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 چکیده

هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طالق  و االادی    ی این پژوهش با هدف مقایسه
هالای   ی پژوهش با اسالتااده از پرسشالنامه  ها ای است. داده مقایسه  انجام گرفت. این پژوهش از نوع الی

بالین دو گالروه از زنالان االادی و      هالا نشالان داد   آوری شد. یافته دلزدگی زناشویی و هوش هیجانی جمع
( F ،000/0>p=9/10  ( و دلزدگالی زناشالویی  F ،001/0>p=4/6متقاضی طالق  در هالوش هیجالانی     
زنالان االادی بالا تر از زنالان     جانی در هوش هیکه میانگین  طوری تااوت آماری معناداری وجود دارد. به

با توجه به  زنان متقاضی طق  با تر از زنان اادی است. دلزدگی زناشویی در متقاضی طق  و میانگین
رسالد نیالاز باله مالدا قت      با  بودن سطح دلزدگی زناشویی در گروه زنان متقاضی طالق  باله ن الر مالی    

رسالد. همننالین مشالاوران     ضروری به ن الر مالی  ای جهت با  بردن سطح رضایتمندی زناشویی  مشاوره
 انواده و زوجین در تقش باشند به نقالش هیجانالات و هالوش هیجالانی توجاله ویالژه داشالته باشالند و         

شنا ت و کنترل هیجانات را انجام دهند تا بااث کاهش  یدر زمینههای  آموزش  زم برای ریزی برنامه
  میزان جدایی و طق  در جامعه شوند.
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 مقدمه

هم در جنباله مببالت آن یعنالی ایجالاد      تواند میواحد اجتماای  ترین کوچکانوان   انواده به

یعنی ایجاد آسیب اجتماای بسیار مهم و تأثیرگذار باشالد.   اش منایکانون آرامش و هم در جنبه 

ای بروز آسیبی تحت انوان طق  است. از جمله وجوه منای پدیدآمده از درون این نهاد اجتما

دقیقاً چند ااملی است  ای پدیدهو  کند میطق  یک پدیده روانی است که بر فرد و  انواده اثر 

 هالای  ناهنجالاری زیالاد بالوده و موجالب ایجالاد      العالاده  فالو  که آثار مخرب آن در ابعاد اجتماای 

و اصلی در تغییر سا تار  انواده . افزایش طق  به یک پدیده بنیادین شود میاجتماای بسیاری 

و در الگوی قشربندی در جوامع معاصر تبدیل شده است، به همین دلیل شنا ت اوامالل مالرثر   

؛ برنالاردی و  1386 کالاملی،   آیالد  مالی روان باله شالمار   بهداشالت   هالای  اولویتدر بروز طق  از 

صدرا شالرفی،  ؛ 1379؛ آقامحمدیان شعرباف، 1390؛ هنریان و یونسی، 2011، 1پاستور-مارتینز

(. در ایالران آمارهالا سالیر    1389، داغالی  قالره ؛ 1391، یوسای افراشتهو  نکدار طارسی، شمخانی 

نسالبت باله مالدت     1391مالاه نخسالت    4در  . چرا که نرخ طق دهد میصعودی طق  را نشان 

درصالد   3نالرخ رشالد ازدوا     کاله  حالالی درصالدی داشالته اسالت. در     10رشد  1390مشابه سال 

سیر صعودی آمار طالق  و  برابر نرخ رشد ازدوا  بوده است.  3نرخ رشد طق  یافته و  افزایش

محققالان بالرای یالافتن اوامالل مالرثر و       ٔانگیالزه روابط زوجالین،   های آشاتگیوجود تعارضات و 

 ها آشاتگیراهکارهای مناسب جهت مقابله با این فروپاشی رابطه را افزایش داده است. یکی از 

کالرده و   تر رنگ کمی که به مرور زمان اشق و اققه بین زوجین را روانشنا ت های نابهنجاریو 

روابطالی سالرد و    هادامال و موجبات مشکقت روحالی و روانالی،    کند میکامل محو  طور بهگاهی 

 .اسالت  2، دلزدگالی زناشالویی  کنالد  مالی ها را فالراهم    طق  ااطای( و طق  رسمی آن تااوتی بی

امروزه شیوع دلزدگی زناشویی بیشتر شده است.  که دهد میتحقیقات کارشناسان  انواده نشان 

، 1996، 3 پالاینز  شالوند  مالی ا   ود با دلزدگی مواجهه درصد از زوجین در ازدو 50 که طوری به

 (.1381ترجمه شاداب، 

. در کنالد  مالی طور ناگهالانی بالروز    دلزدگی از اشق یک روند تدریجی است و به ندرت و به

 و به همراه آن احساس  ستگی امومی االار    ازدب میواقع صمیمیت و اشق به تدریج رنگ 
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2. couple burn out 

3. Pinez 
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، ترجماله  1996 پالاینز،  . در شدیدترین نوع آن دلزدگی برابر است بالا فروپاشالی رابطاله    شود می

انی و االاطای کاله از االدم    (. دلزدگی ابارت است از، از پا در افتادن جسمی، رو1381شاداب، 

اقئمالی از قبیالل از پالا درافتالادن      . دلزدگالی بالا  شالود  میناشی  ها واقعیتتناسب بین توقعات و 

، سردردهای مزمن، دردهای شکمی، حالی بیجسمی نشانگانی مانند احساس  ستگی، کسالت، 

کم اشتهایی و پر وری را به دنبال دارد. از پا درافتادن ااطای با احساس آزردگی، ادم تمایالل  

، کسی بیدگی، احساس ، افسرمعنایی بیبودن،  به حل مشکقت، ناامیدی، غمگینی، احساس تهی

 ودکشالی   هالای  انگیالزه ، در دام افتادگی، بیهودگی، آشاتگی ااطای و حتی انگیزگی بیاحساس 

مناالی نسالبت باله     و از پا افتادگی روانی که به شکل کاهش  ودبالاوری، ن الر   شود میمشخص 

همسر، احساس یأس و سر وردگی نسبت به همسر، ناکامی در مورد  ود و دوسالت نداشالتن   

(. ابهالر زنجالانی، سالیدی، فر الی،     1381، ترجماله شالاداب،   1996پاینز،   شود میص مشخ ود 

پژوهشی با انوان الگالوی دلزدگالی زناشالویی زنالان متقاضالی طالق  در        ( در1393زاده   شهابی

  .باشد میکننده قوی برای طق   بینی پیشارتباط با هوش معنوی دریافتند دلزدگی زناشویی 

تبط است، هوش هیجانی است. در  صوص هوش هیجالانی  یکی از اواملی که با طق  مر

و تأثیرات آن بر کیایت زندگی، موفقیت شغلی و تحصیلی، مقاومت در برابر استرس، سالقمتی  

صورت گرفته اسالت. ایالن    ای گسترده های پژوهشو کیایت روابط اجتماای و ازدواجی، ا یراً 

اویدبچ،  زندگی حکایت دارد  نلیس،کامی در مطالعات از تأثیر هوش هیجانی بر موفقیت و شاد

امروزی بالرای   هجامعدر  ها زو که  دهد می(. شواهد فراوان نشان 2009، 1نسنهها میکو گزاک و

برقراری و حاظ روابط صمیمی و درک احساسات از طرف همسرشان بالا مشالکقت فراگیالر و    

اطای و هیجالانی  اال  هالای  کاایترو هستند. بدیهی است که کمبودهای موجود در  به متعددی رو

کاله   گالذارد  مالی ها  همسران در کنار اوامل متعدد دیگر، تأثیرات نامطلوبی بر زندگی مشترک آن

توانالایی تسالکین   »و « همدلی»، «داری  ویشتن»، « ودآگاهی»به کمبودهایی در توانایی  توان می

مالل  ، تالوان تح «هالوش هیجالانی  »کاله   دهالد  مینشان  ها پژوهشاشاره کرد. نتایج « دادن یکدیگر

شخصی فرد را در مقابلاله   های مهارتو این  دهد میتنیدگی و حل مشکقت روزانه را افزایش 

بنابراین مردانی که هالوش هیجالانی بالا یی دارنالد،     . سازد میگهانی محیطی، موفق با فشارهای نا

                                                           
1. Nelis, Quoidbach, Mikolajczak, & Hansenne 
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آبادی، دهقانی و  هدایت و بر هیجان  ود غلبه کنند  امیناحساسات  ود را به  وبی  توانند می

 (.1390اپناهی،  د

 های برانگیختگیها همسران با یکدیگر در تعار  و تضاد باشند،  که در آن هایی ازدوا در 

و ا تقفات بین همسالران باله    ها تعار . به ابارت دیگر، بیشتر شود میهیجانی زیادتری دیده 

باثبالات و  کاله ارتبالاط    انالد  دریافتاله . پژوهشگران آیند میهیجانی به وجود  های برانگیختگیدلیل 

 هالا  هیجالان ، تشالخیص  ها هیجانفردی در توانایی ابراز دقیق و صحیح  های تااوتمعناداری بین 

 نشان( 2006  1لی، یابیکو و بنینها  ط زناشویی مطلوب وجود دارد.زندگی و رواب های شادیبا 

نالد،  زناشویی  الوبی بالا هالم ندار    هرابطکه  هایی زو  رسند در مقایسه با  های زو که  اند داده

و نسبت به احساسات یکدیگر حساسالیت   دهند میاحساس همدلی بیشتری نسبت به هم نشان 

و از  کننالد  مالی که از با هم بودن احسالاس  وشالبختی    هایی زو . هم دهند میبیشتری به  ر  

که با هم ا تقف دارند، هر دو گروه تمایل دارند تا  هایی زو زندگی  ود راضی هستند و هم 

، به نحوی جبران و مقابله به مبالل  کنند میر طرف مقابل نسبت به  ود احساس هیجانی را که د

که از هم راضی نیستند و انت ارات نادرستی از یکدیگر دارنالد.   هایی زو کنند؛ به  صوص در 

که سبب ایجاد  دهند میهیجانی  نبی یا نسبتاً منای نسبت به یکدیگر بروز  های پیام ها زو این 

افرادی که هالوش هیجالانی بالا یی     .شود میف مقابل هر دو، نسبت به طر  شم و اصبانیت در

که پیامدهای منای کمتالری را احسالاس    دهند میترتیب  ای گونهدارند، سبک زندگی  ود را به 

روزمالره رابطاله معنالاداری پیالدا     های  و به تبع آن بین اامل هوش هیجانی و میزان تنش .کنند می

کلی هوش هیجانی با  طور اظ روابط کیای با  مهارت دارند. بهها همننین در ایجاد و ح آن شد.

گوناگون زنالدگی   های جنبه بینی پیشوقایع و پیامدهای زندگی ارتباط دارد و به افراد در فهم و 

 .(2008، 2اسمیت، هیون و کیاروچی  کند میروزمره کمک 

بالا رضالایتمندی   هالوش هیجالانی    هرابطال ( در پژوهشی به بررسالی  1386  پور قیصریرحمانی و 

نشان داد که بالین   ها دادهشهر تهران پردا تند و تجزیه و تحلیل  هسال 50تا  30 های زو زناشویی در 

  احمالدیان،  یالار  ای مطالعاله هوش هیجانی و رضایتمندی ارتبالاط معنالاداری وجالود دارد. همننالین در     

 هالای  زو شالویی  ( با انوان تأثیر آموزش هوش هیجانی بالر سالازگاری زنا  1390 شمی و اسگری ها
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زنالدگی و هالوش هیجالانی تالأثیر معنالاداری بالر        های مهارتجوان، به این نتیجه رسیدند که آموزش 

آن  رضالایت دوتالایی، توافالق دوتالایی، همبسالتگی دوتالایی و بیالان         هالای  مرلاهسازگاری زناشویی و 

ر جوان دارد. بنابراین هالوش هیجالانی در رضالایت زناشالویی زوجالین مالرث       های زو ( در آمیز محبت

با انوان بررسی رابطه بالین هالوش هیجالانی    ( 1392چاهی   هش دیگری که رقیبی و قرهاست. در پژو

در زنان و مردان در شرف طق  و سازگار انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که هالوش هیجالانی در   

 هالای  یافتاله در شالرف طالق  وضالعیت بهتالری دارد. همننالین       های زو سازگار نسبت به  های زو 

زو ، به این نتیجه رسیدند کاله هالوش    45مشتمل بر  ای نمونه( در 2008  اروچیکیهیون و  پژوهش

 هیجانی و رضایت از زندگی رابطه مببت و معناداری دارند.

انوان یک اامالل   ( هوش هیجانی را به2011  1در پژوهشی آرمستورنگ، گالیگان، و کریتنلی

( نیالز بالا   2013  2. لیو، وانالگ و لالو  اند کردهی محاف تی در ارتباط با رویدادهای منای زندگی معرف

در ارتباط بین هالوش هیجالانی و رضالایت از زنالدگی دریافتنالد       آوری تاب ای واسطهبررسی نقش 

( 2013  3. همننالین مالین، یالو، لالی و چالای     آورد مالی نوای تعادل االاطای باله وجالود     آوری تاب

را نشالان دادنالد.    آوری تالاب و یافته هوش هیجالانی   همبستگی با  و معنادار بین راهبردهای سازش

طالور مالرثر    افراد با هوش هیجانی با  قادر به درک، پردازش و تن یم احساسات  ود هستند و باله 

دنالا، لالین،   بااث افزایش بهزیستی  ود شوند و ا تقل ااطای کمتری را تجرباله کننالد     توانند می

بالا در   طالور   همینوامع دارد و توجه به اواقبی که پدیده طق  برای ج با (.2016، 4لیبرت و جیمز

پژوهش حاضر با هالدف مقایساله هالوش     ن ر گرفتن سیر رو به افزایش آن در دهه ا یر در کشور

 هیجانی و دلزدگی زناشویی و ذهن آگاهی در زنان متقاضی طق  و اادی انجام گرفت.

 

  روش

 گیری نمونه روش  و  نمونه  آماری،  جامعه 

 باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه زنالان متقاضالی    ای می قایسهم-روش این مطالعه از نوع الی
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ناالر   60حجم نمونه این پالژوهش   .بودند 95-94طق  و اادی شهرستان قصر شیرین در سال 

بالا   زن االادی  30و  89/0و انحالراف اسالتاندارد    31با میانگین سنی  زن متقاضی طق  30 ،زن

شیوه انتخاب ااضای نمونه بدین صورت بالود   بود. 78/0و انحراف استاندارد  35میانگین سنی 

قصالر شالیرین    نار از زنان متقاضی طق  که به دادگاه  الانواده شهرسالتان   30که در ابتدا تعداد 

طور تصالادفی انتخالاب شالد. بالرای      مراجعه کرده و از تحصیقت سیکل و با تر بر وردارند، به

استااده شد. بدین ترتیالب  ای  حلهگیری  وشه ای چند مر انتخاب زنان اادی نیز از روش نمونه

که مرحله اول از بین مدارس ابتدایی شهرستان قصر شالیرین دو مدرساله ابتالدایی پسالرانه و دو     

طور تصادفی انتخاب شد. در مرحله دوم از هر مدرسه دو کقس و از  مدرسه ابتدایی د ترانه به

خاب شد. در مرحله بعالدی  طور تصادفی انت آموز( به دانش 120  جمعاً آموز دانش 15هر کقس 

هالای   شده، مالادر بالدون سالابقه طالق  کاله از لحالای ویژگالی        آموزان انتخاب از بین مادران دانش

باشالند،   مدت ازدوا  و سن( مشابه زنان متقاضی طق  مالی  ، سطح تحصیقت شنا تی جمعیت

ها  واسته شالد ابالزار پالژوهش کاله شالامل مقیالاس دلزدگالی         جهت مطالعه انتخاب شد و از آن

اشویی و هوش هیجانی است را تکمیل کننالد. البتاله ایالن نکتاله  زم باله ذکالر اسالت تکمیالل         زن

 پرسشنامه توسط افرادی صورت گرفت کاله توافالق  الود را جهالت شالرکت در آزمالون ااالقم        

پژوهش نیز با استااده از تحلیالل واریالانس چنالد متغیالری بالا اسالتااده از       های  نموده بودند. داده

آوری اطقاات نیز از ابزارهای زیر استااده  ل قرار گرفتند برای جمعمورد تحلی SPSSافزار  نرم

  شد.

 

 پژوهش ابزار

میزان دلزدگالی زناشالویی زوجالین از     گیری اندازه به من ور .1زپنیمقیاس دلزدگی زناشویی 

سرالی دلزدگی زناشویی پاینز استااده شالده اسالت. در ایالن مقیالاس، نمالرات بالا تر        21مقیاس 

. بالرای  باشالد  مالی  21و حد پایین نمره،  147گی بیشتر است و حد با ی نمره، دلزد هدهند نشان

حاصل  هنمرها را تبدیل به درجه کرد که این امل از طریق تقسیم نمودن  باید آن ها نمرهتاسیر 

بالیش   هدرجال ، ها نمره. در تاسیر آید میسرال( به دست  21بر تعداد سرا ت   پرسشنامهشده از 

                                                           
1. Penis Marital Maladaptation Scale 



 27 ... هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان ی مقایسه

نمایالانگر حالالت    4 هدرجال وجود بحالران،   هدهند نشان 5 هدرجکمک فوری،  ، نشانگر لزوم5از 

 هرابط وجود هدهند نشانو کمتر از آن نیز  2 هدرج طر دلزدگی و  هدهند نشان 3 هدرجدلزدگی، 

پایایی این پرسشنامه  ( ضریب1384(. نویدی  1381، ترجمه شاداب، 1996پاینز،  وب است  

و ضریب پایایی به روش بازآزمایی را  86/0نمونه  240خ در مورد را با استااده از آلاای کرونبا

همننالین در پالژوهش   گزارش کرده اسالت.   66/0، 76/0، 89/0در فواصل یک، دو و چهار ماه 

 برآورد شد. 89/0حاضر، ضریب آلاای کرونباخ مقیاس، 

توسالط منصالوری    1380در سالال   ایالن فالرم کاله    .1هوش هیجانی سیبریاشرینگ هپرسشنام

و  ای درجاله  5کاله بالر اسالاس مقیالاس      باشد میسرال 33ه و هنجاریابی شده است، دارای ترجم

سالرال(،  7  الودانگیزی    گاناله  پالنج که دارای ابعالاد   اند شدهامتیازبندی  5تا  1ترتیبی لیکرت، از 

سرال(، همدلی یا آگاهی  هوشالیاری(   7سرال(،  ودکنترلی یا مدیریت  ود   8  ودآگاهی  با

. کمتالرین نمالره   باشالد  مالی سالرال(   5سالرال( و مهالارت اجتمالاای      6اطی   بالا  اجتماای یا ارتب

و  84/0. منصوری ااتبار سازه ای معادلاله  است 125و بیشترین آن  73در این آزمون  شده کسب

اسالت.   شدهرا گزارش  80/0بیان کرده است. آلاای کرونباخ  r=63/0روایی سازه این آزمون را 

 برآورد شد. 79/0لاای کرونباخ مقیاس، همننین در پژوهش حاضر، ضریب آ

 

 ها یافته
آن آزمالون شالد. نتالایج    هالای   پیش فر  ریقبل از اجرای آزمون تحلیل واریانس چند متغی

هالوش هیجالانی و دلزدگالی    هالای   دو گالروه در متغیالر  هالای   آزمون لوین نشان داد که واریالانس 

واریانس چند متغیالری میالزان   تحلیل های  زناشویی تااوت معناداری با هم ندارند. نتیجه آزمون

از  79/0نشان داد. باله ایالن معنالا کاله      79/0تااوت بین دو گروه با توجه به متغیرهای وابسته را 

دوگالروه در متغیرهالای هالوش هیجالانی و دلزدگالی      های  فردی آزمودنیهای  واریانس یا تااوت

 باشد. گروهی میهای  زناشویی مربوط به تااوت

هالا در هالوش هیجالانی و دلزدگالی زناشالویی و       یار آزمودنیمیانگین و انحراف مع 1 جدول

 دهد. را نشان می ها های آن لاهرم

                                                           
1. Sybrya Shrink Emotional Intelligence Questionnaire 
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 ها های آن لفهؤها در هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی و م . میانگین و انحراف معیار آزمودنی1 جدول

 M SD ها گروه متغیرها

  ودانگیزی
 76/0 45/18 زنان متقاضی طق 

 55/0 33/21 زنان اادی

 ودآگاهی 
 81/0 11/20 زنان متقاضی طق 

 85/0 22/23 زنان اادی

  ودکنترلی
 49/0 31/20 زنان متقاضی طق 

 50/0 11/22 زنان اادی

 هوشیاری اجتماای
 34/0 02/17 زنان متقاضی طق 

 29/0 09/19 زنان اادی

 های اجتماای مهارت
 67/0 45/18 زنان متقاضی طق 

 54/0 22/17 زنان اادی

 کل هوش هیجانی
 13/8 14/49 زنان متقاضی طق 

 17/6 22/58 زنان اادی

 از پا افتادگی جسمی
 88/0 11/24 زنان متقاضی طق 

 99/0 01/21 زنان اادی

 از پا افتادگی ااطای
 84/0 23/18 زنان متقاضی طق 

 95/0 34/16 زنان اادی

 از پا افتادگی روانی
 01/1 11/21 زنان متقاضی طق 

 56/0 22/17 زنان اادی

 کل دلزدگی زناشویی
 76/11 47/54 زنان متقاضی طق 

 23/10 21/47 زنان اادی

 

دهد که میانگین زنان االادی در  الودانگیزی،  ودآگالاهی،  الودکنترلی،      نشان می 1جدول 

اجتماای و نمره کلی هوش هیجالانی بیشالتر از زنالان متقاضالی     های  هوشیاری اجتماای، مهارت

، M=33/21  که میالانگین و انحالراف معیالار زنالان االادی در  الودانگیزی       طوری ق  است. بهط

55/0=SD22/23  (،  ودآگاهی=M، 85/0=SD،) 11/22   ودکنترلی=M، 50/0=SD،)   هوشالیاری
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( و نمالره  M ،54/0=SD=22/17  اجتمالاای هالای   مهارت (،M ،29/0=SD=09/19  اجتماای

 باشالد. همننالین میالانگین زنالان االادی در       ( مالی M ،17/6=SD=22/58  کلی هالوش هیجالانی  

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       

 از  (،M ،95/0=SD=34/16  (، از پالا افتالادگی االاطای   M ،99/0=SD=01/21جسمی  پا افتادگی 

، M=21/47  ( و نمالالره کلالالی دلزدگالالی زناشالالویی M ،56/0=SD=22/17  پالالا افتالالادگی روانالالی 

23/10=SDباشد. ( می 

های هالوش هیجالانی و    لاهرنتایج آزمون مانوا برای مقایسه معناداری تااوت بین م 2 جدول

 دهد. را نشان می دلزدگی زناشویی

 

 و دلزدگی زناشویی های هوش هیجانی لفهؤنتایج آزمون مانوا برای مقایسه معناداری تفاوت بین م .2 جدول

 اندازه اثر SS df MS F p متغیرها

 45/0 001/0 20/2 11/12 1 11/12  ودانگیزی

 38/0 000/0 07/3 10/15 1 10/15  ودآگاهی

 76/0 07/0 70/4 22/15 1 22/15  ودکنترلی

 54/0 003/0 36/5 09/10 1 09/10 یهوشیاری اجتماا

 48/0 09/0 24/2 34/16 1 34/16 های اجتماای مهارت

 68/0 08/0 61/4 33/15 1 33/15 از پا افتادگی جسمی

 59/0 000/0 48/6 27/12 1 27/12 از پا افتادگی ااطای

 42/0 000/0 36/5 44/16 1 44/16 از پا افتادگی روانی

 

 د که بین دو گروه از زنان اادی و متقاضی طالق  در  الودانگیزی  ده نشان می 2نتایج جدول 

 20/2=F ،001/0>p ،)20/2   ودآگاهی=F ،001/0>p ،) 36/5  هوشیاری اجتمالاای=F ،003/0>p،) 

( تاالاوت  F ،000/0>p=36/5  ( و از پا افتادگی روانالی F ،000/0>p=48/6  از پا افتادگی ااطای

ت دیگر زنان زنان متقاضی طق  از از پا افتادگی ااطای و از آماری معناداری وجود دارد. به ابار

 هالای  الودکنترلی،    لااله رپا افتادگی روانی بیشتری نسالبت باله زنالان االادی بر وردارنالد. امالا در م      
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 اجتماای و از پا افتادگی جسمی این تااوت معنادار نشد.های  مهارت

ین هالوش هیجالانی و دلزدگالی    نتایج آزمون مانوا برای مقایسه معناداری تااوت بال  3 جدول

 دهد. را نشان می زناشویی

 

 . نتایج آزمون مانوا برای مقایسه معناداری تفاوت بین هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی3 جدول

 اندازه اثر SS df MS F p متغیر

 59/0 001/0 4/6 11/110 1 11/110 هوش هیجانی

 67/0 000/0 9/10 03/145 1 03/145 دلزدگی زناشویی

 

نشان می دهد که بین دو گروه از زنان االادی و متقاضالی طالق  در هالوش      3نتایج جدول 

( تاالالاوت آمالالاری  F ،000/0>p=9/10  ( و دلزدگالالی زناشالالویی F ،001/0>p=4/6هیجالالانی  

که میانگین زنان اادی در هوش هیجانی با تر از زنالان متقاضالی    طوری معناداری وجود دارد. به

 طق  در دلزدگی زناشویی با تر از زنان اادی است. طق  و میانگین زنان متقاضی

 

 گیری نتیجهبحث و 

این پژوهش با هدف مقایسه هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضالی طالق  و   

نشان داد بین دو گروه از زنان االادی و متقاضالی طالق  در دلزدگالی     اادی انجام گرفت. نتایج 

کاله میالانگین زنالان متقاضالی طالق  در       طالوری  دارد. باله زناشویی تااوت آماری معناداری وجود 

ابهر زنجالانی و همکالاران    های پژوهشاادی است. این نتیجه با دلزدگی زناشویی با تر از زنان 

 (،2008  3(، دانهالام 2010  2آسنر (،2013  1برادبوری،  رنس، جانسون، کوب، اگه(، ر1393 

. یکی از اوامالل مالرثر   باشد می( همسو 2007  5(، میرگان و کوردمان2007  4استاکر و رینمند

به  صالوص روابالط رمانتیالک  بالا  ص میالان زوجالین(، اامالل هیجالان          فردی میاندر روابط 

                                                           
1. Rogge, Cobb, Johnson, Lawrence, & Bradbury 

2. Ascher 

3. Dunham 

4. Stocker & Richmand 

5. Mirgain & Cordova 
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 زم برای برقراری روابط مناسب  های مهارتدهنده   هیجانات مببت( است، این ویژگی افزایش

. باشالد  مالی و مالداوم   میان افراد و موجب انگیزه  زم بالرای تشالکیل و اداماله یالک رابطاله مالرثر      

شخصیتی و نوع املکرد و روابط افراد با یکدیگر باله تاالاوت    های تااوتهای هیجانی،  ویژگی

 که  ( و از آنجائی1390، همکاران و آبادی امینتبط است  مرااطای میان افراد  پذیری واکنش در

، ارتبالاط  باشالد  یمال دلزدگی زناشویی از پاافتادن هیجانی و اامل ااطاه مناالی   های مرلاهیکی از 

هالا از   شان و چگونگی استااده آن این دو متغیر با یکدیگر و نحوه کنترل افراد بر روی هیجانات

در ادامه روند ارتباط و تعامل افراد با یکدیگر، باله   تواند میهر یک از راهبردهای مببت و منای 

 ویژه در روابط زناشویی مرثر باشد. 

زنان متقاضی طالق  در روابالط زناشالویی  الود احسالاس      گات  توان میدر تبیین این یافته 

، سردردهای مزمن، دردهالای شالکمی و   حالی بیمبل  هایی اقمتو  کنند می ستگی و کسالت 

از ن ر جسالمی هالم از پالا     شود میها بااث  . دلزدگی آندهند میاشتهایی را از  ودشان نشان  بی

در زندگی مشترک  کنند میحس  ها آن. کنند میبیاتند. همننین قبل از هر چیز احساس آزردگی 

و امیدی هم ندارند مشکقتشان حالل   دهند نمیو تمایلی به حل مشکقت نشان  شوند میاذیت 

احسالاس پالوو و    هالا  آن. کشالاند  مالی شود. گاهی این ناامیدی و اندوه آنان را به وادی افسردگی 

حمایالت االاطای کنالد. از     هالا  آنکسی را در زندگی ندارند که از  کنند میدارند حس  معنایی بی

 ودشالان را بالاور ندارنالد و  ودشالان را      ها دلزدهروانی دلزدگی این است که  های نشانهجمله 

دیگالر ناله    هالا  آندوست ندارند. درست همین احساسات را نسبت باله همسرشالان هالم دارنالد.     

. همالین دلزدگالی بااالث    اور را دوسالت داشالته باشالند    تواننالد  میهمسرشان را قبول دارند و نه 

که زنالان   بین زن و مرد فاصله بیاتد و به تدریج منجر به جدایی و طق  گردد. در حالی شود یم

 های مهارتبدون تقاضای طق  یک رابطه سالم و بدون ناراحتی دارند و اغلب به دلیل داشتن 

، وقتی هیجانات مببالت و محبالت بالین    کنند می زم، یک رابطه توأم با اشق و محبت را تجربه 

ها تقویالت   و در نتیجه ارتباط بین آن انجامد میابراز شود به احساس ااطای  وشایند همسران 

. اما زمانی که ارتباط به صورت تدافعی، سرد و بدون احساس باشالد، رابطاله تضالعی     گردد می

 . شود میو احتمال دلزدگی زناشویی و جدایی بیشتر  شود می

ی و متقاضالی طالق  در هالوش هیجالانی     همننین نتایج نشان داد بین دو گروه از زنان ااد

تااوت معناداری وجود دارد. به طوری که میانگین زنان اادی در هوش هیجانی با تر از زنالان  
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(، 1386  پالور  قیصالری رحمالانی و   هالای  پالژوهش یافتاله بالا نتالایج    متقاضی طالق  اسالت. ایالن    

هیالون  (، 2006  نهمکالارا و  لیها  ،(1392  چاهی قرهرقیبی و  (،1390احمدیان و همکاران   یار

و  (، مالالین2013 (، لیالالو و همکالالاران  2011(، آرمسالالتورنگ و همکالالاران   2008 و کیالالاروچی 

 .باشد می( همسو 2016و همکاران  (، دنا 2013  همکاران

فضای  ساز زمینهیک ازدوا  رضامندانه،  گات یکی از د یلی که توان میدر تبیین این یافته 

، هالوش  کنالد  مالی و اواط  مببت به بین زوجین ایجاد  مناسبی جهت تقفی و تبادل احساسات

هیجانی است. اقوه بر این اشخاصی که از سطوح هیجانی بقتری بر وردارند در مقایساله بالا   

و در صالورتی کاله    کننالد  مالی را تجرباله   تری بیشافراد هوش هیجانی پایین، رضامندی زناشویی 

هالوش هیجالانی  الود داشالته      های مرلاه اصی در  های کاستییکی از زوجین یا هر دوی آنها 

ها افزایش  واهالد یافالت و در نهایالت ایالن      شدن شکاف ااطای بین آن تر امیقباشند، احتمال 

( 2001  1. بنا باله ن الر فیتالنس   شود میها  و گسستن پیوند بین آن پذیری آسیبوضعیت موجب 

ا رضالایت  یک ازدوا  توأم بال  سازی غنیآن ظرفیت  های جنبههوش هیجانی یا حداقل بر ی از 

و سازگاری مطلوب و باثبات را دارد، و افراد دارای هوش هیجانی با تر در مقایساله بالا هالوش    

 هالای  نشالانه در نتیجاله، یالافتن    .کنند میزناشویی بیشتری را تجربه  مندی رضایتهیجانی پایین، 

جالدایی  یالک زو  را باله سالوی     توانالد  میااطاه،  طوط فکری یا رفتار اشتباهی که  کاایتی بی

 .(1995، 2 گلمالن  رسالاند  مالی شاند، نقش حیاتی هوش هیجانی را در بقای ازدوا  به اثبالات  بک

 مقطعی و نالاتوانی در  همطالعزن و ادم تعمیم دهی به جامعه مردان، استااده از  هنموناستااده از 

حاضالر بودنالد.    همطالعال  هامالد هالای   کنترل بر ی متغیرهای مزاحم  شرایط همبود( محالدودیت 

 هیجانی ااضا در هنگام انجام تحقیق و تأثیر مببت یا منای آن کنترل نشد. همننین شرایط 

توجه به با  بودن سطح دلزدگی زناشالویی  نتایج این مطالعه به فرایند شناسایی در تشخیص و 

جهالت بالا     ای مشاورهنیاز به مدا قت کمک می کند تا در صورت در گروه زنان متقاضی طق  

مشالاوران  الانواده و حتالی     شالود  مالی . همننین پیشنهاد اقدام شودیی مندی زناشوبردن سطح رضا

. بالدیهی اسالت   زوجین در تقش باشند به نقش هیجانات و هوش هیجانی توجه ویژه داشته باشند

ریالزی صالحیح و    گونه افراد است، تا با برنامه که گام اول موفقیت در این برنامه، شنا ت امیق این

                                                           
1. Fitness 

2. Goleman 
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هالا،    اجتماای و روانی( بالرای آن  روانشناسان و ایجاد فضای حمایتی ای مشاورهاز توان  گیری بهره

یی فراهم شود که بتوان در این محیط اهداف  ود را پیگیری کرد کاله ایالن   ها سعی شود که محیط

کیالد بالر اهمیالت نقالش     أله مهمی است. بنابراین با تأپژوهش مس هوابستنکته در مورد احیای متغیر 

بیشتر حمایت اجتماای از این افراد، لزوم اجرای تحقیقات های  نهاین اوامل و ضرورت ایجاد زمی

 شود. شده پیشنهاد می ل یادئتر با توجه بیشتر به مسا گسترده

 

 گزاری سپاس

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