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  واحد بيرجند دانشگاه آزاد اسالمي عضو هيئت علمي2
  

  چكيده
هدف . كنداي ايفا ميهاي اجتماعي است، شناخت عوامل مؤثر بر آن در باال بردن سالمت رواني جامعه نقش بهينهبا توجه به آن كه طالق يكي از آسيب

ابزار . گيري تصادفي انتخاب شدزن متقاضي طالق به روش نمونه 104. دگي زناشويي در ارتباط با هوش معنوي بودپژوهش حاضر تدوين الگوي دلز
بين تفكر كلي، اعتقادي، اخالقي و خودآگاهي . مورد استفاده اين پژوهش پرسشنامه دلزدگي زناشويي پاينز و پرسشنامه هوش معنوي بديع و همكاران بود

هاي خودآگاهي و اعتقادي براي دلزدگي زناشويي رابطه منفي معناداري وجود دارد و با توجه به مقادير ضرايب رگرسيون، خرده مؤلفهبا دلزدگي زناشويي 
بيني زناشويي عاطفي پيشهاي خودآگاهي، اخالقي و اعتقادي براي دلزدگي زناشويي روحي و خرده مؤلفه خود آگاهي براي دلزدگي و خرده مؤلفهجسمي 

ها اين فرصت را هايشان شده و ايمان و اعتقادات مشترك به آنرو، تعهد افراد نسبت به صمميت معنوي موجب رضايت روحاز اين. باشنده قوي ميكنند
  .ناشي از نرسيدن به آرزوهاي رويايي زندگي مشترك دچار نشوندتري با يكديگر برقرار ساخته و به ناكامي دهد تا صميميت عميقمي

  هوش معنوي؛ دلزدگي زناشويي؛ متقاضي طالق :هاژهكليد وا
  

  مقدمه
بسياري از جوانان، بي آن كه به موضوع ازدواج و تشكيل خانواده با ديدگاهي عميق و به عبارتي سازنده بنگرند، به اين قضيه بسيار مهم 

ها و ذهن بعد از ازدواج از اين پيله كه با دستروند كه البته اي فرو ميفقط به عنوان يك جنبه تفريحي نگريسته، در سراب خود ساخته
كند و چون براي بنيان اين خيمه مشترك، ها فكر و روح شان را به خود مشغول ميشود كه سالاند، آنقدر دچار مشكل ميخويش آن را بافته

هايشان را رقم ند كه در حقيقت مرگ آمال و آرزوكها را روانه راهي مياند، سرانجام آننگري منطقي و عاقالنه نداشتها آيندهيريزي برنامه
  ).1384اسدي، (خواهد زد 

انسان در صورتي مي. فلسفه اصلي زندگي مشترك، قرار گرفتن دو نفر در كنار هم براي طي كردن مسير رشد و كمال در اين دنياست
اي كه ميان در زندگي مشترك به جهت عالقه. كندهاي خود را يكي پس از ديگري بر طرف تواند به رشد حقيقي دست پيدا كند كه عيب

ها به يكديگر كمك كنند، توانند در پيدايش عيبزن و شوهر وجود دارد و ارتباط زيادي كه اين دو با هم دارند، دو طرف عالوه بر اين كه مي
انتقاد پذير باشند و تا جايي كه ممكن است البته در صورتي كه هر دو طرف . اران خوبي براي هم باشنديدر برطرف كردن اين عيوب، هم

  ).1385عباسي و ولدي، (انتقادها را به طور غيرمستقيم بيان كنند 
كفويت در ايمان و مؤمن بودن داوطلبان ازدواج در اين است كه هر دو نفر وجودشان منبع آرامش باشد و با وارستگي و شكوفايي وجود، 

رو، توجه به كفويت در ايمان و آرامش دل به يك معنا، ارزشي دوچندان براي از اين. ترديد آزاد باشدوناامني و دلشان از هر نوع ناآرامي 
و آرامش وجود است و خداوند منان آرامش و هدف مقدس ازدواج قايل شدن است كه همانا به فرموده خالق مهربان رسيدن به دل آرامي 

  ).1389افروز، ( هاي مؤمنان قرار داده استسكينه خاطر را در قلب
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واقعي است و در اين فرآيند ما آگاهي و هوشياري بيشتري نسبت به رشد معنوي فرايند دور ريختن باورها و تصورات نادرست و غير
بديهي است كه در صورت عدم وجود آن دلزدگي زناشويي كه همان از پاافتادن از نظر  ).1388عبداهللا زاده، (كنيم مان پيدا ميوجود دروني

  ). 1381پاينز، (گردد، ايجاد شود جسمي، عاطفي و رواني است كه از عدم تناسب بين توقعات و واقعيت ناشي مي
هاي همسان و ناهمسان از براساس مطالعاتي كه بر روي ازدواج. باشدكي از عوامل تأثيرگذار در رضايتمندي زناشويي دين و مذهب ميي

ها اند و ميزان طالق در اينگونه ازدواجهاي ناهمسان با شكست روبرو شدهكه بيشتر ازدواج لحاظ مذهبي صورت گرفته، معلوم شده است
در چنين شرايط در . زوجين استاعتقادات اصلي مشترك، سنگ بناي روابط صميمي). 1386نظري، (هاي همسان بوده است بيشتر از ازدواج

ها را پيوسته در ي از اين سه جنبه است و در جنبه ديگر زوجين هستند كه آنگانه خواهند داشت كه خداوند يكزندگي مشترك، پيوندي سه
دلزدگي از . شودگانه سست شود، دلبستگي به دلزدگي منجر ميو در صورتي كه اين پيوند سه) 1384قيطاسي، (دارد كنار يكديگر نگه مي

و ) 1381پانيز، (دلزدگي برابر است با فروپاشي  ترين نوع آنكند و در شديد عشق يك روند تدريجي است و به ندرت به تنهايي بروز مي
شان معنا نداده و هرگز هم نخواهد دارد اند، اين رابطه به زندگيشوند با وجود تمام تالشي كه كردهشود كه افراد متوجه ميزماني ظاهر مي

هاي اوليه شخصيت فرد ق موجب بازگشت و حل بحرانشود كه برحسب نظر اسمارت، طالو اين دلزدگي به طالق منجر مي) 1383پاينز، (
  ).1997اسمارت، (گردد در دوران كودكي مي

كند كه زندگي با شوق از بيان مي 1387توان اين چند مورد را نام برد لطفي و سيار، از تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده است مي
كند كه بيان مي) 1386(نظري . نايي براي زندگي با شادي و شوق استمشخصه هوش معنوي، بروز كامل عشق در شخصيت فرد و توا

نشان داد كه كفويت در ايمان و مؤمن بودن ) 1389(نتايج افروز. باشدكي از عوامل تأثيرگذار در رضايتمندي زناشويي دين و مذهب ميي
و ناامني تگي و شكوفايي وجود، دلشان از هر نوع نا آرامي داوطلبان ازدواج در اين است كه هر دو نفر وجودشان منبع آرامش باشد و با وارس

اين پژوهش، عالوه بر موارد ذكر شده در تحقيقات مذكور، دلزدگي زناشويي از لحاظ . و ترديد آزاد باشد كه با نتايج پژوهش حاضر همسو بود
ترين لحظات عمر خود به سر ميق كه در بحرانيهاي هوش معنوي در زنان متقاضي طالو رواني و عاطفي با توجه به خرده مؤلفهجسمي

  .برند بررسي كرده است
 

 روش
 شركت كنندگان و طرح پژوهش

براي پژوهش حاضر به صورت . روندباشد كه در زمره تحقيقات توصيفي به شمار ميطرح كلي اين پژوهش از نوع همبستگي مي
درصد  5/85سن زمان ازدواج در . سال بوده است 60تا  14ميانگين سني آنان از اند كه نفر از زنان متقاضي طالق انتخاب شده 104تصادفي 
درصد آنان تحصيالت همسرشان از سيكل تا ديپلم بوده است  56/60سال و تحصيالتشان بين ديپلم تا فوق ليسانس كه  25تا  14آنان بين 

 70باشند كه در سر آنان داراي شغل آزاد و داراي درآمد مكفي ميدار و بدون درآمد يا باحداقل درآمد و همدرصد اين زنان، خانه 6/85و 
درصد موارد علت علت انتخاب همسر خود را رسيدن به آرزوهاي رويايي و علت درخواست طالق خود را اعتياد همسر و خيانت همسر و 

ها بعد از جلب رضايت را شد و پرسشنامهپژوهش در دادگاه قضايي شهيد مطهري مشهد مقدس اج. نمايندمشكالت اخالقي وي را مطرح مي
شد كه كليه اطالعات آنها اطمينان داده ميها به آنشد قبل از پر كردن پرسشنامهها قرار داده ميمتقاضيان طالق محترمانه در اختيار آن

  .باشدها محرمانه خواهد بود؛ بنابراين نيازي به نوشتن اطالعات شخصي نمي
 ابزار 

جزءاصلي از پا در افتادگي جسمي، از پا درافتادگي عاطفي، از پا در  3اين مقياس شامل ): 1998(سوالي پاينز  21پرسشنامه 
اين طيف نمره ) هميشه=  7هرگز تا =  1(شود اي ليكرت پاسخ داده ميتمام اين موارد روي يك طيف هفت درجه. افتادگي رواني است

تا  91/0تداوم دروني براي اغلب شركت كنندگان با ضريب ثابت آلفا سنجيده شده كه بين . دهدنشان ميدرجه دلزدگي زناشويي فرد را 
درصد گزارش شده  86گيري كرد كه ، آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه را اندازه1384در ايران نيز نويد در سال ). 1381پانيز، (بوده است  93/0

هاي دلزدگي تبار از طريق اعتبار ثبات دروني ضرايب آلفاي محاسبه شده براي زيرمقياسدر اين پژوهش براي برآورد ضريب اع. است
و از پا افتادن  78/0، از پا افتادن رواني 74/0، از پا افتادن عاطفي 82/0زناشويي و دلزدگي زناشويي كلي به ترتيب، از پا افتادن جسماني 

  .به دست آمده است65/0كلي 
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باشد؛ بنابراين عامل مي 4اي هوش معنوي داراي ماده 42پرسشنامه ): 1389(و همكاران  پرسشنامه هوش معنوي بديع
عامل سوم به . نامگذاري گرديد» توانايي مقابله و تعامل با مشكالت«عامل دوم به عنوان » تفكر كلي و بعد اعتقادي«عامـل اول به عنوان 

گذاري اين به منظور نمره. نامگذاري گرديد» خودآگاهي و عشق و عالقه«ن عامل چهارم به عنوا» پرداختن به سجاياي اخالقي«عنوان 
به ترتيب مقادير »كامالً مخالف«،»مخالف«، »تا حدودي«، »موافق«، »كامالً موافق«اي براي هريك از پنج گزينه ماده 42مقياس 

  . در نظر گرفته شد 5،1،2،3،4
آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شد كه براي كل پرسشنامه به ترتيب برابر با  براي تعيين اعتبار پرسشنامه هوش معنوي از دو روش

در اين پژوهش براي برآورد ضريب اعتبار از طريق اعتبار ثبات . باشد كه بيانگر اعتبار قابل قبول پرسشنامه ياد شده استمي/. 78و /. 85
و بعد خود آگاهي  6/64/0، بعد اخالقي 79/0توانايي مقابله با مشكالت  ، بعد4/88/0دروني ضرايب آلفاي محاسبه شده براي بعد اعتقادي، 

  .به دست آمده است8/77/0
  شيوه اجرا 

بعد از ) 1389(و پرسشنامه هوش معنوي بديع و همكاران ) 1998(براي پژوهش حاضر با اجراي پرسشنامه دلزدگي زناشويي پاينز 
خراسان رضوي و مجتمع قضايي شهيد مطهري مشهد مقدس توضيحات الزم در زمينه مورد هاي الزم با معاون دادگستري استان هماهنگي

نفر  104باشد انجام گرفته است و از بين زنان متقاضي طالق، پژوهش و اين كه هدف پژوهشگر كمك به رفاه و بهبود روابط خانوادگي مي
آوري شده به هاي جمعداده. شدها در اختيارشان قرار داده مينامهكه تمايل به همكاري داشته اند به طور تصادفي انتخاب كرده و پرسش

تست و رگرسيون گام به گام براي آمار  tدو گروه مستقل براي آمار توصيفي و  Tاز راه همبستگي پيرسون  spss16افزار وسيله نرم
  .گيرداستنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار مي

  

  نتايج
  

 زنان متقاضي طالق ييهاي هوش معنوي و دلزدگي زناشوبررسي رابطه مولفه. 1جدول 

 هوش معنوي خوداگاهي اخالقي اعتقادي تفكر كلي عاطفي رواني جسمي دلزدگي 

         1 دلزدگي

        1 **853/0 جسمي

       1 **813/0 **921/0 رواني

      1 **623/0 **572/0 **733/0 عاطفي

     1 **-366/0 **-620/0 **-717/0 *-289/0 تفكر كلي و اعتقادي

    1 *-224/0 **-338/0 **-221/0 **-08/0 **-496/0 توانايي مقابله

   1 -031/0 **319/0 -056/0 *-607/0 -084/0 -094/0 اخالقي

  1 **-277/0 **-264/0 **-567/0 **-782/0 **796/0 **-777/0 **-403/0 خوداگاهي

 1 **-578/0 **-541/0 **-420/0 **-655/0 -122/0 -014/0 -074/0 -036/0 هوش معنوي

 **-949/0 **-404/0 -038/0 **493/0 **-373/0 **-807/0 **-936/0 **-900/0 **-949/0 دلزدگي

M 31/24 71/25 36/25 4/25 6/19 1/25 6/26 06/21 31/24 

(SD) 96/3 24/6 7/5 0/7 2/6 4/6 1/6 7/6 96/3 

*p< 05/0   
**p< 01/0  
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  :ضرايب رگرسيون گام به گام دلزدگي جسمي
  ).>01/0p(و ) =ß( ،)273/5-t=-518/0: (و خودآگاهي) >001/0p(و ) =ß=( ،)679/3-t-389/0: (تفكر كلي واعتقادي

  :يضرايب رگرسيون گام به گام دلزدگي روحي و روان
: و خود آگاهي )>01/0p(و ) =667/0ß=( ،)574/7-t(: و اخالقي )>05/0p(و ) =ß=( ،)416/6-t-588/0(: تفكر كلي و اعتقادي

)548/0ß=( ،)48/5-t= ( و)01/0p<(.  
  .)>01/0p(و ) =ß=( ،)707/5-t-548/0( :خودآگاهي: ضرايب رگرسيون گام به گام دلزدگي عاطفي

  

  بحث
شود، بين تفكر كلي، همانطور كه از نتايج برآورد مي هدف پژوهش حاضر تدوين الگوي دلزدگي زناشويي در ارتباط با هوش معنوي است

صورت ه دهد خودآگاهي و اعتقادي بزناشويي رابطه منفي معناداري وجود داردو نتايج نشان مياعتقادي، اخالقي و خودآگاهي با دلزدگي 
بيني ه صورت منفي و معنادار پيشو خود آگاهي، اخالقي و اعتقادي ببيني كننده قوي براي دلزدگي زناشويي جسميمنفي و معنادار پيش

بقيه باشند و بيني كننده دلزدگي زناشويي عاطفيميورت منفي و معنادار پيشصه آگاهي بخود كننده دلزدگي زناشويي روحيو خرده مؤلفه
  .اندبيني دلزدگي زناشويي نقش معناداري نداشتهمتغيرها نيز در پيش

و رواني و عاطفي نقش آگاهي و عشق و عالقه در ايجاد دلزدگي جسميخود همانطور كه در نتيجه پژوهش مشهود است، خرده مؤلفه
دارد و نداشتن سجاياي اخالقي موجب آزردگي روح وروان و نداشتن اعتقاد به نيروي الينحل ايزد تعالي كه گشاينده مشكالت و بسزايي 

  .شودبدون علت پزشكي و فيزيولوژيكي ميجسمي يهايو ايجاد بيماريايجاد خستگي جسمي ،مسايل زندگي است
انواده بوده است، خشمگيني و عصبانيت زوجين مادام جدايي يا مانع ازهمكاري دادگاه خ با توجه به آنكه جامعه آماري پژوهش حاضر،

گيري پژوهش يا اصأل حاضر به همكاري و مصاحبه نبودند و اين شرايط نمونه شدميداشتن تمركز براي دادن پاسخ صحيح الزم و همچنين 
شويي را با توجه به هوش معنوي در مقايسه زن و مرد و گران در آتي علت دلزدگي زناشود كه پژوهشرا سخت كرده استو پيشنهاد مي

باشند را در رابطه با هوش معنوي بررسي سوز از جمله اعتياد و خيانت به همسر كه از عوامل طالق ميهاي خانمانهمچنين علت آسيب
  .كنند
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