
پیش بینی طالق عاطفی بر اساس هوش هیجانی و سالمت معنوی در افراد متأهل 

شهر بوشهر
تاریخ دریافت: 1395/08/06        تاریخ پذیرش: 1395/09/06

کمال آبادی2، فریده سادات حسینی3 ع1، مهناز جوکار  کریمی پور زار فرزاد 

پژوه���ش حاضر با ه���دف تعیین نقش هوش هیجانی و س���المت معنوی در پیش���بینی 

گرفت. افراد نمونه ب���ه تعداد 272 نفر  طالق عاطفی افراد متأهل ش���هر بوش���هر ص���ورت 

)139 م���رد و 133 زن( ب���ا اس���تفاده از روش نمونه گی���ری خوش���ه ایی تصادف���ی  انتخاب 

ش���دند و پرس���ش نامه های طالق عاطفی محمدی، هوش هیجانی ش���ات و س���المت 

کردند. در زمینه پیش بین���ی مؤلفه های طالق  معن���وی پولوتزین و الیس���ون را تکمی���ل 

که  عاطف���ی بر اس���اس مؤلفه های هوش هیجانی و س���المت معنوی، نتایج نش���ان داد 

کنش عاطفی، آمیزش  تنظی���م هیجانی پیش بینی کننده مؤلفه های طالق عاطف���ی )وا

عاطفی، مش���کالت جنسی، مش���کالت منابع و قدرت( است. همچنین در زمینه نقش 

مؤلفه ه���ای س���المت معن���وی در پیش بینی مؤلفه ه���ای طالق عاطفی ای���ن نتیجه به 

که س���المت وجودی همه مؤلفه های طالق عاطفی را پیش بینی می کند و  دس���ت آمد 

کردن  س���المت مذهبی، مؤلفه های سکوت و جبهه گیری، فقدان و افسردگی و محدود 

را پیش بینی می نماید. بنابراین، مطابق یافته های پژوهش، هم عوامل عواطفی و هم 

عوامل معنوی در بروز طالق عاطفی نقش ایفا می کند. 

کلیدی: طالق عاطفی، هوش هیجانی، سالمت معنوی. واژگان 
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1. مقدمه

ک���ه مبتنی بر حس  بنی���اد و اس���اس ه���ر خانواده ای به ارتباط بین زن و ش���وهر بس���تگی دارد 

متقابل همس���ران و احساس مسئولیت نس���بت به همدیگر است. )بولکان1، 2015( طالق2 از مهم 

ترین عواملی است که به بنیان خانواده آسیب وارد می کند )ارجمند سیاهپوش.، و پیرامون، 1393(. این 

که از آن به فسخ و پایان قانونی ازدواج یاد می کنند یکی از استرس آورترین رخدادهای  پدیده 

کند و بر روابط او با دیگران نیز تأثیر می گذارد )ویلدر3،  که ممکن اس���ت فرد تجربه  زندگی اس���ت 

 .)2012

گرچ���ه آمارها بیانگر افزایش طالق اس���ت )س���ازمان ثبت احوال(، نش���ان دهن���ده میزان دقیق  ا

که نوعی  نارضایتی در روابط زناش���ویی نیس���ت؛ زیرا ع���الوه بر طالق قانونی، ط���الق عاطفی4 

که به جدایی  گلزاری.، و روش���نی، 1390(  نابهنجاری در نظام خانواده اس���ت نیز وجود دارد )باس���تانی.، 

که فاقد عش���ق، مصاحبت و همنشینی  زوجین منجر نمی ش���ود، اما زندگی آنها به ازدواجی 

کندکلی.، اصغری ابراهیم آباد.، و حصار سرخی، 1394( طالق عاطفی زمانی  اس���ت، تبدیل می ش���ود. )لعل زاده 

گرفت���ه، توانایی یا میل به حل این اختالفات  که اختالفات بین زوجین ش���دت  خ می دهد  ر

را ندارن���د و ب���ه یکدیگر بی اعتنا ش���ده اند. )رزاق���ی.، و اس���المی، 1394(. محققان و جامعه شناس���ان 

که ب���اال رفتن می���زان آن با  معتقدن���د ط���الق عاطف���ی یک���ی از آس���یب های اجتماعی اس���ت 

نش���انه های ب���ارز اختالل در اص���ول اخالقی، به هم خ���وردن آرامش خانوادگ���ی و در مجموع 

دگرگونی در هنجارهای اجتماعی همراه اس���ت )آزادی.، و هم���کاران، 1389(. طالق عاطفی باعث به 

ک���ه بعضی از محققان  گونه ای  وج���ود آم���دن روابط عاطفی ضعیف در خانواده می ش���ود به 

گریزان شدن فرزندان از محیط خانواده،  معتقدند آثار منفی آن از طالق بیشتر است و سبب 

کاهش همبس���تگی و تعامل در خانواده، افزایش فردگرایی و انجام دادن امور بر اس���اس سود 

که این رفتارها به افزایش آسیب ها و تعارضات خانوادگی منجر  و منفعت ش���خصی می ش���ود 

کشاورز، 1392(. می شود. )یزدانی.، حقیقتیان و.، 

کنش عاطفی )توانایی پاسخ به دامنه ای از محرک ها با  مؤلفه های طالق عاطفی شامل وا

1. Bolkan
2. Divorce
3. Wilder
4. Emotion Divorce
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کیفیت و فراوانی مناسب( )کریستین1.، و همکاران، 1390(، منابع و قدرت )داشتن منابع و قدرت یکسان 

اع���م از مادی، غیرمادی، ق���درت، تحصیالت، عزت نف���س و اعتماد به نفس( )لیمن.، س���یمونز.، و 

کالمی تند  کنت���رل در آوردن دیگری با اس���تفاده از رفتارهای  پیال���ی2، 2012(، انتقاد و س���رزنش )به 

ک گذاری هیجانات  همراه با پرخاشگری( )افخمی.، بهرامی.، و فاتحیزاده، 1386(، آمیزش عاطفی )اشترا

به صورت متقابل( )ماس���تن3.، و همکاران، 2014(، سکوت و جبهه گیری )راهی برای فرار از مشکالت و 

تعارضات زناشویی، ولی در عین حال سکوت از روی اجبار، سبب تشدید تعارضات خانوادگی 

می شود( )اسماعیلی.، و دهدست، 1393(، فقدان و افسردگی )فقدان عالقه و لذت، خستگی و فقدان 

ان���رژی، اف���کار منفی درب���اره خود، محیط و آینده، و احس���اس بی ارزش���ی و پوچی( )بی���ن فیلد.، و 

استینس���ون4، 2014(، زاویه س���وم )زاویه س���وم ارتباط با هر فرد بیرونی به جز همسر را در برمی گیرد(، 

کردن )کاهش دفع���ات ارتباط، میزان صمیمیت و عدم تمای���ل به ارتباط و صحبت  مح���دود 

که به مش���اجره منجر می ش���ود( )محمدی، 1394( و مسائل و مشکالت جنسی  درباره موضوعاتی 

اس���ت. هم���ه این مؤلفه ها ممکن اس���ت به صورت یکج���ا در خانواده و رواب���ط زوجین وجود 

کیفیت روابط خانوادگی زوجین تأثیر می گذارد. نداشته باشد، ولی وجود هر یک، بر 

ک���ه از جمله  گون���ی ممکن اس���ت در بروز پدیده طالق نقش داش���ته باش���ند  گونا عوام���ل 

می توان به عوامل اقتصادی، اجتماعی و عوامل تنش زای درونی و بیرونی اشاره نمود. )اخوان 

که از زمان ظهور آن محققان به بررسی  تفتی، 1382( هوش هیجانی5 یکی از عوامل درونی است 

ارتب���اط آن با حوزه های مختلف زندگی مانند عملکرد تحصیل���ی، رفتارهای انحرافی، روابط 

کیفیت روابط زناشویی پرداختند )نیلس.،7 و همکاران، 2009(. مایر  بین فردی )ناستاس���ا.، و س���اال6، 2012( و 

و سالوی )1990( هوش هیجانی را توانایی تشخیص، استفاده، درک و مدیریت هیجان تعریف 

کارول8 )1993( ه���وش هیجانی را توانای���ی درونی و ذاتی مرب���وط به هوش  کردن���د. همچنی���ن 

که به سلس���له مراتب توانایی های روانی اشاره دارد )کونگ9، 2014(. بعضی محققان  می دانست 
1. Christien
2. Lehmann, Simmons & Pillai
3. Martens 
4. Bienenfeld & Stinson
5. Emotion Intellegence
6. Nastasa & Sala
7. Nelis 
8. Carroll
9. Kong
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نیز معتقدند که هوش هیجانی می تواند کارکردهای روانی اجتماعی را در زمینه های مختلف 

زندگی تسهیل کند )جوزپ.، و نومان1، 2010(. بر اساس نظر هین2 )2007( هوش هیجانی، توانایی ذاتی 

اس���تفاده از احس���اس، برقراری ارتباط، تش���خیص، یادآوری، توصیف، شناسایی، یادگیری، 

کالرک، فیتنس و بریس���ت4 بیان  مدیریت، فهم و درک هیجانات اس���ت )کائور.، و س���ینگ3، 2015(. 

که هوش هیجانی ی���ا برخی از جنبه های آن ظرفیت غنی س���ازی ی���ک ازدواج توأم با  کردن���د 

س���ازگاری و رضایت مطلوب و باثبات را داراست. همچنین نتایج تحقیقات دوکانه ای فرد و 

گاراجان و نیگش5 )2013(،  گانت، تیا همکاران )1394(، رجبی و همکاران )1393(، دهکردی )1391(، 

که ه���وش هیجانی در زندگی  ف���وران، اولی���ری و ویلیامز6 )2012( و میرس7 )2012( نش���ان می دهد 

زناش���ویی با احساس رضایتمندی زوجین ارتباط دارد. از طرف دیگر نتایج تحقیق موسوی 

که از  که مؤلفه های بی ثباتی هیجانی8 و بازگش���ت هیجانی9  و ایروانی )2011( بیانگر این اس���ت 

مؤلفه های هوش هیجانی اس���ت با رضایت زناش���ویی ارتباط منفی دارد )رجبی.، موس���ویان نژاد.، و 

تقی پور، 1393(.

که ممکن اس���ت با روابط زناش���ویی و فرایند طالق ارتباط داش���ته باشد،  از دیگر عواملی 

س���المت معنوی اس���ت. با وجود پژوهش های انجام شده درباره س���المت معنوی، به دلیل 

تفس���یرپذیری دو مفهوم س���المت و معنویت از س���ویی و تغییرات قابل توج���ه در تعابیر ارائه 

ش���ده از آنها از س���وی دیگر، ارائه تعریف جامع و قابل پذیرش از سالمت معنوی دشوار است 

که افراد  که به روشی  کلی معنویت جنبه ای از زندگی بشر است  )امیری.، و همکاران، 1393(. به طور 

معنا و هدف زندگی را در ارتباط با حال، خود، دیگران، محیط و تجربه های مقدس جستجو 

می کنند، اشاره دارد )چاو.، و نلسونبکر10، 2010( و سالمت معنوی یا بعد چهارم سالمت )سه بعد دیگر 

که افراد با داشتن آن قادرند  ش���امل سالمت جسمی، روانی و اجتماعی اس���ت( حالتی است 

1. Josep & Newman
2. Hein
3. Kaur & Singh
4. Clark, Fitness & Brissette
5. Ganth, Thiyagarajan & Nigesh
6. Foran, O’Leary & Williams
7. Mears
8. emotional instability
9. return emotional
10. Chow  & Nelson-Becker
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کامل توانایی ها، معنا، هدف زندگی و  که منجر به فهم  در موضوعات روزانه زندگی با روش���ی 

تحقق آن از درون ش���ود، سروکار داشته باشند. چنین حالتی با تکامل خود، خود شکوفایی 

و تعالی، قابل دستیابی است )دهار.، چاتورویدی.، و ناندان1، 2013(. 

در تعالیم اس���المی، س���المت معنوی عبارتند از: خداباوری و خدامحوری در س���ه حیطه 

ش���ناخت، احساس���ات و رفت���ار؛ و به معنی ش���ناخت حقیق���ی هدف زندگی و س���پس حرکت 

گرایش های  تکامل���ی و رس���یدن به حیات جاودان اس���ت. )زک���وی.، و هم���کاران، 1394( اف���راد دارای 

معنوی هنگام رویاوریی با آس���یب و تنش ها پاسخ بهتری به موقعیت می دهند و از سالمت 

کیا.، و جعف���ری، 1393(. همچنین معنویت در خانواده  روان���ی باالتری برخوردارند )خدابخش���ی.، رحیمی 

س���بب ش���کل گیری روابط خانوادگی و تعامل رفتاری )ماهونی2، 2013( و س���المت معنوی س���بب 

ایجاد انرژی مثبت، وفاداری و مسئولیت نسبت به دیگران می شود )زرنقاش، 1388(. همچنین 

که دارای س���المت معنوی باالیی هس���تند رضایت زناشویی بیشتری دارند )نریمانی.، و  افرادی 
همکاران، 1394؛ محمدی.، و همکاران، 1393؛ صدیقی.، و همکاران، 1393؛ موس���وی مقدم.، اسماعیل چنگی.، و اشرفی حافظ، 

گودارد.، و مارش���ال4، 2013؛ فینچم.، آیایی.، و بیچ5، 2011(. بر این اس���اس و با توجه به  1394؛ پری3، 2015؛ اولس���ون.، 

که هوش هیجانی در جنبه ه���ای مختلف زندگی و روابط بین ف���ردی دارد و اهمیت  نقش���ی 

معنویت و س���المت معنوی )از ابعاد چهارگانه س���المت(، پژوه���ش حاضر نقش هوش هوش 

هیجانی و سالمت معنوی را در پیش بینی طالق عاطفی مورد بررسی قرار داد. 

1. Dhar, Chaturvedi & Nandan
2. Mahoney
3. Perry
4. Olson,   Goddard  & Marshall
5. Fincham,  Ajayi  & Beach
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2. شیوه اجرای پژوهش

2-1. روش پژوهش

پژوه���ش حاض���ر از نوع توصیفی به ش���یوه همبس���تگی اس���ت. متغیرهای ه���وش هیجانی و 

ک است. سالمت معنوی متغیر پیش بین، و طالق عاطفی، متغیر مال

2-2. جامعه و نمونه 

که حداقل شش ماه  کلیه افراد متأهل شهرس���تان بوش���هر بود  جامعه آماری در این پژوهش 

گذش���ته بود. از بین آنها تعداد 272 نفر )ش���امل 139 مرد و 133 زن( با استفاده  از ازدواج آنها 

که ابتدا همه مناطق مختلف  از روش نمونه گیری خوشه ایی انتخاب شدند )به این صورت 

ش���هر بوشهر مشخص شدند، س���پس از میان ناحیه های مختلف شهر شش ناحیه انتخاب 

ش���د و در ای���ن نواحی نیز اف���راد نمونه به صورت در دس���ترس انتخاب ش���دند(. افراد نمونه، 

پرس���ش نامه های ط���الق عاطف���ی محم���دی )1394(، هوش هیجانی ش���ات1 )1998( و س���المت 

معنوی پولوتزین و الیسون2 )1982( را تکمیل نمودند. 

2-3. ابزار پژوهش

2-3-1. مقیاس طالق عاطفی 

برای س���نجش طالق عاطفی از پرسش نامه طالق عاطفی محمدی )1394( استفاده شد. این 

مقیاس شامل 36 سؤال و 9 عامل است که عباتند از: انتقاد و سرزنش، سکوت و جبهه گیری، 

کنش عاطف���ی، عدم آمیزش عاطفی، مش���کالت قدرت و منابع، فقدان و افس���ردگی  ع���دم وا

کردن، مش���کالت جنس���ی. در پژوه���ش حاضر، طالق  و س���رخوردگی، زاوی���ه س���وم، محدود 

گرفت. همبس���تگی این پرس���ش  کلی و مؤلفه های آن مورد س���نجش قرار  عاطفی به صورت 

نام���ه با پرس���ش نامه میل به طالق P>0/001( %59( و با پرس���ش نامه بی ثبات���ی ازدواج 62 % 

که بیانگر روایی همزمان آن بود. همچنین روایی افتراقی این پرسش نامه  )P>0/001( اس���ت 

کرونباخ  با پرس���ش نامه های انریچ فورز، اولس���ون و همکاران )1989( مناسب بود؛ نتایج آلفای 

کل سؤاالت  95 % به دست آمد. کرونباخ  گانه بین 73 %  تا 83 % و آلفای  در عامل های 9 
1. Schutte Emotional Intelligence 
2. Palutzina & Ellison
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2-3-2. مقیاس هوش هیجانی

برای سنجش هوش هیجانی از مقیاس 33 سؤالی هوش هیجانی شات و همکاران )1998( که 

بر مبنای مفهوم هوش هیجانی سالووی و مایر است، استفاده شد. این مقیاس شامل سه 

کاربرد هیجان در حل مس���ائل  مؤلفه ابراز هیجان )13 س���ؤال(، تنظیم هیجان )10 س���ؤال( و 

کل این  کیوانزاده، 1386( روایی مقیاس هوش هیجانی  کیوانزاده.، و  )10 سؤال( است. )غالمعلی لواسانی.، 

پرسش نامه 84 % و برای خرده مقیاس تنطیم هیجان، بهره وری هیجان و ارزیابی هیجان 

کرونباخ در این مقیاس در نمونه ایرانی برای هوش  76%، 66% و 55% اس���ت. ضریب آلفای 

گزارش  کل 81% و ب���رای خرده مقیاس ه���ای نامبرده به ترتی���ب 78% ، 67% و %50  هیجان���ی 

شده است )شفیعی تبار.، خداپناهی.، و صدقپور، 1387(.

2-3-3. مقیاس سالمت معنوی

برای س���نجش سالمت معنوی از پرس���ش نامه پولوتزین و الیس���ون )1982( استفاده شد. این 

که  مقیاس دارای بیس���ت س���ؤال و شامل دو مؤلفه سالمت وجودی و سالمت مذهبی است 

س���المت معنوی را در سه س���طح پایین )40-20(، متوس���ط )41-99( و باال )100- 120( نشان 

می ده���د. )الهبخش���یان.، و هم���کاران، 1389(. روایی مقیاس س���المت معن���وی در پژوهش فاطمی و 

هم���کاران )1385( از طریق اعتبار محتوا مش���خص ش���د و همچنین پایایی آن توس���ط رضایی 

گرفت )رحیمی.، نوحی.، و نخعی، 1392(. کرونباخ مورد تأیید قرار  )1385( با ضریب آلفای 
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3. یافته های پژوهش

جدول شماره 1: میانگین و انحراف معیار زیر مقیاس های پژوهش

انحراف معیارمیانگینمؤلفه هامتغیر

طالق عاطفی

21/0019/08طالق عاطفی

2/823/77سرزنش و انتقاد

3/654/03سکوت و جبهه گیری

کنش عاطفی 1/592/92وا

2/323/31آمیزش عاطفی

1/452/83قدرت و منابع

2/643/93فقدان و افسردگی

1/152/56زاویه سوم

کردن 6/984/78محدود 

2/023/26مشکالت جنسی

هوش هیجانی

127/2214/87هوش هیجانی

41/685/96تنظیم هیجانی

46/836/42ارزیابی هیجانی

38/764/93بهره برداری هیجانی

سالمت معنوی

93/0916/16سالمت معنوی

45/008/63سالمت وجودی

48/129/27سالمت مذهبی

جدول »ش���ماره 1« ش���اخص های توصیفی مربوط ب���ه زیر مقیاس ه���ای پژوهش یعنی، 

ط���الق عاطف���ی ه���وش هیجان���ی و س���المت معنوی را نش���ان می ده���د. در ای���ن پژوهش به 

منظور بررس���ی داده ها از تحلیل رگرس���یون اس���تفاده ش���د. قبل از انجام تحلیل رگرس���یونی، 

گرف���ت و برای تأیید نرمال ب���ودن داده ها از آزمون  مفروضه های رگرس���یون مورد بررس���ی قرار 

که نتایج این آزمون در مورد متغیرها نشان دهنده  کولموگروف - اس���میرنوف1 استفاده ش���د 

فرض نرمال بودن است. 

1. Kolmogorov –Smirnov
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جدول شماره 2: ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه های طالق عاطفی، هوش هیجانی و سالمت معنوی 

1234567891011121314151617زیر مقیاس

طالق 

عاطفی
1

هوش 

هیجانی
-0/111

سالمت 

معنوی
-0/300/221

0/231-0/12-0/67سرزنش

0/180/621-0/06-0/76سکوت

کنش  وا

عاطفی
0/78-0/10-0/250/660/571

آمیزش 

عاطفی
0/80-0/21-0/310/660/580/741

0/200/610/520/600/611-0/03-0/75منابع

0/270/730/630/730/770/661-0/09-0/86افسردگی

0/250/590/520/630/630/740/691-0/12-0/75زاویه سوم

0/020/010/260/050/150/170/150/101-0/410/09محدودیت

0/250/430/380/520/510/590/580/620/201-0/08-0/70جنسی

تنظیم 

هیجان
-0/130/860/31-0/09-0/04-0/14-0/23-0/08-0/10-0/130/07-0/141

ارزیابی 

هیجان
0/060/870/12-0/100/030/04-0/13-0/004-0/040/090/05-0/030/611

بهره بری 

هیجان
-0/070/820/12-0/09-0/07-0/050/170/01-0/09-0/060/11-0/030/590/601

سالمت 

وجودی
-0/380/160/89-0/29-0/27-0/29-0/31-0/24-0/36-0/31-0/07-0/310/200/090/101

سالمت 

مذهبی
-0/170/240/91-0/14-0/60-0/17-0/25-0/14-0/14-0/150/03-0/150/360/130/110/631

الگ���وی روابط متغیرها با ماتریس همبس���تگی بررس���ی ش���د، جدول »ش���ماره 2«، روابط 

همبس���تگی بین مؤلفه های طالق عاطفی با مؤلفه های هوش هیجانی و سالمت معنوی را 

نشان می دهد.
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جدول شماره 3: نتایج تحلیل رگرسیون نقش مؤلفه های هوش هیجانی در پیش بینی مؤلفه های طالق عاطفی

ک BBetatpRR2متغیر پیش بینمتغیر مال

کنش عاطفی وا

2/570/01-0/21-0/10-تنظیم هیجانی

0/030/081/050/290/170/02ارزیابی هیجانی

0/00010/00010/0030/99بهره بری هیجانی

آمیزش عاطفی

0/001 2/76-0/22-0/12-تنظیم هیجانی

0/020/040/550/580/240/06ارزیابی هیجانی

0/860/38-0/06-0/04-بهره بری هیجانی

منابع و قدرت

2/100/03-0/17-0/08-تنظیم هیجانی

0/020/050/700/480/120/01ارزیابی هیجانی

0/040/070/930/35بهره بری هیجانی

مشکالت جنسی

2/780/001-0/22-0/12-تنظیم هیجانی

0/030/060/820/410/170/03ارزیابی هیجانی

0/040/060/800/42بهره بری هیجانی

1/970/040/120/01-0/12-0/17-هوش هیجانیطالق عاطفی

به منظور بررس���ی فرضیه اول پژوهش درباره نقش مؤلفه های هوش هیجانی در پیش بینی 

مؤلفه ه���ای ط���الق عاطفی زوجین از روش آماری رگرس���یون همزمان اس���تفاده ش���د. نتایج 

که جدول »شماره  این تحلیل در جدول »ش���ماره 3«، نش���ان داده ش���ده اس���ت. همانگونه 

3« نش���ان می دهد از بی���ن زیر مؤلفه های هوش هیجانی، تنظی���م هیجانی نقش معناداری 

 )b =0-/17، P >0/03( و منابع و قدرت )b=-0/21،P >0/01( کنش عاطف���ی در پیش بین���ی وا

دارد. همچنین تنظیم هیجانی با ضریب خطای 01% نقش معناداری در پیش بینی آمیزش 

عاطفی )b =-0/22، P>0/001( و مشکالت جنسی )b= 0-/22،P >0/001(. عالوه بر این نتایج 

کلی پیش بینی کننده طالق  که هوش هیجانی به صورت  تحلیل رگرسیونی بیانگر این است 

  .)b =-0/12، P>0/04( عاطفی است
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ج���دول ش���ماره 4: نتای���ج تحلیل ه���ای رگرس���یونی نق���ش مؤلفه ه���ای س���المت معن���وی در پیش بین���ی 
مؤلفه های طالق عاطفی

ک BBetatpRR2متغیر پیشبینمتغیر مال

انتقاد و سرزنش
0/030/070/980/320/290/08سالمت مذهبی

4/490/001-0/140/33-سالمت وجودی

سکوت و جبهه گیری
0/080/192/620/0010/310/10سالمت مذهبی

5/390/001-0/40-0/18-سالمت وجودی

کنش عاطفی وا
0/0070/020/300/760/290/08سالمت مذهبی

4/110/001-0/31-0/10-سالمت وجودی

آمیزش عاطفی
1/240/210/310/10-0/09-0/03-سالمت مذهبی

3/370/001-0/25-0/09سالمت وجودی

منابع و قدرت
0/0050/010/230/810/240/05سالمت مذهبی

3/290/001-0/25-0/08-سالمت وجودی

فقدان و افسردگی
0/060/141/980/040/380/14سالمت مذهبی

6/280/001-0/45-0/20-سالمت وجودی

زاویه سوم
0/010/060/900/360/310/09سالمت مذهبی

4/720/001-0/35-0/10-سالمت وجودی

کردن محدود 
0/070/151/930/050/140/02سالمت مذهبی

2/230/02-0/17-0/09-سالمت وجودی

مشکالت جنسی
0/020/060/870/380/310/09سالمت مذهبی

4/700/001-0/35-0/13-سالمت وجودی

4/310/0010/250/06-0/25-0/05-سالمت معنویطالق عاطفی

برای بررسی فرضیه دیگر پژوهش در زمینه نقش مؤلفه های سالمت معنوی در پیش بینی 

مؤلفه ه���ای طالق عاطفی زوجین از روش تحلیل آماری رگرس���یون همزمان اس���تفاده ش���د. 

نتایج این تحلیل در جدول »شماره 4« ارائه شده است. نتایج این جدول بیانگر این است که 

 ،P  0>/02( سالمت وجودی با ضریب خطای 05% نقش معناداری در پیش بینی محدود کردن

b= 0-/17( دارد و ب���ا ضری���ب خطای 01% نقش معن���اداری در پیش بینی مؤلفه های انتقاد و 

کنش عاطفی  سرزنش )b= 0/33 ، P>0/001(، سکوت و جبهه گیری )b =0 -/40، P>0/001(، وا

 ،P>0/001( منابع و قدرت ،)b 0=-/25 ،P  >0/001( آمی���زش عاطف���ی ،)b= 0-/31 ، P>0/001(

b =0-/25(، فقدان و افسردگی )b  =0 -/45 ،P>0/001 (، زاویه سوم )b= 0-/35 ،P>0/001( و 

مش���کالت جنس���ی )b =0-/35 ،P>0/001( دارد.  بعد دیگر سالمت معنوی، سالمت مذهبی 
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 ،P>0/04( که با ضریب خطای 05% نقش معناداری در پیش بینی فقدان و افسردگی اس���ت 

کردن )b =0/15 ،P>0/05( دارد و با ضریب خطای 01%  نقش معناداری  b= 0/14( و محدود 

در پیش بینی س���کوت و جبهه گی���ری )b =0/19 ،P>0/001( دارد. در نهایت س���المت معنوی 

کلی نقش معناداری در پیش بینی طالق عاطفی )b =0-/25 ، P>0/0001( دارد. به صورت 

4. بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی طالق عاطفی بر اساس هوش هیجانی و سالمت معنوی 

گرفت. نتایج تحلیل رگرس���یونی همزم���ان در ارتباط با پیش بین���ی طالق عاطفی بر  ص���ورت 

ک���ه هوش هیجانی ب���ه طور معن���اداری پیش بینی کننده  اس���اس هوش هیجانی نش���ان داد 

طالق عاطفی است. نتایج این پژوهش با یافته های دوکانه ای فرد و همکاران )1394(، رجبی 

گانت و هم���کاران )2013(، فوران و همکاران )2012( همس���و  و هم���کاران )1393(، دهک���ردی ) 1391(، 

گلمن1، هوش هیجانی توانایی  که براساس نظریه  گفت  اس���ت. در تبیین این یافته می توان 

ابراز صحیح هیجان، اس���تفاده از هیجان برای تس���هیل افکار، فهم هیجان خود و دیگران و 

کرانزلر.، و آلگینا2،  مدیریت هیجان برای ارتقای رفتار سازگار و رشد شخصی را فراهم می آورد )روسن.، 

2009(. بنابرای���ن، افراد با هوش هیجانی باال توانایی بیش���تری در درک همس���ر، بروز عواطف و 

که سبب توانایی اداره  احساس���ات، پیش بینی احساسات و هیجانات خود و همسر را دارند 

کنترل تکانه ها در میان آنها می شود.  مطلوب خلق و خو، وضع روانی و 

همچنی���ن هوش هیجانی باال به ایجاد فضای مناس���ب برای تالقی و تبادل احساس���ات 

کمک می کن���د تا هن���گام مواجهه با مش���کالت، رویدادهای  و عواط���ف می���ان خود و همس���ر 

کنند. عالوه بر این،  کارآمدتری استفاده  اس���ترس زا و اختالفات زناشویی از روش های مؤثر و 

هوش هیجانی به افراد کمک می کنند تا به موقع و به اندازه نسبت به همسر، عالقه و محبت 

کیفیت زندگی  کاه���ش بدبینی و باال رفتن س���طح رضای���ت و  ک���ه باعث  خ���ود را اب���راز نمایند 

که هوش هیجانی پایین دارند، تشخیص و چرایی  زناش���ویی می شود. از طرف دیگر افرادی 

هیجانات خود و دیگران برای آنها مش���کل اس���ت یا نمی توانند هیجان متناسب با موقعیت 

1. Golman
2. Rossen, Kranzler & Algina
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از خود نش���ان دهند. این موضوع زمینه س���از هیجانات منفی دیگر و رفتارهای نامتناسب با 

که س���بب تشدید اختالفات بین زوجین، تیره ش���دن روابط بین آنها و در  موقعیت می ش���ود 

نهایت طالق عاطفی خواهد شد. 

که از بین  نتایج تحلیل رگرس���یون در زمینه مؤلفه های طالق عاطفی، بیانگر این اس���ت 

کنش عاطفی، آمیزش  مؤلفه های هوش هیجانی فق���ط تنظیم هیجانی پیش بینی کننده وا

عاطفی، منابع و قدرت و مشکالت جنسی است. در تبیین نقش پیش بینی کنند گی تنظیم 

که تنظیم هیجان، به عنوان فرآیند ش���روع، نگهداری، تعدیل کننده  گفت  هیجانی می توان 

اتفاق���ات، ش���دت ی���ا میزان اب���راز احساس���ات درون���ی و فرآینده���ای فیزیولوژیک���ی مربوط به 

کنش های عاطفی ف���رد را در فرآیند  ک���ه وا هیجانات تعریف ش���ده اس���ت )نوی���ل1.، و همکارن، 2010( 

که زوجین با حوادث منفی مانند  تحقق  اهداف بر عهده دارد )کریم بهرام.، و همکاران، 1393(. زمانی 

ک ش���ده روبه رو می ش���وند، ممکن است  خش���م ناش���ی از اختالفات، ناامیدی و خیانت ادرا

کنند و دیگری را س���رزنش و با نس���بت دادن اس���نادهای  ب���رای توجیه رفتارهای خود تالش 

که منجر به چرخه معیوب رفتاری می ش���ود، تنظیم هیجانی به افراد این  کنند  منفی تحقیر 

کنند، همچنی���ن تنظیم هیجان در هر یک از  که از حالت های منفی فرار  ام���کان را می ده���د 

که به رفتارهای ارتباطی  کاهش برانگیختگی هیجانی خود و همسر می شود  زوجین س���بب 

مؤثر برای بازس���ازی روابط آس���یب دیده و حل اختالفات زیربنایی منجر می شود )بلوچ.، هاس.، 

و لوینس���ون2، 2014(. همچنین تنظیم هیجانی س���بب حساس���یت افراد نس���بت ب���ه عواطف خود 

و همس���ر و س���ازگاری مثبت در مقابل فش���ارها و تنش ها می ش���ود. در مقابل، عدم تنظیم یا 

دش���واری هیجانی س���بب حساس���یت باال یا آس���یب پذیری به محرک هیجان���ی و اغراق آمیز 

که به ناتوانی فرد در استفاده از راهبردهای  بودن پاس���خ هیجانی می ش���ود )میکائیلی منیع، 1392( 

ارتباط���ی مناس���ب برای پیش���گیری از تعارضات و حل مش���کالت منجر می ش���ود. همچنین 

که  ضع���ف در تنظیم هیجانی ناتوانی در پاس���خگویی به هیجانات همس���ر را ب���ه دنبال دارد 

باعث پاسخ های نامناسب، سردی در روابط و بحران های عاطفی می گردد.

ه���دف دیگ���ر پژوه���ش حاضر بررس���ی نقش س���المت معن���وی در پیش بینی ط���الق بود. 

1. Newhill
2. Bloch, Haasen & Levenson,
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که س���المت معن���وی پیش بینی کننده  نتای���ج تحلیل رگرس���یون همزمان، بیانگر این اس���ت 

طالق عاطفی اس���ت. نتایج این پژوهش با یافته های نریمانی و همکاران )1394(، محمدی و 

همکاران )1393(، صدیقی و همکاران )1393(، پری )2015(، مارشال )2013( و فینچم و همکاران )2011( 

همس���و است. نتایج این مطالعات بیانگر نقش مذهب و معنویت در زندگی زناشویی است. 

که نش���ان می دهد بین رضایت  از ط���رف دیگ���ر، نتایج این پژوهش با یافته های رانگل1 )2013( 

زناش���ویی و معنویت ارتباط معناداری وجود ندارد، همسو نیست. در تبیین این رابطه باید 

که س���المت معن���وی با ارتباط هماهنگ میان افراد، ثب���ات در زندگی، صلح و ارتباط با  گفت 

که باعث ارتباط ضابطه مند میان همسران و عملکرد  خود، خدا و جامعه مشخص می شود 

که تمرکز معنویت بر مفهوم و فلسفه زندگی است  مطلوب آنها می شود. همچنین از آنجایی 

کید می کند )هس���یاو.، چیانگ.، و چین2،  )رانگل، 2013( و بر ویژگی هایی مانند عزت نفس و امیدواری تأ

2010( به نظر می رس���د باعث ش���کل گیری عشق، احترام، ش���ادی، آرامش درونی و جهت گیری 

کمک می کند هنگام مواجهه با مش���کالت زناشویی و رخدادهای  که به فرد  زندگی می ش���ود 

که  بیرونی به دنبال معنا و مفهوم، تحمل سختی ها و یافتن راهی برای پویایی زندگی باشد 

کاهش پرخاش���گری، تعارضات و اختالفات زناشویی می شود. از طرف  چنین نگرشی باعث 

که به خطر افتادن این بعد،  دیگر س���المت معنوی، بعد چهارم سالمت شناخته شده است 

فرد را به اختالالت روحی مانند احساس تنهایی و از دست دان معنا در زندگی مبتال می کند 

ک���ه ناس���ازگاری در زندگی را به دنب���ال دارد )نریمانی.، و هم���کاران، 1394(. از این رو، س���المت معنوی 

پایین، باعث به وجود آمدن ناتوانی در تحمل و حل مش���کالت زناشویی، احساس پوچی و 

سردرگمی، ناتوانی در روابط عاطفی رضایت بخش و در نهایت طالق عاطفی می شود.

در زمین���ه پیش بین���ی مؤلفه های طالق عاطفی بر اس���اس مؤلفه های س���المت معنوی، 

ک���ه س���المت وج���ودی پیش بینی کنن���ده همه  نتای���ج تحلی���ل رگرس���یون بیانگ���ر این اس���ت 

مؤلفه ه���ای طالق عاطفی اس���ت. در زمینه نقش س���المت وج���ودی در پیش بینی فقدان و 

افسردگی، نتایج این مطالعه با یافته های رینولد، ویلسون و دیستلبرگ3 )2016( همسو است؛ 

1. Rangel
2. Hsiao, Chiang  & Chien
3. Reynolds, Wilson & Distelberg
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که معنویت پیش بینی کننده افس���ردگی زوجین است.  نتایج این مطالعات نش���ان می دهد 

در تبیین ارتباط نقش س���المت وج���ودی در پیش بینی مؤلفه های ط���الق عاطفی می توان 

که نشان دهنده  که با توجه به اینکه سالمت وجودی عنصری روانی - اجتماعی است  گفت 

کجا تعلق دارد، است )حیدرزادگان.،  کجاس���ت، چه می کند و به  کیس���ت،  احس���اس فرد از اینکه 

کوچکزای���ی، 1394( س���بب می ش���ود افراد حتی در هنگام تعارضات زناش���ویی ب���ه دنبال رضایت  و 

از روابط زناش���ویی، معنای زندگی و رضایت از زندگی باش���ند. همچنین س���المت وجودی بر 

نگرانی های اجتماعی، روانی، چگونگی س���ازگاری افراد با خ���ود و دیگران و حفظ یکپارچگی 

که تالش های افراد را برای س���ازگاری، حفظ روابط بین  کید می کند )حس���ینی.، و همکاران، 1393(  تأ

کاهش تعارضات زناش���ویی در پ���ی دارد و باعث همدلی و  ش���خصی، حفظ احترام متقابل و 

صمیمت در خانواده می ش���ود )رنس���فیلد و آرمان1، 2012(. از سوی دیگر، ضعف در سالمت وجودی 

با ناتوانی در دستیابی به هدف و معنای زندگی، ناتوانی در تحمل و حل مشکالت زناشویی 

همراه اس���ت. همچنین ممکن است افراد دارای سالمت وجودی ضعیف، هنگام تعارضات 

که به نادیده گرفتن دیدگاه ها، مسائل  زناشویی بیشتر به دنبال منافع و سود شخصی باشند 

همسر و در نتیجه افزایش اختالفات و سرد شدن روابط همسران منجر می شود.

در زمین���ه پیش بین���ی مؤلفه ه���ای طالق عاطفی بر اس���اس مؤلفه دیگر س���المت معنوی 

یعنی، س���المت مذهبی، نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر نقش سالمت مذهبی در پیش بینی 

کردن است. در ارتباط با نقش مذهب در  سکوت و جبهه گیری، فقدان و افسردگی و محدود 

کیم-گودوین2 )2011(  پیش بینی فقدان و افس���ردگی نتایج این مطالعه با یافته ه���ای فوکس و 

که مذهب پیش بینی کننده افس���ردگی در زنان اس���ت، نتایج تحقیقات  که بیانگر این اس���ت 

که نش���ان دهنده ارتباط منفی  صالح���ی و مس���لمان )1394( و طهران هدی و هم���کاران )1388( 

معنادار بین افس���ردگی و نگرش مذهبی در دانش���جویان است، همس���و است. در تبیین این 

که  یافته، آموزه های دینی بر اس���تدالل، پرهیز از پرخاش���گری، س���کوت و تغافل )در صورتی 

س���بب فروپاش���ی و بی نظمی خانواده نشود( )محصص، 1392(، بخش���ش میان خود و دیگران به 

کید می کند )زهتاب نجفی.، درویزه.، و پیوس���ته گر، 1390(.  کینه نس���بت به هم تأ ویژه همس���ر و نداش���تن 

1. Rehnsfeldt  & Arman
2. Fox  & Kim-Godwin
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که س���المت مذهبی دارند، هنگام مواجهه با مش���کالت زمینه ساز درگیری  بنابراین، افرادی 

و اختالف همس���ران، از اس���تدالل و منطق و در صورت خطای همس���ر از بخش���ش اس���تفاده 

کل هستی  می کنند. همچنین در همه اعمال و باورهای عمیق مذهبی، وحدت و یکانگی با 

که باعث نش���اط، امیدواری و  ک���ه خداوند محور و پش���تیبان همه آنهاس���ت  دیده می ش���ود 

آرامش درونی در همس���ران می ش���ود و به رفتارهای مهربانانه همس���ران نسبت به همدیگر، 

کیفیت ارتباطی بهتر میان  پذیرش نظر دیگری، صبر در برابر مش���کالت، رفتارهای انس���انی و 

گرایش���ات و اعمال مذهبی زوجین و انجام  همس���ران منجر می ش���ود. همچنین شباهت در 

کمک می کند. از طرف  فعالیت های مذهبی مش���ترک، به بهبود الگوهای تعاملی زناش���ویی 

دیگر، ممکن اس���ت عدم برخورداری افراد از س���المت مذهبی با احس���اس پوچی، بی کسی، 

بی پناه���ی، ناامی���دی، ترس و اضطراب همراه اس���ت )صالح���ی.، و مس���لمان، 1394(. این نوع نگرش 

هنگام مواجهه با مشکالت زندگی و تعارضات زناشویی بر روابط فرد و همسرش اثر می گذارد 

که سبب تشدید اختالفات و تعارضات زناشویی می شود.

کنترل متغیره���ای تعدیل گر فرهنگی و  پژوه���ش حاضر ب���ا محدودیت هایی مانند ع���دم 

که تعمیم نتایج را به سایر شهرها و فرهنگ ها با مشکل مواجه می کند.  اجتماعی همراه بود 

گرفتن متغیرهای  کشور با در نظر  بنابراین، پیشنهاد می شود این پژوهش در سایر شهرهای 

فرهنگی و اجتماعی انجام شود. همچنین با توجه به نقش هوش هیجانی و سالمت معنوی 

در پیش بینی طالق عاطفی، پیش���نهاد می شود با استمداد از هوش هیجانی، قابلیت های 

کاهش تعارض���ات و نارضایتی های  آن، معنوی���ت و مذه���ب، برنامه ه���ای مداخله ای ب���رای 

زناشویی، اثرات آنها بر زندگی زوجین و طالق عاطفی و قانونی اجرا شود. 
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