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 چکیده

روش پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش )هوش هیجانی و هوش معنوی( با اعتیاد جنسی زوجین صورت پذیرفت. 

که با توجه  بودند 1398جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین شهر رشت در سال  بود. یو از نوع همبستگ یفیپژوهش توص یاجرا

برای  بود. نفر 110انتخاب نمونه استفاده شد. حجم نمونه  برای دسترسدر یرگیپژوهشگر، از روش نمونه هایتیبه محدود

 یهاپژوهش با روش یهاداده اعتیاد جنسی استفاده شد. ها از ابزارهای هوش هیجانی، هوش معنوی و مقیاسآوری دادهجمع

هوش هیجانی و هوش معنوی  نیداد که بها نشانافتهیشدند.  لیو تحل هیچندگانه تجز ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیضر

معنوی در  داد که هوش هیجانی و هوشبا اعتیاد جنسی رابطه معناداری وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان

توان نتیجه گرفت که هوش بنابراین می (.>05/0p)کنند بینی میاز واریانس اعتیاد جنسی را در زوجین پیش 57مجموع 

 بینی آن را دارد.هیجانی و هوش معنوی در زمره متغیرهای مرتبط با اعتیاد جنسی بوده و توانایی پیش

 .: هوش هیجانی، هوش معنوی، اعتیاد جنسیکلمات کلیدی
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 مقدمه

تجلی  یبرا نهیزم نیترو مهم نیتریشود و اصلیم لیآن خانواده تشک قیاست که از طر یمراسم مذهب کیازدواج 

. د در بهبود سالمت روان مؤثر باشدتوانیم یجنس تیاست که در آن رضا یو روابط اجتماع تیمیصم ریتأث ،عملکرد

 یخوشبخت لیدال نیتراز مهم یکیاست، اما ممکن است  یمربوط به روابط جنس یتنها تا حد ییزناشو یزندگ اگرچه

شکست و فقدان  ت،یاگر قانع کننده نباشد، منجر به احساس محروم رایباشد، ز ییزناشو یدر زندگ یعدم خوشبخت ای

 (.2018 ،1ممزیو ک یشود )مورگان، دورتسچیم ادهخانو یفروپاش جهیدر معرض خطر( و در نت ی)سالمت روان تیامن

در این میان مفهوم اعتیاد جنسی در طول دو دهه گذشته برای توصیف کسانی به کار رفته که به صورت وسواسی در 

شود )سادوک شان را ارضاء کنند رفتارشان مختل میهای جنسیپی تجارب جنسی هستند و اگر نتوانند تکانه

ها به میزانی است اثرات مخرب ناشی از کنش جنسی آن ند کهدر واقع معتادان جنسی افرادی هست(. 2،2007وکاپالن

برخی از  (.3،2011)کایال اندتوان کنترل بر آن را از دست دادهکنند و عمالً بیات بسیار دردناکی را دریافت میکه تجر

شدید رفتار فردی پیامدهای قانونی طبی و بین -2رل رفتار جنسی خارج از کنت -1عالئم اعتیاد جنسی عبارتند از: 

تداخل رفتار جنسی  -5تخیالت جنسی  وسواس فکری و -4کوشش مکرر برای متوقف کردن رفتار جنسی  -3جنسی 

 (.1392،و برزگر نظیری )رضایی، عباسی، د عمومی و اجتماعیبا کارکر

فری و السر  تحقیقات در زمینه اعتیاد جنسی بسیار محدود است و آمارهای صریح ناچیزی در این زمینه وجود دارد.

درصد  50تا  40شود اعتیاد جنسی دارند که حدس زده میدرصد  از بالغین در جامعه آمریکا  10تا  6اعالم کردند که 

نشناختی و اعتیاد جنسی همچنین با انواع مختلفی از اختالالت روا .(2010)فری و السر، این افراد زنان هستند

 70درصد معنادین جنسی از اختالالت اضطرابی،  40آن است که  نشانگرباشد. تحقیقات آیند میپزشکی همروان

درصد اجبار در  13درصد ازاختالالت خوردن و  32درصد سوء مصرف مواد مخدر،  50-30درصد اختالالت خلق، 

ی براساس نتایج برخ (.4،2007هابرمن، برنر و هیل ،)بریکن برنددرصد از قماربازی اجباری رنج می 5خرج کردن و 

گردد که این امر عالوه بر زوجین، سالمت وجین باعث کاهش رضایت زناشویی میها، اعتیاد جنسی در بین زشپژوه

هرگونه نارسایی در روابط جنسی زوجین، تأثیر  ،اندازد. به عبارت دیگرروانی دیگر اعضای خانواده را نیز به خطر می

سازی زندگی و روابط مشود.از این رو سالبه فروپاشی خانواده میند و منجر کطلوبی در زندگی زناشویی ایجاد مینام

                                                           
1 . Morgan, Durtschi & Kimmes 

2 . Sadock & Kaplan 

3 . Kailla  

4. Briken , Habermann , Berner & Hill 
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؛ صمدی فرد و 2016داشت)حسینی و نجفی، ثبتی را در جامعه به دنبال خواهدگمان تأثیرات مزناشویی بی

 (.1397نریمانی،

ذهن انسان  ره کرد.معنوی اشاهیجانی و هوشتوان به هوشگذار در اعتیاد جنسی زوجین، میراز عوامل احتمالی  تأثی

و سازگار با  یراض ،و از خود  یموفق و عالیی هانهیزم کیشود فرد در  یاز هوش است که باعث م یانواع مختلف یحاو

آن، هوش هیجانی دسته ای از استعدادها و مهارت های غیرشناختی  -از دیدگاه بار (.2016 ،1ویباشد )چان و س گرانید

های محیطی افزایش دهد. هوش یت در مقایسه با فشارها و محدویتدستیابی به موفقاست که می تواند فرد را در 

چه  یجانیهوش ه(. 2012هیجانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت زندگی فردی است ) کیمیایی، رفتار و سلطانی فر،

، 2زیو ر سبرگیهمراه است )ز یاحساسات شخص میو تنظ تیریمد ییبا توانا ،یو چه از لحاظ تجرب یاز لحاظ نظر

امطلوبی بر زندگی های هیجانی همسران در کنار عوامل متعدد دیگر آثار نبدیهی است که نقص در مهارت (.2019

گذارد. شواهد پژوهشی نشان داده است که مهارت عاطفی و هیجانی توان تحمل فشارهای روانی مشترک آن ها می

ر روابط زناشویی دارد. مهارت دی در تداوم وسازگاری دهد و نقش بسزایش میو حل مشکالت روزانه را افزایزندگی 

دهد است. مفهوم هوش هیجانی نشان میشویی موفق و سازگارانه معرفی شدههیجانی از ضروریات یک زندگی زناهوش

طالبی ) یابند هوشی یکسان ممکن است به درجات بسیار متفاوتی از موفقیت در زندگی دستبا بهرهکه چرا دو نفر 

کوهان  ،ی) کامران پور، طراحیعملکرد جنسدر  یجانیدهند که هوش هیها نشان میبررس جینتا (.1391وغباری بناب، 

و  یرضو ،یاسد یبن؛ 2010اکبردهکردی، علی ؛2018 ،یدهنو یو محب ی)رحمت یجنس تی(، رضا2019زاده،یو عل

مهر و  ی)محمدیاز زندگ تیرضا ،(1392،رمضان زاده و پور عباس ،ینادر ،یحسنرضایت زناشویی ) (،1391،یجرف

و  اینیمقدم، صالح ی؛ بهبود2016،یو کاظم دی؛ شه3،2016یرد-رام و پرامد-راقو ؛ مانجلو،2017،ملکباغ

رابطه  تیفیک و (2015 ،و حسن زاده انییرزایقرهاجلو، م یامام) ییبهبود و استحکام روابط زناشو، (2016،ییرضا

 است. ینقش محور یدارا (1396 ،یو محمد یعیشف ؛2013، 4متهوس و کلودا دنر،ی)ز ییزناشو

هوش معنوی عامل اصلی و راهنمای  .مطرح کرد« هوش معنوی»، سازه جدیدی را با عنوان 2009در سال  5ایمونز

دیگران، آنچه را که صحیح است انتخاب کند عالوه بر آگاهی عمیق از خود و رفتار انسان است، این به افراد کمک می

کنند و ابزاری برای کمک به افراد در تنظیم موفقیت در زندگی باشند. هوش معنوی رفتارهای خوب مانند شفقت، 

و  یانیآشتیتحف، دختنیحس (.2014کند )بلغان آبادی، غفرانی و عبد خدایی، همدلی، خرد و تحمل را تقویت می

پرداختند و  ییزناشو تیو رضا یزندگ تیفیبا ک یمعنو یستیو بهز یرابطه هوش معنو یسبه برر (1392)تقی زاده 

رابطه مثبت و  ییزناشو تیو رضا یزندگ تیفیبا ک ،یمعنو یستیو بهز یهوش معنو نیکه ب افتندیدست جهینت نیبه ا

رابطه مثبت دارند  ییزناشو تیبا رضا یجانیو هوش ه ی( نشان داد که هوش معنو1393) شیمعنادار وجود دارد. بخشا

 .کند ینیبشیرا پ  ییزناشو تیتواند رضایم  یاز هوش معنو شتریب یجانیهوش ه و

                                                           
1 . Chan & Siu 

2 . Zysberg & Raz 

3 . Manjula, Raghu Ram & Pramod Reddy 

4 . Zeidner, Kloda & Matthews, 

5 . Emmons 
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از جهات مختلفی دارای اهمیت است که ازآن جمله می توان به در این زمینه با توجه به اهمیت موضوع، انجام مطالعه 

 فروپاشی ازدواج، روابط خانوادگی، مشکالت اجتماعی و شغلیتوجه به ماهیت اعتیاد جنسی و عواقب ناشی از آن مانند 

د جنسی در بینی اعتیابنابراین، پژوهش حاضر با هدف پیش(. 1397صمدی و نریمانی،؛  1،1990اشنایدر)اشاره کرد 

هیجانی با هوش» های تحقیق عبارت از ت. فرضیهمعنوی صورت پذیرفهیجانی و هوشبین زوجین بر اساس هوش

 بود.« هوش معنوی با اعتیاد جنسی رابطه دارد»و « جنسی رابطه دارد اعتیاد

 

 روش

ت در سال شهر رش نیزوج هیآن را کل یبود و جامعه آمار ی( از نوع همبستگیشیرآزمای)غ یفیمطالعه توص نیروش ا

ونه استفاده انتخاب نم یدسترس برادر یریگپژوهشگر، از روش نمونه یهاتیداد که با توجه به محدودلیتشک 1398

رسی شد تا به بر گذاری ونمره انهمسر نفر از 300 اعتیاد جنسی مقیاساول فقط  همرحل در. بود نفر 300شد. حجم نمونه 

انگین بود به عنوان یک انحراف استاندارد باالتر از می اعتیاد جنسی مقیاسآنها در  هکه نمرافرادی هدفمند،  گیریروش نمونه

کننده رکتش 110همین طریق  قرار دارند، به اعتیاد جنسیپذیری بیشتری نسبت به که در معرض آسیب افرادی انتخاب شوند

 .نهایی انتخاب شدند هبه عنوان نمون
ک در نظر مال ریبه عنوان متغ یجنس ادیو اعت نیبشیپ ریبه عنوان متغ یومعنو هوش یجانیههوشپژوهش در این 

مکان  ریسا و هاانجمنها، )پارک شهر رشت ی عمومیهاژوهش، به مکانپ یو اجرا یانتخاب نمونه آمار یشد. برا گرفته

به شرکت  لیکه تما یدسترسدر نیوجو از ز دیگرددر آنجا وجود داشت( مراجعه نیکه امکان حضور زوج یعموم یها

 9داقل حورود به پژوهش شامل ساکن شهر رشت، طول مدت ازدواج  یارهایشد. مع تیدر مطالعه داشتند، جلب رضا

کاری با معیار خروج نیز شامل ادامه هم به شرکت در پژوهش بود. لیسال و تما 50تا  20 نیب یماه، دامنه سن

 پژوهشگران بود.

 پژوهش ابزار

 یو براساس الگو 1998شوت توسط شوت و همکاران در سال  یجانیهوش ه مقیاس شوت: یجانیهوش ه مقیاس

 3 اسیمق نیباشد. ایم یفیجمله توص 33شامل  اسیمق نی( ساخته شد. ا1990)2یو سالوو ریما یجانیهوش ه هیاول

لفه ؤو م 13،14،16،17،20،23،26،27،30،31 یهاکه شامل سوال جانیه میلفه تنظؤم مولفه دارد که عبارتند از:

 جانیاز ه یبردارلفه بهرهؤو م 3،4،9،10،11،15،18،19،22،25،29،33 یهاالؤکه شامل س جانیه انیو ب یابیارز

 کیهر جمله در  مخالفت خود را با ایدرجه توافق  یآزمودن باشد.یم 1،2،5،7،8،12،21،24،28 یهاالژکه شامل س

به  33، 28، 5 یهاکند، البته جملهی، انتخاب م 5تا کامالً موافق : 1که از کامالً مخالف: کرتیل یانهیپنج گز اسیمق

 165و  45شوت   یجانیههوش یخودگزارش اسیحداقل و حداکثر نمره در مق شوند.یم یگذارصورت معکوس نمره

کل  یبک برا مقیاسرا با  یفتراقا ییو روا 79/0و  88/0 بیکل نمونه به ترت ییایپا یپژوهش یدر ط یباشد. شهبازیم

 (.2007،بشارت ) به دست آورد -03/0نمونه 

                                                           
1 . Snayder 

2 . Mayer JD, Salovey 
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 میتنظ کرتیل اسیساخت که بر اساس مق نهیگز 17( با 2004را نازل) یمعنوهوش اسیمق :یهوش معنو مقیاس

 هیته نهیگز 45و در فرم کوتاه با  83را در فرم بلند با  کپارچهی یهوش معنو اسی( مق2007)1ریآمرام و درا شده بود.

ساخته و  انیدانشجو ی( برا1388)یو عرب عامل یریشمتوسط عبداهلل زاده، ک یسوال 29آزمون  نیا رانیکردند. در ا

نظر که سوال ها با  یصور ییمحتوا ییعالوه بر روا ییروا یبررس یبود، برا89/0 مقیاس نیا ییایهنجار شده است. پا

آزمون به  نیبود. در ا 30/0 یسوال ها باال هیکل یاستفاده شد و همبستگ زین یشد، از تحلل عامل دییمتخصص ها تا

شود  یسه و موافقم چهار و به کامالً موافقم نمره پنج داده م یو مخالفم دو و به تا حدود کیکامالً مخالفم نمره  نهیگز

 (.1388است) عبداهلل زاده و همکاران، 145تا  29و دامنه نمرات 

 10و از  دیگرد یطراح یبه رابطه جنس ادیجهت سنجش اعت  2کرنزبار توسط  نیابزار اول نیا :یجنس ادیاعت اسیمق

بدهد،  ریپاسخ خ 7و  6-4-3-2-1به سواالت  یاست. چنانچه آزمودنشده لیتشک ریو خ یسوال در به صورت پاسخ بل

فوق  وهیبا ش ریو چنانچه مغا دینما یم افتینمره در کی زیبدهد، ن یپاسخ بل 10و  9_8-5 التنمره و اگر به سوا کی

 یجنس ادیدهنده اعتباشد و نمره باالتر نشانیم 10صفر تا  نیب اسی. دامنه نمرات مقدینمایم افتیباشد، نمره صفر در

 تیجمع یاعتبار آزمون برا زانیاست. مشده ارشگز 70/0 یآزمون توسط سازندگان آن، باال ییایافراد است. پا نیدر ب

زن و مرد به فاصله سه  یها یآزمودن یوابسته، برا یداده ها نیب رسونیپ یهمبستگ بیبه روش محاسبه ضر یرانیا

 یخصصان با محاسبه همبستگمت لهیبه وس یصور ییروا دییابزار پس از تأ ییروا نیبه دست آمد. همچن 92/0 هفته

 (.2011) ذاهدیان، محمدی و سمانی،باشدیو اعتبار مطلوب آن م ییاز روا یکه حاک دیگرد محاسبه 72/0 رسون،یپ

با استفاده از  ینباطو در بخش آمار است اریو انحراف مع نیانگیم ،یبا استفاده از فراوان یفیها در بخش آمار توصداده

قرار گرفت.  لیو تحل هیمورد تجز  SPSSچندگانه در نرم افزار  ونیو رگرس ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیآزمون ضر

P< 0/05 نیه زوجپژوهش ب یدر مورد مسائل اخالق ن،یداده ها در نظر گرفته شد. همچن یداریبه عنوان سطح معن 

 شود.یفظ محو محرمانه بودن اطالعات  یاست و رازدارابزارها لحاظ شده لیدر تکم یشد که گمنام داده نانیاطم

 

 هایافته

ن به ترتیب در این مطالعه شرکت داده شدند. میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکت کنندگا انهمسرنفر از  110تعداد 

معنوی  هوش، 92/102±81/27 هوش هیجانیبود. میانگین نمرات متغیرهای پژوهش عبارت بود از:  81/3و  44/32

 . 58/6±73/2 اعتیاد جنسیو  13/22±74/88

پژوهش از آزمون  رابطه متغیرهای بررسی برای ،آزمون کولموگروف اسمیرنفها از طریق بودن داده نرمال ضهمفرو پس از تأیید

  (.1ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد )جدول 

 در همسران  متغیرهای پژوهش . ماتریس همبستگی1جدول 

 4 3 2 1 متغیر

    - هیجانیهوش  1
   - 72/0 هوش معنوی 2

                                                           
1 . Amram & Dryer 

2 . Carnes 
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  - -65/0 -73/0 اعتیاد جنسی 3

 

رابطه آماری  در همسران اعتیاد جنسی( با r=-65/0) هوش معنوی(، و r=73/0) هوش هیجانی بین 1با توجه به نتایج جدول 

 (. >05/0p)معناداری وجود داشت 

 چندگانه به روش همزماناز آزمون رگرسیون  متغیرهای پژوهشبراساس  همسران اعتیاد جنسیبینی پیش برایهمچنین 

 (.2)جدول  استفاده شد

 بر اساس متغیرهای پژوهشهمسران  اعتیاد جنسی بینیپیش. 2جدول

 R 2R B STE β T P-Value متغیرها

        مالک

 001/0 - - - - 56/0 74/0 اعتیاد جنسی

        بینپیش

 001/0 -92/5 -54/0 06/0 -03/0 - - هوش هیجانی

 001/0 -75/2 -25/0 08/0 -02/0 - - معنوی هوش

 پژوهش توسط متغیرهای اعتیاد جنسی همسران 56/0 دهد با استفاده از رگرسیون چندگانهنشان می 2جدول همانطور که نتایج 

را در همسران  اعتیاد جنسیتوانستند  -25/0 هوش معنویو   -54/0 هوش هیجانی، . با توجه به ضرایب بتاگردیدتبیین 

  (.>05/0p) کنند بینیپیش

 

 و نتیجه گیری بحث

 نیحاصل از ا یهاافتهیشد.  اجرا یجنس ادیبا اعت یو هوش معنو یجانیارتباط هوش ه یپژوهش حاضر با هدف بررس

 یهاافتهیوجود دارد.  یو معنادار یارتباط منف یجنس ادیبا اعت یو هوش معنو یجانیهوش ه نیداد که بپژوهش نشان

کوهان و  ،یطراح از جمله پژوهش کامران پور، یپژوهشگران قبل یهاافتهیبا نظرات و  همسو هشبخش از پژو نیا

زنان وجود دارد,  یو عملکرد جنس یجانیهوش ه نیب یااز آنجا که رابطه هاهای آن. طبق یافتهبود  (2019زاده )یعل

با . همچنین شود در نظر گرفته نیزوج یعامل موثر در بهبود عملکرد جنس کیبه عنوان  تواندیم یجانیهوش ه

و  یشاد یبرا هیجانیهوش آن ها به این نتیجه رسیدند که  دارد. یی( همسو2018) یدهنو یو محب یرحمتهای یافته

و کنترل احساسات و باال  ییشناسا ندیدر فرآ یمذهب یهاتیو رشد فعال یاست. توسعه اخالق یسالمت جامعه ضرور

 یریجلوگ یو اجتماع یاز اختالالت شخص یاریمذهب و اخالق از بس قت،یمهم است. در حق اریبس یجانیبردن هوش ه

است که با  لیدل نی. به همشودیها ماز زوج کیدر هر  ییهایناهنجار همنجر ب نیهمچن یجنس یتی. نارضاکندیم

 ،باالهیجانی و معنوی در افراد با هوش  ییو زناشو یفرد یزندگ تیفیو ک تیمطالعه و مطالعات مشابه، رضا نیا جینتا

 تیو رضا یجانیهوش ه نیرابطه ب نییبا هدف تع (2010) یدهکردیاکبریمطالعه عل نیا جینتا دییدر تا باالتر است.

 یپژوهش کوردووا، ج جینتا .داردوجود یرابطه مثبت و معنادار یجنس تیو رضا یجانیهوش ه نیداد که بنشان یجنس

در حفظ هیجان درک و ارتباط  ییکه توانا ینقش ژهیبوهیجانی  یتهامهار نقش ی( که با هدف بررس2005و وان )

 هیجان درک و ارتباط یی، نشان داد که توانا( انجام شدتیمیصم ندیخود بر فرا ری)از راه تاثکندیم یازدواج باز یسازگار

 یعملکرد جنس تواندیها مآن در زوج تیو تقوهوش هیجانی توجه به  .همسر مرتبط است وخود  ییزناشو یبا سازگار
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 تیشکا نیترجیو را نیبه عنوان اول نییپا یجنس لیمطالعه، تما نیبرد. در چند نیرا از ب یرا ارتقا داده و اختالالت جنس

( که نشان 1392)و پور عباس  رمضان زاده، ینادر ،یپژوهش حسن .(2009است) پاستور،در زنان گزارش شده یجنس

 یجنس تیدارند که شامل رضا ییزناشو تیدر رضا یدیموثر نقش کل یجانیه یهاو طرحواره یجانیداد که هوش ه

 است.

قرار  یرا مورد بررس یو معنو یجانیاش با هوش هو رابطه یجنس اعتیاد بود که یاز مطالعات محدود یکیمطالعه  نیا

و فقدان  یقانون ریارتباط غ یدر برقرار یتجربه اندک لیجوان به دل یهااز زوج یاریبس ق،یتحق نیا جیداد. با توجه به نتا

جامعه ما،  یو مذهب یفرهنگ طیبا توجه به شرا .برندیرنج م یانوادگخ یاز ضربه روح نه،یزم نیآموزش مناسب در ا

 یجنس تیرضا شیافزا یموثر در راستا یهابرداشتن گام زیو ن یمعنو یاطالعات یهابه سازمان یشتریتوجه ب دیبا

 هایبه نمونه جینتا مینبودن نمونه مورد مطالعه بود که امکان تعم یپژوهش تصادف نیا تیاز محدود .میها داشته باشزوج

فراهم  ییرا در سطح باال جینتا میامکان تعم ترعیوس اسیدر مق ییپژوهش ها نجاماست ا یهیبد .سازدیرا دشوار م گرید

مدل  کیو در قالب  یو به صورت علّ گرید تیدر جمع رهایمتغ نیا یآت هایپژوهش شودیم شنهادیخواهد ساخت. پ

خانواده استفاده کرد،  هاز ازدواج و مشاور شیمشاوره پ طهیپژوهش در ح نیا جیاز نتا توانی. مردیقرار گ یمورد بررس

 نیبه زوج ،یو هوش معنو یجانیهوش ه یارتقا نهیدر زم یآموزش یکارگاه ها یبرگزار قیشود از طر یم شنهادیپ

 را تجربه کنند. یبهتر یکمک شود تا عملکرد جنس
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