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ارتباط هوش هیجانی و عواطف مثبت و منفی با رضایتمندی زناشویی در معلمان شهرستان تکاب
The relationship between emotional intelligence and positive -negative
affects with marital satisfaction in teachers of TAKAB city
2
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Abstract:
Aim: The aim of this study was to
investigate the relationship between
emotional intelligence and positive
negative affects with marital satisfaction in
TAKAB city Department of Education
teachers.
Method: The sample consisted of 290
teachers (145 Couple teacher) which is
randomly selected in 1394-1395 from
among all teachers married of city
TAKAB. for collecting data was used of
the Emotional Intelligence Bar-On
questionnaire(1980), Positive and Negative
Affect Scale of PANAS(1988) and the
marital satisfaction questionnaire of
Hudson(1992). The method of this study
was a correlation, Pearson correlation test
and regression analysis were used to study
the hypotheses.
Result: the results showed there is a
significant relationship between emotional
intelligence and positive affect relationship
with marital satisfaction. Regression
analysis showed there is multiple relations
between emotional intelligence and
positive and negative affects with marital
satisfaction.
Conclusion: results showed that positive
affect is the best predictor of marital
satisfaction
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چکیده
 هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتبا هو هیجانی و:هدف
عاطفه مثبت و عاطفه منفی با رضایت زناشویی معلمان اداره
.آموز وپرور شهرستان تکا بود
 نمونه این. رو پژوهش حاضر از نو همبستگی بود:روش
 نفر از دبیران و آموزگاران بودند یعنی231 پژوهش شامل
 زو فرهنگی که به صورت تصادفی ساده از145 مشتمل بر
بین تمامی معلمان آموز وپرور شهرستان تکا در سال
 برای گردآوری دادهها از. انتخا شدند34 -35 تحصیلی
 پرسشنامه،)1311( اون-پرسشنامههای هو هیجانی بار
) و پرسشنامه رضایت1311(PANAS عواط مثبت و منفی
 برای تجزیهوتحلیل.) استفاده شد1332( زناشویی هودسن
دادهها از آزمون کولموگروف –اسمیرنوف برای وضعیت نرمال
بودن متغیرها و ضری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
.استفاده شد
 یافتهها نشان داد که بین هو هیجانی و عاطفه:یافتهها
 نتای.مثبت با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد
 بیانگر اینP>0/0001 تحلیل رگرسیون در سطد معناداری
بود که بین هو هیجانی و عواط مثبت و منفی با رضایت
.زناشویی رابطه چندگانه وجود دارد
 نتای نشان داد که عواط مثبت بهترین پیشبینی:نتایج
.کننده رضایتمندی زناشویی میباشد
 عاطفه منفی، عاطفه مثبت، هو هیجانی:واژههای کلیدی
و رضایت زناشویی
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مقدمه
خااانواده یکاای از ارکااان مهاام جااامع در کاال تاااری
بشر و در هماه ممالاک باوده و هسات تاا جاایی کاه
ایاان عنصاار مهاام ،در پیشاابرد و بقااای جامعااه نقشاای
اساساای بااازی ماایکنااد و ایاان در حااالی اساات کااه
عاماال شااکلگیااری خااانواده و ساان زیربنااای آن
ازدوا اسااات (شااااهی ،افااااری و قاسااامی.)1331 ،
خانواده جوهرهای زنده و در حاال تغییار اسات کاه باا
اسااتفاده از اعضااای خااویش و در جریااان ارتبااا
دائماای ،تعاااملی و طرحاادار بااا یکاادیگر یااک کاال را
سااازماندهاای ماایکنااد و در طااول زمااان و مکااان
گسااتر مااییابااد .خااانواده را ماایتااوان یااک واحااد
عاطفی و شبکهای از روابا درهامتنیاده دانسات کاه
از پیونااد زناشااویی زن و ماارد بنانهاااده ماایشااود و
رضااایت یااک فاارد از زناادگی زناشااویی بااهمنزلااه
رضایت وی از خاانواده محساو مایشاود و رضاایت
از خااانواده بااه مفهااوم رضااایت از زناادگی بااوده و
درنتیجااه تسااهیل در اماار رشااد و تعااالی و پیشاارفت
مااادی و معنااوی جامعااه را در باار خواهااد داشاات
میتوان رضایت زناشاویی را باهعناوان یاک موقعیات
روانشااناختی در نآاار گرفاات کااه خودبااهخااود بااه
وجااود نماایآیااد بلکااه مسااتلزم تااال هاار دو زو
است ،به ویاژه در ساال هاای اولیاه رضاایت زناشاویی
بسایار باایربااات اساات و روابا در معاارگ بیشااترین
خطاار قاارار دارنااد (احماادی ،نباای پااور ،کیمیااایی و
افضاالی .)1313 ،رضااایت زناشااویی یااک ارزیااابی
کلاای از وضااعیت رابطاااه زناشااویی فاارد اسااات و
ماایتوانااد بازتااا شااادی زوجااین از روابا زناشااویی
باشااد (پلگاای .)2112 ،1محققااان بااه هنگااام مطالعااه
رضااایت زناشااویی در طااول دوران ازدوا دریافتنااد
کااه رضااایت زناشااویی مساایر «یااو» شااکل را طاای
ماایکنااد و در طاای مراحاال اولیااه ازدوا  ،رضااایت
زناشااویی افاازایش مااییابااد و در طااول ده تااا بساات
ساااال بعاااد رو باااه کااااهش مااایرود و بعدازاینکاااه
1. Pelege

فرزناادان خانااه را تاارک ماایکننااد ،زوجااین مجااال
بیشتری بارای تقویات رابطاه زناشاویی در میازان باه
دساات ماایآورنااد .در مااورد سینوساای بااودن یااک
دورهای این رابطاه پاسا هاای محکمای ارائاه نشاده
است .این کاهش میازان رضاایت زناشاویی االباا باه
افاازایش اسااترس در طااول ایاان دوران (اواسا دوران
زناشویی) مارتب اسات (هاابر ،نااوارو ،ومبال و ماام،2
.)2111
همااراه بااا شاارو قاارن جدیااد ،جوامااع بااا معضااالت
اجتماااعی ،فرهنگاای و اقتصااادی بساایاری مواجااه
میباشند .نآار االا کارشناساان بار ایان اسات کاه
بااارای حااال بسااایاری از مشاااکالت موجاااود ،باااه
شااهروندانی نیاااز اساات کااه نااه تنهااا دارای قابلیاات
خردمندانه بلکه باه هماان نسابت دارای مهاارتهاای
اجتماعی و هیجانی و عااطفی قابالتوجاه نیاز باشاند.
تشااخیص اهمیاات مهااارتهااای اجتماااعی و تااوان
کناااار آمااادن ماااررر باااا دیگااار افاااراد ،موجباااات
عالقه مندی روزافازون باه مفهاوم هاو هیجاانی و
عااااطفی را فاااراهم آورده اسااات (کاااارول.)1330 ،3
باادیهی اساات امااروزه بااه کااار بااردن مهااارتهااای
قاادیمی رواباا زناشااویی ماننااد اسااتفاده از بماا
ساااعتی اساات .تنهااا پااادزهر یاااس و ناامیاادی و
طااال  ،بااهکااارگیری مهااارتهااای پیشاارفته و جدیااد
باار اساااس شاار وظااای جدیااد باارای ماارد و زن
ماایباشااد (گااری و جااان .)1332 ،4هیجااان ممکاان
است تسهیل کنناده و یاا مختال کنناده تفکار ماررر و
واکنشهای ماا باشاد کاه هرکادام از ایان ماوارد ،باه
شرایطی که در آن قارار مایگیاریم بساتگی دارد؛ بار
همین اساس اماروزه هاو هیجاانی باهعناوان یاک
عاماال مااررر باار رفتااار آدماای موردتوجااه روانشناسااان
قرارگرفتااه اساات (وایاازمن و یااوبلی کاار )2113 ،5و از
طرفاای عواطاا بخشاای اساساای از نآااام پویااای
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شخصااایت آدمااای اسااات .ویژگااایهاااا و تغییااارات
عواط ا  ،چگااونگی برقااراری ارتبااا عاااطفی و درک
و تفساایر عواطاا دیگااران ،نقااش مهماای در رشااد
ساااازمان شخصااایت ،تحاااول اخالقااای ،روابااا
اجتماااعی ،شااکلگیااری هویاات و مفهااوم خااود دارد
(لطاا آبااادی1311 ،؛ بااه نقاال از ساالطانی زاده و
همکاران .)1310 ،بر ایان اسااس اسات کاه پاژوهش
حاضاار بااا هاادف بررساای رابطااه هااو هیجااانی و
عواطاا مثباات و عواطاا منفاای بااا رضااایتمندی
زناشویی صاورت پذیرفتاه اسات .تاا گاامی در جهات
ارتقااای سااالمت رواناای خااانواده و متعاقبااا جامعااه
بااردارد و میاازان تعارضااات زناشااویی را بکاهااد و در
نهایاات منجاار بااه بهبااودی روابا زوجااین و رساایدن
به رضایت زناشویی گردد.
عدم رضایت در رواب زمانی بروز مایکناد کاه رفتاار
یک شخص باا توقعاات شاخص دیگار جاور درنیایاد
یکاای از مشااکالت شااایع در دنیااای امااروز عاادم
رضایت زناشویی افاراد مایباشاد .ایان عادم رضاایت
در رواب صامیمی اماری طبیعای اسات و ازدوا نیاز
از این قاعده مساتثنی نیسات زیارا تعاامالت مکارر و
مختل زوجین زمیناههاای بایشاماری را بارای ایان
امر فاراهم مایکناد (بهاادری ،فااتحی زاده ،احمادی،
مولاااوی و بهرامااای .)1331 ،مطالعاااات متعااادد در
کشورهای مختل نشااندهناده آن اسات کاه هاو
هیجاانی تصااویر و شاامایی جااامع از توانااایی شااخص
برای دستیابی به موفقیات مایدهاد .صااح نآاران و
پژوهشااگران کااه بااه بررساای مطالعااه علماای هااو
هیجااانی ماایپردازنااد ،معتقدنااد کااه هااو هیجااانی
می تواند کاربردها و تاأریرات مهمای بار فعالیات هاای
گوناااگون آدماای چااون رهبااری و هاادایت دیگااران،
رشااد حرفااهای ،سااالمت رواناای ،زناادگی خااانواده و
زناشااویی داشااته باشااد (ساایاروجی ،فورگاااس و مااایر،
 .)2113در تحقیقااات مختلاا توساا پژوهشااگران
شادمانی ذهنی نیاز مای تواناد نقاش مهمای در ابعااد
مختلاا زناادگی فااردی و اجتماااعی شااخص بااازی

ارتباط هوش هیجاني و عواطف مثبت و منفي55 ...
کنااد کااه ازجملااه ایاان مااوارد تحقیقااات موجااود در
ماااورد تاااأریر عواطاا مثبااات و منفااای در میااازان
رضایت زناشاویی مایباشاد (حاافآی و جاامعی ناژاد،
.)1313
پ یکای از عوامال ماررر بار رضاایتمندی زناشاویی
هااو هیجااانی ماایباشااد کااه در حالاات کلاای آن
ماایتااوانیم را مجموعااهای از اجاازای ماارتب بااه هاام
تصور کنیم .اجزای این مجموعه عبارتاند از:
 )1آگاااهی از هیجااانهااای خااود :هیجااانهااا طی ا
وساایعی را در برماایگیرنااد ممکاان اساات مثباات یااا
منفاای باشااند .مرلفااه اول هااو هیجااانی بااه ایاان
نکتااه ماایپااردازد کااه تااا چااه اناادازه از هیجااانهااای
خودآگاااه هسااتیم؟ توانااایی نآااارت باار هیجااانهااا و
آگاهی نسابت باه آنهاا کلیاد اساسای و اصالی را در
این مرلفه تشاکیل مایدهاد .آگااهی باه خاود یعنای
آگااااهی از حاااا ت خاااود ،هیجاااانهاااای خاااود و
چگاااونگی تفکااار خاااود در ماااورد آن حاااا ت و
هیجااانهااا .در ایاان مرلفااه هااو هیجااانی مهاام آن
اسات کااه شااما توانیااد از آنچااه در درونتااان ماایکنااد
آگاه و نسابت باه حاا ت خاود واقا باشاید .مزیات
تحق این مرلفه هاو هیجاانی ایان اسات کاه ماا
عالوه بر اینکه از هیجاانهاای خاود در یاک لحآاه
خااا آگاااهی مااییااابیم بااه ایاان نکتااه نیااز واق ا
ماایشااویم کااه در آن لحآااه خااا نساابت بااه آن
هیجانها چگونه فکر کردهایم (فاطمی.)1315 ،
 )2بیااان هیجااانهااا :هیجااانهااا تجربیااات زودگااذر،
موقت و آنای هساتند مرلفاه دوم هاو هیجاانی باه
این سرال مربو مایشاود کاه چگوناه هیجاانهاای
خود را بیان مایکنایم؟ بیاان هیجاناات ممکان اسات
به این حالتها صورت گیرد.
حالت ال ) هیجان خاود را کاامال مکتاوم نگاهداریاد
و اصااال آن را ابااراز نکنیااد؛ کااه ایاان نااوعی رفتااار
انفعااالی اساات در حالاات انفعااالی هیجااانهااا باااقی
میمانند و بیان نمیشوند.
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حالاات ) هیجااان خااود را بااهگونااهای مناساا و
باادون حملااه کااردن بااهطاارف مقاباال بیااان کنیااد در
این حالت مخاطا شاما موردحملاه قارار نمای گیارد
امااا در عااین حااال شااما هیجااان خااود را بااهگونااهای
مناس بیان میکنید ایان رفتاار را رفتاار جرئات آمیاز
یا قاطعانه مینامند.
 )3آگاااهی از هیجااانهااای دیگااران :مرلفااه سااوم
هاو هیجاانی بااه آگااهی از هیجااانهاای دیگااران
مربااو ماایشااود چگونااه هیجااانهااای دیگااران را
درک ماایکناایم؟ افاارادی کااه دارای هااو هیجااانی
هستند نسابت باه هیجاان هاای دیگاران فاو العااده
حساااس ،دقی ا  ،هوشاایارند درحااالیکااه افااراد فاقااد
هااو هیجااانی کااامال بااه هیجااانهااا و احساسااات
دیگران بیتوجه هستند.
 )4مااادیریت هیجاااانهاااا :مااادیریت هیجاااانهاااا،
چهااارمین مرلفااه هااو هیجااانی اساات ،هنگااام
هجااوم باایوقفااه ساایال هیجااانهااا چااه واکنشاای
نشااان ماایدهاایم؟ آیااا مااا هیجااانهااا را ماادیریت
میکنیم یا این هیجانهاا هساتند کاه ماا را مادیریت
ماایکننااد؟ در برخااورد بااا هیجااانهااا ماایتااوان 3
صورت عمل کرد:
 )1کامال منفعل باشیم هیجاانهاا باهطاور کامال بار
ما مستولی شوند.
 )2هیجااانهااا را ساارکو و بااهشاادت از بااروز آنهااا
جلوگیری کنیم.
 )3هیجانها را مدیریت کنیم.
ماادیریت هیجااانهااا بااه معناای ماادیریت آگاهانااه،
حاذقانه و خالقاناه آنهاا اسات .مادیریت هیجاانهاا
مستلزم آگاهی از وجود ،ظهاور ،حضاور نقاش آفرینای
آنهااا اساات .بااهعبااارتدیگاار ،باادون آگاااهی از
هیجااانهااا نماایتااوان بااه ماادیریت آنهااا پرداخاات.
مدیریت هیجان ها صارفا شاامل هیجاان هاای منفای
مانناااد خشااام ،اااام و ناامیااادی نیسااات بلکاااه
هیجاااانهاااای مثبااات از قبیااال شاااادی را نیاااز در
برمیگیرد (فاطمی.)1315 ،
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یکاای دیگاار از عواماال مااررر باار رضااایت زناشااویی
شاادمانی ذهنای اساات ،شاادمانی ذهنای در ادراکهااا
و ارزیااابیهااای فاارد از زناادگی در ابعاااد شااناختی،
عملکردهاااای روانشاااناختی و اجتمااااعی مااانعک
میشود .شاادمانی ذهنای ساه مرلفاه دارد :رضاایت از
زناادگی ،عاطفااه مثباات و عاطفااه منفاای .رضااایت از
زندگی شاامل عشا و ازدوا و تفریحاات مایباشاد.
عاطفااه مثباات شااامل احساسااات و هیجانااات مثباات
ماننااد (لااذت ،شااع  ،خرسااندی و ااارور) ماایباشااد و
عاطفااه منفاای شااامل احساسااات و هیجانااات منفاای
ماننااد (گناااه ،شاارم ،امگیناای ،اضااطرا  ،نگراناای،
خشاام و تاانش) ماایباشااد (جانسااون و کروگاار،1
.)2112
2
واتسااون و تلگاان ( )1315عواطاا را بااه دو بعااد
عاااطفی پایااه تقس ایمبناادی ماایکننااد .یااک بعااد آن
عاطفااه منفاای اساات .باادین معناای کااه شااخص چااه
میاازان احساااس ناخرسااندی و ناخوشاانودی ماایکنااد.
عاطفااه منفاای یااک بعااد عمااومی از یاااس دروناای و
عدم اشتغال به کار لاذتبخاش اسات کاه باه دنباال
آن حالااتهااای خلقاای اجتنااابی از قبیاال خشاام ،ااام،
تنفاار ،حقااارت ،احساااس گناااه ،تاارس و عصاابانیت
پدید میآید .بعد دوم عاطفاه مثبات کاه یاک ویژگای
عاااطفی آگاهانااه (پیریااو و اساايکتور )2112 ،3اساات
که حالتی از انار ی فعاال ،تمرکاز زیااد و اشاتغال باه
کااار لااذتبخااش بااوده (ساالطانی زاده و همکاااران،
 )1310و شااامل احساسااات و هیجانااات مثباات ماننااد
لذت ،شاادی ،شاور و شاو و اارور اسات (جانساون
و کروگاار )2112 ،4عاطفااه مثباات و منفاای بیااانگر
ابعاااد اصاالی عاااطفی هسااتند (واتسااون و تلگاان،5
.)1315

1. Johson& Krueger
2. Watson& Tellagen
3. Perrewe& Spector
4. Johson, & Krueger.
5. Watson, & Tellagen.
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براسااااس پاااژوهش کاااالرک ،واتساااون و لیکاااا
( ،)1313سااطد عاطفااه مثباات هنگااام بیاادار شاادن
کامال پاایین اسات ،در طاول صابد باه سارعت باا
ماایرود و تااا بعاادازظهر بااهتاادری همچنااان بااا
میرود تا اینکاه باین  2تاا  3بعادازظهر باه او خاود
میرسد و ازآن پ باه سارعت در اواخار شا پاایین
میآیاد و باه ساطد پاایین اوایال صابد باازمیگاردد
(به نقل از سارا و شلدون.)2115 ,2
بررسی عاطفاه مثبات و منفای باهعناوان نشاانههاای
کااانشوری مثبااات و منفااای از اهمیااات باااا یی
برخاوردار اساات و یکای از عواماال پایشبیناای کننااده
رضاایتمندی در زناادگی بااهحساا ماایآیااد (بخشاای،
دایماای و آجیاال چاای .)1311 ،فردریکسااون)2111( 3
رباات افاازایش خالقیاات ،انعطااافپااذیری شااناختی،
کااارایی در تصاامیمگیااری و حاال مساائله را موجاا
میشود و از طریا تقویات سیساتم ایمنای در بهباود
ساااالمت جسااامانی نقاااش دارد .بعاااالوه در زمیناااه
سالمت روانی نیز نشاان داده شاده اسات کاه عاطفاه
مثباات ،باطاال کننااده عواط ا منفاای و خنثاایکننااده
ارااارات مخااار آن نیاااز اسااات (خاااو خااارام و
گلزاری)1331،
پ هیجاان یاا عاطفاه ناوعی واکانش اسات؛ یعنای
نوعی رفتاار و جنباه ی احساسای دارد یعنای ناشای از
یااک حاا و ادراک آن اساات (توجااه بااه تعریاا
احساااس از نآاار روانشااناختی نیااز ضااروری اساات).
ازآنجاکااه احساااس در انسااانهااا دارای جنبااههااای
خوشااایند یااا ناخوشااایند اساات .پاا عواطاا و
هیجااانهااا کااه رفتارهااای ناشاای از احساااسهااای
انسااان اساات .خااود دارای جنبااههااای خوشااایند و
ناخوشایند میباشاد؛ بناابراین تصاور ایانکاه عواطا
تنهااا دارای بااار خوشااایند اساات ،درساات نیس ات .بااا
چند مثاال از هیجاانهاا و عواطا باه ارار آنهاا در
زندگی مای پاردازیم .حالات هاایی مثال اام ،شاادی،
1. Clark, Watson, & Leeka
2. Sarah & Sheldon
3. Fredrickson

ارتباط هوش هیجاني و عواطف مثبت و منفي57 ...
خشااام ،عصااابانیت ،تااارس ،اضاااطرا  ،افساااردگی
همگاای حالااتهااای عاااطفی یااا هیجااانی اساات کااه
باهنااوعی عکا العماال رفتاااری را نیااز بااا خااود دارد.
پااژوهشهااا نشااان دادهانااد بااین عاطفااه مثباات بااا
رضااایت از زناادگی ارتبااا وجااود دارد (کاااپنز ،رالااو و
دیناار .)2111،4در مقاباال عاطفااه منفاای بااا تنیاادگی
ماازمن و پایاادار در ارتبااا اساات (اسااتيتو ،اوداناال،
مرموت و واردل.)2111،5
باار اساااس شااواهد نآااری و پژوهشاای ،افااراد دارای
عاطفه مثبت ،افرادی باا جهاتگیاری بارونگرایاناه و
خواهان لاذت ،پاادا  ،شاادمانی و مشخصاههاایی از
ایاان دساات هسااتند در مقاباال افااراد باعاطفااه منفاای،
تمایاال بااه خشااونت ،6تاارس 7و اضااطرا  8هسااتند
(ون یياارین2113 ،9؛ بااه نقاال از گاال پاارور و کرماای،
.)1331
در تحقیقاای کااه توساا مهانیااان خامنااه ( )1315در
زمینااه هااو هیجااانی و رضااایت زناشااویی کااه باار
روی  241نفاار از دبیااران زن شااهر تهااران کااه بااه
صااورت تصااادفی انتخااا شااده بودنااد بااا اسااتفاده از
ساایاهه هااو هیجااانی ساایبریا شاارین و مقیاااس
رضایت زناشاویی هودسان انجاام شاد نشاان داد کاه
با با باودن میازان هاو هیجاانی میازان رضاایت
زناشویی نیاز افازایش مای یاباد و تحلیال رگرسایون
موجااود نشااان داد کااه هااو هیجااانی بااه طااور
مااررری ماایتوانااد واریااان رضااایت زناشااویی را
تبیین کند .در تحقیا دیگاری کاه توسا چلبیاانلو و
گااودرزی ( )1313انجااام شااد رابطااه بااین شااادمانی
ذهناای و رضااایت زناشااویی زوجااین را موردبررساای
قرار داد که در همین راساتا تعاداد  41نفار از زوجاین
باااا اساااتفاده از پرسشااانامه  PANASو رضاااایت
زناشااویی انااری آزمااون شاادند .نتااای حاصاال از
4. Kuppens, Realo& Diener
5. Steptoe,O’Donnell, Marmot& Wardle
6. Hostility
7. Fear
8. Anxiety
9. Van Yperen
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تحلیاال رگرساایون نشااان داد کااه از ابعاااد شااادمانی
ذهنی دو بعد رضاایت از زنادگی باه صاورت مثبات و
عاطفااه منفاای بااه صااورت منفاای توساا رضااایت
زناشویی پیشبینی شدند.
در سااالهااای اخیاار کمااک بااه زو هااا باارای بهبااود
رواباا زناشااویی خااود بااا اسااتفاده از رو هااای
مختل ا درمااان موردتوجااه قرارگرفتااه اساات .زمااه
کمااک بااه زو هااا باارای حاال مشااکالت زناشااویی،
شناخت عوامل و علال ماررر بار نارضاایتی و رضاایت
زناشویی است .رضایت باا نارضاایتی زناشاویی تحات
تااأریر عواماال متعااددی ازجملااه نحااوه تفکاار ،ادراک
فاارد از خااود و دیگااران ،انتآااارات فاارد از زناادگی،
ویژگااایهاااای شخصااایتی و هیجاناااات قااارار دارد
(سیاروجی و همکاران.)2111 ،
رضااایت زناشااویی یااک مفهااوم کلاای اساات کااه در
وضعیت مطلو روابا زناشاویی احسااس مای شاود.
از طرفاای رضااایتمندی زمااانی اتفااا ماایافتااد کااه
رواباا زن و شااوهر در تمااامی حیطااههااا بهنجااار
گاازار شااود؛ بنااابراین باارای آسااانی در ساانجش،
همچناین عملیاااتی کاردن ایاان مفهاوم ،رضااایتمندی
زناشویی را به چهار بعد اساسای تقسایم کاردهاناد کاه
عبارتاند از:
جاذبااه :عبااارت اساات از جنبااهای از یااک شاای ،یااک
فعالیااات و یاااا یاااک شاااخص کاااه برانگیزانناااده
پاس هاای نزدیکای در دیگاران باشاد .تماایلی بارای
نزدیک شدن باه یاک شا  ،فعالیات یاا شاخص کاه
در رضااایت زناشااویی جاذبااههااای باادنی و جنساای
انسان مدنآر گرفته است (صالحی فدری.)1311 ،
تفاهم :ارتباا مبتنای بار پاذیر دوساویه ،راحات و
بدون تنش و دادااه خااطر کاه باین دو نفار برقارار
میشود (میراحمدی زاده.)1312 ،
نگاار  :نااوعی سااوگیری عاااطفی دروناای کااه عماال
یااک فاارد را تبیااین ماایکنااد .در اصاال ایاان تعری ا
دربرگیرنااده قصااد و نیاات فاارد اساات (میراحماادی
زاده.)1312 ،
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سرمایه گاذاری :منآاور از ایان عباارت آن اسات کاه
هر یاک از زو هاا بارای بهتار سااختن رابطاه و نیاز
خوشاااایندی طااارف مقابااال ،کارهاااایی را انجاااام
ماایدهنااد و یااا از انجااام آن خااودداری ماایکننااد.
بهبیاندیگر ،مقابلهباهمثال کاردن ،هنگاامیکاه رفتاار
طاارف مقاباال پااادا دهنااده اساات و خااودداری از
انجاااام عمااال متقابااال ،هنگاااامیکاااه رفتاااار وی
پادا دهنده نیست (صالحی فدری.)1311 ،
بااا توجااه بااه اهمیاات رضااایت زناشااویی پااژوهش
حاضاار باهاادف بررساای ارتبااا هااو هیجااانی و
عواط ا مثباات و منفاای باار رضااایت زناشااویی اجاارا
گردیاادت ا گااامی در جهاات پیشااگیری از اختالفااات
زناشااویی باشااد و بااا توجااه بااه هاادف مربوطااه ایاان
سرال مطر مایشاود کاه آیاا همسارانی کاه هاو
هیجاانی بااا دارنااد و یااا از عواطا مثباات بیشااتری
بهاارهمنااد هسااتند رضااایت بیشااتر و آنهااایی کااه
عاطفااه منفاای بیشااتری را تجربااه ماایکننااد رضااایت
کمتااری در زناشااویی تجربااه ماایکننااد؟ بااه همااین
جهت سرا ت زیر را پیش رو خواهیم داشت:
فرضااایه اول :هاااو هیجاااانی باااا رضاااایتمندی
زناشویی همبستگی مثبت دارد.
فرضاایه دوم :عواطاا مثباات بااا رضااایت زناشااویی
همبستگی مثبت دارد.
فرضاایه سااوم :عواط ا منفاای بااا رضااایت زناشااویی
همبستگی منفی دارد.
فرضاایه چهااارم :هااو هیجااانی و عواط ا مثباات و
منفی با رضایت زناشویی رابطه دارد.
روش
رو پااژوهش از نااو همبسااتگی بااود و جامعااه
آماااری ایاان تحقیاا شااامل کلیااه معلمااان اداره
آموز وپرور شهرساتان تکاا باود کاه باا توجاه
بااه جاادول مورگااان تعااداد  231نفاار از دبیااران و
آموزگااااران کاااه در ساااال تحصااایلی  34-35باااه
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تاادری اشااتغال داشااتند بااه صااورت تصااادفی ساااده
انتخا شدند و در پژوهش شرکت کردند.
پرسشتتنامه هتتکش هیجتتانا بتتار-اون :ایاان
پرسشنامه توس اولین مقیاس هو هیجانی باار -آن
در سال  1311با طر این سرال که چرا بعضای ماردم
نسبت به بعضی دیگر در زندگی موف ترند آااز گردید.
در این سال مرل مفهوم تعری و انادازهای از هاو
ایر شناختی (بار -آن )1330 ،1311 ،ارائه فرد و پا
از  10سال تحقی اولین مقیاس هو هیجانی ساخته
شد .مقیاس هو هیجاانی او دارای پان مقیااس یاا
جنبااه (مهااارتهااای درون فااردی ،مقابلااه بااا فشااار،
سازگاری و خل کار) و پانزده خرده مقیاس است( .باه
نقاال از مخبریااان .)1312 ،ایاان پرسشاانامه دارای 31
سرال است که نخستین پرسشنامه فرا فرهنگی ارزیابی
هو هیجانی است .این آزمون در سه مرحله در ایران
اجراشده و پ از انجام برخی تغییرات در ماتن اصالی
پرسشنامه ،حذف یا تغییر بعضی سرا ت و تنآیم مجدد
سرا ت هر مقیاس ،پرسشانامه از  110سارال باه 31
سرال تقلیل یافت؛ و در مورد کیفیت روانسنجی آن نیز
اقدامات زم به عمل آمد که در سومین مرحلاه اجارا،
تحلیل اطالعات در حیطههای زیر انجام گرفت( .راحله
سموعی .)1312 ،میزان آلفای کرونبا برای کل آزمون
 %33گزار گردید این میزان (آلفای محاسبهشاده در
مرحله سوم) با آلفای محاسبهشده در مرحله دوم آزمون
یکسان بهدستآمده اسات؛ و پایاایی آزماون باه رو
اجرای فرم موازی یا همتا که به صاورت هامزماان باا
اجرای آزمون هو هیجانی مصاحبهای ساازمانیافتاه
در رابطه با میزان و تنو هیجانات ،عواط ویژگیهای
فردی و احساسی از گروه مطالعه بهعملآمده سعی شد
سرا ت مصاحبه طوری طراحای گاردد کاه در زمیناه
هو ایر شناختی افرادی (بعاد عااطفی ،اجتمااعی و
شخصیتی آن ها) اطال مناسبی به دسات آیاد .بعاد از
اجااارای دو فااارم (مصااااحبه و آزماااون) پرسشااانامه
نمرهگذاری گردید( .سموعی.)1312،

ارتباط هوش هیجاني و عواطف مثبت و منفي59 ...
مقیتتاـ اهفتته م بتت و منفتتا (:)PANAS
مقیاااس کوتاااه شااده عاطفااه مثباات و منفاای پاناااس
(واتسون ،کالرک و تلگن )1311 ،شاادمانی و لاذت را
میسنجد .مقیاس پاناس شامل  21ماده خاود گازار
است که شدت عاطفه مثبت و منفی فرد را میسانجد.
 11ماااده عاطفااه مثباات و  11ماااده عاطفااه منفاای را
میسنجد .واتسون و همکاران ( )1311اعتبار پانااس را
از بررسی رابطه میان زیر مقیاس عاطفه مثبت با دیگار
مقیاسهای عاطفه مثبت ( rs=0/50تا  )rs=0/90و
 p<0/05به دست آورد .پایایی بارای عاطفاه مثبات
 1/21و باارای عاطفااه منفاای  1/01گاازار کردنااد
همچنین پایایی و اعتبار این پرسشنامه توسا مطلا
زاده ( )1312موردمحاسبه قرارگرفته است .برای تعیاین
اعتبار مالک این پرسشنامه با پرسشنامه رضایت زندگی
به ترتی برای عاطفه مثبت  1/20و برای عاطفه منفی
 )p<0/01( -1/20به دست آورده است و پایایی ایان
پرسشنامه با استفاده از رو آلفاای کرونباا محاسابه
گردید که معادل  1/15است که نشانگر پایایی مطلو
این پرسشنامه میباشد.
پرسشنامه شادص رضای زناشتکیا ()IMS
هکاسن :این شااخص  25سارال دارد کاه دارای دو
«نمره بر » است .نمرات کمتر از ( 31 )± 5که نشانه
عدم مشکالت بالینی در زمینه رضایت زناشویی اسات؛
و نماارات بیشااتر از  ,31د لاات باار وجااود مشااکالت
قابل مالحآهای در این رابطه است .دومین نمره بار
 01است ،نمارات باا تر از  ,01تقریباا همیشاه نشاانه
مشکالت شدید زناشاویی و نارضاایتی عماده در ایان
زمینه است .اعتباار ایان شااخص بار اسااس محاسابه
ضری آلفای کرونباا  1/32اسات .ایان شااخص باا
ضری همبستگی  ،1/32از اعتباار کوتااهمادت خاوبی
برخوردار است و با آزمون «ساازگاری زناشاویی ک-
وا س» ،همبستگی معناداری را نشان میدهد .پاس ها
به صورت هفت درجهای و ترتیبی میباشد (باه نقال از
رنایی.)1303 ،
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یافتهها
بااار اسااااس نتاااای باااهدساااتآماااده از آزماااون
کولمااوگروف-اساامیرنوف در جاادول ( )1ازآنجاااییکااه
هو

مقاااادیر معنااااداری همگااای باااا تر از مقااادار 1/15
میباشند توزیاع نرماال اسات و از آزماون پارامتریاک
میتوان استفاده کرد.

تدول  .1دزمکن گکلمکگروف-اسمیرنف
کولموگروف-اسمیرنوف ()z
هیجانی
معناداری ()si g

عاطفه مثبت
عاطفه منفی
رضایت زناشویی

کولموگروف-اسمیرنوف ()z
معناداری ()si g
کولموگروف-اسمیرنوف ()z
معناداری ()si g
کولموگروف-اسمیرنوف ()z
معناداری ()si g

1/221
1/111
1/344
1/154
1/334
1/150
1/231
1/101
n=290

فرضیه اول :هو هیجاانی باا رضاایتمندی زناشاویی
همبستگی مثبات دارد .هماانطاور کاه در جادول ()2
مشاهده میشود بین هو هیجانی و رضایت زناشویی
رابطه مثبت معناداری وجود دارد .درنتیجه فرضایه اول
تائید میشود ( p<0/01و .)r+0/58
فرضاایه دوم :عواطاا مثباات بااا رضااایت زناشااویی
همبستگی مثبت دارد .جدول ( )2بیانگر این اسات کاه
بین عواط مثبات و رضاایت زناشاویی رابطاه مثبات
بسیار معناداری وجود دارد .پ طب یافتاههاا فرضایه

دوم مورد تائیاد قارار مایگیارد ( p<0/01و
.)+0/75
فرضاایه سااوم :عواط ا منفاای بااا رضااایت زناشااویی
همبستگی منفی دارد .باز هام بار اسااس یافتاه هاای
جدول ( )2مشاهده میشود که بین عواطا منفای باا
رضایت زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .پ
فرضیه سوم نیز تائیاد مای شاود ( p<0/01و r-
.)0/66
فرضیه چهارم :هو هیجانی و عواط مثبت و منفای
با رضایت زناشویی رابطه دارند.

تدول  .2همبگتها متغیرهای پژوهش
رضایتمندی
1
همبستگی
رضایتمندی معناداری
231
حجم نمونه
*+1/511
همبستگی
هو هیجانی معناداری 1 /111
231
حجم نمونه
**+1/052
همبستگی
عاطفه مثبت معناداری 1/111
231
حجم نمونه
*-1/222
همبستگی
عاطفه منفی معناداری 111.
231
حجم نمونه

r
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همانطور که در جدول ( )3مشاهده میشود طب نتای
حاصاال از رگرساایون بااا رو ورود مکاارر ضااری
همبستگی چندگاناه بارای ترکیا خطای متغیرهاای

هو هیجانی و عاطفه مثبت و عاطفه منفی با رضایت
زناشویی در سطد معناداری  p<0/0001برابر باا
 r= 1/122و  sr=1/212میباشد.

تدول  .3شادص رگرسیکن و ضریب همبگتها چندگانه نمرات هکش هیجانا
متغیر

همبستگی

1
2

1/511 A
1/005 B

3

1/122 C

و اهفه م ب و اهفه منفا با رضای زناشکیا
برآورد تغییرات مجذور معناداری تغییر آزمون
خطای
مجذور
مجذور
دوربین
مجذور
همبستگی
رگرسیون
همبستگی
همبستگی
واتسون
همبستگی
چندگانه
تعدیلشده
1/111
1/330
12/23424
1/335
1/330
1/111
1/223
3/10343
1/530
1/211
1/212

1/203

با توجه به جدول شماره ( )4معاد ت خطی رگرسایون
برای هر یک از متغیرها قابلبررسی میباشد که در این
جدول در ساتون ضارای ایراساتاندارد مقاادیر رابات
معادله و ضری هر یک از متغیرها بهدستآمده است و
باارای هااو هیجااانی معادلااه رگرساایون بااه شااکل
 y=0/376x+152/377اساات کااه بااا توجااه بااه
ضری  xمیزان شی این خ حاکی از پاایین باودن
میزان پیشبینی رضایت زناشویی دارد معادله رگرسیون
برای عاطفه مثبت به شکل y=1/786x+89/055
اساات کااه بااا توجااه بااه شاای ایاان معادلااه ()1/012
متغیر

مقدار رابت
هو هیجانی
مقدار رابت
عاطفه مثبت
مقدار رابت
عاطفه منفی

1/12212

1/353
1/111
1/112
N=290, p<0/001
متغیر هو هیجانی A:
متغیر هو هیجانی و عاطفه مثبت B:
متغیر هو هیجانی و عاطفه مثبت و عاطفه منفیC:

پیشبینی مناسابی از رضاایتمنادی خواهاد داشات و
سرانجام معادله رگرسیون برای عاطفه منفی به شاکل
 y=-1/492x-14/232است که با توجه به شای
ایاان معادلااه ( )-1/432عاطفااه منفاای هاام سااهم
قابل مالحآهای در پایش بینای رضاایتمندی زناشاویی
خواهد داشت؛ و از نآر اهمیت عاطفه مثبات باا تر از
سایر متغیرها قرار می گیرد و هو هیجانی پایینترین
پیش بینبین سه متغیر میباشد

تدول  .4ضرایب استاندارا و غیراستاندارا رگرسیکن برای متغیرهای پژوهش
مجذور
همبستگی
ضری استاندارد
ضرای ایراستاندارد
همبستگی
خطای استاندارد
B
152/300
1/302
13/155
1/012
14/232
1/432

11/133
1/131
1/123
1/111
3/333
1/132

معناداری

1/111
1/511

1/511

1/222

1/052

1/353

1/222

1/33
1/52
1/43

1/111
1/111

N=290, p<0/001
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بحث و نتیجهگیری
یکاای از اهااداف در ایاان پااژوهش بررساای رابطااه
هااو هیجااانی و عواط ا مثباات و عواط ا منفاای
با رضایت منادی زناشاویی باود .نتاای نشاان داد کاه
هو هیجانی قاادر اسات باه تنهاایی  33درصاد از
تغییرات زناشویی را پایشبینای نمایاد (جادول  )3کاه
ایاان یعناای در زوجیناای کااه هااو هیجااانی بااا تر
است ،میزان رضاایت زناشاویی نیاز بیشاتر مایباشاد.
این یافتاه هاا باا یافتاه هاای مهانیاان خامناه ()1311
کااه بااه بررساای رابطااه هااو هیجااانی و رضااایت
زناشااویی دبیااران متأهاال شااهر تهااران پرداخاات،
مطابقاات داشاات بااهطااوریکااه وی عنااوان نمااود بااا
افاازایش نمااره هااو هیجااانی ،میااانگین نماارات
رضااایت زناشااویی نیااز افاازایش ماای یابااد .همچنااین
ایاان یافتااههااا بااا نتااای دوکانااهای فاارد ،عباساای،
ساالطان تبااار ،صاادیقی ،نااوروزی ( )1334کااه رابطااه
هااو هیجااانی بااا رضااایت زناشااویی در میااان
دانشااجویان متأهاال را بررساای کردنااد هماهناا
اسااات و همچناااین باااا یافتاااههاااای سااایاروچی و
همکااااران ( ,)2111سااالیمانیان و محمااادی ()1311
نیز همسو است .در تبیاین و توضاید ایان نتاای بایاد
گفاات کااه سااطد هااو هیجااانی یااک فاارد در
سالمت و رشاد عقلای وی ساهم باه سازایی دارد ،در
نتیجاه هاو هیجااانی موفقیات در زنادگی را تبیااین
میکند (سالووی و همکاران.)2111,
از سااوی دیگاار در تحقیا حاضاار مشاااهده شااد کااه
بین عاطفه مثبات باا رضاایت زناشاویی رابطاه مثبات
و بااین عاطفااه منفاای بااا رضااایت زناشااویی رابطااه
منفاای وجااود دارد .نتااای حاصاال نشااان داد کااه
عاطفااه مثباات ماایتوانااد بااه میاازان  22درصااد از
تغییرات واریاان رضاایت زناشاویی را افازایش دهاد
یعنی به همراه هاو هیجاانی مایتوانناد  21درصاد
از تغییاارات رضااایت زناشااویی را پاایشبیناای کننااد
(جدول  )3و اما کااهش عاطفاه منفای نیاز مایتواناد
میاازان رضااایت زناشااویی را افاازایش دهااد کااه باار
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اساس یافتههاا کااهش مقاادیر ایان متغیار مایتواناد
باه میاازان  1درصااد از واریااان رضااایت زناشااویی را
افاازایش دهااد یعناای طباا (جاادول  )3باار اساااس
تحلیل رگرسیونی موجود ساه متغیار هاو هیجاانی
و عاطفه مثبت و عاطفاه منفای مایتوانناد  21درصاد
از واریاان رضااایت زناشااویی را تبیااین و پاایشبیناای
کنند.
نتای حاصل از این پژوهش باا یافتاه هاای حاافآی و
جامعی ناژاد کاه باه بررسای رابطاه عواطا مثبات و
منفی با رضاایت زناشاویی در کارکناان شارکت ملای
حفاااری خوزسااتان پرداختااه بودنااد هماااهنگی دارد.
همچنااین بااا یافتااههااای جانسااون و کروگاار (،)2112
چلبیاااانلو ( ،)1312مطلااا زاده ( )1312همخاااوانی
دارد .شااادمانی ذهناای مفهااوم وساایعی اساات کااه
تجرب اه هیجانااات مطلااو  ،سااطو پااایین هیجانااات
منفاای و رضااایت بااا در زناادگی را در باار میگیاارد
(جانسااون و کروگاار .)2112 ،شااادمانی ذهناای دارای
سااه مرلفااه اساات کااه شااامل رضااایت از زناادگی و
عاطفه مثبات و عاطفاه منفای مایباشاد .هار یاک از
ایاان مرلفااههااا بااه مرلفااههااای فرعاایتاار تقساایم
ماایشااوند .مااثال رضااایت شااامل عشاا و ازدوا ،
عاطفه مثبات شاامل لاذت و محبات و عاطفاه منفای
شااامل گناااه و شاارم ماایشااود .هرچااه عاطفااه مثباات
کمتر و عاطفه منفی بیشاتر باشاد زوجاین پریشاانتار
و ناراضاایتاار خواهنااد بااود و بااالعک  .پ ا عاطفااه
مثبااات کاااه هماااان احساساااات و حاااا ت مثبااات
می باشاد بار رضاایت زنادگی تاأریر خواهاد داشات و
باعااث افاازایش آن خواهااد شااد و عاطفااه منفاای کااه
همااان احساسااات و حااا ت منفاای اساات تااأریری
منفی بار رضاایت زناشاویی خواهاد داشات؛ بناابراین
باار اساااس یافتااههااای پااژوهش حاضاار پیشاانهاد
میشود:
بااا توجااه بااه اهمیاات هااو هیجااانی باار روی
رضااایتمندی زناشااویی ،دورههااای آموزشاای مناساابی
برای زوجین قبل از ازدوا در نآر گرفته شود.
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ازآنجهاات کااه هااو هیجااانی مساائلهای اکتسااابی
است و می تواند آموختاه شاود بناابراین برناماه ریازان
آموزشی توجه بیشاتری باه ایان امار داشاته باشاند و
از طریاا رسااانههااای جمعاای بااه آمااوز ایاان
مهارتها همت بگمارند.
با توجه باه اهمیات عواطا مثبات و عواطا منفای
در افاازایش و کاااهش میاازان رضااایتمندی زناشااویی
از طریا برگاازاری دورههااایی ،افااراد را آگاااه ساااخت
که اگرچاه ایان عواطا گارایش باه پایاداری دارناد
اما از طری تحات کنتارل درآوردن برخای از عوامال
زنااادگی مانناااد قدرشناسااای ،بخشاااش ،فراموشااای
باادیهااای دیگااران ،اسااتفاده از ساابکهااای تبییناای
عااام در موفقیااتهااا و ساابک تبییناای خااا در
شکست ها ،ایجاد امیاد باه آیناده در فارد ،جایگاذاری
خوشاانودی بااهجااای لااذتگرایاای مطل ا  ،ماایتااوان
عواطا ا مثبااات را افااازایش و عواطا ا منفااای را
کاهش داد.
منابع:
بخشی ،. ،دائمی ،ف و آجیل چی .)1311( . ،ویژگیهای
روانسنجی مقیاسهای عاطفه مثبت و عاطفه منفی در یک
نمونه ایرانی .فصلنامه روانشناسی ایرانی ،شماره -21:351
343
بهادری ،ف ،.فاتحی زاده ،م ،.احمدی ،س ،.مولوی ،و بهرامی،
ف .)1331( .تأریر آموز مهارتهای ارتبا همسران بر
کاهش تعارگهای زناشویی زو های متعارگ متقاضی
طال  .پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاور ،شماره
53-1،01
رنایی .)1303( . ،مقیاس سنجش خانواده و ازدوا  .تهران،
انتشارات بعثت.
چلبیانلو ،و گودرزی ،م .)1313( . .بررسی رابطه بین شادکامی
ذهنی و رضایت زناشویی زوجین .اولین کنگره سراسری
آسی شناسی خانواده در ایران .تهران ،دانشگاه شهید
بهشتی.
حافآی ،ف و جامعی نژاد ،ف .)1311( .رابطه بین عش  ،عاطفه
مثبت ،عاطفه منفی و سبک های دلبستگی با رضایت
زناشویی در کارکنان شرکت ملی حفاری خوزستان ،یافته
های نو در روانشناسی اجتماعی ,شماره .41-52 ,11

ارتباط هوش هیجاني و عواطف مثبت و منفي63 ...
خو خرام ,ن و گلزاری ،محمود .)1331( .ارربخشی آموز
افزایش عاطفه مثبت بر میزان رضایت زناشویی و سبک
دلبستگی در دانشجویان متأهل .مطالعات روانشناختی،
دوره  ،0شماره .23-43 :3
دوکانهای فرد ،ف ،.عباسی ،س ،.سلطان تبار ،محدره و صدیقی،
ن .)1334( .بررسی رابطه هو هیجانی با رضایت زناشویی
در میان دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
جنو  .فصلنامه مشاوره و رواندرمانی ،شماره .04- 11 ،14
سلطانی زاده ،م ،.و ملک پور ،م و نشا دوست .)1310( . .
رابطه لذت جسمانی و عاطفه مثبت و منفی در دانشجویان
دانشگاه اصفهان .مطالعات روانشناختی ،دوره  ،4شماره
.31-1:42
سموعی ،ر .)1312( .پرسشنامه هو هیجانی بار-اون (فرم 31
سرالی) .موسسه تحقیقاتی علوم رفتاری سینا (روان تجهیز).
سلیمانیان ،آ و محمدی ،آ .)1311( .بررسی ارتبا بین هو
هیجانی و رضایت زناشویی .پژوهشنامه تربیتی ،شماره ،13
.131- 151
سیاروجی ،. ،فورگاس ،و مایر .)1312( . ،هو هیجانی در
زندگی روزمره .ترجمه :نوری امام زادی ،اصغر و نصیری،
حبی اله .اصفهان ،انتشارات نوشته ،چاپ اول.
شاهی ،ا ،.افاری ،و قاسمی .)1331( . ،ارتبا بین سالمت
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