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مقدمه
خیانت زناشويی ،0مسألهای است که کمتر شناخته شده است (بلو و هارتنت2332 ،2؛
اتکینز ،باکوم و جکوبسون2330 ،0؛ گالس و رايت )0446 ،9و از آن به عنوان يک عمل زشت
غیراخالقی ياد میشود (پراينز ،بانک و يانيپرن .)0440 ،2براساس يک تعريف کلی خیانت
زناشويی نقض تعهد رابطه دو نفره است که منجر به شکلگیری درجاتی از صمیمیت عاطفی و
فیزيکی با فردی خارج از اين رابطه میشود (مدرسی ،زاهديان و هاشمی محمدآباد.)0042 ،
شواهدی وجود دارد که افراد ،روابط جنسی و عاطفی خارج از زناشويی را غالباً به عنوان يکی
از داليل مشکلهای ازدواج ،جدا شدن و طالق مطرح میکنند .به عبارت ديگر مشکالت
زناشويی و در پی آن طالق ،7نه تنها پايههای خانواده را متزلزل میکند ،بلکه مهمتر از آن رشد
عاطفی و اجتماعی و سازگاری زوجین را دچار مشکل میسازد (يارمحمديان ،ريحانی و
قادری .)0040 ،بیوفايی و خیانت ،به دلیل خارج بودن از مسیر طبیعی و فطری ،ماهیتی
آسیبزا و آسیبزننده دارد .آسیبی که در يک ارتباط خارج از هنجار به وجود میآيد ،تأثیرات
مخرب خود را در امور ديگر همسران و خانواده بر جای میگذارد (کاوه .)0024 ،به گفته
برخی از پژوهشگران همچون صنمنژاد ،پاشاوی ،افتادهحال و خداياریفرد ( )0024يکی از
مهمترين داليل طالق در دهههای اخیر که رشد چشمگیری داشته خیانتهای زناشويی و
روابط فرا زناشويی میباشد.
بررسیهای گسترده جامعهشناختی و روانشناختی در زمینه طالق ،موضوع خیانت
زناشويی را به عنوان يکی از عمدهترين داليل تقاضای طالق و جدايی هر يک از زوجین بیان
میکند .در همین زمینه ،نتايج بررسی سودانی ،کريمی ،مهرابیزاده هنرمند و نیسی ()0040
نشاندهنده آن بود که  46درصد از زوجین در اين مطالعه ،بیان کردهاند که افراد متأهل نبايد در
روابط نامشروع شرکت نمايند و در عین حال ،خیانت زناشويی عمدهترين دلیلی است که
زوجین را برای طالق به کلینیکهای مشاوره خانواده سوق میدهد .همانگونه که آمارها نشان
marital infidelity
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میدهد آمار طالق در ايران نیزساالنه در حال افزايش است ،به نحوی که از سال  23تا  27به
میزان  %2به اين آمار اضافه شده است .آن طوری که آمار دادگستری کل استان خوزستان
(0040؛ به نقل از سودانی و همکاران )0040 ،نشان میدهد بیشترين دعاوی مطرح شده در
مجتمع قضايی خانوادههای اهواز مربوط به درخواستهای طالق است و بخش عمدهای از آن
را طالقهايی با جدايی کامل تشکیل میدهد .براساس اعالم رسمی ثبت احوال استان
خوزستان ،در چهار ماه اول سال  0043نسبت ازدواج به طالق در شهرستان اهواز  2بوده که
نسبت به چهار ماه اول سال گذشته  0/22درصد رشد داشته در حالی که طالق  6/27درصد
افزايش داشته است (اداره کل ثبت احوال استان خوزستان0043،؛ به نقل از سودانی و
همکاران.)0040 ،
از ديدگاه زوج درمانی هیجان مدار ،خیانت زناشويی نوعی آسیب دلبستگی ،0در ارتباط
است .آسیبهای دلبستگی به عنوان تخطیهای صورت گرفته از پیوند انسانی در نظر گرفته
میشود ،که به شکل ترکشدگیها و خیانت در موقع بحرانی بروز میکند (سودانی و
همکاران .)0040 ،رابطه بین خیانت و همسر ،طالق و سالمت روانی بشدت پیچیده است
(گاتمن .)0444 ،2براو و المپکین )2303( 0در مدلی که جهت تبیین خیانتهای زناشويی ارائه
میدهند ،يکی از مهمترين عوامل مؤثر در رخداد اين پديده را نیازهای برآورده نشده و نقايص
موجود در پاسخدهی همدالنه و خستگی عنوان میکنند که همگی عواملی هستند که اثرگذاری
مستقیم بر کاهش رضايت زناشويی دارند .در همین رابطه نتايج تحقیق آلن ،گالنا ،استانل،
مارکمن ،ويلیامز و همکاران )2332( 9نشان میدهد که مردانی که رضايت جنسی پايینی داشتند
بیشتر به خیانت زناشويی دست میزنند و زنانی که روابط مثبت پايینی با همسرانشان داشتند
بیشتر خیانت زناشويی نشان دادند .نتايج مطالعه آلن ،اتکینز ،2باکوم ،7اسنايدر ،6گوردون 2و
همکاران ()2332و گالس و رايت ( )0422حاکی از آن است که بین رضايت زناشويی و
attachment injuries
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خیانت ارتباط منفی وجود دارد .نتايج برخی از بررسیها (پرويتی و آماتو2339 ،0؛ تريز و
گیزن2333، 2؛ ادواردز و بوت )0449 ،0نیز نشان میدهد که داشتن نگرش آزاد میتواند در
خیانت زناشويی مؤثر باشد.
بنا به شواهد پژوهشی (برای نمونه راسل ،بیکر و مکنالتی )2332 9طالق از جمله عوامل
مؤثر در بروز خیانت زناشويی به شمار میرود .در همین رابطه نتايج مطالعه راسل ،بیکر و
مکنالتی ( ،)2332آماتو و پرويتی ()2330؛ باس و شاکلفورد)0446( 2؛ گرازيانو و

آيزنبرگ7

( )0446نشان میدهد که میزان خیانت زناشويی در افراد طالق گرفته نسبت به افراد عادی
بیشتر است.
هر چند بروز رفتار و افکار فرازناشويی به عنوان رويدادی منفی و برهم زننده آرامش و
سازگاری زندگی زناشويی و در پی آن طالق مطرح است ،اما ويژگیهای شخصیتی میتواند به
عنوان عامل برقرارکننده و برهم زننده سطح بهنجار کارکردهای زناشويی ،نقش مناسب خود را
ايفا کند .تحقیقات نشان میدهد که همسرانی که توانايی تشخیص و ابراز هیجان خود و
تشخیص هیجان ديگران را داشتهاند در زندگی زناشويی خود از سازگاری بیشتری برخوردار
بودند (يزدی ،گلزاری هرسینی و گلزاری هرسینی .)0029 ،نتايج پژوهش اولیور و

میلر6

( )0449اين موضوع را نشان داد که زوجهای متعارض سالهايی را به علت نداشتن
مهارتهای ارتباطی به صورت ناکارآمد سپری کردهاند ،آنها فکر میکردند که مشکل آنها
مسائل جنسی ،مالی يا وابستگان است ،ولی منشاء بیشتر مشکالت آنها فقدان برقراری ارتباط
مناسب و هدايت کردن موضوع به نحوی مؤثر بود.
در خصوص اهمیت هوش هیجانی و اثر آن بر رضايت زناشويی و يا حتی همبستگی
خانواده تحقیقات متعددی همچون اسمیت ،هال و جاستین ،)2303( 2تیرگری ( )0022و
رحمانی ( )0022نشان داد که بین هوش هیجانی و رضايت از زندگی رابطه مثبت و معناداری
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وجود دارد .در مطالعه ديگری يارياری و سلطانی ( )0026طی تحقیق به اين نتیجه رسید که
بین مؤلفههای هوش هیجانی ،بازسازی هیجانی و همبستگی خانواده و شفافیت عاطفی رابطه
معناداری وجود دارد .نتايج برخی از مطالعات همچون سالوی ،بدل ،دتوايلر و ماير )0444( 0و
گلمن )0442( 2نشان میدهد که يافتن نشانههای بیکفايتی عاطفی ،خطوط فکری يا رفتار
اشتباهی میتواند يک زوج را به سوی تعارض يا جدايی سوق دهد که اين نقش حیاتی هوش
هیجانی را در بقای ازدواج و رابطه زناشويی به اثبات میرساند .در صورتی که يکی از زوجین
يا هر دوی آنها کاستیهای خاصی در مؤلفههای سازنده هوش هیجانی خود داشته باشند،
احتمال عمیقتر شدن شکافهای عاطفی بین آنها افزايش خواهد يافت و در نهايت ،اين
وضعیت موجب آسیبپذيری و گسستن پیوند آنها میشود ،پايین بودن هوش هیجانی در
زوجین موجب ازدواجهای ناشاد میشود که اغلب به طالق ختم میشوند .مطالعاتی که به
تازگی در زمینه وضعیت هوش هیجانی در افراد با شکست و بدون شکست در عشق انجام
دادند دريافتند که افراد دارای شکست در عشق ،سطوح کمتری از هوش هیجانی را نسبت به
افراد بدون شکست در عشق دارند و در مؤلفههای هوش هیجانی بین دو گروه تفاوت معنی
داری در خود شکوفايی ،ارزيابی واقعیت ،کنترل تکانه ،حل مسئله ،تحمل استرس ،شادکامی و
انعطافپذيری وجود داشت (صنمنژاد و همکاران .)0024 ،با توجه به اين نکته میتوان نتیجه
گرفت که توجه به هوش هیجانی در کاهش انحرافات و خیانت جنسی مؤثر است.
خیانت زناشويی در جامعه ايران به عنوان يک نگرانی رو به رشد مطرح است که با
ناپايداری در روابط و نرخ باالی طالق همراه است مشکلی که باعث از هم پاشیدگی کانون
گرم خانواده و بالتکلیفی فرزندان میشود .اين امر موجب تشکیل نسلی است که دارای
بیاعتمادی ،آشفتگی روحی -روانی و تخريب سالمت روان تمام افراد درگیر با اين زوجین را
به همراه دارد میشود .ولی به دلیل تابو بودن مسئله ،پژوهشهای اندکی در اين زمینه صورت
گرفته است .به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد روشنسازی هرچه بیشتر عوامل مؤثر بر
گرايش افراد (زوجین) به سمت روابط فرا زناشويی و مقايسه با افراد (زوجین) عادی و تفاوت
بین دوگروه میباشد (مدرسی و همکاران .)0042 ،با توجه به آنچه بیان شد و طبق بررسی
1- Salovey, Bedell, Detweiler, & Mayer
2- Goleman
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انجام شده بهطور کلی تا کنون بهطور مشخص وضعیت خیانت زناشويی ،هوش هیجانی ،افراد
مطلقه و بهطور خاص انجام چنین پژوهشی در شهر اهواز صورت نگرفته است .از اين رو
هدف پژوهش حاضر مقايسه خیانت زناشويی و هوش هیجانی در زنان و مردان مطلقه و
متأهلین بدون چنین تجربهای در شهر اهواز میباشد.

فرضيههاي پژوهش
در تحقیق حاضر فرضیههای زير به محک آزمون قرار گرفت.
 .0بین افراد مطلقه و متأهل از نظر خیانت زناشويی تفاوت وجود دارد.
 .2بین افراد مطلقه و متأهل از نظر هوش هیجانی تفاوت وجود دارد.

روش
جامعه آماري ،نمونه و روش اجراي پژوهش
جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه افراد طالق گرفته و افراد عادی شهر اهواز بودند که
از بین اين افراد  023زن و مرد ( 73نفر متأهل و  73نفر مطلقه) به صورت داوطلبانه انتخاب
شدند .نمونه طالق گرفته شامل  73نفر از زنان و مردانی که به دلیل خیانت همسرشان به
دادگاه ،شعب مختلف شورای حل اختالف ،مراکز وکالت و دفاتر مشاوره جهت طالق مراجعه
کرده و نمونه عادی ( 73نفر) از بین دانشجويان دانشگاه آزاد اهواز انتخاب شده بودند .الزم به
ذکر است که معیار انتخاب آنها صرفا گزارش زوجین در خصوص خیانت زناشويی بود .افراد
متأهل عادی شامل  73زوج شهر اهواز بودند که بدون داشتن چنین تجربهای به صورت
داوطلبانه انتخاب شدند و پرسشنامههای هدف در اختیار آنها قرارداده شد .طرح پژوهش
حاضر پس رويدادی است .الزم به ذکر است که آزمودنی ها فقط از لحاظ داشتن خیانت و يا
نداشتن همگون شدهاند اما از لحاظ سن ،وضعیت اقتصادی ،و عدم ابتال به بیماریهای حاد
بدنی و  ...همگون نیستند.

ابزار پژوهش
بهمنظور سنجش متغیرهای تحقیق از ابزارهای زير استفاده شد.
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پرسشنامه خيانت زناشويي مارک واتلي .مقیاس نگرش به خیانت توسط واتلی)2337( 0
تهیه شده است (به نقل از عبدالهزاده ،)0024 ،اين مقیاس توسط عبدالهزاده ( )0024به زبان
فارسی ترجمه شد .مقیاس ياد شده دارای  02عبارت است .عبارتها شامل جمالتی راجع به
احساسات منفی و مثبت نسبت به مقوله خیانت است که آزمودنی بنابر احساس خود به
جمالت نمره يک تا هفت میدهد .در واقع پرسشنامه خیانت ،مقدار تمايل و میزان پذيرندگی
يا ردکنندگی را از منظر افراد متخلف میسنجد .باالترين امتیاز  29به معنی پذيرنده خیانت و
کمترين  02به معنی ردکننده خیانت است .آلفای کرونباخ اين مقیاس  3/29بدست آمد .در
تحقیق حاضر برای تعیین پايايی پرسشنامه خیانت زناشويی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد
که برای کل پرسشنامه برابر با  3/63میباشد .روايی آزمون توسط عبداهللزاده ( )0024مطلوب
گزارش شده است .روش نمرهگذاری پرسشنامه به اين صورت بود که هر سؤال در طیف
هفتگانه از بسیار مخالف (امتیاز  )0تا بسیار موافق (امتیاز )6تعلق میگیرد.
پرسشنامه هوش هيجاني .برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه  00مادهای
سیبرياشرينگ )0444( 2استفاده گرديد (به نقل از منصوری .)0023،پرسشنامه ياد شده توسط
منصوری ( )0023به فارسی برگردانده شد و شامل  2مقیاس خودانگیزی ( 6عبارت)،
خودآگاهی ( 2عبارت) ،خودکنترلی ( 6عبارت) ،هوشیاری اجتماعی ( 7عبارت) و مهارتهای
اجتماعی ( 2عبارت) میباشد و با مقیاس  2درجهای لیکرت نمرهگذاری میشود (هیچ وقت
= 2تا همیشه = .)0نمره باالتر نشاندهنده هوش هیجانی بیشتر است .منصوری ( )0023میزان
هماهنگی درونی اين مقیاس را از طريق آلفای کرونباخ برابر  3/22بدست آورده است که
مطلوبیت آزمون را نشان میدهد .همچنین روايی آزمون از طريق همبستگی با آزمون عزت
نفس کوپر اسمیت 0معنادار بود .در تحقیق حاضر برای تعیین پايايی پرسشنامه ياد شده از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنـامه برابر با  ،3/29بود.

يافتهها
در اين بخش به يافتههای مربوط به فرضیهها اشاره میشود .در جدول  0میانگین و
1- Wately
2- Sibriashearing
3- Kooper Smith
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انحراف معیار نمرات خیانت زناشويی و هوش هیجانی افراد طالق گرفته و افراد عادی مورد
مقايسه قرار گرفت.
جدول  .1ميانگين ،انحراف معيار نمره متغيرهاي خيانت زناشويي و هوش هيجاني افراد طالق
گرفته و افراد عادي
شاخص های آماری
متغیر
آزمودنیها
تعداد
انحراف معیار
میانگین
73
6/09
22/92
افراد طالق گرفته
73
2/27
22/42
افراد عادی
خیانت زناشويی
023
7/69
29/02
کل افراد
73
02/70
036/02
افراد طالق گرفته
73
02/02
002/02
افراد عادی
هوش هیجانی
023
02/49
000/00
کل افراد

همانطوری که در جدول  0مشاهده می شود در متغیر خیانت زناشويی ،میانگین و انحراف
معیار ،به ترتیب برای افراد طالق گرفتـه  22/92و  ،6/09افـراد عـادی  22/42و  2/27و کـل
افراد  29/02و  ،7/69و در متغیر هوش هیجانی ،افراد طـالق گرفتـه  036/02و  ،02/70افـراد
عادی  002/02و  02/02و کل افراد  000/00و  ،02/49میباشد.
جدول  2نتايج تحلیل واريانس چند متغیری (مانوا) روی نمرات خیانت زناشويی و هوش
هیجانی افراد طالق گرفته و افراد عادی را نشان میدهد.
جدول  .2نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) روي نمرات خيانت زناشويي و هوش هيجاني
افراد طالق گرفته و افراد عادي
سطح معنیداری
DF
DF
مقدار
نام آزمون
F
خطا
فرضیه
()p
آزمون اثر پیاليی
آزمون المبدای ويلکز
آزمون اثر هتلینگ
آزمون بزرگترين ريشه روی

3/032
3/242
3/020
3/020

9
9
9
9

002
002
002
002

0/96
0/96
0/96
0/96

3/303
3/303
3/303
3/303

همانطوری که در جدول  2نشان داده شده است سطوح معنیداری همه آزمونها بیانگر

مقايسه خيانت زناشويي و هوش هيجاني مطلقين و افراد عادي شهر اهواز

07

آن هستند که بین افراد طالق گرفته و افراد عادی حداقل از لحاظ يکی از متغیرهای وابسته
(خیانت زناشويی و هوش هیجانی) تفاوت معنیداری وجود دارد (،)F= 0/96 ،p= 3/303
برای پیبردن به اين گونه تفاوت ،نتايج حاصل از تحلیل واريانس يک متغیری در متن مانوا ،در
جدول  0ارائه شده است.
جدول  .3نتايج تحليل واريانس يک متغيري در متن مانوا روي خيانت زناشويي و هوش هيجاني
افراد طالق گرفته و افراد عادي
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات  Fسطح معنیداری
متغیرها
3/304
9/02
042/20
0
042/20
خیانت زناشويی
3/332
2/36
0407/30
0
0407/30
هوش هیجانی

همانطوری که در جدول  0مشاهده میشود بین افراد طالق گرفته و افراد عادی از لحاظ
خیانت زناشويی تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)F= 9/02 ،p= 3/304بنابراين فرضیه اول
تحقیق تأيید میگردد .به عبارت ديگر با توجه به میانگینهای دوگروه افراد طالق گرفته نسبت
به افراد عادی از خیانت زناشويی باالتری برخوردارند .همچنین بین افراد طالق گرفته و افراد
عادی از لحاظ هوش هیجانی تفاوت معنیداری مشاهده میشود (.)F= 2/36 ،p= 3/332
بنابراين فرضیه دوم تأيید میگردد .به عبارت ديگر با توجه به میانگینهای دو گروه ،افراد
طالق گرفته نسبت به افراد عادی از هوش هیجانی پايینتری برخوردارند.

بحث و نتيجهگيري
اين پژوهش با هدف بررسی مقايسه خیانت زناشويی و هوش هیجانی افراد مطلقه و عادی
شهر اهواز انجام پذيرفت .نتايج مطالعه نشان داد که بین افراد طالق گرفته و افراد عادی از
لحاظ خیانت زناشويی تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)F= 9/02 ،p= 3/304بنابراين فرضیه
اول تحقیق تأيید میگردد .به عبارت ديگر ،با توجه به میانگینهای دو گروه ،افراد طالق گرفته
نسبت به افراد عادی از خیانت زناشويی باالتری برخوردارند .نتايج اين فرضیه با نتايج
پژوهشهای راسل ،بیکر و مکنالتی ()2332؛ آماتو و پرويتی ()2330؛ گاتمن ( )0444و باس و
شاکلفورد ( )0446همسو میباشد .در تبیین اين فرضیه میتوان گفت که خیانت زناشويی،
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بیشتر يک فرآيند جدايی تدريجی عاطفی ،احساسی و حتی فیزيکی به شمار میرود که
يکپارچگی و احساس امنیت افراد را نشانه میگیرد و پیآمدهايی مانند عدم وجود احساس
امنیت ،حس انتقام از فرد خیانتکننده ،آشفتگیهای احساسی و ادراکی نسبتاً پايدار به طرف
مقابل ،ناديدهانگاری ،شکها و ترديدهای آزاردهنده و توهمات پايدار مبنی بر وجود تداوم
خیانتها ،احساس کمبود حمايت و پشتیبانی عاطفی به دنبال دارد .داشتن نگرش آزاد میتواند
زمینه گرايش به خیانت زناشويی را هموار کند .در همین رابطه نتايج برخی از بررسیها
همچون پرويتی و آماتو ()2339؛ تريز و گیزن ( )2333و ادواردز و بوت ( )0449نیز نشان
میدهد که داشتن نگرش آزاد میتواند در خیانت زناشويی مؤثر باشد.
افرادی که خودشان را به عنوان فردی بیوفا توصیف میکنند گرايش بیشتری به صفات
شخصیتی مرتبط با کمبود اعتماد دارند (گرازيانو و آيزنبرگ .)0446 ،آنها نیز بیان کردند اين
افراد گرايش به نابسامانی دارند و غیرقابل اعتماد هستند و بیشتر احتمال دارد که خود را به
عنوان فردی بیوفا توصیف کنند .بنابراين ،ترديدی نیست که پايان زندگی زناشويی و جدايی
و طالق ،نوعی احساس رهايی و آرامش و يا حس انتقام را هم برای فرد خیانتکننده و هم
برای فرد خیانتشونده به همراه داشته باشد ،فرد با طالق ،در واقع میخواهد از درد و رنج
حاصل از اشتباهات خود و همسرش فرار کند و از میزان هیجانهای منفی و آشفتگی روانی
خود تا حدودی بکاهد .عالوه براين ،احساس ناتوانی برخورد با اين مشکل و گفتگو با دوستان
و اطرافیان به اين نتیجه میرسید که جدايی و طالق تنها راه باقیمانده در مواجهه با خیانت
است .اگر مداخله در مراحل اولیه خیانتهای زناشويی صورت گیرد از عوامل استرسزای
بعدی ،افسردگی و از هم پاشیدگی خانواده جلوگیری میکند.
نتايج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که بین افراد طالق گرفته و افراد عادی از لحاظ
هوش هیجانی تفاوت معنیداری مشاهده میشود ( .)F= 2/36 ،p= 3/332به عبارت ديگر ،با
توجه به میانگینهای دو گروه افراد طالق گرفته نسبت به افراد عادی از هوش هیجانی
پايینتری برخوردارند .نتايج اين فرضیه با نتايج پژوهشهای يارمحمديان ،ريحانی و قادری
( ،)0040اسمیت و همکاران ( )2303و رحمانی ( )0022همسو میباشد .در تبیین اين فرضیه
میتوان گفت مؤلفههای اولیه مربوط به هوش هیجانی شامل باال بودن خودآگاهی ،توانايی
برای تنظیم رفتارها و افکارهای خود؛ و انگیزه بسیار برای پیگیری و رفع موانع است .اين
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مؤلفهها موجب پاسخهای همدالنه بهتر و رشد روابط سالم با ديگران میشود .برخورداری از
هوش هیجانی باال ،موجب تنظیم و مديريت هوشمندانه عواطف ،کنترل کالمی در هنگام خشم
و ناراحتی و کنترل عواطف منفی مانند ابراز خشم ،عصبانیت و اضطراب منجر شده و به همین
طريق عامل کاهش تعارضات روابط بین فردی میشود .هوش هیجانی از عوامل مهم در تعیین
موفقیت فرد در زندگی است .پژوهشهای سیاروچی ،فورگاس و ماير ( )0020و تیرگری
( )0022بهطور دقیق نشان دادهاند که سوء تعبیرهای عاطفی و ادراکی میتواند به افزايش
تعارض منجر شود که پژوهشگران آن را نتیجه فرآيند کمبود مهارتها و خصیصههای مرتبط
با هوش هیجانی میدانند .براساس مدل هوش هیجانی بار–آن )2330( 0هوش هیجانی موجب
عملکرد بهتر در روابط بین فردی ،درون فردی و تطابق با مسائل و انعطافپذيری در برابر
ناماليمات میشود .زندگی زناشويی همواره با تعارضات و مشکالت بسیاری همراه است که
برخی از آنها به دلیل فقدان مهارتهای مربوط به مديريت احساسات و عواطف و عدم
همدلی و درک هیجانات طرف مقابل و ناتوانی بازشناسی هیجانات منفی خود ،موجب دامنهدار
شدن اين گونه مسائل و تعارضات در زندگی زناشويی و با ناسازگاری بیشتر زوجین موجب
جدايی و طالق آنان میشود .هوش هیجانی مجموعهای از توانايیهاست که کمک میکند که
فرد در زندگی ارتباطی خود (افراد گوناگون از جمله همسر) رابطه دوستانه و مداراگرايانه
برقرار کند و قابلیتی است که بر ساير توانايیهای فرد تأثیری عمیق تسهیلکننده يا بازدارنده بر
جای میگذارد .افراد با هوش هیجانی باال توانايی سازگاری با اطرافیان خود ،اعتماد به نفس و
خود آگاهی باال دارند .با توجه به اين نتايج میتوان بیان نمود که هوش هیجانی در زوجهای
طالق گرفته نسبت به زوجهای عادی کمتر است .به بیان ديگر در اين افراد توان تحمل
تنیدگیها و استرس و قدرت مقابله با سختیهای زندگی کمتر است.
از محدوديتهای تحقیق حاضر انجام اين تحقیق با نمونهای از زنان و مردان مطلقه و عادی
شهر اهواز و دسترسی محدود به اطالعات بیشتر در خصوص خیانت زناشويی میباشد .نتايج
تحقیق حاضر به مشاوران خانواده ،متخصصین خانواده درمانی و مشاوران مستقر در شورای
حل اختالف در امور خانواده پیشنهاد میشود که در برنامههای مداخالتی مبتنی بر افزايش حل
1- Bar-On
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اختالفات و تصحیح مشکالت زناشويی به مسائل مربوط به خیانتهای زناشويی و هوش
هیجانی نیز توجه شود .بايد تمهیداتی برای پیشگیری هر چه بیشتر خیانتهای زناشويی از
سوی مسئولین امور فرهنگی ،نهادها و سازمانهای مربوط به آسیبهای خانواده فراهم آورد و
با آموزش و تربیت متخصصان آگاه ،زوجین و خانوادههايی با شکايت اصلی خیانت زناشويی
را با مداخلهای مؤثر و بهینه در جهت حل پايهای اين مسئله ،حتی االمکان از پديده طالق و
جدايی ناشی از اين مسأله کمک کنند .برنامههای جامعی بهمنظور ارتقای هوش هیجانی زنان و
مردان متأهل و در آستانه ازدواج طراحی گردد و با توجه به بافت فرهنگی -اجتماعی ايران
توصیه میشود که حتی االمکان به پیامدها و عوامل زيربنای خیانت زناشويی برای عموم
جامعه به شیوه صريحتر و آشکارتری صحبت شود.
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منابع
فارسي
تیرگری ،علی ( .)0022مقايسه سطوح هوش هیجانی و رضامندی زناشويی و روابط ساختاری

آنها در زوجهای ناسازگار و سازگار شهرستانساری .چکيده مقاالت دومين کنگره
سراسري آسيبشناختي خانواده در ايران ،دانشگاه شهید بهشتی.
رحمانی ،مجید ( .)0022بررسی رابطه هوش هیجانی با رضايت زناشويی درزوجهای  03تا 23

ساله شهر تهران .چکيده مقاالت دومين کنگره سراسري آسيبشناختي خانواده در ايران،
دانشگاه شهید بهشتی.
سودانی ،منصور؛ کريمی ،جواد؛ مهرابیزاده هنرمند ،مهناز؛ و نیسی ،عبدالکاظم ( .)0040اثر

بخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش آسیبهای ناشی از خیانت همسر .تحقيقات
علوم رفتاري ،دوره  ،03شماره  ،9دانشگاه شهید چمران اهواز.

سیاروچی ،ژوزف؛ فورگاس ،ژوزف؛ و ماير ،جان ( .)0420هوش عاطفي در زندگي روزمره.
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