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     پژوهشی  
  
  

  ـازنـــــــدرانـــــــوم پـزشکــــــی مــــه دانشـــــگاه علـمجلـــ
   )78-86   ( 1385   سال أالر و دی    55نزدهم    شماره شادوره 

78  1385آذر و دی  ، 55      دوره شانزدهم ، شماره                                                      مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

 یی و رابطه ساختاریمقایسه سطوح هوش هیجانی و رضامندی زناشو
  1383 شهرستان ساری در سال وسازگارآنها در زوجین ناسازگار

  

 (.Ph.D)**علی اصغر اصغرنژاد فرید    (.Ph.D) *+ عبدالحکیم تیرگری 

  (.Ph.D)****علی رضا عابدین   (.Ph.D)*** سید اکبر بیان زاده
   

  چکیده
سازی بین آنها که در مفهوم نو ظهور هوش هیجانی ابعـاد             ناخت و هم  ش ،امروزه توجه به رابطه هیجان     : سابقه و هدف  

هـای مـرتبط بـا ایـن         از حیطـه  . در هر دو حوزه مطالعات نظری و عملـی جایگـاه و یـژه ای دارد                ه است، تود گرف خ های ب  تازه
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تفـاوت       . یی است زناشو) رضامندی(وارسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری       موضوع،

  .سطوح هوش هیجانی و رضامندی زناشویی، و تعیین سطح رابطه معنی داری بین آنهاست
ای سطوح هوش هیجانی و  تحلیلی است که به بررسی مقایسه -یفیصمطالعه حاضر ازنوع پژوهش تو : ها مواد و روش

 رازاب. پرداخته است) زوج25(و سازگار  ) زوج25(وه از همسران ناسازگار رضامندی زناشویی و رابطه بین آنها در دو گر
های  ها با استفاده از مدل ه وتحلیل دادهزیتج .بودهای جمعیت شناختی  و مشخصه ENRICH وEQ-iهای  پرسشنامه ،پژوهش

  . انجام شدSPSS-10 افزاری م ،و توکی بر مبنای برنامه نرF,rهای  آمار توصیفی و آزمون
هـای سـازنده     چنـین نمـرات مولفـه      ی و هم  یهیجانی و رضامندی زناشو   هوش   نمره   نشان داد که  نتایج پژوهش    : ها  فتهیا
در بررسی رابطه بین هوش هیجـانی و رضـامندی زناشـویی            . داشت یدار  سازگار تفاوت معنی   بابین همسران ناسازگار     آنها،

و شـوهران     زنـان سـازگار    چنـین ایـن رابطـه در       هـم وجـود دارد و      دار  همسران سازگار رابطه معنی    در که تنها    نتایج نشان داد  
  .بود نیز صادق  سازگار

ای از رزناشویی و تفاوت سطوح برخورد )رضامندی( های هوش هیجانی و سازگاری بین عوامل و مولفه : استنتاج
ای  عنوان سازه هیجانی زوجین بهکفایت هوش رابطه وجود دارد بنابراین  ناسازگار باهمسران سازگار   در،های آن ظرفیت

رسد بتوان از طریق تصریح  به نظر می رود، بنیادین و اثر گذار بر روند بهبود و تقویت روابط زناشویی رضامندانه به شمار می
  .نقش هوش هیجانی در بهسازی روابط بین فردی و زناشویی با هدف کمک به همسران ناسازگار اقدامی موثر انجام داد

  
  شناختی هوش هیجانی،رضامندی زناشویی،سازگاری روان :ی کلیدی واژه ها

  
  

   و علوم رفتاری دانشگاه روانپزشکیمرکز تحقیقات  ودانشگاه علوم پزشکی مازندران) استادیار(عضو هیات علمی  ،دکتری تخصصی روانشناسی بالینی *
   بالینیبخش روانشناسی -بیمارستان زارع -بلوار امام رضا : ساری  +               

  انستیتو روانپزشکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان  ودانشگاه علوم پزشکی ایران )استادیار( روانشناسی عمومی، عضو هیات علمی  تخصصیدکتری **
   تحقیقات بهداشت روانانستیتو روانپزشکی تهران و مرکز  ودانشگاه علوم پزشکی ایران )دانشیار( توانبخشی روانی، عضو هیات علمی  تخصصیدکتری ***

  انستیتو روانپزشکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان ودانشگاه علوم پزشکی  )استادیار( روانشناسی بالینی عضو هیات علمی  تخصصیدکتری ****
  15/6/85:              تاریخ تصویب12/9/84:             تاریخ ارجاع جهت اصالحات 13/2/84: تاریخ دریافت 
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 رضامندی زناشویی و رابطه ساختاری آنها
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  مقدمه
 )Emotion( فهم ماهیت هیجان های اخیر، طی سال

با معرفی مفهوم نو  )Cognition(و رابطه آن با شناخت 
ابعاد  )Emotional intelligence( ظهور هوش هیجانی

توان این  به طوری که می. ای به خود گرفته است تازه
رویداد را به عنوان آخرین پیشرفت در قلمرو مطالعه 

  .)1(ت تلقی کردهیجان و شناخ
هوش هیجانی مفهومی است که برای نحستین بار 

و   معرفی، salovey وMayer توسط 1990در آغاز دهه
 به سرعت جنبه Goleman توسط 1995سپس در سال 

های مختلفی جهت تعریف و  امروزه مدل .)2(عام یافت
اما در یک نگاه  ین مفهوم هوش هیجانی و جود دارد،یتب

یت های اساسی سازنده هوش هیجانی توان کفا کلی می
فهم و  را شامل ادراک هیجان در خود و دیگران،

از  .)3(و اداره هیجان ذکر نمود استدالل درباره هیجان،
این باورند که  نظریه پردازان بر نقطه نظر کاربردی،

 ها، درک هیجان -های سازنده هوش هیجانی توانایی
 هیجانی با و به کارگیری آگاهی تنظیم حاالت عاطفی

و  ی آنــینب وفقیت و پیشـم ی،ـاختـشن اری روانـازگـس
  .)4(باشد  میرضامندی کلی از زندگی مرتبط

دی از ـی و رضامنـاختـشن ازگاری روانـاً سـاساس
های  یکی از زمینه. ای است زندگی دارای ابعاد پیچیده

 مهم سازگاری در زندگی انسان موضوع ازدواج و
 بدان حد که ازدواج موفق و ت،رضامندی زناشویی اس

رضامندانه مستلزم سطح پایداری از سازگاری از جانب 
ابه نوعی رویداد گذار ثازدواج به م .)5(باشد زوجین می

و  شود محسوب می )Life Gycle( در چرخه زنذگی
ترین گذارهای  ترین و مشکل همسرشدن یکی از پیچیده

زوجین  ازدواج از جانب اگرچه .)6(چرخه زندگی است
 شود، ترین لذت درک می ترین پیچیدگی و بیش با کم

چنان از ظرفیت فشار زا بودن  اما این رویداد هم

)Stressor( متخصصینپژوهشگران و  .برخوردار است 
 ،براین نکته تاکید دارند که کیفیت و وضعیت ازدواج

بهداشت  ،یهای والدین تلویحات بسیاری درباره نقش
از  .)7( شغلی به همراه داردو رضایت روانی و جسمی

 رضامندانه زمینه ساز فضای ،یک ازدواج سوی دیگر،
مناسبی جهت تالقی و تبادل احساسات و عواطف مثبت 

  ،Clarkمحققانی مانند  از این رو،. تبین زوجین اس
Fitnessو  brissette) 2001(  معتقدند که سازه هوش

سازی  نیهای آن ظرفیت غ هیجانی،یا الاقل برخی ازجنبه
یک ازدواج توام با سازگاری و رضایت مطلوب و 

آنان براین باورند که توانایی درک و . باثبات را داراست
احساسات و عواطف یکدیگر در زندگی  فکار،اپذیرش 
 و ،)8(ا احساس رضامندی بیشتری همراه استب زناشویی،
باالتری برخوردارند  که ازسطوح هوش هیجانی اشخاصی

رضامندی   افراد با هوش هیجانی پایین،در مقایسه با
یافتن  در نتیجه، .)9(کنند زناشویی بیشتری را تجربه می

کفایتی عاطفی،خطوط فکری یا رفتار  های بی نشانه
تواند یک زوج را به سوی تعارض یا  اشتباهی که می

 نقش حیاتی هوش هیجانی را در ،جدایی سوق دهد
در . رساند ت میای ازدواج و رابطه زناشویی به اثبابق

های  ا هردوی آنها کاستییصورتی که یکی از زوجین 
های سازنده هوش هیجانی خود داشته  خاصی در مولفه

های عاطفی بین آنها  د،احتمال عمیق تر شدن شکافنباش
نهایت این وضعیت موجب  و در افرایش خواهد یافت،

  .)10(شود پذیری و گسستن پیوند آنها می آسیب
 که سطوح هوش ستا ای نشان دادهه نتایج بررسی

های  هیجانی با رضامندی زناشویی رابطه دارد و مولفه
بنیادی سازنده هوش هیجانی مانند شادکامی در رابطه با 

 احترام به نفس مثبت،تماس با خویشتن، خود و زندگی،
های بین   مهارت،انتظارات واقعی احساس خودگردانی،
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   و همکارانعبدالحکیم تیرگری                    پژوهشی  
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 ه دیگران،احساس مسئولیت نسبت ب  مناسب،یفرد
توانایی حفظ نگرش مثبت به زندگی علی رغم وجود 

در احساس رضامندی زناشویی سهم قابل  شرایط دشوار،
  .)11(توجهی دارد

گرچه نظریه پردازان هوش هیجانی براهمیت این 
مفهوم در حفظ و تداوم رابطه زناشویی و احساس 

 کمی،های  اما پژوهش ،دارند رضامندی از آن تاکید
نی را در حوزه مسائل زناشویی مورد بررسی هوش هیجا
های پژوهشی  بی شک این کمبود بررسی. اند قرار داده

های مربوط به تهیه  به دلیل تازگی مفهوم و دشواری
وجه به تبا . )8(ابزارهای سنجش معتبر و پایا بوده است

های پژوهشی در حوزه مورد نظر و  وجود چنین نارسایی
دف اصلی مطالعه حاضر ه به ویژه در داخل کشور،

بررسی تفاوت سطوح هوش هیجانی و رضامندی 
. تعیین سطح رابطه معنی داری بین آنهاست زناشویی، و

ها و  در این راستا،پرسش اصلی این است که کفایت
های هیجانی و سایر عوامل بین فردی هوش  توانایی

هیجانی تا چه میزانی با احساس رضامندی و سازگاری 
  .باشد میط زناشویی مرتب

  

  مواد و روش ها
 تحلیلی است دوگروه نمونه -یفیصمطالعه ازنوع تو

 12 ناسازگار و سازگار طی یک دوره زوجینشامل 
ان به مرکز مداخله در بحران شهرستان عماهه از بین مراج

کارکنان ( روانپزشکی وجمعیت عمومیهای ساری،مطب
ب به صورت غیر احتمالی انتخا )مراکز اداری سطح شهر

 مطالعهوارد )  زوج25(زوجین در هر دو گروه . شدند
 45  تا20دامنه سنی  که دارای زندگی مشترک، شدند
    تا1تعداد فرزندان بین  تحصیالت دیپلم تا لیسانس، سال،

  
  

تصادی اجتماعی متوسط و به باال قنفر و وضعیت ا 3
ها نیز شامل ابراز  معیارهای شمول آزمودنی. بودند

 در گروه همسران ناسازگار،روابط زناشویی از نارضایتی 
کسب نمره کل  و رضامندی در گروه همسران سازگار ،

 همسران ناسازگار و باالتر از ه در گرو40پایین تر از 
∗

  ،ENRICH  پرسشنامهازازگار سران س در گروه هم140
 در گروه همسران ناسازگار و 90∗کسب نمره پایین تر از 

 همسران سازگار در پرسشنامه  در گروه90∗باالتر از 
EQ-i،  اختالل  وعدم وجود سابقه اعتیاد ومصرف مواد

کسب اطالعات جمعیت . طبی یا روانپزشکی شدید بود
  به ها در جلسات جداگانه و  پرسشنامهو پر کردنشناختی 

افزار و   با نرمها داده .صورت انفرادی صورت گرفت
SPSS-10 های  زمونبا استفاده از آمار توصیفی و آ

توکی و ضریب همبستگی  تحلیل واریانس یک طرفه،
  ∗.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند )r(پیرسون
  

  ابزار پژوهش
   آن -ارـی بـانـهیجهـر ب ایـه هـامـرسشنـپل ـامـش

)Bar-on Emotional Qutient Inventory(  پرسشنامه ،
 و مشخصات دموگرافیک (Enrich)رضایت زناشویی 

بود که در دو ات فردی و خانوادگی زوجین اطالعشامل 
   .گروه همسان شد

  
  آن  -ارـــی بـــــانــر هیجـــهـه بـــــامـــرسشنـپ )فــال

 ارزیابی معتبر این پرسشنامه به عنوان نخستین ابزار
 1997فرا فرهنگی سنجش بهر هیجانی است که درسال 

 پرسشنامه دارای یک نمره . ساخته شدBar-onتوسط 
پانزده  امل مرکب،عپنچ  ، )EQبهرهیجانی کلی ( کلی
یک مقیاس گمان مثبت و گمان منفی و  مقیاس،ه ردخ

   133پرسشنامه از تعداد . یک شاخص ناهمسانی است
  

                                                 
   نمرات برش برمبنای روش نمره گذاری پرسشنامه است*

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 9

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-155-fa.html


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 رضامندی زناشویی و رابطه ساختاری آنها
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 پاسخ به سواالت با سوال کوتاه تشکیل شده است و
 )همیشه معموالً، گاهی، بندرت، هرگز،( ترروش لیک

 5 تا1اسخ آزمودنی از  و به هر سوال نیز بر اساس پاست
ها به صورت مثبت و  برخی ماده. گیرد نمره تعلق می

نمرات خام . شوند گذاری می برخی به صورت منفی نمره
 به نمرات تراز 15 و انحراف معیار 100برحسب میانگین

دامنه تغییر نمرات تقریباً همیشه از . شده تبدیل می شود
حدود   است و)حراف معیار از میانگینن ا± 3 (145 تا55

3
 )از شده تر( 85-115ای بین  خ دهندگان نمرهسپا 2

نمرات بسیار باال یا پایین تقریباً نادرند و  .کنند کسب می
کسب . آورند دست میه  ب100اغلب افراد نمره نزدیک 

 هوش از نظر هیجانی با نشانه افراد) 100باالی ( نمره باال
دهنده نیاز به بهبود  تر نشان کسب نمرات پایین و

. های اختصاصی است های هیجانی در حوزه مهارت
ده رخ اند که این پرسشنامه و ها نشان داده بررسی
های مختلف از سطوح باالی  های آن در فرهنگ مقیاس

همسانی درونی و نیز از پایایی باز آزمایی باالیی 
 اخ براینبمیانگین ضرایب آلفای کرو .)2(برخوردارند

 69/0از ضریب پایین :رده مقیاس ها باال هستندخهمه 
 86/0تا ضریب باالی ) مسئولیت پذیری اجتماعی(
با میانگین کلی ضریب همسانی درونی  ،)احترام به خود(
های یک  میزان ضرایب پایایی باز آزمایی دوره). 76/0(

های افریقای  ماهه دو گروه از آزمودنی ماهه و چهار
های اعتبار  یافته.  بود75/0و85/0رابر با جنوبی به ترتیب ب

  که آن را با سایر ابزارهای معتبر دیگرEQ-iیا بی 
میزان ضریب اعتبار باالیی را به طور  اند، سنجیده

 تا +36/0 برابر با r از میزان( کنند اختصاصی ذکر می
در ایران نیز این پرسشنامه  .)3()-72/0 و میزان ، +58/0

یک  در. سنجی بررسی شده است از نظر مسائل روان
میزان ضریب پایایی آزمون  )1382(دهشیری  مطالعه،
   نیز ازمیان ساختار نظراعتبار از و  محاسبه،735/0رابرابر 

  

 در عامل را 8 عاملی نمونه امریکای شمالی تعداد 13
  .)13(های ایرانی معتبر گزارش نمود نیدمورد آزمو

  
  ENRICHپرسشنامه رضایت زناشویی -ج

   )1989(همکاران   وOlson این پرسشنامه توسط
  

زا یا شناسایی  های بالقوه مشکل جهت بررسی زمینه
پربارسازی رابطه زناشویی تهیه  های نیرومندی و زمینه

 12 از سوالی است و115این پرسشنامه یک ابزار  .گردید
سوال  5مقیاس اول آن  است که در مقیاس تشکیل شده

میزان  .سوال وجود دارد10کدام ها هر سایر مقیاس در و
 چندین پژوهش متفاوت از ها در ای مقیاسلفضرایب آ

  .گزارش شده است79/0با میانگین 86/0 تا 68/0
های  میزان ضرایب اعتبار پرسشنامه نیز با مقیاس

های  با مقیاس و ،60/0 تا 41/0 رضایت خانوادگی از
دهنده   نشان کهاست 41/0 تا 32/0 رضایت زندگی از

 تری از نسخه کوتاه .)13(باشد عتبار سازه آزمون میا
تهیه شده  )1373( ایران توسط سلیمانیان پرسشنامه نیز در

نسخه اصلی اقتباس شده  از و سوال دارد 47که  است
 موافقم، کامالً( گزینه 5 سوالی تعداد 47نسخه  در .است

 )کامالً مخالفم مخالفم، مخالف، نه موافق ونه موافقم،
یکرت به صورت نمره لروش  اردکه با استفاده ازوجود د

 نظر گرفتن محتوای سواالت با در مرتب شده و 5 تا 1
به  )نارضامندی زناشویی یعنی جهت رضامندی یا(

رضایت از  شود که نمره کل، گذاری می ای نمره گونه
حداکثر نمره  بنابراین، .زندگی زناشویی را نشان دهد

نمره باال نشانه  طبعاً و شود می 235مونی برابربا زآ
 نمرات خام برمبنای میانگین.رضایت زناشویی بیشتراست

به نمرات تراز  )Tنوع مقیاس از( 10انحراف معیار و 50
دامنه تغییر نمرات تقریباً همیشه از  .شوند شده تبدیل می

 نشانه 60تا  40ن ی بTنمره های .است) تراز شده (72 تا12
  های  و نمره ،زناشوییط ت نسبی و متوسط از روابیرضا

  

www.SID.ir [
 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 / 9

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-155-fa.html


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
   و همکارانعبدالحکیم تیرگری                    پژوهشی  
  

 

82  1385 آذر و دی ، 55      دوره شانزدهم ، شماره                                                       مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

دهنده عدم رضایت و  پایین و باال به ترتیب نشان
میزان ضریب پایایی این  .رضامندی زناشویی زیاد است

گزارش شده و اعتبار محتوایی آن نیز 93/0نسخه برابر با 
  .)14(توسط متخصصان روانشناسی تایید شده است

  

  یافته ها
ناسازگار ن یطالعه حاضر برروی دو گروه از زوجم

ل ی نفری را تشک100ک نمونهیو سازگار که جمعاً 
های   مشخصه1جدول شماره .  اجرا شده است.دادند می

  .دهد دموگرافیگ دو گروه زوجین را نشان می
 میانگین نمرات متغیرهای بیننتایج نشان داد که 

و هوش هیجانی و میانگین نمرات رضامندی زناشویی 
 بین چنین های سازنده رضامندی و هم نمرات مولفه

نمرات میانگین و  )EQ(میانگین نمره کلی بهرهیجانی 
های سازنده هوش هیجانی زوجین سازگار  عوامل ومولفه

 .)>05/0P(داشتو ناسازگار تفاوت معنی دار وجود 

های  داری تفاوت نمرات میانگین پرسشنامه اندازه معنی
ن مقایسه نمرات چنی  ، و هم2پژوهش در جدول شماره 

های سازنده هوش هیجانی و  ها برای مولفه این میانگین
ترتیب در نمودار های ه های رضامندی زناشویی ب مولفه

  . نشان داده شده است2و1شماره 
نشان ) r( آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون

و  )EQ(داد که بین اندازه میانگین نمره کلی بهرهیجانی 
ویی گروه زنان و شوهران نمره کل رضامندی زناش

، )05/0P≤،  33/0=r(دار وجود دارد  سازگار رابطه معنی
 این رابطه ،گروه زنان و شوهران ناسازگار اما در مورد

بین میانگین  چنین، هم ).05/0P≤،27/0=r( نبوددار معنی
بین میانگین  و)01/0P≤،52/0=r(کل زنان سازگار نمرات

رابطه  ،)05/0P≤ ، 46/0=r( نمرات کل شوهران سازگار
داری  که هیچ رابطه معنی دار وجود داشت، درحالی معنی

و بین میانگین  بین میانگین نمرات کل زنان ناسازگار
  .مشاهده نشد نمرات کل شوهران ناسازگار

  
  

توزیع فراوانی نمونـه هـای مـورد پـژوهش بـر حـسب مشخـصه هـای دموگرافیـک در زوجـین سـازگار و                           : 1 جدول شماره 
  1383گار شهر ساری، سال ناساز

  

  گروه  زوجین سازگار  زوجین ناسازگار
  شوهر  زن  شوهر  زن

  )درصد (فراوانی  )درصد (فراوانی  )درصد (فراوانی  )درصد (فراوانی  متغیر
  25) 50(  25) 50(  25) 50(  25) 50(  مرد/زن  جنسیت

  دیپلم  تحصیالت
  فوق دیپلم
  لیسانس

)68 (17  
)12 (3  
)20 (5  

)60 (15  
)12 (3  
)28 (7  

)56 (14  
)16 (4  
)28 (7  

)12 (3  
)16 (4  
)37 (18  

  خانه دار  شغل
  کارمند 

  آزاد

)68 (17  
)32 (8  

)- (-  

)- (-  
)64 (16  

)36 (9  

)72 (18  
)28 (7  

)- (-  

)- (-  
)88 (22  

)12 (3  

  / اقتصادی وضعیت
  اجتماعی

  متوسط
  خوب
  عالی

)68 (17  
)28 (7  

)4 (1  

)68 (17  
)28 (7  
)4 (14  

)64 (16  
)28 (7  

)8 (2  

)64 (16  
)28 (7  

)8 (2  

  روستا  محل تولد
  شهر

)20(50  
)80 (20  

)16 (4  
)84 (21  

)16 (4  
)84 (21  

)24 (6  
)76 (19  
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اندازه معنی داری تفاوت نمرات میانگین پرسشنامه های هوش هیجـانی و رضـامندی زناشـویی در زوجـین                    : 2 جدول شماره 
  1383سازگار و ناسازگار شهر ساری، سال 

EQ-i  ENRICH 
 *اندازه معنی داری   سازه های پرسشنامه    *اندازه معنی داری    سازه های پرسشنامه
  48/77  نمره کل رضامندی زناشویی    36/92  نمره کلی بهرهیجانی
  02/56  مولفه پاسخ قراردادی    05/45  عامل درون فردی
  19/44  مولفه رضایت زناشویی    80/10  عامل بین فردی
  23/31  مولفه مسائل شخصیتی    24/60  ریعامل سازش پذی

  37/46  مولفه ارتباط    18/46  عامل مدیریت استرس
  10/40  مولفه حل تعارض    37  عامل خلق عمومی

  14/18  مولفه مدیریت مالی    23/27  مولفه خودآگاهی هیجانی
  48/15  مولفه اوقات فراغت    68/8  مولفه ابراز وجود
  49/16   رابطه جنسیمولفه    99/33  مولفه احترام به خود
  10/16  مولفه فرزندان و فرزند پروری    97/19  مولفه خود شکوفایی

  23/19  مولفه خانواده و دوستان    35/20  مولفه استقالل
  93/7  مولفه جهت گیری مذهبی    54/4  مولفه همدلی

        71/12  مولفه روابط بین فردی
        73/6  مولفه مسئولیت اجتماعی

        08/36  مولفه حل مسئله
        03/30  مولفه آزمون واقعیت
        40/46  مولفه انعطاف پذیری
        33/42  مولفه تحمل استرس
        39/30  مولفه کنترل تکانه
        24/25  مولفه شادکامه
        33/25  مولفه خوشبختی

* F ( 96 3 و ) , P< 001/0  
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  1383ال ـاری، سـر سـازگار شهـازگار و ناسـن ســی در زوجیــوش هیجانـهه ـرسشنامـن پـیانگیرات مـه نمـمقایس :1 ارهـشم ودارـنم
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  1383 رضامندی زناشویی در زوجین سازگار و ناسازگار شهر ساری، سال مقایسه نمرات میانگین پرسشنامه : 2 شماره نمودار
  

  بحث
میزان بهرهیجانی کلی، نتایج مطالعه نشان داد که 

های هوش هیجانی در همسران ناسازگار  عوامل و مولفه
همسران ناسازگار . دار وجود دارد و سازگار تفاوت معنی

بندی میزان بهرهیجانی کلی در حد پایین و  از نظر طبقه
دارای ظرفیت هیجانی رشد نایافته و نیازمند بهبود قرار 

ط بهتری برخوردار داشتند، اما همسران سازگار از شرای
بودند و اندازه بهرهیجانی کلی آنها در حد متوسط و 

شان مناسب بود، هر چند رشد یافتگی ظرفیت هیجانی 
گروه اخیر نیز از نظر توانایی مذکور از سطوح باالی 

چنین از نظر سطوح  هم. ظرفیت هیجانی برخوردار نبودند
ر دا ها تفاوت معنی عوامل هوش هیجانی نیز بین گروه

در عامل درون فردی، زوجین سازگار در . وجود داشت
) نشانه ظرفیت هیجانی خوب رشد یافته(سطح باال 

  ظرفیت هیجانی (شوهران ناسازگار در سطح متوسط 
  

هیجانی ظرفیت (و زنان سازگار در سطح پایین ) مناسب
از نظر عامل بین . بودند) رشد نایافته و نیازمند بهبودی

فاوت وجود داشت، اما سطوح ها ت فردی بین گروه
ها در حد بهنجار بود و از این جهت زنان و  تفاوت

شوهران سازگار و شوهران ناسازگار در حد باال و زنان 
پذیری  در عامل سازش. سازگار در حد متوسط بودند

های بین افراد قابل توجه بوده و از این  میزان تفاوت
ان سازگار لحاظ شوهران سازگار در سطح بسیار باال، زن

در سطح باال و همسران ناسازگار در سطح پایین قرار 
در عامل مدیریت استرس شوهران سازگار در . داشتند

سطح باال، زنان سازگار در سطح متوسط، شوهران 
ناسازگار در سطح پایین و زنان ناسازگار در سطح بسیار 

از نظر خلق عمومی نیز همسران سازگار در . پایین بودند
   در سطح متوسط و زنان ، شوهران ناسازگارسطح باال
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های  در مورد مولفه. ناسازگار در سطح پایین قرار داشتند
گیری مشاهده  های چشم ها تفاوت هوش هیجانی گروه

های  به ویژه همسران ناسازگار در مولفه. گردید
پذیری، تحمل استرس و کنترل تکانه در سطوح  انعطاف

ان بودند و از این نظر پایین و دچار نارسایی و نقص
اما همسران . پذیری مشترکی داشتند های آسیب زمینه

های  ها در کفایت رغم وجود برخی تفاوت سازگار علی
هوش هیجانی عموماً در سطوح متوسط، باال و در برخی 

دهد که  نتایج مذکور نشان می. موارد بسیار باال بودند
 هوش های سازنده همسران ناسازگار از نظر توانایی

های اساسی  هیجانی در مقایسه با همسران سازگار تفاوت
های نظری غالب مبنی بر وجود  دارند و این یافته دیدگاه

های فردی در سطوح هوش هیجانی، نقش آن در  تفاوت
کیفیت روابط، رشدعقالنی وعاطفی و سازگاری  بهسازی

  .)10،9،8،4،3،1(روانشناختی مطابقت دارد
های رضامندی   مولفهبررسی وضعیتدر مورد 

های همسران مطالعه نشان داد  زناشویی گروه) سازگاری(
که بین آنها از نظر میزان رضامندی زناشویی تفاوت 

از نظر نمره کل رضایت زناشویی . دار وجود دارد معنی
، )نشانه عدم رضایت(شوهران ناسازگار در سطوح پایین 

و ) شدیدنارضایتی (زنان سازگار در سطوح بسیار پایین 
قرار ) رضایت نسبی(همسران سازگار در سطح متوسط 

های رضایت  چنین، در مورد نمرات مولفه هم. داشتند
زناشویی نیزهمسران ناسازگار درمسائل شخصیتی،ارتباط 

نشانه نواقص بنیادی در (و حل تعارض در سطح پایین 
و همسران سازگار ) برقررای رابطه زناشویی سازگارانه

نشانه قابلیت رشد یافته (ها در سطح باال  فهدر کلیه مول
عملکرد ) برای سازگاری مطلوب در روابط همسری

پژوهشی متعددی بر این های  یافته. متفاوتی نشان دادند
نکته تاکید دارند که کیفیت رابطه همسری نیرومندترین 

  های  بینی کننده رضامندی زناشویی است و مولفه پیش
  

دار بین همسران  ی تمایز معنیمذکور از توان کافی برا
سازگار و ناسازگار و وجود قوت و ضعف در آنها 

 و این موضوع با نتایج پژوهش حاضر )5 -9(برخوردارند
  .نیز هماهنگ است

در زمینه بررسی رابطه هوش هیجانی و رضامندی 
زناشویی مطالعه نشان داد که بین نمره بهرهیجانی کلی و 

سران سازگار رابطه نمره کل رضامندی زناشویی هم
دار وجود دارد، اما در مورد همسران ناسازگار این  معنی

این قضیه حاکی از این است . دار نبوده است رابطه معنی
که چنانچه فرد از نظر ظرفیت هوش هیجانی از رشد 

رود که در  یافتگی بیشتری برخوردار باشد، انتظار می
نیز بتواند به های زندگی مانند رابطه زناشویی  سایر زمینه

یافته فوق با این باور . ی سازگارانه عمل کند شیوه
های  محققان که هوش هیجانی یا حداقل برخی از جنبه

تواند موجب سازگاری زناشویی مطلوب و با  آن می
ثبات شود، و یا این مفروضه که برخورداری از سطوح 
هوش هیجانی باالتر با احساس رضامندی زناشویی بیشتر 

  ).11،10،9،8(ست، همخوانی دارد مرتبط ا
دارموجود بین  های معنی دکه تفاوتادنشان نتایج 

تواند  های مربوط به آن می هیجانی وکفایت سطوح هوش
با احساس رضامندی زناشویی زوجین رابطه مثبت داشته 

هایی به این  توان با استناد برچنین یافته بنابراین می .باشد
های  بیشتر فرد از تواناییکرد که برخورداری  فرض اشاره

هوش هیجانی با میزان رضامندی زناشویی وی مرتبط 
  .باشد می

تواند  نتایج پژوهش حاضر از لحاظ کاربردی می
های مداخله آموزشی به صورت  جهت طرح برنامه

های راهبردی پیشگیری اولیه و ثانویه سودمند تلقی  برنامه
ا به کارگیری توان با استناد به آن ب بنابراین می. گردد
های آموزش و مشاوره زناشویی در رفع یا تخفیف  برنامه

  .ساز مشکالت همسران گام اساسی برداشت عوامل زمینه
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  سپاسگزاری
نویسنده مراتب سپس و امتنان خود را نسبت به 
  اعضای محترم شورای پژوهش انستیتوروانپزشکی تهران 
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