پژوهشهای کاربردی در مشاوره

Applied Research In Counseling

سال سوم ،شماره  ،8بهار 9311

Vol 3, No 8, Spring 2020
ppt 85-101

صفحات 88-909

پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین
منا آقابابایی

1

چکیده
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجاانی و لااییات هیجاانی زو ای
انجام شد .پژوهش از نوع همبستگی و امعه آمااری پاژوهش کایاه زو ای شاا د در آماوزش و پارورش
استان تهران منطقه  4بود که با روش نموهگیاری لوشاهای نموناهای باه تعاداد  000نفار از زو ای انتباا
شدند .ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی پیترایدز و فارنهام (  ،)0009رضایت زناشاویی
السون ،فورینز و دراکم ( )9180و لااییت هیجانی آورید ( )9111بود .دادهها با استفاده از شیوههای آماار
توصیفی (میانگی  ،انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون) و
با استفاده از نرم افزار  spss20مورد تجزیه و تحاید یرار گرفت .نتاای نشاان داد کاه بای هاوش هیجاانی،
لااییات هیجاانی و رضاایت زناشاویی رابطاه م بات و معنااداری و اود دارد ( .)P>0/009همچنای هاوش
هیجانی و لااییت هیجانی توانایی پیشبینی رضاایت زناشاویی را دارناد ( .)P>0/009در نتیجاه مایتاوان از
نتای پژوهش حاضر برای تدوی بستههای آموزشی هت کاهش تعارضاات زناشاویی و افازایش رضاایت
زناشویی استفاده کرد.
واژهگان کلیدی :رضایت زناشویی ،هوش هیجانی ،لااییت هیجانی ،زو ی .
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مقدمه
در میان انواع پیوندهایی که انسانها را به یﮑدیگر متﺼد یا نزدیﮏ می کند ،پیوند
زناشویی از همه مقدس تر و به یﮏ معنا ضروری تر است (طیبی .)9311 ،ازدواج امری
پسندیده است که مطابﻖ طبیعت ،فطرت ،شرع ،ﻋقد ،حافﻆ بقای نسد ،پاکی نسد ،سنت
رسول اکرم (ص) ،امر مقدس ،نشاط ببش و نشانﮥ لداست .پﺲ باید به هنگام ،هر چه
زودتر و بهتر به آن پردالت (حیدری ،کیمیایی ،لویینزاد و مشهدی .)9311 ،ازدواج ،بااه
ﻋنااوان اولیاا گام باارای تشااﮑید نهاااد لانااواده ،بااه معناای درهاام آمیبتاا دو چشم
انداز ،دو تاریبچه و ارزش ها و هان بینیهای متفااوت است .در وایع ازدواج اولیاا و
مهمتریاا مرحاااه در چرلااه زندگاای لانوادگاای اساات کااه در آن انتبااا

همساار

صااورت می گیاارد و موفقیاات در دیگاار مراحااد زندگاای بااه موفقیاات در ایاا
مرحاااه بسااتگی دارد ( نیتزل ،وینت و مﮏ دونالد  .)0090،9اگر در انتبا

همسر

آگاهانه و دییﻖ ﻋمد شود باﻋث دوام و افزایش سازگاری اﻋضای لانواده و به لﺼوص
زن و شوهر با یﮏدیگر میشود (طیبی .)9311 ،در وایع ارتباط موثر زناشویی ضم اینﮑه
با کاهش لطر طااق رابطه دارد ،رضایت زناشویی را پیشبینی کرده و مانع از کاهش
تدریجی آن طی زمان میشود (نظری .)9388 ،رضایت زناشویی 0یﮑی از مهمتری ﻋوامد
پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی و تحت تاثیر ثبات ﻋاطفی زوجها و انسجام لانوادگی
است ،تا ایی که متبﺼﺼان روانشناسی لانواده ،البا معیار لود را در بررسی کیفیت
زناشویی زوجها و سطح رضایت زناشویی آنها یرار میدهند (نوی و احسان.)9318 ،
هاوکینز )9181( 3رضایت زناشویی را احساس ذهنی لشنودی ،رضایت و لذت تجربه
شده ،توسط زن و یا شوهر زمانی که همه نبههای ازدوا شان را در نظر میگیرند ،تعریف
میکند (به نقد از باوچ ،هیﺲ و لیونسون .)0094 ،4همچنی رضایت زناشویی به ﻋنوان
1.

Nietzel, M. T., Winett, R. A., & MacDonald, M. L
Marital Satisfaction
3. Hawkins
4. Bloch, L., Haase, C. M., & Levenson, R. W
2.
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یﮏ ارزیابی ذهنی از کیفیت کای ازدواج و اینﮑه تا چه اندازه نیازها ،انتظارات و تمایاات
در ازدواج برآورده میشود ،تعریف شده است ( یﮑسون ،میار ،اوکا و هنری.)0094 ،9
تحقیقات نشان میدهد که افرادی که در لانوادههایی با رضایت زناشویی زندگی می-
کنند ،از لحاظ ساامت و بهزیستی روانشنالتی در وضعیت بهتری یرار دارند (کمپ دوش،
تیاور و کروگر .)0008 ،0همچنی رضایت زناشویی یﮑی از حیطههای مهم رضایت از
زندگی است؛ به طوری که افراد دارای رضایت زناشویی بالا ،رضایتمندی کای بیشتری از
زندگی نیز دارند ،و تغییر در سطح رضایتمندی ای حوزه مهم زندگی ،میتواند سطح
رضایت مندی کای زندگی را تحت تاثیر یرار دهد (پرولﮑﺲ ،هامز و بوهار .)0001 ،3به
هیم منظور شناسایی ﻋوامد مرتبط با رضایت زناشویی میتواند در کاهش تعارضات
زناشویی بسیار مفید باشد.
ﻋوامد مبتافی با رضایت زناشویی رابطه دارد که یﮑی از ای ﻋوامد هوش هیجانی
افراد است (ببشایش .)9318 ،همانطور که برای موفقیت و یبولی در دانشگاه نیازمند بهره
هوشی می باشیم ،برای موفقیت در زندگی فردی و شغای نیز به هوش هیجانی نیازمندیم
(افبمیﻋقدا ،ﻋابدینی ،لقاثروت ،فیروزی اردکانی و نیﮑوکاران .)9313 ،در تعریف هوش
هیجانی بیان شده است که نوﻋی پردازش ﻋاطفی است که شامد ارزیابی صحیح ﻋواطف
لود و دیگران و بیان مناسب ﻋواطف و تنظیم سازگارانه آنهاست به نحوی که به بهبود
ریان زندگی منجر شود (سریت .)0091 ،4مایرز و همﮑاران ( )0004هوش هیجانی را
توانایی شنالت معانی هیجانها و روابط آنها و حد مساله بر مبنای آن میدانند؛ از ای رو
هوش هیجانی سازهای بنیادی و اثرگذار بر روند بهبود و تقویت روابط زناشویی رضایت-
مندانه است .زیرا ،زوجها با کاربرد ای مهارت در زندگی مشترک لود میتوانند توانایی
پیشبینی در تطابﻖ و مقاباه با فشارهای روانی زندگی زناشویی را کسب کنند (بیرامی،
1.

Jackson, J. B., Miller, R. B., Oka, M., & Henry, R. G
Kamp Dush, C. M., Taylor, M. G., & Kroeger, R. A
3. Proulx, C. M., Helms, H. M., & Buehler, C
4. Serrat, O

2.
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باباپور لیرالدی  ،هاشمی تﺼرت آباد ،اسمعیای ،بهادری لسروشاهی ،)9310 ،در یﮏ
مطالعه طولی ثبات و تغییرات هوش هیجانی و الگوهای ارتباط تعارض و رضایتمندی از
روابط در زو ی بررسی شد که نتای نشان داد هوش هیجانی و الگوهای ارتباط در توسعه
روابط رضایتمندانه موثر است (اسمیث و هوی پیسد .)0008 ،9همچنی در پژوهشی
نشان داده شد که بﮑارگیری توام مهارت زندگی و فنون تقویت هوش هیجانی میتواند به
زوجها برای اصااح و تغییر تفﮑرات

یروایعبینانه و بهبود روابط زناشویی کمﮏ کند

(لاولﮑیر ،کوکاریم و گتیپ.)0090 ،0
از طرف دیگر لااییت هیجانی ﻋامای است که میتواند با هوش هیجانی و رضایت
زناشویی در ارتباط باشد .لااییت هیجانی در رویﮑردهای دید موازی با هوش هیجانی
مطرح شده است و به ﻋنوان ﻋامای موثر در تنظیم هیجانها و بهداشت روانی مورد تو ه
یرار گرفته است .نظر بر ای است که لااییت هیجانی با نای زندگی هیجانی شبص در
ارتباط است (ایوسویﮏ ،براکت و مایر .)0001 ،3ایده لااییت هیجانی توسط آورید

4

( ) 0009طرح شده است .او لااییت هیجانی را شامد سه معیار نوآوری ،کارایی (اثرببشی)
و اصالت توصیف میکند .در ای لﺼوص آورید ( )0001معتقد است افراد با لااییت
هیجانی یادرند به طور صحیح مویعیت را ارزیابی و احساسات لود را ماهرانه بیان کنند.
لااییت هیجانی ابراز لود (صدایت) به روش دید (بداﻋت) است که بر اساس آن
لطوط فﮑری فرد بسط یافته (اثرببشی) و روابط میان فردی او افزایش مییابد ( وکار،
البرزی .)9381 ،آورید ( )0009در تحقیقات لود نشان داد که در موضوع لااییت
هیجانی ،مردم در ابراز احساسات و تجار

لاایانه لود با هم دیگر متفاوت هستند .از

زمان مطرح شدن لااییت هیجانی پژوهشهای بسیاری به بررسی لااییت هیجانی با مولفه-
های دیگر پردالتند ،به ﻋنوان م ال صبری و همﮑاران ( )9310در پژوهشی به بررسی رابطه
1. Smith, L. Heaven pcl
2. Lavalekar, A., Kulkarni, P., & Jagtap, P
3. Ivcevic, Z., Brackett, M. A., & Mayer, J. D
4. Averill, J.R
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الگوهای ارتباطی لانواده ،هوش هیجانی و لااییت هیجانی پردالتند که نتای نشان داد
رابطه معناداری بی بعد گفت و شنود و لااییت هیجانی و ود دارد .همچنی در پژوهشی
به بررسی رابطه بی لااییت هیجا نی و رضایت زناشویی در دبیران متاهد شهرستان یائ
نتای نشان داد که بی لااییت هیجانی و رضایت زناشویی رابطه و ود دارد (یوسفی و
بیانفر.)9311 ،
با ای حال نتای

تحقیقات که نشان میدهد که کم شدن رضایت زناشویی در زندگی

زوجها آثار لطرناکی از یبید کم شدن روابط ا تماﻋی زوجها (لیونر ،کرنی و بروبری،9
 ،)0091احساس تنهایی بیشتر (پی و کول ،)0000 ،0کم شدن رضایت زندگی زوجها
(ناک ) 9118 ،3و سرانجام ناسازگاری شدید لانوادگی و پیدایش کودکان و نو وانان
ناسازگار را به دنبال دارد (یوسفی ،امانی و محس پور .)9318 ،همچنی

انسون و

زاکرینی )0090( 4بیان میکنند که نارضایتیهای زناشویی ﻋامد لطرساز مهمی برای
التاالهای روانپزشﮑی مانند افسردگی ،اضطرا  ،التاال دو یطبی ،وابستگی به الﮑد و
سایر بیماریهای روانتنی میباشد .از ای رو شناسایی ﻋوامد مرتبط با رضایت زناشویی
میتواند بر ای کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت از زندگی مفید وایع شود .به
همی منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس هوش
هیجانی و لااییت هیجانی زو ی انجام شد.
مواد و روشها
ای مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی میباشد .امعه آماری پژوهش حاضر شامد کایه
زو ی شا د در اداره آموزش و پرورش منطقه  4استان تهران میباشد که به روش نمونه-
گیری لوشهای تﺼادفی انتبا

گردیدن .بدی صورت که مدارس مناطﻖ  4به چهار
1. Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N
2. Page, R. M., & Cole, G. E
3. Nock
4. Johnson, S., & Zuccarini, D
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یسمت شمال ،نو  ،ر و شرق تقسیم و از افراد متاهد زیر  48سال ساک در منطقه 4
استان تهران بر اساس مااکهای ورود که شامد (رضایت آگاهانه داشت  ،گذشت حداید
 1سال از زندگی ،داشت سواد لواندن و نوشت ) و مااکهای لروج از پژوهش نیز شامد
(داشت دو همسر هم زمان ،تمﮑید نﮑردن کامد پرسشنامهها ،داشت التاال حاد روانی-
شبﺼیتی و داشت س بالای  48سال) بود ،تعداد  000نفر انتبا و پرسشنامههای رضایت
زناشویی ،هوش هیجانی و لااییت هیجانی بی آنان تقسیم شد و در نهایت پﺲ از تﮑمید و
مع آوری پرسشنامهها ،اطااﻋات وارد  SPSSو از طریﻖ آزمون تحاید واریانﺲ مورد
تحاید یرار گرفت.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه هوش هیجانی (پیترایدز و فارنهام :)1991 ،1ای پرسشنامه براساس
روی آورد ترکیبی هوش هیجانی سالته شد .فرم اولیه آن دارای  994ماده و  98مقیاس
است .در پژوهش حاضر از فرم کوتاه ای پرسشنامه که دارای  30ماده و چهار زیر مقیاس
لوشبینی (هفت ماده) ،درک ﻋواطف لود و دیگران (ده ماده) ،مهار ﻋواطف (هفت ماده
) و مهارت ا تماﻋی (شش ماده ) است ،استفاده شد .نمرهگذاری ای پرسشنامه بر مبنای
در ه بندی لیﮑرت از کاماا موافقم (نمره هفت) تا کامااً مبالفم (نمره یﮏ) است .نمره
بالاتر در ای پرسشنامه به معنای برلورداری از هوش هیجانی بالاتر است .آلفای کرونباخ
در پژوهش پیترایدز و فارنهام ( )0009برابر با  0/81گزارش شده است .احمدی از ندی،
فراست معمار ،تقوی و ابوالحسنی ( )9388نیز اﻋتبار ای پرسشنامه را با استفاده از روش
آلفای کرونباخ  0/11تا  0/88گزارش کردهاند .همچنی و ود همبستگی م بت معنادار بی
ای پرسشنامه و پرسشنامه نیمرخ شبﺼیتی آیزنﮏ ( ،)9119گویای روایی همزمان مطاو
ای پرسشنامه است (دلاورپور ،ساطانی و حسی چاری .)9381 ،در پژوهش البرزی،
1. Petrides, K. V., & Furnham, A
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لوشببت ،گازار و صبری ( )9313برای بررسی اﻋتبار از روش ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد و ضریب  0/89برای کد پرسشنامه به دست آمد .برای تعیی روایی نیز
همبستگی زیر مقیاسها با نمره کد محاسبه شد .دامنه ضرایب همبستگی بی  0/19تا 0/89
به دست آمد و تمام زیر مقیاسها ،همبستگی معناداری با نمره کد پرسشنامه نشان دادند .در
پژوهش حاضر نیز برای تعیی همسانی درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که
ضریب  0/10برای کد پرسشنامه به دست آمد که حاکی از همسانی درونی لو
پرسشنامه است.
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ( :)1116در ای پژوهش برای اندازهگیری
رضایت زناشویی از پرسشنامه رضایت زناشویی انری استفاده شد .السون و همﮑاران در
سال  9118برای ارزیابی زمینههای بالقوه مشﮑدزا یا شناسایی ﻋوامد یوت و پرباری رابطه
زناشویی ،پرسشنامه رضایت و تقویت رابطه زناشویی انریچ را تهیه کردند (احدی.)9381 ،
فرم اصای پرسشنامه انریچ  998سوالی است ،اما فرم کوتاه ای پرسشنامه در برگیرنده 41
سوال و  90مقیاس است که در پژوهش حاضر از همی فرم کوتاه که از سوی سایمانیان
( )9313تهیه شده ،استفاده شد .ابعاد ای آزمون شامد موضوﻋات شبﺼیتی ،9تطابﻖپذیری
زناشویی ،0حد تعارض ،3مدیریت مالی ،4فعالیتهای مربوط به اویات فرا ت ،8روابط
نسی ،1فرزندان و فرزندپروری ،1بستگان و دوستان ،8نقشهای تساوی طابی 1و سوگیری
ﻋقیدتی 90است (حافظی و یدمی .)9310 ،نحوه نمرهگذاری در طیف پن

گزینهای

لیﮑرت از "کاماا موافقم" تا "کاماا مبالفم" به ترتیب  9تا  8نمره داده میشود .نمره
1. personality issues
2. marital adaptability
3. conflict resolution
4. financial managment
5. leisure activities
6. sexual relationship
7. children and parenting
8. family and friends
9. equalitarian roles
10. religious orientation
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"کمتر از  "30نارضایتی شدید 30" ،تا  "40ﻋدم رضایت 40" ،تا  "10رضایت متوسط،
" 10تا  "10رضایت زیاد و " 10به بالا" رضایت لیای زیاد در نظر گرفته میشود
(پورافقی .)9318 ،میزان پایایی آزمون به روش آزمون مجدد بی  0/18تا  ،0/11میزان
همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ  0/11تا  0/11و میزان توانایی تمیز و طبقهبندی
 10/1درصد است .اﻋتبار ای پرسشنامه با روش ضریب آلفا 0/10 ،گزارش شده است .در
ایران روایی  0/18به دست آمده است (یرهدا ی و همﮑاران.)9313 ،
مقیاس خلاقیت هیجانی :ای پرسشنامه توسط آورید (9111؛ تر مه وکار و
البرزی )9388 ،به منظور سنجش لااییت هیجانی در  3مولفه آمادگی بداﻋت ،اثرببشی و
اصالت تهیه شده است و شامد  30گویه است و هر گویه در طیف ( 9لیای کم) تا 8
(لیای زیاد) یرار دارد .حداید نمره در ای پرسشنامه برابر  30و حداک ر نمره برابر 980
است .با انجام تحاید ﻋامد آورید ( )9111و ود  3ﻋامد تایید شد که ای بیانگر روایی ای
مقیاس است .آورید با روش آلفای کرونباخ ،پایایی نمره کد لااییت هیجانی را  0/19و
پایایی ابعاد آمادگی ،اثرببشی ،اصالت و بداﻋت را به ترتیب  ،0/88 ،0/80 ،0/81 ،0/80به
دست آورد و برای محاسبه روایی پرسشنامه ،از روش تحاید ﻋامد و همبستگی با آزمون-
های مشابه استفاده کرد که بر اساس تحاید ﻋامد به ای چهار بعد ،سه بعد به دست آورد.
بعد اثرببشی و اصالت با هم تشﮑید یﮏ ﻋامد دادند ( وکار و البرزی .)9388 ،گاتبزال و
آورید ،) 9111( 9ضریب پایایی آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/81برآورد
کردند و برای چهار بعد دامنهای بی  0/80تا  0/81را گزارش کردند .در ایران نیز ﻋبدالاهی
و همﮑاران ( ،)9381ضریب آلفای کرونباخ  0/18و  0/18را برای دانشجویان ورزشﮑار و
یر ورزشﮑار گزارش کردند .در پژوهش فیروزآبادی و یوسفی ( )9318نیز هت بررسی
پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای نمره کد لااییت هیجانی ،ضریب

.Gutbezahl, J., & Averill, J. R

1
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 0/14و برای ابعاد آمادگی ،بداﻋت و اثرببشی به ترتیب برابر با  0/10 ،0/81و  0/13به
دست آمده است.
یافتهها
یبد از بررسی فرضیهها ،آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامد میانگی و احنراف معیار
و حداید و حداک ر نمرات بررسی و در دول 9نتای توضیح داده شده است.
جدول شماره  :1فراوانی ،حداقل و حداکثر نمره ،میانگین و انحراف معیار
در متغیرهای پژوهش

مطابﻖ دول  9شالصهای مربوط به چولگی و کشیدگی هیچ یﮏ از متغیرها لارج
از محدوده  ±0نیست ،بنابرای متغیرهای پژوهش توزیع طبیعی دارند .نتای شالصهای
تحمد واریانﺲ و تورم واریانﺲ نشان از ﻋدم و ود اثر هم لطی شدید بی متغیرهای
پیشبی را دارد .به ﻋااوه چون آماره دوربی واتسون در بازه  9/8تا  0/8یرار دارد؛ بنا بر
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پیشنهاد دلاور ( )9381فرض و ود همبستگی بی لطا رد میشود .هت بررسی رابطه بی
متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی استفاده شد که نتای در دول  0ارائه شده است.
جدول .1ضرایب همبستگی رابطه بین مولفههای هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی با
رضایت زناشویی

*p>0/09 **p>0/009
نتای حاصد از آزمون همبستگی پیرسون در دول  0نشان میدهد بی لااییت هیجانی
با رضایت زناشویی همبستگی م بت معنادار ( )p=0/09 ،R=0/909و ود دارد .همچنی بی
مولفههای لااییت هیجانی ،آمادگی ( )p=0/09 ،R=0/948و اثرببشی (،R=0/933
 )p=0/09با رضایت زناشویی رابطه م بت و معنیداری و ود دارد .همچنی بی هوش
هیجانی کای و رضایت زناشویی رابطه م بت و ود دارد .لااییت هیجانی با رضایت
زناشویی کای ( )P=0/009 ،R=0/841و تمام ابعاد هوش هیجانی با رضایت زناشویی رابطه
م بت و معنیداری دارند .بهمنظور پیشبینی رضایت زناشویی با لااییت هیجانی و هوش
هیجانی از آزمون تحاید رگرسیون همزمان استفاده شد.
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جدول .3ضرایب رگرسیون برای پیشبینی رضایت زناشویی از طریق هوش هیجانی و
خلاقیت هیجانی
مدل

B

SEB

مقدار ثابت

1/130

4/813

ß

T
0/181

لااییت هیجانی

0/811

0/981

0/408

**91/10

0/009

هوش هیجانی

0/481

0/481

0/103

*8/83

0/08

*p>0/09 **p>0/009
نتای

دول  3نشان میدهد ،لااییت هیجانی و هوش هیجانی هر دو توانایی پیشبینی

رضایت زناشویی را دارند و لی سهم هوش هیجانی نسبت به لااییت هیجانی در ای پیش-
بینی بیشتر است.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و لااییت
هیجانی انجام گرفت .نتای نشان داد که بی رضایت زناشویی با لااییت هیجانی و هوش
هیجانی رابطه م بت و معنیداری و ود دارد .همچنی هوش هیجانی و لااییت هیجانی
توانایی پیش بینی رضایت زناشویی را دارند و در ای بی هوش هیجانی واریانﺲ بیشتری را
نسبت به لااییت هیجانی تبیی میکند .یافتههای پژوهش حاضر با نتای پژوهشهای
بیرامی و همﮑاران ( ،)9310ببشایش ( ،)9313ﻋباسی ( ،)0091ها هاسون و سیم (،)0091
لاولﮑیر ،کوکاریم و گتیپ ( ،)0090اسمیث و هوی پیسد ( )0008همسو است.
در تبیی چرایی پیشبینی رضایت زناشویی توسط هوش هیجانی باید گفت؛ هوش
هیجانی مجموﻋهای از تواناییهاست که کمﮏ میکند فرد در زندگی ارتباطی لود (افراد
گوناگون از ماه همسر) رابطهای دوستانه و مداراگرایانه بریرار کند و یابایتی است که بر
سایر تواناییهای فرد تاثیر ﻋمیﻖ ،تسهید کننده یا بازدارنده بر ا میگذارد .افراد با هوش
هیجانی بالا توانایی سازگاری با اطرافیان لود ،اﻋتماد به نفﺲ و لودآگاهی بالا دارند .ای
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ویژگیهای رفتاری باﻋث میشود افراد در زندگی زناشویی نیز از ای ویژگیها برای مقاباه
با مویعیتها و شرایط ناگوار زندگی استفاده کنند و به ای استفاده از راهبردهای
ناسازگار برای حد مشﮑاات از راهبردهای هیجانی مفید و سازگار استفاده کرده و در نتیجه
ای تعجب ندارد که هوش هیجانی توانایی پیشبینی کنندگی زیادی برای متغیر هوش
هیجانی دارد.
در تبیی چرایی پیشبینی لااییت هیجانی نیز میتوان گفت ،از نظر شنالتی ابراز
هیجانات م بت باﻋث میشود که افراد پیوندهای تازهای بی ایدهها ببیند ،اطااﻋات را
سازماندهند ،یﮑپارچه سازند و راهحدهای دیدی را برای فایﻖ آمدن بر مشﮑاات زندگی
برگزینند .همچنی لااییت ناشی از ای هیجانات ،آمادگی فرد را برای درگیر شدن در
فعالیتهای مبتاف بهبود و ارتقا میببشد .در ای مویع افراد در برابر موانع و مشﮑاات
انعطافپذیر می شوند؛ بنابرای هیجانات م بت به طور مستقیم با سطوح بالای لااییت مرتبط
میشوند (وانگ و احمد .)0003 ،افرادی که نمره لااییت آنها بالا است ،هنگام موا هه با
مویعیتهای پرتنش زندگی طیفی از راهﮑارهای مقاباهای را به کار میبرند که شامد
گرایش آنها به تر یح دادن راهﮑارهایی است که روی مهار لود ،مساله گشایی برنامه
ریزی شده ،ستجوی حمایت ا تماﻋی و ارزیابی مجدد م بت تاکید دارد .افراد انعطاف-
پذیر ،هیجانات منفی را پﺲ میزنند و هیجانات م بت را برای بازگشت و پیدا کردن معنای
م بت در هنگام موا هه پرتنیدگی به کار میبرند و ای باﻋث میشود که ای افراد در
موا هه با مشﮑاات زندگی به شﮑد لاایانه با مشﮑاات برلورد کرده و باﻋث افزایش
رضایت و کیفیت زندگی شود .به همی لاطر میتوان گفت که لااییت هیجانی میتواند
پیشبینی کننده لوبی برای رضایت از زندگی باشد.
با تو ه به آنچه گفته شد میتوان چنی نتیجه گرفت که بی رضایت زناشویی با هوش
هیجانی و لااییت هیجانی رابطه م بت و معنی داری و ود دارد و لااییت هیجانی و هوش
هیجانی پیشبینی کننده لوبی برای رضایت زناشویی هستند .با ای حال هر پژوهشگر در
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انجام پژوهش با موانعی روبرو است که تعمیم نتای را با محدودیت موا ه میکند .در
پژوهش حاضر نیز از ماه ای محدودیتها ﻋدم استفاده از سایر ابزارهای پژوهشی از یبید
مﺼاحبه و مشاهده در مویعیت طبیعی است که تعمیمپذیری اطااﻋات را با مشﮑد موا ه
می نماید .همچنی نمونه پژوهش شامد زو ی شا د در اداره آموزش و پرورش منطقه 4
استان تهران میباشد که در تعمیم نتای به سایر شهرها و مناطﻖ باید انب احتیاط را
رﻋایت نمود .به همی لاطر پیشنهاد میشود ،در پژوهشهای بعدی از ابزارهای متنوﻋی
برای ارزیابی زو ی شا د استفاده گردد و همچنی میتوان از نتای پژوهش حاضر برای
تدوی بستههای درمانی برای زو ینی که با تعارضات زناشویی موا ه هستند استفاده کرد.
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