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نقش ميانجیگر رضايت زناشويی در رابطه بين تجربيات معنوی با شادكامی دانشجويان متأهل
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چكيده
، معنیدار بودن و هدفمندی زندگی، نیازهای بنیادی، راه رسیدن به شادکامی و خوشبختی روانشناختی در پرتو توجه به ارزيها و هدفهای معنوی:زمينه
 لذا مسئله تحقیو. به طوری که داشتن تجارب معنوی بر احساس شادکامی بیشتر و افسردگی کمتر ارتباط مؤثری دارد.عشو و عالیو دینی و الهی میباشد
 هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجیگر رضایت زناشویی در رابطهی:این است آیا رضایت زناشویی میتواند در این بین ت ثیرگذار باشد؟ هدف
 نفر از دانشجویان مت هل مشغول به تحصیل221  جهت انجام این پژوهش تعداد. روي پژوهش همبستگی بود: روش.بین تجربیات معنوی و شادکامی بود
 تجربیات معنوی،)0171 ، مارتین و کراسلند،دانشگاه آزاد کرمانشاه با روي نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامهی شادکامی (آرگایل
 با: يافتهها. دادهها با استفاده از روي تحلیل مسیر به دست آمد.) را تکمیل نمودند2111 ، رضایت زناشویی (السون،)0372 ،(غباری بناب و همکاران
 همچنین نتایج تحلیل مسیر.)P>1/110(  رابطه مثبت معنادار وجود داشت،استفاده از روي تحلیل مسیر نتایج نشان دادند بین تجربیات معنوی با شادکامی
 داشتن تجربیات معنوی: نتيجهگيری.)P>1/110( نشان داد که رضایت زناشویی در رابطه بین تجربیات معنوی و شادکامی نقش میانجیگر ایفا میکنند
سبب میشود دانشجویان مت هل روابط زناشویی خود را هدفمند و با معنی تلقی کنند و آن را ارزشمند بدانند و در جهت بهبود آن تالي کنند و به احساس
 رضایت زناشویی، تجربیات معنوی، شادکامی: واژه كليدها.رضایتمندی زناشویی و متعاقباً شادکامی بیشتری دست یابند
Background: The path to psychological happiness and happiness is in the light of spiritual values and goals, basic needs,
meaningfulness and purposefulness of life, religious and divine love and interests. So having spiritual experiences is
associated with a greater sense of happiness and less depression. So the question is, can marital satisfaction be effective?
Aims: The purpose of the present study was to investigate the mediating role of marital satisfaction in the relationship
between spiritual experiences and happiness. Method: Method of the present descriptive study was correlational. Hence,
sample of 420 Married students wereselected from kermanshah Azad university, using randomized cluster sampling
method. To collect data threequestionnaires of Happiness(Argyle,Martin&Crossland, 1989), Spiritual experiences
(Ghobaribonab & et al, 2005), marital satisfaction(Olson, 2000) were used. Results: The research method was
correlation. To do this research, 420 married students studying at Kermanshah Azad University were selected by random
cluster sampling method and Happiness Questionnaire (Argyle, Martin & Kressland, 1989), Spiritual Experiences
(Ghobari Bonab et al., 2005), Completed marital satisfaction (Ellison, 2000). Data were obtained by path analysis
method. Results: The results showed that there was a significant positive relationship between spiritual experiences and
happiness (P<0/001). The results of path analysis also showed that marital satisfaction plays a mediating role in the
relationship between spiritual experiences and happiness (P<0/001). Conclusions: Having spiritual experiences leads
married students to view their marital relationships as meaningful, to value it, to strive to improve it, and to gain a sense
of marital satisfaction and consequently greater happiness. Key words: Happiness, Spiritual experiences, Marital
satisfaction
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مقدمه

بعضی از نظریه پردازان راه رسیدن به شادکامی و خوشبختی

خانواده محل ارضای نیازهای مختلف است و داشتن آگاهی از

روانشناختی را در پرتو توجه به ارزيها و هدفهای معنوی،

نیازهای زیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضای آنها و تجهیز

نیازهای بنیادی ،معنیدار بودن و هدفمندی زندگی ،عشو و عالیو

شدن به تکنیكهای شناخت تمایالت زیستی و روانی ضرورتی

دینی و الهی میدانند .به طوری که داشتن تجارب معنوی رابطه

انکار ناپذیر است .رضایت فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت

معناداری با احساس شادکامی بیشتر و افسردگی کمتر دارد

از خانواده محسوب میشود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت

(اسکاروپسکی ،فیچت ،ایوانز ،مندیز2101 ،؛ پارک و رو.)2103 ،

از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت

همچنین کاترونا ،راسل ،بارزتی ،وسنر و بریان ( ،)2103نشان

مادی و معنوی جامعه خواهد شد (عدالتی و ردزوان.)2101 ،

دادند که معنویت درمانگری در افزایش رضایت زناشویی زنان مؤثر

یکی از نیازهای روانی بشر ،شادی و نشاط است و به دلیل ت ثیر

بوده است .نتایج پژوهش دینر ،داینر ،تای و مایرز ( )2100با عنوان

عمده ای که بر زندگی افراد دارد ،همواره ذهن انسان را به خود

ت ثیر مذهب بر شادکامی ،نتایج حاکی از ت ثیرگذاری مذهب بر

مشغول کرده است .نشاط و شادی از نیازهای اولیه فطری و ضروری

میزان شادی در افراد شده و افراد مذهبی از شادی و شادکامی

انسان به شمار میرود و میتوان آن را از مهمترین عوامل سالمت

بیشتری در زندگی برخوردارند .بیرد ،لیر و اسچونکا ( )2111در

خانواده جامعه انگاشت .زیرا از یك طرف در کاهش افسردگی و

مطالعهای چهار عامل شادکامی و رابطه آن با تعهد دینی مورد

اضطراب و از سوی دیگر ،ضمن تقویت حرمت خود ،احساس

بررسی قرار دادند .آنها دریافتندکه تعهد دینی ،پیشبینی کننده

امنیت ،کاهش ضعف ایمنی بدن و بهبود سالمت جسمانی و روانی

شادکامی است .در پژوهشی که عقیلی و کومار ( )2117انجام

فرد ،فرآیند تصمیمگیری را سرعت بخشیده و روحیه مشارکتی را

دادند ،نتایج نشان داد که هرچه افراد مذهبیتر باشند ،احساس شادی

ایجاد میکند و احساس رضایت از زندگی فرد را افزایش میدهد.

و رضایت بیشتری دارند .احمد ،عبدالخالو و ناسیور ( )2118یك

روح امید و تالي و پیشرفت در پرتو یك زندگی شاد با نشاط است

نمونه از دانشجویان کالجی را در الجزیره که همگی مسلمان بودند

(فرحزاد .)2103 ،شادکامی ،حالت خوشحالی یا سرور (هیجانات

انتخاب کردند ،و به این نتیجه رسید که در دختران ،مذهب رابطه

مثبت) ،راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی و اضطراب

مثبتی با شادکامی دارد .کیم ،سدلیتز ،رو ،اوینگر و دوبراستین

(عواطف منفی) را شامل شده و باعث کاهش ادراک تنیدگی و

( )2112در پژوهش خود نشان دادندکه جهتگیری مذهبی با

افزایش توانایی شخص برای کار و فعالیت میشود (آراگیل،

هیجانات و عواطف مثبت مانند خوي خلقی ،شادکامی ،مهربانی،

 .)2103شادی دارای دو مؤلفه عاطفی و شناختی است .مؤلفه عاطفی

اعتماد به نفس ،توجه و آرامش رابطه مثبت دارد.

«سطو لذت» نامیده میشود که درجه لذتبخش عواطف مختلف

معنویت باال مشخصهای است که با کاهش نیاز افراد برای

یك تجربه شخصی است ،در حالیکه مؤلفه شناختی «رضایت»

تفتیش دیدگاههای خارج از شرایط زناشویی باعث توافو و انعطاف

نامیده میشود که درجهای است که یك فرد خود را به آرزویش

پذیری زناشویی میشود و میزان رضایت از زندگی و شادکامی

رسیده میبیند .بنابراین با توجه به دو مؤلفه شناختی و عاطفی

زوجین را افزایش میدهد .روانشناسان حوزه سالمت نیز نقش

شادکامی میتوان گفت انسان شاد کسی است که از فعالیتهای

معنویت و اعتقادات و باورهای دینی و اخالقی را در سالمت جسم

خود لذت میبرد ،و از فرآیند زندگی خویش راضی و خوشنود

و روان و تکامل روح مؤثر میدانند (کوئینگ .)2102 ،همچنین

است .همچنین افراد شاد زندگی طوالنیتری دارند (پلچانو ،گنزالز،

معنویت باال با از خودگذشتگی باال ،صمیمت وکیفیت باالی روابط،

گارسیا و موران.)2103 ،

دوسوگرایی و تعارض پایین همراه است (کورکری ،کوران و

داینر ،لوکاس و اویشی ( )2112معتقدند که افراد مت هل نسبت

پارکمن .)2100 ،تجربیات معنوی در واقع به عنوان تالي خوي

به کسانی که هرگز ازدواج نکرده یا جدا شدهاند و یا همسر خود را

بینانه در نظرگرفته میشود .از سویی فعالیت معنوی یك حس

از دست دادهاند بیشتر احساس شادی و شادکامی میکنند.

ارتباط با دیگران یا جهان را شامل میشود و با توجه به بعد ارتباط،
معنویت موجب وحدت افراد متفرق برای پیشبرد اهداف انسانی
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نقش میانجیگر رضایت زناشویی در رابطه بین تجربیات معنوی با...

خواهد شد .همسران معنوی ،رفتارهای مذهبی ،عقاید و ارزيهای

هیجان های مثبت بیشتری را تجربه کرده ،از گذشته و آینده خود و

مذهبی مشترکی دارند که میتواند با کیفیت زندگی زناشویی،

دیگران ،رویدادهای مثبت بیشتری را به یاد آورده و از پیرامون خود

انسجام و سازگاری زناشویی مرتبط باشد (المبرت و دوالهیت،

ارزیابی مثبتتری دارند و آنها را خوشایند توصیف میکنند (لوپو

.)2118

و دلیر.)2102 ،

در این راستا پژوهشهای بسیاری رابطه مثبت و معنادار بین

در این راستا سپهریان آذر ،محمدی ،بدلپور و نوروز زاده،

تجربیات معنوی و مذهبی با رضایت زناشویی را ت یید کردهاند

( )0310در طی پژوهشی به بررسی رابطه امیدورای و شادکامی با

(مشیریان فراحی ،اصغری ابراهیم آباد ،مشیران فراحی ،رزاقی

رضایت زناشویی پرداختند .یافتهها نشان داد که بین امیدواری و

کاشانی و توکلی ( ،)0310صفاریان ،حاجی اربابی و عاشوری

شادکامی با رضایت زناشویی دانشجویان مت هل همبستگی مثبت

( ،)0312صدیقی ،محبی و شاه سیاه ( ،)0313دی بالسیو و بندا

معنادار وجود داشت .همچنین امیری مجد و زریمقدم ( )0371در

( ،)2117دادلی وکوسینکی ( ،)2111بریل هرت (.))2110

پژوهشی با عنوان رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان

رضایت زناشویی یك جنبه بسیار مهم و پیچیده از یك رابطه

شاغل فرهنگی و خانهدار شهر اراک ،نشان دادند بین شادکامی و

زناشویی است (گرچوف ،جون و هلسون .)2117 ،رضایت

رضایتزناشویی در زنان شاغل و خانهدار رابطه وجود دارد و میزان

زناشویی احساس عینی از خشنودی ،رضایت و لذت تجربه شده

شادکامی زنان شاغل و خانه دار متفاوت نیست.

توسط زن و یا مرد است (بانظری .)0310 ،در واقع رضایت

بررسی پیشینهی پژوهشی نشان داد درکشور ما پژوهشی مدون

زناشویی ،انطباق بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است.

در مورد نقش میانجیگر رضایت زناشویی در رابطه بین تجربیات

طبو این تعریف ،زمانی رضایت زناشویی محقو میشود که

معنوی با شادکامی صورت نگرفته است .بنابراین با توجه به مطالب

وضعیت موجود در رابطههای زناشویی ،با وضعیت مورد انتظار فرد

فوق و اهمیت معنویت بر شادکامی در زندگی فردی و اجتماعی و

منطبو باشد (رضایی و فروزنده .)2101 ،رضایت زناشویی یك

دیدگاه جامع نگر در مورد زوجین و روشن شدن اهمیت بعد معنوی

موقعیت روانشناختی است که خودبه خود به وجود نمیآید بلکه

و چگونگی ت ثیر آن بر دیگر ابعاد وجودی انسان یك سو ،و

مستلزم تالي هر دو زوج است (احمدی ،اشرفی ،کیمیایی و افضلی،

پژوهش در مورد عوامل ت ثیرگذار بر شادکامی زوجین و استفاده از

 .)2101به عبارت دیگر ،رضایت زناشویی فرآیندی است که در

نتایج حاصل ازآنها جهت یاری رساندن به مسئولین ،مشاوران،

طول زندگی زوجین به وجود میآید و الزمه آن انطباق سلیقهها،

روانشناسان و خانوادهها برای تدوین رويهای درمانی وآموزشی

شناخت ویژگیهای شخصیتی ،ایجاد قواعد رفتاری و شکلگیری

الزم جهت تثبیت هرچه بیشتر زندگی زناشویی زوجین از سوی

الگوهای مراودهای است (صحراییان ،جعفرزاده و پورسمر.)0313 ،

دیگر ،اجرای پژوهش حاضر ضرورت دارد .بنابراین پژوهش حاضر

رضایت زناشویی یك تجربه شخصی در ازدواج است که تنها

درپی پاسخگویی به این سؤال است که آیا تجربیات معنوی از طریو

توسط خود فرد در پاسخ به میزان لذت رابطه زناشویی قابل ارزیابی

حمایت اجتماعی توان پیشبینی شادکامی در دانشجویان مت هل را

است و عوامل بسیاری هستند که در زندگی مشترک روی رضایت

دارد؟
روش

زناشویی ت ثیر میگذارند و این احساس نقش مهمی در میزان

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و به طور مشخص

کارکردهای بهنجار خانواده ایفا میکند (جیانگ ،وانگ ،زانگ،

مبتنی بر مدل یابی معادلههای ساختاری بود.

لئو .)2100 ،تحقیقات آرگایل ( )2111بیانگر آن است رابطه
زناشویی موفو باعث شادمانی و ایجاد خلو مثبت در فرد میشود.

جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیهی دانشجویان مت هل

زوجهایی با رضایت ادارک شده باال توافو زیادی با یکدیگر دارند،

مشغول به تحصیل دانشکدههای دانشگاه آزاد کرمانشاه (دانشکده

از نوع و کیفیت گذراندن اوقات فراغت رضایت دارند و مدیریتی

علوم پزشکی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشکده علوم پایه،

خوب در زمینه وقت و مسائل مالی خودشان اعمال میکنند.

دانشکده کشاورزی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشکده

همچنین زوجهایی که دارای رضایت زناشویی باالیی هستند

ادبیات و علوم انسانی) در سال  ،0318-11بودند .از این جامعه با
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استفاده از جدول مورگان و به منظور جبران ریزيهای احتمالی و

مقیاس تجربیات معنوی :این پرسشنامه توسط غباری بناب،

با توجه به اینکه هرچه حجم نمونه افزایش یابد دقت پژوهش باال

غالمعلی لواسانی و محمودی درسال  0372برای ارزیابی معنویت

میرود تعداد  221نفر به روي نمونهگیری خوشهای تصادفی

ایجاد شد .این مقیاس دارای  80ماده و شش مؤلفه معنایابی در

انتخاب شدند .پس ازانتخاب جامعهی آماری و تنظیم پرسشنامهها،

زندگی ،ت ثیر ارتباط با خداوند ،شکوفایی و تجارب معنوی،

پرسشنامهها بر اساس مالکهای ورود (داوطلب همکاری بودن) و

تجربیات متعالی عرفانی ،تجربیات سلبی و فعالیتهای اجتماعی و

خروج (داشتن سابقه ازدواج قبلی) بین دانشجویان مت هل توزیع

مذهبی است .این پرسشنامه در یك مقیاس  8درجهای از کامالً

گردید .سپس ،در محیطی آرام توضیحات الزم از سوی پژوهشگر

مخالف ( )0تا کامالً موافو ( )8ساخته شده و برخی از سؤالها به

در مورد نحوه تکمیل پرسشنامهها و محرمانه ماندن اطالعات

شکل مستقیم و برخی دیگر به صورت معکوس نمرهگذاری

دریافتی ،به آزمودنیها ارائه شد و سپس پرسشنامههای تجربیات

میشوند .برای برآورد درستی آزمون تجربیات معنوی تحلیل عامل

معنوی ،شادکامی ،حمایت اجتماعی ،تابآوری و رضایت

اکتشافی بر روی  80ماده آزمون صورت گرفت که در بررسی اولیه

زناشویی در بین شرکتکنندگان توزیع گردید و از آنها خواسته شد

 01عامل در این عامل نشان داده شد .که پس از چرخش و با در

با دقت به هر یك از سؤاالت پاسخ دهند .ازآنجایی که احتمال

نظرگرفتن خط شیب دار 1 ،عامل برجسته و مهم پیدا شدند .که در

ریزي وجود داشت ،تعداد  201پرسشنامه ،طی یك ماه توزیع و

حدود  1/22واریانس کل را به خود اختصاص دادند .پس از شکل

جمعآوری گردید .در نهایت تعداد  12پرسشنامه ،به دلیل ناقص و

گیری این  1عامل ،ضرایب همبستگی عاملها با یکدیگر و با نمره

مخدوي بودن کنارگذاشته شد وداده های مربوط به تعداد  301نفر

کل مقیاس محاسبه شد و نتایج نشان داد که ضریب پایایی این

مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

آزمون  1/12است .این درحالی است که همبستگی بین نمره کل

ابزار

مقیاس ،به ترتیب ارتباط با خدا  ،1/71معنایابی در زندگی ،1/81

مقیاس شادکامی :این پرسشنامه توسط آرگایل ( )2111تهیه

تجربیات متعالی  ،1/18تجربیات سلبی  1/00و فعالیت اجتماعی و

شده است و دارای  21میباشد .هریك از این سؤالهای این آزمون

مذهبی  1/23به دست آمده است (غباری بناب و همکاران.)0372،

داری چهارگزینه است که از  1تا  3نمره را به خود اختصاص

مقیاس رضایت زناشویی انریچ :این پرسشنامه شامل  30گویه

دادهاند .بنابراین حداکثر نمره کل آزمون  78میباشد و حداقل آن

است و توسط السون و السون ( )2111برای بررسی رضایت

صفر است .در این پرسشنامه نمرهی باال نشانگر شادکامی و نمرهی

زناشویی ساخته شده است .شامل چهار خرده مقیاس تحریف

پایین نشانه افسردگی فرد است .درستی و پایایی آن در تحقیقات

آرمانی ،رضایت زناشویی ،ارتباطات و حل تعارض است .پرسشنامه

متعددی مورد بررسی قرار گرفته است .به عنوان مثال آرگایل

به صورت پنج گزینهای لیکرت میباشد .این پرسشنامه برای هر یك

( )2111پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روي آلفای کرونباخ

از مادهها پنج گزینه "کامالً موافقم"" ،موافقم"" ،نه موافو ونه

در مورد  328آزمودنی مورد بررسی قرار دادند .و ضریب آلفای

مخالف"" ،مخالفم" و "کامالً مخالفم" میباشد که برای آنها

 1/11را بدست آوردند .علی پور و نورباال ( )0387ضریب پایایی

نمرهای از  0تا  0تعلو میگیرد .در ایران این پرسشنامه روی 310

آن را با استفاده از روي آلفای کرونباخ بر روی  032نفر 1/13

زوج هنجار شده است که ضریب آلفای پرسشنامه برای خرده

بدست آوردند .همچنین علیپور و آگاه هریس ( )0371در نمونهای

مقیاسهای رضایت زناشویی ارتباط ،حل تعارض و تحریف آرمانی

 ،311به اعتبار یابی این پرسشنامه پرداختند .تمام  21گزاره آن با

به ترتیب  1/73 ،/72 ،1/71 ،1/71و اعتبار بازآزمایی پرسشنامه به

نمره کل همبستگی باال داشت .آلفای کرونباخ برای کل فهرست

ترتیب  1/12 ،1/11 ،/70 ،1/71است (آسوده ،خلیلی ،دانشپور و

 1/10بود .درستی همگرا و واگرا نیز ت یید شد .نتایج نشان دهنده

لواسانی.)2101،

اعتبار و درستی مناسب این آزمون برای اندازهگیری شادکامی در

يافتهها
با توجه به ادبیات پژوهش ،رابطهی تجربیات معنوی با شادکامی

جامعه ایرانی است.

با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت زناشویی در قالب یك مدل
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نقش میانجیگر رضایت زناشویی در رابطه بین تجربیات معنوی با...

نتایج جدول  3نشان میدهد که شاخصهای برازي برای مدل

معادالت ساختاری مورد سنجش واقع شده است .یافتههای توصیفی

در حد مطلوبی قرار داشته و در نتیجه مدل مورد ت یید است .نمای

متغیرهای پژوهش در جدول  0آمده است.

تصویری مدل حاوی ضرایب مسیر و معناداری آنها در شکل

جدول .0یافتههای توصیفی متغییرها
تجربیات معنوی

301

330/11

01/12

-1/23

-1/00

رضایت زناشویی

301

002/72

00/02

1/112

-1/22

شادکامی

301

03/11

02/01

1/08

-1/00

گزاري شدهاند.
نتایج گزاري شده در نمودار تحلیل مسیر نشان میدهد که همه
ضرایب مسیر مدل مثبت و معنی دار شده است .همچنین پس از

از آنجایی که اساس معادالت ساختاری همبستگی بین متغییرها

محاسبه اثرات غیرمستقیم متغیرهای برونزاد بر شادکامی ،از روي

است در جدول زیرماتریس همبستگی بین متغیرها گزاري شده

بوت استراپ با  0011نمونهگیری مجدد برای سنجش معناداری

است.

اثرات غیرمستقیم استفاده شد که نتایج بوت استراپ در جدول 2
آمده است:

جدول .2ماتریس همبستگی
تجربیات معنوی

0
**

رضایت زناشویی
شادکامی

اطالعات ارائه شده در جدول  2نشان میدهد که مسیر غیر

1/27
** 1/12

**1/27

مستقیم تجربیات معنوی به شادکامی (به میانجی گری رضایت

0

زناشویی) در سطو  P>1/10معنادار شده است .این بدین معنا است

P<**1/110

که متغیر رضایت زناشویی نقشی میانجی گر در رابطه بین متغیرهای
تجربیات معنوی و شادکامی ایفا میکند.

شاخصهای برازي مدل در جدول  3گزاري شده است.

جدول .3شاخصهای برازي مدل
CMIN

df

CMIN/DF

P

RMSEA

CFI

IFI

TLI

AGFI

GFI

022/2

22

2/10

1/110

1/18

1/11

1/11

1/10

1/10

1/12

رضایت زناشویي

1/31

**

1/10
-1/00

شادکامي
** :معناداری در سطو 1/10

**

**

تجربیات معنوی

شکل  :0نمای تصویری مدل

* :معنادری در سطو 1/10
جدول .2نتایج بوت استراپ برای بررسی معناداری اثرات غیرمستقیم مدل
مسیر غیرمستقیم
تجربیات معنوی به شادکامی (با میانجی گری رضایت زناشویی)

اثر غیرمستقیم

حد پایین

حد باال

معناداری

-1/20

1/08

-1/30

1/110

نتایج نشان داد بین تجربیات معنوی با رضایت زناشویی رابطه

بحث و نتيجه گيری
با توجه به یافتههای پژوهش ،تجربیات معنوی عالوه بر رابطه

مثبت و معناداری وجود دارد ،بنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با

مستقیمی که با رضایت زناشویی دارد به طور غیرمستقیم نیز با

وجود رابطه مستقیم بین تجربیات معنوی با رضایت زناشویی ت یید

شادکامی رابطه دارد .و افزون براین رضایت زناشویی نیز بصورت

گردید .نتایج حاضر با نتایج پژوهشهای مشیریان فراحی و همکاران

مستقیم با شادکامی رابطه دارد.

( ،)0310سپهریان آذر وهمکاران ( ،)0310صفاریان و همکاران
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( ،)0312صدیقی و همکاران ( ،)0313امیری مجد و زریمقدم

(کورکری ،کرن و پارکمن .)2100 ،در تبیین چگونگی رابطه

( ،)0371دی بالسی و بندا ( ،)2117پری ( )2111همسو میباشد .در

تجربیات معنوی با شادکامی با میانجیگری رضایت زناشویی در

تبیین چگونگی رابطه تجربیات معنوی با رضایت زناشویی در

دانشجویان مت هل میتوان گفت :داشتن تجربیات معنوی باال از طریو

دانشجویان مت هل میتوان گفت :از آنجایی که تجربیات معنوی با

تغییر نگري دانشجویان و ایجاد نظام ارزشی مثبت سبب افزایش

نگريها و نظام ارزشی فرد در ارتباط است و سطوح باالی آن برای

رضایت زناشویی در آنها میگردد و رضایت زناشویی باال در

فرد چارچوب و نظام ارزشی مثبتتری ایجاد میکند ،تجربیات

دانشجویان سبب خوي بینی آنها نسبت به زندگی میشود و در نتیجه

معنوی باال در دانشجویان سبب تغییر نگري و دستیابی آنها به نظام

در برخورد با تمام رویدادهای زندگی از سبكهای تبیین مثبت

ارزشی مثبت و اطمینان بخش میگردد که این نظام ارزشی مثبت

استفاده میکنند و همین تغییر نگري و دید مثبت سبب میشود به

باعث میشود ادراک بهتر نسبت به خود ،دیگران (از جمله همسر)،

زیباییهای زندگی و داشتههایشان بیشتر فکرکنند تا مشکالت و

محیط ،وقایع ،رویدادها و روابط زناشویی داشته باشند ،در روابط

نقایصشان کمتر و هیجانات مثبت بیشتری را تجربه کنند و از زندگی

زناشویی بر ابعاد مثبت روابطشان تمرکز کنند ،از خطاهای همسر خود

خود رضایت بیشتری داشته باشند و در نهایت شادکامی بیشتری را

گذشت کنند و تا حد امکان از تعارض با یکدیگر اجتناب کنند و

تجربه کنند.

درهنگام رویدادهای ناگوار و رنجآور زندگیشان مسئولیت اعمال

نتایج نشان داد بین رضایت زناشویی با شادکامی رابطه مثبت و

خود را بپذیرند و به جای تسلیم شدن سعی کنند معنی آن را دریابند

معناداری وجود دارد ،بنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود

و در جستجوی راهحل مناسب برای آن باشند و بتوانند به کنترل دست

رابطه مستقیم بین رضایت زناشویی با شادکامی ت یید گردید .نتایج

یابند و در نتیجه نسبت به زندگی و روابط زناشویی خود ارزیابی

حاضر با نتایج پژوهشهای سپهریان آذر وهمکاران ( ،)0310امیری

مثبتتر ،امیدواری و رضایت بیشتری داشته باشند .همچنین داشتن

مجد و زری مقدم ( ،)0371همسو میباشد.

تجربیات معنوی سبب میشود دانشجویان مت هل روابط زناشویی خود

زوجهایی که دارای رضایت زناشویی باالیی هستند هیجانهای

را هدفمند و با معنی تلقی کنند و آن را ارزشمند بدانند و در جهت

مثبت بیشتری را تجربه کرده ،از گذشته و آینده خود و دیگران،

بهبود آن تالي کنند و به احساس رضایتمندی زناشویی دست یابند.

رویدادهای مثبت بیشتری را به یاد آورده و از پیرامون خود ارزیابی

بین تجربیات معنوی و شادکامی با میانجیگری رضایت زناشویی

مثبتتری دارند و آنها را خوشایند توصیف میکنند (لوپو و دلیر،

رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،بنابراین سؤال مطرح شده در ارتباط

 .)2102هیلز و آرگایل ( )2111شادکامی را ناشی از قضاوت و داوری

با وجود رابطه غیرمستقیم بین تجربیات معنوی و شادکامی ت یید

انسان دربارهی چگونگی گذراندن زندگی تعریف کردهاند .بر این

گردید .برای مقایسه نتیجه بدست آمده ،بررسی مشابهی که رابطه

اساس شادکامی بر نگري و ادراکات شخصی مبتنی است و بر حالتی

تجربیات معنوی با شادکامی با میانجیگری رضایت زناشویی را نشان

داللت دارد که مطبوع و دلپذیر است و از تجربهی هیجانهای مثبت

دهد وجود ندارد ،لذا نتیجهی این پژوهش با نتیجهی پژوهشهای

و خشنودی از زندگی نش ت میگیرد (علی اکبر دهکردی ،آقایوسفی

مشابه از جمله مشیریان فراحی و همکاران ( ،)0310سپهریان آذر و

و اسلمی .)0313 ،با توجه به مطالب فوق در تبیین رابطه بین رضایت

همکاران ( ،)0310صفاریان و همکاران ( ،)0312صدیقی و همکاران

زناشویی با شادکامی دانشجویان مت هل میتوان گفت :رضایت

( ،)0313امیری مجد و زری مقدم ( ،)0371دی بالسی و بندا (،)2117

زناشویی باال در دانشجویان مت هل سبب ارزیابی مثبت آنها از روابط

سپهریان آذر وهمکاران ( ،)0310دینر و همکاران ( ،)2100بیرد و

و زندگیشان میشود و این ارزیابی مثبت سبب افزایش هیجانات مثبت

همکاران ( ،)2111عقیلی و کومار ( ،)2117عبدالخالو ( )2118وکیم

و خوي بینی در آنها میگردد در نتیجه این افراد در پردازي

و دیگران ( )2112همسو میباشد .افراد معنوی در روابط زناشویی به

اطالعات در جهت خويبینی و خوشحالی سوگیری دارند ،یعنی

ابعاد مثبت روابطشان تمرکز میکنند؛ به این معنی که زوجین معنوی

اطالعات را طوری پردازي و تفسیر می کنندکه شکستها و

سعی میکنند از موقعیت فعلی زناشوییشان یك هدف و معنی بسازند

رویدادهای ناخوشایند را به عوامل بیرونی ،ناپایدار و اختصاصی

و از این طریو به سازگاری و در نهایت رضایت زناشویی دست یابند

نسبت دهند و موفقیتها و رویدادهای خوشایند را به عوامل درونی،
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نقش میانجیگر رضایت زناشویی در رابطه بین تجربیات معنوی با...

صدیقی ،اکرم؛ محبی ،سیامك و شاهسیاه ،مرضیه ( .)0313بررسی رابطه و

پایدار و کلی نسبت دهند که این باعث امیدواری و در نهایت

مقایسه جهتگیری مذهبی با رضایت و سازگاری زناشویی در

شادکامی آنها منجر میشود.

زوجین شهر قم .پژوهشنامه اسالمی زنان و خانواده (طهوری

با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر و اهمیت

سابو) .010-002 ،)3(2

متغیرهای مورد بررسی و مشخص شدن اثرات مستقیم و غیرمستقیم

صحراییان ،کیمیا؛ جعفرزاده ،فاطمه و پورسمر ،سیده لیال ( .)0313رابطه

مؤلفههای تجربیات معنوی ،رضایت زناشویی بر افزایش شادکامی

میان حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی در زنان نابارور بر اساس

دانشجویان مت هل ،توجه صاحب نظران و متخصصان به تقویت این

عامل ناباروری .مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه،)02(02 ،

مؤلفهها در افراد را ضروری میسازد لذا پیشنهاد میشود راهکارهایی

.0011-0012

جهت افزایش این مؤلفهها از طریو برگزاری کارگاهها و برنامههای

صفاریان ،محمدرضا؛ حاجی اربابی ،فاطمه و عاشوری ،جمال (.)0312

آموزشی و عملی در خانواده ،جامعه و محیطهای آموزشی صورت

بررسی اثربخشی معنویت درمانی در افزایش رضایتزناشویی.

گیرد .همچنین از نتایج این پژوهش در جهت افزایش آگاهی

فصلنامه زن و مطالعات خانواده.003-10 ،)28(7 ،

زوجهای در شرف ازدواج و همچنین مشاورهی قبل از ازدواج

علی اکبر دهکردی ،مهناز؛ آقایوسفی ،علیرضا و اسلمی ،الهه (.)0313
بررسی رابطة شادکامی با جهتگیری مذهبی و شخصیت.

استفاده گردد.

مطالعات روانشناختی.021-022 ،)2(01 ،

از آنجایی که در مطالعه حاضرتنها منبع جمعآوری اطالعات در

علی پور ،ا و نورباال ،ا .ع ( .)0387بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه

این پژوهش ،پرسشنامه بود که جنبه خودگزارشی دارد .به همین دلیل

شادکامی آکسفورد ،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،

ممکن است در این اطالعات بدست آمده سوگیری تك روشی ایجاد

 0(0و .11-00 ،)2

شده باشد .از سوی دیگر با توجه به اینکه پژوهش حاضر روی

علی پور ،ا وآگاه هریس ،م ( .)0371اعتبار و روایی فهرست شادکامی

دانشجویان مت هل شهر کرمانشاه انجام گردید ،الزم است در تعمیم

آکسفورد در ایرانیها .فصلنامه روانشناسی تحولی ،روانشناسان

نتایج به مناطو دیگر کشور جانب احتیاط درنظر گرفته شود .بنابراین

ایرانی.217-278 ،)02(3 ،

در پژوهشهای آتی ،جهت افزایش گستره تعمیمپذیری یافتهها،

غباری بناب ،باقر؛ غالمعلی لواسانی ،مسعود و محمدی ،محمد رضا (.)0372

پیشنهاد میگردد این پژوهش در نمونهای وسیعتر و جوامع دیگر (غیر

ساخت مقیاس تجربه معنوی دانشجویان .مجله روانشناسی،)3(1،

از دانشجویان) و شهرهای مختلف وسایر فرهنگها نیز تکرار شود.

.210-287

جهت دستیابی به نتایج دقیوتر پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی

مشیریان فراحی ،سید محمد مهدی؛ اصغری ابراهیم آباد ،محمد جواد؛

از رويهای دیگر نظیر مشاهده ،مصاحبه نیز برای جمعآوری

مشیران فراحی ،سیده مریم؛ رزاقی کاشانی ،شمیم و توکلی ،حامد

اطالعات استفاده شود و پژوهشگران سایر عوامل مؤثر بر شادکامی را

( .)0310ارتباط نگري مذهبی با میزان رضایت زناشویی ،سالمت

در قالب مدلهای معادالت ساختاری مورد بررسی قرار دهند.

روانشناختی و تاب آوری ،در کارمندان زندان .مجله پژوهش در
سالمت و دین.22-33 ،)2(2 ،
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