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  رابطۀ هوش معنوي و بهزیستی معنوي
  با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی 

  ***زادهحمداحسان تقی/ م  **لی فتحی آشتیانی/ ع  *دختآرزو حسین
  چکيده

هدف این پژوهش، تعیین رابطۀ هوش معنوي و بهزیستی معنوي با کیفیت زندگی و رضایت زناشـویی در  
هاي شهرستان مراغـه بـود کـه    نفر از کارکنان بیمارستان 320ود. نمونۀ پژوهش گروهی از زنان و مردان ب

ـنجی هـوش   نامه خـود ها از پرسشآوري دادهاي انتخاب شدند. براي جمعگیري خوشهصورت نمونهبه س
جهـانی   سـازمان نامه کیفیت زنـدگی  نامه بهزیستی معنوي پالوتزیان والیسون، پرسشمعنوي کینگ، پرسش

هـاي آمـاري، ضـریب    آمـده بـا روش  دسـت به هايرضایت زناشویی انریچ استفاده شد. داده بهداشت و
ـ هاي مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتـایج  همبستگی و رگرسیون و آزمون مقایسه میانگین ن ای

بطـۀ  دهد که بین هوش معنوي و بهزیستی معنوي، با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی رامطالعه نشان می
هـا و  اي از توانـایی توان گفت: هوش معنوي دربرگیرندة مجموعهمثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین، می

  کند.پذیري فرد استفاده میباشد که از منابع معنوي در جهت افزایش بهزیستی و انطباقها میظرفیت
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 مقدمه

شناسـان و  افزون توجه روانصورتی روزاهمیت معنویت و رشد معنوي در انسان در چند دهه گذشته، به
سـو، و ماهیـت   شناسی از یکمتخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روان

هـا  ر در برابر خواستهپویا و پیچیده جوامع نوین از سوي دیگر، موجب شده است که نیازهاي معنوي بش
شناسی، توجه به بعـد معنـوي   ها در عرصه انسانو نیازهاي مادي اهمیت بیشتري بیابند. یکی از ضرورت

) است که اخیراً انسـان را  WHOویژه کارشناسان سازمان بهداشت جهانی (انسان از دیدگاه دانشمندان، به
این موضـوع، ظهـور دوبـاره     ضرورت دیگر کند.موجودي زیستی، روانی، اجتماعی و معنوي تعریف می

باشـد. سـازة   ایمان و کاربرد آن در زندگی روزانه میتر از وجوي درك روشنکشش معنوي و نیز جست
شناسان بـه حـوزه دیـن و معنویـت     هوش معنوي یکی از مفاهیمی است که در پرتو توجه و عالقه روان

شناسـی، بـراي اولـین بـار در سـال      ادمیـک روان در ادبیـات آک » هوش معنوي«شکل گرفته است. مفهوم 
و بعــد در ســال  اســتیونزتوســط  1996بــا عنــوان هــوش وجــودي و در ســال  گــاردنرتوســط  1983
هاي معنویت و هوش را درون یک سازه جدیـد  مطرح شد. هوش معنوي سازه رابرت امونزتوسط 1999

هاي منـابع  ها، ظرفیتاي از تواناییه. هوش معنوي بیانگر مجموع)Emmons, 2000, p. 4( کندترکیب می
پـذیري فـرد شـود. در    تواند موجب افزایش انطباقباشد که کاربست آنها در زندگی روزانه میمعنوي می

ویژه بر نقش آن در حل مسائل وجودي و یـافتن معنـا و هـدف در اعمـال و     تعریف از هوش معنوي، به
شـود کـه   ). هوش معنوي موجب مـی King, 2008, p.11توان تأکید کرد (رویدادهاي زندگی روزمره می

حـل داشـته   انسان با مالیمت و عطوفت بیشتري به مشکالت نگاه کند، تالش بیشـتري بـراي یـافتن راه   
ــختی  ــد، س ــد      باش ــت ده ــایی و حرک ــود پوی ــدگی خ ــه زن ــد و ب ــل کن ــر تحم ــدگی را بهت ــاي زن   ه

)Elkins, 2004, p.182 .(فـردي را در  بـه یـت و توانـایی منحصـر   معتقد است که هوش معنوي ظرف کینگ
هاي معنـوي بـاالتر راه یابـد، او مـدلی     کند تا معنا را در زندگی درك کند و به موقعیتایجاد می شخص

. تفکـر انتقـادي وجـودي در    1این مدل عبارتنـد از:  دهد. عناصر چهار عاملی از هوش معنوي را ارائه می
انتقادي نسبت به مباحث متـافیزیکی و مربـوط بـه هسـتی از     مورد مسائل مربوط به هستی: ظرفیت تفکر 

. تولید معناي شخصی: توانایی استفاده از تجارب فیزیکی و روحـی  2جمله، حقیقت، جهان و مرگ و...؛ 
هـاي متعـالی خویشـتن،    . آگاهی متعـالی: توانـائی شناسـائی جنبـه    3ایجاد معنا و هدف شخصی؛  جهت

هـاي  . بسـط حالـت هوشـیاري: توانـایی ورود بـه موقعیـت      4هوشیاري؛  دیگران و جهان و با استفاده از
  ).King, 2008, p.13معنوي باالتر از جمله تفکر عمیق، نیایش، مراقبه و خروج از آن (
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کند که آگـاهی هشـیارانه و سـازگاري بـا وقـایع و تجـارب زنـدگی و پـرورش         بیان می ویگلزورث
). بلوغ معنـوي،  Nasel, 2004, p. 6شوند (عنوي تلقی میآگاهی، از جمله عوامل اصلی رشد هوش مخود

از بلوغ هیجانی و بلوغ اخالقی و رفتار اخالقـی   ايهاي هوش معنوي شامل درجهعنوان یکی از جلوهبه
اي است کـه بـا آگـاهی همـراه اسـت و شـامل       توان گفت: بلوغ معنوي دید عمیق و گستردهشود. میمی

  ).Vaugan, 2003, p. 22شود (زندگی بیرونی میارتباط زندگی درونی ذهن با 
امروزه مردم جهان بیش از پیش به معنویت و مسائل معنوي گرایش دارند. به همـین دلیـل، بررسـی    

 .)Emmons, 2000, p.7(و روانی شده است  معنویت یکی از مباحث مهم و رایج در بهداشت جسمیعلمی 
داران نقش و روانی دارد. طرفباط مثبتی با سالمت جسمی ها حاکی از این است که معنویت ارتپژوهش

هاي متعددي را براي ارتباط بین دو مفهوم معنویت در بهبود سالمت روانی و سازگاري بین فردي تالش
  ).Hawks & et al, 2003, p.31اند (سالمتی و معنویت تحت عنوان بهزیستی معنوي انجام داده

معنوي یک عنصر روانی، اجتماعی و یک عنصـر مـذهبی را شـامل    معتقد است که بهزیستی  الیسون
که عنصر مذهبی است، نشانه ارتباط با یک قدرت برتر  ). بهزیستی مذهبی،Elison, 1983, p. 335شود (می

اینکه کیست، یعنی خداست. بهزیستی وجودي، عنصر روانی اجتماعی است و نشانه احساس فرد است از 
این دو بعد در عین منفک بودن با هم تعامل و همپوشی دهد و به کجا تعلق دارد. چه کار و چرا انجام می

  ).Ibidآید (وجود میتبع آن بهدارند. در نتیجه، احساس سالمت معنوي، رضایت و هدفمندي به
هاي مثبت از ارتباط بهزیستی معنوي، حالتی از سالمتی است که بیانگر احساسات، رفتارها و شناخت

). بهزیسـتی معنـوي،   Gomez & Fisher, 2003, p. 1982دیگران، طبیعت و موجودي برتر است ( با خود،
هاي ثبات در زندگی، صـلح، تناسـب و   کند و با ویژگیارتباط هماهنگ و یکپارچه را بین افراد فراهم می

 شـود. وقتـی بهزیسـتی   هماهنگی، احساس ارتباط نزدیک با خویشتن، خدا، جامعه و محیط مشخص می
معنوي به خطر بیفتد، فرد ممکن است دچار اختالالت روحی مثل احساس تنهایی، افسردگی و از دست 

ویژه حیات جاوید فـرد را بـا مشـکل    تواند سازگاري در زندگی، بهدادن معنا در زندگی شود که خود می
افراد داراي بهزیستی مطالعه نشان داده است که  350). نتایج Carven & Hirnle, 2003, p.1387مواجه کند (

تري را دارند، امیدوارترند، از ثبات روانی بیشتري برخوردارند، رضایت بیشتري معنوي، شیوه زندگی سالم
شناسی در نیم قـرن گذشـته، بـر بیمـاري بیشـتر از      ). روان32، ص1381از زندگی خود دارند (شهیدي، 

هاي ل از تمام ابعاد آن تکیه داشته و به ویژگیشناسی عملکرد انسان، بیشتر از درك کامسالمتی و بر آسیب
. اما اخیراً با ظهـور رویکـرد   )Terjesen & et al, 2004, p.169(انسان سالم و کامل کمتر توجه کرده است 

۶۰     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره دوم، تابستان  

است که به تأمین سالمتی و سازي و تعریف مفاهیمی، تأکید بر شایسته»شناسی مثبتروان«جدیدي به نام 
این مفاهیم کیفیت زندگی است  کند. یکی ازمندي آنها از یک زندگی سالم کمک میافراد و بهرهشادکامی 

)Hagerty & et al, 2001, p.80(کنند. رویکرد . برخی محققان، کیفیت زندگی را با رویکرد عینی تعریف می
ن مـوارد  ایـ دانـد،  عنوان مواردي آشکار و مرتبط با اسـتانداردهاي زنـدگی مـی   عینی، کیفیت زندگی را به

توانند سالمت جسمی، شرایط شخصی، ارتباط اجتماعی، و یا دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادي باشند. می
این منظر، بـر   گیرد.در مقابل رویکرد ذهنی، کیفیت زندگی را مترادف با شادي یا رضایت فرد در نظر می

. بـین دو رویکـرد عینـی و    )Liu, 2006, p. 221(کنـد  عوامل شناختی در ارزیابی کیفیت زندگی تأکید می
پـردازان آن معتقدنـد کیفیـت زنـدگی،     نگر وجود دارد که نظریهذهنی، رویکرد جدیدي به نام رویکرد کل

نگـر، کیفیـت زنـدگی را یـک پدیـدة      بعدي است. دیدگاه کلپیچیده و چندهمانند خود زندگی مفهومی 
ایـن رویکـرد، سـالمت    گیـرد. در  را در نظر مـی کند و هر دو مؤلفه عینی و ذهنی بعدي مالحظه میچند

هـاي سـازنده کیفیـت زنـدگی     جسمی، سالمت روانی، روابط اجتماعی و کیفیت محیط زندگی از مؤلفه
  ).Lehto & et al, 2005, p. 809هستند (

ها و تعهدات، با نتایج مثبـت ماننـد بهبـود کیفیـت     دهند که باورهاي مذهبی، آیینتحقیقات نشان می
و روانی، رضایت زناشویی و زنـدگی پایـدار و عملکـرد کـارایی     بهتر، بهزیستی، سالمت جسمی  زندگی

ابعـاد  . اعتقادات دینی و تقیدات مذهبی، بـر تمـامی   )Seybold & Hill, 2001, p. 22(مثبت مرتبط هستند 
ین تـر زندگی انسان و از جملـه روابـط خـانوادگی تأثیرگـذار اسـت. رضـایت زناشـویی، یکـی از مهـم         

رضـامندي زناشـویی را    الـیس . )Greef, 2000, p. 951(هاي عملکرد سالم نهاد خانواده است کنندهتعیین
شـده  پرداز، رضایت زناشویی را زمانی لذت تجربهاین نظریهداند. بخش میحاصل مبادله رفتارهاي پاداش

این دیـدگاه،  باشند. رضایت در  هاي ازدواجشان را در نظر گرفتهداند که همۀ جنبهتوسط زن یا شوهر می
). 1378شود (صالحی فدري، یک متغیر نگرشی است که از خصوصیات فردي زن و شوهر محسوب می

تواند در ارتباط زناشویی مؤثر باشد؛ زیرا مذهب شامل رهنمودهـایی بـراي زنـدگی و    نگرش مذهبی می
 Hunler(توانند زندگی زناشویی را متأثر کنند ها میاین ویژگیهاست که دهندة سامانه باورها و ارزشارائه

& Gencoz, 2005, p.727( بنابراین، با توجه به اهمیت هوش معنوي و بهزیستی معنوي و تأثیر آنها بر همۀ .
  توان به آنها اشاره کرد:این زمینه انجام شده است که میها، تحقیقات متعددي در هاي زندگی انسانجنبه

)، در رابطه با هوش معنوي و بهزیستی فاعلی پژوهشی انجـام دادنـد کـه    1390ان (و همکار آقابابایی
ویـژه توانـایی تولیـد معنـاي     هاي ذهنی مرتبط با دینـداري و معنویـت، بـه   دهد توانایینتایج آن نشان می
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)، در رابطـه بـا   1390و همکـاران (  غفرانـی شخصی نقش مثبتی در بهزیستی فاعلی دارند. نتایج تحقیـق  
بینـی کیفیـت   هوش معنوي در کیفیت زندگی نشان داد که هـوش معنـوي نقـش مـؤثري در پـیش     نقش 

)، در ارتباط با سالمت معنـوي و کیفیـت زنـدگی    1388و همکاران ( بخشیانالهزندگی دارد. در پژوهش 
ی ها نشان داد که بین سالمت معنوي و کیفیـت زنـدگ  (ام اس)، یافته در مبتالیان به مولتیپل اسکلروزیس

عنـوان عـاملی   توان به ضـرورت تقویـت بعـد معنـوي سـالمت، بـه      داري وجود دارد که میارتباط معنی
  تأثیرگذار بر کیفیت زندگی بیماران پی برد.

توسـط  » عنوان تـابعی از هـوش معنـوي   شادي تأهل به«در بین تحقیقات خارجی، پژوهشی با عنوان 
 Alex & etعنوي در رضایت زناشویی تأکید داشت (و همکاران انجام شد که نتایج بر نقش هوش م الکس

al, 2011, p. 6 و همکاران، در رابطه با نقش بهزیستی معنوي در کیفیت زندگی بیماران  سیلوا). در پژوهش
مبتال به بیماري مزمن ریوي، نقش بهزیستی معنوي در کیفیت زندگی زنان مبتال به سـرطان سـینه، نتـایج    

  ).Silva & et al, 2009, p. 917ي در بهبود کیفیت زندگی بیماران بود (حاکی از نقش بهزیستی معنو
دهندة رفتارهـاي فـرد در اجتمـاع هسـتند و     اینکه هوش معنوي و بهزیستی معنوي، شکلبا توجه به 

گیري از منابع دینـی و معنـوي هسـتند و در حـل مشـکالت زنـدگی       ها براي بهرهاي از تواناییمجموعه
ند، هدف از این پژوهش، روشن ساختن اهمیت معنویـت (هـوش معنـوي و بهزیسـتی     باشتأثیرگذار می

ها بود. بنابراین، با توجه به اهمیت هوش معنوي و بهزیستی معنـوي و تـأثیر آن   معنوي) بر زندگی انسان
و  اي برخـوردار اسـت  ها، ارزیابی رابطه آنها با زندگی افراد از اهمیت ویژههاي زندگی انسانبر همۀ جنبه

اي بین هوش معنوي، با کیفیت زنـدگی و رضـایت   ها است که چه رابطهاین سؤالگویی به صدد پاسخدر
اي بـین بهزیسـتی معنـوي، بـا کیفیـت زنـدگی و رضـایت        زناشویی زنان و مردان وجود دارد؟ چه رابطه
سـهم   ود دارد؟اي بین هوش معنوي با بهزیستی معنوي وجزناشویی زنان و مردان وجود دارد؟ چه رابطه

هوش معنوي، بهزیستی معنوي و کیفیت زندگی در رضایت زناشویی زنان و مردان چقدر اسـت؟ سـهم   
  هوش معنوي، بهزیستی معنوي و رضایت زناشویی در کیفیت زندگی زنان و مردان چقدر است؟

  روش پژوهش
کارکنـان   هـاي توصـیفی، همبسـتگی اسـت. جامعـه آمـاري، کلیـۀ       طرح پژوهشی حاضر، از نـوع طـرح  

اي، بـا توجـه بـه    گیـري خوشـه  صورت نمونهنفر از آنها به 320هاي شهرستان مراغه بودند که بیمارستان
و روانی) از نمونه  هاي ورود و خروج (داشتن حداقل دیپلم و متأهل بودن و داشتن سالمت جسمیمالك

۶۲     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره دوم، تابستان  

و  پالوتزیانبهزیستی معنوي ، کینگنامه هوش معنوي انتخاب شدند. براي گردآوري اطالعات، از پرسش
  استفاده شد. انریچ، کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (فرم کوتاه)، رضایت زناشویی الیسون

تـدوین شـده اسـت.     2008در سال  دیوید کینگاین مقیاس، توسط  سنجي هوش معنوي:نامه خود. پرسش١
مقیـاس (تفکـر انتقـادي    بـا چهـار زیـر   گیري مربوط به سنجش هوش معنوي این مقیاس، یک ابزار اندازه

گویه است. مقیـاس   24وجودي، تولید معناي شخصی، بسط حالت هوشیاري و آگاهی متعالی) و داراي 
چندان در مـورد مـن   «، »کامالً در مورد من صادق است«هاي با گزینه لیکرتاي براساس طیف پنج گزینه

تـا حـدودي   «، »در مورد من بسیار صادق اسـت «، »وجه در مورد من صادق نیستهیچبه«، »صادق نیست
توانـد بـین   تنظیم شده است. نمرة کلی مقیاس، یعنی نمره هوش معنـوي مـی  » در مورد من صادق است

منظـور سـنجش   به کینگدهندة میزان باالي هوش معنوي در افراد است. باشد. نمره باال نشان 96صفر تا 
تفسـیري فراشخصـی، مقیـاس    هاي معتبر دیگري ماننـد مقیـاس خـود   نامهپایایی، این مقیاس را با پرسش

عرفان، مقیاس دینداري درونی و بیرونی مورد مقایسه قـرار داد. ضـریب همبسـتگی آنهـا را بـه ترتیـب       
بـا   کینـگ س نیـز در مطالعـات   ایـن مقیـا  ). پایـایی  King, 2008, p. 17دست آمد (به 58/0، 63/0، 67/0

 کرنبـاخ آلفـاي   ضـریب ) 1389( و همکـاران  رقیبـی ایران، در مطالعـه  تأیید شد. در  95/0ضریب آلفاي 
 70در یک نمونـه   ،هوش معنوي از طریق بازآزمایینامه پرسش ضریب پایایی همچنین ،89/0نامه پرسش
  محاسبه شد. 67/0هفته  2 متوسط زمانی فاصله نفري به

سـاختند کـه    1982در سـال   الیسونو  پالوتزیانمقیاس بهزیستی معنوي را  نامة بهزيستي معنوي:سش. پر٢
گیـري  گویه است. ده گویه آن مربوط به بهزیستی مذهبی و ده گویه بهزیستی وجودي را اندازه 20داراي 

نـۀ نمـره   شـود. دام بنـدي مـی  دسـته  لیکـرت اي در مقیـاس  صورت شش گزینهکند. دامنۀ سؤاالت بهمی
ایـن دو   اسـت. نمـرة بهزیسـتی معنـوي، جمـع      60- 10بهزیستی مذهبی و وجودي، هر کدام به تفکیک 

)، ضـرایب  1982( الیسـون و  پالوتزیـان در نظر گرفتـه شـده اسـت.     20- 120گروه است که دامنۀ آن زیر
ترتیـب، برابـر   بههاي بهزیستی مذهبی، بهزیستی وجودي و کل مقیاس مقیاسآزمایی براي خردهپایایی باز

انـد.  گـزارش کـرده   93/0، 91/0، 91/0ترتیـب برابـر بـا    ، بهکرنباخو ضرایب آلفاي  93/0، 86/0، 63/0با 
 آلفـاي  طریـق  از پسـر  و دختـر  ) بـر دانشـجویان  1387همکـاران (  و دهشـیري  توسط مقیاس، این پایایی

ترتیـب،  بـه  وجـودي  بهزیسـتی  مقیـاس مقیاس بهزیستی مذهبی و خردهمقیاس و خرده کل براي کرونباخ
  گزارش شده است. 81/0و  78/0، 85/0ترتیب زآزمایی بهاروش بو با 87/0و 90/0،82/0
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مقیـاس فـرم کوتـاه کیفیـت زنـدگی       :(WHOQOL)نامة کيفيت زندگي سازمان بهداشـت جهـاني   . پرسش٣
ؤال اسـت کـه   سـ  26نامـه، داراي  این پرسـش تدوین شده است.  1998سازمان بهداشت جهانی در سال 

سنجد. پاسخ بـه  چهار حیطه سالمت جسمانی، سالمت روانی و روابط اجتماعی، سالمت محیطی را می
ایـن  هـاي باشـد. در پایـان، مجمـوع کـل نمـره     اي مـی گزینـه  5صـورت  و به لیکرتیصورت سؤاالت به

فیـت زنـدگی   شـده، کی شود که برحسب امتیازهاي کسبدر نظر گرفته می 100 - 0صورت نامه بهپرسش
) 2006(و همکـاران   نجـات  ،ایران درگیرد. آنها در یکی از سه گروه نامطلوب، متوسط، مطلوب قرار می

نامه را بـراي جمعیـت سـالم در حیطـه سـالمت      ضریب آلفاي پرسش .اندرا هنجاریابی کرده مقیاس این
 .انـد دست آوردهبه 84/0و ارتباطات محیطی  55/0، روابط اجتماعی 73/0، سالمت روانی 70/0جسمانی 

 ،)2006( همکـاران  و نصـیري انـد.  گـزارش کـرده   7/0ضریب پایایی روش بازآزمایی را پس از دو هفته 
ایـن  )، میـزان پایـایی   1388( فتحی آشـتیانی  . در پژوهشدست آوردندبه 84/0کرونباخ را  آلفاي ضریب
  د.دست آمبه 95/0 کرونباخبا استفاده از روش آلفاي نامه پرسش

تدوین شـده   1989و همکاران در سال  اولسوننامه توسط این پرسش نامة رضايت زناشويي انريچ:. پرسش٤
نامـه شـامل موضـوعات شخصـیتی، ارتبـاط      این پرسـش مقیاس  9ماده است.  47این ابزار شامل است. 

فرزنـدان،   هاي اوقـات فراغـت، روابـط جنسـی ازدواج و    زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت
گزینـه   5و در  لیکـرت این تست براساس مقیاس  نامهباشد. پاسخگیري مذهبی میاقوام و دوستان، جهت

 .اندگزارش کرده 92/0این پرسش نامه را با روش ضریب آلفا، ، اعتبار و دیگران اولسونباشد. می

  هاي پژوهشيافته
 هـا از آزمـون همبسـتگی پیرسـون    آزمـودنی  زنـدگی،  منظور بررسی رابطه بین هوش معنوي و کیفیتبه

  شود.مشاهده می 1استفاده شد. نتایج آزمون آماري در جدول شماره 
  هازندگی آزمودنی : ماتریس همبستگی بین ابعاد هوش معنوي و ابعاد کیفیت1جدول شماره 

 معنوي هوش کل نمره متعادلی  آگاهی هشیاري حالت بسط شخصی معنايتولید  وجودي انتقادي تفکر  متغیرها
 **390/0 **382/0 **313/0 **455/0 **164/0 جسمانی سالمت

 **375/0 **288/0 **341/0 **473/0 **184/0 روانی سالمت
 **390/0 **309/0 **409/0 **368/0 **211/0 محیطی سالمت
 **196/0 **167/0 **178/0  **281/0 072/0 اجتماعی روابط

 **419/0 **349/0 **386/0 **486/0 **204/0 زندگی کیفیت کل نمره
 05/0معناداري درسطح  *)و ( 01/0معناداري در سطح (**)

زنـدگی   دهد که همبستگی و رابطه بـین ابعـاد هـوش معنـوي و ابعـاد کیفیـت      جدول فوق نشان می
شـود رابطـه   طور که مالحظـه مـی  صورت مستقیم معنادار است. همانبه ،)P>01/0ها در سطح (آزمودنی

۶۴     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره دوم، تابستان  

هـایی کـه هـوش    عبـارت دیگـر، آزمـودنی   ی بین هوش معنوي و ابعاد کیفیت زندگی وجود دارد. بهمثبت
 زندگی بیشتري نیز دارند. معنوي بیشتري دارند کیفیت

هـا از آزمـون همبسـتگی    زناشـویی، آزمـودنی   منظور بررسی رابطه بین هوش معنـوي و رضـایت  به
  شود.مشاهده می 2شماره استفاده شد. نتایج آزمون آماري در جدول  پیرسون

 هوش معنوي و ابعاد رضایت زناشویی ازمودنی ها  : ماتریس همبستگی بین ابعاد2جدول شماره 
 معنوي هوش کل نمره متعالی آگاهی هشیاري حالت بسط شخصی تولید معناي انتقادي وجودي تفکر متغیرها

 **265/0 **248/0 **242/0 **296/0 *129/0 شخصیتی موضوعات
 **301/0 **267/0 **252/0 **359/0 **162/0 زناشویی باطارت

 **290/0 **275/0 **241/0 **346/0 **178/0 تعارض حل
 **311/0 **290/0 **303/0 **306/0 **157/0 مالی مدیریت

 **235/0 **174/0 **295/0 **232/0 108/0 فراغت اوقات
 **202/0 **168/0 **267/0 **217/0 066/0 جنسی روابط
 **293/0 **253/0 **208/0 **314/0 **229/0 فرزندان و ازدواج
 **321/0 **341/0 **231/0 **372/0 **167/0 دوستان و اقوام
 **288/0 **291/0 **234/0 **316/0 **178/0 مذهبی گیريجهت

 **353/0 **323/0 **314/0 **392/0 **198/0 زناشویی رضایت کل نمره
 05/0در سطح  معناداري *)و ( 01/0معناداري در سطح (**)

زناشـویی   دهد که همبستگی و رابطه بین ابعاد هوش معنـوي و ابعـاد رضـایت   جدول فوق نشان می
صورت مستقیم معنادار است. با توجه به نتایج، رابطه مثبتی بین هـوش  ) بهP>01/0ها در سطح (آزمودنی

هایی کـه هـوش معنـوي بیشـتري     ر، آزمودنیعبارت دیگمعنوي و ابعاد رضایت زناشویی وجود دارد. به
 زناشویی بیشتري نیز دارند.   دارند رضایت

هـا، از آزمـون همبسـتگی    زنـدگی آزمـودنی   منظور بررسی رابطه بین بهزیسـتی معنـوي و کیفیـت   به
 شود.مشاهده می 3استفاده شد. نتایج آزمون آماري در جدول شماره  پیرسون

  هازندگی آزمودنی ن ابعاد بهزیستی معنوي و ابعاد کیفیت: ماتریس همبستگی بی3جدول شماره 
 معنويبهزیستی  کل نمره وجوديبهزیستی   مذهبی بهزیستی متغیرها

 **581/0 **609/0 **463/0 جسمانی سالمت
  **631/0 **690/0 **438/0 روانی سالمت
 **536/0 **521/0 **445/0 محیطی سالمت
 **456/0 **497/0 **336/0 اجتماعی روابط

 **673/0 **706/0 **513/0 زندگی کیفیت کل نمره
  05/0در سطح  معناداري *)و ( 01/0معناداري در سطح  (**)

زنـدگی   دهد که همبستگی و رابطه بین ابعاد بهزیستی معنـوي و ابعـاد کیفیـت   جدول فوق نشان می
شـود، بـین   مالحظـه مـی  طور کـه  صورت مستقیم معنادار است. همان) بهP>01/0ها در سطح (آزمودنی

هـایی کـه بهزیسـتی    عبارت دیگر، آزمـودنی بهزیستی معنوي و کیفیت زندگی رابطه مثبتی وجود دارد. به
  زندگی بیشتري نیز دارند. معنوي بیشتري دارند کیفیت
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هـا از آزمـون همبسـتگی    زناشـویی آزمـودنی   منظور بررسی رابطه بین بهزیستی معنوي و رضـایت به
  شود.مشاهده می 4شد. نتایج آزمون آماري در جدول شماره استفاده  پیرسون

  هازناشویی آزمودنی : ماتریس همبستگی بین ابعاد بهزیستی معنوي و ابعاد رضایت4جدول شماره 
 بهزیستی معنوي کل نمره بهزیستی وجودي بهزیستی مذهبی متغیرها

 **498/0 **537/0  **403/0 شخصیتی موضوعات
 **554/0 **591/0 **435/0 زناشویی ارتباط
 **544/0 **557/0 **432/0 تعارض حل

 **436/0 **456/0 **422/0 مالی مدیریت
 **436/0 **456/0 **433/0 فراغت اوقات
 **257/0 **312/0 **251/0 جنسی روابط
 **475/0 **495/0 **377/0 فرزندان و ازدواج
 **496/0 **494/0 **386/0 دوستان و اقوام
 **493/0 **483/0 **405/0 مذهبی گیريجهت

 **592/0 **619/0 **497/0 زناشویی رضایت کل		نمره
  05/0در سطح معناداري  *)و ( 01/0معناداري در سطح  (**)

زناشـویی   دهد که همبستگی و رابطه بین ابعاد بهزیستی معنوي و ابعاد رضـایت جدول فوق نشان می
شـود، بـین   قیم معنادار است. با توجه به نتایج مالحظه میصورت مست) بهP>01/0ها در سطح (آزمودنی

هایی که بهزیسـتی  عبارت دیگر، آزمودنیبهزیستی معنوي و رضایت زناشویی رابطه مثبتی وجود دارد. به
 زناشویی بیشتري نیز دارند. معنوي بیشتري دارند، رضایت

 ها از آزمون همبستگی پیرسـون منظور بررسی رابطه بین بهزیستی معنوي و هوش معنوي آزمودنیبه

  شود.مشاهده می 5استفاده شد. نتایج آزمون آماري در جدول شماره 
 ها: ماتریس همبستگی بین ابعاد بهزیستی معنوي و ابعاد هوش معنوي آزمودنی5جدول شماره 

 عنويم هوش کل نمره آگاهی متعالی هشیاري حالت بسط شخصی تولید معناي انتقادي وجودي تفکر متغیرها
 **390/0 **351/0 **314/0 **417/0 **240/0 بهزیستی مذهبی

 **391/0 **367/0 **275/0 **519/0 **191/0 بهزیستی وجودي 
 **399/0 **353/0 **286/0 **503/0 **226/0 بهزیستی معنوي  کل نمره

  05/0در سطح  معناداري *)و ( 01/0معناداري در سطح  (**)

ه همبسـتگی و رابطـه بـین ابعـاد بهزیسـتی معنـوي و هـوش معنـوي         دهـد کـ  جدول فوق نشان می
شـود، بـین   طور کـه مالحظـه مـی   صورت مستقیم معنادار است. همان) بهP>01/0ها در سطح (آزمودنی

هایی کـه بهزیسـتی   عبارت دیگر، آزمودنیبهزیستی معنوي و هوش معنوي نیز رابطه مثبتی وجود دارد. به
  عنوي بیشتري نیز دارند.معنوي بیشتري دارند هوش م

هـا،  زناشویی آزمـودنی  زندگی بر رضایت براي بررسی تأثیر بهزیستی معنوي، هوش معنوي و کیفیت
  از آزمون رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج در جدول زیر آمده است.

۶۶     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره دوم، تابستان  

  هازناشویی آزمودنی زندگی بر رضایت تأثیر بهزیستی معنوي، هوش معنوي و کیفیت :6جدول
  R2 ضریب تبیین Rهمبستگی  P معناداري t ارزش Beta ضریب   b   ضریب      متغیرهاي واردشده گام

1 
 (**)006/0 780/2 -- 608/22 مقدار ثابت

720/0 518/0 
 (**)001/0 501/18 720/0 568/1 کیفیت زندگی

2 
 084/0 734/1 -- 320/14 مقدار ثابت

 (**)001/0 404/11 588/0 280/1 کیفیت زندگی 539/0 734/0
 (**)001/0 807/3 196/0 364/0 بهزیستی معنوي

 01/0در سطح  معناداري (**) 

هـا  زناشویی آزمودنی زندگی و بهزیستی معنوي بر رضایت دهد که تأثیر کیفیتجدول فوق نشان می
 ي بـر رضـایت  ) از نظر آماري معنادار اسـت. همچنـین تـأثیر هـوش معنـو     P>01/0صورت مستقیم (به

زنـدگی در مقایسـه    عبارت دیگر، کیفیت). بهP<05/0ها، از نظر آماري معنادار نیست (زناشویی آزمودنی
درصـد   52هـا دارد. همچنـین در مجمـوع    زناشویی آزمودنی با بهزیستی معنوي تأثیر بیشتري بر رضایت

تـوأم توسـط کیفیـت     درصـد  54ها، فقط توسط کیفیـت زنـدگی و   زناشویی آزمودنی واریانس رضایت
  .شودزندگی و بهزیستی معنوي تبیین می

هـا  زندگی آزمـودنی  زناشویی بر کیفیت براي بررسی تأثیر بهزیستی معنوي، هوش معنوي و رضایت
  از آزمون رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج در جدول زیر آمده است:

  هازندگی آزمودنی ویی بر کیفیتزناش : تأثیر بهزیستی معنوي، هوش معنوي و رضایت7جدول 
  ضریب   b   ضریب      متغیرهاي واردشده گام

Beta 
  ارزش

t 
  معناداري

P 
  همبستگی 

R 
  ضریب تبیین

R2  

1 
 (**)001/0 289/12  ---  251/38 مقدار ثابت

720/0 518/0 
 (**)001/0 501/18 720/0 331/0| رضایت زناشویی

2 
 (**)001/0 549/7  ---  297/24 مقدار ثابت

 (**)001/0 404/11  495/0 227/0 رضایت زناشویی  612/0 782/0
 (**)001/0 763/8 380/0 324/0 بهزیستی معنوي

3 

 (**)001/0 503/6  ---  538/21 مقدار ثابت

789/0  623/0  
 (**)001/0 927/10 474/0 218/0 رضایت زناشویی
 (**)001/0 838/7 347/0 296/0 بهزیستی معنوي
 (**)003/0 974/2 113/0 117/0 هوش معنوي

  01/0در سطح  معناداري (**)

 زناشـویی بـر کیفیـت    دهد که تأثیر بهزیستی معنوي، هوش معنوي و رضـایت جدول فوق نشان می

ترتیـب  عبـارت دیگـر، بـه   ) از نظر آماري معنادار است. بهP>01/0صورت مستقیم (ها بهزندگی آزمودنی
هـا دارد.  زنـدگی آزمـودنی   شویی، بهزیستی معنوي و هوش معنوي بیشترین تأثیر را بر کیفیتزنا رضایت

زناشـویی، بهزیسـتی    ها توسط رضـایت درصد واریانس کیفیت زندگی آزمودنی 62همچنین در مجموع 
  شود.معنوي و هوش معنوي تبیین می
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 گيريو نتيجه بحث

ستی معنوي با کیفیت زندگی و رضایت زناشـویی  هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ هوش معنوي و بهزی
بود. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی و رابطـه بـین ابعـاد هـوش معنـوي و ابعـاد کیفیـت زنـدگی         

و همکـاران   تبـار هـادي  هـاي این نتـایج، بـا نتـایج پـژوهش    صورت مستقیم معنادار است. ها بهآزمودنی
 شود.)، همخوان می2011( شاه) و 2011( رایسک)؛ 1390و همکاران ( غفرانی)؛ 1390(

هاي مداخله بر ارتقا کیفیت زندگی و اند که روشپژوهشگران و محققان داخلی و خارجی نشان داده
هـاي اخیـر   سطح بهزیستی و سالمت افراد جامعه، بخصوص بیماران و همسرانشان مؤثر است. پـژوهش 

شـناختی،  ثبتی مانند بهزیستی جسمانی، هیجـانی و روان اند که عقاید و اعمال معنوي، با نتایج منشان داده
هـاي  کـه گـرایش   رسـد، افـرادي  کنش درون فردي مثبت و افزایش کیفیت زندگی رابطه دارد، به نظر می

کننده فشار دهند و موقعیت تولیدهاي بهتري به وضعیت میمعنوي دارند، هنگام رویارویی با آسیب، پاسخ
). معنویت هوشی است MC Ewan, 2004, p. 322میزان افسردگی آنها کمتر است (کنند و را بهتر اداره می

توانیم در بافتی که مان را میکنیم. اعمال و کیفیت زندگیکه ما توسط آن نیازهایمان را شناسایی و بیان می
  ).Zohar & Marshal, 2000, p. 20تر باشد قرار دهیم (تر و وسیعدهی غنیاز لحاظ معنا

ن نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی و رابطه بـین ابعـاد هـوش معنـوي و ابعـاد رضـایت       همچنی
 منجـزي هـاي  این نتایج، با نتایج حاصل از پژوهش صورت مستقیم معنادار است.ها، بهزناشویی آزمودنی

و همکــاران  دمــاریس)، 2011و همکــاران ( الکــس)، 1389و همکــاران ( رضــایی)، 1390و همکــاران (
  باشد.) ناهمخوان می1389( و همکاران بدیعباشد و با نتایج پژوهش )، همخوان می2010(

این ترتیب که عقایـد و اعمـال مـذهبی از لحـاظ     در رضایت زناشویی دارد، به معنویت نقش مهمی 
سازد که از لحاظ فیزیولوژیکی، شناختی و عاطفی خشم خود را کنتـرل کنـد   درون فردي، فرد را قادر می

ها بپذیرد. از لحاظ بـین فـردي، اعمـال مـذهبی     او کمک کند که مسئولیت اعمال خود را در تعارضو به 
کند که فرد در هنگام خشم به خـدا توجـه کنـد و حمـایتی بـراي هـر دو زوج ابجـاد        ایجاد میشرایطی 

بطـه بـا   کند که از تعارض با یکدیگر اجتناب کنند. ارتباط با خدا یـک نقـش تعـاملی و جبرانـی در را    می
اي است از باورها شـامل  یافته). معنویت، سیستم سازمان1390روابط زناشویی دارد (منجزي و همکاران، 

تر به خدا یا یـک قـدرت برتـر    هاي اخالقی، رسومات، مشارکت در جامعه دینی براي اعتقاد راسخارزش
سـت. همچنـین در زمـان    است. باورهاي مذهبی، شیوه مؤثري براي مقابله با مصائب، تجارب دردنـاك ا 

  گذارند (همان).ها، بر چگونگی روابط انسانی اثر میمشکالت و ناراحتی

۶۸     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره دوم، تابستان  

نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی و رابطه بـین ابعـاد بهزیسـتی معنـوي و ابعـاد کیفیـت زنـدگی        
 الجـانی ب)، 1390( عصـارودي هاي این نتایج، با نتایج پژوهشصورت مستقیم معنادار است. ها بهآزمودنی

و  بـالبونی )، همخوان است و بـا نتـایج پـژوهش    2009( سیلوا)، 2009( کوتون)، 2011( دالمیدا)، 1390(
  باشد.) همخوان نمی2007( همکاران

بهزیستی معنوي، یکی از ابعاد مهـم سـالمت در انسـان اسـت کـه در کنـار ابعـاد جسـمی، روانـی،          
 کنـد. شده و سایر ابعاد سالمت را نیز هماهنگ میاجتماعی قرار گرفته و موجب ارتقاي سالمت عمومی 

هـایی  شـود. بهزیسـتی معنـوي بـا ویژگـی     این کار، موجب افزایش توان سازگاري و کارکرد روانـی مـی  
همچون ثبات در زندگی، صلح، احساس ارتباط نزدیک بـا خویشـتن، خـدا، جامعـه، محـیط تناسـب و       

تـوان بـه تـأثیر    ود. براساس نتایج مطالعات، میشهماهنگی داشتن، معنی و هدف در زندگی مشخص می
بخشـیان و  و روانی پی بـرد (الـه  عنوان عاملی براي مقابله با مشکالت جسمی عقاید معنوي در زندگی به

اي است که ابعـاد جسـمی، روانـی، اجتمـاعی انسـان را      ). بهزیستی معنوي، نیروي یگانه1387همکاران، 
ي به خطر بیفتد، ممکن است فـرد دچـار اخـتالالت روحـی ماننـد      دهد. وقتی بهزیستی معنوتشکیل می

  ).Livneh & et al, 2004, p. 418احساس تنهایی انزوا و افسردگی در زندگی شود (
رغـم برخـی جوامـع، کـه در آن مـردم بـه       توان گفت کـه بـه  می بالبونی،در توجیه ناهمخوانی نتایج 

یابند، در جامعه ما مردم به بهزیستی معنـوي از طریـق   یمعنویت از طریق هنر یا ارتباط با طبیعت دست م
  ).Vader, 2006, p. 543یابند (اعمال مذهبی دست می

نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی و رابطه بین ابعاد بهزیستی معنـوي و ابعـاد رضـایت زناشـویی     
و  حسـینیان هـاي  هشایـن نتـایج، بـا نتـایج حاصـل از پـژو      صورت مستقیم معنادار است. ها بهآزمودنی

  باشد.) همخوان می2006( یون)، 2007( الرك)، 1390( سجادیانو  نادي)، 1390همکاران (
بهزیستی معنوي در شناخت و ارتباط دوستانه با خدا و بندگان و تحقق فضائل در خویشـتن، مفهـوم   

رکان دیگـر از بهزیسـتی   مند زن و مرد است که موفقیت در ایابد، و از ارکان آن، نوع ارتباطات ضابطهمی
گـذارد. در  کند و بر بسیاري از ابعاد زندگی فردي، اجتماعی و معنوي افراد تأثیر مـی معنوي را تسهیل می

اي نهادینه شـود کـه عملکـرد مطلـوب خـانواده و ارتقـا       گونهبناي زندگی زناشویی باید بهحقیقت، سنگ
فقیت در ازدواج و رضایت زوجین از یکـدیگر، در  دنبال داشته باشد. موبهزیستی معنوي اعضاي آن را به

  ).1390مقدم، گیرد (فقیهی و رفیعیسایه معنویت شکل می
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هـا  نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی و رابطه بین ابعاد بهزیستی معنوي و هوش معنوي آزمـودنی 
)، 1390( مقـدم و  فقیهـی هـاي  صورت مستقیم معنادار است. این نتایج، بـا نتـایج حاصـل از پـژوهش    به

  باشد.) همخوان می2006( بارون)، 2009( مک فارلند)، 1390و همکاران ( آقابابایی
هـاي مـذهبی و   کند. باورها و نگـرش فرد مذهبی به یک مبدأ متعالی معتقد است و او را پرستش می

رات آنهـا تـأثیر   بینی یا بدبینی و نوع تفکهاي شناختی افراد از جمله تفسیر وقایع، خوشمعنوي، بر مؤلفه
روانـی بـر سـالمت بهزیسـتی و بهداشـت       ـ   ایمنی و عصـبی  ها نیز از طریق سیستماین مؤلفهگذاشته و 

). بهزیستی معنوي، بعد مهم و برجسـته یـک زنـدگی    1387گذارند (پاکیزه، جسم و روان انسان تأثیر می
ن مفهـوم، از تأکیـد زنـدگی بـر     ایـ شـود.  سالم است که منجر به هدفدار شدن و معنادار شدن زندگی می
دهـد کـه همـراه    این امکان را به انسان میارتباط فرد، دیگران، طبیعت و خدا منشأ گرفته است. معنویت 

 .)Elison, 1983, p. 335(هاي جسمانی به سمت بهزیستی معنوي حرکت کند با رنج

عشـق)، ممکـن اسـت در     در نهایت، باید خاطرنشان ساخت که هر سه بعد معنویت (معنا، تعـالی و 
مذهب یافت شوند. بنابراین، معنویت و مذهب بـا یکـدیگر همپوشـی دارنـد؛ هـر دو شـامل اعتقـاد بـه         

هـاي خـاص مـذهب    هاي خاص خود را دارا هستند. ویژگییک ویژگیشوند. اما هروجودي مقدس می
هـاي خـاص معنویـت نیـز     ژگـی هاي اخالقی آن. ویها، نهادها و آموزهآئینعبارتند از: الهیات، مناسک و

اینکه شخص ممکن اسـت عقایـد و اعمـال    هاي متعالی، یعنی عبارتند از: فردگرایی و تأکید آن بر تجربه
  ).1388زاده و دیگران، خود را با توجه به تجربیات معنوي خویش پرورش دهد (عبداهللا

هـایی، معنایـابی زنـدگی،    ایجاد آرامش، امنیت روانی، رهایی از احساس پـوچی و تن معنویت موجب 
ایـن طریـق، ظرفیـت    شـود. از  اندیشی، امیدواري، رضامندي از زنـدگی و حمایـت اجتمـاعی مـی    مثبت
ها و مشکالت افزایش یافتـه، موجـب ارتقـاي سـالمت روانـی،      شناختی و توانایی مقابله با استرسروان

ي سالمت روان خود، خـانواده، جامعـه   منظور حفظ و ارتقارو، بهاینشود. ازتر میو عمر طوالنیجسمی 
 توجه بیشتر به ابعاد مختلف معنویت و تقویت کردن آنها در خودمان ضروري است.

گیـري متغیرهـا   این پژوهش ابزارهاي مورد استفاده براي اندازهکه در آنجااز هاي پژوهش:محدودیت
گونــه ابزارهــا ایـن بـه وســیلۀ   شــده،آوريهــاي جمـع اي بــوده، دادهنامـه مـورد مطالعــه از نـوع پرســش  

گونـه  آورند. این پژوهش، از نوع همبستگی بوده، هیچوجود میهاي خاصی در تعمیم نتایج بهمحدودیت
  دهد.رابطه علّی بین متغیرها را نشان نمی

۷۰     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره دوم، تابستان  

هـاي جدیـدي را   شناسان، زمینهمطرح شدن هوش معنوي و بهزیستی معنوي توسط روان پیشنهادها:
اند تا در مورد نقش معنویت در احساس و رفتار و زندگی انسان، به تحقیقـات  اهم آوردهبراي محققان فر

این مورد وجود دارد پاسـخ دهنـد. در مطالعـات    هایی که هنوز در هاي جدیدي بپردازند. سؤالو بررسی
ر هاي زیر نیز توجه شـود: مداخلـه الزم بـراي افـزایش هـوش معنـوي د      شود به حیطهآینده پیشنهاد می

بهزیستی معنوي و بررسی عوامل متنوع تأثیرگـذار بـر کیفیـت زنـدگی و رضـایت زناشـویی و بررسـی        
اي در رابطه با تأثیرگـذاري هـوش معنـوي و بهزیسـتی معنـوي در کیفیـت زنـدگی و        هاي مداخلهروش

  رضایت زناشویی.
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 منابع
  .96 - 83، ص 3، ش شناسی و دیننروا)، 1390» (هوش معنوي و بهزیستی فاعلی«آقابابائی، ناصر و دیگران، 

» بررسی ارتباط بین مذهب، سالمت معنوي، امیـد و کیفیـت زنـدگی در بیمـاران مبـتال بـه سـرطان       «بالجانی، اسفندیار و دیگران، 
  .60 - 51، ص 1، ش مراقبت مبتنی بر شواهد)، 1390(

)، در: اولـین کنگـره   1389» (ارات شـهر اهـواز  بررسی رابطه هوش معنوي و رضایت زناشویی کارکنـان اد «بدیع، علی و دیگران، 
  .1391المللی و دومین کنگره ملی نقش زن در سالمت خانواده و جامعه، اردیبهشت بین

)، در: چهارمین سـمینار  1387» (سازي مفهوم معنویت بر آناي سالمت روانی دانشجویان و تأثیر فعالبررسی مقایسه«پاکیزه، علی، 
  نشجویان.سراسري بهداشت روانی دا

)، 1390بررسی رابطه هوش معنوي با هوش هیجانی در بین دختران دانشجوي دانشگاه الزهرا (س) («حسینیان، سیمین و دیگران، 
 .26 - 7، ص 17، ش فرهنگی، دفاعی زنان و خانواده

مطالعـات  )، 1387» (سنجی مقیاس بهزیستی معنوي در میان دانشـجویان بررسی خصوصیات روان«دهشیري، غالمرضا و دیگران، 
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