بررسي رابطه هوش هيچاني و رضايت زناشويي

1

دكتر علي اكبر سليمانيان
اكرم دمحمي

2
3

چكيده
تحقيق حاضر به منظور برريس رابطه بين هوش هيچاني و رضايت
زناشويي دانشجويان شاغل به تحصيل در مراكز آموزش عالي شهر
بجنورد انجام گرفته است.
بدين منظور از جامعه آماري تعداد  300آزمودني ( 150زن و
 150مرد) با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقهاي با در
نظر گرفتن سهم هر يك از مراكز آموزش عالي انتخاب شدند .در اين
پژوهش براي اندازهگيري هوش هيجاني از پرسشنامه هوش هيجاني
فراخلقي ) (TMMSو براي اندازهگيري رضايت زناشويي از پرسشنامه
رضايت زناشويي انريچ استفاده شد .روائي محتوايي هر دو آزمون
به تأييد متخصصان رسيد و براي سنجش اعتبار ازمونها از روش
آلفا كرونباخ استفاده شد كه به ترتيب  0/77و  0/81به دست آمد.
نتايج تحقيق نشان داد بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي
همبستگي مثبت معناداري وجود دارد و هوش هيچاني به تنهايي 30
درصد از تغييرات رضايت زناشويي را تبيين ميكند .همچنين اين
تحقيق نشان داد بين مؤلفههاي هوش هيجاني (توجه ،وضوح ،بازسازي
خلقي) و رضايت زناشويي همبستگي مثبت معناداري وجود دارد.
نتيجه تحليل رگرسيون چندگانه گام به گام نشان داد عامل توجه
بيشترين توانايي تبيين تغييرات رضايت زناشويي را دارد و 19
درصد از تغييرات رضايت زناشويي را تبيين ميكند .عامل وضوح 7
درصد و عامل بازسازي  3درصد از تغييرات رضايت زناشويي را تبيين
كردهاند .نتيجه تحقيق همچنين نشان داد ميزان هوش هيجاني در
زنان به طور معناداري بيشتر از مردان است.
مقدمه
ازدواج مقدمه تشكيل خانواده است و به عنوان عاليترين رسم
اجتماعي براي دست يابي به نيازهاي عاطفي و امنيتي افراد
بزرگسال همواره مورد تأييد بوده است .علي رغم اين كه ازدواج
رضايت بخش يكي از عوامل مهم بهداشت رواني جامعه محسوب ميشود
ولي چنانچه ازدواج و زندگي خانوادگي شرايط نامساعدي براي
ارضاء نيازهاي رواني زوجين ايجاد كند نه تنها بهداشت رواني
تحقق نمييابد بلكه اثرات منفي و گاهي جبران ناپذير را به جا
ميگذارد كه اختالالت عصبي ،افسردگي و خودكشي از پيامدهاي اختالالت
خانوادگي ميباشند.
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اين تحقيق با حمايت دانشگاه آزاد اسالمي بجنورد انجام شده است.
عضو هيأت علمي دانشگاه بجنورد
كارشناس ارشد مشاوره

پژوهشهاي زيادي وجود دارند كه نشان ميدهند بين آشفتگي
زناشويي و آسيب هاي روان شناختي رابطه وجود دارد به عنوان مثال
تحقيق مك لود ( )1994نشان داده است كه بين آشفتگي زناشويي و
اضطراب منتشر ،فوبيا و حمالت وحشتزدگي رابطه وجود دارد .به
اعتقاد وايزمن  ،شلدون و گورنيگ ( )2000بسياري از اختالالت
روانپزشكي از جمله اختالالت جسماني ،شناختي ،رفتاري و هيجاني
تحت تأثير آشفتگي زناشويي به وجود ميآيند .تحقيق لوكوس و
ديگران ( )2003نيز نشان داده است كه بين رضايت زناشويي و رضايت
از زندگي يك رابطه مثبت وجود دارد.
در سالهاي اخير كمك به زوجها براي بهبود روابط زناشويي
خود با استفاده از روشهاي مختلف درمان مورد توجه قرار گرفته
است .الزمه كمك به زوجها براي حل مشكالت زناشويي شناخت عوامل و
علل مؤثر بر نارضايتي و رضايت زناشويي است .رضايت با نارضايتي
زناشويي تحت تأثير عوامل متعددي از جمله نحوه تفكر ،ادراك فرد
از خود و ديگران ،انتظارات فرد از زندگي ،ويژگيهاي شخصيتي و
هيجانات قرار دارد.
بحث شناخت و هيجان همواره در فلسفه و بعد از آن در
پژوهشهاي روانشناختي مورد توجه بوده است .پاپليوس يك قرن پيش
از مسيح انتظار داشت «بر هيجانات خود حكومت كنيد و مبادا
احساسات شما بر شما حكومت كند» (اكبرزاده )1383 ،از پيشگامان
مشاوران خانواده ،كسي كه بيشترين تأكيد را بر نقش هيجانات در
خانواده نموده است ويرجينيا سيتر ميباشد .او به امور روزانه و
تجارب هيجاني خانواده توجه مينمود .وي اعضاي خانواده را در
برقراري ارتباط سالم به سمت بيان هيجانات و توجه به حاالت
چهرهاي و غيركالمي هيجانات يكديگر در خانواده ترغيب مينمود.
(جهانگيري)1383 ،
هيجان ممكن است تسهيل كننده يا مختل كننده تفكر مؤثر و
واكنشهاي ما باشد كه هر كدام از اين موارد  ،به شرايطي كه در
امروزه هوش
دارند بر همين اساس
آن قرار مي گيريم بستگي
مورد توجه
هيجاني به عنوان يك عامل مؤثر بر رفتار آدمي
روانشناسان قرار گرفته است.
مطالعات متعدد در كشورهاي مختلف نشان دهنده آن است كه هوش
تصوير و شمايي جامع از توانايي شخص براي دستيابي به
هيجاني
موفقيت مي دهد .صاحب نظران و پژوهشگران كه به بررسي مطالعه
علمي هوش هيجاني ميپردازند معتقدند كه هوش هيجاني ميتواند
كاربردها و تأثيرات مهمي بر فعاليتهاي گوناگون آدمي چون رهبري
و هدايت ديگران ،رشد حرفهاي ،سالمت رواني و زندگي خانوادگي و
زناشويي داشته باشد( .سياروچي و همكاران)1383 ،
هوش هيجاني از نظر ماير و سالوي ( )1997عبارت است از
توانايي ادراك عواطف ،جهت دستيابي به عواطفي سازنده كه به كمك
آنها بتوان به ارزيابي افكار ،فهم عواطف و دانش عاطفي خود
پرداخت و با استفاده از آن بتوان موجبات پرورش احساسات و رشد
هوشي خود را فراهم ساخت  .افراد داراي هوش هيجاني باال از خود

كنترلي و خودانگيزي بااليي برخوردارند .زندگيشان معنادار است و
اصولي و مسئوليت پذير هستند عواطف خود را به درستي ابراز
ميكنند ،قانعاند و زندگي هيجاني پربار و متعادلي دارند .در
واقع هوش هيجاني نوعي همدلي و واقف بودن به احساس اطرافيان
است به نظر گلمن ( )1995هوش هيجاني توانايي اداره مطلوب خلق و
خوي و وضع رواني و كنترل تكانشهاست .عاملي است كه به هنگام
شكست ناشي از دست نيافتن به هدف ،در شخص ايجاد انگيزه و اميد
ميكند .گلمن ضمن مهم شمردن هوش شناختي و هيجاني بيان ميكند
كه هوش بهر ) (IQدر بهترين حالت خود تنها عامل  20درصد از
موفقيتهاي زندگي است 80 ،درصد موفقيتها به عوامل ديگر وابسته
است و سرنوشت افراد در بسياري از موارد درگرو مهارتهايي است
كه هوش هيجاني را تشكيل ميدهد.
بار-آن ( )1997با طرح نظر خود تحت عنوان بهره هيجاني ،آن
را عبارت از قابليتها و مهارتهايي ميداند كه بر روي توانايي
محيط و فشارهاي آن اثر
فرد براي مقابله مؤثر با احتياجات
ميگذارد .به طور خالصه ميتوان گفت كه ميزان «هوش» افراد ضامن
موفقيت آنها در دراز مدت و كل زندگي نميباشد ،بلكه ويژگيهاي
ديگري براي برقراري ارتباطات مناسب انساني و موفقيت در زندگي
الزم است كه «هوش هيجاني» ناميده ميشود( .اكبرزاده)1383 ،
ماير و سالوي ( )1997معتقدند كه اساسي ترين توانايي مؤثر
در هوش عاطفي ،دريافت و تشخيص دقيق عواطف است .نتايج نشان
يك بافت سرشار از عاطفه
مي دهند كه ازدواج و زندگي زناشويي
كه در آنها زوجين با هم در تعارض و
ميباشد .در ازدواجهايي
تضاد ميباشند ،برانگيختگيهاي عاطفي زيادتر ميشود ،به عبارت
دليل
به
زوجين
بين
اختالفات
و
تعارضها
بيشتر
ديگر
برانگيختگيهاي عاطفي صورت ميگيرد .همچنين مطالعات نشان ميدهد
كه افراد در توانايي دريافت و تشخيص دقيق عواطف خود و ديگران
با يكديگر تفاوت دارند  .عالوه بر اينها  ،انسانها داراي
در توانايي ابراز صريح عواطف خود
تفاوتهاي قابل توجهي
با
مي باشند .تحقيقات نشان دادند كه زوجهاي خرسند در مقايسه
زوجهايي كه روابط زناشويي و عاطفي خوبي با هم ندارند ،احساس
هم دلي بيشتري نسبت به هم نشان ميدهند و نسبت به احساسات
حساسيت بيشتري به خرج ميدهند (سياروچي و همكاران،
يكديگر
)1383
در تحقيقي درباره هوش هيجاني و روابط بين فردي كه توسط
شات ،مالوف ،بابيك ،كوستن ،جوليكا ،رودز ،و وندورف ()2001
انجام شد .نتايج نشان داد كه افراد باهوش هيجاني باال ،نمرات
بيشتري در همدلي ،خود بازبيني ،و خودكنترلي در موقعيتهاي
اجتماعي كسب كردند ،اين افراد پاسخهاي همراه با بازي و مشاركت
بيشتري را در مورد همسرانشان داشتهاند .روابط نزديكتر و
محبتاميزتري را از خود نشان دادهاند و رضايت زناشويي بيشتري
را در زندگي زناشويي خود تجربه ميكنند .آنها همچنين در ايجاد

كيفي باال مهارت دارند (به نقل از خسرو جاويد ،

و حفظ روابط
)1381
با توجه به اينكه هوش هيجاني جنبه اكتسابي دارد و منشأ
آن اجتماعي است و انسانها نحوه بروز هيجانات را در تعامل با
ديگران ،آگاهانه يا ناآگاهانه ميآموزند( .گلمن )1995 ،چنانچه
و قوي بين هوش هيجاني با رضايت
رابطه مثبت
تحقيق حاضر
زناشويي را نشان دهد ميتوان از طريق آموزش مهارتهاي مربوط به
رشد هوش هيجاني به افزايش رضايت زناشويي زوجين كمك كرد.
پژوهش حاضر قصد دارد تا رابطه بين هوش هيجاني و مؤلفههاي
آن را با رضايت زناشويي مورد مطالعه قرار دهد اين پژوهش بر
روي دانشجويان متأهل شاغل به تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات
آموزشي عالي شهر بجنورد اجرا ميگردد.
بر اساس پيشينه فوق فرضيات زير تدوين گرديدند:
-1بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي همبستگي مثبت معناداري
وجود دارد.
توجه هوش هيجاني و رضايت زناشويي همبستگي
 -2بين مؤلفه
مثبت معنادار وجود دارد.
و رضايت زناشويي همبستگي
 -3بين مؤلفه وضوح هوش هيجاني
مثبت معنادار وجود دارد.
و رضايت زناشويي
هوش هيجاني
-4بين مؤلفه بازسازي
همبستگي مثبت معنادار وجود دارد.
روش
از آنجا كه اين تحقيق قصد دارد به تعيين رابطه يا همبستگي
بين دو متغير يعني هوش هيجاني و رضايت زناشويي بپردازد .روش
تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است.
در اين تحقيق هوش هيجاني به عنوان متغير پيش بيني و رضايت
زناشويي به عنوان متغير مالك در نظر گرفته شده است .جامعه
كليه دانشجويان متأهل مراكز آموزش
آماري پژوهش حاضر شامل
نمونه مورد نياز بر
براي انتخاب
عالي شهر بجنورد ميباشد.
اساس تعداد دانشجويان متأهل شاغل به تحصيل در هر يك از مراكز
آموزشي عالي جامعه آماري ابتدا با توجه به تعداد نمونه مورد
نظر يعني  300دانشجو شامل  150دانشجو متأهل مرد و  150دانشجو
متأهل زن نسبت نمونه مورد نياز در هر يك از مراكز آموزشي عالي
تعيين و سپس به روش نمونهگيري تصادفي اين افراد انتخاب شدند.
با توجه به موضوع تحقيق براي جمع آوري اطالعات موردنياز
هوش هيجاني و رضايت زناشويي از دو پرسشنامه زير
راجع به
استفاده گرديده است:
هوش هيجاني فراخلقي )(treatment meta mood scale
-1پرسشنامه
TMMS
اين آزمون از نوع مداد-كاغذي و شامل  31سؤال است كه توسط
مايروسالوي ساخته شده است (قرباني  .)1379اين آزمون بر اساس

الگوي پردازش اطالعات يعني درون داد (توجه به احساسات) ،
پردازش (روشن سازي و تميز احساسات) و برون داد (بازسازي خلقي)
هوش هيجاني را اندازه ميگيرد .در اين آزمون  13سؤال به سنجش
به
توجه به هيجانات 11 ،سؤال به تميز هيجانات و  7سوال
بازسازي خلقي اختصاص داده شده است .آزمودنيها در يك مقياس پنج
درجهاي از كامالً مخالف تا كامالً موافق به سؤاالت پاسخ ميدهند.
اعتبار و روايي پرسشنامه :سالووي و همكاران ( )2000در سه
مطالعه پياپي ضريب الفاي قابل قبولي را براي سه خرده مقياس
به
بخش توجه هيجاني
اين آزمون به دست آوردند .ضريب آلفاي
ترتيب  %81 ،%67 ،%82و در بخش تمايز هيجاني  %86 ،%88و  %74و
بخش بازسازي خلق  %84 ،%64 ،%85بود .در يك مطالعه بين فرهنگي
ضريب آلفاي توجه تمايز و بازسازي در نمونه ايراني به ترتيب
 %73 ،%65 ،%62و در نمونه آمريكايي  %75 ،%85 ،%83بود (قرباني ،
 )1379در پژوهشي ديگر عروتي موفق ( )1383ضريب آلفاي  %77براي
توجه  %57 ،براي تمايز و  %76براي بازسازي خلقي را بر روي 2500
نفر از دانشجويان پسر و دختر مقطع كارشناسي دانشگاههاي تهران
به دست آورد.
به منظور تعيين اعتبار اين پرسشنامه جهت استفاده در تحقيق
حاضر ابتدا  50نفر از دانشجويان به طور تصادفي انتخاب و
پرسشنامه بر روي آنها اجرا شد .سپس با استفاده از روش آلفاي
كرونباخ ضريب  %77به دست آمد.
-2پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ:1
براي بررسي ميزان رضايت زناشويي پرسشنامه انريچ انتخاب
به عنوان يك ابزار تحقيق معتبر
انتخاب گرديد .اين پرسشنامه
در تحقيقات متعددي براي بررسي رضايت زناشويي مورد استفاده
قرار گرفته است( .سليمانيان)1373 ،
اولسون و ديگران ( )1989از اين پرسشنامه براي بررسي رضايت
مربوط
زناشويي استفاده نمودهاند و معتقدند كه اين مقياس
به تغييراتي كه در طول دوره حيات آدمي رخ ميدهد و
مي شود
همچنين حساس است كه به تغييراتي كه در خانواده به وجود ميآيد.
اين پرسشنامه داراي  47سؤال است كه در يك مقياس  5درجهاي از
كامالً موافق تا كامالً مخالف نمرهگذاري ميگردد.
را بر روي يك
سليمانيان ( )1373اعتبار اين پرسشنامه
نمونه  110نفري  % 93گزارش كرده است .به منظور تعيين اعتبار
اين پرسشنامه جهت استفاده در تحقيق حاضر پرسشنامه بر روي يك
نمونه  50نفري اجرا و با استفاده از روش الفاي كرانباخ ضريب 81
 %به دست آمد.
با توجه به اين كه هدف از اجراي اين پژوهش تبيين رابطه دو
از روش آماري
متغير (هوش هيجاني و رضايت زناشويي ) است
Enrich

1

و از روش رگرسيون گام به
جهت تعيين ضريب همبستگي
همبستگي
گام جهت تعيين قدرت پيش بيني هر يك از مؤلفههاي هوش هيجاني
در رضايت زناشويي استفاده ميگردد.

يافتهها
شاخصهاي توصيفي متغيرهاي مورد بررسي در جدول شماره
آورده شده است.
جدول شماره  1شاخصهاي توصيفي متغيرهاي مورد بررسي
انحراف
ميانگين
حداكثر
حداقل
تعداد
مقياس
معيار
نمره
نمره
هوش
133
59
300
15/44
95/71
هيجاني
مؤلفه
55
15
300
9/02
35/35
وضوح هوش
هيجاني
مؤلفه
60
19
300
8/97
40/05
توجه هوش
هيجاني
مؤلفه
30
7
300
4/80
20/30
بازسازي
هوش
هيجاني
رضايت
186
59
300
21/12
129/30
زناشويي

1

جدول شماره  2مقايسه ميزان هوش هيجاني بر اساس جنسيت
سطح
انحراف
ميانگين
تعداد
جنسيت
T
معنادار
معيار
زن
150
0/00
6/077
13/58
100/86
مرد
150
51/51
90/62
هوش
اطالعات جدول شماره  2نشان ميدهد كه بين ميانگين
هيجاني دو گروه زن و مرد در سطح  p< 0/0001تفاوت معني داري وجود
دارد .با توجه به ميانگين گروهها نتيجه گرفته ميشود ميانگين
بيشتر از
هوش هيجاني درآزمودنيهاي زن به طور معناداري
آزمودني هاي مرد بوده است.
جدول
دانشجويان
رضايت
زناشويي
هوش هيجاني
عامل وضوح
عامل توجه
عامل
بازسازي

پيرسون بين
شماره  3ضرايب هبمستگي
در مورد رضايت زناشويي و ابعاد هوش هيجاني
رضايت
زناشويي
1
**0/54
**0/39
**0/44
**0/18

هوش هيجاني

1
**0/78
**0/76
**0/59

عامل وضوح

1
**0/34
0/01

عامل توجه

1
0/04

نمرههاي
عامل
بازسازي

1

به منظور بررسي و رابطه هوش هيجاني و مؤلفههاي آن با
رضايت زناشويي از روشهاي آماري همبستگي پيرسون و تحليل
رگرسيون گام به گام استفاده شده است .به اين ترتيب كه ابتدا
بر اساس همبستگي پيرسون رابطه آنها مطرح شده و سپس به منظور
بررسي سهم هر كدام از متغيرها در تبيين رضايت زناشويي از
استفاده شده در جدول شماره  3ماتريس
شيوه آماري رگرسيون
همبستگي بين متغيرهاي پژوهش ارائه شده است .چنانچه از جدول 3
هوش هيجاني و مؤلفههاي آن با رضايت
همبستگي
مشاهده ميشود
زناشويي در سطح  p=0/01معني دار ميباشد.
-1بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي
همان طور كه جدول شماره  3نشان ميدهد و رضايت زناشويي
زناشويي در سطح  0/01معني دار ميباشد.
و رضايت
هوش هيجاني
براي پيش بيني رضايت زناشويي بر اساس متغيرها و هوش هيجاني،
سن و جنسيت از رگرسيون گام به گام استفاده شد كه نتايج آن در
جدول شماره  4آمده است.
گام به گام ،تحليل
جدول شماره  4خالصه مدل رگرسيون
واريانس و مشخصههاي آماري و رگرسيون هوش هيجاني ،سن و جنسيت
و با رضايت زناشويي
2
خطاي
سطح
مدل
B
F
R
R
معنادار برآمد
هوش
126
0/74
17/73
0/000
0/30
0/54
هيجاني
متغير وابسته :رضايت زناشويي
چنانچه در جدول  4مشاهده ميشود در گام اول متغير هوش
هيجاني وارد معادله پيش بيني شده است و به تنهايي  30درصد از
تغييرات رضايت زناشويي را تبيين ميكند كه اين مقدار در سطح
( )P<0/001معني دار ميباشد .متغيرهاي سن و جنسيت به دليل اين
شغلي نداشتهاند وارد
نقش معني داري در پيش بيني استرس
كه
معادله پيش بيني نشده اند.
هوش هيجاني (توجه  ،وضوح و
-2بررسي رابطه بين مؤلفههاي
بازسازي) و رضايت زناشويي.
نشان داد هوش هيجاني
همان طور كه اطالعات جدول شماره 4
به تنهايي  30درصد از تغييرات رضايت زناشويي را تبيين كرد .به
منظور بررسي اين كه كداميك از مولفههاي هوش هيجاني نقش
بيشتري در پيش بيني رضايت زناشويي دارد از رگرسيون گام به گام
استفاده شد كه نتايج آن در جدول شماره  5آمده است.

جدول شماره  5خالصه مدل رگرسيون گام به گام تحليل واريانس
و
و مشخصههاي آماري رگرسيون بر اساس مؤلفههاي هوش هيجاني
رضايت زناشويي
2
خطاي
سطح
مدل
B
F
R
R
معنادار برآمد
توجه
**1/04
18/97
0/00
72/57
0/19
0/44
توجه
**0/81
18/19
0/00
53/14
0/26
0/51
وضوح
**0/64
توجه
**0/84
17/75
0/000
42/46
0/30
0/54
وضوح
**0/63
بازسازي
**0/55
متغيروابسته :رضايت زناشويي
چنانچه از نتايج رگرسيون مشخص است در گام اول متغيرتوجه
معادله پيش بيني شده است به طوري كه مؤلفه توجه به
وارد
تنهايي  19درصد از تغييرات ترضايت زناشويي را تبيين ميكند .در
شده و ميزان ضريب
گام دوم متغير وضوح وارد معادله پيش بيني
درصد افزايش پيدا كرده است .در گام سوم نيز
به 26
تبيين
متغير بازسازي وارد معادله شده و ضريب تبيين را به  30درصد
افزايش داده است .ضرايب استاندارد متغيرها در تمامي گامها در
سطح  p< 0/001معني دار ميباشد.
بنابراين مي توان نتيجه گرفت از بين متغيرهاي پيش بيني
به ترتيب متغيرهاي توجه ،وضوح و بازسازي بيشترين را در پيش
بيني رضايت زناشويي دارند.
بحث و نتيجه گيري
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش هيجاني و مؤلفههاي آن
هوش
نشان داد كه
زناشويي بود .نتايج رگرسيون
با رضايت
هيجاني به تنهايي  30درصد از تغييرات رضايت زناشويي را بيين
كه داراي
مي كند .اين يافته پژوهش بيانگر اين است كه افرادي
بيشتري برخوردار
هوش هيجاني بااليي هستند از رضايت زناشويي
هستند .اين نتايج با يافتههاي پژوهش مهانيان خامنه 1381
مطابقت دارد .مهانيان خامنه رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي
 240نفر از دبيران متأهل شهر تهران مورد بررسي قرار
را در
نشان داد كه همبستگي مثبت
داد ،نتايج حاصل از اين پژوهش
معنادار بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي وجود دارد .سياروچي و
همكاران  2001نيز نشان دادند كه افراد داراي هوش هيجاني باال
و رضايت
روابط نزديك و محبت آميزتري از خودنشان مي دهند
زناشويي بيشتري را در زندگي خود تجربه ميكنند .يكي از عواملي
بر رضايت زناشويي تأثير دارد شيوه فرزندپروري است
كه
(شلزينگر .)1990 ،در پژوهشي كه هاشميان  1384انجام داد ،نتيجه
گرفت كه بين شيوه فرزند پروري ،محبت باال و ميزان هوش هيجاني
ارتباط وجود دارد .يكي ديگر از عوامل مؤثر بر رضايت زناشويي

قدرت سازگاري اجتماعي افراد است (ماركوسكي و گرين وود. )1984 ،
اينگلبرگ  2004پژوهشي با عنوان هوش هيجاني و سازگاري اجتماعي
بر روي  282نفر انجام داده است در اين پژوهش سالمت و رشد عقالني
از ديگر عوامل مؤثر بر روابط زناشويي ميباشد (اليس. )1989 ،
تحقيقات نشان دادهاند سطح هوش هيجاني يك شخص در سالمت و رشد
عقالني او سهم بسزايي دارد ،در نتيجه موفقيت در زندگي را هوش
هيجاني تعيين ميكند (سالوي و همكاران)2000 ،
نتايج تحليل رگرسيون براي بررسي مؤلفههاي هوش هيجاني در
تبيين رضايت زناشويي نشان داد كه مؤلفههاي توجه وضوح و
بازسازي تأثير معني داري در پيش بيني رضايت زناشويي دارند.
توجه به غنوان مهمترين مؤلفه به تنهايي  19درصد از تغييرات
رضايت زناشويي را تبيين ميكند .عامل توجه به ميزان توجه به
حالتهاي احساسي يعني آگاهي داشتن از احساسات خود و ديگران در
زمان بروز آنها اشاره دارد و در اين مفهوم به معناي همدلي
چون
تحقيقات نشان دادهاند كه بين همدلي و متغييرهاي
است.
وفاداري به يكديگر و سازگاري با طرف مقابل ارتباط معناداري
وجود دارد (جاكوبسن و گورمن.)1995 ،
تحقيقات همچنين نشان دادهاند كه افراد باهوش هيجاني باال
نمرات بيشتري در همدلي ،خودبازبني و خودكنترلي در موقعيتهاي
اجتماعي كسب كردند ،اين افراد پاسخهاي به همراه با ياري و
مشاركت بيشتري را در مورد همسرانشان داشتهاند و روابط نزديكتر
و محبت آميزتري را از خود نشان دادهاند و رضايت زناشويي
ميكنند ،آنها همچنين
بيشتري زا در زندگي زناشويي خود تجربه
روابط كيفي باال مهارت دارند( .سياروچي و
و حفظ
در ايجاد
همكاران)1383 ،
وضوح يا روشن سازي نيز به عنوان يكي از متغيرهاي مهم در
رضايت زناشويي است .وضوح عبارتست از بصيرت و
پيش بيني
معلمومات به دست آمده در مورد احساسات خود با ديگران است .در
واقع اين شاخص شامل درك هيجاني است و اساسي ترين قابليت در
اين سطح شامل نامگذاري هيجانات با لغات است .شواهد بسياري
ثابت مي كنند افرادي كه مهارتهاي هيجاني دارند يعني كساني كه
احساسات خود را به خوبي ميشناسند و هدايت ميكنند در هر حيطهاي
از زندگي ممتازند ،اين افراد كه مهارتهاي هيجاني شان به خوبي
رشد يافته ،در زندگي خويش خرسند و كارآمدند ،اما افرادي كه
نمي توانند بر زندگي هيجاني خود تسلط داشته باشند ،درگير
كشمكشهاي درونياي هستند كه از توانايي آنان براي انجام كار
متمركز و تفكر روشن ميكاهد (گلمن.)1995 ،
در پژوهشي داماسيو و همكاران ( )1997به اين نتيجه دست
يافتند كه فقدان بصيرت و معلومات نسبت به عواطف خود و ديگران
مي تواند مخرب باشد و باعث ايجاد افسردگي گردد  .افسردگي نيز
به نوبه خود ميتواند موجب كاهش رضايت زناشويي گردد (گاتليت و
بيچ .)1995 ،ساختار مناسب قدرت در خانواده يكي از عواملي است

كه ارتباط نزديكي با رضايت زناشويي دارد (يانگ و النگ )1998 ،
در پژوهشي كه حسيني حسين آباد ( ،)1983با عنوان ارتباط ساختار
قدرت در خانواده و هوش هيجاني زنان شهر تهران انجام داد،
نتيجه گرفت كه بين نمرات ساختار قدرت در خانواده با نمرات هوش
هيجاني زنان و خودآگاهي هيجاني زنان خانهدار رابطه وجود دارد.
هوش هيجاني كه
بازسازي نيز به عنوان يكي از مؤلفههاي
تأثير معناداري در پيش بيني رضايت زناشويي دارد محسوب ميشود.
هيجانها به معناي كنترل و تنظيم هيجانها است و سطح
بازسازي
كردن آنهاست
كنترل و تنظيم هيجانها در متعادل
مطلوب
يعني متعادل كردن هيجانها،
 . )1383اين موضوع،
(اكبرزاده،
باعث انعطاف پذيري شده و به گسترش روابط انساني و سازگاري
اجتاعي وي كمك ميكند (بار-آن وپاركر )2000 ،تحقيقات نشان
داده اند افرادي كه از روابط انساني غني برخوردار هستند و
مهارتهاي و سازگاري اجتماعي آنها زياد است در زندگي زناشويي
و خانوادگي خود نيز احساس رضايت بيشتري ميكنند (بري و جوريلس،
 )1995كنترل هيجاني ويژگي كليدي هوش هيجاني است (گلمن)1995 ،
و در قرن حاضر كه عصر استرس ،اضطراب و افسردگي ناميده ميشود
توانايي كنترل هيجانات ناگوار در سلمت هيجاني اهميت خاصي دارد
و كنترل هيجانات ايجاد شده در موقعيتهاي ناگوار ،براي زندگي
موفق ضروري است( .بار-آن و پاركر )2000 ،پژوهشي كه در آن رابطه
و شخصيت سنجيده شد ،نشان داد
هوش هيجاني با مقياسهاي عواطف
همبستگي منفي معني داري دارد
كه هوش هيجاني با نوروزگرايي
(اسماعيلي .)1383 ،همچنين در پژوهشي كه توسط سياروچي ( )2000در
خصوص نقش هوش هيجاني در تعديل استرس و سالمت رواني انجام شد،
شواهدي وجود دارد كه بيان ميكند ،برخي از اشكال هوش هيجاني،
مصون داشته و منجر به سازگاري بهتر در
افراد را از استرس
توانايي كنترل هيجان با گرايش به
زندگي ميشود .براي مثال،
خلق مثبت ارتباط دارد كه منجر به پيگيري از حالتهاي افسردگي
ميشود (كاوه .)1384 ،تحقيقات نشان دادهاند كه بين خلق مثبت و
زناشويي ارتباط
از آرامش رواني با رضايت
احساس برخورداري
مثبت قوي وجود دارد (ليكن و تليگن .)1996 ،همچنين پژوهشهاي
زيادي وجود دارند كه نشان ميدهد بين اسيبهاي روانشناختي و
آشفتگيهاي زناشويي رابطه وجود دارد( .ويزمن و ابالكر.)2003 ،
زوجهايي كه گرفتار پريشاني زناشويي هستند گزارش كردهاند كه
از بودن با خانواده و دوستان حداقل رضايت را دارند ،اضطراب
زيادي دارند و احساس ميكنند كه توانايي كنار آمدن با مشكالت
استرس را در زندگي را ندارند (گاتمن.)1998 ،
به طور
اين يافته پژوهش كه ميزان هوش هيجاني در زنان
معناداري بيشتر از مردان است با يافتههاي پژوهشي جهانگيري،
 ،1383همخواني دارد .در اين پژوهش نشان داده شد دختران از لحاظ
ميزان هوش هيجاني و عوامل آن به طور معناداري نسبت به پسران
باالتر هستند .همچنين در پژوهشي كه توسط پرت ايدز و فرن هام

انجام
( ) 2000در مورد نقش تفاوتهاي جنسيتي در هوش هيجاني
داده شد كه زنان در هوش هيجان نسبت به مردان نمره
شدنشان
بيشتري كسب كردند( .به نقل از نظري )1383 ،بار-آن و پاركر 2000
با مطالعاتي روي  7700زن و مرد در نمره كل هوش هيجاني آنان
تفاوتي مش اهده نكرد .اما نتايج نشان داد كه مردان در خرده
و كنترل
جرات ورزي ،كنترل استرس
مقياس هاي خود شكوفايي،
تكانه و سازگاري نمره باالتري دارند در حالي كه زنان در خرده
همدلي ،ارتباطات درون فردي و مسئوليتپذيري اجتماعي
مقياسهاي
نمره باالتري كسب نمودند.
در نتيجه با توجه به تأثير هيجانات در عرصه زندگي و
ً ارتباطات بين فردي و همچنين با توجه به مشكالت
مخصوصا
روزافزون زندگي زناشويي هدف اساسي اين پژوهش در واقع اين است
بر اهميت آموزش هوش هيجاني كيفيت روابط
ضمن تأكيد
كه
زناشويي زوجين را بهبود ببخشد و قابليتهاي هيجاني زوجين را
افزايش دهد تا در نتيجه آن حرمت نفس باالتري داشته باشند و به
آرامش ،جسارت ،اطمينان ،و موفقيت دست يابند ،از انعطاف پذيري
بيشتري برخوردار شوند و ياد بگيرند كه چطور مشكالت خود را حل
اين قابليتهاي
در زندگي خوشبينتر باشند و با افزايش
كنند
هيجاني زندگي زناشويي رضايت بخشي داشته باشند.
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