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 متأهلافراد  و نيمطلق يجانيه هوش و ييزناشو انتيخ سهيمقا

 اهواز شهر يعاد

 

 *يسوار ميکر

 **زادهييطال نيمه
 

 دهيچک
 شهر عادی متأهل افراد و مطلقین هیجانی هوش و زناشويی خیانت سهيمقا حاضر پژوهش هدف

 را اهواز شهر عادی متأهل افراد و گرفته طالق زوجین شامل حاضر قیتحق یآمار جامعه .بود اهواز
 داوطلبانه روش به (متأهل نفر 73 و گرفته طالق فرد 73) مرد و زن 023 هاآن نیب از که اندداده لیتشک

طول مدت ازدواج و ساير  اقتصادی،–وضعیت اجتماعی  اين افراد از لحاظ سن، .شدند انتخاب
 یهاپرسشنامه از قیتحق یهاداده یآورجمع منظوربه متغییرهای مورد نظر در پژوهش همسان بودند.

 طرح .ديگرد استفاده (0444) نگياشريبریس یجانیه هوش و (2337) یواتل مارک يیزناشو انتیخ
 چند انسيوار لیتحل آزمون از هاداده لیتحل و هيتجز یبرا است.ای سهيمقا یعل –یفیتوص قیتحق
عادی از  متأهلمطلقین و افراد  بین که داد نشان مانوا زمونآ از حاصل جينتا شد. استفاده )مانوا( رهیمتغ

 انتیخيعنی میزان  داری وجود دارد.آماری معنی تفاوتو هوش هیجانی  زناشويی یانتخ میزان لحاظ
 افراد یجانیه هوش زانیمبوده است اما  شتریبعادی  متأهلدر مقايسه با افراد  مطلقه افراد در يیزناشو
 .استبوده  یعاد متأهل  افراد از ترنيیپا مطلقه
 

 .طالق ،یجانیه هوش ،يیزناشو انتیخ واژگان: کليد

                                                           

 k_sevari@pnu.ac.ir                    )نويسنده مسئول( نور پیام دانشگاه تربیتی شناسیروان گروه دانشیار  *

 اهواز واحد ن،خوزستا تحقیقات و علوم دانشگاه تربیتی، شناسیروان ارشد کارشناس  **
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 مقدمه
 ؛2332 ،2هارتنت و بلو) است شده شناخته کمتر که استای لهأمس ،0يیزناشو انتیخ

 زشت عمل کي عنوان به آن از و (0446 ،9تيرا و گالس ؛2330 ،0جکوبسون و باکوم نز،یاتک

 خیانت یکل فيتعر کي براساس (.0440 ،2پرنياني و بانک نز،ي)پرا شودیم ادي یراخالقیغ

 و یعاطف تیمیصم از یدرجات یریگشکل به منجر که است نفره دو رابطه تعهد نقض زناشويی

 (.0042 ،محمدآباد یهاشم و انيزاهد ،یمدرس) شودیم رابطه نيا از خارج یفرد با یکيزیف

 یکي عنوان به غالباً را يیزناشو از خارج یعاطف و یجنس روابط افراد، که دارد وجود یشواهد

 مشکالت گريد عبارت به کنند.می مطرح طالق و شدن جدا ازدواج، هایمشکل ليدال از

 رشد آن از ترمهم بلکه کند،می متزلزل را خانوادههای هيپا تنها نه ،7طالق آن یپ در و يیزناشو

 و یحانير ان،يارمحمدي) سازدمی مشکل دچار را نیزوج یسازگار و یاجتماع و یعاطف

 یتیماه ،یفطر و یعیطب ریمس از بودن خارج لیدل هب ،انتیخ و يیوفایب (.0040 ،یقادر

 راتیثأت ،ديآمی وجود هب هنجار از خارج ارتباط کي در که یبیآس .اردد زنندهبیآس و زابیآس

 گفته به .(0024 ،کاوه) گذاردمی یجا بر خانواده و همسران گريد امور در را خود مخرب

 از يکی (0024) فردیاريخدا و حالافتاده ،یپاشاو نژاد،صنم همچون پژوهشگران از یبرخ

 و زناشويیهای خیانت داشته چشمگیری رشد که اخیرهای دهه در طالق داليل ترينمهم

 .باشدمی زناشويی فرا روابط

 انتیخ موضوع طالق، نهیزم در یشناختروان و یشناختجامعه گستردههای یبررس

 انیب نیزوج از کي هر يیجدا و طالق یتقاضا ليدال نيترعمده از یکي عنوان به را يیزناشو

 (0040) نیسی و هنرمند زادهمهرابی ،کريمی ،یسودان یبررس جينتا نه،یزم نیهم در کند.می

 در دينبا متأهل افراد که اندکرده انیب مطالعه، نيا در نیزوج از درصد 46 که بود آن دهندهنشان

 که است یلیدل نيترعمده يیزناشو انتیخ حال، نیع در و ندينما شرکت نامشروع روابط

 نشان آمارها که گونههمان .دهدمی سوق خانواده مشاورههای کینیکل به طالق یبرا را نیزوج

                                                           
1-  marital infidelity 

2-  Blow & Hartnett 

3-  Atkins, Baucom, & Jacobson 

4-  Glass & Wright 

5-  Prins, Buunk, & VanYperen 

6-  divorce 
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 به 27 تا 23 سال از که ینحو به است، شيافزا حال در زساالنهین رانيا در طالق آمار دهدمی

 خوزستان استان کل یدادگستر آمار که یطور آن است. شده اضافه آمار نيا به %2 زانیم

 در شده مطرح یدعاو نيشتریب دهدمی نشان (0040 ،همکاران و سودانی از نقل به ؛0040)

 آن ازای عمده بخش و است طالقهای درخواست به مربوط اهوازهای خانواده يیقضا مجتمع

 استان الاحو ثبت یرسم اعالم براساس دهد.می لیتشک کامل يیجدا با يیهاطالق را

 که بوده 2 اهواز شهرستان در طالق به ازدواج نسبت 0043 سال اول ماه چهار در خوزستان،

 درصد 27/6 طالق که یحال در داشته رشد درصد 22/0 گذشته سال اول ماه چهار به نسبت

 و سودانی از نقل به ؛0043خوزستان، استان احوال ثبت کل )اداره است داشته شيافزا

 .(0040، همکاران

 ارتباط در ،0یدلبستگ بیآس ینوع يیزناشو انتیخ ،مدار جانیه یدرمان زوج دگاهيد از

 گرفته نظر در یانسان وندیپ از گرفته صورتهای یتخط عنوان هب یدلبستگهای بیآس .است

 و سودانی) کندمی بروز یبحران موقع در انتیخ و هایشدگترک شکل به که ،شودمی

 است دهیچیپ بشدت یروان سالمت و طالق همسر، و انتیخ نیب رابطه .(0040 همکاران،

 ارائه يیزناشوهای انتیخ نییتب جهت که یمدل در (2303) 0نیپکمال و براو (.0444 ،2)گاتمن

 صينقا و نشده برآورده یهاازین را دهيپد نيا رخداد در ثرؤم عوامل نيترمهم از یکي ،دهندمی

 یگذاراثر که هستند یعوامل یهمگ که دنکنمی عنوان یگخست و همدالنه یدهپاسخ در موجود

 ،استانل ،گالنا ،آلن قیتحق جينتا رابطه نیهم در دارند. يیزناشو تيرضا کاهش بر میمستق

 داشتند ینيیپا یجنس تيرضا که یمردان که دهدمی نشان (2332) 9و همکاران ويلیامز ،مارکمن

 داشتند همسرانشان با ینيیپا مثبت روابط که یانزن و زنندمی دست يیزناشو انتیخ به شتریب

و  2گوردون ،6اسنايدر ،7باکوم ،2، اتکینزآلن مطالعه جينتا .دادند نشان يیزناشو انتیخ شتریب

 و يیزناشو تيرضا نیب که است آن از یحاک (0422) تيرا و گالس (و2332) همکاران

                                                           
1-  attachment injuries 

2-  Gotman 

3-  Brove & Lumpkin 

4-  Allen, Galena, Stanel, Markman, Williams, & et al 

5-  Atkins 

6-  Baucom 

7-  Snyder 

8-  Gordon 



 07 2 شماره ،1314 تابستان ،1 سال ،اول يدوره) اهواز چمران شهيد دانشگاه باليني شناسيروان دستاوردهاي مجله

 و زيتر ؛2339 ،0آماتو و یتيپرو) هایبررس از یبرخ جينتا دارد. وجود یمنف ارتباط انتیخ

 در تواندمی آزاد نگرش داشتن که دهدمی نشان زین (0449 ،0بوت و ادواردز ؛2333، 2زنیگ

 باشد. ثرؤم يیزناشو انتیخ

 عوامل جمله از طالق (2332 9نالتیراسل، بیکر و مکبرای نمونه ) یپژوهش شواهد به بنا

 و کریب راسل، مطالعه جينتا رابطه نیهم در رود.می شمار به يیزناشو انتیخ بروز در ثرؤم

 7زنبرگيآ و يانوازگر (؛0446) 2شاکلفورد و باس (؛2330) یپرويت و آماتو (،2332) ینالتمک

 عادی افراد به نسبت گرفته طالق افراد در يیزناشو انتیخ زانیم که دهدمی نشان (0446)

 است. شتریب

 و آرامش زننده برهم و یمنف یداديرو عنوان به يیفرازناشو افکار و رفتار بروز چند هر

 به تواندمی یتیشخصهای یژگيو اما ،است مطرح طالق آن یپ در و يیزناشو یزندگ یسازگار

 را خود مناسب نقش ،يیزناشو یکارکردها بهنجار سطح زننده برهم و کنندهبرقرار عامل عنوان

 و خود جانیه ابراز و صیتشخ يیوانات که یهمسران که دهدمی نشان قاتیتحق کند. فايا

 برخوردار یشتریب یسازگار از خود يیزناشو یزندگ در اندداشته را گرانيد جانیه صیتشخ

 6لریم و رویاول پژوهش جينتا (.0029 ،ینیهرس یگلزار و ینیهرس یگلزار ،یزدي) بودند

 نداشتن علت به را يیهاسال متعارضهای زوج که داد نشان را موضوع نيا (0449)

 هاآن مشکل که کردندمی فکر هاآن د،انکرده یسپر ناکارآمد صورت به یارتباطهای مهارت

 ارتباط یبرقرار فقدان هاآن مشکالت شتریب منشاء یول است، وابستگان اي یمال ،یجنس مسائل

 بود. مؤثر ینحو به موضوع کردن تيهدا و مناسب

 یهمبستگ یحت اي و يیزناشو تيضار بر آن اثر و یجانیه هوش تیاهم خصوص در

 و (0022) یرگریت (،2303) 2نیجاست و هال ،تیاسم همچون یمتعدد قاتیتحق خانواده

 یمعنادار و مثبت رابطه یزندگ از تيرضا و یجانیه هوش نیب که داد نشان (0022) یرحمان

                                                           
1-  Previti, & Amato 

2-  Treas & Giesen  

3-  Edwards & Booth 

4-  Russell, Baker, & McNulty 

5-  Buss & Shackelford 

6-  Graziano & Eisenberg 

7-  Olive & Miller 

8-  Smith, Hall, & Justin 
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 که دیرس جهینت نيا به قیتحق یط (0026) سلطانی و یارياري یگريد مطالعه در .دارد وجود

  رابطه یعاطف تیشفاف و خانواده یهمبستگ و یجانیه یبازساز ،یجانیه هوشهای مؤلفه نیب
 

 و (0444) 0ماير و دتوايلر ،بدل سالوی، همچون مطالعات از یبرخ جينتا .دارد وجود یمعنادار

 رفتار اي یفکر خطوط ،یعاطف یتيکفایبهای نشانه افتني که دهدمی نشان (0442) 2گلمن

 هوش یاتیح نقش نيا که دده سوق يیجدا اي تعارض یسو به را زوج کي تواندمی یاشتباه

 نیزوج از یکي که یصورت در رساند.می اثبات به يیزناشو رابطه و ازدواج یبقا در را یجانیه

 باشند، داشته خود یجانیه هوش سازندههای لفهؤم در یخاصهای یکاست هاآن یدو هر اي

 نيا ت،ينها در و افتي خواهد شيافزا هاآن نیب یعاطفهای شکاف شدن ترقیعم احتمال

 در یجانیه هوش بودن نيیپا شود،می هاآن وندیپ گسستن و یريپذبیآس موجب تیوضع

 به که یمطالعات .شوندمی ختم طالق به اغلب که شودمی ناشادهای ازدواج موجب نیزوج

 انجام عشق در شکست بدون و شکست با ادافر در یجانیه هوش تیوضع نهیزم در یتازگ

 به نسبت را یجانیه هوش از یکمتر سطوح ،عشق در شکست یدارا افراد که افتنديدر دادند

 یمعن تفاوت گروه دو نیب یجانیه هوشهای مؤلفه در و دارند عشق در شکست بدون افراد

 و یشادکام استرس، لتحم مسئله، حل تکانه، کنترل ت،یواقع یابيارز ،يیشکوفا خود در یدار

 جهینت توانمی نکته نيا به توجه با (.0024 ،همکاران و نژاد)صنم داشت وجود یريپذانعطاف

 است. ثرؤم یجنس انتیخ و انحرافات کاهش در یجانیه هوش به توجه که گرفت

 با که است مطرح رشد به رو ینگران کي عنوان به رانيا جامعه در يیزناشو انتیخ

 کانون یدگیپاش هم از باعث که یمشکل است همراه طالق یباال نرخ و روابط در یداريناپا

 یدارا که است ینسل لیتشک موجب امر نيا شود.می فرزندان یفیبالتکل و خانواده گرم

 را نیزوج نيا با ریدرگ افراد تمام روان سالمت بيتخر و یروان -یروح یآشفتگ ،یاعتمادیب

 صورت نهیزم نيا در یاندکهای پژوهش ،مسئله بودن تابو لیدل به یول شود.می دارد همراه به

 بر مؤثر واملع شتریب هرچه یسازروشن درصدد حاضر پژوهش لیدل نیهم به است. گرفته

 تفاوت و یعاد ن(یزوج) افراد با سهيمقا و یيزناشو فرا روابط سمت به (نی)زوج افراد شيگرا

 یبررس طبق و شد انیب آنچه به توجه با .(0042 همکاران، و ی)مدرس باشدمی دوگروه نیب
                                                           
1-  Salovey, Bedell, Detweiler, & Mayer 

2-  Goleman 
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 افراد ،یجانیه هوش ،يیزناشو انتیخ تیوضع مشخص طوربه کنون تا یکل طوربه شده انجام

 رو نيا از است. نگرفته صورت اهواز شهر در یپژوهش نیچن انجام خاص طوربه و مطلقه

 و مطلقه مردان و زنان در یجانیه هوش و يیزناشو انتیخ سهيمقا حاضر پژوهش هدف

 باشد.می اهواز شهر درای تجربه نیچن بدون نیمتأهل

 

 پژوهش هايفرضيه
 گرفت. قرار آزمون محک به ريزهای هیفرض حاضر قیتحق در

 دارد. وجود تفاوت زناشويی خیانت نظر از متأهل و مطلقه افراد بین .0

 رد.دا وجود تفاوت هیجانی هوش نظر از متأهل و مطلقه افراد بین .2
 

 روش

 پژوهش اجراي روش و نمونه آماري، جامعه

 که بودند اهواز شهر عادی افراد و گرفته طالق افراد کلیه شامل پژوهش اين آماری جامعه

 انتخاب داوطلبانه صورت به (مطلقه نفر 73 و متأهل نفر 73) مرد و زن 023 افراد نيا نیب از

 به همسرشان انتیخ لیدل به که یمردان و زنان از نفر 73 شامل گرفته طالق نمونه شدند.

 مراجعه طالق جهت مشاوره دفاتر و وکالت مراکز اختالف، حل یشورا مختلف شعب دادگاه،

 به الزم بودند. شده انتخاب اهواز آزاد دانشگاه انيدانشجو نیب از نفر( 73) یعاد نمونه و کرده

 افراد بود. يیزناشو انتیخ صخصو در نیزوج گزارش صرفا هاآن انتخاب اریمع که است ذکر

 صورت به یاتجربه نیچن داشتن بدون که بودند اهواز شهر زوج 73 شامل یعاد متأهل

 پژوهش طرح  شد. قرارداده هاآن اریاخت در هدفهای پرسشنامه و شدند انتخاب داوطلبانه

 اي و تانیخ داشتن لحاظ از فقط ها یآزمودن که است ذکر به الزم است. رويدادی پس حاضر

 حادهای یماریب به ابتال عدم و ،یاقتصاد تیوضع سن، لحاظ از اما اندشده همگون نداشتن

 ستند.ین همگون ... و یبدن

 

 پژوهش ابزار
 شد. استفاده ريز یابزارها از قیتحق یرهایمتغ سنجش منظوربه
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 (2337) 0واتلی توسط خیانت به نگرش مقیاس .واتلي مارک زناشويي خيانت پرسشنامه

 زبان به (0024) زادهعبداله توسط قیاسم اين ،(0024 ،زادهعبداله)به نقل از  است شده تهیه

 به راجع یجمالت شامل هاعبارت است. عبارت 02 دارای شده ادي مقیاس شد. ترجمه یفارس

 به خود احساس بنابر یآزمودن که است انتیخ مقوله به نسبت مثبت و یمنف احساسات

 یرندگيپذ زانیم و ليتما مقدار انت،یخ نامهشپرس واقع در دهد.می هفت ات کي نمره جمالت

 و انتیخ رندهيپذ یمعن به 29 ازیامت نيباالتر سنجد.می متخلف افراد منظر از را یکنندگرد اي

 در آمد. بدست 29/3 مقیاس اين کرونباخ آلفای است. انتیخ کنندهرد یمعن به 02 نيکمتر

 شد استفاده کرونباخ آلفای روش از زناشويی خیانت نامهشپرس پايايی نتعیی برای حاضر تحقیق

 مطلوب (0024) زادهعبداهلل توسط آزمون يیروا باشد.می 63/3 با برابرنامه شپرس کل برای که

 فیط در الؤس هر که دبو صورت نيا به نامهشپرس یگذارنمره روش است. شده گزارش

 رد.یگمی تعلق (6ازیامت) موافق اریبس تا (0 ازیامت) مخالف اریبس از گانههفت

 ایماده 00 پرسشنامه از هیجانی هوش سنجش یبرا .هيجاني هوش پرسشنامه

 توسط شده ادي نامهشپرس .(0023،منصوری)به نقل از  ديگرد استفاده (0444) 2شرينگسیبريا

 ،ت(عبار 6) یزیخودانگ اسیمق 2 شامل و شد برگردانده یفارس به (0023) یمنصور

های مهارت و عبارت( 7) یاجتماع یاریهوش عبارت(، 6) یخودکنترل عبارت(، 2) یخودآگاه

 وقت چیه) شودمی یگذارنمره کرتیلای درجه 2 اسیمق با و باشدمی عبارت( 2) یاجتماع

 زانیم (0023) یمنصور است. شتریب یجانیه هوش دهندهنشان باالتر نمره (.0= شهیهم تا  2=

 که است آورده بدست 22/3 برابر کرونباخ یآلفا قيطر از را اسیمق نيا یوندر یهماهنگ

عزت  آزمون با یهمبستگ قيطر از آزمون يیروا نیچنهم دهد.می نشان را آزمون تیمطلوب

 از شده ادي نامهشپرس پايايی تعیین برای حاضر تحقیق در .بود معنادار 0تیاسم کوپرنفس 

 .بود ،29/3 با برابر پرسشنـامه کل برای که شد استفاده کرونباخ آلفای روش

 

 هاافتهي
  و میانگین 0 جدول در شود.می اشاره هاهیفرض به مربوطهای افتهي به بخش نيا در

 

                                                           
1-  Wately 

2-  Sibriashearing 

3-  Kooper Smith 
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 مورد عادی افراد و گرفته طالق افراد یهیجان هوش و زناشويی خیانت نمرات انحراف معیار

 گرفت. قرار سهيمقا
 

هيجاني افراد طالق  هاي خيانت زناشويي و هوشنمره متغير عيارميانگين، انحراف م  .1 جدول
 افراد عادي گرفته و

 هاآزمودنی متغیر
 شاخص های آماری

 تعداد انحراف معیار میانگین

 خیانت زناشويی
 73 09/6 92/22 افراد طالق گرفته

 73 27/2 42/22 افراد عادی
 023 69/7 02/29 کل افراد

 هوش هیجانی
 73 70/02 02/036 الق گرفتهافراد ط

 73 02/02 02/002 افراد عادی
 023 49/02 00/000 کل افراد

 

، میانگین و انحراف خیانت زناشويیمشاهده می شود در متغیر  0طوری که در جدول همان

و کـل   27/2و  42/22،  افـراد عـادی   09/6و  92/22 به ترتیب برای  افراد طالق گرفتـه  ،معیار

، افـراد  70/02و  02/036 افراد طـالق گرفتـه    هوش هیجانی،در متغیر ، و 69/7و  02/29افراد 

 باشد.می، 49/02و  00/000و کل افراد  02/02و  02/002عادی 

نتايج تحلیل واريانس چند متغیری )مانوا( روی نمرات خیانت زناشويی و هوش  2جدول 

 .دهدرا نشان می هیجانی افراد طالق گرفته و افراد عادی
 
 يجانيه هوش و ييزناشو انتيخ نمرات روي )مانوا( متغيري چند واريانس تحليل نتايج  .2 جدول

 يعاد افراد و گرفته طالق افراد

  DF مقدار آزمون نام
 فرضیه

DF  
 F خطا

 داریمعنی سطح
 (p) 

 303/3 96/0 002 9 032/3 پیاليی اثر آزمون 
 303/3 96/0 002 9 242/3 ويلکز المبدای آزمون 
 303/3 96/0 002 9 020/3 هتلینگ اثر آزمون 
 303/3 96/0 002 9 020/3 روی ريشه بزرگترين آزمون 

 
  ها بیانگرداری همه آزموننشان داده شده است سطوح معنی 2 جدول طوری که درهمان
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ه آن هستند که بین افراد طالق گرفته و افراد عادی حداقل از لحاظ يکی از متغیرهای وابست

(، p، 96/0 =F= 303/3داری وجود دارد ))خیانت زناشويی و هوش هیجانی( تفاوت معنی

از تحلیل واريانس يک متغیری در متن مانوا، در  بردن به اين گونه تفاوت، نتايج حاصلبرای پی

 ارائه شده است. 0جدول 

 
هيجاني  نتايج تحليل واريانس يک متغيري در متن مانوا روي خيانت زناشويي و هوش  .3جدول 

 يافراد عاد افراد طالق گرفته و

 

 لحاظ از عادی افراد و گرفته طالق افراد بین شودمی مشاهده 0 جدول در که طوریانهم

 اول فرضیه بنابراين (.p، 02/9 =F= 304/3) دارد وجود داریمعنی تفاوت زناشويی خیانت

 نسبت گرفته طالق افراد دوگروههای میانگین به توجه با ديگر عبارت به گردد.می تأيید تحقیق

 افراد و گرفته طالق افراد بین چنینهم برخوردارند. باالتری زناشويی خیانت از یعاد افراد به

 (.p، 36/2 =F= 332/3) شودمی مشاهده داریمعنی تفاوت هیجانی هوش لحاظ از عادی

 افراد گروه، دوهای میانگین به توجه با ديگر عبارت به گردد.می تأيید دوم فرضیه بنابراين

 برخوردارند. تریپايین هیجانی هوش از عادی افراد به نسبت گرفته طالق

 

 يريگجهينت و حثب
 یعاد و مطلقه افراد یجانیه هوش و يیزناشو انتیخ سهيمقا بررسی هدف با پژوهش اين

 از یعاد افراد و گرفته طالق افراد  بین  که داد نشان مطالعه جينتا پذيرفت. انجام اهواز شهر

 فرضیه بنابراين (.p، 02/9 =F= 304/3) دارد وجود دارینیمع تفاوت يیزناشو انتیخ لحاظ

 گرفته طالق افراد گروه، دوهای میانگین به توجه با ديگر، عبارت به .گرددمی تأيید قیتحق اول

 نتايج با فرضیه اين نتايج برخوردارند. یباالتر يیزناشو انتیخ از یعاد افراد به نسبت

 و باس و (0444) گاتمن (؛2330) یپرويت و آماتو ؛(2332) مکنالتی و بیکر راسل،های پژوهش

 ،يیزناشو انتیخ که گفت توانمی فرضیه اين تبیین در باشد.می همسو (0446) شاکلفورد

 داریسطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیرها
 304/3 02/9 20/042 0 20/042 زناشويی خیانت
 332/3 36/2 30/0407 0 30/0407 هیجانی هوش
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 که رودمی شمار به یکيزیف یحت و یاحساس ،یعاطف یجيتدر يیجدا فرآيند يک بیشتر

 احساس وجود عدم مانند دهايیآمیپ و گیردمی نشانه را افراد امنیت احساس و يکپارچگی

 طرف به داريپا نسبتاً یادراک و یاحساسهای یآشفتگ کننده،انتیخ فرد از انتقام حس ت،یامن

 تداوم وجود بر یمبن داريپا توهمات و دهندهآزار یدهايترد و هاشک ،یانگاردهيناد مقابل،

 تواندمی آزاد نگرش داشتن دارد. دنبال به یعاطف پشتیبانی و تيحما کمبود احساس ها،انتیخ

 هایبررس از یبرخ جينتا رابطه نیهم در کند. هموار را يیزناشو انتیخ به شيگرا نهیزم

 نشان زین (0449) بوت و ادواردز و (2333) زنیگ و زيتر (؛2339) آماتو و یتيپرو همچون

 باشد. ثرؤم يیزناشو انتیخ در تواندمی آزاد نگرش داشتن که دهدمی

 تصفا به یشتربی يشاگر کنندیم توصیف فاوبی دیفر انعنو به را نشادخو که ادیفرا

 نيا کردند انیب زین هاآن (.0446 ،زنبرگيآ و يانواز)گر نددار دعتماا دکمبو با مرتبط شخصیتی

 به را خود که دارد احتمال شتریب و هستند اعتماد رقابلیغ و دارند ینابسامان به شيگرا افراد

 يیجدا و يیزناشو یزندگ پايان که نیست ترديدی بنابراين، کنند. فیتوص وفایب یفرد عنوان

 هم و کنندهانتیخ فرد یبرا هم را انتقام حس اي و آرامش و يیرها احساس نوعی طالق، و

 رنج و درد از هدخوامی واقع در طالق، با فرد باشد، داشته همراه به شوندهانتیخ فرد یبرا

 روانی آشفتگی و منفی هایهیجان زانیم از و کند فرار همسرش و خود اشتباهات از حاصل

 دوستان با گفتگو و مشکل نيا با برخورد یناتوان احساس ن،يبرا عالوه بکاهد. یحدود تا خود

 انتیخ با ههمواج در ماندهیباق راه تنها طالق و يیجدا که دیرسمی جهینت نيا به انیاطراف و

 یزااسترس عوامل از ردیگ صورت يیزناشو هایانتیخ هیلاو مراحل در مداخله اگر است.

 .کندمی یریجلوگ خانواده یدگیپاش هم از و یافسردگ ،یبعد

 لحاظ از یعاد افراد و گرفته طالق افراد بین که داد نشان نیچنهم حاضر قیتحق جينتا

 با يگر،د عبارت به (.p، 36/2 =F= 332/3) شودمی مشاهده داریمعنی تفاوت یجانیه هوش

 یجانیه هوش از یعاد افراد به نسبت گرفته طالق افراد گروه دوهای میانگین به توجه

 یقادر و یحانير ان،يمحمديارهای پژوهش نتايج با فرضیه اين نتايج برخوردارند. یترنيیپا

 فرضیه اين تبیین در .باشدمی همسو (0022) یرحمان و (2303) همکاران و تیاسم (،0040)

 يیتوانا ،یخودآگاه بودن باال شامل یجانیه هوش به مربوط هیاولهای مؤلفه گفت نتوامی

  نيا است. موانع رفع و یریگیپ یبرا اریبس زهیانگ و خود؛ یافکارها و رفتارها میتنظ یبرا
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 از یبرخوردار شود.می گرانيد با سالم روابط رشد و بهتر همدالنههای پاسخ موجب هامؤلفه

 خشم هنگام در یکالم کنترل عواطف، هوشمندانه تيريمد و میتنظ موجب اال،ب یجانیه هوش

 نیهم به و شده منجر اضطراب و تیعصبان خشم، ابراز مانند یمنف عواطف کنترل و یناراحت و

 نییتع در مهم عوامل از یجانیه هوش شود.می یفرد نیب روابط تعارضات کاهش عامل قيطر

 تیرگری و (0020) ريما و فورگاس ،یاروچیسهای هشپژو .است یزندگ در فرد تیموفق

 شيافزا به تواندمی یادراک و یعاطف یرهایتعب سوء که اندداده نشان قیدق طوربه (0022)

 مرتبطهای صهیخص و هامهارت کمبود نديفرآ جهینت را آن پژوهشگران که شود منجر تعارض

 موجب یجانیه هوش (3023) 0آن–ارب یجانیه هوش مدل براساس دانند.می یجانیه هوش با

 برابر در یريپذانعطاف و مسائل با تطابق و یفرد درون ،یفرد نیب روابط در بهتر عملکرد

 که است همراه یاریبس مشکالت و تعارضات با همواره يیزناشو یزندگ شود.می ماتينامال

 عدم و واطفع و احساسات تيريمد به مربوطهای مهارت فقدان لیدل به هاآن از یبرخ

 داردامنه موجب خود، یمنف جاناتیه یبازشناس یناتوان و مقابل طرف جاناتیه درک و یهمدل

 موجب نیزوج شتریب یناسازگار با و يیزناشو یزندگ در تعارضات و مسائل گونه نيا شدن

 که کندمی کمک که هاستيیتوانا ازای مجموعه یجانیه هوش شود.می آنان طالق و يیجدا

 انهيمداراگرا و دوستانه رابطه (همسر جمله از گوناگون افراد) خود یتباطار یزندگ رد فرد

 بر بازدارنده اي کنندهلیتسه قیعم یریثأت فردهای يیتوانا ريسا بر که است یتیقابل و کند برقرار

 و نفس به اعتماد خود، انیاطراف با یسازگار يیتوانا باال یجانیه هوش با افراد گذارد.می یجا

های زوج در یجانیه هوش که نمود انیب توانمی جينتا نيا به توجه با دارند. باال یآگاه خود

 تحمل توان افراد نيا در گريد انیب به است. کمتر یعادهای زوج به نسبت گرفته طالق

 .است کمتر یزندگهای یسخت با مقابله قدرت و استرس و هایدگیتن

 یعاد و مطلقه مردان و زنان از اینمونه با قیتحق نيا مانجا حاضر قیتحقهای تيمحدود از

 جينتا .باشدمی يیزناشو انتیخ خصوص در شتریب اطالعات به محدود یدسترس و اهواز شهر

 یشورا در مستقر مشاوران و درمانی خانواده متخصصین خانواده، مشاوران به حاضر قیتحق

 حل افزايش بر مبتنی یمداخالت هایبرنامه رد که شودمی پیشنهاد خانواده امور در اختالف حل

                                                           
1-  Bar-On 



 06 2 شماره ،1314 تابستان ،1 سال ،اول يدوره) اهواز چمران شهيد دانشگاه باليني شناسيروان دستاوردهاي مجله

 هوش و يیزناشو هایانتیخ به مربوط مسائل به زناشويی مشکالت حیتصح و اختالفات

 از يیزناشوهای انتیخ شتریب چه هر یریشگیپ برای تمهیداتی بايد شود. توجه نیز یجانیه

 و آورد فراهم خانوادهای هبیآس به مربوطهای سازمان و نهادها ،یفرهنگ امور نیمسئول سوی

 يیزناشو انتیخ یاصل تيشکا با يیهاخانواده و نیزوج آگاه، متخصصان تیترب و آموزش با

 و طالق دهيپد از االمکان یحت مسئله، نياای هيپا حل جهت در نهیبه و مؤثرای مداخله با را

 و زنان یجانیه هوش یارتقا منظوربه جامعی هایبرنامه کنند. کمک لهأمس نيا از یناش يیجدا

 ايران اجتماعی -فرهنگی بافت به توجه با و گردد طراحی ازدواج آستانه در و متأهل مردان

 عموم یبرا يیزناشو انتیخ یربنايز عوامل و امدهایپ به االمکان حتی که شودمی توصیه

 شود. صحبت یآشکارتر و ترحيصر وهیش به جامعه
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 منابع

 رسيفا

 ساختاری روابط و زناشويی رضامندی و هیجانی هوش سطوح مقايسه (.0022) علی تیرگری،

 کنگره دومين مقاالت چکيده .ساریشهرستان سازگار و ناسازگارهای زوج در هاآن

 هشتی.ب شهید دانشگاه ،ايران در خانواده شناختيآسيب سراسري

 23 تا 03های درزوج زناشويی رضايت با هیجانی هوش رابطه بررسی (.0022) مجید رحمانی،

 ،ايران در خانواده شناختيسيبآ سراسري کنگره دومين مقاالت چکيده .تهران شهر ساله
 بهشتی. شهید دانشگاه

 اثر (.0040) عبدالکاظم نیسی، و ؛مهناز هنرمند، زادهمهرابی ؛جواد کريمی، ؛منصور سودانی،

 تحقيقات همسر. خیانت از ناشیهای یبآس کاهش بر مدار هیجان درمانی زوج بخشی

 اهواز. چمران شهید دانشگاه ،9 شماره ،03 دوره ،رفتاري علوم

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

 .نوشته انتشارات : اصفهان .(0020)...ا. حبیب نصیری، و اصغر ای،زادهامام نوری یترجمه

 بررسی (.0024) محمد ،فردخداياری و ؛مسعود حال،افتاده ؛قاسم پاشاوی، ؛قاسمعلی نژاد،صنم

 علوم مجله عشق. در شکست بدون و با افراد در پنداره خود و هیجانی هوش بین ارتباط

 .0920-0996 ،03 رفتاري، و اجتماعي

 موسسه تهران، واتلی، مارک خيانت. به نگرش مقياس معرفي (.0024) حسن زاده،عبداهلل

 يارپويا. آزمون

 موسسه ناشر: : تهران همسر. شکنيپيمان يا و وفايي بي با رويارويي (.0024) سعید کاوه،

 .پرداز کهن انديشه

 سازگاری میزان (.0042) نذير محمدآباد، هاشمی و ؛سیدحسین زاهديان، ؛فريبا مدرسی،

 سابقه فاقد و زناشويی یانتخ سابقه دارای طالق متقاضیان در عشق کیفیت و زناشويی

 ياسوج، پزشکي علوم دانشگاه پژوهشي علمي مجله دانش، ارمغان زناشويی. خیانت

 .0 شماره ،04 دوره

  بين در سيبرياشرينگ هيجاني هوش پرسشنامه هنجاريابي (.0023) بهروز منصوری،
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 عالمه دانشگاه ارشد کارشناسی نامهپايان تهران.هاي دانشگاه ارشد کارشناسي دانشجويان

 .طباطبايی

 و هیجانی هوش رابطه (.0040) زهرا قادری، و ؛فاطمه ريحانی، ؛احمد يارمحمديان،

هاي مدل و هاروش عادی. و طالق آستانه درهای زوج بین در دفاعیهای مکانیسم

 .70-96 ،هفتم شماره دوم، سال شناختي،روان

 خانواده عملکرد و هیجانی هوش بین رابطه بررسی (.0026) ناديا سلطانی، و فرهاد يارياری،

 شناختيآسيب سراسري کنگره دومين مقاالت چکيده .پرورش و موزشآ کارکنان بین در

 بهشتی. شهید دانشگاه ايران، در خانواده

 و هیجانی هوش (.0029) محمود ،هرسینی گلزاری و ؛حمیده هرسینی، گلزاری ؛جعفر يزدی،

 ،پژوهي خانواده فصلنامه پرورش. و آموزش شاغل هلمتأ زنان در زناشويی سازگاری
 اول. دوره ،9 شماره
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