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Abstract
The purpose of this study was to investigate 
the role of mediating cognitive flexibility 
in spiritual intelligence and marital 
satisfaction. The participants of this 
study were 306 married female students 
of the Qom university, who studied in 
the year 97 - 96, and were selected by 
available sampling method. For collecting 
data, Enrich’s marital satisfaction 
Questionnaire, Abdollah Zadeh’s spiritual 
intelligence and cognitive flexibility 
(Dennis & Vanderwal, 2010( were used. 
Data were analyzed using descriptive 
and inferential statistics. The statistical 
method used in the descriptive statistics 
section is the Average, Standard deviation, 
abundance tables and in the inferential 
statistics, Pearson correlation coefficient 
analysis were used to investigate the 
relationship between variables, and use of 
statistical analysis of path analysis based 
on Baron and Kenny model was analyzed 
using SPSS and AMOSS software.

چکیده
میانجــی  نقــش  بررســی  پژوهــش  ایــن  از  هــدف 
انعطاف پذیــری شــناختی در رابطه هــوش معنوی 
ایــن  کننــدگان  شــرکت  بــود.  زناشــویی  رضایــت  و 
پژوهــش 280 نفر از دانشــجویان متاهل دانشــگاه 
بــه  تحصیلی97-96مشــغول  ســال  در  کــه  قــم 
در  نمونه گیــری  روش  بــا  کــه  بودنــد  تحصیــل 
دســترس انتخــاب شــدند. بــرای گــردآوری داده ها 
انریــچ،  زناشــویی  رضایــت  پرســش نامه های  از 
پرســش نامه هوش معنــوی عبداله زاده و همکاران 
و پرســش نامه انعطاف پذیــری شــناختی )دنیس و 
ونــدروال، 2010)اســتفاده شــد. داده هــا با اســتفاده 
از آمــار توصیفی و اســتنباطی مــورد تجزیه و تحلیل 
قــرار گرفــت. روش آماری مــورد اســتفاده در بخش 
آمــار توصیفــی میانگیــن، انحــراف معیــار، جــداول 
فراوانی و در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی 
رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و 
استفاده از شیوه آماری تحلیل مسیر بر اساس مدل 
بــارون و کنــی بــا اســتفاده از نرم افزارهــای SPSS و 
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مقدمه 
ازدواج به عنوان موهبتی بزرگ و مهم ترین و عالی ترین رسم اجتماعی به نیازهای عاطفی و 
ایمنی افراد بزرگسال و بقای نسل بشر توجه کرده است )فیاض صابری، توزنده جانی، ثمری 
مثبت  ویژگی های  رضایت بخش،  و  پایدار  زن وشوهری  روابط  ص57).   ،1398 نجات،  و 
بسیاری نظیر سالمت روانی، سالمت جسمانی و رشد را برای اعضای خانواده فراهم می آورند. 
و  رشد  همچنین  و  می آورد  فراهم  کودکان  برای  را  مساعد  محیطی  زن وشوهری  روابط  این 

سالمتی اعضای خانواده را ارتقا می دهد )ایراستورزا1، 2017م، ص650(. 
که برخی ازدواج ها به طالق می انجامند، تعدادی از ازدواج ها هم وجود دارند  در حالی 
ازدواج ها  این  پایداری  باعث  عواملی  چه  اینکه  بر  تمرکز  می مانند،  باقی  پایدار  و  سالم  که 
می شود، باعث به دست آمدن تصویری می گردد که می تواند در امر ایجاد و ترویج ازدواج های 
که ازدواج را بر  کنند  گر محققان بتوانند عواملی را شناسایی  پایدار در جامعه سازنده باشد. ا
خ پایین تری از طالق، افزایش  روی مسیر خود به سمت موفقیت قرار دهد، جامعه می تواند نر

دوام، پایداری و رضایت از ازدواج را تجربه کند )کوبینا2، 2020م، ص53(. 

1. Irastorza.
2. Cobbinah.

Amos مورد تحلیل قــرار گرفت. نتایج فرضیه های 
پژوهش نشــان داد متغیر هــوش معنوی با رضایت 
زناشــویی )0/473)رابطــه معنــادار دارد.همچنین 
هوش معنوی با انعطاف پذیری شناختی )0/534(
رابطه معنادار دارد.متغیر انعطاف پذیری شــناختی 
بــا رضایــت زناشــویی)0/453) رابطه معنــادار دارد 
و انعطاف پذیــری شــناختی در رابطــه بیــن هــوش 
معنــوی و رضایــت مندی زناشــویی نقــش میانجی 

جزیی دارد. 

کلیــد واژه هــا: انعطاف پذیــری شــناختی، هــوش 
معنوی، رضایت زناشویی، میانجی گری، اسالم.

The results of the research show that 
spiritual intelligence variable has a 
significant relationship with marital 
satisfaction (0.473(. Spiritual intelligence 
also has a significant relationship with 
cognitive flexibility (0.534(.
The Variable of cognitive flexibility has 
a significant relationship with marital 
satisfaction (0.453( and the cognitive 
flexibility in the relationship between 
spiritual intelligence and marital 
satisfaction has a slight mediator role.
Keywords: Cognitive flexibility, 
Spiritual intelligence, Marital Satisfaction, 
Islam, mediation.
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روابط زناشویی پایدار و رضایت بخش، در فراهم آوردن نتایج مثبت بسیار برای اعضای 
خانواده از جمله سالمت روانی مثبت، سالمت بدنی و رشد کارآمد هستند. این روابط زناشویی 
کودکان فراهم می آورد و همچنین رشد و سالمتی اعضای خانواده  را برای  محیطی مساعد 
عوامل  معلول  زناشویی  رضایت  ص121).   ،1395 همکاران،  و  )حاتمی  می دهد  ارتقا  را 
زناشویی هنگامی وجود  فرزندان است. رضایت  و  و شوهر  زن  ارتباطات میان  از  بی شماری 
که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی همانند با آنچه وی انتظار دارد، برابر باشد  دارد 
با  زناشویی  روابط  در  فرد  موجود  وضعیت  که  می افتد  اتفاق  هنگامی  زناشویی  نارضایتی  و 

وضعیت مورد انتظار و دلخواه فرد برابر نباشد )ترقی جاه و همکاران، 1395، ص109(. 
ک فرد از خود  رضایت زناشویی، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نحوه تفکر، ادرا
از زندگی، ویژگی های شخصیتی و هیجانات قرار دارد )سلیمانی و  و دیگران، انتظارات فرد 
محمدی، 1388، ص133). بسیاری از پژوهشگران یکی از تأثیرگذارترین عوامل در رضایت 
زندگی را تقویت و آموزش هوش معنوی می دانند )ابوالمعالی و همکاران، 1392، ص117) و 
که زندگی معنوی نقش شایانی در باال رفتن رضایتمندی  پژوهش های دیگر هم نشان داده 
گراو1، 2020م، ص159). هوش معنوی شامل توانایی  زناشویی دارد )ماهونی، فلینت و مک 
عملکرد  و  کند  پیش بینی  را  فرد  سازگاری  و  عملکرد  می تواند  که  است  مباحثی  از  استفاده 
و پینتو2، 2020م، ص1). نوری و شهیاد  زندگی موجب شود )پینتو  برای فرد در  ارزشمندی 
با  رابطه بین هوش معنوی و هوش اخالقی  بررسی  با عنوان  )1396، ص56) در پژوهشی 
زناشویی در  و رضایت  که بین هوش معنوی  زنان متأهل نشان دادند  در  زناشویی  رضایت 

زنان متأهل رابطه معنی داری وجود دارد. 
که  است  ارتباط  در  زناشویی  بر رضایت  تأثیرگذار  متغیر  با  معنوی  میان هوش  این  در 
تعامالت  از عوامل مهم در  انعطاف پذیری شناختی یکی  دارد.  نام  انعطاف پذیری شناختی 
اجتماعی است و به عنوان فرآیندی پویا تعریف می شود که مسئول ایجاد انطباق مثبت فرد 
با محیط است، به گونه ای که فرد انعطاف پذیر علی رغم وجود تجارب مخالف یا آسیب زا قادر 
کهندانی  از  نقل  به  2010م؛  تغییر محیط سازگار شود )دنیس،  با محرک های در حال  است 
شناختی  انعطاف پذیری  و  معنوی  هوش  ارتباط  باب  در  ص54).   ،1396 ابوالمعالی،  و 

1. Mahoney, Flint, McGraw.
2. Pinto, Pinto.
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ک نژاد )1397) در پژوهش خود به ارتباط هوش معنوی و انعطاف پذیری  شریفی ریگی و بسا
شناختی اشاره کرده اند. 

که  از سوی دیگر انعطاف پذیری عامل بسیار مهمی در رضایت زناشویی است به طوری 
منظرهای  درک  مستلزم  که  زندگی،  تغییرات  با  انطباق  تمایل  و  توانایی  را  انعطاف پذیری 
گشوده بودن به موقعیت های جدید، تغییر دادن مسیر حرکت در  مختلف، توانایی سازگاری، 
صورت لزوم و تمایل به یادگیری و رشد، تعریف کرده اند. افزایش انعطاف پذیری شناختی باعث 
انطباق آمیز  رفتار  استرس،  و  تهدید  تراژدی،  اتفاق های  در هنگام بحران ها،  افراد  که  می شود 
مثبت نشان دهند )مددی و رحمانی، 1396، ص4). به طور کلی پژوهش شاره و اسحاقی ثانی 
)1397) ارتباط انعطاف پذیری شناختی و رضایت زناشویی را مثبت و معنادار گزارش کرده اند. 

به طور کلی خانواده اولین و مهم ترین نظام ارتباطی برای هر فرد به شمار می رود و زمینه 
از دو نیمه اصلی  نیز به عنوان یکی  زنان  ایجاد سالمت جامعه است.  برای  و بستر مناسبی 
در پیوند زناشویی نقشی فعال و پویا در ادامه زندگی مشترک یا ختم آن دارند. بررسی های 
علمی برای شناسایی عوامل و متغیرهای مرتبط با رضایت زناشویی مشکل و پیامدهای آن 
که آموزش  در جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این میان دانشجویان قشری هستند 
در آنها موجب سرایت اثرات مثبت آن آموزش به سایر اقشار جامعه خواهد شد و ازآنجایی که 
دانشجویان زن متأهل مسئولیت اداره کردن خانواده، همسر و فرزندان را نیز به عهده دارند 
و  است  مذهبی  به شدت  جامعه ای  قم  جامعه  طرفی  از  می نماید.  گریزناپذیر  پژوهش  این 
مذهب و معنویت در خانواده ها در استان قم جایگاه ویژه ای دارد بنابراین پژوهش حاضر 
با هدف پاسخ به پرسش آیا انعطاف پذیری شناختی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین 

هوش معنوی و رضایت زناشویی دانشجویان زن متأهل شهر قم نقش دارد؟

وهش وش پژ ر
روش پژوهش حاضر با توجه به هدف و ماهیت از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری 
که در سال تحصیلی 97- این پژوهش شامل 1500 نفر از دانشجویان زن متأهل دانشگاه قم 
96 مشغول به تحصیل اند را شامل می شود. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان 
که بر اساس این حجم جامعه تعداد 306 نفر از دانشجویان زن متأهل به صورت  استفاده شد 
به  تمایل  داشتن  و  مطالعه  مورد  هدف های  مورد  در  توضیح  از  پس  دسترس  در  نمونه گیری 

شرکت در مطالعه انتخاب شدند که پرسش نامه های تکمیل شده معتبر 280 عدد بودند. 
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وهش ابزارهای پژ
پرسی نامه رضایی ننام شق انرشچ: مقیاس رضایت زناشویی انریچ را فاورز و اولسون در 
ارزیابی و شناسایی زمینه های بالقوه مشکل زا و زمینه های قدرت و  سال 1989م با اهداف 
کاری و نقاط قوت  پرباری روابط زناشویی ساخته اند. هدف پرسش نامه تعیین حیطه های 
روابط زناشویی و شامل عبارت هایی درباره جنبه های مختلف زندگی زناشویی فرد است که 
ممکن است با آن موافق یا مخالف باشد. فرم اصلی آن از 115 ماده و فرم کوتاه آن از 47 ماده 
کوتاه این مقیاس  کوتاه آن استفاده می شود. فرم  تشکیل شده است. در این پژوهش از فرم 
توسط سلیمانیان )1373) تهیه شده است. سؤاالت در طیف لیکرت 5 درجه ای نمره گذاری 
ظاهری،  و  مرعشیان  مهرابیان،  جهانی،  سهرابی،  از  نقل  به   ،1389( سلیمانی  می شود. 
1395، ص133) روایی هم زمان پرسش نامه را با فرم اصلی آن 0/95 به دست آورد و پایایی 
روایی  بررسی  برای   (1383( معتمدین  کرده اند.  گزارش   0/93 کرنباخ  آلفای  روش  به  را  آن 
همبستگی  ضریب  و  کرد  استفاده  زناشویی  سازگاری  پرسش نامه  از  انریچ  پرسش نامه  سازه 
P>0/01( 0/65) به دست آورد. اولسون و همکاران )1989) ضریب آلفای کرونباخ آن را 0/92 

گزارش کرده اند )به نقل از سهرابی و همکاران، 1395، ص133(. 
پرسی نامه ه   میذ ی: این آزمون در سال 1387 و با همکاری کشمیری و عرب 
احمدی بر روی دانشجویان دانشگاه پیام نور هنجار شده است. ابتدا پرسش نامه مقدماتی 
گردید.  اجرا  دانشجویان  از  نفر   30 روی  و  گردید  تدوین  آزمون  سازندگان  توسط  سؤالی   29
پایایی آزمون در مرحله مقدماتی به روش آلفا برابر 87% عبارت تنظیم شد. در مرحله نهایی 
گروه نمونه اجرا شد، پایایی در این مرحله 0/89 به دست آمد.  پرسش نامه بر روی 280 نفر 
برای بررسی روایی عالوه بر روایی محتوایی صوری که سؤال ها با نظر متخصص ها تأیید شد، 
کلیه سؤال ها باالی 0/3 بود. در این آزمون به  از تحلیل عاملی نیز استفاده شد و همبستگی 
کامًال موافقم  کامًال مخالفم نمره یک و مخالفم دو، به تا حدودی سه و موافقم چهار و  گزینه 

نمره پنج داده می شود و دامنه نمرات 29 تا 145 می باشد. 
و  دنیس1  توسط  پرسش نامه  این   :(CFI( مذاهتی  انیتا  ونشری  پرسی نامه 
همکاران ساخته شده است و یک ابزار خود گزارشی کوتاه 20 ماده ای است که در یک طیف 7 
درجه ای از کامًال مخالفم تا کامًال موافقم نمره گذاری می شود و برای سنجش انعطاف پذیری 

1. Denis.
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شناختی به کار می رود. در کل گویه های این پرسش نامه موفقیت فرد برای به چالش کشیدن 
کارآمد و جایگزینی آنها با افکار کارآمد و متوازن را بررسی می کند و با توجه به سه جنبه  افکار نا
موقعیت های  به عنوان  سخت  موقعیت های  درک  به  میل  شامل  شناختی  انعطاف پذیری 
کنترل، توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار انسان ها  قابل 
است.  شده  ساخته  سخت  موقعیت های  برای  جایگزین  راه حل  چندین  ایجاد  توانایی  و 
کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر  این پرسش نامه در 
کار می رود.  انعطاف پذیر در درمان شناختی-رفتاری افسردگی و سایر بیماری های روانی به 
ک  ک توجیه رفتار) و عامل ادرا گزینه های مختلف )ادرا ک  دنیس و همکاران دو عامل ادرا
کنترل پذیری را شناسایی کردند و همبستگی این پرسش نامه  را با پرسش نامه افسردگی بک 
)r= 0/39( (BDI-II) و مقیاس انعطاف پذیری شناختی مارتین r = 0/75 گزارش دادند. این 
کل مقیاس،  برای  کرونباخ،  آلفای  به روش  را  این پرسش نامه  پژوهشگران همسانی درونی 
گزینه های مختلف به ترتیب 91/91، 0/0 و 0/84 و با روش بازآزمایی  ک  کنترل و ادرا ک  ادرا

به ترتیب 75/81، 0/0 و 0/77 به دست آوردند. 
رو  ت زیه و تحلیل راره ها: تجزیه و تحلیل آماری پژوهش در دو سطح توصیفی 
و  فراوانی  جداول  معیار،  انحراف  میانگین،  از  توصیفی  سطح  در  شد.  انجام  استنباطی  و 
نمودارهای مناسب استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی به منظور بررسی رابطه بین 
میانجی  نقش  بررسی  به منظور  است.  شده  استفاده  پیرسون  همبستگی  ضریب  از  متغیرها 
شده  استفاده  کنی  و  بارون  مدل  اساس  بر  مسیر  تحلیل  از  شناختی  انعطاف پذیری  متغیر 
است، تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos انجام شده است. همچنین 
به منظور تبیین درصد متغیر میانجی انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین هوش معنوی و 

رضایت زناشویی از آزمون بوت استراپ و سوبل استفاده شده است. 

یافته ها
در پژوهش حاضر در بخش ویژگی های جمعیت شناختی، میانگین سن پاسخگویان 24/2 با 
انحراف معیار 6/18 سال گزارش شد. در بحث تحصیالت بیشترین فراوانی مربوط به مقطع 

کارشناسی بود که این گروه، 76/1 درصد از کل پاسخگویان را به خود اختصاص دادند. 
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)N = 280(جدول 1- آماره های ت صیفی متغیر های پژوهی

انحرافمیانگینبیشینهکمینهزیرمقیاسهامتغیرها
کشیدگیکجیاستاندارد

هوشمعنوی

ارتباط با 
سرچشمه 

هستی
15.0060.0050.60747.3292-1.3473.341

0.6461.431-21.0085.0064.914610.12591زندگی معنوی
1.0312.577-36.00144.00115.522016.50141هوش معنوی

انعطافپذیری

شناختی
-48.00140.0094.850114.890980.0530.167

رضایت

زناشویی

موضوعات 
0.421-0.348-11.0030.0023.44483.79709شخصیتی

0.719-0.214-12.0030.0022.78404.30223ارتباط زناشویی
0.262-0.248-8.0025.0017.25513.43413حل تعارض

0.5470.322-6.0025.0019.11683.42318مدیریت مالی
فعالیت های 
0.4400.175-6.0025.0018.96893.19322اوقات فراغت

0.3410.237-10.0025.0019.46452.82808روابط جنسی
ازدواج و 
10.0025.0017.50163.005750.4770.084فرزندان

خانواده و 
0.133-0.358-8.0025.0018.10383.36506دوستان

جهت گیری 
0.211-0.724-9.0025.0020.44613.69192مذهبی

رضایت 
120.64223.09177.085522.342460.1620.661زناشویی کل

جدول شماره 1 مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش حاضر را با زیرمؤلفه های آنها به خوبی 
نشان می دهد. 

 فرضیه1: هوش معنوی با رضایت زناشویی رابطه معنادار دارد. 
 برای آزمون فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آن به 

ح جدول4 است.  شر
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)N=280( جدول 2- ماتریس همبستگی بین ه   میذ ی و رضایتمذدی ننام شق

12متغیر
11-هوشمعنوی

0.4731**2-معنوی

P≤0.01**P≤0.05*

طبق جدول 2 متغیر هوش معنوی با رضایت زناشویی )0/473) در سطح 0/01 رابطه مثبت 
و معنادار دارد. 

 فرضیه2: هوش معنوی با انعطاف پذیری شناختی رابطه معنادار دارد. 
)N=280( جدول 3- ماتریس همبستگی ه   میذ ی یا انیتا  ونشری مذاهتی

123متغیر
11-ارتباطباسرچشمههستی

1**20.782-زندگیمعنوی
1**0.961**30.924-هوشمعنوی

**0.534**0.579**40.402-انعطافپذیریشناختی

 P≤0.01**P≤0.05*

طبق نتایج جدول 3 متغیر هوش معنوی با انعطاف پذیری شناختی )0/534) رابطه معنادار 
با  را  رابطه  زندگی معنوی )0/579)، بیشترین  زیرمقیاس های هوش معنوی،  از میان  دارد. 

انعطاف پذیری شناختی دارد. 
فرضیه3: انعطاف پذیری شناختی با رضایت زناشویی رابطه معنادار دارد. 

)N=280( جدول 4- ماتریس همبستگی بین انیتا  ونشری و رضایتمذدی ننام شق

12متغیر
11-انعطافپذیریشناختی

0.4531**2-رضایتزناشویی

 P≤0.01**P≤0.05*

و  مثبت  رابطه  زناشویی  رضایت  با  شناختی  انعطاف پذیری  متغیر   4 جدول  به  توجه  با 
معناداری گزارش کردند. 
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نقش  زناشویی  رضایت  و  معنوی  هوش  رابطه  در  شناختی  انعطاف پذیری  فرضیه4: 
میانجی دارد. 

 برای آزمون این فرضیه از تحلیل مسیر استفاده شد که در نمودار 1 نشان داده شده است. 

نم رار 1- نیی میان ی انیتا  ونشری مذاهتی رر رایته ه   میذ ی و رضایی ننام شق
 1398مستان ، پاييز و ز12سال پنجم، شماره سوم، پياپي                                                            76

 

 
 

. در صـورتيكه  )1378(سرمد،  ) استفاده شد 1986به منظور بررسي ميانجيگري از مدل بارون و كني ( 
ق انعطاف پذيري شناختي و به طور غير مسـتقيم بـه رضـايتمندي زناشـويي     اثر هوش معنوي از طري

گري  شوند. به منظور بررسي ميانجي محسوب مي 1منتقل شود، انعطاف پذيري شناختي متغير ميانجي
سه مرحله نياز است و بايستي در هر سـه مرحلـه،    )، 1986گري بر اساس مدل بارون و كني ( ميانجي

بيني متغير وابسته اصلي (رضايتمندي زناشويي) بـر اسـاس    پيش .1 هاي رگرسيوني معنادار باشند. وزن
پـذيري     بينـي متغيـر ميـانجي انعطـاف      پـيش  .2متغير مستقل اصلي (هوش معنوي) (مسير مستقيم). 

بيني متغيـر وابسـته    پيش. 3شناختي براساس متغير مستقل اصلي (هوش معنوي) (مسير غيرمستقيم). 
ر اساس متغيرهاي مستقل اصلي (هوش معنـوي) و ميـانجي (انعطـاف    اصلي (رضايتمندي زناشويي) ب

پذيري شناختي) بطور همزمان. (مدل ميانجي). در مرحله سوم، اگر مسير مستقيم متغيرمستقل (هوش 
طـور   دار باشد يعني متغير مسـتقل بـه   مندي زناشويي) همچنان معني معنوي) به متغير وابسته (رضايت

گـري جزئـي    گذارد و ميانجي قيم و غير مستقيم بر متغير وابسته تأثير ميهمزمان از هر دو مسير مست
دار نبود، بـه ايـن معنـي اسـت كـه       است. اما اگر با حضور متغير ميانجي در مدل، مسير مستقيم معني

مسير غير مستقيم تمام تأثير مسير مستقيم را به خود جذب كـرده و متغيـر ميـانجي بـه طـور كامـل       
 ارائه شده است.  2. مدل مفهومي تحليل مسير در نمودار )1392(عزيزي،  . كند گري مي ميانجي

 
 گري : مدل مفهومي واسطه2نمودار

                                                           
١ . Mediator.

 پذيري شناختيانعطاف

 هوش معنوي رضايتمندي زناشويي

استفاده شد )سرمد، 1378(.  کنی )1986م)  و  بارون  از مدل  بررسی میانجی گری  به منظور 
به  غیرمستقیم  به طور  و  شناختی  انعطاف پذیری  طریق  از  معنوی  هوش  اثر  که  صورتی  در 
محسوب  میانجی1  متغیر  شناختی  انعطاف پذیری  شود،  منتقل  زناشویی  رضایتمندی 
مرحله  )1986م)،  سه  کنی  و  بارون  مدل  اساس  بر  میانجی گری  بررسی  به منظور  می شود. 
نیاز است و بایستی در هر سه مرحله، وزن های رگرسیونی معنادار باشند؛ 1. پیش بینی متغیر 
وابسته اصلی )رضایتمندی زناشویی) بر اساس متغیر مستقل اصلی )هوش معنوی) )مسیر 
مستقل  متغیر  اساس  بر  شناختی  انعطاف پذیری  میانجی  متغیر  پیش بینی   .2 مستقیم)؛ 
اصلی )هوش معنوی) )مسیر غیرمستقیم)؛ 3. پیش بینی متغیر وابسته اصلی )رضایتمندی 
)انعطاف پذیری  میانجی  و  معنوی)  )هوش  اصلی  مستقل  متغیرهای  اساس  بر  زناشویی) 
گر مسیر مستقیم متغیر مستقل  شناختی) به طور هم زمان )مدل میانجی). در مرحله سوم، ا
)هوش معنوی) به متغیر وابسته )رضایتمندی زناشویی) همچنان معنی دار باشد یعنی متغیر 
مستقل به طور هم زمان از هر دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم بر متغیر وابسته تأثیر می گذارد 
گر با حضور متغیر میانجی در مدل، مسیر مستقیم معنی دار  و میانجی گری جزئی است؛ اما ا
نبود، به این معنی است که مسیر غیرمستقیم تمام تأثیر مسیر مستقیم را به خود جذب کرده 
تحلیل  مفهومی  مدل   .(1392 )عزیزی،  می کند  میانجی گری  کامل  به طور  میانجی  متغیر  و 

مسیر در نمودار 2 ارائه شده است. 

1. Mediator.



80                                                                                                                                                   / سال هفتم، شماره اول، پیاپی 15، بهار و تابستان 1400

نم رار2- مدل مفه می واسته گری

اجرای مراحل سه گانه معموًال از طریق انجام سه رگرسیون در spss یا معادالت ساختاری در 
که رگرسیون های  یا Lisrel انجام می شود. مزّیت روش معادالت ساختاری آن است   Amos
از  نقل  به  1997؛  )براون1،  می شود  بررسی  هم زمان  به طور  و  اجرا  مدل  یک  در  سه گانه 

شهابی زاده، 1394). از این رو از روش تحلیل مسیر در Amos استفاده شد.
جدول 5- ضرایب استاندارر و میذاراری مسیرها رر مدل میان یگری انیتا  ونشری مذاهتی 

رر رایته ه   میذ ی و رضایتمذدی ننام شق

)مرحله سوم))مرحله دوم))مرحله اول)

مدل میانجی گریمدل اثر غیرمستقیممدل اثر مستقیم
سیر

م

رد
ندا

ستا
با

ضری

ی
دار

عنا
م

سیر
م

رد
ندا

ستا
با

ضری

ی
دار

عنا
م

سیر
م

رد
ندا

ستا
با

ضری

ی
دار

عنا
م

A--------A0.5340.0001A0.5340.0001
B--------B0.4530.0001B0.2790.0001
C0.4370.0001C--------C0.3240.0001

مسیر A: مسیر هوش معنوی به انعطاف پذیری شناختی
مسیر B: مسیر انعطاف پذیری شناختی به رضایتمندی زناشویی

مسیر C: مسیر هوش معنوی به رضایتمندی زناشویی

همان طور که در جدول5 مشاهده می شود ضرایب رگرسیونی در هر سه مرحله معنادار است 
وابسته  متغیر  به  معنوی)  )هوش  مستقل  متغیر  مستقیم  مسیر  ضریب  سوم  مرحله  در  و 

1. Brown, R. L. 
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متغیر  یعنی  است؛  باقیمانده  معنادار  همچنان  اما  یافته،  کاهش  زناشویی)  )رضایتمندی 
مستقل به طور هم زمان از هر دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم بر متغیر وابسته تأثیر می گذارد؛ 
بنابراین انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین هوش معنوی و رضایتمندی زناشویی نقش 

میانجی جزئی دارد. 
نم رار 3: ضرایب استاندار مسیرها رر مدل میان ی گری انیتا  ونشری مذاهتی

برای بررسی میزان نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین هوش معنوی و 
که نتایج آن در جدول  6 ارائه  رضایت زناشویی از بوت استراپ )با 1000 تکرار) استفاده شده 

شده است: 

جدول 6- نتی ه آنم ن ب ت استراپ برای بررسی نیی میان ی انیتا  ونشری مذاهتی رر 
رایته بین ه   میذ ی و رضایی ننام شق

سطحمعنیداریفاصلهاطمینان95درصدبرآورداثراثرات حدباالحدپایین
0.2020.1100.30.0001اثرغیرمستقیم

0.4390.2830.590.0001اثرمستقیم

0.6410.5050.780.0001اثرکل

0.3150.1760.490.0001نسبتاثرغیرمستقیمبهاثرکل

نتیجه آزمون بوت استراپ نشان می دهد انعطاف پذیری شناختی توانسته است، 31/5 درصد 
کند. سطح  تبیین  به عنوان متغیر میانجی،  را  زناشویی  و رضایت  رابطه بین هوش معنوی 

معنی داری این رابطه نیز نشان می دهد این اثر میانجی، معنی دار است. 
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بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش بررسی نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در رابطه هوش معنوی 
رضایت  و  معنوی  هوش  رابطه  بررسی  به  پژوهش  اول  فرضیه  در  بود.  زناشویی  رضایت  و 
که  می دهد  نشان  زمینه  این  در  شده  انجام  آماری  تحلیل های  شد.  پرداخته  زناشویی 
≥ P). این یافته  متغیر هوش معنوی با رضایت زناشویی )0/473)رابطه معنادار دارد )0.01 
همکاران  ساندرا3و  )2017م)،  طریق  اوماما  و  موناور2  )2017م)،  خورانا1  پژوهش های  با 
 ،(1393( بخشایش   ،(1396( همکاران  و  الیاسی   ،(1395( همکاران  و  کمالجو  )2003م)، 
ابوالمعالی )1391)، عقیلی )1391)، سلیمانی و همکاران )1395)، حسین دخت و همکاران 

)1392) همسو است. 
در تبیین ارتباط هوش معنوی و رضایت زناشویی می توان گفت: معنویت نقش مهمی 
درون فردی،  لحاظ  از  مذهبی  اعمال  و  عقاید  که  ترتیب  این  به  دارد،  زناشویی  رضایت  در 
کند تا بتواند  که از لحاظ جسمانی، شناختی، عاطفی خشم خود را مهار  فرد را قادر می سازد 
شرایطی  مذهبی  اعمال  بین فردی،  لحاظ  از  بپذیرد.  تعارض ها  در  را  خود  اعمال  مسئولیت 
برای  حمایتی  ترتیب  بدین  و  می کند  توجه  خدا  به  خشم،  هنگام  در  فرد  که  می کند  ایجاد 
بنابراین زمینه ای  کنند،  با یکدیگر اجتناب  از تعارض  بتوانند  که  ایجاد می شود  هر دو زوج 
ایجاد می شود که سازگاری زناشویی باال می رود و رضایت زناشویی افزایش می یابد )سلیمانی 
و همکاران، 1395، ص357). پژوهشگران بسیاری بر ارتباط میان مذهبی بودن و رضایت 
کید کرده اند. توافق در مسائل مذهبی عامل مهمی در پایداری روابط زناشویی به  زناشویی تأ
که مذهب به خودی خود مؤلفه های بسیاری  شمار می رود. نقش مذهب مقطعی است؛ زیرا 
می گیرد.  بر  در  را  و...  انتظارات  ارزشی،  اعتقادی،  سیستم های  زندگی،  روش های  همچون 
به عنوان  بودن  مذهبی  است.  مرتبط  زناشویی  رضایت  با  معنا داری  به طور  بودن  مذهبی 
که  نحو  بدین  می کند،  عمل  تعارض  حین  در  مذهبی  زوج های  برای  آرام کننده،  رویدادی 
عبادت کردن، هیجانات خصمانه و تعامالت هیجانی را کاهش می دهد )الیاسی و همکاران، 

1396، ص3(. 

1. Khurana.
2. Munawar.
3. Saundra.
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شناختی  انعطاف پذیری  و  معنوی  هوش  رابطه  بررسی  به  پژوهش  دوم  فرضیه  در 
هوش  متغیر  که  می دهد  نشان  زمینه  این  در  شده  انجام  آماری  تحلیل های  شد.  پرداخته 
با  یافته  این   .(P ≤  0.01( دارد  معنادار  رابطه   (0/534( شناختی  انعطاف پذیری  با  معنوی 
پژوهش بخت افروز و همکاران )1396)، با عنوان بررسی رابطه چندگانه بین هوش معنوی و 
تاب آوری با انعطاف پذیری شناختی که در بین دانشجویان دختر انجام شد هم سو می باشد. 
در تبیین این یافته می توان گفت که در حقیقت، هوش معنوی مجموعه ای از فعالیت ها است 
گاهی و بینش عمیق فرد نسبت  که عالوه بر لطافت و انعطاف پذیری در رفتار، سبب خودآ
که اهداف فراتر از دنیای مادی ترسیم  به زندگی و هدف دار نمودن آن می شود؛ به گونه ای 
)الیاسی و همکاران،  زندگی می شود  با محیط  فرد  فرآیند موجب سازگاری  می گردد و همین 
1396، ص16). همچنین زوهر و مارشال مشخصات افرادی که دارای هوش معنوی باالیی 
هستند را این گونه ذکر کرده اند. این افراد انعطاف پذیر هستند، درجه باالی هوشیاری نسبت 
به خویشتن را دارند، توانایی رویارویی با مشکالت، دردها و چیره شدن بر آنها را دارند )نصر 

اصفهانی و اعتمادی، 1391(. 
زناشویی  با رضایت  انعطاف پذیری شناختی  رابطه  بررسی  به  در فرضیه سوم پژوهش 
متغیر  که  می دهد  نشان  زمینه  این  در  شده  انجام  آماری  تحلیل های  شد.  پرداخته 
انعطاف پذیری شناختی با رضایت زناشویی )0/453) رابطه معنادار دارد )P ≤ 0.01). شفیعی 
و همکاران )1395) نشان دادند، انعطاف پذیری شناختی در افراد مطلقه به طور معنی داری 
با  شناختی  انعطاف پذیری  بین  رابطه  همچنین  است.  طالق  سابقه  بدون  افراد  از  پایین تر 
برخی از مشکالت سالمت روان از جمله وسواس فکری عملی، افسردگی، نومیدی، استفاده از 
از جمله پژوهش بیگدلی  مواد، استرس، طالق، تعارضات خانوادگی و... بررسی شده است. 
انعطاف پذیری  ـ جبری،  افراد دارای نشانگان وسواس  که  و همکاران )1395) نشان دادند 
که  افرادی  دارند.  بهنجار  دانشجویان  به  نسبت  ضعیف تری  کاری  حافظه  و  شناختی 
انعطاف پذیری شناختی کمی دارند ممکن است در صورت بروز مشکل، خودشان در مشکل 
مکانیسم های  به  و  شوند  آن  درگیر  همیشه  برای  هستند،  قربانی  کنند  احساس  شوند،  گم 
تطابقی نادرست مثل طالق روی آورند، و قطعًا زندگی زناشویی با فراز و نشیب هایی همراه 
در  را  فرد  است،  کتسابی  ا توانایی های  از  مجموعه ای  که  انعطاف پذیری  داشتن  و  است 

رویارویی با نامالیمات زندگی اش پشتیبانی می کند. 
رابطه  در  انعطاف پذیری شناختی  بررسی نقش میانجی  به  در فرضیه چهارم پژوهش 
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هوش معنوی و رضایت زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه قم پرداخته شد. نتایج 
معنوی  هوش  بین  رابطه  در  شناختی  انعطاف پذیری  که  می دهد  نشان  آماری  تحلیل های 
به  کنون  تا پژوهشگر  اینکه  به  توجه  با  دارد.  جزئی  میانجی  نقش  زناشویی  رضایتمندی  و 
که ارتباط میان هوش معنوی، انعطاف پذیری شناختی و رضایت زناشویی را مورد  پژوهشی 
بررسی قرار داده باشند، دست نیافته، امکان مقایسه نتایج این پژوهش با سایر پژوهش ها 
اثربخشی  با عنوان  که عطادخت و همکاران )1394)  با توجه به پژوهشی  اما  وجود ندارد؛ 
عملکرد  ارتقای  و  شناختی  انعطاف پذیری  افزایش  در  متقابل  رفتار  تحلیل  گروهی  آموزش 
خانواده در زنان دارای اختالفات زناشویی انجام داده اند و نیز نتایجی که نشان داد آموزش 
ارتقای عملکرد خانواده و افزایش انعطاف پذیری شناختی زنان  تحلیل رفتار متقابل باعث 
شده است، احتماًال داشتن انعطاف پذیری شناختی در کاهش میزان نارضایتی زناشویی مؤثر 
کاهش مشکالت زوجین و  بوده و تعمیم این آموزش به دیگر جنبه های زندگی می تواند در 
خانواده ها کاربرد پیشگیرانه داشته باشد. این پژوهش را می توان تا حدی با موضوع پژوهش 
و  عطادخت  از  نقل  به   (1387( یارمحمدیان  و  مولوی  کشاورز،  همچنین  دانست.  هم سو 
ارتباط  و شادکامی  انعطاف پذیری شناختی  بین  که  دادند  پژوهش خود نشان  در  همکاران 
مثبت و معنی داری وجود دارد. انعطاف پذیری شناختی به توانایی انسان برای سازگار کردن 
راهکارهای فرایند شناختی در مواجهه با شرایط جدید و غیرمنتظره در محیط اطالق می شود. 
طبق نظریه انعطاف پذیری شناختی، انعطاف پذیر شناختی کسی است که می تواند به راحتی 
کار  به  و  کرده  سازمان دهی  مجددًا  را  اطالعات  متنوع،  موقعیتی  خواست های  به  پاسخ  در 
کامل مسائل را  ببرد. افراد برای به دست آوردن این انعطاف پذیری شناختی باید پیچیدگی 
درک کنند و به دفعات فضای مسئله را بررسی کنند تا ببینند چگونه تغییر در متغیرها و اهداف 
که انعطاف ناپذیری شناختی دارند در پاسخ به تغییرات  می تواند فضا را تغییر دهد. افرادی 
محیطی، تغییرات در زندگی اجتماعی، تغییرات در شغل و...، سفت وسخت هستند، نیاز به 
ساختار دارند و تمایل دارند که تمام کارها را به یک شیوه معین انجام دهند، بنابراین هرگونه 
تغییر ممکن است آنها را مضطرب و آشفته سازد و در این حالت یکی از راه ها برای سازگاری 
و  )اسکندری  است  روانی  آسیب  عالئم  رشد  و  ایجاد  افراد،  این  در  تغییر  حال  در  محیط  با 

همکاران، 1394، ص25(. 
از محدودیت های این پژوهش، تأثیر وضعیت روحی و روانی دانشجویان و نگذاشتن 
که  است  توصیفی  مطالعات  تمام  طبیعت  که  بود  پرسش نامه ها  تکمیل  هنگام  کافی  وقت 
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با  بود.  پژوهشگر  اختیار  از  ج  خار و  می شوند  جمع آوری  آنها  اطالعات  پرسش نامه  طریق  از 
انعطاف پذیری شناختی و پژوهش های محدود در این زمینه،  توجه به جدید بودن متغیر 
با  ارتباط  در  متغیرها  سایر  نقش  بررسی  و  مختلف  پژوهش های  انجام  با  می شود  پیشنهاد 

انعطاف پذیری شناختی به گسترش این حوزه کمک شود. 
افزایش  برای  روش هایی  یافتن  با  مشاوران  و  درمانگران  که  می گردد  پیشنهاد   
و  درمان  برابر  در  تازه ای  افق های  بتوانند  افراد  به  آن  آموزش  و  شناختی  انعطاف پذیری 
شناختی  انعطاف پذیری  متغیر  نتایج،  به  توجه  با  بگشایند.  روانی  آسیب های  از  پیشگیری 
به  لذا  کند؛  میانجی گری  را  زناشویی  رضایت  و  معنوی  هوش  رابطه   1

3
حدود  می تواند 

که مابقی این رابطه را  کشف متغیرهایی بروند  پژوهشگران آینده توصیه می شود به دنبال 
تحت تأثیر قرار می دهد که قطعًا با مشخص شدن این مسیر می توان به انجام پژوهش های 

آزمایشی پرداخت و نتیجه را عینی تر بررسی نمود. 

منابع 
ابوالمعالــی، خدیجــه؛ مجتبایــی، مینــا و رحیمــی، نــدا )1391)، »پیش بینــی رضایــت از زندگــی زناشــویی بــر   

اســاس مهارت های حل مســئله اجتماعی و هوش معنوی در افراد متأهل«، م له عل م رفتاری، دوره هفتم، 

شماره2، ص122-115. 

الیاســی، خدیجــه؛ فروتن، مرجان؛ احمدی، رقیــه؛ حیدری، راضیه و مهدی نــژاد، معصومه )1396)، ع امل   

مؤثر بر رضایی ننام شق و رایته آن یا ه   میذ ی و استرس، کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان 

و علوم روان شناختی، ص17-1. 

امامقلیــان، فاطمــه؛ مصطفایــی، محمدرضــا؛ حســین آبادی فراهانــی، محمدجــواد و کشــاورز، مینــا )1395)،   

»هوش معنوی و عوامل مؤثر بر آن در دانشــجویان پرســتاری: یک مطالعه توصیفی-مقطعی«، نشریه اسالم 

و سالمی، دوره دوم، شماره 2، ص22-16. 

بخــت افــروز، زهــرا؛ یوســفی، زهــرا و آقایــی، پرویــن )1396)، »بررســی رابطــه چندگانــه بین هــوش معنوی و   

تاب آوری با انعطاف پذیری شــناختی در بین دانشــجویان دختر دانشــگاه آزاد خوراسگان«، رومین کذگره بین 

المللی عل م انسانی، متالیات فرهذگی، تهران. 

بشــرپور، ســجاد؛ محمــدی، نســیم و اســدی شیشــه گــران، ســارا ) 1395)، ا»ثربخشــی آمــوزش خود شــفقتی   

شناختی در ولع مصرف، شدت وابستگی و انعطاف پذیری شناختی افراد وابسته به مواد«، م له روان مذاسی 

یالیذی، سال نهم، شماره 3، ص103-92. 



86                                                                                                                                                   / سال هفتم، شماره اول، پیاپی 15، بهار و تابستان 1400

بصــروی، ســیما و عباســی، ترانــه )1394، »رابطه هوش معنــوی و کیفیت ابعاد رابطه زناشــویی )صمیمیت و   

ج«، فصلذامه نسیم تذدرستی، دوره چهارم، شماره 3، ص20-15.  شور جنسی) در بین زنان متأهل شهر کر

بیگدلــی، ایمــان الــه و صباحــی، پرویــز )1395)، »مقایســه انعطاف پذیــری شــناختی، نظریه ذهــن و حافظه   

کاریدر دانشــجویان دارای نشــانه های وسواســی جبری و گروه بهنجــار«، فصلذامه تانه های عل م مــذاهتی، 

سال هجدهم، شماره 4، ص37-25. 

ترقــی جــاه، صدیقه؛ بهادری خسروشــاهی، جعفــر و خانجانی زینــب )1395)، »پیش بینی رضایت زناشــویی   

زنــان بــا ویژگی های شــخصیتی و دینداری«، م له مشــاوره و روان ررمانی هان اره، دوره ششــم، شــماره 2، 

ص127-107. 

حاتمــی ورزنــه، ابوالفضــل )1394)، تدوشــن الگــ ی انرواج وایــدار رضایتمذد و بررســی اثر یخشــی برنامه   

مداهلــه ای مبتذــی بر آن، پایان نامه کارشناســی ارشــد، گروه مشــاوره، دانشــکده روان شناســی و علــوم تربیتی، 

دانشگاه عالمه طباطبایی. 

حسین دخت، آرزو؛ فتحی آشتیانی، علی؛ تقی زاده، محمداحسان )1392)، »رابطه هوش معنوی و بهزیستی   

معنوی با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی«، روان مذاسی رشن، سال ششم، شماره 2، ص74-57. 

حســینیان، ســیمین؛ قاســم زاده، ســوگند و نیکنام، ماندانا )1390)، »پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن بر   

اســاس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی«، فصلذامه مشــاوره مــغلی و سانمانی، دوره سوم، شماره 

9، ص96-42. 

کــرم)1388)، »بررســی رابطــه هــوش هیجانــی و رضایــت زناشــویی«،    کبــر و محمــدی، ا ســلیمانیان، علی ا

پژوهشذامه تربیتی رانشگاه آنار ی ذ رر، شماره19، ص150-132.

ســهرابی، احمــد؛ جهانی، عهدیه؛ محرابیان، طاهره؛ مرعشــیان، فاطمه و ظاهــری، صدیقه )1395)، »رابطه   

کیفیت زندگی و اســترس با رضایت زناشــویی در زنان مبتال به ســردرد میگرنی شهرســتان اهواز«، م له عل م 

مراقبتی نظامی، سال سوم، شماره 2، ص155-122. 

شــامگاهی،    بامــدادی  شــخصیت  پیش بینــی  »نقــش   ،(1397( مریــم  اســحاقی ثانی،  و  حســین  شــاره، 

انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویی زنان میانسال«، م له روان پزمکی و 

روان مذاسی یالیذی اشران، سال بیست و چهارم، شماره 4، ص399-384. 

ک نژاد، ســودابه )1397)، »نقش بلوغ عاطفــی، خودتاب آوری و هــوش معنوی در    شــریفی ریگی، علــی و بســا

پیش بینی ســازگاری با دانشــگاه، با کنترل انعطاف پذیری شناختی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه 

جندی شاپور اهواز«، م له رانشگاه عل م پزمکی قم، سال دوازدهم، شماره 7، ص78-69.

و    کارآمــد  نا نگرش هــای  مقایســه   ،(1395( حدیــث  حیــدری راد،  و  ســجاد  بشــرپور،  معصومــه؛  شــفیعی، 



87نیی میان ی انیتا  ونشری مذاهتی رر رایته ه   میذ ی و رضایی ننام شقن

انعطاف پذیری شــناختی در زنان با و بدون ســابقه طالق«، فصلذامه علمی پژوهشــی نن و فرهذگ، شــماره 

30، ص112-103. 

کبر؛ جعفریان دهکردی، فاطمه؛ بشــرپور، ســجاد و نریمانی، محمد )1394)، »اثربخشی آموزش    عطادخت، ا

گروهــی تحلیــل رفتــار متقابــل در افزایــش انعطاف پذیــری شــناختی و ارتقــای عملکــرد خانواده در زنــان دارای 

اختالفات زناشویی«، فصلذامه مخصیی و تفاوت های فرری، شماره 8، ص44-25. 

فاضلی، مژگان؛ احتشــام زاده، پروین و هاشــمی شیخ شبانی، اســماعیل )1393)، »اثربخشی درمان   
شــناختی-رفتاری بــر انعطاف پذیــری شــناختی افــراد افســرده«، م لــه اندیشــه و رفتــار، شــماره 34، 

ص53-72. 
کبــر و نجات، حمیــد )1398)، »پیش بینی    فیــاض صابــری، محمدحســن؛ توزنده جانی، حســن؛ ثمری علی ا

پایداری ازدواج بر اســاس ســازگاری زناشــویی و خودابرازی جنســی با میانجی گری هوش هیجانی«، متالیات 

تربیتی و روان مذاسی، سال نهم، شماره 2، ص70-56.

کبر و ابوالقاســمی، عبــاس) 1395)، »مدل عّلی تأثیرات هوش    کمال جــو، علــی؛ نریمانی، محمد؛ عطادخت، ا

معنوی و اخالقی بر روابط فرازناشــویی با واســطه های شــبکه های مجازی و رضایت زناشویی«، پژوهی های 

روان مذاسی اجتماعی، شماره 24، ص73-53.

کهندانی، مهدیه و ابوالمعالی الحســینی، خدیجه )1396)، »ســاختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه   

فارســی پرسش نامه انعطاف پذیری شــناختی دنیس، وندروال و جیلون«، فصلذامه علمی پژوهشی رو  ها 

و مدل های روان مذاهتی، شماره3، ص70-54.

کارآمــد و تحریف های    مــددی اشــکیکی، میتــرا و رحمانــی، محمدعلــی )1396)، رایتــه بین نگر  هــای نا

مذاهتی یا انیتا  ونشری مذاهتی یا میان ی گری طرح اره های ناسانگار اولیه، مرکز بین المللی دانشگاه 

شیراز. 

نصراصفهانــی، نرگــس و اعتمــادی، احمد )1391)، »رابطه ویژگی های شــخصیتی با هــوش معنوی و کیفیت   

زندگی در دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی«، م له تخصصی پژوهشی و سالمی، سال  2، شماره  2، 

ص235-226.

نــوری، حشــمت اله و شــهیاد، عاطفه )1396)، »بررســی رابطــه بین هوش معنوی و هــوش اخالقی با رضایت   

زناشویی در زنان متأهل«، متالیات روان مذاسی و عل م تربیتی، سال سوم، شماره 1، ص67-56.

• Cobbinah, J. (2020). Pre-Marital Counselling and Sustainability of Marriages 

in Contemporary Ghanaian Society. International Journal of Political Activism 

and Engagement, 6(1), 51-53. 



88                                                                                                                                                   / سال هفتم، شماره اول، پیاپی 15، بهار و تابستان 1400

• Irastorza, N. (2017). Sustainable marriages? Divorce patterns of binational 

couples in Europe versus North America. Journal Indexing and Metrics, 16(4), 

649- 683. 

• Khurana, K. (2011). Effects of spiritually demensions on marital satisfaction. 

Global Journal of Enterprise Information system. 9(2), 117-122. 

• Mahoney, A. , Flint, D. D. , McGraw, J. S. (2020). Chapter 9 - Spirituality, 

religion, and marital/family issues. Handbook of Spirituality, Religion, and 

Mental Health (Second Edition). 159- 177. 

• Munawar, Khadeeja; Tariq, Oma-ma. (2017). Exploring Relationship 

Between Spiritual Intelligence, Religiosity and Life Satisfaction Among 

Elderly Pakistani Muslims Journal of Religion and Health, PP 781-795

• Pinto, C. T. , Pinto, S. (2020). From spiritual intelligence to spiritual care: 

A transformative approach to holistic practice. urse Education in Practice. 47, 

1-11. 

• Saundra, H. , & Starks. , Aaron, W. , Hughey. (2003). African American 

Women at Midilife: The Relationship between Spirituality and life satisfaction, 

2, 133-147.

https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128167663
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128167663
https://www.sciencedirect.com/science/journal/14715953

	1
	2
	3
	4
	5
	6

