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Abstract 

Background & Objectives: Specific learning disabilities are the most important cause of poor academic performance, and many affected 

students have difficulty learning curricula. In addition to interrupting educational activities, learning disabilities affect students’ psychological, 
developmental, and familial factors. Marital adjustment is one of the threatening factors in married life that may occur in the parents of children 

with special learning disabilities. Also, due to the importance of parents’ mental health, especially mothers with students with special learning 

disabilities, their resilience to psychological pressures is crucial and can make this burden lighter for them. On the other hand, spiritual factors 
are a determining factor in the dynamics of marital relations and family strength. In general, the study of family relationships and systemic 

factors affecting the health and dynamism of students with special learning disabilities is very important because parental involvement in 

children’s education can provide meaningful services and maximize educational potential. The present study aimed to determine the relationship 
between spiritual intelligence and hardiness with marital adjustment of mothers with students with special learning disabilities. 

Methods: The method of the present study was descriptive–correlational. The statistical population comprised all mothers of students with 

special learning disabilities living in the city of Khosf, Iran, in the academic year of 2018–19. One hundred mothers from the statistical 
community were selected via the available sampling method. The inclusion criteria of mothers with students with specific learning disabilities 

included a definite diagnosis of their child’s learning disability by experts and trainers of the learning disability center, not having a mental 

illness based on the Rutter form and the student’s file, having at least reading and writing literacy, and having consent to complete the research 
questionnaires. The exclusion criteria were unwillingness to cooperate or being illiterate. Data collection tools included Spiritual Intelligence 

Scale (King, 2008), Ahwaz Psychological Hardiness Questionnaire (Kiamarsi et al., 1998), and Marital Adjustment Scale (Spanier, 1987). To 

analyze the obtained data, the descriptive (mean, standard deviation) and inferential statistics (the Pearson correlation and multiple linear 
regression test) were performed at a significance level of α=0.05 in SPSS version 25.  

Results: The linear regression coefficients showed the values of standardized regression coefficient (β) as follows: existential critical thinking, 
β=0.112 (p=0.034); production of personal meaning, β=0.245 (p<0.001); transcendent awareness, β=0.137 (p<0.001); development of 
consciousness, β=0.143 (p=0.017); struggle, β=0.118 (p<0.001); commitment, β=0.109 (p=0.041); and control, β=0.127 (p=0.025). So, spiritual 

intelligence and psychological hardiness could significantly predict marital adjustment.  

Conclusion: Based on the study findings, by promoting spiritual intelligence and hardiness, it is possible to improve the marital adjustment of 
mothers with students with special learning disabilities.  

Keywords: Spiritual intelligence, Psychological hardiness, Marital adjustment, Special learning disorder. 
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1 

  .1۵۴(:۲1؛ )1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش مقاله 1۴۰1 مهرماه برخط انتشار   

 دارای مادران زناشویی سازگاری با شناختیروان سرسختی و معنوی هوش تعیین رابطٔه
 یادگیری خاص اختالل با آموزاندانش

 ۳یمدن آزاده ،۳اللهیبیت مومن سمن، ۲نیامحمدی ندا، 1وشاین بهشته*

 سندگانینو حاتیتوض

 ، ساوه، ایران؛ساوه واحد یاسالم زادآ دانشگاهشناسی، دانشیار گروه روان. 1
 ، ساوه، ایران؛ساوه واحد یاسالم زادآ دانشگاه ،شناسیروان یدکتر یدانشجو. ۲
 ، تهران، ایران.غرب تهران واحد یاسالم زادآ دانشگاه، بالینی شناسیروان ارشدیکارشناس. ۳

 gmail.com@1414eheshtehniushab*رایانامٔه نویسندٔه مسئول: 

 1۳۹۹ شهریور ۳۰ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹ تیر 1۴ تاریخ دریافت:
 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۴۰۱ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

. کند جادیا خانواده یاعضا یزندگ گوناگون ابعاد در را یاکنندهمختل پنهان و آشکار راتییتغ و مدتیطوالن یامدهایخاص پ یریادگی اختاللکودک با  حضور زمینه و هدف:
 بود. خاص یریادگی اختالل با آموزاندانش یدارا مادران ییزناشو یسازگار با یشناختروان یسرسخت و یمعنو هوش رابطٔه نییتعهدف پژوهش حاضر، 

 1۳۹۷-۹۸آموز با اختالل یادگیری خاص شهر خوسف در سال تحصیلی جامعٔه آماری را تمامی مادران دارای دانشهمبستگی بود. روش پژوهش، توصیفی بررسی:روش
(، ۲۰۰۸مقیاس هوش معنوی )کینگ،  ،هادادهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری گیری دردسترس بهروش نمونهتعداد صد نفر از بین جامعٔه آماری، بهتشکیل دادند. 

ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون اده( بود. تحلیل د1۹۸۷( و مقیاس سازگاری زناشویی )اسپانیر، 1۳۷۷ کیامرثی و همکاران،شناختی اهواز )سرسختی رواننامٔه پرسش
 انجام شد. α=۰٫۰۵داری در سطح معنا ۲۵نسخٔه  SPSSافزار آماری و آزمون رگرسیون خطی چندگانه با نرم

 معنای (، تولیدp ،۰٫11۲=β=۰٫۰۳۴)وجودی  انتقادی ی تفکررهایمتغ یبرا( Beta) استانداردشده یونیرگرس بیضر مقدار ،داد نشان یخط ونیرگرس بیضرا جینتا ها:یافته
(، تعهد p ،۰٫11۸=β<۰٫۰۰1)جویی (، مبارزهp ،۰٫1۴۳=β=۰٫۰1۷هشیاری ) حالت (، توسعٔهp ،۰٫1۳۷=β<۰٫۰۰1متعالی ) (، آگاهیp ،۰٫۲۴۵=β<۰٫۰۰1شخصی )

(۰٫۰۴1=p ،۰٫1۰۹=β( و کنترل )۰٫۰۲۵=p ،۰٫1۲۷=β بود؛ )بینی سازگاری زناشویی داری، توانایی پیششکل مثبت و معنابه شناختیرو هوش معنوی و سرسختی روانازاین
 .آموزان با اختالل یادگیری خاص را داشتندمادران دارای دانش

 با اختالل آموزاندانش یدارا مادران ییزناشو یسازگارتوان یمی، شناختروانسرسختی  و یمعنو هوششود، با ارتقای گیری مینتیجه پژوهش هاییافته براساس گیری:نتیجه
 بهبود بخشید. را خاص یریادگی

 .خاص یریادگی اختاللیی، زناشو یسازگاری، شناختروانسرسختی  ی،معنو هوش ها:یدواژهکل
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۲ 

 مقدمه ۱
 هایاختالل آماری و تشخیصی راهنمایپنجمین ویرایش  برمبنای
 زیستی منشأ با تحولیعصبی اختاللی ،1خاص یادگیری اختالل روانی،
 (. درواقع1)شود می شناختی سطح در هایینابهنجاری موجب که است

 تحصیلی ضعیف عملکرد از دالیل عمدٔه اختالل یادگیری خاص،
. (۲)شود افزوده می آموزاندانش این بر تعداد هرساله و آیدشمار میبه

 ریشتب ای متوسط هوش باوجود اینکه دارای معموالا آموزان این دانش
 تریضعیف یعلم عملکردی، لیتحص مشابه طیشرا در ،هستند

 برعالوه  ۲یادگیری (. ناتوانی۳) دارند آموزاندانش ریسا درمقایسه با
 و رشدی روانی، عوامل بر آموزشی، هایفعالیت در وقفه ایجاد

 با کودکی تولد درواقع(. ۴)گذارد می تأثیر آموزاندانش خانوادگی
 تواندمی که است زاچالش ایپدیده خانواده در خاص یادگیری ناتوانی

 دهد قرار تأثیرتحت را زوجین زندگی نامناسب، هایذهنیت ایجاد با
(۵) . 

 که است زناشویی زندگی تهدیدکنندٔه عوامل از یکی ۳زناشویی سازگاری
 خاص یادگیری اختالل دارای آموزاندانش والدین در امکان دارد

 حال در و مستمر فرایندی زناشویی، زندگی در سازگاری .آید وجودبه
شدن سهیم و تفاهم به میزان زناشویی (. سازگاری۶)است  تغییر

 زندگی در موفقیت و خرسندی با اشاره دارد که هافعالیت در زوجین
 قصدی و توافق زناشویی، روابط در سازگاری درواقع. (۷است ) همراه
پایدار نگهدارندٔه  شرایط بر و است بلندمدت در رابطه حفظ برای

 نشان نیز هاپژوهش (. نتایج۸)کند می اشاره هم، کنار در زوجین
 منجربه تواندمی خانواده در ناتوانی یادگیری با کودک حضور دهد،می

 (.۹-11)کند  مختل را والدین زناشویی و زندگی شود روانی آسیب
دارای  مادران خصوصبه والدین، روان سالمت سویی نظر به اهمیت از

 شانسرسختی و مقاومت خاص، یادگیری اختالل با آموزاندانش
 تواندمی و است برخوردار بسزایی اهمیت از روانی فشارهای درمقابل
 سرسختی. (1۲)کند  ترسبک هاآن برای را بار این سنگینی
یروان  پذیریانعطاف حوزٔه در تازگیبه که است مفهومی ، 4شناخت
 در درونی هایویژگی به ارتباط و آمده است پدید شناختیروان
. (1۳)کند می توجه زندگی منفی تجارب بر غلبه برای فرد به کردنکمک

 در فرد داریپا و خام روش به یشناختروان یسرسخت دیگر، بیانی به
و  دیتهد یجابه شخص آن در که دارد اشاره یزندگ عیوقا به واکنش

 (. سرسختی1۴) کندمی سح را تعهد احساس ،کنارکشیدن
 سه از که است جهان و خویشتن دربارٔه باورها از ترکیبی شناختیروان
 شخص (.1۵)شود تشکیل می مهارگری و تعهد طلبی،مبارزه مؤلفٔه
 در باید که است بر این باور دارد، زیادی تعهد که مذکورویژگی  دارای
 از فارغ نگیرد؛ فاصله مردم از و بماند در صحنه رویدادها بروز موقع
 مؤلفٔه در که فردی. افتاد خواهد اتفاق آوریتنش اتفاقات چه اینکه

 بر اثرگذاری به خواهدمی دارد، سطح باالیی در مهارت مهارگری
. است دشوار چقدر شرایط اینکه از فارغ دهد؛ ادامه پیرامون اتفاقات
 از طبیعی جزئی را هاتنیدگی است، قوی طلبیمبارزه مؤلفٔه در که فردی

                                                      
1. Special Learning Disorder  
2. Learning disability 
3. Marital adjustment 

داند می خردمندی تحول و توسعه یادگیری، برای فرصتی و زندگی
 شناختیروان سرسختی (. نتایج مطالعات از رابطٔه معنادار بین1۶)
متوسطه  زناشویی دبیران سازگاری با جویی(مبارزه تعهد، کنترل،)
تعهد(  طلبی وچالش کنترل،) سرسختی بینی ابعاد(، توانایی پیش1۷)
 مثبت سرسختی (، رابطٔه1۸)جوان  هایزوج زناشویی سازگاری در

( و نقش سرسختی 1۹) زنان متأهل زناشویی سازگاری با شناختیروان
 ( حکایت دارد.۲۰)شناختی در سازگاری زوجین دانشجو روان

های روابط زناشویی و استحکام خانواده، کنندٔه پویاییاز عوامل تعیین
 هاییتوانایی شامل معنوی (. هوش۲۲،۲1)است  5های معنویگرایش

 یسازگار رفتار نوعی است؛ همچنین گرفته نشئت معنویت از که شودمی
های نهیزم در را رشد سطح نیتریشب که گیردرا در بر می مسئله حل و

(. ۲۳) شودمی شامل یفردنیب و یعاطف ،یاخالق ،یشناخت مختلف
 حرمت احساس ،یزندگ در تیمأمور و معنا حس شامل یمعنو هوش

 ؛است جهان شرفتیپ به اعتقاد وها ارزش متعادل درک ،یزندگ در
را بهبود  یروح و یجسم سالمت و فرد روزانٔه عملکرد کهای گونهبه

 وها یسخت شتریب فرد شودمی باعث یمعنو (. هوش۲۴)بخشد 
 مشکالت به شتریب یدلسوز و ینرم با کند، تحمل را یزندگهای استرس
(. ۲۵انجام دهد ) یشتریب تالشها حلراه افتنی یبرا و بنگرد یزندگ

زناشویی زوجین  زندگی سازگاری در معنوی ها بر نقش هوشپژوهش
زناشویی  سازگاری و معنوی هوش بین داریمعنا (، همبستگی۲۶)

 با سازگاری معنوی هوش معناداری بین (، رابطٔه۲۷)فرهنگیان 
با  معنوی (، همبستگی معنادار بین هوش۲۸)زنان کارگر  زناشویی
 جانبازان یخانوادگ یسازگار( و معنویت در ۲۹)زنان شاغل  سازگاری

 (، متمرکز است.۳۰)
 سالمت در مؤثر سیستمی عوامل و خانوادگی روابط کلی بررسی طوربه
 زیادی اهمیت از خاص یادگیری اختالل با آموزاندانش پویایی و

 تواندمی کودکان آموزش در والدین مشارکت زیرا است؛ برخوردار
رساند  حداکثر به را آموزشی ظرفیت و کند ایجاد معناداری را خدمات

(. از سویی باتوجه به نقش تأثیرگذار هوش معنوی و سرسختی ۳1)
هایی در زمینٔه ارتباط شدن پژوهشبین و انجامشناختی در این روان

های عادی، اما در زمینٔه والدین دارای متغیرهای مذکور در خانواده
آموز با اختالل یادگیری خاص، تاآنجاکه محقق بررسی کرد، دانش

نشده است و در این زمینه خأل پژوهشی طور مستقیم انجام هپژوهشی ب
های شود. از سویی مطالعه در جامعٔه هدف، یکی از نوآوریاحساس می

 رو پژوهش حاضر با هدف تعیینآید؛ ازاینشمار میپژوهش حاضر به
 زناشویی با سازگاری شناختیروان سرسختی و معنوی هوش رابطٔه
 صورت گرفت. خاص یادگیری اختالل با انآموزدارای دانش مادران

 بررسیروش 2
 را یآمار جامعٔه .بود همبستگی از نوع توصیفی حاضر روش پژوهش

خاص شهر خوسف  یریادگی اختالل آموز بای دانشدارا مادران تمامی
 در نکهیا به باتوجهتشکیل دادند.  1۳۹۷-۹۸ یلیدر سال تحص

4. Psychological hardiness 
5. Spirituality tendencies 
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۳ 

 است نمونه پیشنهاد شده نفر بینی صدو پیش یهمبستگ هایطرح
گیری دردسترس انتخاب شیؤه نمونهبه یآمار جامعٔه از ، صد نفر(۳۲)

 یریادگی اختالل آموز بای دانشداراهای ورود مادران شدند. مالک
خاص به پژوهش شامل داشتن حداقل سواد تحصیالت ابتدایی، 
ن تشخیص قطعی ناتوانی یادگیری کودکشان توسط کارشناسان و مربیا

مرکز ناتوانی یادگیری، نداشتن بیماری روانی براساس فرم راتر و پروندٔه 
آموز، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و داشتن رضایت دانش

گاهانه برای تکمیل پرسش های خروج های پژوهش بود. مالکنامهآ
همکاری؛  به نداشتنکنندگان از پژوهش عبارت بود از: تمایلشرکت

  .سوادبودنبی
شهر خوسف و  وپرورشآموزش ادارٔه به مراجعه با ابتدادر مرحلٔه اجرا 
 ضمن و شد مراجعه به مرکز مشکالت ویژٔه یادگیری پویا ،کسب اجازه

 مادراناین  تماس تلفن و فهرست ،مدیر یهمکار با الزم مجوز ارائٔه
فرزندشان توسط  1۳۹۷-۹۸در سال تحصیلی  که یمادران تهیه شد:

آموز اختالل عنوان دانشمرکز مشکالت یادگیری پویا به کارشناسان
شرکت کرده  شده بودند و در پروسه درمانیادگیری خاص شناخته 

 از پس. بودند پژوهش ورود به طیشراو دارای  بودند، پرونده داشتند
 با در مرکز پویا، جداگانه صورتبه ایجلسه لیتشک و هاآن با تماس

 ضمن و صورت گرفت مالقات پژوهش در شرکت به لیماهای آزمودنی
 جلب نیهمچن و پژوهش در شرکت برای ،هاآن از آگاهانه تیرضا اخذ

 ترک یبرا عمل یآزاد و اطالعاتشان بودنمحرمانه دربارٔه هاآن اعتماد
ها آزمودنی و شد ارائه الزم حاتیتوض اجرا، از ایمرحله هر در پژوهش
ها آوری دادهابزارهای زیر برای جمع کردند. لیتکم ها رانامهپرسش

 کار رفت. به
 نگیک توسطی هوش معنوی سؤال۲۴ مقیاس :1مقیاس هوش معنوی-

 اس تفکریمقخرده چهار( این مقیاس ۳۳) شد اختهس ۲۰۰۸در سال 
 یمعنا دیتول ،(۲1 ،1۷ ،1۳ ،۹ ،۵ ،۳ ،1سؤاالت ) یوجود یانتقاد
 سؤاالت) یمتعال یآگاه ،(۲۳ ،1۹ ،1۵ ،11 ،۷ سؤاالت) یشخص

 ،۴ سؤاالت) یاریهش حالت توسعٔه و (۲۲ ،۲۰ ،1۸ ،1۴ ،1۰ ،۶ ،۲
 1کامالًنادرست=) لیکرت یادرجهپنج اسیمق در را( ۲۴ ،1۶ ،1۲ ،۸

 ردیگیم قرار 1۲۰تا۲۴ نیب نمرات دامنٔه سنجد.یم (۵تا کامالً درست=
. (۳۳است ) عکسرب هوش معنوی بیشتر و دهندٔهنشانو نمرات بیشتر 

 اسیمق ییایپاکرد و  دأییتکینگ در پژوهش خود روایی این مقیاس را 
 ۰٫۹1 فیتنص قیازطر یی راایپا و ۰٫۹۲ کرونباخ یآلفا روش را با
ی و همکاران در مطالعٔه خود روایی بیرقایران  در .(۳۳)دست آورد به

 و ۰٫۸۹ کرونباخ یآلفاروش کردند و پایایی مقیاس به دأییتآن را 
 ۰٫۶۷ هفته دو یزمان فاصلٔه در ینفر۷۰ اینمونه در ییبازآزما روشبه

 (.۳۴) شد محاسبه
سؤالی ۲۰نامٔه این پرسش :۲شناختی اهوازنامٔه سرسختی روانپرسش-

(. این ۳۵) شدساخته  1۳۷۷توسط کیامرثی و همکاران در سال 
 :کنترل ،1۲ ،۸، ۶ ،۲ ،1 :ییجومبارزه) اسیمقخرده سهنامه پرسش

                                                      
1. Spiritual Intelligence Scale 
2. Ahwaz Psychological Hardiness Questionnaire 
3. General Anxiety Scale  
4. Deppression Questionnaire 

 ،1۹ ،1۸ ،1۷ ،1۶ ،1۵ ،1۴ ،1۳ ،11: تعهد ،1۰ ،۹ ،۷ ،۵ ،۴ ،۳
یشتر اوقات بهرگز نمرٔه صفر تا ) ایرا روی مقیاسی چهارگزینه( ۲۰

 صورتبه ۶ ،۷ ،1۰ ،1۳ ،1۷ ،۲1 یهاماده اما سنجد؛نمره سه( می
قرار  ۶۰؛ بنابراین دامنٔه نمرات بین صفر تا شودیم یگذارنمره معکوس

شناختی بیشتر است دهندٔه سرسختی روانو نمرات بیشتر نشان ردیگیم
روش روایی هبنامه را (. کیامرثی و همکاران روایی این پرسش۳۵)

 4نامٔه افسردگی، پرسش۳عمومی با سه مالک مقیاس اضطرابزمان هم
 آمدهدستبه به کردند و ضرایبمحاس 5نامٔه خودشکوفایی مزلوو پرسش

بود. همچنین کیامرثی و همکاران  ۰٫۶۲و  ۰٫۶۷، ۰٫۶۵ بترتیهب
ه دو روش بشناختی اهواز را نامٔه سرسختی روانپایایی پرسش بضرای
 دست آوردندبه ۰٫۷۶و  ۰٫۸۴ بترتیهب کرونباخیی و آلفای بازآزما

(۳۵). 
در  اسپانیر توسط سؤالی۳۲مقیاس  : این6مقیاس سازگاری زناشویی -

 رضایت مقیاسخرده مقیاس چهار (. این۳۶شد ) ساخته 1۹۸۷سال 
 ،(۳۲ ،۳1 ،۲۳ ،۲۲ ،۲1 ،۲۰ ،1۹ ،1۸ ،1۷ ،1۶ سؤاالت)

 ،۲ ،1 سؤاالت) توافق ،(۲۸ ،۲۷ ،۲۶ ،۲۵ ،۲۴ سؤاالت) همبستگی
 سؤاالت) محبت ابراز و( 1۵ ،1۴ ،1۳ ،1۲ ،11 ،1۰ ،۹ ،۸ ،۵ ،۳
کامالً موافقم نمرٔه پنج تا ) را روی مقیاس لیکرت( ۳۰ ،۲۹ ،۶ ،۴

است.  1۶۰تا۳۲سنجد. دامنٔه نمرات بین می کامالً مخالفم نمرٔه یک(
اسپانیر  .(۳۶دهندٔه سازش بیشتر بین زوجین است )نمرات بیشتر نشان

و مالک اعتبار مطلوبی را برای این  ۰٫۹۶ضریب همسانی درونی 
کرونباخ برای کل  مقیاس گزارش کرد. همچنین ضریب آلفای

مبستگی، توافق، ابراز محبت( و مقیاس رضایت، ه) هامقیاسخرده
(. ۳۶)دست آمد به ۰٫۹۶و  ۰٫۷۳، ۰٫۹۰، ۰٫۸1، ۰٫۹۴ ترتیبکل به

 نامٔهپرسش و مقیاس این زمانهم اجرای از روایی مالزاده پژوهش در
 ۷۶ برای ،۷۵٫۰ اعتماد با قابلیت ،۷و واالس الک زناشویی سازگاری

پایایی کل  گزارش شد. ۰٫۹۰ نمونه، هایزوج با مشابه هایزوج از نفر
 (.۳۷)آمد  دستبه ۰٫۹۴ نامهپرسش این برای کرونباخ روش آلفایبه
 یبررس از پس و اریمع انحراف ن،یانگیم از هاداده وتحلیلتجزیه یبرا

-نیدورب آمارٔه طریقها ازماندهیباق استقالل) یآمار هایفرضپیش
 آزمونکمک بهنمرات  عیتوز بودننرمال، واتسون

ن یبشیپ یرهایمتغ نیب چندگانه همخطی وجود، رنفیاسمکولموگروف
 یهمبستگ از( واریانس تورم عامل و تحمل یهاشاخص طریقاز
 α=۰٫۰۵ معناداری سطح در چندگانه یخط ونیرگرس آزمون و رسونیپ
 .شد استفاده ۲۵ نسخٔه SPSS افزارنرم و

 هایافته 3
نفر  ۲۵ آزمودنی نفر صد از شناختی،جمعیت اطالعات جینتابراساس 

 ۵۰تا۴1 نفر در بازٔه سنی ۴۴درصد(، ۲۵)سال  ۴۰تا۳۰ یسن بازٔه در
بودند.  درصد(۳1)سال سن  ۵۰نفر با بیشتر از  ۳1درصد( و ۴۴)سال 

دیپلم  نفر ۲۷ ،درصد(۳۵)دیپلم  تحصیالت کمتر از نفر ۳۵همچنین 
 از شیپ درصد( داشتند.۳۸)نفر بیشتر از دیپلم  ۳۸ درصد( و۲۷)

5. Maslow's Self-Actualization Questionnaire  
6. Dyadic Adjustment Scale 
7. Locke & Wallace's Marital Satisfaction Questionnaire  
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 نمرات عیتوز بودننرمال ، بررسیرسونیپ یهمبستگ بیضر از استفاده
 به باتوجه که صورت گرفت رنفیاسمکولموگروف آزمون از استفاده با

 رد نمرات عیتوز بودننرمال فرض آمدهدستهب ریمقاد نبودندارامعن

 ضریبو  میانگین، انحراف معیار 1 در جدول. (p>۰٫۰۵) نشد
 شده است. متغیرهای پژوهش آورده  ی پیرسونهمبستگ

 

 زناشویی سازگاری با شناختیروان سرسختی و معنوی . میانگین، انحراف معیار و ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین هوش1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر
 دیتول
 یمعنا
 یشخص

گاه  یآ
 یمتعال

تفکر 
انتقادی 
 وجودی

 توسعٔه
 حالت
 اریهش

 سازگاری جوییمبارزه تعهد کنترل
 زناشویی

        1 ۲٫۳۵۲ 1۵٫۸۳ تولید معنای شخصی

گاهی متعالی        1 ۰٫۰۶۶ ۲٫۶۰۷ 1۶٫1۰ آ

      1 ۰٫1۷۹ *۶۸1٫۰ 1٫۹۴۳ 1۲٫۵۷ تفکر انتقادی وجودی

     1 *۷۶۳٫۰ *1۸۷٫۰ *۴1۲٫۰ 1٫۹۵۸ 1۴٫۲۸ توسعٔه حالت هشیاری

    1 *۹۳۴٫۰ *۵۰۴٫۰ ۰٫1۳۶ *۳۹۸٫۰ ۴٫۵۷۷ 1۷٫۵۳ کنترل

   1 *۴۳۸٫۰ *۲۰۷٫۰ *۲1۶٫۰ ۰٫۰۸۴ *۲۹۸٫۰ ۲٫۹۸۹ 1۵٫۷۳ تعهد

  1 *۴۰۶٫۰ *۶۳۸٫۰ *۸۳۴٫۰ *۸۶۵٫۰ *۲۰۵٫۰ *۵۹۸٫۰ ۴٫۰1۳ 1۸٫۸۲ جوییمبارزه

 1 *۵۵۹٫۰ *۴۰۸٫۰ *۵۰۹٫۰ *۴۵۵٫۰ *۴۵1٫۰ *۲۵۹٫۰ *۴۲۰٫۰ 11٫۰۲۵ ۴۸ زناشویی سازگاری

 ۰٫۰۵معناداری در سطح *

بین  شدهمحاسبه همبستگی ضرایب تمامی ،1براساس نتایج جدول 
 و زناشویی مثبت سازگاری با شناختیروان سرسختی و معنوی هوش
 هوش نیبدهد، می نشان حاصل ضرایب بودنمثبت بود و دارمعنا
 میمستق ارتباط ییزناشو سازگاری باشناختی و سرسختی روان یمعنو
 .(p<۰٫۰۰1)داشت  وجود

 معنوی هوش متغیرهای زناشویی ازطریق سازگاری بینیمنظور پیشبه
 یادگیری اختالل آموزاندانش دارای شناختی مادرانروان سرسختی و

 استقالل بررسی از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. برای خاص،
-دوربین آمارٔه مقدار. کار رفتبه واتسون-دوربین آمارٔه ها،ماندهباقی

 در آن مقدار اینکه به باتوجه که دست آمدبه ۲٫۰۶۳ با برابر واتسون

 استقالل فرضپیش گفت توانمی داشت، قرار ۲٫۵تا1٫۵ فاصلٔه
 چندگانه همخطی وجود بررسی برای .شده است رعایت هاماندهباقی
 1واریانس تورم عامل و تحمل هایشاخص بین،متغیرهای پیش بین
(VIF) مفروضٔه از انحرافی کار رفت. باتوجه به نتایج حاصلبه 

 رگرسیونی مدل برای بررسی F مقدار. نشد مشاهده چندگانه همخطی
 ۰٫۰۵ از ترکوچک آلفای سطح در دست آمد کهبه ۴۸٫۴۰۸ با برابر

شناختی روان سرسختی و معنوی هوش مشخص کرد، و بود معنادار
 و کند تبیین خوبیبه زناشویی را سازگاری به مربوط تغییرات تواندمی

 است.  شدهارائه رگرسیونی مدل بودنمناسب بیانگر

 شناختیروان سرسختی و معنوی هوش زناشویی براساس متغیرهای سازگاری بینیپیش برای رگرسیون . نتایج تحلیل۲جدول 

 متغیر
 ضرایب استانداردشده ضرایب استانداردنشده

t مقدار احتمال 
B خطای معیار Beta 

 <۰٫۰۰1 ۸٫1۲۹  ۳٫۲۵۷ ۲۶٫۴۷۴ ثابت

 ۰٫۰۳۴ ۲٫۲۰۸ ۰٫11۲ ۰٫1۵1 ۰٫۳۳۳ یوجودی تفکر انتقاد

 <۰٫۰۰1 ۴٫۶1۴ ۰٫۲۴۵ ۰٫1۶۲ ۰٫۷۴۵ یشخصی معنا دیتول

گاه  <۰٫۰۰1 ۳٫۳۰۵ ۰٫1۳۷ ۰٫11۷ ۰٫۳۸۶ یمتعال یآ

 ۰٫۰1۷ ۲٫۴۲۹ ۰٫1۴۳ ۰٫1۷۷ ۰٫۴۳1 یاریهش حالت توسعٔه

 <۰٫۰۰1 ۲٫۷۴۶ ۰٫11۸ ۰٫1۴۵ ۰٫۳۹۷ ییجومبارزه

 ۰٫۰۴1 ۲٫1۷۷ ۰٫1۰۹ ۰٫1۵1 ۰٫۳۲۹ تعهد

 ۰٫۰۲۵ ۲٫۳۴۳ ۰٫1۲۷ ۰٫1۶۳ ۰٫۳۸۲ کنترل

 ۰٫۴۷۳برابر با  ۲شده در جدول شدٔه مدل ارائهتعدیل Rمقدار مجذور 
 یسرسخت و یمعنو هوش یهالفهؤم که نشان داد، مدآ دستبه

 تبیین را ییزناشو یسازگار واریانس از درصد۴۷٫۳ ،یشناختروان
( Betaمقدار ضریب رگرسیونی استانداردشده ) ۲جدول در  کردند.

 تولید ،(p ،۰٫11۲=β=۰٫۰۳۴وجودی ) انتقادی های تفکربرای مؤلفه

                                                      
1. Variance inflation factor  

، >۰٫۰۰1pمتعالی ) آگاهی ،(p ،۰٫۲۴۵=β<۰٫۰۰1شخصی ) معنای
۰٫1۳۷=β)، حالت توسعٔه ( ۰٫۰1۷هشیاری=p ،۰٫1۴۳=β)، 
، p=۰٫۰۴1)تعهد  ،(p ،۰٫11۸=β<۰٫۰۰1)جویی مبارزه
۰٫1۰۹=β( و کنترل )۰٫۰۲۵=p ،۰٫1۲۷=βرو نتیجه ( بود؛ ازاین

شکل ی بهشناختروان یسرسخت و یمعنو هوش یهالفهؤمگرفته شد که 
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دارای  زناشویی مادران توانستند سازگاری مثبت و معناداری
 بینی کنند. خاص را پیش یادگیری آموزان با اختاللدانش

 بحث ۴
 یسرسخت و یمعنو هوش رابطٔه نییتعپژوهش حاضر با هدف 

 با اختالل آموزاندانشدارای  مادران ییزناشو یسازگار با شناختیروان
 با یمعنو هوش ابعاد نیبانجام شد. نتایج نشان داد،  خاص یریادگی

همچنین شت؛ دا وجودو معنادار  میمستق ارتباط ییزناشو یسازگار
 ،یشخص یمعنا دیتول ،یوجود یانتقاد تفکر) های هوش معنویمؤلفه
گاه  یدارامعن و مثبت شکلبهی( اریهش حالت توسعٔهی، متعال یآ

 خاص یریادگی با اختالل آموزاندانش دارای مادران ییزناشو یسازگار
 ،بیشتر شود یمعنو هوش هرچه گرید یانیب بهکردند.  بینیپیش را

یابد. یافتٔه مذکور با نتایج مطالعات می شیافزا ییزناشو یسازگار
طور غیرمستقیم همسوست: نتایج پژوهش پیشین در این زمینه به

 هوش نیب ور و همکاران بر زوجین مقیم کرمانشاه مشخص کرد،چهره
 وجود یمعنادار رابطٔه ییزناشو یسازگار با یاجتماع تیحما و یمعنو
 یسازگار کنندٔهبینیپیش یاجتماع تیحما و یمعنو هوش ورد دا

 زاده و همکاران در پژوهشی دریافتند که(؛ توکلی۲۶) است ییزناشو
 بینیپیش را یی فرهنگیان شهر گنابادزناشو یسازگار ی،معنو هوش تنها
 هوش از یتابع ییزناشو یسازگار»(؛ مطالعٔه دوتی با عنوان ۲۷) کندمی
 حل در مهم یعاملعنوان به یمعنو یراهبردهانشان داد، « یمعنو

یی و افزایش سازگاری زناشویی زنان کارگر شهر بمبئی زناشو تعارضات
 یمعنو هوش نیب رابطٔهشارما در پژوهشی با ارزیابی  (؛۲۸)اند مطرح

 تریشب یمعنو سطح با شاغل زنانمشخص کرد،  شاغل زنانی سازگار و
 (. ۲۹) برخوردار هستند یتربیش یسازگار سطح از
 هوش یدارا فرادتوان گفت، اتبیین یافتٔه مذکور پژوهش حاضر میدر 
 دربارٔه یاریهش از بیشتری درجٔه ،پذیر هستندانعطاف یشتر،ب یمعنو

 و دردها و مشکالت با ییارویرو یبرا ییتوانادارای  خود دارند و
 از یکی منزلٔهبه تیمعنو رسد،می نظربه نیچن. هستند هاآن بر شدنرهیچ

 حل در یادیبن نقش هوش، از یشکل و انسان واالتربسیار  نیازهای
 یزندگ به مهم گاهیتکیه عنوانبه و کندمی یباز افراد یزندگ مشکالت
 کندمی کمک افراد به یمعنو هوش احتماالا . (۲۴)دهد می معنا همسران
 یزندگ به و ابندیب را آن هایحلراه و نندک تحمل را یزندگ هایسختی
 یمعنادار سهم یمعنو هوش نیبنابرا ؛(۲۵)دهند  حرکت و ییایپو خود
توان (. در تبیینی دیگر می۲۷)دارد  ییزناشو یسازگار بینیپیش در

 معنا افراد یزندگ به با خدا یمیصم ارتباط و یمذهب اعتقادات گفت،
 برتر یروهاین از استعانت با دشوار طیشرا درها آن و بخشدمی مفهوم و
های تیموقع در شودمی باعث مسئله نیا. گیرندمی میتصم راحتیبه

 امور در گریهمد به همسران ،نداشته باشند ییتنها احساس دشوار
 انسجام و یکینزد احساس و نمایند تأیید را گریکدی کنند، کمک یزندگ

 هوش از که یفرد ،گفتتوان می روازاین ؛(۳۰) کنند تجربه را یشتریب
 یبان که یمنف اتیتجرب یبرا تواندمی کند،می استفاده یمعنو

 امان در هاآن رنج از و بیابد ییمعنا شود،می روان و روح هایبیماری
 اَعمال و دیعقاتوان بیان کرد، همچنین می. کند دایپ ییرها ای بماند
 ،یولوژیزیف لحاظ از سازدیم قادر را فرد ،یفرددرون لحاظ از یمذهب
 تیولئمس کندمی کمک او به و نماید کنترل را خود یعاطف و یشناخت

 یمذهب اَعمال ،یفردنیب از لحاظ. ردیبپذ هاتعارض در را خود اَعمال
 به ها و مشکالتناتوانی هنگام در فرد که آوردوجود میبه ی راطیشرا
 تعارض از که کندیم جادیا زوج دو هر یبرا یتیحما و کند توجه خدا
 و یتعامل ینقش با خدا، ارتباط ؛ بنابرایندورزن اجتناب گریکدی با

به زوجین  درنهایت (.۲۶) دارد ییزناشو روابط با رابطه در یجبران
 .دنبرس کند به سازش بیشتری در زندگیکمک می

 شناختیروان یسرسخت ابعاد نیبدیگر یافتٔه پژوهش حاضر نشان داد، 
داشت؛ همچنین  وجودو معنادار  میمستق ارتباط ییزناشو یسازگار با

 (کنترل و تعهد جویی،)مبارزه شناختیسرسختی روان هایمؤلفه
 آموزاندانشدارای  مادران ییزناشو یسازگار یدارامعن و مثبت شکلبه

توان گفت که کردند؛ بنابراین می بینیپیش را خاص یریادگی با اختالل
 افزایش نیز ییزناشو یسازگار زانیمشناختی، با افزایش سرسختی روان

مطالعٔه  جینتاآمده همسوست: دست. این مطالعات با یافتٔه بهیابدمی
 تعهد، کنترل،) یی وروسخت نیب معین و همکاران مشخص کرد،

 شهر   ناحیه چهار    متوسطه رانیدبیی زناشو یسازگار با جویی(مبارزه
نژاد و همکاران در (؛ روشن1۷)شود مشاهده می معنادار   رابطه رازیش

 دارند، یتریشب شناختیروان یسرسختهایی که پژوهشی دریافتند، زوج
سیویتچی و سیویتچی . (1۸)هستند  سازگارتر خود ییزناشو یزندگ در

مشخص  هیترک ارشدیکارشناس یدانشجودر پژوهشی روی زوجین 
ختی با شناداری بین سرسختی روانکردند که همبستگی مثبت و معنا
 (.۲۰سازگاری زناشویی وجود دارد )

توان گفت، سرسختی در تبیین یافتٔه مذکور پژوهش حاضر می
بینانه دربارٔه عوامل ناسازگار و شناختی باعث پرورش دیدی خوشروان

سازد تا دیگر سرسختی فرد را قادر می عبارتی شود. بهزا میاسترس
در نظر  تهدیدی برای امنیت خودجای اینکه رویدادهای ناخوشایند را به

سبب این و بدین( 1۳)کند هایی برای یادگیری تبدیل گیرد، به فرصت
دهد. از سوی دیگر سرسختی ها، سازگاری را در آنان افزایش میویژگی

جویی با امید و معنادادن به هایی همانند تعهد، کنترل و مبارزهبا مؤلفه
وجودآمدن مشکالت، سبب به زندگی افراد و تشویق آنان به تحمل

دیگر ویژگی سرسختی عبارتی  (. به1۵) شودنگرش مثبت به زندگی می
 یراهبردها انجام زٔهیانگ و یوجود شهامتافزایش  منجربه نیز

 و یاجتماع-گرانهتیحما تعامالت مسئله، حل مقابلٔه سرسختانه
 یراهبردها و ها؛ همچنین نگرشخواهد شد نهیبه یخودمراقبت
 ابیکام و کارآمد یزندگ به معنابخشی در ایویژه مهم نقش سرسختانه،

ها درنهایت موجب بهبود رو تغییر نگرش(؛ ازاین1۶)کند می فایا
شود. در تبیینی دیگر، کیفیت زندگی و سازش در زندگی زناشویی می

 تنهانه شودمی باعث که است یتیشخص یاسازه شناختیروان یسرسخت
 و تهدیدکننده را خود یرو شیپ مسائل و هاموقعیتشتر یب ،افراد
 که بزنند دست هاییفعالیت به دیبا وقتی یحت بلکه نند،ینب ناپذیرکنترل

 یکار به را تیفعال آن یی،راهبردها از استفاده با ندارند، رغبت آن به
 راه نیا از کنند؛ لیتبد یبالندگ و رشد یبرا یفرصت و مثبت و جالب
 ییزناشو یزندگ از و کنند ارخود سازگ هایویژگی با را طیشرا توانندمی
 افراد توان گفت،همچنین می .(1۷)باشند  داشته یشتریب تیرضا خود
 توانمندتر خود رفتار کنترل در ،تریشب شناختیروان یسرسخت یدارا

 مهمامر  نیا .دارند اهداف و مسائل درقبال یشتریب تعهد و هستند
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۶ 

 درمقابل تریشب شناختیروان یسرسخت یدارا نیزوج شد خواهد باعث
 الزم تالش از آید،می شیپ هاآن یبرا یزندگ در که یمشکالت و مسائل

 رگذاریتأث هاآن ییزناشو یسازگار بهبود در رفتار نیا. باشند برخوردار
 (.1۹)بود  خواهد

 یاجرا بودنیمقطع توان بهمی حاضر پژوهش هایمحدودیت از
آوری برای جمع یدهخودگزارش یابزارهااستفاده از  حاضر، پژوهش

 با آموزاندانشدارای  مادرانمحدودبودن نتایج به جامعٔه  و هاداده
به جوامع دیگر  جینتا میتعمدر  کهاشاره کرد  خاص یریادگی اختالل
پیشنهاد  ،پژوهش جینتا به باتوجه. الزم صورت پذیرد اطیاحتباید 
 هوش یهامؤلفه آموزش بهشناسان و درمانگران مشاوران، روان شودمی
 در هانگرش یذهن یبازساز قیازطر شناختیروان یسرسخت و یمعنو

 یریادگی اختالل آموزدانش یدارا هایخانواده یبرا یآموزش هایکارگاه
 ها،یافته پذیریتعمیم گسترٔه افزایش برای نیهمچن. کنند اقدام خاص
 و مختلف هایگروه و اقشار بین در و تروسیع نمونٔه در پژوهش این
 یشناختروان مداخالت یبرگزار درنهایت .شود تکرار یعاد نیوالد
 یراستا در یشناختروان یسرسخت و یمعنو هوش یارتقامنظور به

 دارای مادران ییزناشو یزندگ و یشناختروان تیوضع بهبود
 .شودیم شنهادیپ خاص یریادگی با اختالل آموزاندانش

 گیرینتیجه 5
 یمعنو هوشبا ارتقای شود، های پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته

 یدارا مادران ییزناشو یسازگارتوان یمی شناختروانسرسختی  و
بین هوش بهبود بخشید.  را خاص یریادگی با اختالل آموزاندانش

شناختی با سازگاری زناشویی مادران دارای معنوی و سرسختی روان
داری وجود ارتباط مستقیم و معنا خاص یریادگی با اختالل آموزاندانش

دارای  شناختی،دارد. همچنین ابعاد هوش معنوی و سرسختی روان

هوش  رو اگر فردسازگاری زناشویی هستند؛ ازاین بینیتوانایی پیش
معنوی بیشتر و سرسختی بیشتری را تجربه کند، از سازگاری زناشویی 

 بیشتری برخوردار خواهد بود. 

 قدردانی و تشکر 6
 خصوصکردند، به یاری را ما حاضر پژوهش در که افرادی یتمام از

و پرورش خوسف، مدیر مرکز کارشناس آموزش ابتدایی آموزش
 ،یادگیری پویا و مربیان این مرکزبخشی مشکالت ویژٔه آموزشی و توان

 .شودمی یقدردان و تشکر

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

مرکز آموزشی و  از ۴۰۵۳٫۲۲۹1 شمارٔه با این پژوهش یاجرا مجوز
 صادر 1۳۹۸آبان۲۰بخشی مشکالت ویژٔه یادگیری پویا در تاریخ توان
 شرکت ها برایآزمودنی از آگاهانه تیرضادر این پژوهش  .است شده
 اطالعاتشان بودنمحرمانه دربارٔه هاآن اعتماد دریافت شد، پژوهش در

 از ایمرحله هر در پژوهش ترک یبرا عمل یآزاد هابه آن وجلب شد 
 داده شد. اجرا

  رضایت برای انتشار
 این امر غیر قابل اجرا است. 

 تضاد منافع
 گونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد. در این مقاله هیچ

 منابع مالی
 یمال تیحما بدون که است یمستقل یپژوهش طرح حاصل پژوهش نیا

 . است گرفته صورت یخاص سازمان
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