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  زناشويی رضايت بینیپیش در شناختیجمعیت متغیرهای و معنوی هوش نقش

 متأهل دانشجويان
 
 

  6/6/0011 مقاله: پذيرش          9/01/99 مقاله: فتدريا

 چکیده
 وی زناشویی زندگی کیفیت و ارتقاء ویژهبه گوناگون هایزمینه در اساسی نقش فرد باورهای بنای زیر عنوان به معنوی هوش هدف: و سابقه

 هدف با حاضر مطالعه است. نگرفته قرار توجه مورد ایرانی هجامع در زناشویی رضایت و کیفیت بینیپیش در معنوی هوش نقش وجود این با .دارد

 شد. انجام متأهل دانشجویان زناشویی رضایت بینیپیش در شناختیجمعیت متغیرهای و معنوی هوش نقش بررسی

 دانشجویان کلیه شامل پژوهش جامعه شد. انجام همبستگی بر مبتنی طرحی قالب در که بود مقطعی طرح یک حاضر مطالعه :هاروش و مواد

 به ایخوشه گیرینمونه روش به و کوکران مولفر قطب نفر 993 که بود 7981-89 تحصیلی سال در ساری احدو اسالمی آزاد دانشگاه متاهل

 گکین عنویم هوش هایپرسشنامه از هاداده آوریجمع برای شدند. مطالعه فرایند وارد الزم هایمالک احراز از پس و شدند انتخاب نمونه عنوان

 محیط در رگرسیون و پیرسون همبستگی پارامتریک هایآزمون توسط هاداده شد. تفادهاس (7898) انریچ زناشویی رضایت یپرسشنامه و (8009)

 شد. تحلیل SPSS 26 افزارینرم

 رضایت بینیپیش در بسزایی شقن (β= -71/0) لتأه دتم (،β= -78/0) نس و ،(β= 89/0) یمعنو هوش که، داد نشان هایافته :هايافته

 (.p<01/0) ددارن متأهل دانشجویان زناشویی

  یافته این .باشدمی متأهل دانشجویان زناشویی رضایت بینیپیش در معنوی هوش مثبت نقش گویای حاضر مطالعه هاییافته :گیرینتیجه

 از مندیبهره راستای در بالینی ماییآزکار یک انجام باشد. راههم بالینی هایکاربست با درمانی و پیشگیرانه مداخالت تدوین در تواندمی

 باشد. آتی مطالعات برای مناسبی مسیر تواندمی معنوی هوش آموزش بر مبتنی مداخالت

 دانشجويان ،زناشويی رضايت ،شناختیجمعیت معنوی، هوش ی:کلید گانواژ

 
 مقدمه

 زناشویی پیوند از ناشی که اندکرده معرفی اجتماعی نهاد یا موسسه را خانواده

 سالم هایتعامل وجود انسان، اجتماعی زندگی مظاهر جمله از است. مرد و زن

 همدلی و صمیمیت ابراز و نوعهم به عشق بودن برقرار و هاانسان میان وسازنده

 و عقالنی و جسمانی مختلف نیازهای ارضای محل خانواده است. یکدیگر به

 ارضاء چگونگی شناخت و روانی و زیستی نیازهای از آگاهی داشتن و است عاطفی

 ضرورتی روانی و زیستی تمایالت شناخت هایتکنیک به شدن تجهیز و هاآن

 از وی رضایت منزله به زناشویی زندگی از فرد یک رضایت .باشدمی انکارناپذیر

 و بوده زندگی از رضایت مفهوم به خانواده از رضایت و شودمی محسوب خانواده

 شد خواهد جامعه معنوی و مادی پیشرفت و تعالی و رشد امر در تسهیل نتیجه در

 و گرم روابط و سازنده و سالم محیط گیرندهبر در خانواده کانون که هنگامی (.7)

 خانواده اعضای پیشرفت و رشد موجب تواندمی باشد، صمیمی فردی بین تعامل

 و زن روابط اجتماعی کوچک سیستم یک یتوسعه و گیریشکل اساس (.8) شود

 وقتی و زناشویی، مندیرضایت و شادی منبع تواندمی زوجی روابط است. شوهر

  (.9) دباش زناشویی ناسازگاری حتی و پریشانی یعمده منبع نباشد درست که

 

 به است. زناشویی رابطه یک از پیچیده و مهم بسیار یجنبه یک زناشویی رضایت

 که است رضایتی زناشویی، سیستم یک حیاتی هایجنبه از یکی دیگر عبارت

 یعنی زناشویی، رضایت (.3) کنندمی تجربه و احساس خویش رابطه در همسران

 تجربه خود زندگی در آنچه و دارد زناشویی زندگی از فرد که انتظاراتی بین انطباق

 یتیرضانا صشاخ معتبرترین که طالق مارآ حال این با (.1) باشدمی نیز ،کندمی

 قابل سانیآ به زناشویی رضایت که دهدمی نشان است، زناشویی روابط در

 (.9) ددار هازوج تالش به نیاز آن ایجاد بلکه نیست، دستیابی

 و خانواده سالمت بر مثبتی ارتباط معنویت که است آن از حاکی هاپژوهش

 ضایتمندیر در مهم بسیار عوامل از یکی ،رسدمی نظر به و دارد زناشویی روابط

 با انسان که شودمی موجب معنوی شهو .تاس زوجین معنوی هوش ،ییزناشو

 راه یافتن برای بیشتری تالش کند، نگاه مشکالت به بیشتری عطوفت و مالیمت

 و پویایی خود زندگی به و کند تحمل بهتر را زندگی هایسختی باشد، داشته حل

 پیرامون محیط با فرد ناختیش و فیزیکی روابط از معنوی وشه (.1) دهد حرکت

 در و رددگمی زندگی به فرد دیدگاه متعالی و شهودی یحیطه وارد و رفته فراتر

 

 *1و  0(MA)فاطمه عباسی واسکسی 

 واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، قائمشهر، ایران.. 7

. موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر، قائمشهر، 8

 .ایران
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 00-04، صفحه: 0011ستان تابو  بهار، اول، شماره ششمنشريه اسالم و سالمت، دوره 

 فاطمه عباسی واسکسی/ بینی رضايت زناشويیشناختی در پیشهوش معنوی و متغیرهای جمعیت

38 

 کمک دیگران و خود به ،ذتل و عشق پنهان منابع کشف با تواندمی فرد نهایت

 با ارتباط در سؤال طرح به توانندمی هوش این یواسطه به زوجین (.9) نماید

 تغییراتی خود زندگی در آن یوسیله به و بپردازند زندگی در مهم و اساسی مسایل

 آن ارزش و معنا جایگاه به توجه با مشکالت حل به همچنین نمایند. ایجاد

 فراهم زناشویی زندگی از زوجین رضایت موجبات که نحوی به ند؛بپرداز مشکالت

 شدن تالشیم از جلوگیری و خانواده متعادل کارکرد اهمیت به توجه با (.8) شود

 زندگی بخش استحکام یپایه که زناشویی رضایت بر تأثیرگذار عوامل شناخت آن،

 رضایت به توجه صورت در بنابراین .رسدمی نظر به ضروری است، خانوادگی

 مندیرضایت سطح افزایش با که داشت انتظار توانمی زوجین رد زناشویی

 جامعه کل در و هاخانواده اعیاجتم و عاطفی روانی، مشکالت از بسیاری زناشویی

 افراد زندگی، از رضایت و زناشویی رضامندی سطح ارتقاء با همچنین یابد. کاهش

 و فرهنگی اجتماعی وخدمات تعالی و رشد به بیشتر خاطر آرامش با جامعه

 شناخت برد. خواهند سود پیشرفت این از نیز هاوخانواده پرداخت خواهند صادیاقت

 دهد، تشخیص را مشکل تا کندمی کمک درمانگر خانواده به اتنه نه عوامل این

 یا و تقویت ایجاد، به عوامل این با آشنایی با تا رساندمی یاری نیز زوجین به بلکه

  از یکی شاید .یابند دست مندیرضایت به و پرداخته، هاویژگی این اصالح

 در گرفته تصور مطالعه فقدان حاضر، مطالعه انجام هایضرورت ترینعمده

 )سن، شناختیجمعیت هایویژگی و معنوی هوش بینپیش نقش با ارتباط

 بود. ایران جامعه در زناشویی رضایت بر تحصیالت( جنسیت،

 نقش به (77) نهمکارا و طائمه علیداد و (70) همکاران و ساتکین مطالعه دو

 Alex العهمط در دیگر سویی .ازاندنموده اشاره زناشویی رضایت بر معنوی هوش

 است، شده اشاره زناشویی رضایت و معنوی هوش ارتباط به (78) نهمکارا و

 گردد. توجه معنوی، هوش کنار در شناختیجمعیت هایویژگی نقش به آنکه بدون

 با آن ارتباط و زناشویی رضایت شاخص اهمیت و گذشت نظر از آنچه به توجه با

 در پژوهشی شکاف وجود به نظر و شناختیجمعیت هایویژگی و معنوی هوش

 متغیرهای و معنوی هوش نقش بررسی هدف با حاضر مطالعه حیطه، این

 شد. انجام متأهل دانشجویان زناشویی رضایت بینیپیش در شناختیجمعیت

 
 هاروش و مواد

 نوع از توصیفی هاداده گردآوری نحوه و و کاربردی هدف نظر از مطالعه این

 زمانی یبرهه در منظور بدین شد. انجام مقطعی طرح قالب در که بود همبستگی

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه متأهل دانشجوی 993 ،7989 بهمن لغایت 7981 رمه

 گیرینمونه روش به و نامحدود جامعه حجم برای کوکران فرمول  طبق ساری

 8 ساری واحد اسالمی آزاد دانشگاه هایدانشکده بین )از شدند انتخاب ایخوشه

 ،هادانشکده این دانشجویان بین از و انتخاب پایه علوم و انسانی علوم کدهنشدا

 شدند(. انتخاب ساده تصادفی صورت به نفر 993

 وارد الزم، هایمالک احراز و آگاهانه رضایت اخذ از پس کنندگانشرکت

 در تحصیل (7: از بودند عبارت پژوهش به ورود هایمالک شدند. پژوهش فرایند

 أهلمت (9 شیعه و اسالم مذهب بودن دارا (8 ساری واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 در مطالعه ادامه از انصراف -7 از: بودند عبارت خروج هایمالک همچنین بودن.

 .آگاهانه رضایت فرم احراز دمع -8 زمانی مقطع هر

 معنوی هوش پرسشنامه و (7898) انریچ زناشویی رضایت پرسشنامه دو

 تکمیل پژوهش در کنندگانشرکت توسط زمانی یبرهه یک در (8009) کینگ

 آماری تحلیل از خروج مالک پاسخ بدون ماده 80 از بیش با هاییپرسشنامه شد.

 گام رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی هایآزمون طریق از اهداده ت.گرف قرار

 مطالعه در استفاده مورد ابزار شدند. تحلیل SPSS 26 افزارنرم محیط در گام به

 زناشویی رضایت و معنوی هوش پرسشنامه ،شناختیجمعیت لیست چک شامل

  بود.

 منظور به و پژوهشگر توسط لیست چک این شناختی:جمعیت لیست چک

 تأهل( مدت جنسیت، ،)سن هاآزمودنی شناختیجمعیت اطالعات آوریجمع

 .گرفت قرار استفاده مورد و طراحی

 سال در نگیک دیوید توسط اس،یمق نیا :یمعنو هوش خودسنجی نامهپرسش

 سنجش به مربوط رییگاندازه ابزار کی اس،یمق نیا است. شده نیتدو 8009

 ،یشخص معنای دیتول وجودی، انتقادی )تفکر اسیمق ریز چهار با معنوی هوش

 اساس بر اسیمق است. هیگو 83 دارای و (یمتعال یآگاه و ارییهوش حالت بسط

 ،«است صادق من مورد در کامالً» هاینهیگز با کرتیل اینهیگز پنج فیط

 ،«ستین صادق من مورد در وجه چیه به» ،«ستین صادق من مورد در چندان»

 شده میتنظ «است صادق من مورد در یحدود تا» ،«است صادق اریبس من مورد»

 باشد. 89 تا صفر نیب تواندیم معنوی هوش نمره یعنی اس،یمق یکل هنمر است.

 منظور به نگیک است. افراد در معنوی هوش باالی زانیم یهدهندنشان االب هنمر

 خود اسیمق مانند گریید معتبر هایپرسشنامه با را اسیمق نیا ،ییایپا سنجش

 مورد یرونیب و یدرون نداریید اسیمق عرفان، اسیمق ،یفراشخص رییتفس

 دست به 19/0 ،99/0 ،91/0 بیترت به هاآن یهمبستگ بیضر داد. قرار سهیمقا

 دیتائ 81/0 یآلفا بیضر با نگیک مطالعات در زین اسیمق نیا ییایپا .(79) آمد

 پرسشنامه نباخوکر آلفای بیضر (73) همکاران و یبیرق مطالعه در ،رانیا در شد.

 کی در ،ییبازآزما قیطر از یمعنو هوش پرسشنامه ییایپا بیضر نیهمچن ،98/0

 .شد محاسبه 91/0 هفته 8 متوسط یزمان فاصله به ینفر 10 نمونه

 ساخته ،انریچ توسط 7898 سال در مقیاس این :زناشویی رضایت هپرسشنام

 1 مقیاس یک شامل گزینه هر است. گزارشی خود ماده 31 شامل و است شده

 آزمون این در گذارینمره است. شده مرتب 1 تا 7 از آن دامنه که است ایدرجه

 که اردد را خودش به مخصوص نمره سوال هر و باشدمی سوال ماهیت اساس بر

 پاسخی و 1 امتیاز باشد کامل رضایت یدهندهنشان که پاسخی .باشدمی 1 تا 7 از

 .دهدمی اختصاص خود به را 7 یعنی امتیاز کمترین باشد رضایت عدم از نشان که

 این .بود خواهد بیشتر نیز وی زناشویی رضایت میزان باشد، بیشتر فرد نمره چه هر

 مدیریت تعارض، لح ت،ارتباطا زناشویی، آرمانی،رضایت تحریف هایمولفه آزمون

 دوستان، و خانواده ،پروریفرزند و فرزندان جنسی، رابطه فراغت، اوقات مالی،

  .سنجدمی را مذهبی گیریجهت و ،طلبیمساوات هاینقش

Olson آوردند. دست به 88/0 را کرونباخ آلفای ضرایب (71) همکاران و 

 را آزمون درونی همبستگی و ترجمه را زناشویی رضایت پرسشنامه (79) سلیمانیان

 پژوهش در نیز آزمون پایایی ضریب همچنین است. کرده گزارش 81/0

 آمد. دست به 81/0 کرونباخ آلفای روش به سلیمانیان،

 
 هايافته

 آماری ینمونه نفر 993 مجموع از که بود آن از حاکی توصیفی آمار نتایج

 دتم د.بو (%8/88) سال 30 تا 99 بین سنین در نمونه گروه فراوانی بیشترین

 %17 و مرد دانشجویان %38 و سال70ات 1 بین (%8/88) ادافر اکثریت تأهل
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 هایآزمون هایمفروضه آماری آزمون انتخاب از پیش بودند. نز ندانشجویا

  توزیع که داد نشان رنفاسمی کولموگروف آزمون نتایج شد. بررسی پارامتریک

  باشدمی نرمال مطالعه مورد متغیرها کلیه در پژوهش کنندگانشرکت نمرات

(01/0>p.) 

 دش استفاده مرکزی و پراکندگی هایشاخص از توصیفی آمار بررسی جهت

 ضریب از پژوهش متغیرهای بین ارتباط ارزیابی منظور به همچنین .(7 )جدول

 است. شده رائها 8 دولج در نتایج که شد استفاده پیرسون همبستگی

 

 پژوهش متغیرهای توصیفی هایآماره .0 لجدو

 معیار انحراف میانگین متغیر

 99/0 09/99 معنوی هوش

 10/7 83/788 زناشویی رضایت

 78/0 1/91 سن

 70/7 81/9 تأهل مدت

 

 پژوهش متغیرهای بین همبستگی ضرايب نتايج .1 جدول

 تأهل تمد سن معنوی هوش متغیر

 -109/0* -97/0* 989/0* زناشویی رضایت

 .است داریمعنی 07/0 سطح در *

 یمعنو هوش بین همبستگی نمایید،می مالحظه 8 ولجد در که گونههمان

 لحاظ به زناشویی رضایت با (-109/0) تأهل مدت و (-97/0) سن (،989/0)

 با معنوی هوش رابطه باشد.می معنادار 07/0 از کمتر خطای سطح در آماری

 بصورت زناشویی رضایت با تأهل مدت و سن رابطه و مثبت زناشویی رضایت

-جمعیت یمتغیرها و معنوی هوش نقش بررسی رمنظو به .باشدمی معکوس

 شد تفادهاس مگا به گام رگرسیون تحلیل ار زناشویی رضایت بینیپیش در شناختی

 نشان 3 جدول هاییافته که ورطهمان است. شده رائها 3 و 9 دولج در نتایج که

 درصد 98 سن همراه به دوم گام در ،درصد 99 اول گام در معنوی هوش ،دهدمی

 زناشویی رضایت واریانس از درصد 98 تأهل مدت و سن همراه به سوم گام در و

 .کنندمی بینیپیش را

 شناختیجمعیت هایويژگی و عنویم هوش اساس بر زناشويی رضايت گام به گام رگرسیون تحلیل نتايج .3 جدول

 گام
 وارد متغیرهای

 شده

 همبستگی ضريب

 R  چندگانه

 ضريب مجذور

 R2 چندگانه همبستگی

 همبستگی ضريب مجذور

 شده تعديل چندگانه

 استاندارد خطای

 برآورد
F 

989/0 معنوی هوش 7  998/0  997/0  71/1  78/980 

 87/399 08/1 983/0 989/0 993/0 سن 8

 19/889 81/9 988/0 107/0 991/0 تأهل مدت 9

 

 یرتأث ضریب با معنوی هوش ،گرددمی مالحظه 3 ولجد در که طورهمان

 رب (-71/0) رتأثی ضریب با تأهل مدت و (-78/0) یرتأث ضریب با سن (،89/0)

 .باشدمی تربیش غیرهامت سایر از معنوی هوش تأثیر دارد. تأثیر زناشویی یترضا

 مدل با شده بینیپیش مقادیر و واقعی مقادیر بین تفاوت تعیین هدف با همچنین

 مقدار این که بود 18/7 با برابر که شد، استفاده واتسون دوربین آماره از رگرسیون،

 در VIF مقادیر در .است داشته خطاها بودن مستقل از نشان ،9 تا 7 بین دامنه در

 باال تحمل ضریب همچنین و نبوده واریانس تورم دارای متغیرها و مسیر تمامی

 یدهندهنشان پایین، واریانس تورم و باال تحمل ضریب مقدار نتیجه، در دارند،

 .است رگرسیون مدل بودن مناسب و بودن خطیهم عدم

 

 شناختیجمعیت هاییويژگ و معنوی هوش اساس بر زناشويی رضايت گام به گام رگرسیون تحلیل از حاصل ضرايب .0 دولج

 معناداری سطح t ضريب (Beta) شده استاندارد بتا ضريب بینپیش متغیرهای گام
 هاداده خطی هم

 VIF تلورانس

<007/0   99/89 98/0 معنوی هوش 7  7 7 

8 
<007/0   99/88 99/0 معنوی هوش  88/0 008/7 

<007/0   -79/3 -77/0 سن  88/0 008/7 

9 

<007/0   97/71 89/0 معنوی هوش  7 91/7 

<007/0   -91/3 -78/0 سن  88/0 009/7 

 99/7 7 073/0 -38/8 -71/0 تأهل مدت

 

 گیرینتیجه و بحث
  متغیرهای و معنوی هوش نقش بررسی هدف با حاضر مطالعه

 نتایج شد. انجام متأهل دانشجویان زناشویی رضایت بینیپیش در شناختیجمعیت

 واریانس از درصد 98 تأهل مدت و سن همراه به معنوی وشه که ادد نشان

  سن ،(89/0) تأثیر ضریب با معنوی هوش .کنندمی بینیپیش را زناشویی رضایت

 

 بینیپیش در (-71/0) تأثیر ضریب با تأهل مدت و (-78/0) تأثیر ضریب با

 .باشدمی تربیش تغیرهام سایر از معنوی هوش تأثیر و دارند نقش زناشویی ضایتر

 و Hill (71،) Dildar و Seybold هاییافته با پژوهش این از حاصل هاییافته

 همکاران و مرعشی (،80) بخشایش (،78) همکاران و دختحسین (،79) همکاران
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 مندیرضایت احساس در معنوی هوش تاثیر وصخص رد (88) نظری بابا و (87)

 Gordon (89) و Litzinger پژوهش نتایج با چنینهم ت.اس راستاهم زناشویی

 رابطه زناشویی رضایت و سن بین دادند نشان که (83) نهمکارا و پورغفرانی و

 .باشدمی همسو دارد، وجود داریمعنی و معکوس

 از که سازدمی قادر را دفر ،فردی درون لحاظ از یمعنو هوش که آنجایی از

  کمک او به و کند کنترل را خود خشم عاطفی و شناختی فیزیولوژیکی، لحاظ

 فردی، بین لحاظ از .بپذیرد هاتعارض در را خود اعمال ولیتئمس که کندمی

 برای حمایتی و کند توجه خدا به خشم هنگام در فرد که کندمی ایجاد شرایطی

 نیز دانش، (.81) دکنن اجتناب یکدیگر با تعارض از که ،کندمی ایجاد زوج دو هر

 افزایش را زناشویی سازگاری میزان توانمی اسالمی اسیخودشن با که داد نشان

 هستی به را زوجین معیوب هاینگرش .برد بین از را هاآن هایاختالف و داد

 بصیرت خود رفتارهای به بدهند، خود زناشویی زندگی به جدیدی معنی تا داد تغییر

 باورهای چه هر دهند، تصحیح را خود منطقیغیر انتظارات و تفکرات و کنند پیدا

 کیفیت باشد، کمتر تفکرات این بودن اشتباه به آگاهی و باالتر همسران منطقیغیر

 (.89) بود خواهد کمتر هاآن سازگاری میزان و ترمختل همسران ارتباطی

 خاص طور به و دهدمی پاسخ انسان نیازهای ههم به خانواده طورکلی به

 و برخوردار عقلی و فکری عاطفی، بادلت و تعامل از را شوهر و زن زناشویی روابط

 زندگی ارزشمند معانی به دستیابی زمینه دینی و اخالقی روحی، تعاون با نهایت در

  هایویژگی سایر تاثیر بررسی .آوردمی فراهم را زندگی از رضایت و

 نشان زناشویی زندگی از رضایت رب ل(تأه مدت و سن )جنسیت، شناختیجمعیت

 مدت و سن ماا ؛ردندا آنان زناشویی رضایت در تأثیری افراد جنسیت که دهدمی

 سن آنکه دلیل دارند. زناشویی زندگی از رضایت بر دارمعنی و معکوس تاثیر تأهل

 با تواندمی است شده تایید رابطه این کنندهبینیپیش عامل عنوان به تأهل مدت و

 شدن مشغول و انفرزند وجود و باالتر هایسال در زوجین ترضعیف عملکرد

 باشد. مرتبط فرزندان به زوجین

 هوش هاینظام و هاسامانه که، داشت بیان توانمی کلی گیرینتیجه یک در

 کمبودهای و روانی فشارهای نامالیمات، به که دهدمی امکان افراد به معنوی

 زندگی به نسبت و ببخشند معنا دهدمی رخ زندگی چرخه روند در که ناپذیریگریز

 باالی خلق و روحیه و خوشحالی بر خود این که باشند داشته بیشتری میدواریا

 میزان از باال معنوی هوش از برخوردار افراد که گفت توانمی پس دارد. اثر افراد

  شد. خواهند مندبهره باالتری زناشویی رضایت

 اهریزیبرنامه در گرددمی پیشنهاد شده، جهتو بمطال به توجه با کلی طور به

 عامل یک بعنوان معنویت به زوجین مشکالت کاهش به مربوط هایپژوهش و

 هایمحدودیت از گردد. مبذول ایویژه توجه زوجین سازگاری افزایش در مهم

 بررسی، مورد جامعه اینکه به توجه با که، کرد اشاره این به توانمی حاضر تحقیق

 تعمیم منظور به باشند،می ساری واحد اسالمی زادآ دانشگاه متأهل دانشجویان

 ساکنین همچنین و شغلی و سنی هایگروه برای پژوهش این از حاصل نتایج

 ،دهیخودگزارش ابزار از صرف استفاده شود. دقت بایستمی کشور دیگر شهرهای

 پیشنهاد بنابراین بود. پژوهش این در گیرینتیجه هایمحدودیت مهمترین از یکی

 و کاغذ ابزار کنار در داده آوریجمع هایروش سایر از آتی مطالعات در گرددمی

 شود. استفاده قلم

 

 مالحظات اخالقی

تمامی فرایندهای تحقیق حاضر با رعایت مالحظات و استانداردهای اخالقی 

از جمله آزادی در قبول همکاری توسط پاسخگویان، تمایل و رضایتمندی نسبت 

لحاظ  هانآو محرمانه بودن  هادادهه از به تکمیل پرسشنامه، امانتداری در استفاد

 گردید.

 منافع تضاد

تضاد منافعی در پژوهش حاضر وجود  گونههیچکه  دارندمینویسندگان اعالم 

 .ندارد

 
 قدردانی و تشکر

یز که صبورانه در انجام این پژوهش همراهی کردند، عز اندانشجویاز تمام 

 .گرددمیصمیمانه تشکر 
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Abstract 

Introduction: Spiritual intelligence as the foundation of a person's beliefs has a 

fundamental role in various fields, especially the promotion and quality of his 

married life. However, the role of spiritual intelligence in predicting the quality and 

marital satisfaction in Iranian society has not been considered. The aim of this study 

was to investigate the role of spiritual intelligence and demographic variables in 

predicting the marital satisfaction of married students. 

Methods: The study population of this correlational cross-sectional study included 

all married students of the Islamic Azad University of Sari in the academic year of 

2018-19 that 384 people were selected as a sample according to Cochran's formula 

and available sampling method and entered the study process after fulfilling the 

necessary criteria. King's (2008) Spiritual Intelligence and Enrich Marital 

Satisfaction Questionnaires (1989) were used to collect data. Data were analyzed 

using Pearson correlation and regression tests in SPSS 26. 

Findings: Findings showed that spiritual intelligence (β= 0.96), age (β= -0.12) and 

duration of marriage (β= -0.15)) played an important role in predicting marital 

satisfaction (p<0.05). 

Conclusion: The findings of the present study indicate the positive role of spiritual 

intelligence in predicting the marital satisfaction of married students. This finding 

can be associated with clinical applications in the development of preventive and 

therapeutic interventions. Conducting a clinical trial to benefit from interventions 

based on spiritual intelligence training can be a good path for future studies. 

Keywords: Spiritual intelligence, Characteristics, Marital satisfaction, Students 
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