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  هاي اجتماعی بر افزایش مهارت هیجانی هوش هاي تأثیر آموزش مؤلفه
  زناشویی) دانشجویان دانشگاه مازندران  (با تأکید بر رضایت 

  
  3، طاهره زرگرنتاج2خلیلیان ، علیرضا*1جعفري باللمی نادر

 

رت هاي هوش هیجانی، یکی از عواملی است که می تواند در همه سطوح فردي و اجتماعی به ویژه در مها مقدمه:
تواند در توسعه منابع انسانی کارآمد حائز اهمیت  می که فرایندي. بگذارد تأثیر زوجین زناشویی رضایت افزایش  

بر مهارت هاي اجتماعی  باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مؤلفه هاي مبتنی بر هوش هیجانی
   .دانشجویان با تأکید بر رضایت زناشویی است

نفر از دانشجویان متأهلی که در مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران در حال  60در این روش نیمه تجربی،  :روش ها
ون تحت تحصیل می باشند، به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزم

 -آزمایش) گروه دو هر از آموزشی، دوره این از بعد و قبل  هوش هیجانی قرار گرفتند. با مرتبط  مؤلفه  15آموزش 
ها بدست آمده مورد ارزیابی و  هاي هوش هیجانی و رضایت زناشویی اخذ گردید و نتایج آزمون گواه)، آزمون

  .مقایسه قرار گرفت
اد که میزان هوش هیجانی قابل تغییر بوده و می توان آن را با آموزش مهارت نتایج این پژوهش نشان د :یافته ها

هایی که در این دوره آموزشی شرکت کرده بودند  هاي مرتبط افزایش داد. سطح هوش هیجانی آزمودنی
ا وره رد این که هایی آزمودنی نسبت به چنین  هم و) 76/327 ±66/44دوره ( آغاز با مقایسه در) 21/43±7/343(

چنین برگزاري این دوره آموزشی  هم)=000/0P( داد نشان اي توجه قابل تغییر) 63/336±39/35نگذرانده بودند (
  ) =P 002/0توانست بر میزان رضایت زناشویی گروه آزمایش نیز بیافزاید (

مواجه امروزه زندگی فردي و اجتماعی زوجین بیش از گذشته با چالش هاي پیش بینی نشده اي  نتیجه گیري:
الزم در معرض اختالالت زناشویی و آسیب هاي  هاي مهارت نداشتن علت به ها آن   گردیده است. بسیاري از

می  شمار به افراد  عدم مهارت در مدیریت روابط فردي و اجتماعی، مشکل عمده این غالبا. دارند قرار  خانوادگی
کننده  ان زیادي از مشکالت اجتماعی و رشد نگرانتواند به میز هاي مبتنی بر هوش هیجانی می رود. کسب مهارت

  .ها بیافزاید طالق در جامعه به ویژه در جامعه دانشجویان کاسته و بر میزان رضایت زناشویی آن
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  مقدمه
از اهمیت خاصی بشري جوامع تمامی نهاد خانواده در 

 بستر ترین مهم و نخستین خانواده شک، بدونبرخوردار است. 
ناي همه تحوالت اجتماعی بو م انسان ي جانبه همه رشد

 خانواده، کارکردهاي و ها نقش دیرباز از. شود می محسوب
لوم اجتماعی ع متخصصان ،شناسان روان از بسیاري توجه مورد

 تواند می خانوادهبدین سبب،  .است بوده تربیت و تعلیمو 
 که چنان هم ،رشد و تعالی اعضاي خود را فراهم آورد ي زمینه
هایی ناکارآمد  با ایجاد اختالل از اعضاي خود انسان است قادر

ازدواج مانند هر پدیده انسانی دیگر، و بی کفایت بسازد. 
احساس رشد، د زناشویی نیل به پیون هدف ازمقصدي دارد و 
ه به باورها ضایتمندي است. فرایندي که با توجخوشبختی و ر

سنن خانواده و همچنین هنجارهاي اجتماع شکل گرفته و  و
عبارتی  یابد. به تدریج در تعامالت اعضاي خانواده رواج می به

و هنجارهاي  تعالیم خانواده منتج از مندي مفهومی رضایت
    یابد. و از نسلی به نسل بعد انتقال می، استاجتماعی 

 .کند نمی ازدواج طالق براي فردي هیچ که است بدیهی امر این
 زندگی اما. اند سعادت به نیل و بختی نیک دنبال هب زوجین همه

 حوادث آبستن گذشته، نسبت به حاضر عصر در زوجین
 ي دهنده هشدار عالئم ما ي جامعه در. است شده گوناگونی

 در زناشویی اختالالت دهد، می نشان که دارد وجود نیفراوا
در بسیاري این مسئله  ي گستره .است فزونی به رو زوجین بین

از اقشار جامعه، حتی دانشجویان و افرادي که داراي  
تحصیالت عالیه هستند نیز کشیده شده است. کم نیستند افراد 

 بخش با ثر و رضایتؤهوشمندي که در برقراري ارتباط م
کنند.  خود احساس ناتوانی میو همنوعان فرزندان  ،همسر

ترین عواطف و احساسات اطرافیان خود  گاهی آنان از درك کم
مدیریت به  دراهاي دشوار ق گونه که در موقعیت عاجزاند، همان

رغم سطح تحصیالت  ها علی آنگاهی  عواطف خود نیز نیستند.
رهاي تند، اند، رفتا علمی و تجارب مختلفی که اندوخته

  دهند. نامناسب و ناهماهنگی از خود نشان می
 درصد 90حال حاضر بیش از  دهد که در تحقیقات نشان می

 کنند. اما طول عمر خود ازدواج می مردم حداقل یک بار در

سال طالق  3ها حداکثر پس از  آن درصد 50متأسفانه، بیش از 
نهایت  ها در درصد زوج 50گیرند. این حقیقت که بیش از  می

ها آمادگی  گیرند به این دلیل است که زوج از همدیگر طالق می
   .)1(اند  هاي زندگی را پیدا نکرده الزم براي مبارزه با چالش

 انسانیبرخورداري از منابع در گرو  اي جامعهر هحیات  ي ادامه
یکی از عوامل مؤثر در  است. و کارآمد متخصصسالم، 
ویژه  ز تربیت نیروي انسانی بهیابی به این هدف، در مراک دست

رشد و هاي راهبردي مرتبط با  ها، اتخاذ سیاست  دانشگاه
این ) Armstrong )2001. از نظر استمنابع انسانی  ي توسعه

ها و مراکز داراي سه  سازمان ي به لحاظ کاربردي در همه امر
  : )2( شرح زیر است  جزء اصلی به

هاي  دانش و مهارت ي فردي؛ به ارتقاء و توسعه ي ـ توسعه
جدید و یا بهبود رفتارهایی اشاره دارد که همگی به افزایش و 
بهبود عملکرد مرتبط با شغل و وظایف موجود فرد منتج 

  شود. می
هاي فردي و نیز  فعالیت ي در برگیرندهي شغلی،  ـ توسعه

ریزي مسیر  هاي فردي شامل برنامه سازمانی است. فعالیت
مراکز منابع «ر پیشرفت و کاربرد پیشرفت، آگاهی از مسی

  شود. می» پیشرفت
هاي سازمانی جدید و  سازمانی، به تدوین راه حل ي ـ توسعه

خالقانه براي مسائل عملکرد و نیز افزایش سازگاري و انطباق 
هاي راهبرددر میان ساختار، فرهنگ، فرایندهاي کسب و کار و 

   .پردازد سازمان می
هاي آموزشی و آموزش  رف برنامههاي هنگفتی ص ساالنه هزینه

 ،)2005درجی، ( شود ها می در سازمانهاي ضروري  مهارت
براي مثال براساس گزارش انجمن آموزش بهسازي آمریکا، 

به  2003دالر در سال  1298ي آموزش براي هر فرد از  هزینه
و میانگین تعداد ساعات آموزش هر  2006دالر در سال  1434

ساعت  45به  2002ساعت در سال  42 یک از کارکنان نیز از
) 2004( Subediاز نظر  .)3( افزایش یافته است 2006در سال 

عنوان میزانی از حفظ و کاربرد اطالعات،  انتقال آموزش به
تعریف  ها از محیط آموزشی به محیط کاري ها و نگرش مهارت

اي است که  عبارت دیگر، انتقال آموزش درجه شود. به می
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طور مؤثر در بافت  یادگیري از بافت آموزشی را بهکارآموزان، 
  .)4( برند کار می بهو زندگی اجتماعی شغلی 
 از. است تغییر حال در دائماً و پیچیده فرایندي زناشویی زندگی

 از ارتباطی هاي مهارت کسب و سازگاري میزان تقویت رو، این
خانواده قبل از هر چیز  .باشد می برخوردار اي ویژه اهمیت

زیستی با دیگران را به  و همندگی زاساسی بایست مهارت  یم
زندگی تدریج در  هتواند ب اعضاي خود بیاموزد. این فرایند می

شناخته شده و درونی شود.  نیاز ضروريآنان به شکل یک 
 خود، آموزش انتقال مدل در نیز) 1988( بالدین و فورد

 معرفی ادگیريی بر مؤثر عوامل از را کارآموز توانایی و انگیزش
  ).5( کنند می

هاي اجتماعی در تعامالت خانوادگی خود  افراد عالوه بر چالش
فیتنس، زیندر، ماتیوز و نیز با مسائل متعددي مواجه هستند. 

 عنوان به هاي مبتنی بر هوش هیجانی، مهارت رابرت معتقدند که
کار گرفته  الگویی براي حل تعارض در روابط زناشویی به

عنوان منادي  ) بهEIبسیاري جهات هوش هیجانی ( شود. از می
شناختی مطرح  یک ساختار جدید و امید بخش در علوم روان

تواند به مدیریت روابط  شده است. این امر به نوبه خود می
 ).6( فردي و بهبود شرایط زندگی مشترك زوجین یاري رساند

Lopes ما اند که پس از مایر و سالوي و همکاران بر این عقیده ،
اي ازتوانایی ها براي شناسایی،  را به عنوان مجموعه EIتعریف 

). 7شناسیم ( و تنظیم احساسات خود و دیگران می درك رفتار
اگر چه عوامل متعددي با رضایت زناشویی زوجین و کیفیت 

)، ارتباط دارد، 1996روابط شخصی (موري، هولمز، و گریفین، 
سات خود و دیگران از اما نقش درك و کنترل عواطف و احسا

   ).6( اي برخوردار است اهمیت ویژه
شناختی متعددي بر کیفیت  تردیدي نیست که عوامل روان

 و  Extremeraنتایج پژوهش  گذارد. روابط زوجین تأثیر می

Berrocal )2005 حاکی از آن است که هوش هیجانی (
درصد  43طوري که  بینی کننده رضایت از زندگی است، به پیش

کند. هوش هیجانی  ییرات رضایت از زندگی را پیش بینی میتغ
و رضایت از زندگی حتی بعد از کنترل بهره هوشی و 

) و 2000(سیاروچی، چان و کابوتی،  متغیرهاي شخصیتی
  .)8( دهد هاي خلقی با یکدیگر همبستگی نشان می حالت

نی از عوامل تعیین ، توانمندي هیجااند روشن کردهها  پژوهش
 9، 10( آیند گذار بر کیفیت روابط به شمار می و تأثیر کننده

همچنین نشان داده شده است که هوش هیجانی با کیفیت  .)6،
 ،). افراد با هوش هیجانی باال11روابط میان فردي ارتباط دارد (

کنند و تعامالت  ارتباطات مثبت بیشتري با دیگران برقرار می
. از سوي دیگر میزان )7شان دارند ( منفی کمتري با نزدیکان

رفتارهاي اجتماعی و ارتباطات مثبت با اعضاي خانواده نیز در 
  ).12آنان بیشتر است (

 روابط تسهیل باعث که نسبت همان به ها توانمندي این تأثیر
 نیز افراد هیجانی هوش میزان بر تواند می شود، می فردي بین

ر کمتر از یک د. دارد ادامه عمر پایان تا که فرایندي. بیافزاید
داراي اعتباري  EIدهه محققان به این نتیجه رسیده اند که 

که هوش هیجانی در است افزایشی است. این امر بدان معنی 
از جمله؛  داردنقش و اجتماعی  يتمامی سطوح زندگی فرد

هاي منحصر به فرد واریانس در رضایت از زندگی  نیپیش بی
س و نشخوار فکري )، مقابله با استر13شادي ( ،)13، 14(
(  تواند بر شمرد )، پرسه زنی نوجوانان در مدرسه را می15(

ابزاري براي  EIاست که  ). از نظر بالینی نیز نشان داده شده15
از  بینی وقوع اختالالت شخصیت و افسردگی در آینده، پیش

   ).13طریق مطالعات تجربی قابل استفاده است (
هاي  حداقل برخی از جنبه هوش هیجانی یا ،بنا به نظر فیتنس
سازي یک ازدواج توأم با رضایت و سازگاري  آن ظرفیت غنی

مطلوب و با ثبات را دارد، و افراد داراي هوش هیجانی باالتر 
در مقایسه با افراد با هوش هیجانی پایین، رضامندي زناشویی 

 ). 12( کنند بیشتري را تجربه می

 خود، عواطف نسبت به آگاهی هیجانی، هوش به عبارتی
 راندیگ با روابط تنظیم و عواطف شناسایی عواطف، مدیریت

 از عینی احساس از نیـز  عبارت یزناشوئ رضایت. باشد می
 وقتی است، مرد و زن شده تجربه لذّت و رضایت خشنودي،

. بگیرند نظر در را شان زندگی مشترك هاي جنبه ي همه که
نی بر هوش هاي مبت مهارت که است معتقد همچنین فیتنس

الگویی براي حل تعارض در روابط زناشویی عنوان  به هیجانی،
تواند  . انتقال احساسات مثبت می)6( شود می کار گرفته به

ها و رفتارهاي مقبول یک زوج را افزایش داده و از  شایستگی
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توانمندي هیجانی ). 7( اثرات منفی احساس زوج دیگر بکاهد
) 6، 8، 9(باشد  میوابط از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت ر

با کیفیت روابط میان فردي نیز ارتباط هوش هیجانی  ،چنین هم
این مهارت عمالً با تجارب زندگی و تعامالت ). 10( دارد

محمدیان و  اجتماعی تقویت شده و قابل یادگیري است. یار
در تحقیقی دریافتند که آموزش نیز ) 1391همکاران (

 افزایش تواند باعث میی نهیجا هوش وی زندگي ها مهارت
  ).11( شود زمایشي تحت آها گروهی سازگاري زناشوی

 درك با قادرند زوجین که داد ) در تحقیقی نشان2008( اورتس
 زندگی در را میزان احساسات منفی و مدیریت احساسات،

اند  همچنین محققان نشان داده). 12( دهند کاهش شان مشترك
؛ اعتماد )15، 16( ات عاطفیثب )،13، 14که احساسات مثبت (

با زندگی )، 19(و سبک دلبستگی ایمن ) 17، 18( بنفس
  د.  نمندانه زوجین ارتباط دار رضایت

با دقّت و تکیه بر رشد روزافزون نرخ طالق و آمارهاي هشدار 
و از سوي دیگر  ویژه کاهش سن جدائی زوجین، آن به ي دهنده

نقش بی بدیلی در اهمیت تأمین سالمت روانی دانشجویان که 
این تحقیق کنند،  آینده ایران اسالمی ایفاء می ي رشد و توسعه

بر میزان اي هوش هیجانی ه تأثیر آموزش مؤلفهدنبال یافتن  هب
دانشجویان  )رضایت زناشوییبا تأکید بر هاي اجتماعی ( مهارت

  متأهل است. 
 

  ها روش
سب ي منا شیوه ،تحقیق اهداف و موضوع ماهیت به توجه با

و اجراي طرح پیش آزمون ـ  تجربی،این پژوهش نیمه براي 
. ابتدا از انجام شددر دو مرحله  مطالعهاین پس آزمون است. 

صورت  هنفر ب 217بین دانشجویان متأهل دانشگاه مازندران 
 اند. اي انتخاب و مورد آزمون قرار گرفته گیري خوشه  نمونه

هیجانی، بررسی همبستگی بین هوش  ،هدف این مرحله
 ها بود. ضمناً رضایت زناشویی و سازگاري ازدواج آزمودنی

مورد ارتباط اطالعات دموگرافیک با متغیرهاي تحقیق نیز 
اي  براي اجراي مداخلهدر مرحله دوم، قرار گرفت. ارزیابی 

 30 ( زوج، گروه آزمایش 60پژوهش نیز از بین این دانشجویان 
قطع کارشناسی مشغول که در مزوج)  30زوج) و گروه گواه (

 همگن از پس صورت تصادفی انتخاب و بهبه تحصیل بودند 
ي عملی تحت آموزش  گروه آزمایش در یک دوره کردند،

  .قرار گرفتندي هوش هیجانی ها ؤلفهم
 

  پژوهشابزار 
 این :)20( آن بارـ )EQ-iهوش هیجانی (ي  ـ پرسشنامه1

دآگاهی ؤلفه (خوم 15 و محور 5 سؤال، 117 داراي آزمون
هیجانی، خودابرازي، عرت نفس، خودشکوفایی، استقالل، 

ولیت پذیري اجتماعی، روابط بین فردي، واقع ؤهمدلی، مس
گرایی، انعطاف پذیري، حل مسأله، تحمل فشار روانی، کنترل 

سنجد. مقیاس این  تکانش، خوش بینی و شادمانی) را می
  قسمتی (لیکرت) است.  5پرسشنامه 

  آن بارـ دید از که موفقیت با مرتبط عملکرد وسیع يحوزه پنج
 ـ1از است عبارت کرد بینی پیش را آن الگو، این توسط توان می

 ـ3 فردي بین هیجانی ي بهره ـ2 فردي درون هیجانی ي بهره
 استرس مدیریت هیجانی ي بهره ـ4 سازگاري هیجانی ي بهره

 ي پرسشنامهدر این مطالعه  .عمومی خُلق هیجانی ي بهره ـ5
دلیل جامعیت، سادگی، تنوع  )، به1997هوش هیجانی بار ـ آن (

سؤاالت و نابستگی به فرهنگ غیرایرانی، انتخاب گردید. این 
(هیجانی،  پرسشنامه صرفاً در مورد میزان هوش غیرشناختی

 آن بارـ تحقیق دردهد.  شخصی و اجتماعی) گزارش می
 ماه 4 از بعد و 85/0 ماه یک از بعد بازآزمایی ضرایب ،)1997(

 با درونی همسانی دیگري، بررسی در. است شده گزارش 75/0
 هاي جمعیت از نمونه هفت در کرونباخ آلفاي روش از استفاده

 پذیري ولیتؤمس( 69/0 بین ها مقیاس خرده براي مختلف،
 دست به 76/0 میانگین با) خود به احترام( 86/0 تا) اجتماعی

 و آشتیانی فتحی از نقل به erPark، 0200 و on-Bar(  آمد
   ).21( )داستانی

توسط  ،این آزمون طی مراحل الزم و دریافت مجوز از سازنده
نفر از دانشجویان  500، بر روي)22( سموعی و همکاران

هاي شهر اصفهان هنجاریابی شد. مراحل انجام این کار  دانشگاه
لیل عاملی سؤاالت، همسانی درونی عبارت است از: تح

، پایایی آزمون در روش دو نیمه کردن، ضریب پایایی سؤاالت
% 68 که هفته) 3به روش بازآزمایی (اجراي مجدد به فاصله 



 مجله طب و تزکیه، زمستان 1394، دوره 24، شماره 4  85 

 اصلی متن در تغییرات برخی انجام از پسگزارش گردید. 
 تنظیم با و یافت تغییر یا حذف سؤاالت ازتعدادي  نامه، پرسش
 90 به سؤال 117 از نامه پرسش مقیاس، هر سؤاالت مجدد
  .یافت تقلیل سؤال

  
 نامه این پرسش ):Enrich( رضایت زناشویی ي پرسشنامه ـ2
 براي متعددي تحقیقات در معتبر تحقیق ابزار یک عنوان به

است. این  گرفته قرار استفاده مورد زناشویی رضایت بررسی
) 1987(ي اولسون و فورنیر و دراکمن  وسیله بهنامه  پرسش

) از نظر اعتبار و روایی توسط 1989طراحی گردیده و در سال (
  ). 23( اولسون و فاورز مورد ارزیابی قرار گرفت

  
   هیجانی:  هوش بر مبتنی هاي مؤلفه آموزش ـ3

تمامی  روي آموزشی، ي قبل از اجراي دوره ؛اجرا شیوه
. شد اجراهوش هیجانی و رضایت زناشویی  آزمونها،  آزمودنی

توسط مؤلف،  جلسه 16آزمایش طی گروه  تنها ،در این تحقیق
هاي مبتنی بر هوش هیجانی قرار  مهارتعملی  تحت آموزش

 4 ي توجیهی، در پانزده جلسه ي از یک جلسه . پسگرفتند
 6پس از گذشت  ها آموزش داده شد.  از مهارتساعته، هر یک 

بررسی تأثیر این دوره، مجدداً آزمون هوش هیجانی  ماه، براي
ریچ به اجرا در آمد. با استفاده از بارـ آن و رضایت زناشویی ان

حاصله در  تغییرات -test(paired t( وجیزتی آزمون آماري 
ها مورد  رضایت زناشویی آزمودنی و میزان هوش هیجانی

   قرار گرفت.و تجزیه و تحلیل ارزیابی 
    

  ها یافته
ها با  آن ي برخی از مشخصات دموگرافیک دانشجویان و رابطه

آمده است. همچنین در  4تا  1جداول متغیرهاي تحقیق در 
ي هوش هیجانی ها ؤلفهآموزش م ي تفاوت تأثیر دوره 5جدول 

ي گروه ها آزمودنیهاي اجتماعی و رضایت زناشویی  بر مهارت
آزمایش در قیاس با گروه گواه نشان داده شده است.

     
 

                                   
 
 

  
  
  
  
  
  

  هاي سنی توزیع فراوانی جمعیت تحت مطالعه، بر حسب گروه  -1جدول

دتعدا  درصد 
  شاخص

  هاي سنی گروه
67 9/30  22 -18  

62 6/28  27 -23  
23 6/10  32 -28  
16 4/7  37 -33  
49 6/22  >38 
67 9/30  جمع کل 

  تحصیالت سطح حسب بر مطالعه تحت دانشجویان فراوانی توزیع -2 جدول
 تعداد

 
 درصد

  شاخص
  میزان تحصیالت

 لیسانس 132 8/60
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  زناشویی رضایت و ازدواج سازگاري ،تاثیر سن بر وضعیت هوش هیجانی -3جدول 

 آزمون آماري
 )µ±SD( هاي سنی گروه

 متغیر
سال 38باالتر از  سال 33 - 37  سال 28- 32  سال 23- 27  سال 18- 22   

F= 41/6  

P-value= 000/0  
43/349 ± 80/29  25/347 ± 99/39  91/336 ± 07/29  03/320 ± 61/36  93/324 ± 42/37   هوش هیجانی 

F= 179/4  

P-value= 003/0  
31/64 ± 56/16  13/69 ± 49/18  30/64 ± 04/19  02/58 ± 28/18  88/54 ± 76/13   ازدواجسازگاري  

F= 142/1  

P-value= 338/0  
90/171 ± 30/31  88/174 ± 88/26  57/176 ± 66/26  19/164 ± 29/25  64/169 ± 09/29   رضایت زناشویی 

  
  ها توزیع فراوانی جمعیت دو گروه از آزمودنی -4جدول 

 تعداد دامنه سن N  درصد
سطح 

  تحصیالت
  جنسیت

  متغیرها             
  گروه   

  زن  کارشناسی  15  22ـ 25  6  40
  گروه آزمایش

  26ـ 29  9  60
  22ـ 25  8  33/53

  مرد  کارشناسی 15
  26ـ 29  7  66/46
  22ـ 25  7  66/46

  زن  کارشناسی  15
  26ـ 29  8  33/53  گروه گواه

  22ـ 25  5  33/33
  26ـ 29  10  66/66  مرد  کارشناسی 15

  
بر تواند  تحقیق حاضر نشان داد که افزایش هوش هیجانی می

 نشان محققینها تاثیر بگذارد.  رضایت زناشویی آزمودنیمیزان 
 کاهش درمؤثر  عامل یک عنوان بههوش هیجانی  که دادند

 زناشویی زندگی از که نقش داشته و افرادي روانی مشکالت
 شدید عالئماز  دیگران از تر بیش نداشتند، رضایت خود

 که دهد می نشان ها یافتههمچنین ). 24( بردند می رنج افسردگی
 دیگران با تري بیش مثبت ارتباطات باال، هیجانی هوش با افراد

 دارند شان نزدیکان با تري کم منفی تعامالت و کنند می برقرار

 هوش که دهد می نشان دیگر تحقیقاتدر همین راستا ). 25(
  .)26( است مرتبط فردي میان ارتباط کیفیت با هیجانی

Schutte ) زوج داوطلب را  37)، در پژوهشی 2001و همکاران
 مورد بررسی قرار دادند. شرکت کنندگانی که نمرات برتري در

داري از رضایت  طور معنی هوش هیجانی به دست آوردند، به
در زناشویی باالتري برخوردار بودند. عالوه بر این، افرادي که 

نمرات برتري، نسبت به همسران شان داشتند، هوش هیجانی 
مند  تري بهره داري از رضایت زناشویی بیش نیز به نحو معنی

 فوق لیسانس 52 24

 دکترا 33 2/15

 تعداد کل 217 100
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ی باال، از قدرت بودند. از طرف دیگر، افراد با هوش هیجان
تري  خودکنترلی باالیی برخوردار بوده و نگاه همدالنه بیش

در  2007). یوسفی در سال 27( نسبت به دیگران داشتند
نشان انجام گرفت، دانشجویان  نفر از  129بر روي که تحقیقی 

داد که افراد داراي هوش هیجانی باالتر، در روابط بین شخصی 
هاي گوش دادن  کنند، داراي مهارت ها را بهتر درك می خود پیام

یند ارتباط خود با دیگران از آتري هستند، نسبت به فر بیش
تري برخوردار هستند، در روابط خود قاطعیت  بینش بیش

ها  دهی به هیجان ها در نظم دهند و مهارت آن تري نشان می بیش
ه با هد کد تحقیقات نشان میچنین  ). هم28( تر است بیش

اي در رفتار  آموزش هوش هیجانی، تأثیرات قابل مالحظه
منظور بررسی  اي که به د. مطالعهدپیون ع میووقه ها ب آزمودنی

اثرات یک برنامه آموزشی جهت بهبود هوش هیجانی در حل 
تعارض زناشویی در میان مادران کودکان کالس ابتدایی در 

آموزش نشان داد که  ،شهرستان رشت صورت گرفت
نقش مهمی در  ،(هوش هیجانی) هاي اجتماعی و عاطفی مهارت

). 29( استبهبود کیفیت روابط شخصی و اجتماعی داشته 
بشارت در تحقیقی اثر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی 

نشان داد که یک  نیز را مورد مطالعه قرار داد. نتایج این تحقیق
کالت بین دار بین هوش هیجانی و مش یرابطه منفی و معن

کند تا  فردي دانشجویان وجود دارد. هوش هیجانی کمک می
افراد با درك و تسهیل روابط عاطفی، شناخت عواطف و 

بهبود روابط  ي مدیریت بر احساسات خود و دیگران، زمینه

 ي چنین مطالعه هم). 30( اجتماعی را به درستی فراهم آورند
هاي  نیکدیگري نشان داد که شناخت درمانی و آموزش تک

هوش هیجانی در افزایش ثبات زناشویی زنان متاهل مبتال به 
خدادادیان و ضیاء  ).31( سرطان پستان بسیار موثر بوده است

در  ی) نیز در پژوهشی نشان دادند که تفاوت1391همکاران (
 6رضایت از زندگی در همسران جانبازان در مراحل قبل و 

اما بین نمره رضایت از هفته اول بعد از مداخله وجود ندارد، 
داري  دوم بعد از مداخله، تفاوت معنی ي هفته 6زندگی در 

 حاضر نشان داد که ي نتایج مطالعه ).32( وجود داشت
هاي مبتنی بر هوش  دانشجویانی که در دوره آموزشی مهارت

اند، میزان هوش هیجانی و رضایت از  هیجانی شرکت داشته
وه کنترل که این دوره را ها نسبت به گر زندگی زناشویی آن

  تر بوده است.  اند، بیش نگذرانده
هاي جدول باال گواه آن است که هوش هیجانی در  داده

هوش  ،هاي مختلف سنی متفاوت بوده و با افزایش سن گروه
دار  یابد و این تفاوت از نظر آماري معنی هیجانی نیز افزایش می

در  ازدواجهمچنین میزان سازگاري  )>001/0P( است
هاي مختلف سنی متفاوت بوده و با افزایش سن، میزان  گروه

یابد و این تفاوت از نظر  سازگاري ازدواج نیز افزایش می
دهد که  ها نشان می ). همین داده>05/0P( دار است آماري معنی

هاي مختلف سنی تفاوت آماري  در گروهرضایت زناشویی 
  .)<05/0P( دهد داري را نشان نمی معنی

  
  هاآزمودنیو رضایت زناشویی میزان هوش هیجانی  تفاوت تأثیر دوره آموزش، بر -5 لجدو

  آماري تست
 آموزشی دوره از بعد

)µ±SD(  
 آموزشی  دوره از قبل

)µ±SD(  
  متغیر

38/4 =t 

29= df  
000/0= sig  

21/43±70/343  66/44±76/327  
گروه 
  EQ  آزمایش

96/0= t 

29= df 

34/0= sig  
    گروه شاهد  13/337 01/34±  63/336 39/35±

47/3= t 31/26± 93/176  34/30± 43/171  رضایت زناشویی گروه  



 ...بر  هیجانی هوش هاي تأثیر آموزش مؤلفهو همکاران:  جعفري باللمی  88 

29 = df  
002/0= sig  

  آزمایش

05/3 =t 

29= df 

005/0=sig  
    شاهد گروه  36/177 89/24±  45/29±80/171

     
 رضایت و هیجانی هوش که دهد می نشان جدول هاي داده

 آموزشی دوره در رکتش از بعد و قبل دانشجویان زناشویی
 در هیجانی هوش ولی) P<001/0( داشته داري معنی تفاوت

 چندان آموزشی، دوره از بعد و قبل گواه گروه دانشجویان
 .)P>05/0( است نداشته تغییري
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THE EFFECT OF INSTRUCTING EMOTIONAL INTELLIGENCE CAPABILITIES ON 
IMPROVING SOCIAL SKILLS AMONG STUDENTS OF MAZANDARAN UNIVERSITY 
 
Nader Jafaribalalami1, Alireza khalilian2, Seyedeh Tahereh Zargarnataj3 

 

 

ABSTRACT 

Background: Emotional Intelligence (EQ) is one of factors which can affect all individual and social levels, 
particularly marital satisfaction; it is the process which can play important role developing human resources. 
This research aims to investigate various effects of instructing EQ-based capabilities on marital satisfaction 
on the selected sample.  
Methods: In this semi-experimental study, 60 married couples were selected randomly from bachelor degree 
students of Mazandaran University, and were divided into two subgroups: experimental group and control 
group. Experimental group received instructions for fifteen components of EQ. These groups participated in 
EQ and marital satisfaction tests which were conducted before and after training course. Then data were 
analyzed, and results were extracted.  
Results: Results showed that EQ level is variable and one can improve it through instructing appropriate 
capabilities. Subjects’ EQ level was 343.7±43.21 after training course, compared against before training 
course, 327.76±44.66, and also compared against control group, 336.63±35.39(p=0.000). Also, the training 
course could improve marital satisfaction among experimental group’s subjects (p=0.002).  
Conclusion: Today, couples’ personal and social lives of couples are facing unprecedented challenges. Many 
couples are undergoing marital discords and familial disorders because of lacking necessary skills. The 
biggest problem they face is lacking necessary skills for managing personal and social relationships. 
Acquiring EQ-based capabilities can decrease social difficulties and slow down worrying increasing trend of 
divorce among students, and increase their marital satisfaction.  
 
Keywords: EQ Capabilities., Social skills., marital satisfaction., Students., Mazandaran University.  
 

 

 

 

 

 

 

 

*1 - Faculty of Humanity & Social Science, Mazandaran University, Babolsar, Iran  
2-Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran   
3 Counselor, Mazandaran University, Babolsar 
*Corresponding Author: Nader Jafaribalalami                     E-mail: n.jafaribalalami@yahoo.com 
 
 


