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Abstract
Aim of this study was to investigate the comparison of emotional
intelligence and positive affection for spouse in married
individuals with early and late marriage. Method was
comparative with regard to data collection. Regarding the
statistical society, all couples were referred to Tehran's Welfare
Advisory Clinics and the Specialized Advisory Center for Advice
on Matrimonial Matters. Based on the latest available statistics of
560 couples, 225 couples were selected as sample size. The
sampling method was available in a class that was available in
proportion to the size of the population. To measure the variables
used in the research, two emotional intelligence questionnaires
and a positive feeling questionnaire were used. Results of the
study indicated that the t values obtained for the comparison of
the mean of each dimension of emotional intelligence between
married individuals with early marriage with late marriage
married at the alpha level of 0.01 (two domains) 1) is bigger and
there is a significant difference between the early and late
marriage of married people in terms of emotional intelligence and
each dimension. And married people with late marriage in all
aspects of emotional intelligence have a higher average than
married married ones. So the assumption of the research was
confirmed. There was a difference between a positive affection
for a spouse among married couples with early marriage with
married couples late in marriage. Also, there is a significant
difference between the married and the early and late marriages in
terms of positive feelings of change, and married people with a
late marriage had a higher than average marriage in the positive
sense of an early marriage, so the assumption was confirmed.
Conclusion: There is a difference between emotional intelligence
and its dimensions among married couples with early marriages
with married couples late in marriage, and there is a difference
between the positive feelings of married women and their early
marriage with married couples late in marriage.
Keywords: emotional intelligence, positive emotion, early
marriage, late marriage.

1

مینا انصاری

، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار،کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی
 ایران،گرمسار
)مجتبی صداقتی فرد (نویسنده مسئول
 ایران، گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار،گروه علوم اجتماعی

sedaghati_fard@yahoo.com
چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه هوش هیجانی و احساس مثبت به همسر در
 روش علی مقایسهای و.افراد متأهل با ازدواج زودهنگام و دیرهنگام انجام شد
کهای مشاوره تهران
 جامعه آماری شامل تمامی زوجین مراجعه کننده به کلینی

 زوج به عنوان حجم522، زوج560  بر اساس آخرین آمار موجود از میان.بود
 متناسب با، روش نمونه گیری از نوع طبقهای در دسترس.نمونه انتخاب شدند
حجم جامعه انتخاب شدند و به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش
 یافتهها.از دو پرسشنامه هوش هیجانی و پرسشنامه احساس مثبت استفاده شد

 بدست آمده برای مقایسه میانگین هر یک از ابعاد هوشt نشان داد که مقادیر
هیجانی بین افراد متأهل با ازدواج زود هنگام با متأهلین ازدواج دیر هنگام در

) بزرگتر بوده و بین افراد1/69(  جدولt  (دو دامنه) از مقدار0/ 01 سطح آلفای
متأهل با ازدواج زود هنگام و دیرهنگام از نظر متغیر هوش هیجانی و هریک از
 همچنین. بنابراین فرض تحقیق تأیید شد،ابعاد آن تفاوت معنی داری وجود دارد

بین افراد متأهل با ازدواج زود هنگام و دیرهنگام از نظر متغیر احساس مثبت
تفاوت معنی داری وجود دارد و افراد متأهل با ازدواج دیرهنگام در احساس مثبت
،از میانگین باالتری نسبت به متأهلین ازدواج زودهنگام برخوردار بودند بنابراین
 که هوش هیجانی و اشخاص آن در افراد: نتیجه گیری.فرض یاد شده تأیید شد
 بیشتر است و احساس،متأهل با ازدواج زود هنگام از متأهلین ازدواج دیر هنگام
،مثبت به همسر در افراد متأهل با ازدواج زود هنگام از متأهلین ازدواج دیر هنگام
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.باالتر است

،  ازدواج زودهنگام،  احساس مثبت،  هوش هیجانی:کلید واژهها
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ِی متوسط ،موفقتر از کسانی هستند
دانیل گلمن معتقد است ،هوش عاطفی باال تبیین میکند که چرا افرادی با ضریب هوش ِی
ِت افرادی بر آید که
یتواند بخوبی از عهده توضی ِحِح سرنوشت متفاو ِت
که نمرههای باالتری از " "IQدارند .ضریب هوشی نم 
فرصتها ،شرایط تحصیلی و چشماندازهای مشابهی دارند .در دهه  ۱۹۴۰وقتی نود و پنج دانشجوی دانشگاه هاروارد را،
یعنی دورانی که دانشجویان دانشگاههای شرق آمریکا را افرادی با هوش بهرهای متنوعتر از امروز تشکیل میدادند؛ تا سنین
میان سالی مورد بررسی قرار دادند ،چنین دیدند که افرادی که باالترین نمرههای تحصیلی را داشتند از نظر میزان حقوق
فتر خود موفقتر نبودند .آنان حتی از نظر میزان رضایت از
یهای ضعی 
دریافتی ،بهرهوری و موفقیت شغلی از همدورها 

زندگی شخصی یا رضایت از روابط دوستانه ،خانوادگی و عشقی نیز وضعیتی برتر نداشتند اصطالح هوش عاطفی برای

اولین بار در دهه  ۱۹۹۰توسط دو روانشناس به نامهای جان مایر 2و پیتر سالووی 3مطرح شد .آنان اظهار داشتند ،کسانی که
از هوش هیجانی برخوردارند ،میتوانند عواطف خود و دیگران را کنترل کرده ،بین پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز
گذارند و از اطالعات عاطفی برای راهنمایی فرایند اندیشه و اقدامات شخصی استفاده کنند دانیل گلمن صاحب نظر علوم
رفتاری و نویسنده کتاب کار کردن به وسیله هوش هیجانی اولین کسی بود که این مفهوم را وارد عرصه سازمان نمود.
گلمن هوش هیجانی را استعداد ،مهارت و یا قابلیتی دانست که عمیقًاًا تمامی تواناییهای فردی را در دایره خود دارد.

(برادبری ،تراس  ،5002 ،4ترجمه گنجی.) 1391 ،

هوش عاطفی ،هوش احساسی یا هوش هیجانی 5شامل شناخت و کنترل عواطف و احساسات خود است .به عبارت دیگر،

یکند :مؤلفه شناختی ،مؤلفه
شخصی که  EQباالیی دارد ،سه مؤلفه هیجانها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق م 
ِی باالتر ،توان
فیزیولوژیکی و مؤلفه رفتاری ،متو ِنِن علم مدیریت بر این باورند که رهبران و مدیران ،با هوشهای هیجان ِی
یدهد کارکنانی که دارای وجدان کاری و
ِت سازما ِنِن تحت کنترلشان دارند .یافتههای جدید نشان م 
بیشتری برای هدای ِت
یاند ،در مقایسه با کارکنان مشابهی که از هوش
احساس وظیفه شناسی باالیی هستند ،اما فاق ِدِد هوش هیجانی و اجتماع 
هیجانی باالیی برخوردارند ،عملکرد ضعیفتری دارند (حبیبی ،رجبی ،و تریمانی.) 1390 ،
یتوانند عواطف
ِت پژوهشی برخی دانشمندان این اینگونه بر میآید که ،کسانی که از هوش هیجانی برخوردارند م 
از مقاال ِت
ِت عاطفی برای راهنمایی
خود و دیگران را کنترل کرده ،بی ِنِن پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز گذارند و از اطالعا ِت
تها و
فراین ِدِد تفکر و اقدامات شخصی استفاده کنند .هوش هیجانی ،اصطال ِحِح فراگیری است که مجموعه گستردهای از مهار 
یشود که فراتر از
تهای درون فردی و بین فردی گفته م 
خصوصیات فردی را دربرگرفته و به طور معمول به آن دسته مهار 
تهای فنی یا حرفهای است (امیری نیا.) 1393 ،
شهای پیشین ،چون بهره هوشی و مهار 
دایره مشخصی از دان 
1

)- Intelligence quotient | IQ
- John Mayer
3
- Peter Salove
4
- Bradbury, Terrace
5
- Emotional intelligence | EQ
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متوسط سن ازدواج در اواخر قرن سیزدهم تا اوایل قرن شانزدهم ،حدود  ۲۵سالگی بودهاست .نقش ازدواجهای ثبت شده و
قوانین مربوط به ازدواج ،به عنوان بخشی از اصالحات پروتستان ،به تصویب دولت رسید .این اصالحات نگاه مارتین لوتر را
یکرد که ازدواج «امری دنیوی» است در قرن هفدهم ،بسیاری از کشورهای اروپایی پروتستان ،دچار درگیری با
منعکس م 
دولت در امر ازدواج ،بودند .در سال  ، ۲۰۰۰متوسط سن ازدواج در گسترًهًه  ۲۵ - ۴۴سالگی برای مردان و  ۲۲ - ۳۹سالگی

برای زنان بود .در انگلستان در سال  ، ۱۷ ۵۳اعتبار ازدواج با رضایت و اجماع ،تحت قانون تصویب شدًهًه  ،1در کلیسای

یشد این عمل الزامات خاصی همچون ،حضور شاهدان در مراسم ،را برای ازدواج به وجود میآورد
آنجلیکا ،تعیین م 
یباشد و در
(شعیبی .) 1392 ،تحقیقات نشان داده است که ازدواج و زندگی زناشویی یک بافت سرشار از عاطفه م 
یشود .به عبارت
یهای هیجانی زیادتری دیده م 
ازدواجهایی که زوجین با یکدیگر در تعارض و تضاد باشند ،برانگیختگ 
دیگر ،بیشتر تعارضها و اختالفات بین زوجین به دلیل برانگیختگیهای هیجانی صورت میگیرد و همچنین افراد در توانایی
جها آشکارا نسبت به عالئم
دریافت و تشخیص دقیق عواطف خود و دیگران با یکدیگر تفاوت دارند مث ًالًال بعضی از زو 
یتوجه هستند و آنان را نادیده میگیرند یا آمادگی سوء تعبیر و عدم تشخیص صحیح این عواطف را
هیجانی همسرشان ب 
شهای
یکنند .پیش بینی هیجانات و واکن 
دارند .حالت غمناکی یا اندوه همسر خود را به عنوان عصبانیت و خشم تفسیر م 
یتوان به قلب تشبیه کرد
مشکل ساز زن و شوهرها ،نقش مهمی در اصالح زندگی زناشویی آنها دارد زندگی زناشویی را م 
یشوید که فردی در
یشود .وقتی متوجه م 
اولین گام برای پیشگیری از حمله قلبی تعیین عواملی است که باعث حمله قلبی م 
ناحیه سینه درد دارد ،کلسترول خون او باال است یا تصلب شرایین دارد حدس خواهید زد که او بیمار است .به همین شکل
یتوان مسیر غم انگیز یک ازدواج غمبار را تعیین کرد و اشکال کار زن و شوهرها و دلیل آن را کشف کرد( .ابراهیمی و
م 
جان بزرگی.) 387 1 ،
ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینیاست که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف
برقرار م 
یتواند منجر به زایش فرزند شود .در برخی از کشورهای جهان ،ازدواج
یشود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و م 
سگرایان ،یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد .مردمشناسان برای اینکه تنوع
همجن 
وسیع َاَاعمال زناشویی مشاهده شده از سوی فرهنگ را در نظر بگیرند چندین تعریف رقابتی از ازدواج پیشنهاد کردهاند .

یکند :ارتباط
تمارک در کتابش با عنوان «تاریخ ازدواج انسان (  ») ۱۹۲۱ازدواج را به این صورت تعریف م 
ِاِادوارد وس 
مدوام تر و ماده گذشته از عمل زادآوری محض تا بعد از تولد فرزنداول » .او در کتاب آینده ازدواج در تمدن
پردوام یا ک 
نگونه تعریف میکند »:رابطه یک یا تعداد
وسترن «تعریف پیشینش را رد میکند و در عوض بطور موقت ازدواج را ای 
بیشتری مرد با یک یا تعداد بیشتری زن که بوسیله عرف یا قانون پذیرفته شدهاست«(مزلو ،5002 ،ترجمه رویگران.) 1390 ،
جها کمتر و بی
نتیجه تحقیقات جدید نشان میدهد که از دهه هشتاد میالدی به بعد میل به تجرد در افراد بیشتر شده ازدوا 
یکردند
دوام تر شدهاند (گوف .) 2013 ،همچنین نتیجه تحقیقات ثابت میکنند که برخالف باورهای قدیمی که اظهار م 
افراد متأهل نسبت به مجردها از سالمت و حس خوشبختی بیشتری بهرهمندند دیگر مطلقًاًا صحت ندارد و در مواردی حتی
- Lord Hardwich
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یتوان به آزادی بیشتر در افراد
لها دارند .از دالیل اظهار شده برای این مسئله م 
مجردها خوشبختی و سالمت بیشتری از متاه 
نطور فشار باال بر روی متاهلها اشاره کرد .به بیان دیگر زیست مشترک در دنیای مدرن دستخوش تغییرات
مجرد و همی 
جدی و گام به گام میشود و دیگر بسان قدیم نمیباشد .چکیده این تحقیقات ثابت کرد که در عصر جدید فردیت با
شهای جدیدی را بوجود خواهد آورد .عامل دیگری که برای توضیح
زندگی مشترک در اصطکاک خواهد بود و چال 
تهای فردی دچار
علت سالمتر و خوشبختر بودن مجردها در برابر متأهلین اظهار شده این است که انسان در موقعی 
شها و محاسبات ذهنی
دغدغههای ذهنی کمتری است؛ ولی در زمان قرار گرفتن در یک جمع به خاطر افزایش کشمک 
برای تعدیل و نعیین رفتار آدمی در قبال طرف مقابل آشفتگی ذهنی افزایش مییابد (کورواوی.) 2010 ،1

سن ازدواج ،سن تمایل است و چنین برمیآید که در صورت نیاز اگر ترک آن موجب گناه شود ،ازدواج واجب میشود.
اما در جوامع امروزی سن ازدواج از سن بلوغ جسمی فاصله گرفته است و این شروع بسیاری از مشکالت است .قرآن کریم
یداند و از آن با تعبیر بلوغ نکاح یاد میکند .روایات ائمه و تفاسیر مختلف نیز بر همین موضوع صحه
بلوغ را سن ازدواج م 
یگذارند؛ به طوری که شیخ طوسی سن ازدواج را سن توانایی جنسی و رغبت به تأهل میداند .یعنی سن ازدواج ،سن
م 
تمایل است و چنین برمیآید که در صورت نیاز اگر ترک آن موجب گناهشود (حسینی شیرازی.) 1390 ،
یشود .اما در جوامع امروزی سن ازدواج از سن بلوغ جسمی فاصله گرفته است و این شروع بسیاری از
ازدواج واجب م 
مشکالت است .در عمل هم نزدیک شدن سن ازدواج به مرز دهه سوم زندگی ،پیامدهای رفتاری و روانی تلخی برای
شها در این باره از رابطه افزایش سن ازدواج و رواج تجرد با مفاسد و آسیبهای
جامعه امروزی به دنبال دارد .پژوه 
یدهند .چرا که از منظر روانشناسی،
بنظران مکرر در این باره هشدار م 
یکنند و جامعهشناسان و صاح 
اجتماعی حکایت م 
بهای فردی و اجتماعی است (مردانی.)5 139 ،
تجرد طوالنی مدت ریشه بسیاری از آسی 
در همین راستا در تحقیقاتی که عاصمی و حسینی یزدی (  ) 1393بررسی تأثیر ازدواج زودهنگام و دیرهنگام بر رضایت
زناشویی زنان صورت گرفت که ازدواج واقعهای اجتماعی ،زیستی فرهنگی است و به دلیل نقش بنیادین آن در تشکیل
لهای متوالیبه ازدواج به
خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است .به طوری که پایندگی گروه و زندگی کمی و کیفی نس 
رضایت زناشوئی زوجین بستگی دارد .ایجاد نظم در روابط افراد هر جامعهای در مورد شکل و.ابعاد پیوند جنسی قوانینی
دارد و سن شروع پیوند جنسی نیز تابع این قوانین است .این پژوهش تأثیر سن ازدواج را بر رضایت زناشوئی زنان بررسی

یکند .بدین منظور تعداد  22زوج با ازدواجهای زودهنگام و دیرهنگام به سؤاالت پرسشنامه اینریچ 2پاسخ دادند ،نتایج
م 
یتواند عامل پیش بینی کننده رضایت زناشوئی باشد .یک مؤلفه کلیدی
پس از تحلیل نشان داد ،سن ازدواج بتنهایی نم 
یدانند که چطور از لحظههای شادشان با هم لذت ببرند .این مسلم به نظر
برای سالمت ارتباط این است که زوجهای شاد م 
یتواند رابطه طوالنی مدت شما را ارتقا بخشد .وقتیکه شما با
تهای زندگی روزمره با شریکتان م 
یرسد که اشتراک لذ 
م 
یکنید .همانطور که شریک شما به طور روز
یخندید ،شما از ان به عنوان یک منبع تقویت مثبت استفاده م 
شریکتان م 
- Korovaya
- ENRICH

1
2
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افزون شما را با تجربیات ارزشمندی همراه میکند شما انگیزه او را برای بودن با خود تقویت میکنید و بر عکس .با این
یکنند.
حال ،احساسات مثبت چیزی بیشتر از اسایش روانی تأمین م 

بر اساس نتایج سوفی 1و همکاران (  ) ۲۰۱۴از دانشگاه لندن ”:خنده یکی از حاالت احساسی مثبت است که صراحتًاًا به

کاهش فیزیولوژیکی در واکنش استرس زا 2به احساسات منفی 3مرتبط میشود (مانند ترس ،عصبانیت و تنفر) 4بطوریکه

یکند :در
ممکن است از روشهای دیگر مدیریت احساسات منفی موثرتر باشد”.خندین به بدن و ذهن فرد کمک م 

مطالعهای دیگر ،اسکات 5و تیمش بحث خود را با مدارک گرفته شده از یک مطالعه طوالنی مدت روی زوجهای میانسال و
مسن ،تقویت کردند .این مطالعه روی مزایای کلی ارتباط ناشی از مدیریت هیجانات تمرکز کردند .آنچه که تنظیم هیجانی
نام گذاری شده است ،یک توانایی برای این که وقتی احساس بدی دارید حال خود را بهتر کنید .اگر افراد قادر به تنظیم
یتواند احساسات منفی مانند عصبانیت ،سرخوردگی و خصومت را در خود متوقف کنند .همچنین
احساسات باشند ،م 
یتوانند واکنشهای طنز آمیز در محدودیتها داشته باشند که منعکس کننده موقعیت بطور مناسب است (شاکل فورد و
م 
همکاران.) 2014 ،6

یزند .دربسیاری از
ازدواج نهادی است که زندگی افراد را به شیوههای گوناگون عاطفی و اقتصادی به هم پیوند م 
یشود که در خانهای
یشود منجر م 
گهای غربی ،ازدواج معمو ًالًال به ایجاد خانوادهای جدید که از زوج متأهل تشکیل م 
فرهن 
گهای دیگر سنت این نیست
یکنند ،ولی در بعضی از فرهن 
یکنند و غالبًاًا از بستر یکسانی استفاده م 
مشترک با هم زندگی م 

یکند .اقامت بعد از
در میان «میانگ کاباو» ها در غرب سوماترا ،در منزل مادری 7است و شوهر به خانه مادر زن نقل مکان م 
جهایی در پکن امروزی به طور روزافزونی متداول
یتواند در منزل پدری 8و یا منزل دایی شوهر 9باشد .چنین ازدوا 
ازدواج م 

یشوند .از سوی دیگر ،ازدواج الزمه همزیستی نیست .در بعضی موارد زوجهایی که با هم زندگی میکنند دوست ندارد
م 
متأهل شناخته شوند .مث ًالًال هنگامی که حق بازنشستگی یا نفقه به طرز منفی تحت تأثیر قرار میگیرند یا به خاطر مالحظات
جها پیش از ازدواج با هم زندگی
مالیاتی ،مسائل مهاجرتی و دالیل فراوان دیگر .در جوامع امروزی غربی بعضی از زو 
یکنند تا کارایی چنین تمهیدی را در طوالنی مدت بیازمایند .در بعضی از موارد هم زیستی ممکن است منجر به ازدواج
م 
یدهند.
عرفی شود و در بعضی از کشورها هم زیستی را به رسمیت ازدواج به جهت منافع مالیاتی و امنیت اجتماعی ترجیح م 

این در مورد استرالیا صدق میکند (بل.) 2011 ،10

1

-Sophie
- Stressful reaction
3
- Negative feelings
4
- Fear, anger and hatred
5
-squat
6
- Shackle Ford and colleagues
7
-matrilocal
8
- patrilocal
9
- avunculocal
10
-Bell
2
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پژوهشگران در حال حاضر در تالش هستند دریابند که آیا احساسات مثبت و تفکر گسترده متقاب ًالًال به رشد یکدیگر کمک
یتواند تفکر مثبت را در فرد القا کند ،به طوری که به نوبه خود احساس مثبت را افزایش
یکنند و آیا احساسات مثبت م 
م 
دهد و بدین ترتیب به عنوان یک محرک تقویت کننده دو سویه به آسایش بیشتر فرد بیانجامد (جعفری.)9002 ،
یشود .از آن گذشته ،عشق و محبت از کیفیتی
عشق و محبت عامل پیوند دهندهی زن و شوهر و موجب حفظ ثبات آنها م 
یتواند بسیاری از تنشهای میان زوجها را محو کرده ،برخود محوریها سرپوش بگذارد .البته عشق تنها
برخوردار است که م 
برای تداوم مناسب زناشویی و احساس رضایتمندی کافی نیست .حفظ پیوند ازدواج مستلزم وجود عوامل دیگری نیز هست
که اگر وجود نداشته باشند ،زن و شوهر باید آن را در زندگی زناشویی خود بوجود آورند (میرشکار.) 387 1 ،

عوامل پاسدار روابط زناشویی عبارتند از تعهد ،1وفاداری  ،2صمیمیت ،3روابط جنسی ،4اعتماد  ،5تقرب  ،6ایمنی پیوندهای

یکند .اما ،انگیزهی قدرتمندی برای غلبه بر آنها
یکنند .عشق به خودی خود مشکالت را حل نم 
عشق و محبت را حراست م 
یسازد .آمار سرسام آور طالق نشان دهندهی این نیست که مردم امروزی هیچ عالقهای به ازدواج ندارند ،بلکه این
فراهم م 
یدهد که توقع بیشتری نسبت به گذشته از زندگی مشترک دارند .زنها و مردها به یک اندازه از زندگی
آمار نشان م 
ناراضی هستند زیرا توقعات آنها از ازدواج نسبت به قبل افزایش یافته است ،ما به زندگی سرشار از عشق و عالقه نیاز داریم
ما به محبتی دائمی از یک فرد کام ًالًال استثنایی و منحصر به فرد نیاز داریم (وبر 2013 ،؛ ترجمه عزیزی.) 1394 ،
یتوان گفت که رابطه زوجین ،از لحاظ هوش هیجانی در سطح باالیی قرار گرفته که زن و شوهر انرژی خود را
لذا زمانی م 
ف ها صرف کنند .تعمیر یعنی نشان دادن عشق و محبت زن و شوهر به یکدیگر بدون
برای برطرف کردن و تعمیراختال 
توجه به تعارض و کشمکشی که دارند .طول مدت ازدواج و سن ازدواج و محیطی که افراد در آن پرورش یافتهاند و
یتواند تأثیر بسزای داشته باشد
الگوی های خانوادگی هر یک از زوجین در هدایت این عشق و محبت و احساسات مثبت م 
با توجه به زندگی مدرن و تغییر در علم و پیشرفت تکنولوزی در عصر حاضر روابط زوجین و زمان ازدواج جوانان را نیز
تحت سلطه قرار داده و این تغییرات بیانگر این واقعیت است که در ازدواجهای زود هنگام و دیر هنگام زوجین چگونه
تهای هوش هیجانی در درون رابطه عاطفی و عاشقانه و احساسات مثبت خود استفاده کنند و در کدام
یتوانند از مهار 
م 
یگیرد .و برقراری رابطهای که به
یک از دو گروه در ابراز این احساسات و عواطف بطور مثبت مداوم مورد استفاده قرارم 
تهای تسلط
خوشبختی و کامیابی منجر میشود مستلزم توانایی ظرفیت هوش هیجانی باالیی است که قدرت درونی ،مهار 
بر نفس و توانایی تحمل توفانهای زندگی و قدرت ابراز عواطف و احساسات مثبت و به هنگام را زوجین داشته باشند تا

بتوانند با احترام و عشق و گذشت دو جانبه با همسر خود به آرامش ذهنی 7،کار یا زندگی دست یابند والغیر در دنیای
1

- obligation
- Loyalty
3
- Intimacy
4
- Sex
5
- the trust
6
- Approaching
7
- Peace of mind
2
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آشفته درون خود زندگی خواهند کرد و پایانی جز جدایی نخواهند داشت در مجموع هدف این پژوهش بررسی مقایسه
هوش هیجانی ،و احساس مثبت به همسر در افراد متأهل با ازدواج زود هنگام و دیر هنگام مورد توجه قرار گرفته است .با
توجه به موارد ذکر شده ،سؤال پیش روی پژوهشگر این است که:
آیا میزان هوش هیجانی بر احساس مثبت به همسر در افراد متأهل با ازدواج زود هنگام و دیر هنگام تفاوت دارد؟
روش
روش اين پژوهش با توجه به گردآوري دادهها از نوع علی مقایسهای بوده است .جامعه آماری در پژوهش ،کلیه زوجین
کهای مشاوره بهزیستی تهران و مرکز مشاوره تخصصی آزاد بامداد به منظور دریافت مشاوره در
مراجعه کننده به کلینی 
زمینه مسائل زناشویی بود که بر اساس آخرین آمار و اطالعات موجود 560 ،زوج بوده است و نمونهای به حجم  522نفر
انتخاب شدند نمونه گیری طبقهای در دسترس متناسب با حجم جامعه استفاده شد که به منظور سنجش متغیرهای مورد
استفاده در پژوهش از دو پرسشنامه هوش هیجانی ،و پرسشنامه احساس مثبت بهره گرفته شد پس از مشخص شدن نمونه
مورد بررسی براساس مراجعین و انجام مصاحبه و اجرای پرسشنامه هوش هیجانی و پرسشنامه احساس مثبت به عنوان
پیگیری به عمل آمد برای بررسی موضوع از میان روشهای مختلف جمع آوری اطالعات ،ابزار این پژوهش شامل دو
پرسشنامۀ استاندارد زیر بود:

پرسشنامه هوش هیجانی

قترند» آغاز گردید .سالها تصور
در سال  ۱۹۸۰با طرح این سؤال که «چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موف 
یکند .مدارس برای ثبت نام دانش آموزان در برنامههای
یشد که هوش افراد) ، (IQموفقیت آنان را در زندگی تعیین م 
م 
یکردند .ولی در ده سال اخیر،
تها و کارفرمایان برای انتخاب افراد ،از آزمون  IQاستفاده م 
مخلتف و همچنین شرک 
محققان دریافتهاند که  IQتنها شاخص موفقیت افراد نیست .اکنون توجه به سمت هوش هیجانی ) (EQاست که به عنوان
شاخص دیگر موفقیت افراد محسوب م 
یشود .هوش هیجانی نوع دیگر باهوش بودن است و شامل درک احساسات خود
شهاست .این به
برای تصمیم گیری مناسب در زندگی است ). (EQتوانایی کنترل حالتهای اضطراب آور وکنترل واکن 
معنی پرانگیزه و امیدوار بودن به کار و رسیدن به اهداف است .به طور کلی EQیک مهارت اجتماعی است و شامل
یباشد .با توجه به اهمیت هوش هیجانی در
همکاری با سایر مردم ،کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد م 
زندگی ،لزوم دسترسی به ابزار سنجش مناسبی در این زمینه وجود دارد که متناسب با فرهنگ و جامعهی ایرانی قابل کاربرد
باشد .در این زمینه ،ضمن جستجو در منابع اطالعاتی ،پرسشنامه ی هوش هیجانی بار-ان ،به دلیل جامعیت ،سادگی ،تنوع

سؤاالت و نابستگی به فرهنگ غیر ایرانی ،انتخاب گردید .پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان در مورد میزان هوش غیر شناختی

طهای آموزشی ،صنعتی ،بالینی و طبی ،قابلیت کاربرد را داراست.
یدهد و در محی 
(هیجانی ،شخصی و اجتماعی) گزارش م 

پرسشنامه هوش هیجانی بار -آن در سال  ۱۹۸۰با طرح این سؤال که «چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی

قترند» آغاز گردید .فرم اولیهی این آزمون دارای  ۱۱۷سؤال و  ۱۵مقیاس بود که توسط بار – ان بر روی  ۳۸۳۱نفر از ۶
موف 

کشور (آرژانتین ،آلمان ،هند ،نیجریه و آفریقای جنوبی) که  ۴۸ ٫۸درصد آنان مرد و  ۵۱ ٫۲آنان زن بودهاند اجرا شده و به
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طور سیستماتیک در آمریکای شمالی هنجاریابی گردید .هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار -ان در ایران توسط راحله
سموعی و همکاران ،در سه دانشگاه شهر اصفهان صورت پذیرفته و فرم نهایی آن به  ۹۰سؤال تقلیل یافته است .افراد از سن
هیجده سال تا سنین باالتر ،مشروط بر اینکه از حد متعارفی از تحصیالت (حد اقل دیپلم) برخوردار باشند ،مطابق با این

روش پایایی آزمون  % 99گزارش گردید که در سطح  P>0/100معنا دار است.
پرسشنامه احساس مثبت

پرسشنامۀ احساسات مثبت نسبت به همسر» یک ابزار  ۱۷سوالی است که برای اندازه گیری عواطف مثبت یا عشق به همسر
شناخته شده است .این ابزار ،اثر تماس  ،تنها بودن با همسر  ،بوسیدن و «نزدیک هم نشستن» را بر همسر می سنجد .این
پرسشنامه را کسی که هفت کالس درس خوانده باشد می تواند پاسخ بدهد؛ عالوه براین  ،به آسانی اجرا و تصحیح می
شود .به همین علت مقیاس بسیار مفیدی برای مشاوره و درمان زناشویی است.پرسشنامۀ احساسات مثبت نسبت به همسر»
روی چندین نمونه از جمله  ۴۶مرد و  ۴۶زن که با آگاهی روزنامه انتخاب شدند و  ۵۸مرد  ۵۶زن (زوج) پریشان از بین
مراجعان درمانگاه زوج درمانی دانشگاه  ،اجرا شده است .میانگین مردان گروه اول ( 12/4=SD) 001/25و زنان همان گروه
 ) 9/7 = SD ۹/۷( ۱۰۴ / ۲۵بود؛ و میانگین مردان مراجعه کننده به درمانگاه  ) 18 /2 = SD) ۸۳ / ۹۸و میانگین زنان همین

گروه ) 22 /=4 SD) ۷۳ / ۸۶بود .پرسشنامۀ احساسات مثبت نسبت به همسر» با ضریب آلفای  ۰/ ۹۴از یک همسانی درونی
عالی برخوردار است .پرسشنامۀ احساسات مثبت نسبت به همسر» ،با توجه به همبستگی معنا دار آن با آزمون سازگاری
زناشویی ،مقیاس ارتباط ناواران  ،پرسشنامۀ افسردگی بک رتبه بندی همسران از تعهد زناشویی ،و رتبه بندی رفتار مثبت
همسران ،از روایی همزمان بسیار خوبی برخوردار است .نمرۀ زنان مراجعه کننده به درمانگاه در این پرسشنامه از مردان این
گروه به طور معناداری کمتر بود ،اما در مورد گروه اول (که از طریق روزنامه انتخاب شدند) چنین نبود .همچنین این
پرسشنامه نسبت به تغییرات ناشی از درمان حساس است.
یافتهها

روش آماری مورد استفاده در این پژوهش آمار توصیفی شامل (فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطی

شامل (علی – مقایسهای ( Tمستقل)) بود.

فرضیه اول :بین هوش هیجانی و ابعاد آن در افراد متأهل با ازدواج زود هنگام با متأهلین ازدواج دیر هنگام تفاوت وجود
دارد.
جدول  -1مقایسه تفاوت میانگین هوش هیجانی و ابعاد آن در افراد متأهل با ازدواج زود هنگام با متأهلین ازدواج دیر هنگام
شاخص آماری متغیرها

گروه

میانگین

حل مساله

زود هنگام

3/71

0/ 558

دیر هنگام

3/ 44

0/035

زود هنگام

3/ 01

0/ 845

دیر هنگام

3/ 44

0/ 662

زود هنگام

3/ 19

0/5 45

دیر هنگام

3/ 38

0/035

زود هنگام

3/ 57

0/265

دیر هنگام

3/ 74

0/834

شادمانی
استقالل
تحمل فشارروانی

انحراف معیار

p

t

-3/ 78
-4/ 11
-2/ 81
-2/034

0/000
0/000
0/500
0/ 016
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خود شکوفایی
خودآگاهی هیجانی
واقع گرایی
روابط بین فردی
خوش بینی
احترام به خود
کنترل تکانش یا خویشتن داری
انعطاف پذیری
مسئولیت پذیری اجتماعی
همدلی
خود ابرازی
هوش هیجانی (نمره کل):

زود هنگام

3/33

0/ 799

دیر هنگام

3/ 63

0/ 645

زود هنگام

2/ 23

0/ 743

دیر هنگام

2/54

0/906

زود هنگام

2/ 73

0/ 670

دیر هنگام

3/ 05

0/ 775

زود هنگام

2/17

0/207

دیر هنگام

3/ 42

0/ 568

زود هنگام

2/ 44

0/ 763

دیر هنگام

3/ 05

1/ 01

زود هنگام

2/ 83

0/ 773

دیر هنگام

3/ 61

0/ 676

زود هنگام

2/15

0/ 576

دیر هنگام

3/ 05

0/136

زود هنگام

2/ 80

0/ 662

دیر هنگام

3/ 12

0/ 668

زود هنگام

2/ 79

0/786

دیر هنگام

3/ 26

0/ 671

زود هنگام

2/ 40

0/ 595

دیر هنگام

2/69

0/ 911

زود هنگام

2/ 58

0/ 559

دیر هنگام

2/ 94

0/ 767

زود هنگام

2/ 82

0/ 477

دیر هنگام

3/ 24

0/5 42

-3/ 11

0/200

-2/ 31
-3/ 28
-8/ 22
-5/71
-7/69
-6/ 70
-3/ 63
-5/ 21
-5/15
-4/ 03
-6/ 93

0/ 022
0/100
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

یدهد بین هوش هیجانی و ابعاد آن (حل مساله ،شادمانی ،استقالل ،تحمل فشارروانی ،خود
یافتههای جدول  1نشان م 
شکوفایی ،خودآگاهی هیجانی ،واقع گرایی ،روابط بین فردی ،خوش بینی ،احترام به خود ،کنترل تکانش یا خویشتن داری،
انعطاف پذیری ،مسئولیت پذیری اجتماعی ،همدلی ،خود ابرازی) در بین افراد متأهل با ازدواج زود هنگام با متأهلین ازدواج
دیر هنگام ،تفاوت وجود دارد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که مقادیر  tبدست آمده برای مقایسه میانگین هر یک از
ابعاد هوش هیجانی بین افراد متأهل با ازدواج زود هنگام با متأهلین ازدواج دیر هنگام در سطح آلفای ( 0/ 01دو دامنه) از
یشود .به عبارت دیگر با  0/ 99اطمینان میتوان اذعان
گتر بوده بنابراین فرض تحقیق تأیید م 
مقدار  tجدول ( )1/69بزر 
داشت که بین افراد متأهل با ازدواج زود هنگام با متأهلین ازدواج دیر هنگام از نظر متغیر هوش هیجانی و هریک از ابعاد آن
تفاوت معنيداری وجود دارد و افراد متأهل با ازدواج دیر هنگام در تمامی ابعاد هوش هیجانی از میانگین باالتر نسبت به
متأهلین ازدواج زود هنگام دارد.
فرضیه دوم :بین احساس مثبت به همسر در افراد متأهل با ازدواج زود هنگام او ازدواج دیر هنگام تفاوت وجود دارد.
جدول  -2مقایسه تفاوت میانگین بین احساس مثبت به همسر در افراد متأهل با ازدواج زود هنگام با متأهلین ازدواج دیر هنگام
شاخص آماری متغیرها
احساس
همسر

م ثب ت

به

گروه

میانگین

انحراف معیار

زود هنگام

3/ 08

0/ 566

دیر هنگام

3/45

0/ 797

p

t

-5/ 09

0/000

یدهد بین احساس مثبت به همسر در بین افراد متأهل با ازدواج زود هنگام با متأهلین ازدواج دیر
یافتههای جدول ( )2نشان م 
هنگام ،تفاوت وجود دارد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که مقادیر  tبدست آمده برای مقایسه میانگین هر یک از ابعاد
هوش هیجانی بین افراد متأهل با ازدواج زود هنگام با متأهلین ازدواج دیر هنگام در سطح آلفای ( 0/ 01دو دامنه) از مقدار t
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یتوان اذعان داشت که
یشود .به عبارت دیگر با  0/ 99اطمینان م 
جدول ( )1/69بزرگتر بوده بنابراین فرض تحقیق تأیید م 
بین افراد متأهل با ازدواج زود هنگام با متأهلین ازدواج دیر هنگام از نظر متغیر احساس مثبت به همسر تفاوت معنيداری
وجود دارد و افراد متأهل با ازدواج دیر هنگام از میانگین باالتر نسبت به متأهلین ازدواج زود هنگام دارد و احساس مثبت
بیشتری نسبت به همسر خود دارند.
بحث و نتیجه گیری

در مورد فرض نخست که عبارت بود از؛ بین هوش هیجانی و ابعاد آن در افراد متأهل با ازدواج زود هنگام با متأهلین

ازدواج دیر هنگام تفاوت وجود دارد ،با توجه به کمبود قابل مالحظه مداخالت روان شناختی در زمینه خیانتهای
زناشویی ،پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی گرایش به خیانت در بین زوجین بر اساس تعارضات زناشویی ا نجام
شده است .نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و ابعاد آن (حل مساله ،شادمانی ،استقالل ،تحمل فشارروانی ،خود
شکوفایی ،خودآگاهی هیجانی ،واقع گرایی ،روابط بین فردی ،خوش بینی ،احترام به خود ،کنترل تکانش یا خویشتن داری،
انعطاف پذیری ،مسئولیت پذیری اجتماعی ،همدلی ،خود ابرازی) در بین افراد متأهل با ازدواج زود هنگام با متأهلین ازدواج
دیر هنگام ،تفاوت وجود دارد و افراد متأهل با ازدواج دیر هنگام در تمامی ابعاد هوش هیجانی از میانگین باالتر نسبت به
متأهلین ازدواج زود هنگام دارد .در همین زمینه نتایج پژوهش با یافتههای پیشین همخوانی و مطابقت دارد.
در همین زمینه صاحبقران فرد و سلیمانی (  ) 1394در پژوهشی نشان دادند که بین میانگین نمرات شادکامی و نارسایی
هیجانی در افراد زود ازدواج و افراد دیر ازدواج تفاوت آماری معناداری وجود دارد .بطوریکه میانگین نمرات افراد دیر
ازدواج در متغیر شادکامی بیشتر از افراد زود ازدواج بود .اما میانگین نمرات افراد زود ازدواج در دشواری شناسایی و
توصیف هیجانات و تفکر عینی در مقایسه با افراد دیر ازدواج بطور معناداری بیشتر بود .براساس این نتایج پیشنهاد میشود
متخصصین خانواده برای افزایش شادکامی و همچنین کاهش نارسایی هیجانی در بین زوجین اقدام به درمانهای ترکیبی یا
انفرادی نمایند .افرادي که داراي ازدواج دیر هنگام ،توانایی خودآگاهی و خودکنترلی هیجانی بیشتری دارند .این افراد
توانا يي اطالع از عواطفي كه شخصًاًا تجربه ميگردد و کنترل هیجاناتی که در برخورد با دیگران دارند ،را دارند .چنين
افرادي با شناخت و بصيرت دروني ،که نسبت به تمايالت عاطفي خود و ديگران دارند ،بهترين عملکرد را در موقعیتهای
یدهند .تنظیم هيجان ،آگاهي از احساس و استفاده از آن براي اتخاذ تصمیمهای مناسب در زندگي
گوناگون زندگي بروز م 
یهای رواني است و اعتماد به نفس و کنترل دروني افراد را افزايش
و توانا يي تحمل ضربههای روحي و مهار آشفتگ 
یدهد .بنابراين ،آنها را در مقابل مشکالت خانوادگي و اجتماعي ،جرم و جنايت ،اختاللهای رواني و رخدادهای
م 
یسازد .در واقع افراد دارای ازدواج دیرهنگام ،از توانایی حل مسئله بهتر ،شادمانی بیشتر ،استقالل بیشتر،
ناگهاني ،ايمن م 
تحمل فشار روانی بیشتر ،خوش بینی بیشتر ،خودشکوفایی بیشتر ،خویشتن داری بیشتر و مسئولیت پذیرتر هستند و در نتیجه
یتوان گفت که افراد زود ازدواج در مؤلفههای
طبیعتًاًا این افراد از هوش هیجانی بیشتری نیز برخوردار خواهند بود .م 
دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و تفکر بیرون مدار /عینی در مقایسه با افراد دیر ازدواج
بیشتر است .بدین معنی که افراد زود ازدواج در شناسایی و توصیف عواطف و احساسات خویش نسبت به افراد دیر ازدواج
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تهای مورد نیاز زندگی
در سطح پایینتری قرار دارند .در تبیین نتایج مطالعه حاضر میتوان گفت یکی از مهمترین مهار 
یکند تا با تواناییها و
مشترک توانایی آگاهی از خود و خصوصیات مختلف خود است .این تواناییها به فرد کمک م 
فها و سایر خصوصیات خود آشنا شده و با آگاهی عمیق از خود و دیگران وارد زندگی با فرد دیگری شود .از طرف
ضع 
یگردد .بطوریکه
دیگر با افزایش سن افراد ،توانایی آنها نیز در زمینه موارد اشاره شده نسبت به سالهای قبل بهتر و بیشتر م 
یتوانند احساسات خود را شناسایی کنند ،از
تهای خودآگاهی افراد ارتقاء یافته و م 
به مرور زمان و در اثر افزایش سن مهار 
یتوانند بر نقاط قوت و ضعف خود در زمینه
آنها آگاه شده و این احساسات را بطور مطلوب کنترل و ابراز کنند .همچنین م 
روابط اجتماعی و هیجانی آگاه شده و با تکیه بر نقاط قوت ،نقاط ضعف خود را کاهش دهند .آگاهی از نقاط ضعف باعث
یتوان گفت با افزایش سن
یشود که فرد با استفاده از این آگاهی بتواند تسلط بیشتری بر خود داشته باشد .همچنین م 
م 
توانایی افراد عالوه بر اینکه در زمینه شناخت و توصیف احساسات بلکه در زمینه شناخت و تنظیم اهداف و برنامه زندگی
مشترک نیز میتواند بهبود یابد.
در مورد فرض دوم ،که عبارت بود از اینکه بین احساس مثبت به همسر در افراد متأهل با ازدواج زود هنگام او ازدواج دیر
هنگام تفاوت وجود دارد ،نتایج حاصل از فرض دوم نشان داد که بین احساس مثبت به همسر در بین افراد متأهل با ازدواج
زود هنگام با متأهلین ازدواج دیر هنگام ،تفاوت وجود دارد و افراد متأهل با ازدواج دیر هنگام از میانگین باالتر نسبت به
متأهلین ازدواج زود هنگام دارد و احساس مثبت بیشتری نسبت به همسر خود دارند .در همین زمینه صاحبقران فرد و
سلیمانی (  ) 1394در پژوهشی نشان دادند که بین میانگین نمرات شادکامی و نارسایی هیجانی در افراد ازدواج زود هنگام و
افراد ازدواج دیر هنگام تفاوت آماری معناداری وجود دارد .بطوریکه میانگین نمرات افراد ازدواج دیر هنگام در متغیر
شادکامی بیشتر از افراد ازدواج زود هنگام بود .اما میانگین نمرات افراد ازدواج زود هنگام در دشواری شناسایی و توصیف
هیجانات و تفکر عینی در مقایسه با افراد ازدواج دیر هنگام بطور معناداری بیشتر بود .براساس این نتایج پیشنهاد میشود
متخصصین خانواده برای افزایش شادکامی و همچنین کاهش نارسایی هیجانی در بین زوجین اقدام به درمانهای ترکیبی یا
انفرادی نمایند .در بسیاری از مواقع ،اجرای موفق مسئولیتهاي شغلی ،اجتماعی و تربیتی افراد تحت شعاع ازدواج موفق
یپردازند ،فقدان انرژی و
یگیرند .وقتی افراد با تشنج خاطر و رضایت زناشویی پایین به انجام وظایف خود م 
آنها قرار م 
یشود .بنابراین داشتن یک
تمرکز حواس و گاهی کمبود انگیزه و از دست دادن هدف مانع از ایفای نقش مؤثر آنها م 
یباشد .طبیعتًاًا افراد
زندگی موفق عامل ضروری برای پیشرفت جامعه محسوب میشود که آن هم در گروه ازدواج موفق م 
دارای ازدواج دیر هنگام احساسات مثبت بهتری نسبت به همسر خود دارند.
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