجود دارد:  شادکامی زوجین فرضیۀ یک: بین کیفیت زناشویی با   

            

و با توجه به  =P 0/ 00بدست آمد که با توجه به سطح معنا داری  135/0با توجه به آزمون گرفته شده ضریب همبستگی 

مورد تأیید قرار می گیرد و فرض   1H(  فرضیۀ >01/0Pکمتر می باشد )01/0اینکه مقدار بدست آمده از ضریب خطا یعنی 

Ho  رابطۀ معناداری وجود دارد.با شادکامی زوجین  کیفیت زناشوییرد می شود. یعنی بین متغیرهای 

 با شادکامی زوجین نقش واسطه اي دارد.  ورزي عشق هاي سبک و معنوي هوش بین رابطه در زناشویی کیفیت-3

 اسپیرمن    آزمون ضریب همبستگی

 شادکامی  ضریب همبستگی    سطح معناداري

 ورزي عشق 323/0 222/2

 صمیمیت 311/0 222/2

 هوس 258/0 222/2

 تعهد 243/0 222/2

 اسپیرمن    آزمون ضریب همبستگی

  کیفیت زناشویی    شادکامی

ضریب  1 135/0

 همبستگی

 سطح معناداری  008/0

 تعداد 384 384
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بر اساس روش سوبل در این فرضیه در روش اول متغیر واسطه اي را وارد معادله رگرسیون نمی کنیم که نتایج به 

 شرح جدول زیر است:

 زوجین شادکامی بر ورزي عشق هاي سبک و معنوي هوش آزمون رگرسیون تاثیر (7)جدول 

و سطح معناداری  322/0و ضریب بتای  R2= 139/0و ضریب تبیین  R = 390/0در این مرحله با توجه به ضریب همبستگی 

درصد از شادکامی زوجین را  13بر شادکامی زوجین تاثیر مثبت دارند و می توانند  ورزی عشق های سبککه  شود میمشخص 

عنوان متغیر واسطه ای وارد معادله رگرسیون شده است و نتایج بدین شرح  ، در مرحله بعد کیفیت زناشویی بهتبیین کنند

 : است

زوجین با نقش واسطه اي  شادکامی بر  ورزي عشق هاي سبک و معنوي هوش آزمون رگرسیون تاثیر(3)ول جد

 کیفیت زناشویی

 

(  افزایش پیدا کرده است و 390/0نسبت به مرحله قبل ) 401/0همانطور که جدول باال نشان می دهد ضریب همبستگی 

درصد افزایش داشته است و سطح معناداری برا کلیه متغیرها از  11درصد به  13ضریب تبیین نیز نسبت به مرحله قبل از 

 و معنوی هوش بین رابطه در زناشویی کیفیت شود میکمتر به دست آمده است. بنابراین مشخص  05/0ضریب خطای 

 .دارد ای واسطه نقش زوجین شادکامی با ورزی عشق های سبک

 

 نتیجه گیري

 .دارد وجود رابطه زوجین شادکامی با معنوي هوش بین  -1

و  =P 00/0بدست آمد که با توجه به سطح معنا داری  235/0در این فرضیه با توجه به آزمون گرفته شده ضریب همبستگی 

مورد تأیید قرار گرفت و   1H(  فرضیۀ >01/0Pکمتر می باشد )01/0با توجه به اینکه مقدار بدست آمده از ضریب خطا یعنی 

نتیجه این فرضیه با نتایج  رابطۀ معناداری وجود دارد.هوش معنوی با شادکامی زوجین غیرهای مشخص شد که بین مت

 شناس، حق پیلتن، نژاد، ضمیری ،(1334) حسینی و نیا کوروش حیدری، ،(1331) کرمانی و رضایی پژوهش های محمد

 همسو است. (2019)  وبردلی نفت ،(2013)  هوگی و استارکس ،(1332) اکابری و تبرایی

 متغیر وابسته

 شادکامی زوجین

ضریب بتاي  Fمقدار  R2مقدا  Rمقدار 

 غیر استاندارد

 ضریب بتاي

 استاندارد شده

مقدار 

دوربین 

 واتسون

سطح 

 معناداري 

 114/0 19/2 085/0 054/0 14/30 139/0 390/0 هوش معنوي

 هاي سبک

 ورزي عشق

   090/0 322/0  000/0 

 متغیر وابسته

 شادکامی زوجین

ضریب بتاي  Fمقدار  R2مقدا  Rمقدار 

 غیر استاندارد

 ضریب بتاي

 استاندارد شده

مقدار 

دوربین 

 واتسون

سطح 

 معناداري 

 019/0 19/2 131/0 083/0 31/24 115/0 401/0 هوش معنوي

 هاي سبک

 ورزي عشق

   013/0 230/0  000/0 

 000/0  193/0 124/0    کیفیت زناشویی 
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 خمودگی، و رکود و تالش افزایش باعث امر این دهد، انجام هایی فعالیت و سالمت و معنویت ویژه به کارکنان در انگیزه ایجاد

 شغلی فرسودگی و روانی فشارهای از جلوگیری خدمات، کیفیت بهبود رضایتمندی، سطح و ها تنش کاهش خالقیت، ابتکار،

 برخورد و خدا به توکل معنویت، تقویت به پرسنل مالی تامین با پرسنل بین در امیدواری افزایش رسد می نظر به. گردد می

 فرصت نبودن فراهم عدالت، رعایت عدم همچنین. کند کمک معلمان به تر مناسب و بهتر گیری تصمیم ها، آن روانی سالمت

 یک در و کاهش را معلمان شغلی خطر به را روان سالمت و افراد برای رضایت غیرمنطق، های تبعیض وجود شکوفایی های

 (.  1381 سلیمی،) اندازد می و سالمت ارتباط درباره فراتحلیل

 پذیرند، می را اعمالشان مسئولیت همیشه و کنند نمی سرزنش چیزی هر برای را دیگران هرگز باال معنوی هوش به افراد

 مورد در خوبی حس که این برای و باشند چیزی هر مالک توانند نمی که اند کرده درک ندارند، دادن دست از برای را چیزی

 معنوی هوش با افراد برای که خصوصیاتی به توجه با(.  1385 سهرابی،) ندارند دیگران تأیید به نیازی باشند داشته خودشان

شادکامی  باال معنوی هوش با زوجها که گرفت نتیجه چنین توان می آوردیم دست به فرضیه این از که نتایجی و شد ذکر باال

 زناشویی باالتری دارند. 

 دارد وجود رابطه زوجین شادکامی با ورزي عشق هاي سبک بین  -3

 در این فرضیه با توجه به آزمون گرفته شده  و ضرایب همبستگی بدست آمده و با توجه به سطح معنا داری

00/0 P=  01/0و با توجه به اینکه مقدار بدست آمده از ضریب خطا یعنی( 01/0کمتر می باشدP< فرضیۀ  )1H   مورد تأیید

نتایج این  رابطۀ معناداری وجود دارد.با شادکامی زوجین  ورزی عشق های سبکقرار گرفت و مشخص شد بین متغیرهای 

 و فر آرین ،(1333) روگوشوئی عباسزاده ،طباطبایی زاده رسول ،آباد ابراهیم اصغری فرضیه با نتایج پژوهش های صالیانی،

 امان ،(1331) حیدری و عسگری ،دغاغله ،(1333) صابری و دانا هدایتی ،(1331) کرمانی و رضایی محمد ،(1338) رسولی

 و نادری ،(1330) نسب هاشمی و الدینی تاج نسب، رستمی الحوائجی، باب ،(1331) نکوئی و غوابش ،تشکر ،اصالنی ،الهی

 همسو است. (2003)  دیانا و فیشر فینگ، کرافورد، ،(2003)  دانا و فیشر فینگ، کرافورد، ،(2009)  اینگلز ،(1388) حیدری

های متفاوتی مانند تامین آرامش و آسایش،  ازدواج، نوعی پیوند اجتماعی صمیمانه و عمیق میان زن و شوهر است که با انگیزه

جنسی، بقای نسل، تکمیل و تکامل فردی و اجتماعی، سالمت و امنیت فردی و اجتماعی و تامین نیازهای تامین نیازهای 

تواند سالمت جسمانی، روانی و شادمانی را برای زوجین به ارمغان آورد که در این  گیرد و می اجتماعی صورت می -روانی

 که عاطفی شدید احساس یک ت زناشویی همراه عشق با. رضایداشت صورت زوجین احساسی مطلوبی از ازدواج خود خواهند

 بیشتر استحکام و به پابرجایی و می گردد زوجین میان رضایت به منجر و می گیرد صورت جنس مخالف به نسبت معموال

(. با توجه به نتایج فرضیه چنین می توان جمع بندی کرد که رضایت 1334جعفر زاده فدکی،) کندمی  کمک خانواده بنیاد

 .شود میزناشویی نیاز به احساس عاطفی دارد که به وسیله عشق این امر محقق 

 .دارد وجود رابطه زوجین شادکامی با زناشویی کیفیت بین -7

و  =P 00/0بدست آمد که با توجه به سطح معنا داری  135/0در این فرضیه با توجه به آزمون گرفته شده ضریب همبستگی 

مورد تأیید قرار گرفت و   1H(  فرضیۀ >01/0Pکمتر می باشد )01/0با توجه به اینکه مقدار بدست آمده از ضریب خطا یعنی 

این فرضیه با نتایج پژوهش  نتایج رابطۀ معناداری وجود دارد.کیفیت زناشویی با شادکامی زوجین مشخص شد بین متغیرهای 

 (1333) وسلیمانیان ابراهیمی محمدزاده ،سعیدی ،(1400) قدمی و محمدی ،انجه ،(1400) قبادی و احمدی ،های کرمی

 همسو است.

خانواده اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی در تاریخ بشری است و ازدواج حساس ترین تعهد عاطفی است که انسان برای 

و داشتن روابط زناشویی موفق نه تنها  برخورداری از آرامش روانی و روابط صمیمی آن را می پذیرد. کیفیت زندگی مناسب

تاثیر بسزایی بر خوشبختی و سعادت فرد و خانواده دارد بلکه فواید بی شماری هم برای جامعه دارد. در واقع حیات و سالمت و 

واده سعادت خانواده بر مهم ترین بخش آن یعنی کیفیت زندگی بستگی داشته و استحکام و پویایی جامعه به ثبات و تعادل خان

 (.1335محرابی و عظیمی، ) داردبستگی 
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با توجه به مباحث مطرح شده و نتیجه این فرضیه می توان جمع بندی کرد که اگر کیفیت روابط زناشویی باالتر باشد یعنی 

 ، عشق و روابط عاطفی بین دو زوج بیشتر باشد شادکامی زناشویی آنها نیز باالتر می رود. صمیمیت

 

 با شادکامی زوجین نقش واسطه اي دارد.  ورزي عشق هاي سبک و معنوي هوش بین رابطه در زناشویی کیفیت-3

نسبت به مرحله قبل  401/0در این فرضیه با وارد کردن متغیر کیفیت زناشویی به عنوان متغیر واسطه ای ضریب همبستگی 

درصد افزایش داشت و سطح  11درصد به  13(  افزایش پیدا کرده است و ضریب تبیین نیز نسبت به مرحله قبل از 390/0)

 هوش بین رابطه در زناشویی کمتر به دست آمد. بنابراین مشخص شدکیفیت 05/0معناداری برا کلیه متغیرها از ضریب خطای 

 ،کرمی های پژوهش نتایج با فرضیه این نتایج .دارد ای واسطه نقش زوجین شادکامی با ورزی عشق های سبک و معنوی

 .است همسو( 1333) وسلیمانیان ابراهیمی محمدزاده ،سعیدی ،(1400) قدمی و محمدی ،جهان ،(1400) قبادی و احمدی

. دارند رضایت و شادمانی احساس بودن هم با و با یکدیگر با ازدواج از شوهر و زن آن در که است وضعیتی زناشویی شادکامی

 زناشویی رابطه در را همسرشان و انتظارات نیازها توجهی قابل میزان به بتوانند شوهر و زن که آید می پدید احساس زمانی این

فرد می تواند باعث افزایش کیفیت روابط زناشویی  ورزی عشقبنابراین می توان نتیجه گرفت هوش معنوی و  .کنند برآورده

 شود و این کیفیت باالی روابط زناشویی باعث افزایش شادکامی زناشویی شود. 
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