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 ینیبشیزنان تازه ازدواج کرده و پ یجانینقش هوش ه یبررسهدف از پژوهش حاضر  هدف:

پژوهش حاضرررر از نهر هدف کاربردی و از نهر هررریوه روش پژوهش: بود.  ازدواج یداریپا

ضر کلیه زنان منطقه  ست. جامعه آماری پژوهش حا ستگی ا  7پژوهش توصیفی و از نوع همب

ها گذهرته اسرت. با توجه به تعداد کل جامعه و تهران بود که حداکثر یک سرال از ازدواج آن

هد و این تعداد به 052جدول مورگان حجم نمونه  ساده انتخاب  نفر برآورد  صادفی  هیوه ت

( و 0991هرردند. ابرار پژوهش هررامل پرسررکررنامه کوتاه هوش هیجانی هرراته و هم اران  

آوری هده های جمع( استفاده هد. داده0917ثباتی ازدواج ادواردز و هم اران  پرسکنامه بی

یل  SPSS-22از ابرار پژوهش از طریق نرم افرار  کارگیری ضرررریی پیرسرررون و ت ل به  و 

 دهد میانهای پژوهش نکران مییافته ها:یافتهرگرسریون نندمتییره تجریه و ت لیل هرد. 

فه جانی و میران بیمؤل یل های هوش هی باتی ازدواج همبسرررتگی منفی وجود دارد و ت ل ث

بینی های هوش هیجانی توانایی پیشگر آن اسرررت که مؤلفه( بیان2R= 59/2رگرسررریون  

توان های موجود میاز یافتهگیری: نتیجه(. P<25/2دارا هسررتند  ثباتی ازدواج را میران بی

فه جانی و مؤل که هوش هی فت  جه گر جان و نتی یان هی یابی و ب جان، ارز های تنهیم هی

ی بینتوانند میران پایداری ازدواج را در زنان تازه ازدواج کرده پیشبرداری از هیجانی میبهره

 کنند.
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 مقدمه

نهران علوم انسانی و متخصصان مباحث ازدواج به عنوان آغازی بر تک یل خانواده همواره مورد توجه صاحی

از  های ابتدایی ازدواجسالمربوط به خانواده بود و از این رو، یک رابطه انسانی پیچیده و بسیار ظریف است  

کرده است. اهمیت این دوران در این است که  ازدواج همسران تازه و نرخه زندگی خانوادهمقاطع مهم در 

ارویی روید. نههای آتی را بنا میها، قواعد نانوهته مکترک کنش در سالهای متقابل زوجین در این سالکنش

های اولین سالهمسران در  هود وهمان ابتدای زندگی مکترک آغاز می ازاختالف با مسائل، تعارض و 

 نند.و تعدیل ک ترکمها را یا آنکرده وفصل زندگی مکترک درگیر راهبردهایی هستند که این مسائل را حل

زا در دوران این یک مرحله استرس ؛افرایش یابداختالف های اول ازدواج مم ن است تعارض و در طول سال

 (. 0097ست  ناجی اصفهانی، جهانگیری و لهسایی زاده، زندگی زناهویی ا

موضوع مهمی است که در هر ازدواج باید به آن توجه داهت؛ نرا که هناسایی عوامل آن  0پایداری ازدواج

(. پایداری ازدواج 0200باعث کاهش طالق و افرایش رضایت، پایداری و دوام در ازدواج خواهد بود  نیمتر، 

زناهویی است که به عنوان باقی ماندن قانونی در رابطه ازدواج در یک خانواده  عدم رخ یک سازه در روابط 

از یک سوو پایداری ازدواج (. 0209هود  گریگوری، دادن ان الل یا طالق( در طول زمان تعریف می

آورد یبرای اعضای خانواده فراهم مرا رهد و سالمت جسمانی روانی، سالمت نهیر مثبت بسیاری ی اهویژگی

نواده است که پایداری و او خجدی برای زندگی زناهویی زناهویی تهدیدهای سوی دیگر، تعارضات و از 

ث بروز پیامدهای منفی روانی، جسمانی، اقتصادی و اجتماعی ککد و باعکیفیت ازدواج را به نالش می

تواند متفاوت باهد. های نسلی میپایداری ازدواج با توجه به تفاوت(. 0200هود  لونر، کارنی و بردبری، می

از قبیل گفتگو با همدیگر، گذران وقت با مکترک های برای جوانان پایداری ازدواج ت ت تأثیر فعالیتمثالً 

های تر ت ت تأثیر فعالیتتر کمهای قدیمیی دیگر و دیدار اجتماعی است در حالی که پایداری ازدواج در نسل

(؛ از این رو عوامل مؤثر بر پایداری ازدواج زنان تازه 0022ت  ثناگویی زاده، با ی دیگر اس اهتراکی همسران

 ازدواج کرده موضوعی است که نیاز به بررسی و ت قیقات تازه دارد. 

ها با ی دیگر تأثیرگذار است، هیجانات و رفتارهای ترین عناصری که بر ازدواج زوجین و توع تعامالت آناز مهم

عبارت است از توانایی ادراک عواطف، جهت  0هوش هیجانی(. 0205سادوک و رویر، هیجانی است  سادوک، 

ها بتوان به ارزیابی اف ار، فهم عواطف و دانش عاطفی خودپرداخت دستیابی به عواطفی سازنده که به کمک آن

م مدی،  سلمانیان و  و با استفاده از آن بتوان موجبات پرورش احساسات و رهد هوهی خود را فراهم ساخت

های افراد برای کسی موفقیت ( هوش هیجانی را عامل مهمی در ه وفایی توانایی0912  0آن-(. بار0011

داند و معتقد است که در زندگی تلقی کرده و آن را با سالمت عاطفی و در مجموع، سالمت روانی مرتبط می

(. مفهوم هوش هیجانی 0010ی، بینی موفقیت افراد نیست  جاللهوش هناختی تنها هاخص عمده برای پیش

های فرد برای های اجتماعی است که بر تواناییها و صالحیتیک حیطه نندعاملی از مجموعه مهارت

تکخیص درک و مدیریت هیجان، حل یک مسئله و سازگاری تأثیر گذاهته و به طرز مؤثری فرد را با نیازها، 

                                                           
1. Marital Stability 

2. Emotional Intelligence 

3. Bar-on 
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تواند ( هرگونه نقص در هوش هیجانی می0995گلمن   کند. به عقیدههای زندگی سازگار میفکارها و نالش

صدماتی را به بار آورد و در زندگی زناهویی و تربیت فرزندان یا حتی وضعیت جسمانی فرد مک التی را 

های توان گفت که یادگیری مهارت(. درباره اکتساب هوش هیجانی می0091ایجاد کند  نی نام و تاج، 

افراد دارای ( معتقدند 0999هود. سالووی، بدل، تیلور و مایر  کودک آغاز می-الدهیجانی از خانه و با تعامل و

عمل  ترزا موفقهای استرسدر برقراری ارتباط با دنیای پیرامون خود و مقابله با موقعیت باالهوش هیجانی 

(. با توجه به اهمیت هوش هیجانی در روابط 0090 کیمیایی، صال ی فدردی و غفوری نسی،  کنندمی

بینی کند؛ از این رو هدف تواند پایداری ازدواج زنان تازه ازدواج کرده را پیشرسد میفردی، به نهر میمیان

 است. ازدواج یداریپا ینیبشیزنان تازه ازدواج کرده و پ یجانینقش هوش ه یبررساز پژوهش حاضر آن 
 

 پژوهش روش

پژوهش حاضررر از نهر هدف کاربردی و از نهر هرریوه پژوهش توصرریفی و از نوع همبسررتگی اسررت. جامعه 

ضر کلیه زنان منطقه  سال از ازدواج آن 7آماری پژوهش حا ست. با تهران بود که حداکثر یک  هته ا ها گذ

صادفی  052توجه به تعداد کل جامعه و جدول مورگان حجم نمونه  هیوه ت هد و این تعداد به  نفر برآورد 

 ساده انتخاب هدند. 

 ابزار پژوهش

شنامه بي1 س کنامه بی .1(MMLثباتي ازدواج ). پر س سال پر سط ادواردز و  0917ثباتی ازدواج در  تو

گیری عدم ثبات ازدواج ماده است که برای اندازه 00هم ارانش تهیه تنهیم هد. این پرسکنامه مکتمل بر 

= 0= هرگر، 0هررود  گذاری میای نمرهزناهررویی تدوین هررده اسررت و بر اسرراس طیف لی رت نهار درجه

 01تا  00را دربرگرفته که نمره  50تا  00اوقات(. نمرات این پرسرررکرررنامه از = خیلی 0= اغلی، 0گاهی، 

کان کان 00تا  09ثباتی ازدواج، گر پایین بودن میران بین سط بین  50تا  00ثباتی ازدواج و گر میران متو

کان سکنامه در پژوهشگر باال بودن میران بین ست. روایی این پر رد ی موهای متعددثباتی ازدواج در فرد ا

ست. در ایران نیر یاری  90/2سنجش و تأیید قرار گرفته و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  هده ا گرارش 

( از روش همبسررتگی بین دو نیمه برای ارزیابی پایایی آزمون اسررتفاده کرد که ضررریی اعتبار 0079پور  

ضر نیر میران آلفای کرونباخ  72/2 هد. در پژوهش حا س 70/2گرارش  کانبه د دهنده اعتبار ت آمد که ن

 خوب پرسکنامه است.

و بر اساس الگوی اولیه هوش هیجانی  0991این پرسکنامه در سال  .پرسشنامه کوتاه هوش هیجاني. 0

 0گویه و  00( توسررط هرراته و هم ارانش تهیه و تنهیم هررد. این مقیاس دارای 0991مایر و سررالووی  

مقیاس ارزیابی و بیان هیجان و مقیاس تنهیم هیجان، خردهمقیاس اسررت که عبارت اسررت از: خردهخرده

= 0ای لی رت  بندی پنج درجهری از هیجان. سررؤاالت این پرسررکررنامه بر مبنای رتبهبردامقیاس بهرهخرده

ست. پایایی این مقیاس در مطالعه= کامالً موافقم( نمره5کامالً مخالفم تا  هده ا ای بر روی نوجوانان گذاری 

جان  نادایی برای تنهیم هی جان 00/2کا یان هی یابی و ب جان ، بهره70/2، ارز کل  55/2برداری از هی و 

                                                           
1. Marital Instability Index 
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کنامه  س ضریی آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس  10/2پر ست آمد. در ایران جواهری  و برای  71/2به د

یان هیجان و بهرهمقیاسخرده به ترتیی های تنهیم هیجان، ارزیابی و ب و  75/2، 79/2برداری از هیجان 

یا 00/2 کل مق باخ برای  فای کرون یی آل حاضرررر ضرررر و برای  70/2س به دسررررت آورد. در پژوهش 

یان هیجان و بهرهمقیاسخرده به ترتیی های تنهیم هیجان، ارزیابی و ب و  79/2، 70/2برداری از هیجان 

 به دست آمد که نکان دهنده اعتبار خوب این پرسکنامه است. 09/2

افرار های به دسررت آمده به وسرریله نرمها، تجریه و ت لیل آماری دادهآوری دادهپس از جمعشیوه اجرا. 

SPSS-22  سی رابطه میان متییرها و آزمون سون به منهور برر ستگی پیر ضریی همب صورت گرفته و از 

 بینی متییر وابسته استفاده هد.رگرسیون نندمتییره جهت پیش
 

 هایافته

های آمار سال بود. یافته 1/07کنندگان در پژوهش حاضر هناختی، میانگین سنی هرکتاز ل اظ جمعیت

 نکان داده هده است. 0پژوهش در جدول توصیفی 
 

 . جدول متغیرهای آمار توصیفي1جدول 

 ککیدگی نولگی ان راف معیار میانگین متییر

 -92/2 -97/2 20/00 00/05 ثباتی ازدواجبی

 -07/2 -01/2 55/9 05/05 تنهیم هیجان

ارزیابی و بیان 

 هیجان

01/00 05/00 51/2- 00/2- 

 -50/2 -52/2 25/02 20/05 برداری از هیجانبهره

نمره کلی هوش 

 هیجانی

12/005 07/02 09/2- 50/2- 

 

یانگین نمرات آزمودنی جدول فوق، م باتی ازدواج ها در متییر بیطبق  یار  00/05ث ، 20/00با ان راف مع

جان  یار  05/05تنهیم هی جانی 20/00با ان راف مع یان هی یابی و ب یار  01/00، ارز ، 05/00با ان راف مع

با ان راف معیار  12/005و نمره کلی هوش هیجانی  25/02با ان راف معیار  20/05برداری از هیجان بهره

 به دست آمد.  07/02
 

 . همبستگي متغیرهای هوش هیجاني و پایداری ازدواج2جدول 

 سطح معناداری ضریب پیرسون متغیر

 22/2 -01/2 ثباتی ازدواجتنهیم هیجان و بی

 22/2 -70/2 ثباتی ازدواجارزیابی و بیان هیجانی و بی

 22/2 -09/2 ازدواجثباتی برداری از هیجان و بیبهره

 22/2 -70/2 ثباتی ازدواجهوش هیجانی کلی و بی
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هماره   سطح معناداری متییرها  0مطابق جدول  سطح اطمینان sig<  25/2( با توجه به  صد  95( در  در

های هوش هیجانی و نمره کلی هوش هیجانی رابطه همبسررتگی ثباتی ازدواج و مؤلفهمکررخص هررد که بی

 مع وس وجود دارد.

 
 . خالصه مدل رگرسیون3جدول 

همبستگي بین 

 متغیرها

-آماره دوربین درجه آزادی F ضریب تعیین

 واتسون

77/2 59/2 29/72  0 ،000) 00/2 

 

دهد هوش بوده که نتیجه می 59/2مطابق جدول فوق، ضررریی تعیین به دسررت آمده از ت لیل رگرسرریون 

بینی کند و با توجه به همبستگی منفی به دست را پیش ثباتی ازدواجبی 59/2تواند به احتمال هیجانی می

ثباتی ازدواج، هرنه میران هوش هیجانی باالتر باهررد ازدواج از ثبات باالتری آمده میان هوش هیجانی و بی

ست. کان می فوقجدول ادامه در  برخوردار ا ست آمده ن سیون سطح معناداری به د دهد که معادالت رگر

 ها مجاز به استفاده از آن هستیم.معنادار بوده و برای تجریه و ت لیل داده

 

 . ضرایب رگرسیون4جدول  

 سطح معناداری t خطای استاندارد B بتا  مدل

 20/2 59/0 00/0 09/0 - ثابت

 20/2 22/0 02/2 00/2 01/2 تنهیم هیجان

 22/2 70/0 27/2 00/2 00/2 ارزیابی و بیان هیجان

 22/2 00/0 02/2 00/2 00/2 برداری از هیجانیبهره

 

درصرررد، تمامی  5توان نتیجه گرفت که در سرررطح خطای معناداری ( می5با توجه به جدول هرررماره  

 کننده ثبات ازدواج باهند. بینیتوانند پیشهای هوش هیجانی به طور معناداری میمؤلفه

 

 گیریبحث و نتیجه

د. نتایج حاصررل از کننده هوش هیجانی بر پایداری ازدواج بوبینیهدف از این پژوهش بررسرری نقش پیش

بینی پایداری ازدواج را در سرررطح دهد که هوش هیجانی توانایی پیشها نکررران میتجریه و ت لیل داده

های تنهیم هیجان، ارزیابی و بیان ها حاکی از آن اسرررت که مؤلفهمعناداری داهرررته و عالوه بر این، یافته

جان و بهره جان نیر میهی ند پیشبرداری از هی تازه ازدواج کرده کبینیتوان نان  یداری ازدواج در ز پا نده  ن

( در 0091بخش صررابری، توزنده جانی، ثمری و نجات  باهررند. در ایران، پژوهش حاضررر با مطالعه فیاض

سی با میانجی هویی و خودابرازی جن سازگاری زنا ساس  ی گرپژوهش خود دریافتند که پایداری ازدواج بر ا

(، حسررینی سررده و 0011های پژوهش سررلیمانیان و اکبری  یافته بینی اسررت وهوش هیجانی قابل پیش
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هتیانی   سنایی مهر  0011فت ی آ ضایی و  کان دهنده رابطه 0090( و فرات لیل دادمهر، ی یوی، ر ( که ن

همبستگی مثبت میان هوش هیجانی و رضایت زناهویی است، همسو است. در خارج از ککور نیر مطالعه 

( نیر 0205( و المانهی  0205(، ورما  0201(، هی س، هینسک و ماریچ  0220 های گلمن حاضر با یافته

هویی و  صمیمیت زنا هویی،  سازگاری زنا ست که نقش هوش هیجانی و مبادالت هیجانی را در  سو ا هم

 در صررورتی که ی ی ازتوان گفت که سررالمت زندگی مکررترک نکرران دادند. برای تبیین نتایج حاصررل می

های سازنده هوش هیجانی خود داهته باهند، احتمال های خاصی در مؤلفهها کاستینزوجین یا هر دوی آ

ها افرایش خواهد یافت و در نهایت، این وضرررعیت موجی های عاطفی بین آنتر هررردن هررر افعمیق

 های ناهادپایین بودن هوش هیجانی در زوجین موجی ازدواج .هودها میپذیری و گسستن پیوند آنآسیی

 (.  0090زاده،  سواری و طالیی هوندختم می طالقکه اغلی به هود می

ساس یافته ست که میها، ارزیابی و بیان هیجان مؤلفهبر ا سایر مؤلفهای ا های تواند قوام ازدواج را بیش از 

سالم بینی کند. به نهر میهوش هیجانی پیش ص یح و  سد علت آن ایجاد درک متقابل از طریق ارزیابی  ر

د و از این طریق به پایداری تواند به حل مسررئله بهتر و کاهش تعارضررات منجر هرروهیجانات بوده که می

ند. برای تبیین نقش پیش مک ک یداری ازدواج میبینیازدواج ک پا جان بر  ندگی تنهیم هی فت توان گکن

سرانی که توانایی تنهیم هیجان باالیی دارند کم کان داده و از این طریق هم کی از خود ن تر رفتارهای ت ان

وقتی هیجانات مثبت و م بت بین همسررران ابراز چنین تنهیم هیجان در پایداری ازدواج مؤثر باهررد. هم

انجامد و هنگامی که افتد، به صررمیمیت میهرر ل صرر یح خود اتفاق می و خودتنهیمی هیجانی بههررده 

طه تقویت می صرررمیمیت در رابطه وجود دارد، هرررود  امیدی فر، پور ابراهیم، خوش کنش و مرادی، راب

ها و راهبردهایی اسررت که انر ی و برانگیختگی اسررتفاده از ت نیک برداری از هیجان به معنای(. بهره0095

(. 0022کند  حسرنی، بسرطامی کتوله و خانی، یافته هدایت میهیجانی را به سرمت اف ار و اعمال سرازش

پذیری، غضررربناکی، ت مل کم ناکامی و تیییر برداری هیجانی را طبق نهریه کفایت هیجانی، ت ریکبهره

، هود  سوبانس ی، باناهوس ی، اهرسون، بوتلیر، ننه ل نامناسی با موقعیت تعریف میسریع هیجانی به 

 (. 0202فرانک و هم اران، 

تواند این باهرررد که بینی پایداری ازدواج میتوان گفت علت نقش این مؤلفه در پیشبر این اسررراس، می

 ترند وهای هیجانی موفقذیری و م رکبرداری هیجانی باال در مدیریت انر ی خود و تأثیرپهای با بهرهزوج

سترستوانند به طور مناسی با موقعیتمی هویی و مسائل و مک الت موجود در رابطه های ا زا در رابطه زنا

 تواند منجربرداری هیجانی باال میتر به طالق ف ر کرده و بهرههایی کممواجه هررروند. از این رو، ننین زوج

هایی نیر داهررته که از ها م دودیتردد. پژوهش حاضررر همچون سررایر پژوهشتر ازدواج گبه پایداری بیش

هاره کرد. به علت تعداد باال و پراکندگی زنان تازه ازدواج ها میترین آنمهم توان به جامعه آماری پژوهش ا

امعه به جها تری انتخاب کنند. از این رو تعمیم یافتهگران میسر نبود جامعه آماری بررگکرده برای پژوهش

 تر است. نیازمند مطالعات بیش
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 موازین اخالقي

آزادی انتخاب به  مراحل پژوهش سررعی هررد اصررول اخالقی مورد توجه قرار گیرد. ضررمن دادن تمام در

صول رازداری، هرکت هخصی زندگی سعی کنندگان و دادن اطمینان جهت رعایت ا بر آن بود تا به حریم 

 .افراد احترام گذاهته هود
 

 گزاریاسسپ

کننده در پژوهش و همه افرادی که در اجرای این پژوهش هم اری داهررتند تکرر ر و از همه افراد هرررکت

 هود.قدردانی می

 

 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.

 
 

 منابع
و رابطه  سهی(. مقا0095 ایوب.  ،یمرادابوالقاسم.، و خوش کنش، تقی.، ، میپورابراهحنانه.، فر،  یدیام

لنامه فص ،یهاغل ادارات دولت ی یهر دو و  نیدر زوج ییزناهو تیمیو صم یبا دلردگ یجانیه یمیخودتنه
 .07-52(، 00 1 ،یو سازمان یمکاوره هیل

 .(0091-0011  یرانیازدواج در مطالعات ا یداریعوامل مرتبط با پا یی(. هناسا0022 م مد. زاده،  ییثناگو

 . 077-000(، 0 7 ،یعموم یگذاراستیفصلنامه س

 .020-19(، 0-0 01 نکریه تعلیم و تربیت،(. هوش هیجانی. 0010جاللی، احمد.  

و  جانیه یابیارز جان،یاز ه یبردار(. نقش بهره0022 زهرا.  ،یخانمالک.، و  ،یکتول یبسطامجعفر.،  ،یحسن

روان  شیرو هینکر .توجه بررگساالن یی/ نارسایدر عالئم فرون کنک جانیه ییجونهم یهناخت یراهبردها
 .00-05(، 5 02 ،یهناس

آن در  یو مولفه ها یجانینقش هوش ه ی(. بررس0011 علی.  ،یانیآهت یفت سیدمجتبی.، و سده،  ینیحس

 .025(، 0 0 ن،یو د یهناسفصلنامه روان ی.هناخت تیجمع یرهایآن با متی سهیو مقا ییزناهو یمندتیرضا

جامع رابطه  لی(. فرات ل0090 مجیی. مهر،  ییسناکاظم.، و  ،ییرضاعلی احمد.،  ،یوی علی اصیر.، یدادمهر، 

(، 07 00 ورزش و جوانان، یفصلنامه مطالعات راهبرد ی.رانیجوان ا نیزوج ییزناهو تیو رضا یجانیهوش ه

9. 

پره ی کاپالن و خالصه روان(. 0022سادوک، بنجامین جیمر.، سادوک، ویرجینیا آل وت.، و روییر، پدرو.  
 (.0205ترجمه دکتر فرزین رضاعی. تهران: ارجمند  تاریخ انتکار به زبان اصلی،  سادوک.

فصلنامه علمی یی. (. بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناهو0011سلیمانیان، علی اکبر.، و م مدی، اکرم.  
 . 00-0(، 09 5 پژوهکنامه تربیتی دانکگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد،
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و افراد متاهل  نیمطلق یجانیو هوش ه ییزناهو انتیخ سهی(. مقا0090 مهین. زاده،  ییطالکریم، و ، یسوار

 .10-07(، 0 0 ،ینیبال یهناسروان یآوردهافصلنامه دستههر اهواز،  یعاد

 یداریپا ینیبشی(. پ0091 حمید. نجات، علی اکبر.، و  ،یثمرحسن.،  ،یتوزنده جانم مدحسین.،  ،یصابر اضیف

 یهامجله پژوهش ی.جانیهوش ه یگریانجیبا م یجنس یو خودابراز ییزناهو یازدواج بر اساس سازگار
 .72-50(، 0 9 و مکاوره، ینیبال یهناسروان

 شیپ یهاآموزش مهارت ی(. اثربخک0090 جواد. نسی،  یغفورجواد.، و  ،یفدرد یصال سیدعلی.،  ،ییایمیک

 یدانکگاه فردوس انیدانکجو یجانیو هوش ه ینیهمسرگر یهابر مالک یزندگ یهااز ازدواج و مهارت

 .00(، 0 5 و مکاوره، ینیبال یهناسروان یهامجله پژوهش .مکهد

حل مسئله  ی(. کاوش در نگونگ0097 عبدالعلی. زاده،  ییلهساجهانگیر.ف و  ،یریجهانگزهرا.،  ،یاصفهان یناج

 .029-10(، 10 00 زنان، یفصلنامه مطالعات راهبرد .همسران تازه ازدواج کرده ههر اصفهان نیدر ب

و هوش  یجانیهوش ه یرهایازدواج بر اساس متی یداریناپا ینیب شی(. پ0091 طه. تاج، ماندانا.، و   نام،ین

 . 09-9(، 0 7 مطالعات زن و خانواده، هینکر .از زنان ینیبال ریغ تیجمع کیدر  یمعنو
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 پرسشنامه هوش هیجاني
کامال  سئواالت ردیف

 مخالفم

نهری  مخالفم

 ندارم

کامال  موافقم

 موافقم

 ص بت دیگران با ام هخصی مک الت درباره موقع نه دانم می 0

 .کنم

0 0 0 0 5 

 با که آورم می یاد به را زمانی هوم، می مواجه مانعی با وقتی 0

 بر و هدم روبرو مکابهی موانع

 .یافتم غلبه آنها

0 0 0 0 5 

 کنم، می تالش آنها برای که کارهایی اغلی در دارم انتهار 0

 .باهد بهتر عمل ردم

5 0 0 0 0 

      .گذارند می میان در من با آسانی به را خود اسرار دیگران 0

 5 0 0 0 0 .است مک ل دیگران کالمی غیر پیام فهمیدن کنم می ف ر 5

 ارزیابی مجددا هدند باعث ام زندگی مهم رویدادهای از برخی 0

 نه و است مهم نیری نه کنم

 .نیست مهم نیری

0 0 0 0 5 

 ام ان( جدیدی های افق کند، می تیییر خویم و خلق وقتی 7

 رویم به )جدید رویدادهای وقوع

 .هود می گکوده

0 0 0 0 5 

 ) . . . و خکم هادی، غم، مانند(هیجانات و عواطف وجود با 1

 .کند می پیدا ارزش ام زندگی

0 0 0 0 5 

 آگاه کنم، می احساس که هیجاناتی و عواطف به نسبت من 9

 .هستم

0 0 0 0 5 

 0 0 0 0 5 .بدهد رخ خوب، اتفاقهای که دارم انتهار 02

      کنم هریک احساساتم در را دیگران که دارم دوست 00

 آن نگونه دانم می کنم، می تجربه را مثبتی احساس که زمانی 00

 .کنم حفظ را احساس

5 0 0 0 0 

 5 0 0 0 0 .برند می لذت آن از دیگران که کنم می فراهم را هرایطی من 00

 0 0 0 0 5 .سازند خوه ال مرا که هستم هایی فعالیت دنبال به من 00

 حرکات نهره، حالتهای مانند(کالمی غیر های پیام از من 05

 منتقل دیگران به که ) . . . و دست

 .هستم آگاه کنم می

0 0 0 0 5 

 خوب تأثیر دیگران بر که دهم می نکان ای گونه به را خودم 00

 .باهد داهته

0 0 0 0 5 

 برایم مسائل حل )دارم مثبتی احساس( هستم خوه ال وقتی 07

 .است آسان

0 0 0 0 5 

 آنها که را )هیجانی(احساسی دیگران نهره به کردن نگاه با 01

 .کنم می درک دارند،

0 0 0 0 5 

 5 0 0 0 0 .کنند می تیییر هیجاناتم و احساسات نرا دانم می 09

 )های واندیکه اف ار( های ایده به توانم می خوه الم که زمانی 02

 .کنم پیدا دست جدید و نو

5 0 0 0 0 

 5 0 0 0 0 .دارم کنترل واحساساتم هیجانات بر من 00

 می تکخیص دارم، که را احساساتی و هیجانات راحتی من به 00

 .دهم

5 0 0 0 0 
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 5 0 0 0 0 .کنم می تکویق را خودم کارها، در موفقیت کردن با تصور 00

 می تعریف آنها از دهند، می انجام خوبی کار وقتی دیگران 00

 .کنم

5 0 0 0 0 

 حالت طریق از که هایی پیام(کالمی غیر های پیام از من 05

 ) . . . و بدن حرکات نگاه، طرز نهره،

 .هستم آگاه کنند می منتقل دیگران که

5 0 0 0 0 

 می میان در من با را زندگیش مهم حادثه هخصی وقتی 00

 اتفاق خودم برای آن حادثه که کنم می احساس تقریبا گذارد،

 .است افتاده

5 0 0 0 0 

 کنم، می احساس عواطفم و هیجانات در تیییری زمانی که 07

 .کنم دست پیدا نو های ایده به دارم تمایل

0 0 0 0 5 

 نون هوم، می مواجه زیادی مک الت با وقتی درکاری 01

 .کنم می رها آن را خورد خواهم ه ست که معتقدم

0 0 0 0 5 

 کنند، می احساس آنها را آنچه مردم، به کردن نگاه تنها با 09

 .دهم می تکخیص

0 0 0 0 5 

 تا کنم می کمک آنها به هستند ناراحت دیگران زمانی که 02

 .باهند داهته بهتری احساس

0 0 0 0 5 

 ادامه را تالهم و کنم مبارزه مک الت با بتوانم برای این ه 00

 .کنم می خودم تلقین به را مثبت حاالت دهم

0 0 0 0 5 

 که بگویم توانم می افراد صدای تن و ل ن به دادن با گوش 00

 .دارند احساسی نه آنها

0 0 0 0 5 

 5 0 0 0 0 .است مک ل من برای دیگران هیجانات و درک احساسات 00

*** 

 پرسشنامه بي ثباتي ازدواج
 ردیف گویه خیلی اغلی گاهی هرگر

گاه زن و هوهر ف ر می کنند که در صورت جدایی از همسر خود از زندگی  0 0 0 1

 احساسی می کنیدننین  ارب یوقت  نندلذت خواهند برد. هما 

0 

حتی اهخاصی که با همسر خود خوب کنار می آیند ، گاه به این ف ر می  0 0 0 1

آیا هما در سه سال گذهته این ف ر به است؟ افتند که آیا ازدواج ان ها موفق

 ذهن تان آمده که مم ن است ازدواج هما دنار ب ران هود؟

0 

گر ف ر کرده است که ازدواج آیا همسر هما هرتا ان جا که هما می دانید ،  0 0 0 1

 ار ب ران است؟نهما د

0 

آیا در سه سال گذهته، با اعضای خانواده ، دوستان، هخص معتمد، یا مددکار  0 0 0 1

 اید؟ درباره مک الت ازدواج خود ص بت کرده

0 

ور ا مکایتا ان جا که هما می دانید ، آیا همسر هما با خویکاوندان، دوستان ،  0 0 0 1

 ص بت کرده است؟ د در ازدواجدرباره مک الت هما یا خو

5 

 0 آیا در سه سال گذهته ، ف ر طالق یا جدا هدن به سر هما زده است؟ 0 0 0 1

تا ان جا که هما می دانید، آیا در سه سال گذهته ف ر طالق یا جدا هدن به  0 0 0 1

 سر همسرتان زده است؟

7 

گذهته ، آیا هما با همسرتان به طور جدی موضوع طالق را مطرح در سه سال  0 0 0 1

 ؟کرده اید

1 

 9 آیا هما با همسرتان درباره تقسیم دارایی ص بت کرده اید 0 0 0 1
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 02 آیا هما درباره اقدام به طالق با وکیل ص بت کرده اید 0 0 0 1

 00 مکورت کرده اید؟آیا هما یا همسرتان درباره طالق یا جدایی با وکیل  0 0 0 1

مردئم گاه به خاطر مک التی که در ازدواج خود دارند ، خانه را برای مدت  0 0 0 1

، می کنند . آیا در سه سال گذهتهدایی تمر وتاه و یا به قصد تجربمه جزمانی ک

 اتفاقی برای ازدواج هما افتاده است؟ ننین

00 

به دادگاه ص بت  "درخواست طالق یا جداییدادن  "آیا با همسرتان در باره  0 0 0 1

 دکرده ای

00 

 00 آیا هما یا همسرتان درخواست طالق یا جدایی به دادگاه داده اید؟ 0 0 0 1
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Abstract  

Aim: The purpose of this research was to examine the role of emotional 

intelligence in newly married women and predict marriage stability. Methods: 

The current research is applied in terms of purpose and descriptive and 

correlational research methods. The statistical population of the present study 

was all the women of the 7th district of Tehran who has been married for at most 

one year. According to the total number of the population and Morgan's table, 

the sample size was estimated to be 150 people, and this number was selected 

by a simple random method. The research tools included the short emotional 

intelligence questionnaire of Chathe et al. (1998) and the marital instability 

questionnaire of Edwards et al. (1987). The data collected from the research tool 

was analyzed through SPSS-22 software and using Pearson's coefficient and 

multivariate regression analysis. Results: The findings of the research show that 

there is a negative correlation between the components of emotional intelligence 

and the degree of marital instability, and the regression analysis (R2 = 0.59) 

indicates that the components of emotional intelligence can predict the degree 

of marital instability (P<0.05). Conclusion: According to the findings, it can be 

concluded that emotional intelligence and the components of emotion 

regulation, evaluation, expression of emotion, and exploitation of emotion can 

predict the stability of marriage in newly married women. 
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