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بررسي رابطه بين هوش هيجاني و هوش معنوي در زنان و مردان در شرف 
  طالق و سازگار

  2*مريم قره چاهيو  1مهوش رقيبي
  چكيده 
 هوش هيجاني و هوش معنوي در زنان و مردان در گوناگونپژوهش با هدف بررسي ابعاد     اين 

ن به دادگستري شهرستان زاهدان با اين هدف از بين مراجعي. شرف طالق و سازگار انجام شده است
به عنوان )  مرد19 زن و 31( نفر 50از زوج هاي متقاضي طالق و)  مرد15 زن و 30(  نفر 45تعداد 

در اين پژوهش از پرسشنامه هوش . زوج سازگار به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند
ي تحليل داده ها از روش برا.  آن و پرسشنامه هوش معنوي كينگ استفاده شد- هيجاني بار

يافته هاي پژوهش نشان داد بين .  استفاده شدTهمبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون و آزمون 
و در شرف ) =r= 004/p,37/0**(هوش هيجاني و هوش معنوي در زوج هاي سازگار

نتايج تحليل رگرسيون نشان داد بين . رابطه معناداري وجود دارد)  =r= 009/p,43/0**(طالق
ولفه هاي درون فردي و مقابله با فشار از مولفه هوش هيجاني در زوج هاي در شرف طالق رابطه م

بنا بر نتايج اين پژوهش مي توان اينطور بيان كرد هوش هيجاني و . منفي و معنا داراي وجود دارد
هوش معنوي در زوج هاي سازگار وضع بهتري داشته است و افرادي كه زندگي شان ممكن است به 

تري  طالق منجر شود آگاهي هيجاني، خود ابرازي، احترام به خود و خودشكوفايي و استقالل كم
  . تر است ها كم دارند و تحمل مشكالت و استرس هاي زندگي در آن

  
  . هوش، هوش هيجاني، هوش معنوي، زوج هاي سازگار، زوج هاي در شرف طالق:هاي كليديواژه

  
  
  

                                                 
 ma_raghibi@yahoo.com. شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان  دانشيار گروه روان-1
   .شناسي عمومي كارشناسي ارشد روان-2
  maryamgharechahi@gmail.com : مقالهنويسنده مسئول -*

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

124 ...بررسي رابطه بين هوش هيجاني و هوش معنوي در زنان و مردان در شرف

 پيشگفتار
 كه 1هوش تحت عنوان هوش چندگانه برخوردار است كه با هوش جسمي انسان از چند نوع    

شامل آگاهي جسمي و نحوه استفاده ماهرانه از آن است، آغاز مي شود هوش بعدي هوش منطقي 
 است، هوشي كه در حال حاضر بيش از ساير هوش ها در سيستم هاي آموزشي مورد 2يا عقال ني

 3هيجانيسطح ديگري است كه به هوش يا عقالني  هوش منطقيپس از . توجه قرار مي گيرد
 است كه هدايت و معرفت دروني، حفظ تعادل فكري، 4 دارد وآخرين اليه هوش معنوياختصاص

در مورد . آرامش دروني و بيروني و عملكرد همراه با بصيرت، ماليمت و مهرباني را شامل مي شود
 به تعدادي از مولفه هاي هوش هيجاني ارتباط هوش هيجاني با هوش معنوي مي توان گفت كه ما

 براي شروع مفيد رشد معنوي خود همچون احساس خودآگاهي و همدلي احتياج داريم
)Wigglesworth; 2004(.  

طبيعي .  زندگي انواع هوش مهم و تاثير گذار استگوناگونامروه شاهد اين هستيم كه در ابعاد     
شناختي و اجتماعي باشند كه از  آن در آسيب هاي روان به دنبال ميزان اثرات پژوهشگراناست كه 

هاي ناشاد  در جامعه ايران نيز روز به روز ازدواج. جمله موارد مورد توجه ازدواج و طالق است
 ,Herrnstein(هرنستاينهوش در زندگي زناشويي نيز مهم هست،  شوند، تري به طالق ختم مي بيش

 5دند كه يك ارتباط منفي بين هوش و طالق در طول  نشان دا)Murray, 1994( و موراي )1994
 نخست سال 5شانس طالق در طول وهشي مشخص شد كه   در پژ. ازدواج وجود داردنخستسال 

 و براي افرادي با نمره  درصد است 28، 100 ياپايين تر از 100ازدواج براي افرادي با نمرات هوشبهر
) هوش شناختي(  كه هوشبهر گونه همان.)Dronker,2000(  درصد است9يا باالتر 130، هوشبهر

 چگونگيمي تواند بر ميزان ناسازگاري زوجين و طالق تاثير بگذارد، هوش هيجاني و معنوي هم در 
بهزيستي  و معنويت بين زيادي ارتباطات. ارتباط زوجين با هم و حل مسايل زندگي تاثير گذار است

 استفاده با مشكل حل هاي روشو اي مقابله ردهايولي راهب ،دارد وجود سازگاري و شناختي روان
 و است غيرمستقيم ارتباط اين معنوي مي باشند، هوش سازگارانه كاربردهاي درواقع از معنويت

 تر همبستگي بيش احتمال به . دارد نقش ارتباطات اين در ميانجي يك به عتوان معنوي هوش
 داراي معنوي ديدگاه كينگ هوش از. اردد سازگاري وجود و معنوي هوش سطوح ميان معنادارتري

 King (باشد مي آگاهي متعالي و هشياري بسط شخصي، معناي توليد وجودي، مولفه، تفكر چهار
mallemy, et all., 1390; quoted by.(  

                                                 
1- Physical  Intelligence 
2 - Intelligence     quality 
3 - Emotional Intelligence 
4 - Spiritual  Intelligence 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
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  مباني نظري        
خوش تغييرات متعددي است كه پيامدهاي آن، گاه خود را به صورت  جامعه امروز دست    

 1تغييرات فرهنگي و دوران گذار از ديدگاه نظريه نوسازي. هاي اجتماعي نشان مي دهد آسيب
و تغييرات اقتصادي، تورم و شرايط خاص مالي از ديدگاه نظريه گانگر  )Luzic, 2005( )گرايي غرب(
)Babaee,2003 (نظريه بحران . اشاره به تغيير الگو هاي زناشويي و شرايط خاص اقتصادي دارد

 نيز به كاهش ارزش هاي منفي منتسب به طالق در بين خانواده هااشاره مي كند 2جمعيوجدان 
)Sarukhani.1997 .(  

هاي مذهبي و   نظريه تضاد ارزش ها كاهش پايبندي به ارزشبر اساس) Udry 19713,(اودري    
طالق ز ديني را در افزايش طالق مؤثرمي داند و به نقش دين به عنوان عاملي درراه جلوگيري ا

تر به طالق روي مي آورند تا  بر اساس اين نظريه افرادي كه ايمان مذهبي دارند،كم .اشاره مي كند
تغيير   افراد وتر  بيشهاي مذهبي در با تضعيف ايمان و عدم پايبندي .كه چنين ايماني ندارند آنان

ناختي نيز امروزه در ش پرداختن به مسايل روان. يابد ها، ميزان طالق در جامعه افزايش مي ارزش
هوش معنوي و هوش هيجاني نيز . هاي مربوط به طالق مورد توجه واقع شده است ارتباط با پژوهش

به طور كلي هوش عموما باعث سازگاري فرد با . از عوامل اثر گذار بر ارتباط بين زوجين مي باشند
 ،چنين هم.  قرار مي دهدهاي مقابله با مسايل و مشكالت را در اختيار او محيط مي شود و روش

 زندگي و كشف روش هاي گوناگونله، ارائه راه حل پيشنهادي براي مسايل ئتوانايي شناخت مس
   .كارامد حل مسايل از ويژگي هاي افراد با هوش است

Ghobaribonab,etc,2007)(. هوش به توانايي انجام استدالل انتزاعي كه مستلزم تبديل هاي ذهني 
هوش در برگيرنده ظرفيت . وانين تثبيت شده انجام مي پذيرد، اطالق مي شود قاساسبوده و بر 

كه  له، تامل كردن، تصميم گيري و يادگيري استئتفكر، برنامه ريزي، خالقيت، سازگاري، حل مس
 ;Nobel, 2000; Amonz, 2000; Sisk, 2001(هاي هوش معنوي نيز بشمار مي روند  از ويژگي

Nasel,2004; King,2007 quoted by Afrooz, Hooman, Mohammadi, 2009(.  
 ,Stivenz(استيونز توسط بار  اولين براي شناسي، روان آكادميك ادبيات در معنوي هوش مفهوم 

معنويت امري همگاني است و همانند هيجان، . شد طرحم) Emonz,1999( ايمونز و سپس )1996
ا ناهشيار، رشد يافته يا غير رشد يافته، ي دارد؛ ممكن است هشيار يگوناگوندرجات و جلوه هاي 

 Vegan, 2002; quoted by.(سالم يا بيمارگونه، ساده يا پيچيده، مفيد يا خطر ناك باشد

                                                 
1 - Modernization Theory 
2 - theory of collective conscience 
3 - Theory of Value Conflict  
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126 ...بررسي رابطه بين هوش هيجاني و هوش معنوي در زنان و مردان در شرف

Ghobaribonab, etc, 2007.( بر اساس تعريف هوش، معنويت ممكن است امري شناختي - 
له و دستيابي به ئل مسهاي سازگاري و منابعي را كه حاي از مهارت انگيزشي باشد كه مجموعه

 Sisk.2002; Volman, 2001 quoted by (كند معرفي مي نمايد هدف را تسهيل مي

Ghobaribonab,etc, 2007 .( رفتارهاي مذهبي ارزش مثبتي در پرداختن به نكات معنادار زندگي
مثبت در مي توانند از طريق اميد و تشويق به نگرش ... رفتارهايي از قبيل توكل به خدا و. دارند

باور به حضور قدرت اعظم موقعيت ها را كنترل مي كند و تا حد . زندگي موجب آرامش دروني شود
گفته مي شود مذهب به شيوه فعالي . زيادي اضطراب مرتبط با موقعيت تنش زارا كاهش مي دهد

ي مي تواند تر از اعمال مذهب تفاوت در نگرش هاي مذهبي مهم. تواند در فرايند مقابله موثر باشد مي
سالمت رواني افراد را پيش بيني كند كه نشان دهنده اين است كه نگرش ها مهمتر و تعيين كننده 

  ).Francis et all, 2004; quoted by Kajbaf & reeispour,2009. (تر از رفتارهاي مذهبي هستند
 موقعيتهاي با همقابل قدرت و هوش هيجاني بين كه باورند، اين بر هيجاني هوش پردازان نظريه

اصطالح  . )Salovey, Bedell, Detweiller,  & Mayer, 1999( دارد وجود رابطه مثبت آميز مخاطره
پيتر هاي جان ماير و  روان شناس به نام توسط دو 1990هوش عاطفي براي اولين بار در دهه 

اظهار داشتند، كساني كه از هوش  Mayer, Salovey, 2000) (ماير و سالووي .مطرح شد سالووي
توانند عواطف خود و ديگران را كنترل كرده، بين پيامدهاي مثبت و منفي  هيجاني برخوردارند، مي

 شخصي استفاده هاي عواطف تمايز گذارند و از اطالعات عاطفي براي راهنمايي فرايند تفكر و اقدام
» كار كردن به وسيله هوش هيجاني«صاحب نظر علوم رفتاري و نويسنده كتاب  دانيل گلمن .كنند

جاني را استعداد، گلمن هوش هي.  كسي بود كه اين مفهوم را وارد عرصه سازمان نمودنخستين
دهد اين  هاي فردي را تحت الشعاع قرار مي مهارت و يا قابليتي دانست كه عميقاً تمامي توانايي

ها و قابليت استفاده يا پيدا كردن علتي براي  ها عموما مربوط به ادراك، تنظيم و اداره هيجان توانايي
 هر گاه ، بنابراين.)quoted by Palmer, Walls, Burgess, Stough, 2001(. ها در افكار است هيجان

افراد تعهد الزم به يكديگر را نداشته باشند، شناسايي و مديريت احساسات خود و ديگران، يعني 
  توجه را از دست مي دهند ما حصل اين فرايند، 

هاي  كاهش آستانه تحمل، افزايش پرخاشگري و تمامي چيزهايي است كه مي تواند موجب تنش    
با توجه به اهميت هوش هيجاني و هوش  .)Shamsaei, Nickkhah, Jadidi, 2007(شودزناشويي 

پژوهش به بررسي اين موضوع پرداخته شده است كه آيا بين هوش هيجاني و هوش اين معنوي، در 
 معنوي در زوج هاي در شرف طالق و زوج هاي سازگار تفاوت معناداري وجود دارد؟
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   پژوهشپيشينه 
 اين توانايي پس قلمدادكنيم، هوش يك عنوان به را معنوي منابع از بهره گرفتن ياگر تواناي    

 آنان سازگاري بهتر به منجر و نمايد كمك اهداف به افراد رسيدن و زندگي مسائل حل در بايستي
تشخيص  هدفمند، تفكر آموزش، با كردند سعي ( Sisk, Torence;2001) گردد، سيسك وتورنس

 دانش به ومحبت عشق به توجه زندگي، در معنايابي اهداف، دربرابر پذيري مسئوليت ها، ارزش
  . )quoted by Rajai; 2011(. كنند كمك معنوي هوش رشد در آموزان

در پژوهشي به بررسي رابطه بين هوش  )Rahmani, Gheisari pour; 2007(رحماني و قيصري پور
له شهر تهران پرداختند و تجزيه و تحليل  سا50- 30مندي زناشويي در زوج هاي  هيجاني با رضايت

  . مندي ارتباط معناداري وجود داشت داده ها نشان داد كه بين هوش هيجاني و رضايت
 نيز سطوح هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي و رابطه )(Tirgari, et all,2006تيرگري و همكاران

هاي هوش  ن دادند كه بين مولفهها را در زوج هاي ناسازگار مقايسه كردند و نشا ساختاري آن
هيجاني و رضايت از زندگي رابطه مثبت معناداري وجود دارد، اين بررسي نشان داد كه كفايت هاي 

  . هيجاني، سازه اي بنيادين و اثرگذار بر بهبود و تقويت روابط زناشويي مي باشد
اط هوش معنوي و هوش  در پژوهشي با هدف بررسي ارتب)Naderi, et all, 2008(نادري و همكاران

هيجاني بر رضايت از زندگي سالمندان نشان دادند متغير هاي هوش معنوي و هوش هيجاني پيش 
  . بيني كننده رضايت از زندگي هستند

اهميت مولفه هاي هوش هيجاني در سازگاري زناشويي را اين گونه مي توان عنوان كرد كه رابط     
ها مثل توجه به مسايل از ديد همسر، توانايي درك  طي آنصميمانه زوجين، به مهارت هاي ارتبا

 Gatman (.همدالنه آنچه همسر توجه كرده است، حساس و آگاه بودن از نيازهاي او بستگي دارد

and et all, 1994; quoted by Mohseniean,and et all; 2007 ( صنم نژاد و
ف بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و  كه با هددر پژوهشي) Sanamnejad, et all, 2011(همكاران

خودپنداره در افراد با و بدون شكست در عشق انجام دادند، دريافتند كه افراد داراي شكست در 
تري از هوش هيجاني و خودپنداره را نسبت به افراد بدون شكست در عشق دارند و  عشق سطوح كم

 خودشكوفايي، ارزيابي واقعيت، هاي هوش هيجاني بين دو گروه تفاوت معني داري در در مولفه
له، تحمل استرس، شادكامي و انعطاف پذيري وجود داشت كه اين نتايج ئكنترل تكانه، حل مس

  .شناس و مشاور بكار برود تواند در تشخيص و خدمات درماني توسط روان مي
وش بررسي ارتباط ه پژوهشي كه با هدفنيز در  )Ahadi, et all, 2010(  احدي و همكاران   

دريافتند كه انجام دادند،  هيجاني، سبك اسناد و خودكارامدي با رضايت از زندگي در زنان شاغل
  .بين هوش هيجاني و خودكارامدي با رضايت از زندگي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد
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 در پژوهشي كه با هدف بررسي رابطه بين هوش معنوي و )Badei, etc, 2010( نبديع و همكارا
ت زناشويي در كاركنان ادارات شهر اهواز انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه بين هوش رضاي

مؤ لفه هاي تفكر و بعد اعتقادي، توانايي مقابله و تعامل با مشكالت، پرداختن  و همچنين(معنوي 
تنها بين هوش . با رضايت زناشويي رابطه مثبت و معني داري وجود نداشت) به سجاياي اخالقي

رضايت زناشويي كاركنان مرد رابطه مثبت و معني داري  نوي در زمينه خودآگاهي،عشق، عالقه ومع
 ديگر، افزايش هوش معنوي در زمينه خودآگاهي و عشق و عالقه كاركنان مرد بيانبه . مشاهده شد

  . با افزايش رضايت زناشويي آنان همراه بود
عاطفي، توان تحمل تنيدگي و حل مشكالت د كه كفايت هاي ن نشان مي دهها پژوهشنتايج     

روزانه را افزايش مي دهد و نقش به سزايي در كاهش تعارضات زناشويي و رضايت از زندگي ايفا 
  .كند مي

مطرح مي سازند كه ابعاد مهم هوش هيجاني، اطمينان به  ،)Mayer, et all; 2000( ماير و همكاران 
داراي هوش هيجاني باال، خودكنترلي و خودانگيزي افراد . خود، خوش بيني و تعادل هيجاني است

ها معنادار است و اصولي و مسئوليت پذير هستند، عواطف خود را به درستي  بااليي دارند، زندگي آن
ابراز مي كنند، قانع و نسبت به ديگران حساس و مراقب هستند، زندگي هيجاني پربار و متعادلي 

   .تجارب جديد را مي پذيرنددارند، خودانگيخته و بانشاط هستند و 
در پژوهشي با هدف بررسي بخشودگي در ازدواج  ،)Fincham & Steven;2004( فينچام و استيون 

دريافتند كه بخشودگي و آموزش آن مي تواند بسياري از تعارضات زوج ها را كاهش داده و 
  . ها را در آنان افزايش دهد له آنئهاي حل مس مهارت
در پژوهشي كه با هدف بررسي ارتباط بين  ،)Holley, Yabiku, Benin; 2006(ن ، يابيكو و بنيهالي

  . هوش و طالق انجام دادند، بين عامل هوش هيجاني و ميزان طالق رابطه معناداري يافتند
اي  ه در نمون)Smith, Ciarrochi, Heavrn; 2008(يافته هاي پژوهش اسميت، كياروچي و هيون 

  .ش هيجاني و رضايت از زندگي رابطه مثبت و معناداري نشان داد زوج، بين هو45مشتمل بر 
 نگرش  زياد، احتمال به است افرادي كه افكار مذهبي دارندبر اين باور ،)Trohan,1985( تروهان    

 Aldous, 1983; Booth, et (تر است  ها كم منفي تري نسبت به طالق دارند و ميزان طالق در آن

all, 1995( .  
تر است اگر چه تفاوت در ميزان طالق در   طالق در افرادي كه گرايش مذهبي ندارند بيشميزان    

  ).  (Call &Heaton; 1997 قابل توجه نمي باشدگوناگونبين مذهب هاي 
كه با هدف بررسي نقشي ) Cordova, Gee, Warren; 2005( نتايج پژوهش كوردوا، جي و وارن    

يي درك و ارتباط عاطفي در حفظ سازگاري ازدواج بازي مي كند  توانابويژههاي عاطفي  كه مهارت
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انجام شد، نشان داد كه توانايي درك و ارتباط عاطفي با )  تاثير خود بر فرايند صميميتراهاز (
 در توانايي ارتباط عاطفي و نيز در رابطه ،چنين هم. سازگاري زناشويي خود و همسر مرتبط است

  .  زناشويي همسران، تفاوت هاي جنسيتي مشاهده شدبين ارتباط عاطفي و سازگاري
 عاطفي، خطوط كفايتي بي هاي  در پژوهشي نشان داد يافتن نشانه) Goleman ; 1995(گالمن     

 حياتي نقش دهد، سوق يا جدايي تعارض سوي به را زوج يك مي تواند كه رفتار اشتباهي يا فكري
 زوجين از يكي كه در صورتي. رساند مي اثبات به شوييزنا رابطه و ازدواج در بقاي را هيجاني هوش

داشته باشند،  خود هيجاني هوش سازنده هاي مولفه در هاي خاصي كاستي ها آن هر دوي يا
 اين ،نهايت در و يافت، خواهد افرايش ها آن بين عاطفي هاي شكاف شدن تر عميق احتمال
 Goleman , 1995; quoted by ( شود مي ها آن پيوند گسستن و پذيري آسيب موجب وضعيت

Tirgari et all, 2006(.   
در بررسي رابطه بين معنويت و  )(Saundra, Hughey;2003 نتايج پژوهش ساندرا و هوگاي    

رضايت از زندگي زنان آفريقايي آمريكايي نشان داد زناني كه مذهبي تر هستند از رضايت زندگي 
   .باالتري برخوردار هستند

ند كه هوش هيجاني يا الاقل برخي از بر اين باور ،)Brist at all, 2001(همكاران بريست و     
. هاي آن ظرفيت غني سازي يك ازدواج توام با سازگاري و رضايت مطلوب و باثبات را داراست جنبه

ديگر در زندگي  آنان بر اين باورند كه توانايي درك و پذيرش افكار، احساس ها و عواطف يك
تري همراه است، و افرادي كه از سطوح هوش هيجاني  مندي بيش احساس رضايتزناشويي، با 

تري را  مندي زناشويي بيش باالتري برخوردارند در مقايسه با افراد با هوش هيجاني پايين، رضايت
 طالق يكي هم اكنون). quoted by Rajabi, Ghorbani, khojasteh Mehr; 2011(تجربه مي كنند 

با توجه  ها افزوده مي شود امعه است و هر روز بر ميزان از هم پاشيدگي خانوادهاز معضالت بزرگ ج
به اين مورد اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين هوش هيجاني و هوش معنوي در زنان و مردان 

  . در شرف طالق و سازگار انجام شده است
 

  هاي پژوهشپرسش
  گار ارتباط معناداري وجود دارد؟و هوش معنوي در زوج هاي ساز آيا بين هوش هيجاني - 1
آيا بين هوش هيجاني و هوش معنوي در زوج هاي متقاضي طالق ارتباط معناداري  - 2

 وجود دارد؟
آيا بين هوش هيجاني در زوج هاي متقاضي طالق و زوج هاي سازگار تفاوت معناداري  - 3

 وجود دارد؟
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فاوت معناداري آيا بين هوش معنوي در زوج هاي متقاضي طالق و زوج هاي سازگار ت - 4
 وجود دارد؟

آيا بين مولفه هاي هوش هيجاني با هوش معنوي در زوج هاي ناسازگار ارتباط معناداري  - 5
 وجود دارد؟

آيا بين مولفه هاي هوش هيجاني با هوش معنوي در زوج هاي سازگار ارتباط معناداري  - 6
 وجود دارد؟ 

 پيش بيني هوش يك از مولفه هاي هوش هيجاني نقش تعيين كننده تري در كدام - 7
 معنوي در زوج هاي متقاضي طالق دارد؟

يك از مولفه هاي هوش هيجاني نقش تعيين كننده تري در پيش بيني هوش  كدام - 8
 معنوي در زوج هاي سازگار دارد؟

  
   پژوهشروش

جامعه آماري شامل كليه زوج هاي متقاضي طالق مراجعه . پژوهش از نوع همبستگي مي باشد    
روش نمونه گيري به اين صورت بود كه با . ري شهرستان زاهدان مي باشندكننده به دادگست

هايي   نفر از زوج45د مراجعه به دادگستري شهرستان زاهدان به روش نمونه گيري در دسترس تعدا
 نفر از زوج هاي سازگار نيز براي گروه كنترل به 50كه براي طالق به دادگاه مراجعه كرده بودند و

 - ي هوش هيجاني بارپرسش 90جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه . خاب شدندعنوان نمونه انت
در پژوهش حاضر جهت تعيين پايايي .آن و پرسشنامه هوش معنوي كينگ استفاده شد

هاي هوش هيجاني و هوش معنوي از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه آلفاي كرونباخ  پرسشنامه
پس از جمع آوري پرسشنامه از افراد .  بدست آمد87/0و  88/0ه هاي مورد نظر به ترتيب مپرسشنا

 شد و از آزمون هاي ضريب همبستگي SPSSنمونه، داده ها جهت تجزيه و تحليل وارد نرم افزار 
  . مستقل و تحليل رگرسيون استفاده شدTپيرسون، آزمون 

  
 آن -  بار در اين پژوهش از پرسشنامه ي هوش هيجاني:1 آن-پرسشنامه هوش هيجاني بار    

  . استفاده شد
 خرده مقياس تقسيم شده است، مقياس مهارت هاي 5در روش نمره گذاري هوش هيجاني به 

درون فردي كه شامل خرده مقياس هاي آگاهي هيجاني، خود ابرازي، احترام به خود، خودشكوفايي 
ت پذيري مقياس مهارت هاي بين فردي شامل خرده مقياس هاي همدلي، مسئولي. و استقالل است

                                                 
1 - Bar- on s Emotional Intelligence 
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شامل خرده مقياس هاي ) كنترل استرس( اجتماعي و روابط بين فردي؛ مقياس مقابله با فشار
هاي انعطاف پذيري، حل  تحمل استرس و كنترل تكانه؛ مقياس سازگاري شامل خرده مقياس

. هاي شادي و خوش بيني مي باشد مسئله و واقعيت سنجي و مقياس خلق كلي شامل خرده مقياس
در پژوهش حاضر پرسشنامه نهايي .  گزارش شده است88/0 فرد - ن آزمون به روش زوجپايايي اي

نفر از زوج هاي نا سازگار انجام شد و ضريب پايايي 45 نفر از زوج هاي سازگار  و 50براي 
  . به دست آمد88/0پرسشنامه با استفاده از روش  آلفاي كرونباخ  محاسبه و  ضريب 

 ,King DB(ديويد بي كينگ  به وسيلهكه پرسشنامه  اين:1پرسشنامه هوش معنوي كينگ

 ليكرت پر اي گزينه 5 آيتم مي باشد و بر اساس مقياس24ساخته شده است داراي  )2008
  بر اساس.است ظرفيتي وجود چنين و يا باال معنوي هوش دهنده نشان باال ه هاينمر .شود مي

تفكر انتقادي وجودي، توليد معناي : ملمطالعه و تحليل انجام يافته توسط سازنده، چهار عا
شخصي، آگاهي متعالي و توسعه سطح هوشياري شناسايي گرديده و ضريب پايايي كل آزمون و زير 

 گزارش شده 94/0، 89/0، 87/0، 88/0، 95/0مقياس ها بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب 
 ترنت دانشگاه دانشجويان از نفري 619 نمونه يك در2عاملي اكتشافي تحليل از استفاده با .است
 مطالعه در يك .آمد دستب %84 تنصيف راه از پايايي و %95 آلفاي كرونباخ 2007 سال در كانادا
 شده استاندارد وآلفاي تاييدي %92كرونباخ آلفاي  / 3عاملي تحليل روش روش از استفاده با ديگر
 45 نفر از زوج هاي سازگار و 50ي روي پژوهش پرسشنامه نهاياين در . آمد دستدرصد ب 92 نيز
فر از زوج هاي نا سازگار انجام شد و ضريب پايايي پرسشنامه با استفاده از روش  آلفاي كرونباخ  ن

  . بدست آمد87/0محاسبه و ضريب 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - King s spirtitual intelligence questionnaire 
2 - Exploratory Factor Analysis 
3 - Confirmatory Factor Analysis 
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  پژوهشيافته هاي 
آيا بين هوش هيجاني و هوش معنوي در زوج هاي سازگار ارتباط معناداري وجود :  نخستپرسش

  رد؟دا
  

  ضريب همبستگي پيرسون بين هوش معنوي و هوش هيجاني در زوج هاي سازگار - 1جدول

  و هوش معنوي ضريب همبستگي بين هوش هيجاني، مشاهده مي شود1 كه در جدول گونه  همان
)**37/0= r ( طح معناداري بدست آمد كه با توجه به س)009/0= p ( 05/0تر از سطح  كه كوچك 

 =a ،مي توان نتيجه گرفت رابطه معناداري بين دو متغير وجود دارد، يعني بين هوش هيجاني  است
  . و هوش معنوي در زوج هاي سازگار ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد

 آيا بين هوش هيجاني و هوش معنوي در زوج هاي متقاضي طالق ارتباط معناداري : دومپرسش
  وجود دارد؟

  
          ضريب همبستگي پيرسون بين هوش معنوي و هوش هيجاني در زوج هاي - 2جدول

 متقاضي طالق

 ) r= 0/**43( ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و هوش معنوي 2با توجه به نتايج جدول     
 است، a = 05/0تر از سطح  كوچك ) p= 004/0(بدست آمده كه با توجه به سطح معناداري 

يعني بين هوش هيجاني و هوش . توان نتيجه گرفت رابطه معناداري بين دو متغير وجود دارد مي
  . زوج هاي در شرف طالق ارتباط مثبت و معناداري وجود داردمعنوي در

  
  
  

  تعداد سطح معناداري ضريب همبستگي متغير مالك متغير پيش بين

هوش  هوش معنوي
 هيجاني

37/0** 009/0 50 

 تعداد سطح معناداري ضريب همبستگي متغير مالكمتغير پيش بين
 45 004/0 **43/0 هوش هيجاني هوش معنوي
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 آيا بين مولفه هاي هوش هيجاني با هوش معنوي در زوج هاي سازگار ارتباط :سوم پرسش
  معناداري وجود دارد؟ 

ضريب همبستگي پيرسون بين مولفه هاي هوش هيجاني و هوش معنوي در زوج هاي  - 3جدول 
  سازگار

هوش  
 معنوي

مهارت درون 
 فردي

مهارت ميان 
 فردي

مقابله با 
 فشار

خلق  سازگاري
 كلي

43/0 1 هوش معنوي ** 25/0  16/0-  96/0  14/0-  
27/0 1  مهارت درون فردي  34/0 * 28/0  17/0  

27/0 1   مهارت ميان فردي  24/0  29/0 * 
18/0 1    مقابله با فشار  18/0  
23/0 1     سازگاري  
 1      خلق كلي

 با استفاده از تحليل همبستگي پيرسون در زنان و مردان سازگار نشان داد ارتباط 3 نتايج جدول    
هاي درون فردي و هوش  بين مولفه ي مهارت) r= 0/43**, p=0/002( مثبت و معناداري
 .معنوي وجود دارد

هاي متقاضي طالق  آيا بين مولفه هاي هوش هيجاني با هوش معنوي در زوج :چهارم پرسش
  وجود دارد؟ ارتباط معناداري 

 ضريب همبستگي پيرسون بين مولفه هاي هوش هيجاني و هوش معنوي در زوج هاي -4جدول 
  متقاضي طالق

هوش  
 معنوي

ميان فرديمهارت مهارت درون فردي مقابله با  
 فشار

 سازگاري
 

 خلق كلي

-38/0 1 هوش معنوي ** 29/0  45/0- ** 18/0-  11/0  

درون فرديمهارت   1 08/0-  55/0 ** 
 

68/0 ** 31/0 ** 

-33/0 1   مهارت ميان فردي ** 07/0  13/0  

45/0 1    مقابله به فشار ** 05/0  

55/0 1     سازگاري ** 

 1      خلق كلي
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 نشان مي دهد با توجه به ضريب همبستگي پيرسون نمرات كلي هوش معنوي 4نتايج جدول     
آگاهي هيجاني، خود ابرازي، احترام به هاي درون فردي شامل  رابطه منفي و معناداري با مهارت

و مقابله با فشار كه شامل تحمل ) r= - 0/38**, p= 0/01( خود، خودشكوفايي و استقالل
مي باشد، وجود داشت و با بقيه مولفه هاي ) r= - 0/45**, p= 0/002(استرس و كنترل تكانه

 . هوش هيجاني ارتباط معناداري وجود نداشت
هوش معنوي در زوج هاي متقاضي طالق و زوج هاي سازگار تفاوت  آيا بين : پنجمپرسش

  معناداري وجود دارد؟
 مستقل براي مقايسه تفاوت ميانگين نمرات زوج هاي متقاضي طالق و سازگار tآزمون  -5جدول 

  در هوش معنوي
 درجه آزادي t انحراف استاندارد ميانگين N گروه

  -40/13 75/15 53/51 50 زوج هاي سازگار
 

93 

زوج هاي متقاضي 
 طالق

45 82/85 15/7   

هاي  شود تفاوت معناداري در هوش معنوي در زوج مشاهده مي 5جدول  كه در  گونههمان     
  . سازگار و متقاضي طالق وجود داشت

هاي سازگار تفاوت  هاي متقاضي طالق و زوج آيا بين هوش هيجاني در زوج:  ششمپرسش
  معناداري وجود دارد؟

  
 مستقل براي مقايسه تفاوت ميانگين زوج هاي متقاضي طالق و سازگار در t آزمون - 6جدول 

 هوش هيجاني
درجه  t انحراف استاندارد ميانگين N گروه

 آزادي
 93 56/6 85/28 17/23 50 زوج هاي سازگار

   84/19 83/22 45 زوج هاي متقاضي طالق

هاي  اري در هوش هيجاني در زوج مشاهده مي شود تفاوت معناد6 كه در جدول گونههمان    
  . سازگار و متقاضي طالق  وجود داشت

 كداميك از مولفه هاي هوش هيجاني نقش تعيين كننده تري در پيش بيني هوش : هفتمپرسش
  معنوي در زوج هاي سازگار دارد؟
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نتايج رگرسيون گام به گام مولفه هاي هوش هيجاني از روي هوش معنوي در زوج هاي - 7جدول 
 ارسازگ

       
گام هاي تحليل 

 رگرسيون
متغيرهاي وارد 

 شده
R2تغيير  B ستاندارد  ا

 شده
F sig 

مهارت هاي  1
 درون فردي

2/6 78/0 66/16 000/0 

هاي سازگار از رگرسيون  هاي هوش هيجاني از روي هوش معنوي در زوج براي پيش بيني مولفه    
هاي درون فردي وارد معادله گرديد و   مولفه مهارتگام به گام استفاده گرديد و نتايج نشان داد كه

 واريانس را براي نمره كلي هوش معنوي پيش بيني كرد در صورتي كه مولفه هاي 25,8% به ميزان
مولفه مهارت هاي . ديگر هوش هيجاني شرايط ورود به معادله را نداشتند و از معادله حذف شدند

 =Beta= 0.78, p( ه كلي هوش معنوي داشتدرون فردي رابطه مثبت و معناداري با نمر
0.000( 
هاي هوش هيجاني نقش تعيين كننده تري درپيش بيني هوش  كداميك از مولفه -8 پرسش

  معنوي در زوج هاي متقاضي طالق دارد؟
 رگرسيون گام به گام مولفه هاي هوش هيجاني از روي هوش معنوي در زوج هاي در - 8جدول 

 شرف طالق
تحليل هايگام
 گرسيونر

هاي وارد متغير
 شده

R2تغيير  B ستاندارد  ا
 شده

F sig 

 000/0 67/14 46/0 25/0  سازگاري 1
- هايمهارت 2

 درون فردي
09/0 34/0  

 
40/5  

 
 

- هايمهارت 3
 ميان فردي

08/0 3/0-  15/6  

براي پيش بيني مولفه هاي هوش هيجاني از روي هوش معنوي در زوج هاي در شرف طالق از     
رسيون گام به گام استفاده گرديد و نتايج نشان داد كه مولفه هاي سازگاري، مهارت هاي درون رگ

و  2/34 ، 1/46فردي و مهارت هاي ميان فردي به ترتيب وارد معادله گرديد و به ترتيب به ميزان 
  درصد واريانس را براي نمره كلي هوش معنوي پيش بيني كردند در صورتي كه مولفه هاي ديگر3

هاي درون  مولفه مهارت. هوش هيجاني شرايط ورود به معادله را نداشتند و از معادله حذف شدند
  ).Beta= 0.78, p= 0.000(فردي رابطه مثبت و معناداري با نمره كلي هوش معنوي داشت
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   نتيجه گيري
 هدف پژوهش بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و هوش معنوي در زوج هاي در معرض طالق و    

 هاي اول و دوم پژوهش كه آيا بين هوش هيجاني و هوش پرسشدر پاسخ به . زوج هاي سازگار بود
معنوي در زوج هاي سازگار و در زوج هاي در شرف طالق ارتباط معني داري وجود دارد اين 

دست آمد، نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد بين هوش هيجاني و هوش معنوي ها ب يافته
توان گفت   در تيين اين يافته مي.  سازگار و ناسازگار ارتباط معني داري وجود دارددر زوج هاي

افراد (هاست كه كمك مي كند فرد در زندگي ارتباطي خود  هوش هيجاني مجموعه اي از توانايي
اي دوستانه و مداراگرايانه برقرار كند و قابليتي است كه بر ساير  رابطه)  از جمله همسرگوناگون

افراد با هوش هيجاني . يي هاي فرد تاثيري عميق، تسهيل كننده، يا بازدارنده بر جاي مي گذاردتوانا
باال توانايي سازگاري با اطرافيان خود، اعتماد به نفس و خودآگاهي باال دارند كه در تعدادي از 

رفي پژوهش به عنوان پيش بيني كننده اي مطمئن براي رضايت زندگي معاين پژوهش ها از جمله 
 ، رحماني)Mayer, et all, 2000(  ماير و همكارانهاي پژوهشنتيجه سئوال يك با  مي شود

)Rahmani, Gheisari pour,1385(تيرگري ، (Tirgari, et all, 2006)هالي ، )Holley, et all, 

 ,Naderi( ، نادري Golemanm, 1995) ( ، گالمن)Smith, et all, 2008( ، اسميت و همكاران)2006

 همسو است و پژوهش ساندرا و هوگاي )Sanamnejad, et all, 2011(  و صنم نژاد و همكاران)1389
)Saundra, Hughey, 2003(.  وجود ارتباط بين هوش معنوي و رضايت زناشويي نيز با يافته هاي

نتايج ضريب همبستگي پيرسون در . همخوان مي باشد) Badei, 1389( پژوهش بديع و همكاران
 سوم و چهارم پژوهش كه به بررسي  تاثير مولفه هاي هوش هيجاني با هوش پرسشه پاسخ ب

معنوي در زوج هاي سازگار و زوج هاي در شرف طالق مي پردازد مويد اين است كه بين مولفه 
هاي درون فردي در زوج هاي سازگار با هوش معنوي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد  مهارت

سون در زوج هاي متقاضي طالق نشان داد نمرات كلي هوش معنوي رابطه تحليل همبستگي پير.
منفي و معناداري با مهارت هاي درون فردي و مقابله با فشار دارد و با بقيه مولفه هاي هوش 

  . هيجاني ارتباط معناداري يافت نشد
 مستقل نشان  t مبني بر وجودتفاوت بين گروههاي نمونه با استفاده از آزمون 5 پرسشنتيجه     

در . دهنده تفاوت معنادار در هوش معنوي زوج هاي سازگار و زوج هاي متقاضي طالق مي باشد
 معنوي است، باورهايجا كه فرد با ايمان داراي ارتباطات و  تبيين اين يافته مي توان گفت از آن

ا و ارزش تر احساس رهاشدگي، پوچي و تنهايي مي كند و هوش معنوي دسترسي انسان به معن كم
 به نظر ،بنابراين . و تصميم گرفتن را فراهم مي سازدها در شيوه انديشيدن و نيز استفاده از آن

يافته هاي اين . تر دچار اختالفات خانوادگي مي شوند رسد افراد داراي هوش معنوي باال كم مي
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ر، هندل و فنضل و فابريكاتو) quoted by Rajaee; 2011( پژوهش همخوان با نتايج مطالعات رجايي
)Fabricatore, Handle, Fenzel; 2000 (  مي باشد كه تاكيد بر رابطه بين معنويت با رضايت و

 اين امر بيانگر 6 پرسشنتايج اين مطالعه در پاسخ به . هدفمندي زندگي، سالمت و بهزيستي دارد
معني داري ر زوج هاي متقاضي طالق و زوج هاي سازگار  تفاوت هوش هيجاني د است كه بين

وجود دارد با توجه به اين نتايج مي توان بيان نمود كه هوش معنوي در زوج هاي در شرف طالق 
 در اين افراد توان تحمل تنيدگي ها و استرس  بيان ديگر،تر است به  نسبت به زوج هاي سازگار كم

زان تاثير  هفتم كه به ميپرسشدر پاسخ به . تر است و قدرت مقابله با سختي هاي زندگي كم
هاي سازگار مي پردازد نتايج  هاي هوش هيجاني در پيش بيني هوش معنوي در زوج مولفه

رگرسيون گام به گام نشان مي دهد كه ارتباط معني داري بين مهارت هاي درون فردي و هوش 
  . معنوي وجود دارد

زوج هاي در نتايج رگرسيون گام به گام مولفه هاي هوش هيجاني از روي هوش معنوي در     
انعطاف پذيري، حل ( شرف طالق نشان دهنده ارتباط منفي و معنادار در مولفه هاي سازگاري

آگاهي هيجاني، خود ابرازي، احترام به خود، (مهارت هاي درون فردي ) له، واقعيت سنجيئمس
يت همدلي، مسئول(و مهارت هاي ميان فردي) خود ابرازي، احترام به خود، خودشكوفايي، استقالل

فينچام و )  King,2008(اين نتايج با  پژوهش كينگ. مي باشد) پذيري اجتماعي، روابط بين فردي
 ها پژوهشنتايج  به طور كلي .همخوان و همسو است )Fincham & Steven,2004( ونيو است

نشان مي دهد افزايش كفايت هاي عاطفي، توان تحمل تنيدگي و حل مشكالت روزانه نقش به 
نتايج اين پژوهش  بنا بر. اهش تعارضات زناشويي و رضايت از زندگي ايفا مي كندسزايي در ك

 بيان كرد كه هوش هيجاني و هوش معنوي در زوج هاي سازگار وضع بهتري  گونهتوان اين مي
داشته است و افرادي كه زندگي شان ممكن است به طالق منجر شود آگاهي هيجاني، خود 

تري دارند و تحمل استرس و كنترل تكانه در  شكوفايي و استقالل كمابرازي، احترام به خود و خود
امروزه هوش هيجاني و هوش معنوي به عنوان دو مقوله مورد بحث و تاثير گذار .  تر است ها كم آن

نتايج پژوهش حاضر مويد اين امر است كه خانواده هاي . در روند رفتاري افراد قابل توجه است
نواده هاي در شرف طالق از وضعيت و شرايط بهتري در اين زمينه سازگار در مقايسه با خا

جايي كه هوش معنوي و هيجاني تحت تاثير آموزش قابل ارتقا و تغيير مي باشد،  از آن. برخوردارند
 مي تواند در سطوح ، داشته باشدها ويژگيتوجه به آموزش مهارت هايي كه تاثير مثبت بر اين 

آموزش . نه ي پيشگيري از آسيب هاي خانواده مورد نظر قرار گيرددبيرستان و دانشگاه در زمي
زوج هاي جوان و دانشجويان مجرد و متاهل از جمله موارد قابل بحث در ارتقاء سطح هوش 
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با توجه به آمار رو به افزايش طالق و آسيب هاي ناشي از آن . هيجاني و هوش معنوي مي باشد
  .ي سالمت خانواده قابل بررسي مي باشداين موضوع در اولويت هاي برنامه ريز
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