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مجله دستآوردهای روانشناسی بالینی
دانشگاه شهید چمران اهواز ،زمستان 1395
دورهی دوم ،سال  ،2شماره 4
صص21-36 :

مقایسهی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طالق
و زنان عادی
فاطمه قربانی ،1حدیث حیدریراد 2و سجاد علمردانی صومعه3

چکیده
این پژوهش با هدف مقایسهی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طالق و االادی
انجام گرفت .این پژوهش از نوع الی مقایسهای است .دادههای پژوهش با اسالتااده از پرسشالنامههالای
دلزدگی زناشویی و هوش هیجانی جمعآوری شد .یافتههالا نشالان داد بالین دو گالروه از زنالان االادی و
متقاضی طالق در هالوش هیجالانی  )p>0/001 ،F=6/4و دلزدگالی زناشالویی )p>0/000 ،F=10/9
تااوت آماری معناداری وجود دارد .بهطوریکه میانگین هوش هیجانی در زنالان االادی بالا تر از زنالان
متقاضی طق و میانگین دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طق با تر از زنان اادی است .با توجه به
با بودن سطح دلزدگی زناشویی در گروه زنان متقاضی طالق باله ن الر مالیرسالد نیالاز باله مالدا قت
مشاوره ای جهت با بردن سطح رضایتمندی زناشویی ضروری به ن الر مالیرسالد .همننالین مشالاوران
انواده و زوجین در تقش باشند به نقالش هیجانالات و هالوش هیجالانی توجاله ویالژه داشالته باشالند و
برنامهریزی زم برای آموزشهای در زمینهی شنا ت و کنترل هیجانات را انجام دهند تا بااث کاهش
میزان جدایی و طق در جامعه شوند.

کلید واژگان :هوش هیجانی ،دلزدگی زناشویی ،طق
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مقدمه
انواده بهانوان کوچکترین واحد اجتماای میتواند هم در جنباله مببالت آن یعنالی ایجالاد
کانون آرامش و هم در جنبه منایاش یعنی ایجاد آسیب اجتماای بسیار مهم و تأثیرگذار باشالد.
از جمله وجوه منای پدیدآمده از درون این نهاد اجتماای بروز آسیبی تحت انوان طق است.
طق یک پدیده روانی است که بر فرد و انواده اثر میکند و پدیدهای دقیقاً چند ااملی است
که آثار مخرب آن در ابعاد اجتماای فالو العالاده زیالاد بالوده و موجالب ایجالاد ناهنجالاریهالای
اجتماای بسیاری میشود .افزایش طق به یک پدیده بنیادین و اصلی در تغییر سا تار انواده
و در الگوی قشربندی در جوامع معاصر تبدیل شده است ،به همین دلیل شنا ت اوامالل مالرثر
در بروز طق از اولویتهالای بهداشالت روان باله شالمار مالیآیالد کالاملی1386 ،؛ برنالاردی و
مارتینز-پاستور2011 ،1؛ هنریان و یونسی1390 ،؛ آقامحمدیان شعرباف1379 ،؛ صدرا شالرفی،
نکدار طارسی ،شمخانی و یوسای افراشته1391 ،؛ قالرهداغالی .)1389 ،در ایالران آمارهالا سالیر
صعودی طق را نشان میدهد .چرا که نرخ طق در  4مالاه نخسالت  1391نسالبت باله مالدت
مشابه سال  1390رشد  10درصالدی داشالته اسالت .در حالالیکاله نالرخ رشالد ازدوا  3درصالد
افزایشیافته و نرخ رشد طق  3برابر نرخ رشد ازدوا بوده است .سیر صعودی آمار طالق و
انگیالزه محققالان بالرای یالافتن اوامالل مالرثر و
ٔ
وجود تعارضات و آشاتگیهای روابط زوجالین،
راهکارهای مناسب جهت مقابله با این فروپاشی رابطه را افزایش داده است .یکی از آشاتگیها
و نابهنجاریهای روانشنا تی که به مرور زمان اشق و اققه بین زوجین را کمرنگتر کالرده و
گاهی بهطور کامل محو میکند و موجبات مشکقت روحالی و روانالی ،اداماله روابطالی سالرد و
بیتااوتی طق ااطای) و طق رسمی آنها را فالراهم مالیکنالد ،دلزدگالی زناشالویی 2اسالت.
تحقیقات کارشناسان انواده نشان میدهد که امروزه شیوع دلزدگی زناشویی بیشتر شده است.
بهطوریکه  50درصد از زوجین در ازدوا

ود با دلزدگی مواجهه مالیشالوند پالاینز،1996 ،3

ترجمه شاداب.)1381 ،
دلزدگی از اشق یک روند تدریجی است و به ندرت و بهطور ناگهالانی بالروز مالیکنالد .در
واقع صمیمیت و اشق به تدریج رنگ میبازد و به همراه آن احساس ستگی امومی االار
1. Bernardi & Martinez-pastor
2. couple burn out
3. Pinez
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میشود .در شدیدترین نوع آن دلزدگی برابر است بالا فروپاشالی رابطاله پالاینز ،1996 ،ترجماله
شاداب .)1381 ،دلزدگی ابارت است از ،از پا در افتادن جسمی ،روانی و االاطای کاله از االدم
تناسب بین توقعات و واقعیتها ناشی میشالود .دلزدگالی بالا اقئمالی از قبیالل از پالا درافتالادن
جسمی نشانگانی مانند احساس ستگی ،کسالت ،بیحالی ،سردردهای مزمن ،دردهای شکمی،
کم اشتهایی و پر وری را به دنبال دارد .از پا درافتادن ااطای با احساس آزردگی ،ادم تمایالل
به حل مشکقت ،ناامیدی ،غمگینی ،احساس تهیبودن ،بیمعنایی ،افسردگی ،احساس بیکسی،
احساس بیانگیزگی ،در دام افتادگی ،بیهودگی ،آشاتگی ااطای و حتی انگیالزههالای ودکشالی
مشخص میشود و از پا افتادگی روانی که به شکل کاهش ودبالاوری ،ن الر مناالی نسالبت باله
همسر ،احساس یأس و سر وردگی نسبت به همسر ،ناکامی در مورد ود و دوسالت نداشالتن
ود مشخص میشود پاینز ،1996 ،ترجماله شالاداب .)1381 ،ابهالر زنجالانی ،سالیدی ،فر الی،
شهابیزاده  )1393در پژوهشی با انوان الگالوی دلزدگالی زناشالویی زنالان متقاضالی طالق در
ارتباط با هوش معنوی دریافتند دلزدگی زناشویی پیشبینیکننده قوی برای طق میباشد.
یکی از اواملی که با طق مرتبط است ،هوش هیجانی است .در صوص هوش هیجالانی
و تأثیرات آن بر کیایت زندگی ،موفقیت شغلی و تحصیلی ،مقاومت در برابر استرس ،سالقمتی
و کیایت روابط اجتماای و ازدواجی ،ا یراً پژوهشهای گستردهای صورت گرفته اسالت .ایالن
مطالعات از تأثیر هوش هیجانی بر موفقیت و شادکامی در زندگی حکایت دارد نلیس ،اویدبچ،
میکو گزاک وهانسنه .)2009 ،1شواهد فراوان نشان میدهد که زو ها در جامعه امروزی بالرای
برقراری و حاظ روابط صمیمی و درک احساسات از طرف همسرشان بالا مشالکقت فراگیالر و
متعددی روبهرو هستند .بدیهی است که کمبودهای موجود در کاایتهالای االاطای و هیجالانی
همسران در کنار اوامل متعدد دیگر ،تأثیرات نامطلوبی بر زندگی مشترک آنها مالیگالذارد کاله
میتوان به کمبودهایی در توانایی « ودآگاهی» « ،ویشتنداری»« ،همدلی» و «توانالایی تسالکین
دادن یکدیگر» اشاره کرد .نتایج پژوهشها نشان میدهالد کاله «هالوش هیجالانی» ،تالوان تحمالل
تنیدگی و حل مشکقت روزانه را افزایش میدهد و این مهارتهای شخصی فرد را در مقابلاله
با فشارهای ناگهانی محیطی ،موفق میسازد .بنابراین مردانی که هالوش هیجالانی بالا یی دارنالد،
1. Nelis, Quoidbach, Mikolajczak, & Hansenne
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میتوانند احساسات ود را به وبی هدایت و بر هیجان ود غلبه کنند امینآبادی ،دهقانی و
داپناهی.)1390 ،
در ازدوا هایی که در آنها همسران با یکدیگر در تعار

و تضاد باشند ،برانگیختگیهای

هیجانی زیادتری دیده میشود .به ابارت دیگر ،بیشتر تعار

ها و ا تقفات بین همسالران باله

دلیل برانگیختگیهای هیجانی به وجود میآیند .پژوهشگران دریافتالهانالد کاله ارتبالاط باثبالات و
معناداری بین تااوتهای فردی در توانایی ابراز دقیق و صحیح هیجانها ،تشالخیص هیجالانهالا
با شادی های زندگی و روابط زناشویی مطلوب وجود دارد .هالی ،یابیکو و بنین )2006 1نشان
دادهاند که زو های رسند در مقایسه با زو هایی که رابطه زناشویی الوبی بالا هالم ندارنالد،
احساس همدلی بیشتری نسبت به هم نشان میدهند و نسبت به احساسات یکدیگر حساسالیت
بیشتری به ر میدهند .هم زو هایی که از با هم بودن احسالاس وشالبختی مالیکننالد و از
زندگی ود راضی هستند و هم زو هایی که با هم ا تقف دارند ،هر دو گروه تمایل دارند تا
هیجانی را که در طرف مقابل نسبت به ود احساس میکنند ،به نحوی جبران و مقابله به مبالل
کنند؛ به صوص در زو هایی که از هم راضی نیستند و انت ارات نادرستی از یکدیگر دارنالد.
این زو ها پیامهای هیجانی نبی یا نسبتاً منای نسبت به یکدیگر بروز میدهند که سبب ایجاد
شم و اصبانیت در هر دو ،نسبت به طرف مقابل میشود .افرادی که هالوش هیجالانی بالا یی
دارند ،سبک زندگی ود را به گونهای ترتیب میدهند که پیامدهای منای کمتالری را احسالاس
میکنند .و به تبع آن بین اامل هوش هیجانی و میزان تنشهای روزمالره رابطاله معنالاداری پیالدا
شد .آنها همننین در ایجاد و حاظ روابط کیای با مهارت دارند .بهطورکلی هوش هیجانی با
وقایع و پیامدهای زندگی ارتباط دارد و به افراد در فهم و پیشبینی جنبههای گوناگون زنالدگی
روزمره کمک میکند اسمیت ،هیون و کیاروچی.)2008 ،2
رحمانی و قیصریپور  )1386در پژوهشی به بررسالی رابطاله هالوش هیجالانی بالا رضالایتمندی
زناشویی در زو های  30تا  50ساله شهر تهران پردا تند و تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که بالین
هوش هیجانی و رضایتمندی ارتبالاط معنالاداری وجالود دارد .همننالین در مطالعالهای یالاراحمالدیان،
هاشمی و اسگری  )1390با انوان تأثیر آموزش هوش هیجانی بالر سالازگاری زناشالویی زو هالای
1. Holley, Yabiku, & Benin
2. Smith, Heaven, & Ciarrochi
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جوان ،به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتهای زنالدگی و هالوش هیجالانی تالأثیر معنالاداری بالر
سازگاری زناشویی و مرلاههالای آن رضالایت دوتالایی ،توافالق دوتالایی ،همبسالتگی دوتالایی و بیالان
محبتآمیز) در زو های جوان دارد .بنابراین هالوش هیجالانی در رضالایت زناشالویی زوجالین مالرثر
است .در پژوهش دیگری که رقیبی و قرهچاهی  )1392با انوان بررسی رابطه بالین هالوش هیجالانی
در زنان و مردان در شرف طق و سازگار انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که هالوش هیجالانی در
زو های سازگار نسبت به زو های در شالرف طالق وضالعیت بهتالری دارد .همننالین یافتالههالای
پژوهش هیون و کیاروچی  )2008در نمونهای مشتمل بر  45زو  ،به این نتیجه رسیدند کاله هالوش
هیجانی و رضایت از زندگی رابطه مببت و معناداری دارند.
در پژوهشی آرمستورنگ ،گالیگان ،و کریتنلی )2011 1هوش هیجانی را بهانوان یک اامالل
محاف تی در ارتباط با رویدادهای منای زندگی معرفی کردهاند .لیو ،وانالگ و لالو )2013 2نیالز بالا
بررسی نقش واسطهای تابآوری در ارتباط بین هالوش هیجالانی و رضالایت از زنالدگی دریافتنالد
تابآوری نوای تعادل االاطای باله وجالود مالیآورد .همننالین مالین ،یالو ،لالی و چالای)2013 3
همبستگی با و معنادار بین راهبردهای سازشیافته هوش هیجالانی و تالابآوری را نشالان دادنالد.
افراد با هوش هیجانی با قادر به درک ،پردازش و تن یم احساسات ود هستند و بالهطالور مالرثر
میتوانند بااث افزایش بهزیستی ود شوند و ا تقل ااطای کمتری را تجرباله کننالد دنالا ،لالین،
لیبرت و جیمز .)2016 ،4با توجه به اواقبی که پدیده طق برای جوامع دارد و همین طالور بالا در
ن ر گرفتن سیر رو به افزایش آن در دهه ا یر در کشور پژوهش حاضر با هالدف مقایساله هالوش
هیجانی و دلزدگی زناشویی و ذهن آگاهی در زنان متقاضی طق و اادی انجام گرفت.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
روش این مطالعه از نوع الی-مقایسهای میباشد .جامعه آماری تحقیق کلیه زنالان متقاضالی
1. Armstrong, Galligan, & Critchley
2. Liu, Wang, & Lu
3. Min, Yu, Lee, & Chae
4. Dana, Lin, Liebert, & James
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طق و اادی شهرستان قصر شیرین در سال  95-94بودند .حجم نمونه این پالژوهش  60ناالر
زن 30 ،زن متقاضی طق با میانگین سنی  31و انحالراف اسالتاندارد  0/89و  30زن االادی بالا
میانگین سنی  35و انحراف استاندارد  0/78بود .شیوه انتخاب ااضای نمونه بدین صورت بالود
که در ابتدا تعداد  30نار از زنان متقاضی طق که به دادگاه الانواده شهرسالتان قصالر شالیرین
مراجعه کرده و از تحصیقت سیکل و با تر بر وردارند ،بهطور تصالادفی انتخالاب شالد .بالرای
انتخاب زنان اادی نیز از روش نمونهگیری وشه ای چند مرحلهای استااده شد .بدین ترتیالب
که مرحله اول از بین مدارس ابتدایی شهرستان قصر شالیرین دو مدرساله ابتالدایی پسالرانه و دو
مدرسه ابتدایی د ترانه بهطور تصادفی انتخاب شد .در مرحله دوم از هر مدرسه دو کقس و از
هر کقس  15دانشآموز جمعاً  120دانشآموز) بهطور تصادفی انتخاب شد .در مرحله بعالدی
از بین مادران دانشآموزان انتخاب شده ،مالادر بالدون سالابقه طالق کاله از لحالای ویژگالیهالای
جمعیتشنا تی سطح تحصیقت ،مدت ازدوا و سن) مشابه زنان متقاضی طق مالیباشالند،
جهت مطالعه انتخاب شد و از آن ها واسته شالد ابالزار پالژوهش کاله شالامل مقیالاس دلزدگالی
زن اشویی و هوش هیجانی است را تکمیل کننالد .البتاله ایالن نکتاله زم باله ذکالر اسالت تکمیالل
پرسشنامه توسط افرادی صورت گرفت کاله توافالق الود را جهالت شالرکت در آزمالون ااالقم
نموده بودند .دادههای پژوهش نیز با استااده از تحلیالل واریالانس چنالد متغیالری بالا اسالتااده از
نرمافزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفتند برای جمعآوری اطقاات نیز از ابزارهای زیر استااده
شد.

ابزار پژوهش
مقیاس دلزدگی زناشویی پنیز .1به من ور اندازهگیری میزان دلزدگالی زناشالویی زوجالین از
مقیاس  21سرالی دلزدگی زناشویی پاینز استااده شالده اسالت .در ایالن مقیالاس ،نمالرات بالا تر
نشاندهنده دلزدگی بیشتر است و حد با ی نمره 147 ،و حد پایین نمره 21 ،مالیباشالد .بالرای
تاسیر نمرهها باید آنها را تبدیل به درجه کرد که این امل از طریق تقسیم نمودن نمره حاصل
شده از پرسشنامه بر تعداد سرا ت  21سرال) به دست میآید .در تاسیر نمرهها ،درجاله بالیش
1. Penis Marital Maladaptation Scale
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از  ،5نشانگر لزوم کمک فوری ،درجه  5نشان دهنده وجود بحالران ،درجاله  4نمایالانگر حالالت
دلزدگی ،درجه  3نشاندهنده طر دلزدگی و درجه  2و کمتر از آن نیز نشاندهنده وجود رابطه
وب است پاینز ،1996 ،ترجمه شاداب .)1381 ،نویدی  )1384ضریب پایایی این پرسشنامه
را با استااده از آلاای کرونباخ در مورد  240نمونه  0/86و ضریب پایایی به روش بازآزمایی را
در فواصل یک ،دو و چهار ماه  0/66 ،0/76 ،0/89گزارش کرده اسالت .همننالین در پالژوهش
حاضر ،ضریب آلاای کرونباخ مقیاس 0/89 ،برآورد شد.
پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ .1ایالن فالرم کاله در سالال  1380توسالط منصالوری
ترجمه و هنجاریابی شده است ،دارای 33سرال میباشد کاله بالر اسالاس مقیالاس  5درجالهای و
ترتیبی لیکرت ،از  1تا  5امتیازبندی شدهاند که دارای ابعالاد پالنجگاناله الودانگیزی 7سالرال)،
ودآگاهی با  8سرال) ،ودکنترلی یا مدیریت ود  7سرال) ،همدلی یا آگاهی هوشالیاری)
اجتماای یا ارتباطی بالا  6سالرال) و مهالارت اجتمالاای  5سالرال) مالیباشالد .کمتالرین نمالره
کسبشده در این آزمون  73و بیشترین آن  125است .منصوری ااتبار سازه ای معادلاله  0/84و
روایی سازه این آزمون را  r=0/63بیان کرده است .آلاای کرونباخ  0/80را گزارش شده اسالت.
همننین در پژوهش حاضر ،ضریب آلاای کرونباخ مقیاس 0/79 ،برآورد شد.

یافتهها
قبل از اجرای آزمون تحلیل واریانس چند متغیری پیش فر

هالای آن آزمالون شالد .نتالایج

آزمون لوین نشان داد که واریالانسهالای دو گالروه در متغیالرهالای هالوش هیجالانی و دلزدگالی
زناشویی تااوت معناداری با هم ندارند .نتیجه آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیالری میالزان
تااوت بین دو گروه با توجه به متغیرهای وابسته را  0/79نشان داد .باله ایالن معنالا کاله  0/79از
واریانس یا تااوتهای فردی آزمودنیهای دوگالروه در متغیرهالای هالوش هیجالانی و دلزدگالی
زناشویی مربوط به تااوتهای گروهی میباشد.
جدول  1میانگین و انحراف معیار آزمودنیهالا در هالوش هیجالانی و دلزدگالی زناشالویی و
مرلاههای آنها را نشان میدهد.
1. Sybrya Shrink Emotional Intelligence Questionnaire
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار آزمودنیها در هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی و مؤلفههای آنها
متغیرها
ودانگیزی
ودآگاهی
ودکنترلی
هوشیاری اجتماای
مهارتهای اجتماای
کل هوش هیجانی
از پا افتادگی جسمی
از پا افتادگی ااطای
از پا افتادگی روانی
کل دلزدگی زناشویی

گروهها

M

SD

زنان متقاضی طق

18/45

0/76

زنان اادی

21/33

0/55

زنان متقاضی طق

20/11

0/81

زنان اادی

23/22

0/85

زنان متقاضی طق

20/31

0/49

زنان اادی

22/11

0/50

زنان متقاضی طق

17/02

0/34

زنان اادی

19/09

0/29

زنان متقاضی طق

18/45

0/67

زنان اادی

17/22

0/54

زنان متقاضی طق

49/14

8/13

زنان اادی

58/22

6/17

زنان متقاضی طق

24/11

0/88

زنان اادی

21/01

0/99

زنان متقاضی طق

18/23

0/84

زنان اادی

16/34

0/95

زنان متقاضی طق

21/11

1/01

زنان اادی

17/22

0/56

زنان متقاضی طق

54/47

11/76

زنان اادی

47/21

10/23

جدول  1نشان میدهد که میانگین زنان االادی در الودانگیزی ،ودآگالاهی ،الودکنترلی،
هوشیاری اجتماای ،مهارتهای اجتماای و نمره کلی هوش هیجالانی بیشالتر از زنالان متقاضالی
طق است .بهطوریکه میالانگین و انحالراف معیالار زنالان االادی در الودانگیزی ،M=21/33
 ،)SD=0/55ودآگاهی  ،)SD=0/85 ،M=23/22ودکنترلی  ،)SD=0/50 ،M=22/11هوشالیاری
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اجتماای  ،)SD=0/29 ،M=19/09مهارت هالای اجتمالاای  )SD=0/54 ،M=17/22و نمالره
کلی هالوش هیجالانی  )SD=6/17 ،M=58/22مالیباشالد .همننالین میالانگین زنالان االادی در
از پا افتادگی جسمی ،از پا افتادگی ااطای ،از پا افتادگی روانی و نمره کلی دلزدگالی زناشالویی
کمتر از زنان متقاضی طق است به طوری کاله میالانگین و انحالراف معیالار زنالان االادی در از
پا افتادگی جسمی  ،)SD=0/99 ،M=21/01از پالا افتالادگی االاطای  ،)SD=0/95 ،M=16/34از
پالالا افتالالادگی روانالالی  )SD=0/56 ،M=17/22و نمالالره کلالالی دلزدگالالی زناشالالویی ،M=47/21
 )SD=10/23میباشد.
جدول  2نتایج آزمون مانوا برای مقایسه معناداری تااوت بین مرلاههای هالوش هیجالانی و
دلزدگی زناشویی را نشان میدهد.
جدول  .2نتایج آزمون مانوا برای مقایسه معناداری تفاوت بین مؤلفههای هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی
SS

df

MS

F

p

اندازه اثر

متغیرها
ودانگیزی

12/11

1

12/11

2/20

0/001

0/45

ودآگاهی

15/10

1

15/10

3/07

0/000

0/38

ودکنترلی

15/22

1

15/22

4/70

0/07

0/76

هوشیاری اجتماای

10/09

1

10/09

5/36

0/003

0/54

مهارتهای اجتماای

16/34

1

16/34

2/24

0/09

0/48

از پا افتادگی جسمی

15/33

1

15/33

4/61

0/08

0/68

از پا افتادگی ااطای

12/27

1

12/27

6/48

0/000

0/59

از پا افتادگی روانی

16/44

1

16/44

5/36

0/000

0/42

نتایج جدول  2نشان میدهد که بین دو گروه از زنان اادی و متقاضی طالق در الودانگیزی
 ،)p>0/001 ،F=2/20ودآگاهی  ،)p>0/001 ،F=2/20هوشیاری اجتمالاای ،)p>0/003 ،F=5/36
از پا افتادگی ااطای  )p>0/000 ،F=6/48و از پا افتادگی روانالی  )p>0/000 ،F=5/36تاالاوت
آماری معناداری وجود دارد .به ابارت دیگر زنان زنان متقاضی طق از از پا افتادگی ااطای و از
پا افتادگی روانی بیشتری نسالبت باله زنالان االادی بر وردارنالد .امالا در مرلاالههالای الودکنترلی،
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مهارتهای اجتماای و از پا افتادگی جسمی این تااوت معنادار نشد.
جدول  3نتایج آزمون مانوا برای مقایسه معناداری تااوت بالین هالوش هیجالانی و دلزدگالی
زناشویی را نشان میدهد.
جدول  . 3نتایج آزمون مانوا برای مقایسه معناداری تفاوت بین هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی
SS

df

MS

F

p

اندازه اثر

متغیر
هوش هیجانی

110/11

1

110/11

6/4

0/001

0/59

دلزدگی زناشویی

145/03

1

145/03

10/9

0/000

0/67

نتایج جدول  3نشان می دهد که بین دو گروه از زنان االادی و متقاضالی طالق در هالوش
هیجالالانی  )p>0/001 ،F=6/4و دلزدگالالی زناشالالویی  )p>0/000 ،F=10/9تاالالاوت آمالالاری
معناداری وجود دارد .بهطوریکه میانگین زنان اادی در هوش هیجانی با تر از زنالان متقاضالی
طق و میانگین زنان متقاضی طق در دلزدگی زناشویی با تر از زنان اادی است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف مقایسه هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضالی طالق و
اادی انجام گرفت .نتایج نشان داد بین دو گروه از زنان االادی و متقاضالی طالق در دلزدگالی
زناشویی تااوت آماری معناداری وجود دارد .بالهطالوریکاله میالانگین زنالان متقاضالی طالق در
دلزدگی زناشویی با تر از زنان اادی است .این نتیجه با پژوهشهای ابهر زنجالانی و همکالاران
 ،)1393راگه ،کوب ،جانسون ،رنس ،برادبوری ،)2013 1آسنر ،)2010 2دانهالام،)2008 3
استاکر و رینمند ،)2007 4میرگان و کوردمان )2007 5همسو میباشد .یکی از اوامالل مالرثر
در روابط میانفردی به صالوص روابالط رمانتیالک بالا

ص میالان زوجالین) ،اامالل هیجالان

1. Rogge, Cobb, Johnson, Lawrence, & Bradbury
2. Ascher
3. Dunham
4. Stocker & Richmand
5. Mirgain & Cordova
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هیجانات مببت) است ،این ویژگی افزایشدهنده مهارتهای زم برای برقراری روابط مناسب
میان افراد و موجب انگیزه زم بالرای تشالکیل و اداماله یالک رابطاله مالرثر و مالداوم مالیباشالد.
ویژگیهای هیجانی ،تااوتهای شخصیتی و نوع املکرد و روابط افراد با یکدیگر باله تاالاوت
در واکنشپذیری ااطای میان افراد مرتبط است امینآبادی و همکاران )1390 ،و از آنجائی که
یکی از مرلاههای دلزدگی زناشویی از پاافتادن هیجانی و اامل ااطاه مناالی مالیباشالد ،ارتبالاط
این دو متغیر با یکدیگر و نحوه کنترل افراد بر روی هیجاناتشان و چگونگی استااده آنهالا از
هر یک از راهبردهای مببت و منای میتواند در ادامه روند ارتباط و تعامل افراد با یکدیگر ،باله
ویژه در روابط زناشویی مرثر باشد.
در تبیین این یافته میتوان گات زنان متقاضی طالق در روابالط زناشالویی الود احسالاس
ستگی و کسالت میکنند و اقمتهایی مبل بیحالی ،سردردهای مزمن ،دردهالای شالکمی و
بیاشتهایی را از ودشان نشان میدهند .دلزدگی آنها بااث میشود از ن ر جسالمی هالم از پالا
بیاتند .همننین قبل از هر چیز احساس آزردگی میکنند .آنها حس میکنند در زندگی مشترک
اذیت میشوند و تمایلی به حل مشکقت نشان نمیدهند و امیدی هم ندارند مشکقتشان حالل
شود .گاهی این ناامیدی و اندوه آنان را به وادی افسردگی مالیکشالاند .آنهالا احسالاس پالوو و
بیمعنایی دارند حس میکنند کسی را در زندگی ندارند که از آنهالا حمایالت االاطای کنالد .از
جمله نشانههای روانی دلزدگی این است که دلزدهها ودشالان را بالاور ندارنالد و ودشالان را
دوست ندارند .درست همین احساسات را نسبت باله همسرشالان هالم دارنالد .آنهالا دیگالر ناله
همسرشان را قبول دارند و نه میتواننالد اور را دوسالت داشالته باشالند .همالین دلزدگالی بااالث
میشود بین زن و مرد فاصله بیاتد و به تدریج منجر به جدایی و طق گردد .در حالیکه زنالان
بدون تقاضای طق یک رابطه سالم و بدون ناراحتی دارند و اغلب به دلیل داشتن مهارتهای
زم ،یک رابطه توأم با اشق و محبت را تجربه میکنند ،وقتی هیجانات مببالت و محبالت بالین
همسران ابراز شود به احساس ااطای وشایند میانجامد و در نتیجه ارتباط بین آنها تقویالت
میگردد .اما زمانی که ارتباط به صورت تدافعی ،سرد و بدون احساس باشالد ،رابطاله تضالعی
میشود و احتمال دلزدگی زناشویی و جدایی بیشتر میشود.
همننین نتایج نشان داد بین دو گروه از زنان اادی و متقاضالی طالق در هالوش هیجالانی
تااوت معناداری وجود دارد .به طوری که میانگین زنان اادی در هوش هیجانی با تر از زنالان
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متقاضی طالق اسالت .ایالن یافتاله بالا نتالایج پالژوهشهالای رحمالانی و قیصالریپالور ،)1386
یاراحمدیان و همکاران  ،)1390رقیبی و قرهچاهی  ،)1392هالی و همکالاران  ،)2006هیالون
و کیالالاروچی  ،)2008آرمسالالتورنگ و همکالالاران  ،)2011لیالالو و همکالالاران  ،)2013مالالین و
همکاران  ،)2013دنا و همکاران  )2016همسو میباشد.
در تبیین این یافته میتوان گات یکی از د یلی که یک ازدوا رضامندانه ،زمینهساز فضای
مناسبی جهت تقفی و تبادل احساسات و اواط

مببت به بین زوجین ایجاد مالیکنالد ،هالوش

هیجانی است .اقوه بر این اشخاصی که از سطوح هیجانی بقتری بر وردارند در مقایساله بالا
افراد هوش هیجانی پایین ،رضامندی زناشویی بیشتری را تجرباله مالیکننالد و در صالورتی کاله
یکی از زوجین یا هر دوی آنها کاستیهای اصی در مرلاههای هالوش هیجالانی الود داشالته
باشند ،احتمال امیقتر شدن شکاف ااطای بین آنها افزایش واهالد یافالت و در نهایالت ایالن
وضعیت موجب آسیبپذیری و گسستن پیوند بین آنها میشود .بنا باله ن الر فیتالنس)2001 1
هوش هیجانی یا حداقل بر ی از جنبههای آن ظرفیت غنیسازی یک ازدوا توأم بالا رضالایت
و سازگاری مطلوب و باثبات را دارد ،و افراد دارای هوش هیجانی با تر در مقایساله بالا هالوش
هیجانی پایین ،رضایتمندی زناشویی بیشتری را تجربه میکنند .در نتیجاله ،یالافتن نشالانههالای
بیکاایتی ااطاه ،طوط فکری یا رفتار اشتباهی که میتوانالد یالک زو را باله سالوی جالدایی
بکشاند ،نقش حیاتی هوش هیجانی را در بقای ازدوا به اثبالات مالیرسالاند گلمالن.)1995 ،2
استااده از نمونه زن و ادم تعمیم دهی به جامعه مردان ،استااده از مطالعه مقطعی و نالاتوانی در
کنترل بر ی متغیرهای مزاحم شرایط همبود) محالدودیتهالای امالده مطالعاله حاضالر بودنالد.
همننین شرایط هیجانی ااضا در هنگام انجام تحقیق و تأثیر مببت یا منای آن کنترل نشد.
نتایج این مطالعه به فرایند شناسایی در تشخیص و توجه به با بودن سطح دلزدگی زناشالویی
در گروه زنان متقاضی طق کمک می کند تا در صورت نیاز به مدا قت مشاورهای جهالت بالا
بردن سطح رضامندی زناشویی اقدام شود .همننین پیشنهاد مالیشالود مشالاوران الانواده و حتالی
زوجین در تقش باشند به نقش هیجانات و هوش هیجانی توجه ویژه داشته باشند .بالدیهی اسالت
که گام اول موفقیت در این برنامه ،شنا ت امیق اینگونه افراد است ،تا با برنامهریالزی صالحیح و
1. Fitness
2. Goleman
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بهرهگیری از توان مشاورهای روانشناسان و ایجاد فضای حمایتی اجتماای و روانی) بالرای آنهالا،
سعی شود که محیطهایی فراهم شود که بتوان در این محیط اهداف ود را پیگیری کرد کاله ایالن
نکته در مورد احیای متغیر وابسته پژوهش مسأله مهمی است .بنابراین با تأکیالد بالر اهمیالت نقالش
این اوامل و ضرورت ایجاد زمینههای بیشتر حمایت اجتماای از این افراد ،لزوم اجرای تحقیقات
گستردهتر با توجه بیشتر به مسائل یادشده پیشنهاد میشود.

سپاسگزاری
بدین وسیله از کلیه کسانی که در این پژوهش ما را یاری کردند تشکر و قدردانی میشود.
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