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معلمان زن  با سالمت روان و رضایت زناشویی رابطه هوش معنوی بررسی

 شهر مشهد 6متأهل مدارس ناحیه 

 
 

 2، مجید علیجان1سحر رجب زاده 

 

 

 

 ارشد روانشناسی عمومی، موسسه آموزش عالی پارس رضوی، گناباد، خراسان رضوی،ایران. دانشجوی کارشناسی 1
 تهران، ایران. خوارزمی، شگاهدان دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، 2

 

 

 

بيش از اجتماع مين سالمت و تعادل رواني معلمان أت: چکيده

هدف لذا  .توجه و با اهميت است ساير طبقات اجتماعي مورد

ررسي رابطه هوش معنوی و رضايت زناشويي با اين پژوهش ب

شهر مشهد بود.  6سالمت روان معلمان زن متأهل مدارس ناحيه 

نفر از معلمان مدارس شهر مشهد بودند  051ش ی پژوهنمونه

-که به صورت نمونه گيری تصادفي انتخاب شدند. برای جمع 

، هوش GHQ28نامه سالمت عمومي  ها از پرسشآوری داده

-معنوی عبداهلل زاده و رضايت زناشويي انريچ استفاده شد. داده

های به دست آمده با روش آماری توصيفي از نوع همبستگي 

دهد نتايج اين مطالعه نشان ميتجزيه و تحليل قرار گرفتن.  مورد

که بين  متغيرهای هوش معنوی، رضايت زناشويي و سالمت 

توانند پيش بيني روان رابطه وجود دارد و اين دو متغير مي

 کننده سالمت روان باشند. 

هوش معنوی، رضايت زناشويي، سالمت روان،  :يديکل واژگان

 معلمان زن
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 همقدم

های مترقي وجود دارد، پژوهش در زمينه ها و خطوط پژوهش که در کشوريکي از بارزترين و برجسته ترين برنامه          

ترين مشاغل جهان است و حضرت ترين و مقدس(. معلمي از قديمي0836های دنيای معلمي است )شيرزاد، شناخت ويژگي   

ی معلمي نيازمند حرفه«. ای به من آموخت مرا عبد خويش ساختآن کس که کلمه»گويد: السّالم درباره معلم ميعلي عليه

از  (.0831اندازد )حميد، آموزان را به مخاطره ميباشد و نبود امکانات الزم، سالمت روان معلمان و دانشامکانات محيطي مي

جا که سالمت روان يش چشمگيری يافته و از آنهای رواني همانند مشکالت جسماني، افزااختالالت و بيماریآنجايي که امروزه 

اهميت فراواني دارد، الزم است که مسايل عاطفي و رواني اين قشر عظيم جدی تلقي شده و  معلم به خصوص معلمان زنقشر 

 .مورد رسيدگي قرار گيرد

 

اند، عوامل کردهسالمت روان از جمله مفاهيم مهم و اساسي در روان شناسي است که محققان زيادی به آن توجه 

ثير قرار دهد. معلمان به عنوان يک رکن اساسي در نظام آموزش و پرورش کشور، تواند سالمت روان افراد را تحت تأمختلفي مي

توانند در پيشبرد اهداف نظام آموزشي موفق باشند که از سالمت رواني الزم برخوردار باشند )ذوقي و همکاران، زماني مي

0831.) 

آيند، اما با اطمينان بااليي از افراد هر جامعه و بالطبع بيشتر کارکنان هر سازمان جزء بيماران رواني به حساب نمي اگرچه درصد

باشند و توان گفت که اکثريت افراد سالم هر جامعه به درجات مختلف از حد نهايي رشد و تکامل بالقوه خود دور ميمي

 (.0833اسند )ساعتچي، شنتواناييهای بالقوه خود را به خوبي نمي

شود و نه فقط يک مسئله خاص و يا ناراحتي دار مربوط ميهای دراز مدت و ريشهبه هر حال، فشار رواني به بيماری           

های اخير بيانگر وجود اختالالت رواني در سطوح حقيقات انجام شده در سالت (.0830گذرا که کامال آشکار است )زندی پور، 

  .باشدمي مانمعلمختلف 

های کاری زياد بوده و در معرض خطر تهديد سالمت روان های خدماتي ديگر تحت تأثير فشارمعلمين هم همچون شغل           

 0(. رانگين0835های روان تني، افسردگي و ساير اختالالت دچار شوند )خزايي، توانند دچار بسياری از بيماریمي     باشند و مي

معلم خوب بايد از لحاظ  -1معلم خوب، کودکان و جوانان را دوست دارد.  -0کند: و سالم را به اينگونه توصيف ميمعلمين خوب 

معلم بايد رابطه ميان تعليم و تربيت و سالمت رواني را بداند )به نقل از  -8رواني سالم و رفتارهای او سرمشق کودکان باشد. 

 (. 0831شاملو، 

اني، درست زندگي کردن، ارتقای روابط شخصي با ديگران و حتي رضايت زناشويي مناسب بين برای رسيدن به سالمت رو

گويد: سالمت روان در حيطه فردی، اجتماعي و (. سازمان بهداشت جهاني مي0831باشد )طهماسب پور، همسران ضروری مي

 (. 0830باشد )آزاد و آزادی، زناشويي الزمه يک زندگي مفيد مي

                                                           
Rankin .1  
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يکي از ثمرات مهم رضايت زناشويي ايجاد و تقويت نشاط رواني در بين معلمان است )فرميهني فراهاني، توان گفت مي

(. رضايت زناشويي زماني 0833دهد )نوابي نژاد، ی سالم با پيوند زناشويي محکم و مقتدر، به تداوم خود ادامه مي(. خانواده0865

ت زناشويي دارد با آنچه که وی در ذهن خود انتظار دارد نزديک يا حاصل مي شود که شرايطي که هم اکنون فرد در رضاي

 (. 1111، 1هماهنگ باشد )وينچ

عاطفي، عوامل   -ند: عوامل شناختي، عوامل هيجانيعواملي را در رضايت زناشويي موثر دانسته ا»( 1111)8مطالعه فينچام و بيچ

های ارتباطي و رابطه جنسي )به نقل از مهارتود فرزند، استرس، فيزيولوژيکي، الگوهای رفتاری، حمايت اجتماعي، خشونت، وج

 «.  (0833شاه سياه و همکاران، 

شود به د تحليل گری: اين رويکرد مربوط ميرويکر -0اند: های مختلفي درباره رضايت زناشويي صحبت کردهرويکرد        

دوسوگرايانه  -ستگي اضطرابيثل افرادی که در کودکي دلببرد مکودکي که همان تجارب را به رابطه زوجي ميتجارب دوران 

ها و رويکرد رفتارگرايي: يادگيری رفتار -1(. 0833)فيست، د شونای ميهای ازدواج دچار مشکالت رابطهاند که در سالداشته

، 1شود )شولتزياصول غلط و داشتن نگاه پاداش و اجتناب در زندگي مشترک منجر به سرزنش و اعمال فشار به يکديگر م

0833 .) 

شود که ها هم موثر است و باعث ميی آنپژوهشگران باور دارند که وقتي زوجين عقايد مذهبي دارند در استحکام خانواده  

باشد مفهوم هوش شناسان ميفرد ديدگاه هدفداری نسبت به کل هستي داشته باشد، مفهومي که امروزه مورد توجه روان

ين معنويت و هوش معنوی در اين است که: معنويت جست و جويي برای يافتن عناصر مقدس، معنايابي، فرق ب است. 5معنوی

واند تها است که ميها و ظرفيتهشياری باال و تعالي است در حالي که هوش معنوی شامل توانايي استفاده از چنين توانايي

 (.0836به نقل از رجايي، ؛  61111)ايمونز  بيني کندکارکرد و سازگاری فرد راپيش

و همکاران،  زوجيني که هم مذهب و هم عقيده هستند از رضايت زناشويي و زندگي بهتری برخوردارند )خداياری فرد        

ای از وجود انسان است که به آن انسانيت مي بخشد. معنويت جنبه»( دريافت: 1110) 3اسوينتون (.1111؛ ماهوني، 0836

دهند در ارتباط است و به فرد در رويارويي و پستي و بلندی های با اهميتي که به زندگي فرد معنا و جهت ميمعنويت با ساختار

  «.کندهای زندگي کمک مي

چينند که همين شيوه منجر به زندگي مطلوب افرادی که هوش معنوی بيشتری دارند زندگي خود را بر اساس قوانين معنوی مي

 (. 0831)باقری و همکاران، شود و موفق برای آنان مي

                                                           
2 .Winch 
3. Fincham & Beach 
4 .Schultz 
5 .Spiritual intelligence 
6 .Emmons 
7 .Swinton 
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( از جمله اولين صاحب نظراني است که پنج مؤلفه را برای هوش 1111) 3های مختلف برای هوش معنوی: آمونزديدگاه       

های معنوی از ( توانايي ورود به حالت1( فرا گذشتن از دنيای جسماني و مادی و متعالي کردن آن. 0کند: معنوی پيشنهاد مي

( داشتن بخشش، 5( استفاده از منابع معنوی در جهت حل مسائل زندگي. 1( مقدس کردن روابط زندگي روزانه. 8هشياری. 

 سپاسگذاری، فروتني، احساس شفقت و...

توانيم به واسطه هوش معنوی به حل مشکالت معنايي و ( نيز معتقدند که مي1111) 3از نظر ديدگاه زوهار و مارشال        

باشد قرار تر ميتر و وسيعمان را در بافتي که از لحاظ معنادهي غنيتوانيم اعمال و زندگيازيم و با استفاده از آن ميارزشي بپرد

 ها روش و راه زندگي معنادارتری را بيابيم. دهيم و به کمک آن

( 1( ظرفيت انعطاف پذيری. 0ند: اهای يک هوش معنوی خوب رشد يافته را اين گونه بيان داشتهزوهار و مارشال نشانه        

( 5( ظرفيت رودررويي با درد و متعالي کردن آن. 1( ظرفيت رويارويي با رنج و استفاده از آن. 8درجه بااليي از خودآگاهي. 

ا يا ( گرايش آشکار به پرسيدن چر3( کل نگر بودن. 3( عدم تمايل به آزار و اذيت. 6ها. های الهام گرفتن از رويا و ارزشويژگي

های اساسي مستقل از ريز بودن که فعاليت برخالف عرف را تسهيل مي کند. همچنين شود؟ و جست و جوی پاسخچه مي

يادگيری و بازشناسي و گوش دادن به صدای دروني، متفکر بودن، باالبردن خودآگاهي، آموختن از اشتباهات و صداقت داشتن با 

 (. 1110، 01شود )نوبلخود باعث افزايش هوش معنوی مي

درگير شدن در بعد هوش معنوی به نحوی با جنبه کلي رضايت زناشويي و خانوادگي مرتبط است )به نقل از سليمانيان،          

(. عوامل مختلفي با رضايت زناشويي مرتبط هستند مثل صميميت معنوی و صميميت رواني. صميميت معنوی: نياز به 0833

ها و باورهای اخالقي، معنای وجود، زندگي پس از مرگ، يد با همسر هست که به نوعي با ارزشسهيم شدن افکار، احساسات، عقا

رابطه فرد با خدا با يک قدرت برتر، رابطه فرد با طبيعت و جايگاه فرد در دنيا ارتباط دارند. صميميت رواني: نياز به بيان و در 

ها، مشکالت و ها، شک و ترديدها، نا امنيآتي و نيز ترس، نگراني هایها و طرحميان نهادن اميدها، روياها و خيال پردازی

تعارضات دروني با همسر يا يک دوست. در اين ميان رويکردهای مختلفي در حيطه سالمت روان وجود دارند. مکتب رفتارگرايي 

گيری تعريف مشاهده و اندازه ها و محيط وابسته است و اين الگو سعي دارد رفتار قابلمعتقد است که سالمت رواني بر محرک

کند. بنابراين سالمت رواني رفتاری است که با محيط سازگاری دارد. در مقابل مکتب رفتارگرايي، مکتب روان تحليلي معتقد 

 مي باشد.  "فرامن"، "من"، "نهاد"است سالمت رواني کنش متقابل و موزون بين سه ساخت مختلف شخصيت از جمله: 

توانند آيند که اگر حل نشوند، ميهای جدی و مکرری به وجود ميآغازين رابطه زناشويي، عدم توافقروزهای از همان          

(.  با وجود اين آمار طالق که معتبرترين 1111، 00رضايت و ثبات زناشويي را با تهديدی جدی مواجه کنند )تالمن و هاسيانو

                                                           
8 .Amons 
9 . Zohar & Marshall 
10. Nobel 
11 .Tallman & Hsiao 
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-يابي نيست )روزنآن است که رضايت زناشويي به آساني قابل دست ( نشانگر0831، 01شاخص آشفتگي زناشويي است )هالفورد

 (.1111، 01، مايرز و هاتي08گراندون

باشد. استان مي 03530در کل کشور  0835های ثبت شده در بهمن بنابر گفته سايت سازمان ثبت احوال کشور طالق        

طالق، در رتبه دوم قرار دارند. کم ترين آمار مربوط به استان  0535طالق، رتبه اول و استان خراسان رضوی با  8613تهران با 

، طالق های ثبت شده 11.333خراسان رضوی ازدواج های ثبت شده در ، 35طالق. در نه ماهه سال  63باشد با ايالم مي

  باشد.مي 816ونسبت ازدواج به طالق در اين استان  01.510

در پژوهشي به بررسي  (0830بر اساس مطالعات حميد ) لفي صورت گرفته استدر زمينه اين پژوهش مطالعات مخت         

رابطه سالمت روان و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه پرداختند. نتايج نشان 

 داد بين سالمت روان و هوش معنوی با تاب آوری، رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

-ها نشان ميهای علمي درباره تأثير هوش معنوی در سالمت رواني انسان( انجام داد: يافته0833در تحقيقي که بخشاني )      

رضايت زناشويي،  (1111) 05بر طبق گفته گريف آورند.معنوی، کم تر به انحرافات روی ميبا درجات باالی هوش دهدکه افراد 

دهد، برای ( نشان مي1115) 06ملکرد سالم نهاد خانواده است.موسسه آگاهي سنجي پروديوهای عتعيين کنندهترين يکي از مهم

 (.1101هوش معنوی الزم يکديگر هستند )شريف زاده،  ،رسيدن به يک زندگي شاد و همراه با سالمتي رواني

تعديل کننده ارتباط بين  ( در پژوهشي با عنوان معنويت شخصي به عنوان يک1111) 03، هندل و فنزل03فابريکاتور         

سليماني و  تحقيقات باشد.ميرضايت مندی کلي زندگي تأثيرگذار زا و سالمت رواني، آشکار کردند که معنويت بر عوامل استرس

کند رضايت زناشويي، تحت تأثير عوامل متعددی از جمله نحوه تفکر، ادراک فرد از خود و ديگران، مي    ( بيان 1113محمدی )

 .ها و... قرار داردهای شخصيتي، هيجانرات فرد از زندگي، ويژگيانتظا

 روش پژوهش

های مورد مطالعه، هوش معنوی، گيرد. متغيرهای توصيفي از نوع همبستگي قرار ميی طرحطرح پژوهشي در زمره            

نفر  051مشهد که  6مدارس ناحيه  ی آماری اين پژوهش معلمين زن متأهلسالمت روان و رضايت زناشويي هستند. جامعه

 باشند و در اين پژوهش از روش نمونه گيری تصادفي استفاده شده است.مي

 های ذيل استفاده گرديد.ها از پرسش نامهبرای جمع آوری داده

                                                           
12 .Halford 
13 .Rosen Grandon 
14 .Myears & Hattie 
15 .Greeff  
16 .Pursuits 

Fabricator .17 
18 .Handle & Fenzel 
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نامه پرسش است. شده انتخاب انريچ پرسشنامه زناشويي، رضايت ميزان بررسي برای: 19پرسشنامه زوجی انریچ-الف        

زوج متأهل اجرا شد. ضريب آلفای پرسشنامه  15510روی  1111در سال  11زوجي اينريچ توسط ديويد السون و امي السون

، 31/1، 31/1، 36/1های رضايت زناشويي، ارتباط، حل تعارض، و تحريف آرماني به ترتيب از اين قرار است برای خرده مقياس

بوده است. و ضريب آلفای  31/1، 31/1، 30/1، 36/1هر خرده آزمون به ترتيب  و اعتبار بازآزمايي پرسشنامه برای 38/1

-مي 33/1آلفا  11)با حذف سؤال  63/1نفر(( به ترتيب برابر با  381زوج )) 865با تعداد  (0833پرسشنامه در پژوهش آسوده )

 به دست آمد. 33/1، و61/1، 33/1شود(، 

-ساخته شده، از جمله شناخته شده 11: اين پرسشنامه که توسط گلدبرگ(GHQ-28) 21پرسشنامه سالمت عمومی-ب       

اشد. در اين مجموعه فرم بدر دسترس مي 61و  81، 13، 01های ترين ابزارهای غربالگری اختالالت رواني است که به صورت فرم

 آن ارائه گرديده است. سؤالي  13

ايران و کشورهای مختلف هنجاريابي شده است. در يک مطالعه اين  پرسشنامه حاضر استاندارد بوده و در جمعيت مختلفي در

بوده و ضرايب همبستگي بين  55( سنجيده شد که ضريب همبستگي دو آزمون MHQپرسشنامه همزمان با يک آزمون موازی )

شد. اين مطالعه بر روی جامعه بابود که بيانگر اعتبار باالی آن مي 33/1تا  31/1های اين پرسشنامه با نمره کل بين خرده آزمون

(. همچنين اين آزمون از پايايي بااليي برخوردار است که مقدار آلفا محاسبه شده 0831)تقوی،  آماری دانشجويي اجرا شده بود

 باشد )همان منبع(.مي 31/1های آن برای کل گويه

زاده هنجاريابي شده است. اين توسط عبداهلل 0833سشنامه در سال اين پر: پرسشنامه هوش معنوي عبداهلل زاده-ج      

گويه نيز درباره  03و  "درک و ارتباط با سرچشمه هستي"گويه درباره 01گويه است و عامل اول آن  با  13پرسشنامه حاوی 

ا حدودی ای و از کامال موافقم، موافقم، تمطرح شده است پاسخ آن به صورت پنج گزينه "زندگي معنوی يا اتکا به هسته دروني"

بدست  33/1شرکت کننده انجام شده است  131باشد. پايايي اين پرسشنامه که بر روی مي   موافقم، مخالفم تا کامال مخالفم 

ها با نظر متخصصان تأييد شد، از تحليل عاملي نيز استفاده آمد. برای بررسي روايي عالوه بر روايي صوری و محتوايي که سؤال

 بود. 8/1ها باالی لشد و همبستگي کليه سؤا

       

 هایافته

 از يک کدام از اينکه و هاداده تحليل و تجزيه چگونگي منظور به هابودن داده نرمال آزمون ابتدا هاداده تحليل و تجزيه در    

 در نتيجه است، طبيعي توزيع متغيرها توزيع که داد نشان نتايج گرديد، انجام ود،ش استفاده ناپارامتری يا و پارامتری هایآزمون

  .شد استفاده پارامتری هایآزمون از هاداده تحليل و تجزيه در

                                                           
Four ENRICH couple scale. 19  

20 .David Olson & Amy Olson  

General Health Questionare. 21  

Goldberg. 22  
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 جود دارد.بين هوش معنوي و رضایت زناشویی با سالمت روان رابطه وفرضيه اول پژوهش:         

آزمون مورد استفاده برای فرضيه اول پژوهش، آزمون همبستگي پيرسون و آزمون رگرسيون خطي ساده مي باشد. نتايج مربوط 

 ذکر شده است.  0به تجزيه و تحليل آزمون همبستگي پيرسون برای متغيرهای فرضيه اول پژوهشي در جدول 

 

 وهشماتريس همبستگي متغيرهای فرضيه اول پژ( 0جدول)

 0 1 8 1 5 6 3 

       1 عالئم جسمانی

      1 23/0** عالئم اضطرابی

     1 585/0** 139/0* کارکرد اجتماعی

    1 113/0** 119/0** 950/0** عالئم افسردگی

   1 820/0** 159/0** 852/0** 133/0** سالمت عمومی کلی

  1 188/0* 182/0* 112/0 125/0 032/0 هوش معنوی

 1 -513/0** -229/0** -292/0** -225/0** -225/0** -200/0** ت زناشوییرضای 

**: Sig=0/01 

*: Sig= 0/05 

 کل نمره و يکديگر با عمومي سالمت هایمقياس خرده معنادار و مثبت همبستگي دهنده نشان فوق، جدول نتايج

 بيني پيش در( زناشويي رضايت و معنوی هوش) مستقل متغيرهای قدرت تعيين برای و ادامه در. باشد مي عمومي سالمت

 خواهد ذکر ادامه در آن نتايج که است شده استفاده ساده خطي رگرسيون تحليل آماری روش از( روان سالمت) وابسته متغير

 متغير روان سالمت و بينپيش متغيرهای زناشويي، رضايت و معنوی هوش متغيرهای فرضيه اين برای رگرسيون محاسبه در. شد

 ذکر جدول چند در پژوهش اول فرضيه برای ساده خطي رگرسيون معادله از حاصل خروجي نتايج. دهندمي تشکيل را مالک

 که R مقدار 1 جدول به توجه با. دهدمي نشان را مالک و بين پيش متغيرهای بين خطي رابطه ميزان جدول اولين. است شده

 با برابر باشدمي( روان سالمت) مالک متغير با زناشويي رضايت و معنوی وشه متغيرهای بين خطي ارتباط ميزان دهنده نشان
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 هوش متغيرهای يعني است آمده بدست ∆2R=136/1 خالص تبيين ضريب و 2R=133/1 تبيين ضريب و است درصد 515/1

 .کنندمي تبيين را روان سالمت واريانس از درصد 13/1 حدود جمعا زناشويي رضايت و معنوی

 

 سالمت روان بر هوش معنوی و رضايت زناشويي ونيرگرس ليتحل جينتا (1) جدول

 

 (R∆2ضریب تبیین خالص ) (2Rضریب تبیین ) (Rضریب همبستگی چندگانی ) مدل

1 222/0 535/0 581/0 

 

 بين پيش متغيرهای بين رابطه بودن خطي اثبات پي در (8) جدول رگرسيون تحليل و تجزيه نتايج ديگر خروجي

 جدول در شده داده نشان معناداری سطح به توجه با. باشدمي( روان سالمت) مالک متغير و( زناشويي رضايت و نویمع هوش)

 با خطي رابطه معناداری شکل به فرضيه اين در مالک و بين پيش متغيرهای بين رابطه که گفت توانمي( Sig=0/01) فوق

 .دارند يکديگر

 

 منظور بررسي وجود رابطه خطي بين متغيرهای پيش بين با متغير مالک ( تحليل واريانس رگرسيون به8) جدول

مجموع   مدل

 مجذورات

 (Sig)معناداری  F (2Mمیانگین مجذورات ) (Dfدرجه آزادی )

 01/0 2/51 5/2588 5 5/2588 رگرسیون 1

 1/30 152 1/11958 باقیمانده

  155 3/11111 مجموع 

 

( روان سالمت) مالک متغير بيني پيش رگرسيون معادله نوشتن برای الزم مقادير ندهده نشان( 1جدول ) بعدی خروجي

 رگرسيون ضرايب ترتيب به( β) ستون در جدول، اين در. باشدمي( زناشويي رضايت و معنوی هوش) بين پيش متغيرهای روی از

 استاندارد مقدار همان يا بتا ،(β) ستون ضرايب معيار خطای شامل نيز خروجي اين هایستون بقيه. است شده ارائه ثابت مقدار و

 متغير متغير در( SD) استاندارد انحراف يک اندازه به تغيير ازای به وابسته متغير در تغيير ميزان دهنده نشان که ضرايب شده

 و( t) آماره.  دهد مي نشان را مستقل متغير و وابسته متغير تر قوی رابطه باشد بزرگتر آن مطلق قدر چه هر که است، مستقل

(Sig )ستون ضرايب از يک هر تساوی فرض آزمون جهت (β )سطح سوال اين در که جايي آن از. است شده ارائه صفر عدد با 
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 باشد، مي( 10/1) زناشويي رضايت متغير در صفر مقدار با ثابت مقدار و رگرسيون ضرايب تساوی آزمون( Sig) معناداری

 اين اينکه به توجه با حال عين در شود؛ مي رد متغير اين در صفر مقدار با ثابت مقدار و گرسيونر ضرايب تساوی فرض بنابراين

 .شود مي حذف رگرسيون معادله از بنابراين و تأييد متغير اين برای مذکور فرض باشد،مي( 56/1) معنوی هوش متغير در مقدار

 

 های مشترک در معادله رگرسيون(: جدول عامل1) جدول

 معناداري β Beta Tخطاي معيار  Β  مدل

 10/1 0/3  3/5 1/16 عدد ثابت 1

 10/1 -3/6 -58/1 00/1 -30/1 رضايت زناشويي

 56/1 53/1 115/1 165/1 183/1 هوش معنوی

 

 : نوشت صورت بدين را وابسته متغيير رگرسيوني معادله توانمي مشترک های عامل يا کوافيشنت جدول به توجه با

 (-1/30) زناشويي رضايت( + 1/16) ثابت مقدار( = معنوی هوش زناشويي، رضايت) روان سالمت رگرسيوني معادله

 

 فرضيه دوم: بين هوش معنوي و سالمت روان رابطه وجود دارد          

و تحليل . نتايج تجزيه باشدمي همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي سادهپژوهش، آزمون  فرضيه دومآزمون مورد استفاده در 

 آمده است.( 5) در جدول اين سؤالمورد مطالعه در  دو متغيربرای  همبستگي پيرسون

 : ماتریس همبستگی هوش معنوی و سالمت روان(5) جدول

 هوش معنوی 

 (Sigسطح معناداری ) (rهمبستگی پیرسون )

 5/0 03/0 عالئم جسمانی

 08/0 12/0 عالئم اضطرابی و اختالل خواب

 01/0 11/0 اعیکارکرد اجتم
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 09/0 182/0* عالئم افسردگی

 09/0 188/0* سالمت عمومی کلی

، مقدار ضريب همبستگي پيرسون بين متغير هوش معنوی و عالئم افسردگي برابر است با (0بر اساس اطالعات جدول )       

(035/1R=و با ) دار و از نوع معني  %35در سطح اطمينان  اين رابطه 15/1ها کوچکتر از لفهتوجه به مقدار خطای معيار اين مؤ

( رابطه معني =033/1Rدهد که بين هوش معنوی با نمره کلي سالمت عمومي )باشد. جدول فوق همچنين نشان مييمستقيم م

 هایها رابطه معناداری بين هوش معنوی و خرده مقياسنتايج تجزيه و تحليل داده ( وجود دارد، %35ينان داری )در سطح اطم

دهد. در فرضيه دوم عالئم جسماني، عالئم اضطرابي و اختالل خواب و کارکرد اجتماعي از پرسشنامه سالمت عمومي نشان نمي

پژوهش برای تعيين قدرت متغير مستقل )هوش معنوی( در پيش بيني متغير وابسته )سالمت روان( از آزمون آماری رگرسيون 

 سالمت روانپيش بين و  هایمتغيرهوش معنوی،  رمتغي رسيون برای اين فرضيهدر محاسبه رگ خطي ساده استفاده شده است.

هوش  هایکه نشان دهنده ميزان ارتباط خطي بين متغير Rمقدار ( 1) جدولبا توجه به  . دهندميمتغير مالک را تشکيل 

و ضريب تبيين خالص  2R=185/1درصد است و ضريب تبيين  033/1برابر با  باشدمي( سالمت روان) کو متغير مالمعنوی 

113/1=2R∆   کنند.را تبيين ميسالمت روان  درصد از واريانس 11/1حدود  هوش معنویبدست آمده است يعني متغير 

 سالمت روان بر هوش معنوی ونیرگرس لیتحل جینتا: (6) جدول

 (R∆2ضریب تبیین خالص ) (2Rضریب تبیین ) (Rضریب همبستگی چندگانی ) مدل

1 188/0 092/0 058/0 

تحليل واريانس رگرسيون به منظور بررسي وجود رابطه خطي ( 3ج تجزيه و تحليل رگرسيون جدول )خروجي ديگر نتاي        

مستقل با متغير وابسته رابطه دهد که متغير بين متغير مستقل و متغير وابسته است. به عبارت ديگر نتايج اين جدول نشان مي

باشد پس بيانگر آن است که متغير مستقل دارای رابطه ( مي15/1( کمتر از )Sigسطح معناداری )دارد. در فرضيه حاضر خطي 

 خطي با متغير وابسته است. 
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 های مستقل با وابستهر بررسی وجود رابطه خطی بین متغیر: تحلیل واریانس رگرسیون به منظو(5) جدول

مجموع   مدل

 مجذورات

آزادی درجه 

(Df) 

میانگین مجذورات 

(2M) 

F  معناداری

(Sig) 

 09/0 1/2 1/218 1 1/218 رگرسیون 1

 9/159 151 5/12228 باقیمانده

  155 3/11111 مجموع 

جايي که  از آنبا عدد صفر ارائه شده است. ( βستون ) زمون فرض تساوی هر يک از ضرايب( آ3)جدول  بعدیدر خروجي         

باشد، بنابراين ( مي18/1) هوش معنویمتغير ( آزمون تساوی ضرايب رگرسيون و مقدار ثابت با مقدار صفر در Sigسوال ) در اين

  .شودمتغير رد مياين فرض تساوی ضرايب رگرسيون و مقدار ثابت با مقدار صفر در 

 های مشترک در معادله رگرسیون: جدول عامل(3) جدول

 معناداری β Beta Tخطای معیار  Β  مدل

 01/0 5/9  2/9 3/15 عدد ثابت 1

 09/0 12/5 188/0 05/0 12/0 هوش معنوی

 

 : نوشت صورت بدين را وابسته متغيير رگرسيوني معادله توانمي مشترک عامل يا کوافيشنت جدول به توجه با

 (05/1) معنوی هوش( + 01.3) ثابت مقدار( = معنوی هوش) روان سالمت رگرسيوني معادله

 بين رضایت زناشویی و سالمت روان رابطه وجود دارد.فرضيه سوم پژوهش:           

 همبستگي پيرسون و آزمون رگرسيون خطي ساده، آزمون همانند دو فرضيه ديگر پژوهش سوم فرضيهآزمون مورد استفاده در 

 .آمده است( 3) در جدول اين فرضيهمورد مطالعه در  متغيرهایبرای  همبستگي پيرسون. نتايج تجزيه و تحليل باشدمي
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 سالمت روان : ماتریس همبستگی رضایت زناشویی با(3) جدول

 

 

 رضایت زناشویی

 (Sigسطح معناداری ) (rهمبستگي پيرسون )

 10/1 -1/1** عالئم جسماني

 10/1 -15/1** عالئم اضطرابي و اختالل خواب

 10/1 -11/1** کارکرد اجتماعي

 10/1 -18/1** يعالئم افسردگ

مقدار ضريب همبستگي پيرسون بين متغير رضايت زناشويي و عالئم جسماني برابر است با ( 3بر اساس اطالعات جدول )        

(1/1- R=( همبستگي بين رضايت زناشويي و عالئم اضطرابي و اختالل خواب برابر است با ،)15/1- R= همبستگي بين ،)

(، همبستگي بين رضايت زناشويي و عالئم افسردگي برابر است =R -11/1تماعي برابر است با )رضايت زناشويي و کارکرد اج

(18/1- R=( و نهايتا اينکه همبستگي بين رضايت زناشويي و سالمت عمومي کلي برابر است با )51/1- R=که با )  توجه به

دار و از نوع معني  %33اشد اين رابطه در سطح اطمينان ب مي 10/1ها که در همه موارد کوچکتر از لفهمقدار خطای معيار اين مؤ

 باشد. معکوس مي

در فرضيه سوم پژوهش برای تعيين قدرت متغير مستقل )رضايت زناشويي( در پيش بيني متغير وابسته )سالمت روان( از         

ه نشان دهنده ميزان ارتباط خطي ک Rمقدار ( 01) جدولبا توجه به آزمون آماری رگرسيون خطي ساده استفاده شده است. 

و ضريب  2R=135/1درصد است و ضريب تبيين  51/1برابر با  باشدمي( سالمت روان) کمتغير مال رضايت زناشوييبين متغير 

را تبيين  سالمت روان درصد از واريانس 13/1حدود رضايت زناشويي  بدست آمده است يعني متغير ∆2R=131/1تبيين خالص

 کنند.مي
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 روان سالمت بر رضایت زناشویی ونیرگرس لیتحل جینتا (:01) جدول

 (R∆2ضريب تبيين خالص ) (2Rضريب تبيين ) (Rضريب همبستگي چندگاني ) مدل

0 51/1 135/1 131/1 

 تحليل واريانس رگرسيون به منظور بررسي وجود رابطه خطي( 00جدول )خروجي ديگر نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون        

دهد که با توجه به سطح ايج ذکر شده در اين جدول نشان ميبين متغير مستقل و متغير وابسته است. به عبارت ديگر نت

 ( متغير مستقل با متغير وابسته رابطه خطي دارد. Sig=10/1معناداری بدست آمده )

 ی مستقل با وابستهتحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرها :(00) جدول

مجموع   مدل

 مجذورات

ميانگين مجذورات  (Dfدرجه آزادي )

(2M) 

F  معناداري

(Sig) 

 10/1 3/51 15/1353 0 15/1353 رگرسيون 1

 05/31 016 3/00853 باقيمانده

  013 3/06006 مجموع 

( آزمون تساوی ضرايب رگرسيون و Sig) داریفرضيه سطح معنادر اين  با توجه به اينکه ( 01ی جدول )در خروجي بعد       

( مي باشد، بنابراين فرض تساوی ضرايب رگرسيون و مقدار ثابت با 10/1)رضايت زناشويي متغير مقدار ثابت با مقدار صفر در 

  .شودمي متغير رداين مقدار صفر در 

 های مشترک در معادله رگرسیون: جدول عامل(01) جدول

 معناداري β Beta Tخطاي معيار  Β  مدل

 10/1 15/01  11/1 3/13 عدد ثابت 1

 10/1 -16/3 -51/1 00/1 -38/1 رضايت زناشويي

 توان معادله رگرسيوني متغيير وابسته را بدين صورت نوشت: مشترک مي با توجه به جدول کوافيشنت يا عامل       

 ( -38/1( + رضايت زناشويي )3/13معادله رگرسيوني سالمت روان )رضايت زناشويي( = مقدار ثابت )
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 نتيجه گيري: بحث و

 6پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه هوش معنوی و رضايت زناشويي با سالمت روان معلمان زن متأهل مدارس ناحيه        

دارد. بين  هوش معنوی و رضايت زناشويي با سالمت روان رابطه وجود نتايج اين پژوهش نشان داد که بينشهر مشهد انجام شد.

 هوش معنوی و سالمت روان رابطه وجود دارد و بين رضايت زناشويي و سالمت روان رابطه وجود دارد.

دهد. داشتن باورهای معنوی و با وجود هوش معنوی انسان دچار تشويش نشده و در دوراهي، راه درست را به او نشان مي       

دهد يمات، فشارهای رواني و فقدان گريز ناپذير که در روند چرخه زندگي رخ ميدهد که به نامالديني به برخي افراد امکان مي

بين باشند. حتي هوش معنوی نقش بنيادی در حل مشکالت زندگي افراد بازی کرده و به معنا دهند و در نتيجه اميدوار و خوش

-های زندگي را تحمل کرده و راه حلختيکند که سدهد و به آنان کمک ميان معنا ميگاهي مهم به زندگي همسرعنوان تکيه

های آن را بيابند و به زندگي خود پويايي و حرکت دهند. چنين پويايي در روابط زناشويي افراد هم موثر بوده و به آنان کمک 

ت کنند در برابر مشکالتي که رضايتری از زندگي به دست آورند و با افق بازی که کسب ميتر و عميقمعنای غني کندمي

تر شوند و احساس نشاط و سالمت روان بيشتری داشته باشند. و در آخر معنويت، دهد مقاومزناشويي را تحت شعاع قرار مي

های پيشين باشد. اين نتايج با غالب پژوهشمي   های اجتناب ناپذيری از زندگي هر فردی سالمت روان و رضايت زناشويي جنبه

 رضايت زناشويي هماهنگ و همسو است.از منظر رابطه مثبت هوش معنوی و 

هايشان به اين نتيجه رسيدند، که وجود عقايد مذهبي تأثير به سزايي در استحکام خانواده اغلب پژوهشگران در پژوهش       

دهند، رضايت زناشويي باالتر و ( دريافتند هنگامي که همسران به روابط خود جنبه مقدس مي0333دارد. ماهنوی و ديگران )

( به اين نتيجه 0830تری دارند.حتي در زمينه سالمت روان و هوش معنوی هم پژوهشگران ديگری مثل حميد )تعارضات کم

 آوری رابطه مثبت معنا داری وجود دارد. رسيدند که بين سالمت روان و هوش معنوی با تاب

واني ارتباط مثبتي هست. و در آخر هم نيز با مرور تحقيقات متوجه شد که بين هوش معنوی و سالمت ر 18کينگ        

نشان داد که هوش معنوی با نتايج مثبت مانند بهبود کيفيت زندگي بهتر، بهزيستي، سالمت جسمي  11تحقيقات سيبولد و هيل

 ها و مشکالتي وجود دارد که اينباشد.در هر تحقيق خواه ناخواه محدوديتو رواني، رضايت زناشويي و زندگي پايدار مرتبط مي

 هايي بوده است.پژوهش هم از اين نظر مستثني نبوده و دارای محدوديت

( امتناع معلمان از پاسخگويي به بعضي از 1( اين تحقيق فقط در يک ناحيه انجام پذيرفت. 0ها: از جمله اين محدوديت         

ها به کارآيي تحقيق ه اين لحاظ باشد که آنها و اين شايد بسؤالت يا شرکت نکردن تعدادی از آنان در پاسخ دادن به پرسشنامه

ها زياد بود و وقت زيادی جهت تکميل ( تعداد سؤاالت پرسشنامه8و پژوهش در اصالح بهبود نظام آموزشي معتقد نيستند. 

 شد. شد که باعث خستگي آزمودني در جواب دادن ميها گرفته ميپرسشنامه

                                                           
23 .King 
24.  Seybold & Hill 
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( نگرش معلمان نسبت به پژوهش و نقش آن در اصالح ساختار 0ين پژوهش شامل: های انجام گرفته در روند اپيشنهاد       

های ديگر هم شود تا اين تحقيق را در شهرستان( به محققان ديگر توصيه مي1نظام آموزش و بهبود آن مورد مطالعه قرار گيرد. 

ر روی مردان هم صورت گيرد تا بتوان نتايج شود که ب( اين پژوهش بر روی معلمان زن فقط انجام شد توصيه مي8انجام دهند. 

 را در هر دو جنسيت مقايسه کرد.
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31 

 ( 0831روغن گر، طيبه .)ر بخشي آموزش طرح تايم )غني سازی ازدواج( بر رضايت زناشويي و هوش معنوی بررسي اث

 زنان مراجع کننده به مرکز مشاوره آرامش ناجا، پايان نامه کارشناسي ارشد باليني دانشگاه فردوسي.

 ( رابطه هوش معنوی با مولفه های فرسودگي شغلي در 0838زارعي محمودابادی، حسن؛ و سدر پوشان، نعيمه .)

 31-66(. صص 1) 6معلمان زن، فصلنامه علمي تخصصي طب کار،
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 ( مقايسه ميزان رضايت0831زارعي، ابراهيم .) مندی زناشويي معلمان شاغل در مدارس کم توان ذهني و عادی

شهرستان سبزوار، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده علوم بهزيستي و توانبخشي معاونت آموزشي، دانشجويي و 

 فتر تحصيالت تکميلي.فرهنگي د

 ( بررسي رابطه ناگويي خلقي و تاب آوری با سالمت روان دانش0831شاه حسيني، زهرا .) آموزان و کادر آموزشي

 های مدارس شهرستان باخرز، پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه فردوسي.خوابگاه

 ( ساخت و هنجاريابي پرسش0833عبداهلل زاده، حسن .).نامه هوش معنوی. تهران: نشر روان سنجي 

 ( بررسي اثر بخشي روئش بخشودگي مبتني بر درمان های معنوی0833غفوری، سمانه .)-  مذهبي در افزايش رضايت

 پايان نامه کارشناسي ارشد باليني دانشگاه فردوسي.مندی زناشويي، 

 (. بررسي رابطه 0838وی اشکفتکي، صغری )قاسمي پير بلوطي، محمد؛ احمدی، رضا؛ علوی اشکفتکي، مجيد؛ و عل

هوش معنوی و رضايت شغلي با سالمت روان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، مجله دانشگاه علوم پزشکي 

 .080-018(. صص5) 06شهرکرد، 

 ( بررسي اثر بخشي برنامه ارتقای کيفيت زندگي زوجين بر رضايت0833کاظمي، پروانه .)مت مندی زناشويي سال

 پايان نامه کارشناسي ارشد باليني دانشگاه فردوسي. روان،

 ( اثر بخشي تعاملي هوش معنوی و 0833گودرزی، کوروش؛ سهرابي، فرامرز؛ فرخي، نور علي؛ و جمهری، فرهاد .)

 03-06 (. صص0) 0های زندگي در سالمت رواني دانشجويان، فصلنامه مطالعات روانشناسي باليني،آموزش مهارت

 آموزان مقطع (. بررسي رابطه بين سالمت روان و شوخ طبعي معلم و پيشرفت تحصيلي دانش0830) ی، مريممجيد

 ، پايان نامه کارشناسي ارشد عمومي دانشگاه آزاد تربت جام.0830 -31ششم ابتدايي سال تحصيلي 

 ( معلم+ دانش آموز. قم: موسسه انتشارات مدين0818نوحهخوان، محمدحسين .) 

 (. بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سالمت روان معلمان، پايان نامه کارشناسي 0835ذلوئي، محمد علي ) هاشميان

 جام.ارشد عمومي دانشگاه آزاد تربت

 ( پيش بيني سالمت رواني بر اساس هوش معنوی و الگوهای ارتباطي 0835يعقوبي، محمود؛ و مجتبايي، مينا .)

اسالمي واحد رودهن، نشريه علمي پژوهشي دانشکده پرستاری و مامايي دانشگاه  خانواده در دانشجويان دانشگاه آزاد

 .33-33(. صص 31) 16علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي،

 Fowers B. J. Olson D. H. (1989). ENRICH Marital Inventory: A Discriminant Validity and 

Cross- Validity Assessment. Journal Marital and Family Therapy. 15. 65 -79 
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