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Abstract 

 

Background and purpose: This study aimed to investigate the relationship between attachment 

styles and spiritual intelligence and marital satisfaction in married female teachers in government primary 

schools in Khorramabad, Iran.  

Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was performed in all married 

female teachers in primary schools in 2014.  Stratified random sampling was used and 260 individuals 

were selected. Data was collected using the Adult Attachment Scale, Spiritual Intelligence Self Report 

Inventory, and Marital Satisfaction Scale. Data analyses were done in SPSS V. 20 using descriptive and 

inferential statistics.  

Results: Positive correlations were found between spiritual intelligence and marital satisfaction 

and secure attachment and marital satisfaction (P= 0.001). According to regression analysis, attachment 

styles and spiritual intelligence explained 40% and 45% of the variance in satisfaction, respectively.  

Conclusion: This study indicates the need for improving marital satisfaction in teachers 

considering their attachment styles and spiritual intelligence. 
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 گزارش کوتاه

 های دلبستگی و هوش معنوی با بررسی همبستگی سبک

 متاهل زن معلمان در رضایت زناشویی
 

       1حدیث بیرانوند

       2امیر عزیزی

 3سید مسعود دهقان منشادی

 چكیده
 در زناشوویی رضایت با دلبستگی و هوش معنوی هایهمبستگی سبک بررسی هدف با حاضر پژوهش و هدف: سابقه

 .دولتی شهر خرم آباد انجام شد هایدبستان در متاهل زن معلمان

 ایو  آمواری شود. اامعوه انجوام همبسوتگی روش به تحلیلی بود که -توصیفی نوع از حاضر پژوهش ها:مواد و روش
تصوادیی  گیرینمونوه روش بوود و بوا 4931 سوا  در دولتی شهر خرمآباد هایدبستان متاهل زن معلمان شامل کلیه پژوهش
بزرگسا ، هوش معنوی کینگ و رضوایت  دلبستگی پرسشنامه از اطالعات آوریامع اهت .شدند انتخاب نفر 206ای تعداد طبقه

 .گریتند قرار تحلیل و تجزیه مورد استنباطی آمار و توصیفی آمار هایروش از استفاده با هاداده. شد زناشویی اینریچ استفاده

 بوا های دلبسوتگی بوی  دلبسوتگی ایمو ایت زناشویی و از میان سوبکبی  هوش معنوی با رضها، براساس یایته ها:یافته
های دلبسوتگی و هووش سوبک که داد نیز نشان رگرسیون نتایج(. =p 664/6) دارد واود مثبت همبستگی زناشویی رضایت

 .کنندمی را تبیی  رضایت زناشویی به مربوط واریانس درصد 14و  16 حدودمعنوی به ترتیب 

 ارتقای رضایت زناشویی معلمان با در نظر گوریت  زمینه در مهمی تلویحات پژوهش ای  رسد نتایجمی به نظر استنتاج:
 .دارد همراه بههای دلبستگی و آموزش هوش معنوی سبک
 

 ، هوش معنوی، رضایت زناشویی، معلماندلبستگیواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 طی که شودیم اطالق حالتی به زناشویی رضایت

 احساس بودن هم با و یکدیگر با ازدواج از زوای  آن

 از های دلبسوتگیسوبک .(4)دارنود رضوایت و شادمانی
 .(2)معلموان اسوت رضایت زناشوویی تاثیرگذار بر عوامل

تحصویلی،  اولیوه منفی تجارب رابطه بی  برخی مطالعات
 تکوالی  انجام در ایراد بزرگسا  و مشکالت خانوادگی

 معیوووب هووایشووبکه و شووناختینمشووکالت روا تحووولی،

 موورد بحو  . از دیگر مفواهیم(9)نشان دادند را زناشویی
 هووش .باشودهوش معنوی می ش حاضر، سازهوپژوهدر 

 و هایووانایووت از ایهوجموعووم از وی عبوارت اسوتومعن
 زنودگی در هاآن کاربست که های منوابع معنویظرییت
 وردوی ریوپوذیانطباق زایشوای بوواوم تواندیوم هوروزان
برخی مطالعات بر اهمیت تبیی  رضوایت زناشوویی  .(1)شوود

  برخی شواهد . هرچند(4)براساس هوش معنوی تاکید دارند
 

 :masouddehghan1370@yahoo.com E-mail        آباد: دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی خرم -سید مسعود دهقان منشادیمولف مسئول: 

 ایران خمی ، د روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی خمی ،کارشناس ارش. 4
 یرانآباد، ا دانشگاه لرستان، خرمگروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،  ی،عموم یروانشناس یتخصص یدکتر یدانشجو. 2
 رانیآباد، ا دانشگاه لرستان، خرم ،ینسانو علوم ا اتیدانشکده ادب ،یگروه روانشناس ،یعموم یارشد روانشناس یکارشناس یدانشجو. 9

 : 21/3/4931تاریخ تصویب :          44/7/4931 تاریخ ارااع اهت اصالحات :         8/7/4931 تاریخ دریایت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 4

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-7349-fa.html
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 گزارش کوتاه

و  یدلبسوتگ یهامختل  سازه سوبک یهاانبه یپژوهش

 جیانود  اموا بوا تواوه بوه نتوانموده  یویرا تب یهوش معنو

ع موورد بحو  و خالاهوایی موضو در خصوص متناقض

که در ادبیات پژوهشی ایو  حووزه در کشوور موا واوود 

 همبسوووتگی بررسوووی بوووا هووودف حاضووور دارد  مطالعوووه

 زناشوویی رضایت باهای دلبستگی و هوش معنوی سبک

آباد دولتی شهر خرم هایدر دبستان متاهل زن در معلمان

 .انجام شد
 

 مواد و روش ها
 بوه لیلی بود کهتح -توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 پووژوهش آموواری اامعووه. شوود انجووام روش همبسووتگی

نفر( در  866)تعداد  متاهل زن معلمان شامل کلیه حاضر،

 مدرسوه( در 0)به تعداد  آباددولتی شهر خرم هایدبستان

نفر به عنووان  206بود که از ای  اامعه تعداد  4931 سا 

ای و تصادیی طبقوه گیرینمونه نمونه با استفاده از روش

بودی   اارا شدند. شیوه براساس یرمو  کوکران انتخاب

ابتدا به آموزش و پورورش اسوتان مرااعوه  که بود شکل

شد و با هماهنگی با مسئولی  مربوطه یهرستی از مدارس 

تعدادی کشی و معلمان تهیه شد و با استفاده از شیوه قرعه

ابوزار  مدرسه و معلم مبنی بور حجوم نمونوه انتخواب شودند.

ها در ای  پژوهش شامل سه بخوش بوود: ردآوری دادهگ

 ( 0)( ENRICHاینووریچ ) زناشووویی رضووایت پرسشوونامه

و پرسشوونامه هوووش  (7)های دلبسووتگیسووبکپرسشوونامه 

 هوای آموارروش بوا اسوتفاده از هاداده .(1)معنوی کینگ

 توصیفی )میانگی  و انحراف معیار( و استنباطی )ضوریب

رسویون( موورد تجزیوه و تحلیول رگ و پیرسون همبستگی

 تحلیل قرار گریتتند.
 

 و بحث یافته ها
بوی  دلبسوتگی دهد که می نشان حاضر مطالعه نتایج

 مطالعووه در معلمووان مووورد زناشووویی رضووایت بووا ایموو 

 واریانس درصد 16 حدود ودارد  واود مثبت همبستگی

های دلبستگی سبکاز طریق  رضایت زناشویی به مربوط

شوود. ایو  یایتوه بوا می سووگرا تبیوی ایم ، ااتنابی و دو

( مبنوووی بووور 2644) Harms( و 2660) Pajerمطالعوووات 

ارتباط سبک دلبستگی ایم  با رضایت زناشویی مطابقت 

 و خوود بوه ایمو  دلبسوتگی دارای . معلموان(8،3)کندمی

 از کننود،می برقرار رابطه آسانی به دارند، اعتماد دیگران

 نیسوتند، شودن طورد گرانن برند،می لذت خود ارتباطات

 و صووداقت لوذت، شوان روابوو  در هسوتند، ثبوات دارای

 دیگران و خود به نسبت ارزش واحساس دارد واود ریاقت

هوای مولفوه بوی  حاضور مطالعه . براساس نتایج(46)دارند

 مطالعه هوش معنوی و رضایت زناشویی در معلمان مورد

 سواریان درصد 14 حدود و دارد واود مثبت همبستگی

 تبیوی  از طریق هوش معنوی رضایت زناشویی به مربوط

شووود. ایوو  یایتووه بووا مطالعووات سوولیمانی و محموودی می

کنود. مطابقوت موی( 2668و همکاران ) Smith( و 2663)

زناشوویی  رضوایت و معنووی ای  پژوهشگران بوی  هووش

 هواییایتوه تبیی  در. (44،42)داری یایتندیرابطه مثبت و معن

 کوارگیری بوه کوه داشوت بیان توانیم حاضر پژوهش

 شخصوی، آگواهی معنوای انتقادی، تولیود واودی تفکر

 زناشویی رضایت در تواندهشیاری می حالت متعالی و بس 

 بوورای چووارچوبی معنوووی، هوووش چوورا کووه باشوود  موورثر

 و رهنمودهوای هاوتوانمندی هامهارت وسازماندهی شناسایی

هووای ارزش و باورهووا ای ازشووامل مجموعووه ارزشوومندی

 از استفاده با که ایگونه ، به(49)آوردیراهم می نیاز مورد

 و یابودموی ایوزایش معلمان پذیریانطباق میزان معنویت،

 متوثثر هوا راآن زناشوویی زندگی توانندمی هاویژگی ای 

 ،پووژوهش ایوو  هایکاسووتی تووری مهم از یکووی سووازد.

 یتدمحدو یلبه دلمعلمان زن و حجم کم نمونه انتخاب 

 بور تنهوا حاضور پوژوهش ای  بر عالوه. باشد یریگنمونه

 انجوام آبوادهای دولتی شهر خرممعلمان زن دبستان روی

 گیرد. صورت احتیاط با باید نتایج تعمیم و شده
 

 سپاسگزاری
خانم ارشد  ینامه کارشناس انیمقاله حاضر حاصل پا

  یواحود خمو یدانشوگاه آزاد اسوالماز  رانونودیب  یحد
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 از داننودمی الزم خود بر وسیله نویسندگانبدی . شدبایم

 چنوی هوم و پوژوهش ایو  در کنندهشورکت معلموان کلیه

 تشوکر و تقدیر آبادکلیه پرسنل مدارس دولتی شهر خرم

 آورند. به عمل
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