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 چکیده
با رضایت كلی از زندگی رابطه داشته باشد و بررسی عوامـ  اررگـذار بـر     تواند رضایت زناشویی در زندگی می

 بینی رضایت زناشویی براسـا  خودشـتیتی    آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر پیش

  بستگی بود و جامعۀ آمـار  پـژوهش شـام  تمـا      دگرشتیتی و هوش هیجانی بود. طرح پژوهش توصیتی ـ هم 
گذشـت. نمونـۀ    هـا مـی   بودند كه حـدال  مـدی یـا سـال از ازدوا  آن     1397ر اهواز در سال زنان متأه  شه
گیر  دردسـتر  انتاـاش شـدند.     زن متأه  بود كه براسا  جدول مورگان به روش نمونه 300پژوهش شام  

شـد.  ها  خودشتیتی  شتیت  هـوش هیاـانی  و ارزیـابی رابطـه اسـتتاده       نامه ها از پرسش برا  گردآور  داده
ها در دو سطح آمار توصیتی )شام  فراوانی  درصد فراوانی  میـانگی،  اناـراف اسـتاندارد      تجزیه و تالی  داده

بسـتگی سـادپ پیرسـون و رگرسـیون اندگانـه(       تری، و بیشتری، نمرای( و آمار استنباطی )شام  ضـری  هـم   كم
انی با رضـایت زناشـویی در زنـان متأهـ      انجا  شد. نتایج نشان داد كه بی، خودشتیتی  دگرشتیتی و هوش هیج

زمـان در نمونـۀ مـوردپژوهش      رابطۀ معنادار وجود دارد. براسـا  نتـایج تالیـ  رگرسـیون بـه شـیوپ ورود هـم       
درصد رضایت زناشویی را تبیـی، كردنـد. نتـایج     10مجموع متغیرها  خودشتیتی  دگرشتیتی و هوش هیجانی 

نشـان داد كـه بـه ترتیـ  متغیرهـا  هـوش هیجـانی و خودشـتیتی         تالی  رگرسیون به شـیوپ گـا  بـه گـا  نیـز      
بـه خـود و    مند  نسبت كنندپ رضایت زناشویی هستند. بنابرای، عواملی همچون هوش هیجانی و شتیت بینی پیش

شـود درمـانگران و مشـاوران حـوزپ خـانواده در ارا ـۀ        پیشـنهاد مـی   دیگران بر رضایت زناشویی اررگذار اسـت. 
 .دهندپ رضایت زناشویی به ای، عوام  توجه بیشتر  داشته باشندراهکارها  ارتیا

 دگرشتیتی  هوش هیجانی  رضایت زناشویی. خودشتیتی  های کلیدی: واژه
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Abstract 

Marital satisfaction in life can be related to overall life satisfaction and it is very 

important to examine factors affecting. This study aimed to predict marital 

satisfaction based on self-compassion, compassion for others, and emotional 

intelligence. The research design was descriptive – correlational. The statistical 

population of the study included all married women in Ahvaz in 2018, who had 

passed at least 1 year of their marriage. The sample consisted of 300 married women 

selected by convenience sampling method, based on Morgan Table. The research 

data were gathered by questionnaires including Self-Compassion Scale, Compassion 

Scale, Emotional Intelligence Scale, and Relationship Assessment Scale. Statistical 

analysis used for this research was correlational coefficient. The data  analysis was 

done in two stages: Descriptive statistics (frequency, frequency percentage, mean, 

standard deviation, maximum and minimum scores) and Deductive statistics 

(Pearson simple correlation coefficient and stepwise regression analysis). The results 

of this study indicated a meaningful relationship between self-compassion, 

compassion for others, and emotional intelligence with marital satisfaction. Based 

on the regression analysis, the three variables of self-compassion, compassion for 

others and emotional intelligence determined 10 percent of marital satisfaction. 

Results from stepwise regression analysis showed that emotional intelligence and 

self-compassion are predictors for marital satisfaction. It can be concluded that 

factors such as emotional intelligence and compassion for oneself and others affect 

marital satisfaction. It is suggested that therapists and family counselors pay more 

attention to these factors to provide solutions to promote marital satisfaction. 

Keywords: Self-Compassion; Compassion for Others; Emotional 

Intelligence; Marital Satisfaction    
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 مقدمه
سـاز  زنـدگی خـانوادگی     ازدوا  نیش مهمی در كما به افراد جهت رشد فرد  و غنـی 

شق و ازدوا  منبع اصلی خوشـباتی فـرد  و معنـا  زنـدگی هسـتند. خوشـباتی و       دارد. ع
هـا   پذیر خواهد شد كه رابطـۀ میـان زو    پیشرفت مثبت در روابط زناشویی تنها زمانی امکان

( ازدوا  موفـق  1996) 2(. بـه گتتـۀ آوـدو    2016  1باش باشـد )سـاپنا   یکپاراه و رضایت
اننـد از احسـا  هویـت و معنـا در زنـدگی خـود       ازدواجی است كه در آن هر دو طرف بتو

ــد. گــوتم، و وونســون  ــذی ببرن ــر  مــی 1992) 3و ــی، ف ــز ان ــا ازدوا    ( نی ــد كــه ی كنن
توانند ربای روابط بیشتر و نرخ  باش  ازدواجی است كه در آن شركا  زندگی می رضایت
یـا رابطـۀ    تر  از تعار  و اناالل را تجربه كنند. با ای، حال  در حـاوی كـه ازدوا    پایی،

تواند دشوار باشد. ازآنجایی كه  شود  رضایت زناشویی می عاشیانۀ مطلوش درنظر گرفته می
تری، رابطۀ صمیمی است و در زندگی خـانوادگی نیشـی    عییده بر ای، است كه ازدوا  مهم

تواننـد بـه تجربـۀ رضـایت زناشـویی       توان انتظار داشت كه عواملی كـه مـی   اساسی دارد  می
بررسـی شـود. منطـق مطاوعـۀ رضـایت زناشـویی ناشـی از سـهم آن در حتـ           كما كنند  

( و هنگامی كه انی، روابطی 1998زندگی شاد و ام، خانوادگی است )استیا و استهلم،  
 حت  شود  برا  جامعه سودمند است.

یکی از عوام  مهم در ارزیابی و بررسی ازدوا  موفق توجـه بـه رضـایت زناشـویی     
تـوان نتیجـۀ رضـایت عمـومی از زنـدگی       ت. رضایت زناشویی را مـی زوجی، از همدیگر اس

و همکـاران    4منـد  عـاطتی و هیجـانی دانسـت )ایکسـو      مشترک  روابط جنسی و رضایت
صـوری درونـی    و پیامد توافق زناشویی كلی فرد دربـارپ همسـر و رابطـه اسـت و بـه      (2018

ها  كلیـد    ی از ویژگی(. رضایت زناشویی یک2017شود )ایکسو و همکاران   احسا  می
شـود.   عنوان شاخصی مهم برا  كیتیـت كلـی زنـدگی شـناخته مـی      خانوادپ پایدار است و به

تـأریر لـرار    تواند روابط زناشـویی را تاـت   ناپذیر است و می تنش در زندگی روزمره اجتناش
(. عد  رضایت زناشویی سالمت ازدوا  را انان در معـر  خطـر لـرار    2020  5دهد )راول

كنـد.   ها و عد  ح  اخـتالف  ربـای رابطـه را نیـز تهدیـد مـی       دهد كه تکرار ناسازگار  می
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تر است موفییت در ازدوا  و رضایت زناشویی است. از آنجـا   دروالع  آنچه از ازدوا  مهم
عنـوان   شـود و بـه   كه رابطۀ زناشویی منبع اصلی حمایت اجتماعی برا  زوجی، ماسوش مـی 

كنـد  درنتیجـه    ها  روانی و فیزیووـوییکی عمـ  مـی    بر آسی عام  ماافظتی مؤرر  در برا
تواند به سالمت جسمی و روانی  رضایت از زندگی  موفییت در كـار   رضایت زناشویی می

از آنجـایی كـه برخـی از     (.1388و ارتباطای اجتماعی بهتر منجر شود )حاتمی و همکاران  
دویـ  عـواملی    ی مشتركشان صرفاً بـه مانند و زندگ عاللگی در كنار همدیگر می زوجی، با بی

و همکـاران    1یابـد )ایونـاک   مانند تر   درماندگی متیاب  یا وابستگی التصـاد  ادامـه مـی   
 . ها  بادوا  خوشبات بسیار مهم و اساسی است (  وذا وزو  شناسایی ازدوا 2014

یش یـا افـزا  اهش توانند بر رضایت زناشویی تأریر بگذارند و در ك عوام  ماتلتی می
 2آن دخی  باشند. ازجمله عواملی كه موردتوجه پژوهشگران لرار گرفتـه اسـت خودشـتیتی   

( 2018  6)هاجیاســنی و ســیم 5و هــوش هیجــانی 4و دگرشــتیتی( 2020  3)تنــدور و پترســ،
عنوان احسا  مرالبـت و مهربـانی    است. خودشتیتی منبعث از اصول آیی، بودایی است و به

ها  خود  ها و شکست به كاستی ن داور  و لضاوی نسبتبا خود  درک كردن  نگرش بدو
داشت، و تشایص اینکه تجربیای شاصی یا باش از تجربۀ معمول انسانی اسـت تعریـ    

عنوان یکی از صتای درونی درنظر گرفته مـی شـود    طور كلی به ( و به2003  7شود )ن  می
 (. 2013  8)برینز و ا،

  مهربانی با خود در میاب  لضاوی خـود  ا  است شام ا  سه مؤوته خودشتیتی سازه
هـا و   بـه كاسـتی   )درک خود به جا  لضاوی یا انتیاد و نـوعی مهـرورز  و حمایـت نسـبت    

هـا دارا    ها  خود(  اشتراكای انسانی در میاب  انزوا )اعتراف به اینکه همۀ انسان كتایتی بی
افراطی )آگاهی متعادل  ساز  آگاهی در میاب  همسان كنند( و ذه، نیص هستند و اشتباه می

ها  دردنـاک یـا تجربـه نـه نادیـده       شود جنبه و روش، از تجارش زمان حال كه باعث می
طور مکرر ذه، را اشغال كنند(. شتیت به خود  در ارتباط بودن با درد و  گرفته شوند و نه به

بانی كـردن  رنج خود به جا  اجتناش یا لطع ارتباط با آن  ایجاد تمای  به رفع آن رنج و مهر
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كتـایتی و   بـه درد  بـی   ها  غیروالعی نسبت با خود است. خودشتیتی همچنی، شام  لضاوی
  1تر فـرد اسـت )نـ  و گرمـر     هاست  اراكه تجربۀ فرد  باشی از تجارش بزرگ شکست
هـا  جـوان )فهیمدانشـا و     كنندپ رضایت زناشـویی در زو   بینی پیش (. شتیت به خود2017

( است 2020و همکاران   2یش كیتیت زندگی زناشویی )مکدوناود ( و افزا2020همکاران  
آموزش و پرورش آن موج  افـزایش میـزان صـمیمیت زناشـویی و خرسـند  زناشـویی       و 
دهد افـراد بـا شـتیت     نشان میتایییای  (.1399شود )رضایی واال و یارمامد  واص    می

(. 2020)تنـدور و پترسـ،     تـر مسـتعد تجربـۀ حسـادی عاشـیانه هسـتند       به خود باال كم نسبت
تـر  از بـدگمانی درمـورد     رسد با میزان كـم  نظر می مهربان بودن و درک و پذیرش خود به

دهــد كــه زوجــی، دارا   خیانــت احتمــاوی شــریا در ارتبــاط باشــد. ایــ، یافتــه نشــان مــی 
هـا  تتکـر منتـی درمـورد احتمـال       خودانتیاد  و تتکر منتی ممکـ، اسـت درگیـر اوگـو     

عنوان یا رویداد منتی در شرف ولـوع شـوند و تمایـ      نت باویوپ همسرشان بهارتکاش خیا
توانـد یکـی از    عالوه بـر ایـ،  احتمـال خیانـت مـی      پیدا كنند كه در ای، تتکر درگیر شوند.

به شریکشان رفتار كنند  صوری پرخاشگر  كالمی و انتیاد نسبت دالیلی باشد كه زوجی، به
همچنـی، تاییـق    (.2020شـود )تنـدور و پترسـ،      تیتی میتر خودش كه منجر به سطوح پایی،

منـد   تغییـرای    هـا  خودشـتیت   دیگر  نشان داد كه زنان متأه  پس از دریافت آموزش
نتع رابطه در طول مداخله و پـس   شان به مثبتی در ادراک و انتظارای خود از شریا زندگی

ردند. شتیت به خود ممکـ،  از مداخله  علیرغم عد  تغییر در شریا زندگی خود  عنوان ك
است به تغییر دیدگاه رنج كما كند  حتـی زمـانی كـه مشـک  تغییـر نکنـد یـا حـ  نشـود          

 (.2021  3)ساپس
بـه رنـج دیگـران اسـت      ( دگرشتیتی شام  باز بـودن نسـبت  2003براسا  نظر ن  )

طور  كه فرد تمای  به كاهش رنج دیگران دارد و همچنی، شام  صبر  مهربـانی و درک   به
  4كننـد )پـومیر   ها نـالص هسـتند و اشـتباه مـی     دیگران و نیز پذیرش ای، است كه همۀ انسان

گرفته دگرشتیتی هم برا  فرد و هم بـرا  دیگـران    ها  صوری (. طبق نتایج پژوهش2011
سودمند است. دگرشتیتی با توجه به خود  با عیالنیت شاصـی بـاالتر  عـزی نتـس بـاالتر       

زدیکی به دیگران  احساسای و خلق عمومی خوش و همچنـی،  خودآگاهی بیشتر  احسا  ن
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(. منجر به اوگوها  رفتـار   2006و فهر   1؛ اسپرار2011انتظارای مثبت رابطه دارد )پومیر  
به دیگران  حمایـت   شود و با احساسای همدالنۀ بیشتر نسبت فرد  می مثبت در تعامالی بی،

ه كه همراه با عـزی و احتـرا  هسـتند ارتبـاط     اجتماعی بیشتر و شركت در رفتارها  داوطلبان
ها  پـژوهش   (. یافته2010  2؛ پیتنت و اسکارویکی2006؛ اسپرار و فهر  2011دارد )پومیر  

پذیرنـد و   ها  خـود را مـی   مند نیض ( نشان دادند كه افراد شتیت2020و همکاران ) 3زانگ
 شود.   دوستانشان منجر می ها  شریا زندگی و ای، امر به نوبۀ خود به پذیرش بیشتر نیض

تر  در زندگی فـرد در میایسـه بـا هـوش عیلـی دارد و بـر        هوش هیجانی نیش مهم
(. هـوش هیجـانی را   2019گذارد )كورنیـوان    گیر  فرد برا  ازدوا  تأریر می ناوپ تصمیم

عنوان نوعی توانایی تعری  كردند كه عبـاری اسـت از فرفیـت ادراک  ابـراز  شـناخت        به
(. كنتـرل هیجانـای    1997  4ها  خود و دیگران )مایر و سـاووو   و مدیریت هیجانكاربرد 

درک و احترا  به احساسای اعضا  خانواده عوام  مهمی است كه بر روابط زناشویی تأریر 
گــذارد و همچنــی، از طریــق اعتمــاد  هیجانــای  احساســای  احســا  همــدوی و غیــره   مــی
ن داده است افـراد دارا  هـوش هیجـانی بـاال  تعـادل      گیرد. تایییای نشا تأریر لرار می تات

كننــد  از احساســای خــود آگــاهی دارنــد  همــدرد  و  بــی، هیجــان و تتکــر را برلــرار مــی
دهنـد   هـایی از عـزی نتـس را نشـان مـی      به دیگـران دارنـد و همچنـی، نشـانه     دوسوز  نسبت

ش رضـایت  (. آمـوزش و پرورانـدن هـوش هیجـانی بـه افـزای      2001و همکـاران    5)اسچوی
و  6شــود )كــاممو شــناختی منجــر مــی زناشــویی  كیتیــت زنــدگی جنســی و بهزیســتی روان 

شود   (. در ازدوا   زمانی كه فرد  عصبانی می2020؛ میالنی و همکاران  2021همکاران  
تواند از هوش هیجـانی خـود بـرا  گـذر از آن احساسـای و درک احساسـای شـریا         می

(. هراه همسـران در شناسـایی  درک    2014و همکاران   7زندگی خود استتاده كند )زارچ
تـر اسـت. یکـی     باـش  ها رضـایت  تنظیم و ابراز احساسای و هیجانای بهتر باشند  روابط آن

به احساسـای و   همراه بینش نسبت ها  مهم هوش هیجانی  درک هیاانای  به دیگر از مؤوته
تر بـا شریکشـان سـوه دهـد.     هیجانای خود  ممک، است افراد را در ایجـاد روابـط سـازگار   

تواننـد   توانند هیجانای خود و دیگـران را مـدیریت و كنتـرل كننـد  بهتـر مـی       افراد  كه می
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(. یا مطاوعـۀ تالیلـی نشـان    2019  1باشی متیاب  ایجاد و حت  كنند )پاور روابط رضایت
بینـی  خودآگـاهی    ها  هـوش هیجـانی ماننـد همـدوی  ابـراز هیجـانی  خـوش        داد كه مؤوته

گیر  و حت  روابط عاشیانه دارنـد )بتـول و    ا  در شک  یجانی و كنترل تکانه نیش عمدهه
بینـی رضـایت زناشـویی     (. نتایج نشان داده است كه هوش هیجانی لدری پیش2009  2خاود

  (.2017؛ حیدر  و همکاران  2017مهر و كریمی   مامد را دارد )
  كرد  امـا پـژوهش مامـدمیر و    توان ازدوا  را پیوند  خوشایند توصی اگراه می

دهـد كــه ازدوا  كــاملی وجـود نــدارد  زیـرا بــیش از نیمــی از     ( نشـان مــی 2017اوــه ) آیـت 
شود. بنابرای،  از آنجـایی كـه افـراد متأهـ  بیشـتر        ها به ناامید  و جدایی منجر می ازدوا 

  خـود  دهند و برخی به دنبال فسـ  ازدوا  عد  رضایت خود از روابط زناشویی گزارش می
دنبال كش  عناصـر  اسـت كـه بـر      ها  تایییاتی به هستند  نگرانی ماییان منجر به تالش
باتوجه به آنچـه  گذارد.  فرد  زناشویی زوجی، تأریر می میزان رضایت و تداو  در روابط بی،

تـر علـ  بـروز     هایی از ای، دست برا  شناسایی دلیق توان گتت اجرا  پژوهش گتته شد می
منـد  از زنـدگی زناشـویی در     ی زناشـویی و در نیطـۀ میابـ  آن رضـایت    مسا   و مشـکال 

هـا  از یـا    ها  حاص  از ایـ، لبیـ  پـژوهش    كشور اهمیت زیاد  دارد  زیرا براسا  یافته
ها و مشکالی مـاد  و روانـی ناشـی از اختالفـای خـانوادگی و پدیـدپ طـاله را         سو  هزینه

هایی كـه   ها و نگرش عادیشناخت و ایجاد  كاهش داد و از سو  دیگر  با افزایش معرفت 
هـا  كـاربرد      هـا  حاصـ  از پـژوهش    ویـژه یافتـه   بـه  دهنـد  رضایت زناشویی را ارتیا می

هـا  كـالن اجرایـی ارا ـه كـرد تـا        ریـز   ها و برنامه گذار  پیشنهادای مناسبی برا  سیاست
ه اهمیت رضـایت زناشـویی   بنابرای، با توجه ب .تر  پیدا كند ها  خانواده استاکا  بیش بنیان

دگرشـتیتی و   و عوام  تأریرگذار بر آن ای، پژوهش بـا هـدف بررسـی رابطـۀ خودشـتیتی      
 هوش هیجانی با رضایت زناشویی در زنان متأه  شهر اهواز انجا  شد.

 

 روش
. جامعـۀ آمـار  ایـ،    بـود بسـتگی   هـا  توصـیتی از نـوع هـم     پژوهش حاضر از نوع پژوهش

بودند كه در فاصلۀ زمانی پـژوهش   1397متأه  شهر اهواز در سال پژوهش شام  تما  زنان 
ها  حدال  تاصیالی دیپلم  حدال  یا  كردند و دارا  ویژگی در شهر اهواز زندگی می

نتر  300سال سابیۀ زندگی مشترک و نداشت، تصمیم به جدایی بودند. نمونۀ پژوهش شام  
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دوی  عد   گیر  در دستر  انتااش شدند. به از زنان متأه  شهر اهواز بود كه به روش نمونه
گیر  دردستر  استتاده شد. بدی، صوری كـه زنـان    امکان انتااش تصادفی از روش نمونه

سـال لـرار    55تـا   18گذشت و در دامنۀ سـنی   ها می سال از ازدوا  آن 1متأهلی كه بیش از 
هـا    بـر روش  تنـی شـده در شـهر اهـواز مب    هـا  انجـا    داشتند انتااش شدند. بیشـتر پـژوهش  

خصـو  آمـوزش پــرورش بـوده اســت.     هـا  ادارای  بــه  گیـر  تصــادفی در سـازمان   نمونـه 
تواند همـراه بـا    ها  تصادفی می گیر  معایبی دارد  حتی روش رغم ای، ای، روش نمونه علی

هـا اطالعـای را    صـوری اتتـالی در مولعیـت    خطا باشد. فـر  مـا بـر ایـ، بـود كـه اگـر بـه        
هـایی كـه ایـ، زنـان كارمنـد هسـتند         بـه مولعیـت   وع بیشتر  دارد نسبتآور  كنیم تن جمع

با توجه به اینکـه اهـواز شـهر  بـا      ها  اجتماعی رسمی هستند. باسواد هستند  و در مولعیت
آور  اطالعای بـا ارجـاع بـه     ها  خا  خود است. جمع فرهنگ ها  متنوع و خرده لومیت

هـا  بیشـتر  داشـت. رونـد اجـرا        دشـوار   ها  تصادفی( گیر  در منازل )براسا  نمونه
ــارک     ــد پ ــه امــاك، عمــومی مانن ــا مراجعــه ب ــود كــه ب ــدی، صــوری ب ــز ب ــژوهش نی ــا و  پ ه

هــا  بــه زنــان متأهــ  درمــورد هــدف از ایــ، پــژوهش و مارمانــه بــودن نتــایج   مهــدكودک
هـا خواسـته شـد تـا در صـوری       توضیااتی داده شد و پس از كس  رضایت آگاهانـه از آن 

هـا نبودنـد     نامه نامه كنند. كسانی نیز كه مای  به تکمی  پرسش دا  به تکمی  پرسشتمای  ال
ها  ورود عباری بود از اینکه نمونۀ موردپژوهش سابیۀ  از ای، پژوهش خار  شدند. مالک

سـال سـ، داشـته و تمایـ  بـه       18طاله نداشته باشند یا در روند الدا  به طاله نباشند  باال  
پزشکی خاصی مصرف نکننـد. در ایـ،    اشته باشند  همچنی، دارو  روانهمکار  صادلانه د

بستگی پیرسـون و بـرا  تعیـی، سـهم      پژوهش برا  تعیی، اگونگی ارتباط بی، متغیرها از هم
زمان و گـا  بـه گـا  اسـتتاده شـد. بـرا  تجزیـه و         متغیرها از روش رگرسیون هم هر یا از 
 استتاده شد. 22ا .پی.ا .ا . نساۀ افزار  ها  ای، پژوهش از نر  تالی  داده
 

 ابزارها
نامـۀ خودشـتیتی را  و همکـاران     پرسـش  :1نامـة خودشـفقتی ـ فـرو کو ـاه      پرسـش 

مییا  مهربانی به خود  لضـاوی كـردن خـود  انسـانیت      خرده 6و  سؤال 12( دارا  2011)
ا هـا  ایـ، مییـا  در یـ     آگاهی و همانندساز  افراطـی اسـت. مـاده    مشترک  انزوا  ذه،

شود. حدال  و حداكثر نمرپ  گذار  می ( نمره5تا همیشه= 1ا  )هرگز= رتبه 5طی  ویکری 
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دهندپ خودشتیتی بـاالتر   است. نمرای باالتر در ای، ابزار نشان 60و  12ای، مییا  به ترتی  
نامـه در پـژوهش نـ      و نمرای پایی، نشانگر خودشـتیتی پـایی، اسـت. پایـایی ایـ، پرسـش      

گزارش شـده اسـت. در    92/0ه از ضری  آوتا  كرونباخ برا  ای، مییا  ( با استتاد2013)
ا   مـاده  26نامـۀ   نامـه بـا پرسـش    زمان ای، پرسش ( روایی هم2014) 1پژوهش اودو و برینکر

سـنجی   ها  روان ( ویژگی1395گزارش شده است. خانجانی و همکاران ) 56/0خودشتیتی 
دبررسی لرار دادند. ضـری  آوتـا  كرونبـاخ    نامۀ شتیت به خود را مور نساۀ ایرانی پرسش
  تجربـۀ مشـترک   68/0و عامـ  هـا  خودمهربـانی ـ خودلضـاوتی       79/0برا  ك  مییـا   
دسـت آمـد. جهـت     بـه  86/0  و ذه، آگـاهی ـ همانندسـاز  بـه ترتیـ       71/0انسانی ـ انزوا  

اده شـد.  گرایـی و عاطتـۀ منتـی اسـتت     ها  شر  بیرونی  كمال بررسی روایی واگرا از مییا 
نامۀ شـتیت بـه    بستگی پیرسون میان نمرای ای، ابزارها و پرسش بدی، صوری كه ضری  هم
نامۀ شـتیت بـه خـود و مییـا  شـر        بستگی بی، نمرای پرسش خود مااسبه شد. ضری  هم

دست آمد كه حـاكی از روایـی    به -38/0و عاطتۀ منتی  -33/0گرایی    كمال-21/0بیرونی 
نامه بـا اسـتتاده از    مه است. در پژوهش حاضر نیز پایایی ای، پرسشنا واگرا  مناس  پرسش
 دست آمد. به 80/0روش آوتا  كرونباخ 

سؤال و شش  24( دارا  2011نامۀ دگرشتیتی پومیر ) پرسش نامة دگرشفقتی: پرسش
بـه دیگـران  انسـانیت مشـترک بـا       تتـاوتی نسـبت   به دیگران  بـی  مییا  مهربانی نسبت خرده

گـذار    جوشی بـا دیگـران اسـت. نمـره     آگاهی و عد  هم یی از دیگران  ذه،دیگران  جدا
)تیریبـاً همیشـه( اسـت و نمـرپ بـاال       5تـا   )تیریبـاً هرگـز(   1ا  از  درجـه  5صوری ویکری  به

نامـه را بـا    ( میـدار پایـایی ایـ، پرسـش    2011دهندپ شتیت به دیگران باالسـت. پـومیر )   نشان
بـرا    77ـ  83گـزارش داد و میـدار آوتـا      87ـ  90ی كلی صور استتاده از آوتا  كرونباخ به

بـه دیگـران     تتـاوتی نسـبت   مییـا  بـی   بـرا  خـرده   68ـ  71مییا  مهربانی با دیگران   خرده
مییـا  جـدایی از دیگـران      بـرا  خـرده   64ـ  68برا  انسانیت مشترک بـا دیگـران     70ـ  71
جوشی با دیگـران   مییا  عد  هم ا  خردهبر 57ـ  71آگاهی و  مییا  ذه، برا  خرده 67ـ  72

هـا    نامـه  نامـۀ دگرشـتیتی بـا پرسـش     زمان پرسش را گزارش داد. همچنی،  نتیجۀ روایی هم
نامـۀ كنتـرل مطلوبیـت اجتمـاعی      دسـت آمـد: بـی، دگرشـتیتی بـا پرسـش       گونه بـه  دیگر ای،

رد درد و ( كه سؤاالی كلی درمورد سطح نگرانـی افـراد درمـو   1972)استراهان و گرباسی  
(. ایـ،  2011دسـت آمـد )پـومیر      دار بـه  بسـتگی مثبـت و معنـی    سـنجد هـم   رنج دیگران مـی 
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( در ایران ترجمـه و اعتباریـابی   1396نامه برا  اووی، بار توسط مامد  شی  شبانی ) پرسش
هـا بـه    مییـا   نامه و پایایی خـرده  ( پایایی ك  پرسش1396شده است. مامد  شی  شبانی )

ــ ــه ترتیــ  روش آوتــا  كرنب گــزارش  60/0و  70/0  65/0  59/0  25/0  67/0  81/0اخ ب
ها  عشـق دوسـوزانه )اسـپرار و     نامه نامۀ دگرشتیتی با پرسش كرده است. همچنی، بی، پرسش

( و همـدوی  2003  3(  خردمنـد  )آردوـت  1995  2(  ارتباط اجتماعی )وی و رابینـز 2005  1فر
(. در پـژوهش  1396دست آمد )مامد  شی  شبانی   بهدار  ( رابطۀ مثبت و معنی1991 4)داویز

 دست آمد. به 86/0نامه با استتاده از روش آوتا  كرونباخ  حاضر نیز پایایی ك  پرسش
 (1998همکاران ) و شای نامۀ هوش هیجانی پرسش :5نامة هوش هیجانی شات پرسش

بـردار  از   و بهـره مییا  ابراز هیجان  تنظیم و مـدیریت هیجـان    سؤال و سه خرده 33دارا  
= كـامالً  5=كـامالً ماـاوتم تـا    1ا  ) درجـه  5گذار  آن براسا  ویکـری   هیجان است. نمره

( 1998متغیر است. در پـژوهش شـای و همکـاران )    165تا  33موافیم( است و دامنۀ آن بی، 
( 1386درصـد گـزارش شـد. مامـد  و غرایـی )      85/0تـا   70/0ها بـی،   مییا  پایایی خرده
آموزان دورپ راهنمـایی بـا اسـتتاده از     نتر  از دانش 180یی آن را در یا نمونۀ ضری  پایا

بسـتگی منتـی بـی،     هـم  .دسـت آورد  بـه  84/0نامـه   روش آوتا  كرونباخ بـرا  كـ  پرسـش   
بسـتگی مثبـت آن بـا     ها  هوش هیجانی با اضطراش  افسردگی و نارسایی هیجانی و هم نمره
پـنج عـاملی شاصـیت نشـانگر روایـی مالكـی ایـ،        نامۀ  گرایی و گشودگی در پرسش برون

نامـه بـا    (. در پژوهش حاضر نیـز پایـایی ایـ، پرسـش    1386آزمون است )مامد  و غرایی  
 دست آمد. به 93/0استتاده از روش آوتا  كرونباخ 

( 1998هنـدریا و همکـاران )   6نامۀ ارزیابی رابطـۀ  پرسش نامة ارزیابی رابطه: پرسش
نامـه   هـا  ایـ، پرسـش    ش وضـعیت رابطـۀ رمانتیـا اسـت. مـاده     سؤاوی برا  سنج 7دارا  

= بیشتری، میزان رضایت( لـرار  5تری، میزان رضایت تا  =كم1ا  ) درجه 5صوری ویکری  به
دهندپ رضـایت باال و نمـرای پایی، حاكی از رضـایت كـم در روابـط     دارد. نمرای باال نشان

نامـه را بـا اسـتتاده از     ی ای، پرسـش ( میزان همسانی دورن1998بی، زوجی، است. هندریا )
( نیــز در 2004) 7گــزارش كــرد. همچنــی، دوهــان و مانیوســاو 86/0روش آوتــا  كرونبــاخ 

                                                                                                                                        
1.  Sprecher & Fehr 

2.  Lee & Robbins 

3.  Ardelt  

4.  Davis 

5.  schutte emotional intelligence scale 
6- Relationship Assessment Scale (RAS) 

7.  Doohan & Manusov 

https://www.statisticssolutions.com/free-resources/directory-of-survey-instruments/schutte-self-report-emotional-intelligence-test-sseit/
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گـزارش كـرد.    85/0پژوهش خود پایایی ای، مییا  را با استتاده از روش آوتا  كرونبـاخ  
وش نامـه بـا اسـتتاده از ر    ( پایـایی ایـ، پرسـش   1391مهـر و همکـاران )   در پژوهش خجسـته 

منظور بررسی روایـی سـازپ    دست آمد. همچنی، به به 95/0 )همسانی درونی )آوتا  كرونباخ
اسـتتاده شـد كـه میـزان      (1983نورتـون ) نامـۀ كیتیـت زناشـویی     نامـه از پرسـش   ای، پرسش

در پـژوهش حاضـر نیـز پایـایی      .مااسبه شد 88/0بستگی آن با مییا  كیتیت زناشویی   هم
 دست آمد. به 90/0ده از روش آوتا  كرونباخ نامه با استتا ای، پرسش

 
 ها یافته

 18و با دامنۀ سـنی   68/8و اناراف معیار  60/30زن با میانگی، سنی  300در پژوهش حاضر 
  اطالعای توصیتی مربوط به متغیرها  پژوهش گـزارش  1شركت كردند. در جدول  55تا 

 شده است.
 

 اطالعای توصیتی متغیرها  پژوهش   1جدول 

 میانگین انحراف استاندارد  رین کم شترینبی
 های آماری شاخص

 متغیر

 خودشتیتی 01/44 62/5 26 54

 دگرشتیتی 57/93 27/9 62 114

 هوش هیجانی 85/129 92/13 64 165

 رضایت زناشویی 08/27 06/7 7 35

 
 ها  خودشتیتی  دگرشتیتی  تری، و بیشتری، نمره میانگی،  اناراف معیار  كم 1 جدول

 دهد.  هوش هیجانی و رضایت زناشویی را در نمونۀ پژوهش نشان می
 

 بستگی پیرسون نتایج ضری  هم   2جدول           

 متغیر وابسته
 متغیر مستقل

 رضایت زناشویی
R P 

 >00/0p 26/0** خودشتیتی
 >00/0p 16/0** دگرشتیتی

 >00/0p 27/0** هوش هیجانی
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دهد كه بی، خودشتیتی با رضـایت زناشـویی    می نشان 2اطالعای مندر  در جدول 
و بی، هـوش   بی، دگرشتیتی با رضایت زناشویی رابطۀ مثبت و معنادار  رابطۀ مثبت و معنادار

 هیجانی با رضایت زناشویی رابطۀ مثبت و معنادار  وجود دارد.  

، پـژوهش  ها  ای ها  برا  اطمینان از اینکه داده ها  مربوط به فرضیه لب  از تالی  داده
ها پرداخته شـد.   كنند  به بررسی آن ها  زیربنایی مدل تالی  رگرسیون را برآورد می متروضه

هـا  خودشـتیتی    ضری  كجی و ضری  كشیدگی برا  نمونۀ پژوهش به ترتیـ  بـرا  نمـره   
و رضایت زناشویی  58/1و  -04/1  هوش هیجانی 37/0و  -50/0  دگرشتیتی 72/1و  -31/1
دهند كه با توجه به معیار نرمال بودن  متغیرها  پـژوهش   دست آمد. نشان می به 90/0و  -09/1

و لــدر مطلــق ضــری  كشــیدگی  3تــر از  همگـی دارا  لــدر مطلــق ضــری  كجــی كواـا  
ها لاب  مشاهده نیست. همچنی،  آمارپ  هستند و وذا تاطی از نرمال بودن داده 10تر از  كواا

و  77/0  دگرشـتیتی  17/1و  85/0ا  خودشـتیتی  تام  و عام  تور  واریانس به ترتیـ  بـر  
هـا  تامـ     دهنـد كـه ارزش   هستند. ای، نتایج نشـان مـی   30/1و  76/0و هوش هیجانی  28/1
خطی اندگانه بی،  دهندپ عد  وجود هم هستند و نشان 10/0دست آمده برا  متغیرها  باال   به

تـر از   آمده برا  متغیرهـا كواـا  دست  . همچنی، میدار عام  تور  واریانس به متغیرها هستند
خطی اندگانه وجود ندارد. بنابرای، با توجـه   دهد كه بی، متغیرها  هم هستند و ای، نشان می 10

ــ، مــوارد امکــان اســتتاده از روش رگرســیون وجــود دارد. در جــدول    ــه ای ــ   3ب ــایج تالی نت
 رگرسیون اندگانۀ متغیرها  پژوهش گزارش شده است.

 

 زمان ی  رگرسیون متغیرها  پژوهش به روش همنتایج تال   3جدول 
 شاخص ها متغیر مالك

 R R2 F متغیر پیش بین
P 

 ضرایب رگرسیون
1 

 00/12 10/0 32/0 خودشتیتی رضایت زناشویی
00/0P = 

24/0 = B 
19/0= 
25/3=t 
00/0p= 

 B =-01/0 دگرشتیتی
01/0-= 

23/0-=t 
81/0p= 

 B = 10/0 هوش هیجانی
20/0= 
21/3=t 
00/0p= 
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بسـتگی اندگانـه بـرا  تركیـ       ضـری  هـم   3براسا  اطالعای مندر  در جدول 
بـی، خودشـتیتی  دگرشـتیتی و هـوش هیجـانی بـا رضـایت زناشـویی          خطی متغیرها  پیش

وسـیلۀ   درصـد واریـانس مربـوط بـه رضـایت زناشـویی بـه        10دار است. بنابرای، تیریباً  معنی
شود. ضری  بتا مربوط  تی  دگرشتیتی و هوش هیجانی تبیی، میبی، خودشتی متغیرها  پیش

  نشـان  tهـا    مشاهده است. با توجه به آماره ها نیز لاب  دار  آن بی، و معنی  به متغیرها  پیش
بی، خودشتیتی و هوش هیجانی بـا رضـایت    دهد كه میدار بتا  مربوط به متغیرها  پیش می

ــی >00/0Pزناشــویی در ســطح  ــیش دار هســت معن ــر پ ــه متغی ــوط ب ــا  مرب ــی،  ند و میــدار بت ب
نتـایج تالیـ  رگرسـیون اندگانـه      4دار نیست. جدول  دگرشتیتی با رضایت زناشویی معنی

بینی رضایت زناشویی براسا  متغیرهـا  خودشـتیتی  دگرشـتیتی و هـوش      مربوط به پیش
 دهد. می ( نشانstepwiseهیجانی را با روش گا  به گا  )

 

 تالی  رگرسیون متغیرها  پژوهش به روش گا  به گا نتایج    4جدول 

ك
متغیر مال

 شاخص آماری 
 
 

 بین متغیر پیش

بستگی  هم
چندگانه 

MR 

ضریب 
 RS عیین 

 Fنسبت 
 pاحتمال

 بینمتغیرهای پیش

1 2 
مقدار 

 (a) ثابت

ت زناشویی
رضای

 

 F=88/23 07/0 27/0 هوش هیجانی .1
00/0p< 

13/0 = B 
27/0= 
88/4=t 
00/0p= 

- 14/9 

 F=03/18 10/0 32/0 خودشتیتی .2
00/0p< 

10/0 = B 
20/0= 
56/-=t 
00/0p= 

24/0= B 
19/0= 
36/3=t 
00/0p= 

61/2 

 

نشـان داده اسـت كـه طبـق نتـایج حاصـ  از تالیـ          4اطالعای منـدر  در جـدول   
بـی، رضـایت زناشـویی بـه ترتیـ        رگرسیون با روش گا  به گـا   از میـان متغیرهـا  پـیش    

كننـده بـرا  رضـایت زناشـویی هسـتند. بـا        بینـی  متغیرها  هوش هیجانی و خودشتیتی پیش
زمان و روش گا   دست آمده با استتاده از روش رگرسیون هم میایسۀ میدار ضری  تعیی، به

بـی، هـوش هیجـانی و خودشـتیتی       تـوان دریافـت كـه تركیـ  متغیرهـا  پـیش       به گا   می
 است. یانس رضایت زناشویی تری، تركی  برا  تبیی، وار لو 



 271       ... بینی رضایت زناشویی در زنان متأهل پیش

 

 گیری بحث و نتیجه
دگرشتیتی و هوش هیجـانی بـا رضـایت     پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ خودشتیتی 
ها  پژوهش نشان داد بـی، خودشـتیتی و    زناشویی در زنان متأه  شهر اهواز انجا  شد. یافته

بینـی   تـوان پـیش  رضایت زناشویی رابطۀ مثبـت معنـادار  وجـود دارد و خودشـتیتی دارا      
هـا  رضـایی واال و یارمامـد      معنادار رضایت زناشویی است. ای، یافته بـا یافتـۀ پـژوهش   

در  ( بــود.2020( و مکدوناوــد و همکــاران )2020فهیمدانشــا و همکــاران )(  1399واصــ  )
دهنـدپ نگرانـی    گونه بیان كرد كه در حاوی كه خودشـتیتی نشـان   توان ای، تبیی، ای، یافته می

بـه دیگـران    به خود دارد  معموالً حاو  عناصر  مربوط به نگرانی نسبت ه فرد نسبتاست ك
ها نشان داده اسـت خودشـتیتی بـا ابتکـار عمـ        (. با ای، حال  پژوهش2003نیز است )ن   

عنـوان فعـال    ( كه آن را بـه 2007برا  رشد شاصی بیشتر در ارتباط است )ن  و همکاران  
تـر   باـش  تـر و رضـایت   مورد نیاز برا  یـا زنـدگی سـازنده    بودن در جهت ایجاد تغییرای

بر ای، افـراد   (. عالوه1393نی  از تردست و همکاران   ؛ به2013كند )ن  و تیچ   تعری  می
انـد و   خودشتیت توانایی بیشتر  برا  تنظـیم و میابلـۀ مـؤرر بـا درد جسـمانی را نشـان داده      

شـود.   در امور مهم زندگی متبلـور مـی   ها ها و شکست مزیت عمدپ خودشتیتی هنگا  ساتی
طـور  كـه    شـود بـه   ها  مشترک انسانی دیده مـی  رو مشکالی زندگی در پرتو تجربه ازای،
هـا  انسـانی    دویـ  مشـترک بـودن تجربـه     كنـد بـه   شاصی درد و رنجی را تجربـه مـی   ولتی

 (.2009كند )ن    احسا  نزدیکی به دیگران می
ها  آن با ایجـاد   توان گتت كه خودشتیتی و مؤوته رو  در تبیی، ای، فرضیه می ازای،

توانـد فضـایی مثبـت را بـی،      ها  مشترک انسانی و كما به رشـد شاصـی فـرد مـی     تجربه
زوجی، ایجاد كند كه حاص  آن همدوی بیشتر در زمان تعارضای و اسـتتاده از راهبردهـا    

و انتظـارای خـود را در   ا  مؤررتر  در برابر مشکالی است. درنتیجـه زوجـی، نیازهـا     میابله
دهنــده و مثبـت للمــداد   كننــد و روابطشـان را پـاداش   ا  ارضاشــده ادارک مـی  انـی، رابطـه  

( 2013) 1توانند رضایت بیشتر  از رابطۀ خود را تجربه كنند. ن  و برویتـو   كنند و می می
بـا   گـر  و  ها را افـراد  مهربـان  خـون    نشان دادند كه همسر افراد دارا  شتیت به خود  آن

دهنـد و ایـ، حاوـت     مند انسجا  باالیی با همسر خود نشان مـی  دانند. افراد شتیت مالحظه می
شـود. افـراد    هـا بـا همسرشـان مـی     مند باعث افزایش صـمیمیت آن  مهرورز  در افراد شتیت

                                                                                                                                        
1.  Neff & Beretvas 
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دهنـد   ها استیالل باالیی می مند میبوویت بیشتر  برا  همسر خود لا   هستند و به آن شتیت
ها و اشتباهای همسر خود را نیز منطیـی   هایی نالص مادودیت عنوان انسان ود بهو با دیدن خ

بـه   مند مابت و مرالبت بیشـتر  نسـبت   دانند. به همی، ترتی   از آنجایی كه افراد شتیت می
 خود دارند  تمای  بیشتر  به آزاد  و شاد  همسر خود دارند.
ضـایت زناشـویی رابطـۀ مثبـت     یافتۀ دیگر ای، پژوهش نشان داد بی، دگرشـتیتی و ر 

بینی رضـایت زناشـویی را    صوری معنادار  توان پیش معنادار  وجود دارد و دگرشتیتی به
هایی كه دلییاً ای، فرضیه را بررسی كرده باشـند یافـت نشـد  بـا ایـ، حـال در        دارد. پژوهش

آن میـان  هایی با عناوی، متتاوی نیش ای، متغیر موردبررسی لرار گرفته است كه از  پژوهش
( اشـاره كـرد كـه رابطـۀ دگرشـتیتی بـا       1396توان بـه پـژوهش مامـد  شـی  شـبانی )      می

دهندپ رابطۀ معنـادار میـان ایـ، دو     ن سازگار  زناشویی را موردبررسی لرار داده و نتایج نشا
( صوری گرفته نیز نشان از رابطۀ معنـادار  2016متغیر است. پژوهش دیگر  كه توسط فهر )

( معتیــد بــود كــه 2003بــا راهبرهــا  حــ  تعــار  زوجــی، دارد. نــ  )  میــان دگرشــتیتی
صورتی كه فـرد تمایـ  بـه كـاهش      دگرشتیتی شام  باز بودن و درک رنج دیگران است به

ایـ، تعریـ  همچنـی، شـام  شـام  صـبر  مهربـانی و درک دیگـران          آن رنج داشته باشـد. 
شـتباه هسـتند. دگرشـتیتی هـم     ها نالص و دارا  ا شود و همچنی، درک اینکه همۀ انسان می

كنـد  فوایـد  بـه همـراه دارد.      برا  خود و هم برا  شاصی كه رفتار دوسوزانه دریافت می
در رابطه با خود  شتیت با خردمند  شاصی باالتر  عزی نتس بیشتر  خودآگـاهی بیشـتر    

دیگر افراد  احسا  كلی خوش بودن و خلق و خو  مثبت مـرتبط   احسا  نزدیا بودن به
 (. 2011ست )پومیر  ا

فرد  مثبت  توان گتت كه دگرشتیتی به رفتارها  بی، درنتیجه در تبیی، ای، یافته می
شود. دگرشتیتی با احساسای همدالنه  حمایت اجتماعی بیشتر و نشـان دادن رفتـار    منجر می

رویـی    مثابۀ فرصتی عاوی برا  برخورد با دیگـر اشـاا  بـا خـوش     به داوطلبانه  متید بودن
رود  ولار و احترا  مرتبط است و در نتیجۀ فواید  كه دگرشتیتی برا  افراد دارد انتظار مـی 

فرد  مثبت میان زوجـی، منجـر شـود و زوجـی، را در      كه ای، ویژگی فرد  به رفتارها  بی،
كنـد. كسـانی كـه دارا  عـزی      دهنده و مثبت یار  مـی  صوری پاداش ادراک رابطۀ خود به
توانند صمیمیت بیشتر  را در رابطه تجربه كننـد   ی همدالنه هستند مینتس باالتر و احساسا

آمیز در رابطه به افزایش رضایت از رابطـۀ   و نزدیکی و همدوی حاص  از آن و فضا  احترا 
 انجامد. زناشویی زوجی، در طول زمان می
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یافتۀ دیگر ای، پژوهش نشان داد بی، هوش هیجانی و رضایت زناشویی رابطـۀ مثبـت   
بینی معنادار رضایت زناشویی اسـت.   ادار  وجود دارد و هوش هیجانی دارا  توان پیشمعن

(  2017(  حیدر  و همکـاران ) 2017ها  مامد  مهر و كریمی ) ای، یافته با یافتۀ پژوهش
( همسـو بـود. اسـکای و همکـاران     2021( و كاممو و همکـاران ) 2020میالنی و همکاران )

د در ای، زمینه گزارش دادند كه هـوش هیجـانی در تمـا     ها  خو ( در سر  پژوهش2001)
خصـو    فرد  بهتر  به فرد  تأریر دارد. سطوح باال  هوش هیجانی با روابط بی، روابط بی،

هـا   ها  ای، پژوهش عالوه  براسا  یافته در روابط صمیمانه و روابط زناشویی رابطه دارد. به
باالیی برخوردار است رضایت زناشویی هـر   رود زمانی كه همسر از هوش هیجانی انتظار می

وـوپز و همکـاران    (. همچنـی، 2001یابـد )اسـکای و همکـاران      دو نتر در رابطه افزایش می
هـا  هـوش    هـا و تنظـیم هیجـان و مؤوتـه     هایی را در زمینۀ مدیریت هیجـان  ( پژوهش2004)

هـا   لـرار دادنـد. آن  فـرد  موردبررسـی    ها را در روابـط بـی،   هیجانی انجا  دادند و اررای آن
دریافتند كه تنظیم هیجان بر كیتیت تعامالی اجتماعی برا  هر دو زوجی، و اطرافیانشان ارر 

طـور مثبـت بـا     گذارد. ای، مطاوعه همچنی، نشان داد كه هوش هیجانی و تنظیم هیجـان بـه   می
ایـ، یافتـه   رو در تبیی،  ارزیابی كیتی از تعامالی با اعضا  جنس مااو  ارتباط دارد. ازای،

پـذیر  در   توان گتت هوش هیجـانی بـا اسـتتاده از راهبردهـا  مثبـت و ایجـاد انعطـاف        می
كننـد. زوجینـی كـه از     زوجی، زمینه را برا  سازگار  و افزایش رضایت از رابطه فراهم می

هوش هیجانی باالتر  برخوردارند تعـامالی مثبـت و سـازندها  را در رابطـۀ خـود برلـرار       
صـوری   وجودآمده در طـول زنـدگی مشـترک را بـه     ها  به رضای و پریشانیكنند و تعا می

كننـد. اسـتتاده از راهبردهـا  تنظـیم هیجـان مثبـت در روابـط         كارآمـد  حـ  و فصـ  مـی    
 كند. باش ایتا می فرد  رضایت گیر  روابط بی، زناشویی نیش بسیار مهمی در شک 

منـد  و هـوش    گرشـتیت منـد  و د  توان نتیجه گرفت كـه شـتیت   از ای، مطاوعه می
بینی رضایت زناشویی دارند. شتیت به خود ضم، اینکه منـافع   هیجانی نیش بسزایی در پیش

شـود.   همراه دارد به تأریر آن بر ادراک و پذیرش دیگـران نیـز منجـر مـی     فرد  فراوانی را به
. در كند و مبنایی برا  ایجاد روابط لو  اسـت  فرد  را تسهی  می شتیت به خود روابط بی،

اند كه شتیت بـه خـود میـ      اند مطاوعۀ موجود در حوزپ روابط عاشیانه  ماییان نشان داده
كنـد   بینی مـی  فرد  و رفتارها  ح  مسئله را پیش شاصی بیشتر برا  تصایح اشتباهای بی،

توانـد باعـث لـدردانی و     (. فرایند پـذیرش نـوالص یکـدیگر مـی    2011  1)بیکر و ما ناوتی
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تر   باش نوبۀ خود ممک، است روابط رضایتا از یکدیگر شود  كه بهتاسی، در بی، شرك
ــدن ایــ، ویژگــی 2012و همکــاران   1را تیویــت كنــد )گــوردون هــا   (. آگــاهی و پروران

شناختی در حت  یا ازدوا  شاد و ساوم مهم است. به همی، ترتی   آگاهی از هوش  روان
توانـد در   خـود و دیگـران مـی    هیجانی خود  یادگیر  ناوپ مدیریت احساسای و عواطـ  

كننـدپ   بینـی  حت  یا ازدوا  شاد و ساوم و ایم، اهمیت داشته باشد. هـوش هیجـانی پـیش   
رضایت زناشویی اسـت و ایـ، پیامـدها  زیـاد  بـرا  مطاوعـای و درمـان زناشـویی دارد.         

ها  ابراز و بیانگر  هیجانای كما كند و  تواند به ارتیا  حوزه آموزش هوش هیجانی می
ها  هیجانی  شناسایی احساسای دیگـران   ی، به فرد در شناسایی عواط   مدیریت واكنشا

كند كـه ارتبـاط درون رابطـۀ زناشـویی      و برلرار  ارتباط مطابق با ای، احساسای كما می
 باشد.  كیتیت رابطه را بهبود می

هـایی بـوده اسـت؛ ایـ،      ای، پژوهش ماننـد هـر پـژوهش دیگـر  دارا  ماـدودیت     
ر رو  جامعۀ آمار  زنان متأه  شهر اهواز انجا  شده اسـت و بایـد در تعمـیم آن    پژوهش ب

تـر نتـایج     منظور تعمـیم مطمـئ،   شود به ها  آمار  احتیاط كرد. پیشنهاد می به سایر جمعیت
با توجه بـه نیـش مثبـت شـتیت بـه      پژوهش حاضر در مناطق جغرافیایی ماتل  انجا  شود. 

شـود  زو    جانی بر كیتیت رضایت زناشویی پیشنهاد میمند  و هوش هی خود و دگرشتیت
ها  ای، پژوهش اسـتتاده كننـد و بـا برگـزار       درمانگران و مشاوران حوزه خانواده از یافته

درمانی به زوجی، زمینه  ا  و روان ها  آموزشی در ای، زمینه و ارا ۀ خدمای مشاوره كارگاه
بـه خـود و    و داشت، رویکرد مشتیانه نسبت را جهت ارتیا  توانایی بیان عواط  و هیجانای

 .دیگران فراهم آورند
از تما  كسانی كه نگارندگان را در انجا  ای، پژوهش به هر ناو  همراهـی كردند 

 كنیم. تشکر می
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