
 
 

 

 329 

Effects of Skill-Based Emotional Intelligence Training Program 
on Marital Satisfaction in Married Students 

 
 

Nader Jafaribalalmi1,  

Alireza Khalilian2,  

Roben Poghosyan3,  

Shokoh Navabinezhad4 

 
1 PhD in Psychology, Faculty of Humanity & Social Science, Mazandaran University, Babolsar, Iran 

2 Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 
3 Professor, Department of Psychology, Faculty of Education, Mangavazhgan University, Yerevan, Armenia  

4 Professor, Department of Psycholog and Counseling, Faculty of Humanities, Kharazmi University, Tehran, Iran 
 
 

(Received October 26, 2015 Accepted January 26, 2016) 

 

Abstract 

 

Background and purpose: Emotional intelligence skills could create and improve marital 

satisfaction. This study sought to evaluate the effect of skill-based emotional intelligence training 

program on marital satisfaction in married students. 

Materials and methods: A semi-experimental study was conducted in which 60 married 

students (in Mazandaran University, Iran) studying in undergraduate courses were randomly selected and 

assigned into experimental and control groups. The subjects in the experimental group received skill-

based emotional intelligence training for 15 sessions. The ENRICH Marital Satisfaction Scale and 

emotional intelligence (EI) questionnaire were used and the results were evaluated in both groups, before 

and after the intervention. 

Results: The mean level of emotional intelligence in experimental group significantly improved 

(343.70±43.21) compared to that before the intervention (327.76±44.66) and compared to that of the 

subjects who did not attend the training sessions (336.63±35.39) (P=0.000). Also, the training program 

increased the participants' marital satisfaction (P=0.002). 

Conclusion: Acquiring skill-based emotional intelligence can greatly decrease the worries and 

concerns associated with the growth of marital problems and divorce among students and increase their 

marital satisfaction. 
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 گزارش کوتاه

 آموزش مهارت های مبتنی بر هوش هیجانی بر میزان  تأثیر

 دانشگاه مازندران دانشجویانرضایت زناشویی 
 

       1نادر جعفری باللمی

        2يانخليل عليرضا

        3روبن پغوسيان

 4شکوه نوابی نژاد

 چکيده
تواند بهه ایجهاو ا ااهشایض رتهایت زنا هویی مییکی از عواملی است که  ،هوش هیجانیهای مهارت و هدف: سابقه

ههای متنیهی بهر ههوش هیجهانی بهر میهشا  رتهایت . هدف از این پژاهض بررسی تأثیر آموزش مهارتنمایدزاجین کمک 
 است. ی زاجین وانشجوزنا وی

صهورت ه به، وانشهاا  مازنهدرا  منأهل ور مقطع کار یاسهی وانشجوی 06 تجربی،راش نیمه ور این  ها:مواد و روش
مهارت مهرتت  بها ههوش  51آموزش  گرا  آزمو  تحت تصاوای اننخاب ا ور وا گرا  آزمایض ا کینرل قرار واو   دند.

ههای ههوش هیجهانی ا گهوا ،، آزمهو  -وار  آموز ی، از ههر وا گهرا  زآزمهایض هیجانی قرار گرانید.  قتل ا بعد از این
 رو ارزیابی ا مقایسه قرار گرات.ها مورتایت زنا ویی اخذ گروید ا ننایج آزمو 

ور مقایسه  ،7/434±15/34ز هایی که ور این وار  آموز ی  رکت کرو  بووندهوش هیجانی آزموونیسطح  ها:یافته
تغییر  ،04/440±43/41ز هایی که این وار  را ناذراند  بووندآزموونیچیین به نستت ا هم ،70/417 ±00/33آغاز وار  زبا 

گهرا  چیهین برگهشاری ایهن وار  آموز هی توانسهت بهر میهشا  رتهایت زنا هویی هم .،p= 666/6ز ای نشا  واوقابل توجه
 .،p= 661/6ز ایض نیش بیااشایدآزم

کییهد  تواند به میشا  زیاوی از مشکالت زنا ویی ا ر د ناهرا ی بر هوش هیجانی میهای متنیکسب مهارت استنتاج:
 د.ها بیااشایجامعه وانشجویا  کاسنه ا بر میشا  رتایت زنا ویی آ ور طالق ور جامعه به ایژ  

 

 هوش هیجانی، رتایت زنا ویی، وانشجویا ، وانشاا  مازندرا کليدی: واژه های 
 

 مقدمه
ا وائمها  ور اهال اراییدی پیچیهد   یزندگی زنا وی

سهازگاری ا کسهب ، تقویت میشا  . از این رااستتغییر 
هههای ارتتههاطی از اهمیههت ایههژ  ای برخههوروار مهههارت

 توانمیدی ها به هما  نستت که باعه تأثیر این  .با دمی

تواند بر میشا  هوش  وو، میتسهیل رااب  بین اروی می
 نسهتت آگهاهی هیجانی، وشهیجانی ااراو نیش بیااشاید. ه

 ا عواطهف  یاسایی عواطف، مدیریت خوو، عواطف به
 شهنی یها وئهزن رتایت. با دمی ویاههرا  با رااب  تیظیم

 
 :N.jafaribalalami@yahoo.com E-mail                                                                           وانشاا  مازندرا  بابلسر بابلسر: -نادر جعفری باللمی مولف مسئول: 

 وانشاا  مازندرا  ، بابلسر، ایرا . وکنرای راا   یاسی، وانشکد  علوم انسانی ا اجنماعی، 5
 ، گرا  آمار ایاتی، وانشکد  پش کی، وانشاا  علوم پش کی مازندرا ، ساری، ایرا اسناو. 1
 ، وانشاا  مانااااژگا ، ایراا ، ارمیسنا علوم تربینی. اسناو، گرا  راا   یاسی، وانشکد  4
 ، ایرا تهرا  ،خوارزمی ، وانشاا انسانی علوممشاار ، وانشکد  راا   یاسی ا . اسناو، گرا  3
 : 0/55/5433تاریخ تصویب :            1/8/5433 تاریخ ارجاع جهت اصالاات :           3/8/5433 تاریخ وریاات 
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 گزارش کوتاه

 لهذتت ا رتهایت شهیووی،ازخ عییهی ااساس از عتارت

 ههایجیتهه همهه کهه اقنهی اسهت، مرو ا ز   د  تجربه

 معنقهد Fitness. بایرنهد نظر ور را  ا  زندگی مشنرک

بهه عیهوا   های متنیی بر هوش هیجهانی،مهارت که است

الاویی برای ال تعهار  ور راابه  زنا هویی بهه کهار 

توانههد اننقههال ااساسههات ممتههت مههی .،5ز ههووگرانههه مههی

ها ا رانارهای مقتول یک زاج را ااشایض واو  ای ایسن

توانمیدی . ،1زا از اثرات میفی ااساس زاج ویار بکاهد

هیجهههانی از عوامهههل تأثیرگهههذار بهههر کیفیهههت راابههه  

چیین ههوش هیجهانی بها کیفیهت راابه  هم ،،3،4،5ز ووب

ایههن مهههارت عمههال  بهها  ،.1زمیهها  اههروی نیههش ارتتهها  وارو

نماعی تقویت  د  ا قابل تجارب زندگی ا تعامالت اج

ور ، 5435ز یههار محمههدیا  ا همکههارا یههاوگیری اسههت. 

 ای زنهدگ یههاتحقیقی وریاانیهد کهه آمهوزش مههارت

 یسازگاری زنا وی ااشایض تواند باع می یهیجان هوش

 ،.0ز وو زمایضآتحت  یهاگرا 

Ortese زاجهین کهه واو ، ور تحقیقی نشها 1668ز 

میهشا  ااساسهات  سات،ا مدیریت ااسا ورک با قاورند

بها  ،.7زوهیهد کهاهض مشهنرک  ها  زنهدگی ور را میفی

ر د رازااشا  نرخ طالق به ایهژ  کهاهض سهن توجه به 

هدف تحقیق ااتر پاسخ به این پرسض جدائی زاجین، 

ههای متنیهی بهر توا  با آمهوزش مههارتاست که آیا می

تهایت زنا هویی وانشهجویا  هوش هیجانی بهر میهشا  ر

 ااشاو؟
 

 د و روش هاموا
ه وانشهجو بهزاج  06 تجربهی،این پژاهض نیمهه  ور

از میا  وانشهجویا  مقطهع ای گیری خو هصورت نمونه

په  از ا  اننخهاب  هدندکار یاسی وانشهاا  مازنهدرا  

زاج ور وا گهرا  آزمهایض ا  46همان کرو  منغیرها، 

 برای ،.5کینرل مورو بررسی قرار گرانید زجدال  مار  

 بارهه ،EQiمقیاس هوش هیجانی زاز  غیرهامن گیریانداز 

 ا ، االسو (Enrich رتایت زنا وییپرسشیامه ا  ،8زآ 

این  ورانی . ور ایرا  همسانیاست  د  اسنفاو  ،3زااارز

 نمونه هفت ور کرانتاخ آلفای راش از اسنفاو  آزمو  با

 03/6 بهین ههامقیاس خرو  برای مخنلف، هایجمعیت از

 بها، خهوو به اانرامز 80/6 تا، اعیاجنم پذیریمسئولیتز

 قتل از اجهرای وار  آموز هی، آمد. وست به 70/6 میاناین

هها، تسهت ههوش هیجهانی ا رتهایت از تمامی آزموونی

ههای آزمهوونی ،ور ایهن تحقیهقزنا ویی به عمهل آمهد. 

اند امتها گونه آموز ی قرار نارانهکینرل تحت هیچ گرا 

 تحت آمهوزشف، توس  مؤل جلسه 50آزمایض طی گرا  

 . په های متنیی بر هوش هیجانی قرار گرانیدمهارتعملی 

ساعنه، هر یک  3از یک جلسه توجیهی، ور پانشو  جلسه 

 مها ، بهرای 4 د. پ  از گذ ت ها آموزش واو  از مهارت

مجهدوا  آزمهو  ههوش بررسی تأثیر اانمهالی ایهن وار ، 

ر آمهد. آ  ا رتایت زنا ویی انریچ به اجهرا و -هیجانی بار

، paired t-(testتهی زاجهی ز اسنفاو  از آزمو  آمهاریبا 

رتهایت میشا   ا هیجانی ااصله ور میشا  هوش تغییرات

ا تجشیهه ا تحلیهل هها مهورو ارزیهابی زنا ویی آزموونی

 قرار گرات.
 

 و بحث یافته ها
مشخصههات وموگراایههک وانشههجویا  گههرا  هههای 

حصهیالت آزمایض ا کینرل از نظر سن، جی  ا میشا  ت

تهأثیر ور این مطالعه،  ذکر  د  است. 5ور جدال  مار  

 ا رتهایتها بر میشا  ههوش هیجهانی وار  آموزش مهارت

مورو بررسی قرار گرانهه  آزموونیزنا ویی ور وا گرا  

 ارائه  د  است. 1ا ننایج آ  ور جدال  مار  
 

 توزیع ارااانی جمعیت وا گرا  از آزموونی ها :1جدول شماره 
 

 جیسیت سطح تحصیالت تعداو وامیه سن N صدور
 منغیرها

 گرا  

 11ه 11 0  36
 ز  کار یاسی 51

گرا  

 آزمایض

 10ه 13 3  06
 

 11ه 11 8  44/14
 10ه 13 7  00/30 مرو کار یاسی 51

 

 11ه 11 7  00/30
 ز  کار یاسی 51

 گرا  گوا 
 10ه 13 8  44/14

 

 11ه 11 1  44/44
 مرو یاسیکار  51

 10ه 13 56  00/00
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ها، برمیشا  هوش  تفاات تأثیر وار  آموزش مهارت: 2 شماره جدول

 آزموونی هاا رتایت زنا ویی هیجانی 
 

 آماری تست
 آموز ی وار  از بعد

 ،µ±SDز

 آموز ی وار  از قتل

 ،µ±SDز
 منغیر

3/48 =t 

13 =df 
6/666- sig 

 ایضگرا  آزم 00/33±70/417 15/34±76/434

EQ 30/6 =t 

13 =df 

43/6 =sog 
 

 گرا   اهد 54/447 65/43± 04/440 43/41±

37/4 =t 

13 =df 

6/661 =sig 
 آزمایض گرا  34/575 43/46± 34/570 45/10±

 رتایت زنا ویی
61/4 =t 

13 =df 

661/6 =sig 
  اهد گرا  40/577 83/13± 31/13±86/575

 

وش هیجانی ه وهد کهنشا  میهای جدال باال واو 

وانشجویا  قتل ا بعد از  هرکت ور ا رتایت زنا ویی 

 ،p >665/6ز واری وا ههنهوار  آموز ههی تفههاات معیههی

 وانشجویا  گرا  گوا  قتل ا بعهدالی هوش هیجانی ور 

 ،p <61/6ز چیدا  تغییری ندا نه اسهت ،از وار  آموز ی

تحقیههق ااتههر نشهها  واو کههه ااههشایض هههوش هیجههانی 

هها تهاثیر باهذارو. یت زنا ویی آزموونیبر رتاتواند می

 یهک عیوا  به زنا ویی رتایت که واوند نشا  محققین

 نقض وا نه ا راانی ا راای مشکالت کاهض ور عامل

 ندا هنید، رتهایت خهوو زنا هویی زندگی از که ااراوی

. ،56زبرونهدمی رنج ااسروگی  دید عالئم ویارا  از تربیض

 بهاال، هیجهانی ههوش بها وااهرا کهه وههدمی نشا  هایاانه

 ا کییهدمهی برقهرار ویاهرا  بها تریبیض ممتت ارتتاطات

 ،.55زوارنههد  هها  نشویکهها  بهها تههریکههم میفههی تعههامالت

 کیفیهت بها هیجهانی ههوش کهه وههدمهی نشا  تحقیقات

 .،51زاست مرتت  اروی میا  ارتتا 

Schutte زاج وااطلهب را  47،، 1665ا همکارا  ز

قرار واوند.  رکت کییهدگانی ور پژاهشی مورو بررسی 

که نمرات برتری ور هوش هیجانی به وست آاروند، بهه 

واری از رتایت زنا ویی بهاالتری برخهوروار طور معیی

بووند. عالا  بر این، ااراوی که نمرات برتری ور ههوش 

هیجانی، نسهتت بهه همسهرا   ها  وا هنید، نیهش بهه نحهو 

مید بوونهد. تری بهر واری از رتایت زنا ویی بیضمعیی

از طرف ویار، ااهراو بها ههوش هیجهانی بهاال، از قهدرت 

خههووکینرلی بههاالیی برخههوروار بههوو  ا ناهها  همدالنههه 

یوسهفی ور سهال  ،.54زتری نستت به ویارا  وا هنیدبیض

نفهر از وانشهجویا  نشها   513ور تحقیقی بر رای  1667

واو که ااراو وارای هوش هیجانی باالتر، ور راابه  بهین 

کییههد، وارای ههها را بهنههر ورک مههی خصههی خههوو پیههام

تری هسنید، نستت به ارایید های گوش واو  بیضمهارت

تهری برخهوروار ارتتا  خهوو بها ویاهرا  از بیهیض بهیض

وهید ا میتری نشا  هسنید، ور رااب  خوو قاطعیت بیض

. ،53زتر اسهتها بیضوهی به هیجا ها ور نظممهارت آ 

ههد کهه بها آمهوزش ههوش وتحقیقات نشا  میچیین هم

هها ای ور رانهار آزمهوونیهیجانی، تأثیرات قابل مالاظه

ای که به میظور بررسی اثهرات و. مطالعهدپیونع میواقه ب

یک برنامه آموز ی جهت بهتوو هوش هیجانی ور اهل 

ر  زنا ویی ور میا  ماورا  کووکا  کالس ابندایی تعا

 نشا  واو که آمهوزش ،ور  هرسنا  ر ت صورت گرات

نقهض  ،زههوش هیجهانی، های اجنماعی ا عاطفیمهارت

مهمی ور بهتوو کیفیت رااب   خصی ا اجنماعی وا نه 

بشههارت ور تحقیقههی اثههر هههوش هیجههانی بههر  ،.51زبا ههد

لعهه قهرار واو. ننهایج کیفیت رااب  اجنماعی را مورو مطا

وار بهین یاین تحقیق نشا  واو که یک رابطه میفی ا معی

هوش هیجانی ا مشکالت بین اروی وانشهجویا  اجهوو 

کیهد تها ااهراو بها ورک ا وارو. هوش هیجانی کمک می

تسهیل رااب  عاطفی،  هیاخت عواطهف ا مهدیریت بهر 

ااساسات خوو ا ویارا ، زمییه بهتوو راابه  اجنمهاعی 

چیین مطالعه ویاهری  هم ،.50زه ورسنی اراهم آارندرا ب

ههای نشا  واو که  هیاخت ورمهانی ا آمهوزش تکییهک

هوش هیجهانی ور ااهشایض ثتهات زنا هویی زنها  مناههل 

تهیا   ،.57زمتنال به سرطا  پسنا  بسیار مهوثر بهوو  اسهت

، نیههش ور پژاهشههی نشهها  5435خههداواویا  ا همکههارا  ز

از زنههدگی ور همسههرا  واونههد کههه تفههااتی ور رتههایت 

هفنههه اال بعههد از مداخلههه  0جانتههازا  ور مرااههل قتههل ا 

هفنهه  0اجوو ندارو، اما بین نمر  رتایت از زنهدگی ور 

 ،.58زواری اجوو وا توام بعد از مداخله، تفاات معیی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 6

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-7221-en.html


   
 و همکاران نادر جعفری باللمی     

 333     4311اسفند ،  431، شماره بيست و پنجمدوره                                                                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                    

 گزارش کوتاه

 وانشههجویانی  ننههایج مطالعههه ااتههر نشهها  واو کههه

 هههای متنیههی بههر هههوش کههه ور وار  آموز ههی مهههارت

 انههد، میههشا  هههوش هیجههانی نی  ههرکت وا ههنههیجهها

 هههها نسهههتت بهههه رتهههایت از زنهههدگی زنا هههویی آ ا 

 د، هانهههد هههههذرانهکینهههرل کهههه ایهههن وار  را ناگهههرا  

 است.تر بوو  بیض
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