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 چکیده

دانشـگاه   متأهـل یري مذهبی و هوش اخالقی با تعهـد زناشـویی دانشـجویان    گ جهتبین  رابطهبررسی  باهدفمطالعه حاضر 
-اي یـري طبقـه  گ نمونـه سیستان و بلوچستان انجام گرفت. این پژوهش توصیفی همبستگی از نوع رگرسیون بود که به شیوه 

یري مذهبی گ جهتاز طریق سه پرسشنامه  1394دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال  متأهلنفر از دانشجویان  308تصادفی 
 ها داده) مورد مطالعه قرار گرفتند. 1997) و تعهد زناشویی آدامز و جونز (2005( کیل و لنیک)، هوش اخالقی 1950آلپورت (

هـا   مورد تحلیل قرار گرفتند. یافتـه  spss21 افزار نرماز طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک 
). ب) بین هوش اخالقی بـا  >01/0pمعناداري دارد (یري مذهبی با تعهد زناشویی رابطه مثبت و گ جهتبین  نشان داد : الف)

ي هـا  مؤلفـه یـري مـذهبی بیرونـی و درونـی و     گ جهت). ج) هر دو بعد >01/0pتعهد زناشویی رابطه مثبت و معناداري دارد (
ه بینی تعهد زناشویی برخوردار هستند. با توجـ  یشپي هوش اخالقی) از توان ها مؤلفهپذیري و بخشش ( یتمسئولدرستکاري، 

یـژه  و بـه ها توجه بیشتر به نقش باورهاي مذهبی و هوش اخالقی در افزایش تعهد زناشویی در تمامی نهادهاي جامعه  به یافته
 نماید. یمخانواده، آموزش و پرورش، آموزش عالی و رسانه ملی ضروري 

 ن و بلوچستان.یري مذهبی، هوش اخالقی، تعهد زناشویی، دانشجویان، دانشگاه سیستاگ جهت :واژگان کلیدي

                                                   
 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان   ١*

 دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی.دانشگاه تهران ٢**
 دانشجوي کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان ٣***

 



 مقدمه
بر این است کـه در واحـدهاي    ، باورکه تا کنون براي تعریف ازدواج سالم وجود داشته ییها بحثبا توجه به عمده 

 . تعهدحل تعارض و معنویت يها ، مهارتعاطفی ، تعهد، ارتباطیمیت: صمذیل موجود است ، عناصرزناشویی قوي
، و پایـدار اسـت(خانجانی وشـکی    بخـش  یترضـا  يها ازدواجکننده مهم براي  بینی یشپزناشویی بین همسران یک 

تعهـد در قبـال    ، احساسدهد یماز کارهایی که خانواده سالم انجام  یکی. )525:1393وهمکاران،  یگی، صفربیمیسل
، کننـد  یمـ  متعهد اعضا نه تنها خود را وقف آسایش و بهزیستی خانواده يها خانواده . دردیگر اعضاي خانواده است

زناشـویی باعـث    . تعهـد )54:1390(عسگري، پاشا و آذرکیش،کوشند یمدر رشد و تعالی هر یک از اعضاي آن  بلکه
 ).234:1388و محبی، ی، بهرام(شاه سیاهشود یمحفظ و بقاي ارتباط در زندگی زوجین 

ده و رفتـاري دوسـو گرانـه را    اما زوجینی که در مورد تعهد خود در قبال همسر و دیگران به بلوغ فکري الزم نرسی
ـ نتیجه این امر  غالباً و ازدواج و کار کردن با دیگران دچار مشکل خواهند شد ، درکنند یمتعقیب  خواهـد   وفـایی  یب

توجه به اهمیت تعهد در زندگی زناشویی در راستاي حفظ سالمت و  . با)234:1388و محبی، ی، بهرامبود(شاه سیاه
 یـژه و و بـه اقداماتی براي بهبود روابـط زناشـویی و خـانوادگی     ، ضرورتیجه جامعهبهداشت روانی زوجین و در نت

بـه اینکـه دینـداري و     . با توجه)18:1393(محمدي و همکاران،گردد یمافزایش میزان تعهد زناشویی زوجین مطرح 
از زنـدگی  مندي زناشویی به شمار می رونـد و تعهـد و رضـایتمندي     یتو رضاعوامل مهم تعهد  ، ازهوش اخالقی

از  . وشـود  یمـ زندگی زناشویی و خانواده  ، بهو باعث متعهد ماندن زوجین گردد یمبه دوام ازدواج  ، منجرزناشویی
روابط فـرا زناشـویی و خـارج از ازدواج     یريگ شکل ، باعثطرفی با عنایت به اینکه عدم تعهد زناشویی در ازدواج

مذهبی   یريگ جهتد شد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه که در نهایت منجر به طالق و جدایی خواه شود یم
 دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت. متأهلدانشجویان  متأهلو هوش اخالقی با تعهد زناشویی دانشجویان 

دو ویژگی عمده در نمونه مورد بررسی پژوهش وجود دارد که مطالعـه آن از اهمیـت بسـزایی برخـوردار       
 یـري گ شکلمراحل  ینتر حساساز این منظر مهم و حیاتی است که جزو  ی. جوانو دانشجو بودن بودن : جواناست

. کنـد  یممختلف رشد ایفا  مراحلشخصیتی به شمار آمده و نقش بنیادین در کیفیت زندگی در  هاي یژگیوو تحکیم 
چرا که دانشجویان از ارکان و اهمیت موضوع باالتر می رود  یت، حساسشود یم اضافهبه جوانی دانشجو بودن  یوقت

توجه  . باو تعالی هر کشور دارند یشرفت، پو نقش بسزایی در تحول شوند یماصلی نیروي انسانی کشورها محسوب 
تعهد زناشـویی   در مؤثر عوامل است که بررسی یعی، طبپیشرفت و تعالی جوامع ، دربه اهمیت نقش جوانان دانشجو

 مؤلفـه بـر اسـاس دو    متأهلباشد. هم چنین بررسی تعهد زناشویی دانشجویان  برخوردار اي یژهو اهمیت از این قشر
مورد مطالعه قـرار   اصالًمذهبی و هوش اخالقی در کشور خیلی کم و در دانشگاه سیستان و بلوچستان  یريگ جهت

والن سـئ به کلیه م تواند یم يا مطالعهبیانگر جنبه جدید و نوآورانه تحقیق باشد. نتایج چنین  تواند یمنگرفته است که 
آموزش عالی، سازمان ورزش و جوانـان و نهادهـاي مـذهبی کمـک نمایـد تـا        مؤسسات یژهو بهو دست اندرکاران 

و جلـوگیري از   هـا  زوجدوام زندگی زناشویی را بهتر بشناسـند و از آن در راه حـل مشـکالت زناشـویی      هاي ینهزم
 اشی اخالقیات در جامعه را خواهیم داشت بهره بگیرند.فروپاشی کانون خانواده که به تبع آن فروپ

 



و  ، جاذبـه موفق حاوي سـه رکـن اساسـی تعهـد     . ازدواجشود یمقرارداد زندگی هر فرد محسوب  ینتر مهمازدواج 
کننـده کیفیـت و ثبـات زناشـویی      بینی یشپو پایدارترین عامل  ترین يقوزناشویی  ، تعهدتفاهم است که در این بین

 ).  244:1390و بهمنی، یمی، کراناست(کریمی
شود و عبارت است از ارتباط و وابستگی روانی تعهد به عنوان یک تصمیم براي ادامه زندگی زناشویی محسوب می

به شریک زندگی.  آماتو معتقد است که تعهد زناشویی به این معنی اسـت کـه زوجـین تـا چـه حـد بـراي روابـط         
تـوان بـه   و چقدر براي حفظ و تداوم ازدواجشان انگیزه دارند. تعهد بـه رابطـه را مـی    اند قائلزناشویی خود ارزش 

اي براي بخشش، تفاهم در تعیین محل زندگی و آمادگی براي فدا کردن خـود بـراي شـریک زنـدگی      عنوان واسطه
 ). 16ـ 17:1393ن،دانند. (محمدي و همکارادانست. بنابراین، تعهد را عاملی اصلی براي حفظ رابطه زناشویی می

ـ ، دپذیرفت تعهـد زناشـویی حـدي اسـت کـه در آن افـراد       توان یمبا توجه به تعاریف فوق،  روي  یبلندمـدت  دگاهی
و  دارنـد  یمـ و همبستگی اتحادشان گام بـر   تی، تقوحفظ ي؛ براکنند یمفداکاري  شان رابطه ي؛ براازدواجشان دارند

 ).40ـ  41:1393و همکـاران،  يآباد هاشمسرشان می مانند(قنبري هم ، بانیست ثمربخشحتی هنگامی که ازدواجشان 
مذهبی و  يریگ جهتدر این پژوهش به دو عامل مهم  ، کهباشد رگذاریتأثبر تعهد زناشویی  تواند یمعوامل متعددي 

 . شود یمهوش اخالقی پرداخته 
مهمـی در پایـداري    ، عامـل که پایبندي به مـذهب  اند دادهمذهبی نشان  یريگ جهته ، در زمینشده انجام يها پژوهش

 یزان، ممیزان مغایرت در باورهاي مذهبی زوجین بیشتر باشد ، هرچهمقابل در نقطهازدواج و رضایت زناشویی است. 
 ).  54:1393وهمکاران، ی، محبیگی، صفرببیشتر خواهد بود(صدیقی ها آناختالف 

 . در)ابـداع گردیـده اسـت   2005که توسط لینک وکیل( باشد یمهوش اخالقی مفهومی جدید در عرصه علم ظرفیت 
 ، دربشـري  شـمول  جهـان تعیین این نکته  مهم است که چگونه باید از اصول  ، جهتواقع هوش اخالقی ذهن افراد

هـوش اخالقـی بـه     ین. همچنـ )2011خودمان در زندگی استفاده کرد(لینک و کیـل،  هاي یتفعالو  ها، اهداف ارزش
مـدل لینـک و    . در)2005اسـت(بوریا،  شـمول  جهـان ور درست و غلط و تشخیص امور اخالقـی  معناي تشخیص ام

 ی، قاسـم (اصـغري باشد یمـ و بخشـش   ي، دلسوزپذیري یت، مسئول)هوش اخالقی داراي ابعاد درستکاري2005کیل(
 ). که در پژوهش حاضر همین الگو مد نظر قرار گرفته است. 68ـ 69: 1392جوبنه،  

زیادي نسبت به آن وجـود دارد و   هاي یتحساسما تعهد زناشویی یک ارزش بسیار عالی است و در دین و فرهنگ 
آنجایی که تحقیقات اندکی به بررسی  . ازشود یمبه عنوان یکی از عوامل اساسی در ثبات و کیفیت زناشویی شناخته 

مـذهبی   یريگ جهتدر مورد نقش  یسؤاالت اند، هنوز پرداختهبا سایر متغیرها  متأهلرابطه تعهد زناشویی دانشجویان 
 بینـی  یشپـ هدف اصلی این پـژوهش   . لذاخصوص موجود است ، بهو هوش اخالقی در تبیین میزان تعهد زناشویی

اصـلی   ي مسـئله ایـن اسـاس،    . بـر مذهبی و هوش اخالقـی اسـت   یريگ جهت  يها مؤلفهتعهد زناشویی بر اساس 
 متأهـل مذهبی و هوش اخالقی بـا تعهـد زناشـویی دانشـجویان      یريگ جهتبین  يا رابطهپژوهش این است که چه 
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 عامـل  دوازده نشـان داد از  هـا  یافتـه که بر روي زوجین طالق گرفته در ایالت اوکالهاما انجام گرفت  يا مطالعهدر  

 دارد با فقدان تعهد نزدیکی رابطه که روابط فرازناشویی یا خیانت درصد  85و  تعهد فقدان ها آن درصد  58 شده یمعرف

 .)526:1393وشکی و همکاران، خانجانی( اند دانسته خود طالق براي دلیل عمده را
اقتصـادي بـدي    وضعیت در که ییها خانواده در تواند یم مذهبی باورهاي کارمالت  در مطالعه خود دریافتند  و لیچر 

 و (لیچـر  شـود  یمـ باعـث بـاال رفـتن کیفیـت روابـط زناشـویی        و باشـد  داشـته  مثبـت  کـارکردي  دارنـد،  قـرار 

 ).168:2009کارمالت،
بـا خـود    اشـخاص  افتنـد یدرویلیام و همکاران در مطالعه خود با موضوع رابطه خود پنداره منفی با تعهد زناشـویی  

تـر از   فیضـع نسبت به همسرانی که بیشتري داشتند؛  ، تعهدکردند یمفکر  ها آنپنداره مثبت به همسرانی که بهتر از 
عبارتی خود پنداره منفی داشتند به  و بهمنفی نسبت به خود داشتند  يها دگاهیدفکر میکردندو اما اشخاصی که  ها آن

 ).  18:1992متعهدتر بودند(ویلیام و همکاران، کردند یمفکر  ها آنهمسرانی که ضعیف تر از 
زوج بـه شـدت مـذهبی     57به منظور بررسی تعهد زناشویی زوجین مذهبی بر روي  يا مطالعهالمبرت و دوالهیت  

 خـدابخش   هـا  زوجمشـخص شـد بـراي بیشـتر      دادنـد کـه  ، ساکن در انگلستان و شمال کالیفرنیـا انجـام   سال انیم
در ازدواج الگوهائی که ارائه دادند نشان دادند که بـین دینـداري و تعهـد     . و درباشد یمدر ازدواجشان  یتوجه قابل

 ).599:2008وجود دارد(المبرت و دوالهیت، يمعنادارارتباط 
 اخالقی مالحظات با جنسی روابط و زناشویی روابط بین کیفیت که شد مشخص )2011سامانی ( و صادقی تحقیق در

 وجود معناداري و مثبت ارتباط زوجین در زندگی از رضایت با جنسی روابط و روابط زناشویی کیفیت بین و زوجین،

 ).1616:2011دارد(صادقی و سامانی،
 نشان دادند   ها زوجبررسی رابطه بین مذهب و خیانت  باهدفمتینگلی و دیگران  در مطالعه خود 

ـ رتبه عامل رفتارهاي مبهم، به طور منحصر به فردي به وسـیله رضـایت و مـذهب     ـ یب شیپ شـده بـود(متینگلی و    ین
 ).1465:2010دیگران،

مهم هوش اخالقی بـه بهبـود روابـط،     مؤلفهدیگران  نشان داد بخشودگی به عنوان یک  مطالعه گوردون و  
و آمـوزش بخشـودگی بـر افـزایش سـازگاري       کنـد  یمـ عاطفی زوجین کمک  يها زخمابراز خشم مناسب و التیام 

 ).1394ـ 1395:2005گوردون وهمکاران،. (زناشویی موثر است
ابط بین ابعاد عملکرد خانواده و ابعاد مثبت و منفی از بخشـش را مـورد   رو و همکاران ، گوردوندیگر يا مطالعهدر 

و در مورد خیانت این بخشـش   شود یمافزایش درك از شریک زندگی فرد  مثبت باعث . بخششبررسی قرار دادند
 .و تمایل به انتقام نشان بخشـش منفـی اسـت    يورز نهیکتجاربی مانند  که ی. درحالشود یممثبت باعث کاهش خشم 

بــا رضــایت زناشــویی در ارتبــاط اســت(گوردون و  یتــوجه قابــلمثبــت از خیانــت زناشــویی بــه طــور  بخشــش
 ).1:2009همکاران،

هـوش   يهـا  مؤلفـه رفتاري( يهـا  شـاخص کـه بـین تعهـد زناشـویی و      اسـت  آن نتـایج تحقیقـات بـووس نشـانگر    
سـال بعـد ازدواج ایـن     24 يبـاال  زیـ وناول ازدواج  سـال  0ـ  6در دارد ووجـود   يمعنـادار اخالقی)ارتباط مثبت و 

سال این  7ـ 24میانی ازدواج یعنی يها سالدر حالی است که  نیدارد اتعهد باالتري وجود  جتاًینتباالتر و  ها شاخص
 ).16:2009بووس،. (تعهد کمتر است



 دهد یمسیاه و سفید آمریکایی نشان  يها زوجبررسی دینداري و ثبات زناشویی در  باهدفمطالعه براوان و دیگران  
یکسان باشند، ثبات زناشویی بـیش تـري وجـود دارد(بـراوان و      باهمکه زمانی که زوجین از لحاظ باورهاي مذهبی 

 ).  186:2008همکاران،
جنسـی   سوءاسـتفاده بررسی معنویت و مقابله با استرس زندگی در میان بزرگساالن بازمانـده از   باهدفمطالعه گال 

همـراه بـود    یو افسـردگ پریشـانی   تـر  نییپـا ن کودکی نشـان داد کـه اعتقـاد بـه خـدا و معنویـت بـا سـطوح         دورا
 ).829:2006(گال،

مذهب و  يها مؤلفه بر اساس کرده ازدواجتازه  يها زوجهسلی در مطالعه خود با هدف بررسی رضایت زناشویی در 
با رضایت زناشویی بـاالتري   یتوجه قابلین به طور سبک دلبستگی عاشقانه  نشان داد که نگرش مذهبی باالي زوج

 ).48:2006همراه است(هسلی،
هوش اخالقـی)و حـل تعـارض در     يها مؤلفهفینچام وهمکاران  در مطالعه خود با هدف رابطه بین بخشش(یکی از 

ـ یب شیپــ توانـد  یمــازدواج دریافتنـد کــه بخشـش    کننــده خـوبی بــراي حـل تعــارض زناشـویی باشــد(فینچام و     ین
 ).542:2007مکاران،ه

فیاال و همکاران با هدف بررسی مقیاس حمایت مذهبی دریافتند که هر سه نوع حمایـت مذهبی(پشـتیبانی از خـدا،    
 ).761:2002فیاال و همکاران، شود یمجماعت، و رهبري کلیسا) با افسردگی کمتر و رضایت بیشتر از زندگی مربوط 

همسـران،   ی؛ وقتمثبت بر ثبات زناشویی است ریتأثبی داراي بیشترین دیگر نشان داده شد حضور مذه يا مطالعهدر 
و شـوهر کمتریـت خطـر ابـتال بـه طـالق را دارنـد(کال و         ، زنهردو  به طور منظم در کلیسـا حضـور پیـدا کننـد    

 ).  382:1997همکاران،
 و هـوش هـوش اخالقـی)   يهـا  مؤلفـه مطالعه کوچک انتظار و همکاران با هدف بررسی رابطه بین بخشش(یکی از 

بین بخشش و رضایت زناشویی وجود دارد(کوچک انتظار و  يمعنادارهیجانی با رضایت  زناشویی نشان داد ارتباط 
 ).  21:2011همکاران،

 هوش اخالقی)  يها مؤلفهتحت عنوان آموزش بخشش(یکی از  يا مطالعهفرید من و همکاران در 
بـین امیـد بیشـتر و کـاهش      يمعنـادار به کرده بودند نشان داد که ارتبـاط  به نوجوانانی که طالق پدر و مادر را تجر

 ).135:203مثبتی بر سالمت روان آنها داشته است(فریدمن و همکاران، ریتأثبا بخشش وجود دارد که خود  اضطراب
د بـر  که بـر روي دانشـجویان دختـر  و پسـر انجـام دادنـد نشـان دادنـد کـه تعهـ           يا مطالعهاَلمبوك و همکاران در 

مثبـت نسـبت بـه پـدر و      ، نگرشپایین تر اضطراببا  یتوجه قابلهوش اخالقی)به طور  يها مؤلفهبخشش(یکی از 
 ).427:1995همراه بود(اَلمبوك و همکاران، نفس اعتمادبهو  دی، اممادر

در دانشگاه  دینی با شادکامی و رضایت زناشویی يباورهاپژوهشی با عنوان رابطه عمل به  ، درروحانی و معنوي پور
مثبت و معناداري  ی، همبستگدادند که بین دینداري با شادکامی و رضایت زناشویی ، نشانآزاد اسالمی واحد مبارکه

(محمدي و شـود  یمـ کننده مناسبی براي رضـایت زناشـویی و شـادکامی محسـوب      بینی یشپوجود دارد و دینداري 
 ).17: 1393همکاران،

 ، ازمذهبی بیرونی یريگ جهتمذهبی درونی  در مقایسه با دانشجویان با  یريگ جهتدر تحقیقی دیگر دانشجویان با 
 ).310، ص1384،سالمت روان و شناختی باالتري برخوردار بودند(خدا پناهی و خاکساربالدجی



گـزارش   هـا  زوجی زوجین مـذهبی انجـام دادنـد    زناشویکه المبرت و دوالهیت به منظور بررسی تعهد  یدر پژوهش
کمک کرده تا خدا را به عنوان ناظر بر ازدواج خویش قرار دهند و ازدواج  ها آنکه باورها و اعمال مذهبی به کردند 

بـه ازدواج معنـا پیـدا کنند(محمـدي و      تعهـد نسـبت  داشـته و در   ، بـاور را به عنوان یک نهاد مذهبی که دوام دارد
 ).17: 1393همکاران،

اجتمـاعی   و هـوش اساسی هوشـی زیسـتی    فرض یشپکه هوش اخالقی  کنند یم)بیان 2011بهشتی فر و همکاران (
 ). 69: 1392است(اصغري و قاسمی،

ارتباطی رابطه وجود دارد(اصغري  يها مهارت)نشان داد که بین هوش اخالقی و 1391مطالعه اسکندري و همکاران(
 ).69:1392و قاسمی،

 یرتـأث اخالقی و معنوي بر ناسازگاري زوجین  هوش ، آموزشدهد یم) نشان 1392مطالعه گل محمدیان و همکاران(
 ).68:1392مثبت دارد(اصغري و قاسمی، 

و  معنـادار ) در تحقیقات خود نشان دادند که بین هوش اخالقی و تحمـل پریشـانی رابطـه    2013مقدسی و خالقی( 
 ).70:1392مثبت وجود دارد(اصغري و قاسمی،

 روش  
مذهبی و هـوش اخالقـی بـا تعهـد      یريگ جهتبا توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر به بررسی رابطه بین 

جامعـه آمـاري    .باشد یمبپردازیم، روش پژوهش توصیفی همبستگی (از نوع رگرسیون)  متأهلزناشویی دانشجویان 
بـه حجـم    1393-94ال دوم سال تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیمس متأهلاین تحقیق کلیه دانشجویان 

نفر مرد) بود. با توجه به این که حجم جامعه آماري مردان و زنـان یکسـان نبـود بـه      526نفر زن و  947نفر ( 1473
تصادفی متناسب با حجم و بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با در نظر گرفتن نـرخ  -طبقه اي یريگ نمونهشیوه 

  مورد مطالعه قرار گرفتند. نفر مرد) 114نفر زن و  206( أهلمتدانشجوي  320افت تعداد 
اطالعـات از سـه    يآور جمـع اطالعات از سه پرسشنامه استاندارد به شرح ذیل استفاده شد: بـراي   يآور جمعبراي 

 پرسشنامه استاندارد به شرح ذیل استفاده شد:
ماده آن مربوط به  12ماده است که  21اراي این پرسشنامه د)، 1950مذهبی آلپورت ( یريگ جهتالف) پرسشنامه  

تـا   13مذهبی درونی (گویه هاي  یريگ جهتماده آن مربوط به  9) و 12تا  1مذهبی بیرونی (گویه هاي  یريگ جهت
مذهبی بیرونی بدین صورت است: کامالً  یريگ جهتبراي سؤاالت مقیاس  يگذار نمره) است. در این پرسشنامه 21

مـذهبی درونـی    یـري گ جهـت و براي سؤاالت مقیاس  1و کامالً موافقم  2، تقریباً موافقم 3، تقریباً مخالفم 4مخالفم 
نمرات  ترین یینپا. 1و کامالً مخالفم  2تقریباً مخالفم  3تقریباً موافقم  4بدین صورت است: کامالً موافقم  يگذار نمره
) و بـاالترین نمـرات مربـوط بـه افـراد داراي      36-9مذهبی درونی (نمـرات بـین    یريگ جهتط به افراد داراي مربو

) در یـک  1378) است. پایایی این پرسشنامه توسـط جـان بزرگـی (   48-12مذهبی بیرونی (نمرات بین  یريگ جهت
 مورد تأیید قرار گرفت.  0/74اخ استان تهران با ضریب آلفاي کرونب يها دانشگاهنفري از دانشجویان  235گروه 

گویه به  40و  مؤلفه 4این پرسشنامه هوش اخالقی را در قالب  )،2005کیل ( و اخالقی لنیک هوش ب) پرسشنامه
 )،30-21دلسـوزي (گویـه هـاي     )،20-11(گویـه هـاي    پـذیري  یتمسـئول  )،10-1شرح: درستکاري (گویـه هـاي   



 بعضی به ندرت، (هرگز، يا درجه پنج لیکرت مقیاس اساس بر امه) می سنجد. پرسشن40-31بخشودگی (گویه هاي 

 = همیشه است. در این آزمون،5=هرگز تا 1آن از  يگذار نمرهتنظیم شده است. شیوه  همیشه) اوقات، بیشتر اوقات،

و  اسـت. در مطالعـه اصـغري    بـاالتر  اخالقـی  هـوش  معناي به باالتر نمره و باشد یم 200  حداکثر و 40 نمره حداقل
 بـه  بخشـودگی  دلسـوزي،  ،پـذیري  یتمسـئول  ) میزان ضریب آلفاي کرونباخ براي درستکاري،1393قاسمی جوبنه (

 بدست آمد. 95/0و براي کل پرسشنامه 77/0و  71/0، 86/0، 90/0ترتیب
ایـــن پرسشـــنامه تعهد زناشـویی را در   )،1997ج)پرســـشنامـــه تعهـــد زناشـــویی آدامــز و جونز ( 

)، و 22تـا   11)، تعهـد اخالقـی (گویـه هـاي    10تا  1گویه به شرح تعهد شخصی (گویه هاي  44و  مؤلفهقالب سه 
 يا درجـه  پـنج  لیکـرت  مقیاس اساس بر . پرسشنامهدهد یم) مورد بررسی قرار 44تا  23تعهد ساختاري (گویه هاي 

= 1آن از  يگـذار  نمـره تنظیم شده است. شـیوه   افقم)مـو کامالًمخــالفم، مخــالفم، نظري نـدارم، مـوافقم و  کامالً(
بـه   38و  36، 35، 34، ، 32، 30، 29، 28، 23، 16، 12، 11 سـؤاالت مــوافقم اسـت.    کـامالً = 5مخــالفم تـا   کامالً

. هر چه نمره فـرد بـه   باشد یم 220و حداکثر  44حداقل نمره  . در این آزمون،شوند یم يگذار نمرهصورت معکوس 
) مقدار ضریب پایایی 1393باشد نشانه تعهد زناشویی باالتر وي است. در مطالعه محمدي و دیگران ( تر یکنزد 220

بدسـت آمـد. در    87/0و براي کل پرسشنامه 78/0و تعهد ساختاري، 76/0، تعهد اخالقی، 66/0براي تعهد شخصی، 
و براي کل  81/0و تعهد ساختاري، 78/0، تعهد اخالقی، 71/0این پژوهش مقدار ضریب پایایی براي تعهد شخصی، 

 بدست آمد. 92/0پرسشنامه
 

 پژوهش سؤاالت
مذهبی بیرونی) بـا   يریگ جهتمذهبی درونی و  يریگ جهتآن ( يها مؤلفهمذهبی و  يریگ جهتبین  يا رابطه)چه 1

 آن (تعهد شخصی، تعهد اخالقی و تعهد ساختاري) وجود دارد؟ يها مؤلفهتعهد زناشویی و 
بخشـودگی) بـا تعهـد     دلسـوزي،  ،يریپـذ  تیمسـئول  آن (درستکاري، يها مؤلفهبین هوش اخالقی و  يا رابطه)چه 2

 آن (تعهد شخصی، تعهد اخالقی و تعهد ساختاري) وجود دارد؟ يها مؤلفهزناشویی و 

 ها  یافته
یق پرسشنامه مورد از طر 1394دانشگاه سیستان و بلوچستان در اردیبهشت   متأهلدانشجوي  320 در مطالعه حاضر

پرسشنامه مورد تحلیل  308پرسشنامه به علت نقص اطالعات کنار گذاشته شدند و  12مطالعه قرار گرفتند که تعداد 
 %) مرد بودند. 7/35نفر ( 110%) زن و 3/64نفر ( 198 قرار گرفت که از این تعداد

به متغیرهاي پژوهش از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار استفاده  ها یآزمودنبراي بررسی وضعیت پاسخگویی 
 ) گزارش شده است:1شد که نتایج آن در جدول 

 گزارش توصیفی پاسخگویی به متغیرهاي پژوهش .1جدول

 متغیر
 حداقل
 میانگین

 حداکثر
 میانگین

 SD میانگین

 573/0 763/2 4 33/1 ي مذهبی بیرونیریگ جهت



 501/0 1/3 4 67/1 درونی ي مذهبیریگ جهت

 435/0 93/2 4 92/1 ي مذهبی (کل)ریگ جهت

 659/0 77/3 5 2 درستکاري

 65/0 85/3 5 3/2 يریپذ تیمسئول

 636/0 88/3 5 4/2 دلسوزي

 649/0 64/3 5 2/2 بخشش

 591/0 78/3 5 68/2 هوش اخالقی (کل)

 682/0 01/4 5 8/1 تعهد شخصی

 681/0 98/3 5 92/1 تعهد اخالقی

 627/0 89/3 5 73/1 تعهد ساختاري

 613/0 96/3 5 05/2 یی (کل)تعهد زناشو

که میانگین نمره دانشجویان در  متغیرهاي مورد مطالعه از میانگین نظـري بـاالتر    دهد یمجدول فوق نشان  يها افتهی
مذهبی خوبی برخوردارند، هم هوش اخالقی خوبی دارند و هم تعهد  يریگ جهتآنها هم از  دهد یماست که نشان 

 خوبی دارند. نسبتاًزناشویی 

یـري مـذهبی   گ جهـت یري مذهبی درونی و گ جهتي آن (ها مؤلفهیري مذهبی و گ جهتي بین ا رابطهاول: چه  سؤال
بررسی  ساختاري) وجود دارد؟ برايي آن (تعهد شخصی، تعهد اخالقی و تعهد ها مؤلفهبیرونی) با تعهد زناشویی و 

 آورده شده است. 2، در مرحله اول از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که ضرایب آن در جدول سؤالاین 

 تعهد زناشوییي مذهبی با ریگ جهتضرایب همبستگی متقابل  .2جدول 

 متغیر
 تعهد

 شخصی

تعهد 
 اخالقی

تعهد 
 ساختاري

 تعهد زناشویی

ي ریگ جهت
 بیرونیمذهبی 

R 368/0 424/0 325/0 404/0 

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 

ي ریگ جهت
 مذهبی درونی

R 414/0 433/0 515/0 489/0 

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 

ي ریگ جهت
 مذهبی

R 48/0 528/0 51/0 548/0 

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 
 

بیرونی  يریگ جهتمذهبی و ابعاد آن ( يریگ جهتکه تمام ضرایب همبستگی بین  دهد یم) نشان 2جدول  يها افتهی
تعهد زناشویی و ابعاد آن (تعهد شخصی، تعهـد اخالقـی و تعهـد سـاختاري) مثبـت و معنـادار اسـت         و درونی) با

)01/0<p گردد یمأیید با تعهد زناشویی دانشجویان تمذهبی  يریگ جهت)، بنابراین وجود رابطه مثبت و معنادار بین 



مذهبی بهتري داشته باشـند بـه همـان نسـبت از تعهـد زناشـویی        يریگ جهتکه به این معناست: هرچه دانشجویان 
مذهبی  يریگ جهت. در مرحله دوم و پس از پی بردن به وجود رابطه مثبت و معنادار بین گردد یمباالتري برخوردار 

آن در  يها افتهیین برآورد این رابطه از رگرسیون استفاده شد که ، جهت برآورد امتأهلبا تعهد زناشویی دانشجویان 
 ) گزارش شده است.3جدول 

 
 ي مذهبی با تعهد زناشوییریگ جهتخالصه تحلیل رگرسیون براي تبیین رابطه  .3جدول

 
 راستانداردیغضرایب 

ضرایب 
 t Sig استاندارد

B Std. Error Beta 
 000/0 57/5 279/0 054/0 299/0 ي بیرونیریگ جهت

 000/0 04/8 403/0 061/0 493/0 ي درونیریگ جهت

000/0     Sig=443/68   f=      31/0   r2=        557/0 r= 
 

رگرسـیون معنـادار   "معنادار است و بنابراین فرض صـفر   01/0در سطح کمتر  f ) مقدار3جدول  هاي یافته بر اساس
) نیز برابـر بـا   r2و ضریب تعیین r (557/0 )مقدار ضریب همبستگی چندگانه (. شود یمرد  99/0با اطمینان  "نیست

بر اساس متغیرهـاي پـیش    توان یمدرصد تغییرات متغیر مالك (تعهد زناشویی) را  31، به این معنا که باشد یم 31/0
ـ نگردتبیین نمود و بقیه متعلق به سایر متغیرهایی است که در این مطالعه لحاظ  واردشدهبین  . هـم چنـین بـا    انـد  دهی

و از  شـود  یمـ درصـد رد   99با اطمینان  "ضرایب بتا برابر با صفر است"فرض صفر   βضرایب  داري یمعنتوجه به 
 یريگ جهت)، و سپس بعد β )403/0مذهبی درونی با مقدار  یريگ جهتمذهبی به ترتیب بعد  یريگ جهتبین ابعاد 

 را بر تعهد زناشویی دانشجویان دارند.  یرأثت) بیشترین β )279/0مذهبی بیرونی با مقدار 

بخشـودگی) بـا    دلسـوزي،  پذیري، یتمسئول ي آن (درستکاري،ها مؤلفهي بین هوش اخالقی و ا رابطهدوم: چه  سؤال
، سؤالبراي بررسی این  ي آن (تعهد شخصی، تعهد اخالقی و تعهد ساختاري) وجود دارد؟ها مؤلفهتعهد زناشویی و 
 )  آورده شده است.4ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که ضرایب آن در جدولدر مرحله اول از 

 
 

 تعهد زناشوییهوش اخالقی با همبستگی متقابل  بیضرا .4جدول 

 متغیر
 تعهد

 شخصی

تعهد 
 اخالقی

تعهد 
 ساختاري

تعهد 
 زناشویی

 R 497/0 544/0 581/0 584/0 درستکاري

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 

 R 466/0 52/0 533/0 547/0 يریپذ تیمسئول

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 

 R 429/0 481/0 53/0 518/0 دلسوزي

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 



 R 49/0 516/0 563/0 565/0 بخشش

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 

 R 517/0 566/0 606/0 608/0 هوش اخالقی

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 
 

آن (درسـتکاري،   يهـا  مؤلفـه هـوش اخالقـی و   که تمام ضرایب همبسـتگی بـین    دهد یم) نشان 4جدول  يها افتهی
تعهد زناشویی و ابعاد آن (تعهد شخصی، تعهد اخالقی و تعهد ساختاري) مثبت و  ، دلسوزي و بخشش) باتیمسئول

با تعهد زناشویی دانشجویان تأییـد  اخالقی  هوش)، بنابراین وجود رابطه مثبت و معنادار بین p>01/0معنادار است (
. در گـردد  یمـ که به این معناست: با افزایش هوش اخالقی دانشجویان بر میزان تعهد زناشویی آنـا افـزوده    گردد یم

مرحله دوم و پس از پی بردن به وجود رابطه مثبت و معنادار بین هوش اخالقی با تعهد زناشویی دانشجویان، جهت 
 ) گزارش شده است.5آن در جدول  يها افتهیبطه از رگرسیون استفاده شد که برآورد این را

 
 
 
 

 خالصه تحلیل رگرسیون براي تبیین رابطه هوش اخالقی با تعهد زناشویی .5جدول 

 
 راستانداردیغضرایب 

ضرایب 
 T Sig استاندارد

B Std. 
Error Beta 

 000/0 88/3 307/0 074/0 286/0 درستکاري

 041/0 05/2 166/0 076/0 157/0 يریپذ تیمسئول

 733/0 341/0 03/0 085/0 029/0 دلسوزي

 01/0 61/2 227/0 082/0 214/0 بخشش

000/0     Sig=993/46   f=      383/0   r2=        619/0 r= 
 

رگرسیون معنادار "معنادار است و بنابراین فرض صفر  001/0در سطح کمتر از f ) مقدار5جدول  يها افتهیبر اساس 
 383/0) نیـز برابـر بـا    r2و ضریب تعیـین r (619/0  ). مقدار ضریب همبستگی (شود یمرد  99/0با اطمینان  "نیست

تغیـر پـیش بـین    بـر اسـاس م   توان یمدرصد تغییرات متغیر مالك (تعهد زناشویی) را  3/38، به این معنا که باشد یم
. هـم  اند دهینگرد(هوش اخالقی) تبیین نمود و بقیه متعلق به سایر متغیرهایی است که در این مطالعه لحاظ  واردشده

 شود یمدرصد رد  99با اطمینان  "ضرایب بتا برابر با صفر است"فرض صفر   βضرایب  يدار یمعنچنین با توجه به 
) 227/0( β)، بخشش با مقـدار  β )307/0درستکاري با مقدار  يها مؤلفههوش اخالقی به ترتیب  يها مؤلفهو از بین 

 را بر تعهد زناشویی دانشجویان دارند. یرتأث) بیشترین β )166/0با مقدار  پذیري یتمسئولو سپس بعد 



 گیري   بحث و نتیجه
دانشگاه سیسـتان و بلوچسـتان رابطـه     متأهلن مذهبی با تعهد زناشویی دانشجویا یريگ جهتبه این که بین  با توجه
به اي نکته اشاره کرد که در حقیقت مذهب به عنوان یکی از مسائل اساسـی   توان ی، موجود دارد داري یمعنمثبت و 

 هـا  انسانو نقش مهم و کلیدي در زندگی  گذارد یم یريانکارناپذ یر، تأثبر تمام شئون زندگی فردي و اجتماعی بشر
مهمی در پایداري ازدواج و  ، عاملطوري که پایبندي به مذهب به عنوان راهنماي زندگی خانوادگی . بهکند یمبازي 

 تعهد زناشویی است.
دانشگاه سیستان و بلوچستان رابطـه مثبـت و    متأهلآن با تعهد زناشویی دانشجویان  يها مؤلفهبین هوش اخالقی و 

در تعامالت روزمره خـود مفـاهیم و اصـول     متأهل : افرادگفت توان یموجود دارد که در تبیین این یافته  داري یمعن
و به عنوان معیاري در روابط خود به آن رجوع کرده و سعی در کسب رضایت  گیرند یماخالقی و معنوي را در نظر 

، ي، درسـتکار واقع افرادي که از هوش اخالقـی بـاالیی برخوردارنـد در زنـدگی زناشـویی خـود       . درخانواده دارند
که این عامل باعث افزایش تعهد و رضایت زناشـویی   دهند یمو بخشش بیشتري را نشان  ي، دلسوزپذیري یتسئولم

 برخوردار نباشد. سالم ییها خانواده از چنانچه باشد، داشته استحکام تواند ینم يا جامعه هیچ به درستی .شود یمآنان 
 خـانواده  تشـکیل  و آمده باشد. ازدواج پدید خانواده تأثیر از فارغ که اجتماعی وجود ندارد آسیب هیچ ، شک یب نیز 

 يهـا  ارزش تکامـل  و حفظ خانواده، نهاد تشکیل علت یعنی است. اخالقی يها ارزش ینتر مهم از و کماالت از یکی
 جمله از است. لحاظ شده خانواده نهاد در آنها تعالی که شمرد بر توان یم را متعددي اخالقی يها ارزش انسانی است.

 تشکیل نیازمند خود تکامل و تحقق براي ها ارزشاین  از کدام هر برد. نام را ایثار و شجاعت عفت، توان یم موارد این

 .شود یم ها ارزش این رشد باعث آید پدید ها ارزش این مبناي که بر يا خانواده نیز نتیجه در و هستند خانواده
 دیـدگاه  افـراد  در آن کـه  اسـت  حدي تعهد زناشویی خانواده سالم تعهد زناشویی است. يها مؤلفه ینتر مهمیکی از  

بـر   گـام  اتحادشان یو همبستگ براي حفظ، تقویت .کنند یم فداکاري شان رابطه دارند، براي ازدواجشان روي بلندمدتی
). 115، ص1392حسـینقلی، می مانند (زارعی و  همسرشان با نیست، ثمربخش ازدواجشان که هنگامی و حتی دارند یم

 و مناسب تر حل مسئله يها مهارت باالتر، زناشویی ثبات و سازگاري بیشتر، عشق ابراز با زناشویی تعهد سطوح باالي
 رابطـه  زناشـویی  دلزدگـی  بـا  آن پـایین  ). و سـطوح 115، ص1392دارد (زارعی و حسینقلی، رابطه زناشویی رضایت

  ).115، ص1392دارد(زارعی و حسینقلی،
 یريگ جهتاز این رو باید به دنبال شناسایی عوامل موثر بر تعهد زناشویی بود که در مطالعه حاضر مشخص شد هم 

 یريگ جهت از افراد چه مذهبی و هم هوش اخالقی با تعهد زناشویی دانشجویان رابطه دارند که بدین معنی است هر
 .کنند یم تجربه را بیشتري یباشند، تعهد زناشوی برخوردار باالتري اخالقی مذهبی و هوش

 همـین  بـه  .شوند ینم خود دور از ولی آورند یم روي خداوند به الهی، فلسفه نظر از بیرونی دارند، مذهب که کسانی

بـه   فرویـد  نظـر  از که است بینی مذهبی همان خودمیان این .شود یم تبدیل براي آنها سپري به اساساً آنها مذهب دلیل
  برابر اضطراب در دفاعی عنوان به اینجا مذهب در .شود یم آزردگی منتهی روان
 و مقـام  به امنیت، نیاز به نیاز مانند ها یزهانگ دیگر به ولی نیست بر انگیزاننده مذهب این انگیزشی نظر از .کند یم عمل

 پیـاژه  کـه  توضـیحاتی هسـتند   مصداق افرادي چنین نیز تحولی نظر از .دهد یم سرویس خود، حرمت به نیاز قدرت،



 کسب و ها ترس براي کنترل اي یلهوس و گیرد ینم سازمان ابزاري شکل به مذهب درونی .دهد یم بینی میان خود درباره

 ممکـن  اخیـر  نیست. مسایل جویانه کمال آرزوهاي یا جنسی مسایل گرایی براي واالیی تالشی یا و راحتی و آسایش

 همـه  یک تعهد مذهب بلکه نیست، آنها ارضاء براي اي یلهوس مذهب باشند ولی ما اولیه  نیازهاي چارچوب در است

 تجربـه خـود   در آنچه هر مذهبی چنین است. انگیزشی اساساً هوشمندانه است، اینکه بر عالوه تعهد این است. جانبه

 است براي يا خانه مذهب این نیست. خارج آن دایره از نیز تجربی باشد فرا که آنچه هر و دهد یم پوشش را گیرد قرار

 اسـت.  شخصی زندگی در آل ایده یکپارچگی و یافتگی یک وحدت به تعهد مشتاق و عاطفی حقایق و علمی حقایق

 آلپـورت تحقیقـات   مطالعـات  بـر  عالوه .کند یم تضمین را روانی سالمت است که درونی یريگ جهت با مذهب تنها

 شناختی نظر از مذهبی درونی، یريگ جهت با افراد که دادند نشان ها پژوهش برخی حتی کرد. ییدتأ را او نتایج زیادي

بیشـتر اسـت(جان    زنـدگی  از آنهـا  رضـایتمندي  میـزان  و بیشـتري برخوردارنـد   روانـی  سـالمت  از و تـر  منطقـی 
 ).346:1386بزرگی،

ـ نشان داده شد تـوان بیشـتري بـراي     ها افتهیکه در  همان طورمذهبی درونی  يریگ جهتدر نتیجه  ـ یب شیپ تعهـد   ین
زناشـویی   تعهـد ار بـر  کـ  ریتأث مهم و مؤلفهحال که نقش این دو .مذهبی بیرونی دارد يریگ جهتزناشویی نسبت به 

 مشـاوره  جهت آموزشی يها برنامه با جامعه، روان بهداشت و متخصصان فرهنگی مسئوالن ستیبا یممشخص شد، 

  کنند. فراهم را دارند قرار ازدواج آستانه در که جوانانی امکان ارتقاي ازدواج، از قبل
 مذهبی و هوش يریگ جهتمفاهیم  بر مبتنی خانواده مشاوره و گروهی مشاوره برگزاري جلسات با توان یم همچنین

 حـق  کـه  چیزي براي پافشاري و استقامت راستگویی، باورها، و ،ها ارزش اصول، بر مبتنی کردن عمل (شامل اخالقی

 يبـرا  مسئولیت قبول ،ها شکست و اشتباهات به اقرار شخصی، تصمیمات براي يریپذ تیمسئولعهد،  به وفاي است،
 اشـتباهات  بخشـش  در توانـایی  و خـود  اشـتباهات  بخشش در توانایی دیگران، به بودن مند عالقه دیگران، به خدمت

 ارتقـا  را زناشویی آنها تعهد و رضایت و کاست مناقشات و تعارضات درگیر زوجین زناشویی تعارضات از دیگران)،

 بخشید.
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