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 1کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،ایران
 2کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه سراسری تهران .ایران.
 3کارشناسی روان شناسی عمومی ،دانشگاه پیام نور یزد ،ایران.
 4کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،ایران.
 5کارشناسی روانشناسی عمومی ،دانشگاه پیام نور واحد اردکان یزد ،ایران.
 6کارشناسی روان شناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،ایران( .باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران)

چکیده
امروزه نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی به عنوان یک موضوع جدید حوزه ی روان شناسی مورد توجه قرار گرفته
است .مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است ،مبین نقش و اهمیت نگرش مذهبی و مولفه های آن در جنبه های رضایت
زناشویی و ازدواج و روابط اجتماعی می باشد .نگ رش مذهبی عبارت است از اعقادات منظم و یکپارچه توحیدی که خداوند را
محور امور می داند و ارزش ها ،اخالقیات ،آداب و رسوم و رفتارهای انسان را با یکدیگر ،طبیعت و با خویشتن را تنظیم می کند.
رضایت از زندگی زناشویی ،رضایتمندی زناشویی از نگرش و ارزیابی عمومی فرد نسبت به کلیّت زندگی مشترک خود یا برخی
از جنبه های زندگی همچون کیفیت ارتباط ،سازگاری ،توانایی حل مسأله ،چگونگی گذراندن اوقات فراغت با همسر منشأ می
گیرد .در این مطالعه سعی پژوهشگر بر این است تا به بررسی نگرش مذهبی و نقش آن در رضایت زناشویی در مطالعات پیشین
بپردازد تا بدین ترتیب دیدگاهی کلی از مسیر تحقیقات این حوزه ارائه گردد.
واژههای كلیدی :نگرش مذهبی ،رضایت زناشوی ،زندگی موفق ،جنبه های دینی
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 -1مقدمه
کسی که در فکر ازدواج است و یا ازدواج میکند ،انتظار دارد این زندگی با خوشبختی ،سعادت و رضایت همراه باشد و از لحظه
لحظه زندگی خود لذت ببرد؛ بدین سبب ،آنچه از خود ازدواج مهمتر به شمار میرود ،موفقیت در ازدواج یا رضامندی زوجین
است .هر چه از عمر خانوادههای گسترده می گذرد و تبلور خانواده هستهای درجامعه بیشتر می شود اهمیت ،روابط بین
اعﻀای خانواده بهخﺼوص زن و شوهر واضﺢتر میگردد  .به عبارت دیگر یکی از مهمترین عواملی که  ،بر بقاء و دوام و رشد
خانواده اﺛر میگذارد روابط سالم و مبتنی بر  ،سازگاری و تفاهم اعﻀا بین به ویژه زن و شوهر است.رضایت زناشویی یکی از
مهم ترین عوامل اﺛرگذار بر عملکرد خانواده میباشد .همه زوجها به دنبال آن هستند که از زناشویی زندگی خود لذت ببرند و
احساس داشته رضایت باشند
مذهب بعنوان مجموعه ای از باید ها و نباید ها و نیز ارزشهای اختﺼاصی و تعمیم یافته،از موﺛرترین تکیه گاه های روانی به
شمار می رود که قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظه های زندگی فراهم کند و در شرایط خاص نیز با فراهم سازی تکیه
گاه های تبیینی،فرد را از تعلق و بی معنایی نجات می دهد.
مذهب و خانواده دو نهادی بوده که همواره در مرکز بحثهای جامعه شناسی قرار داشته است چرا که در گستره جغرافیا و هر
کجا که انسانی زیست می کندو در عمق تاریخ تا آنجا که نشانی از انسان مالحظه شده خانواده وجود داشته و نیز انسان به
پرستش اشتغال داشته است .در واقع نگرش مذهبی می تواند در ارتباط با زناشویی موﺛر باشد،زیرا مذهب شامل رهنمودهایی
برای زندگی و ارائه دهنده ی سامانه باورها و ارزش هاست که این ویژگی ها می توانند زندگی زناشویی را تحت تأﺛیر قرار
دهد.همچنین جهت گیری معنوی باعث رشد و توسعه انسان می شود .اغلب پژوهشگران بر این باورند که وجود عقاید مذهبی
تأﺛیر دارد بسزایی در استحکام خانواده دارد .ایمـان به خدا موجب می شود که نگرش فرد به کل هستی هدف دار باشد و
عدم ایمان به خدا موجب می شود کـه فـرد انسجام و آرامش نداشته باشد و همین امر موجب ضعﻒ و منشأ اختالف های
بسـیاری در زنـدگی می شود .در واقع این پژوهش با توجه به نقش غیر قابل انکار نگرش مذهبی در زندگی انسان،به بررسی
رابطه نگرش مذهبی و رضایتمندی زناشویی می پردازد.با امید این که بتواند زمینه ای بر تحقیقات گسترده و دقیق ایجاد کند.
اهمیت حفظ بنیان خانواده در جامعه صنعتی امروز ،بررسی عوامل موﺛر بر رضـایتمندی زناشـویی را از پـیش برجسـته سـاخته
است .خانواده رکن اساسی جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است .شکل گیری این نهاد مقدس ناشی از پیوند زناشـویی
بین زن و مرد است .رضایت فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده و رضـایت از خـانواده بـه مفهـوم رضـایت از
زندگی زن و مرد خواهد بود .هنگامی که فرد از این رابطه از سطﺢ خشنودی مناسبی برخوردار باشد ،زمینه ی رشـد و تعـالی و
پیشرفت مادی و معنوی جامعه را فراهم خواهد کرد (عدالتی و ردوزان.)2212 ،
هرچه از عمر خانواده های گسترده می گذرد و تبلور خانواده ی هسته ای در جامعه بیشتر می شود ،اهمیت روابط بین اعﻀـای
خانواده به خﺼوص زن و شوهر به عنوان ارکان اصلی خانواده واضﺢ تر می شود .در این میـان ،رضـایت زناشـویی یکـی از مهـم
ترین عوامل اﺛرگذار بر عملکرد خانواده است .همه ی زوج ها به دنبال آنند که از زندگی زناشویی خـود لـذت ببرنـد و احسـاس
رضایت کنند .رضایت زناشویی ،عبارت است از احساسات عینی از خشنودی ،رضایت و لذت تجربه شـده توسـط زن یـا شـوهر.
وقتی افراد همه ی جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند ،رضایت ،یک متغیر نگرشی است و بنابراین یک خﺼوصیت فردی
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زن و شوهر محسوب می شود .طبق تعریﻒ فوق ،رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی است کـه زن و شـوهر از
جنبه های مختلﻒ روابط زناشویی خود دارند (الیس  .)1992رضایت زناشویی ،یکی از مهمتـرین و مـثﺛرترین تـرین عوامـل در
تداوم یک زندگی موفق ،سالم و شاد محسوب می شود.
رضایت زناشویی ،یک تجربه ی شخﺼی در ازدواج است که تنها توسط خود فرد در پاسخ به میزان لذت رابطه ی زناشویی قابـل
ارزیابی است و عوامل بسیاری هستند که در زندگی مشترک روی رضایت زناشویی تأﺛیر می گذارند و این احساس نقش مهمـی
در میزان کارکردهای بهنجار خانواده ایفا می کند (جیانگ ،وانگ ،زانگ ،لیو و همکاران)2215 ،
در پژوهش های مختلﻒ تأﺛیر سازه های روانشناختی متعددی بر رضایت زناشویی مورد بررسی قرار گرفته است یکی از این
عوامل هوش هیجانی است  ،هدف ما نیز در این پژوهش به بررسی و مطالعه مطالب و مفاهیم مربوط به نگرش مذهبی و
رضایت زناشویی خواهیم پرداخت.
-2بررسی مفاهیم متغیرها
1-2نگرش مذهبی
تعریف مذهب:
درلغت نامه دهخدا در تعریﻒ مذهب آمده است که مذهب در اصطالح علم کالم اسالمی طریقه ای خاص در هم مسائل
اعتقادی به ویژه امامت است که منشاء اختالف در آن توجیه مقدسات منطقی و یا تفسیر ظاهری کتاب خدا است مانند مذهب
شیعه امامی،اشعری و معتزلی.
نظرات دانشمندان درباره دین
میسرون در کتاب ((درباره قوانین)) می گوید:دین پیوندهایی است که انسان را به خدا مربوط می کند.در کتاب ((دین در
مرزهای عقل)) می نویسد دین عبارت از این است که ما تکالیﻒ واجب و ضروری خویش را با توجه به اینکه مبتنی بر اوامر
الهی است درک نمائیم(.کتاب قوانین میسرون)
 هربرت اسپنسر:ایمان به نیرویی که نتوان مرز پایانی زمانی و مکانی آن را تﺼور کرد عنﺼر اساسی دین را تشکیل میدهد(اسپنسر)1331،
تی یل :دین وضعیتی روحی یا حالتی ناب و حرمت آمیز است که آن را خشیت میخوانیم(تی یل)1323،برادلی:دین بیش از هر چیز کوششی برای آنکه حقیقت کامل خیر را در تمام وجود هستس مان باز نمائیم(برادلی)1924، جیمز مارتینو:دین اعتقاد به خدای همیشه زنده است یعنی اعتقاد به اراده و ذهنی الهی که حاکم بر جهان است و با نوع بشرمناسبات اخالقی دارد(مارتینو)،1922،
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 4-2تاكید بر جنبه های متفاوت از دین
-1جنبه ی عقالنی:
ماکس مولر روی جنه ی عقالنی تاکید کرده و می گوید،دین یک قوه و یا تمایل فکری است که مستقل است و علی رغم حس
و عقل بشر را قادر می سازد که (بی نهایت))را تحت اسامی و اشکال گوناگون درک نماید.
-2جنبه ی اخالقی:
جنبه ی اخالقی در دو تعریﻒ مشهور تاریخی از امانوئل کانت و ماتیو آرنولند از دین ب عمل آورده اند مورد تاکید قرار گرفته
است،دین عبارت است از تشخیص همه وظایﻒ ب عنوان دستور الهی(همان منیع)
-3جنبه ی احساسی:
تاکید احساسی بر دین توسط عالم بزرگ الهی شالیر ماخربیان گردیده است،جوهر دین عبارتست از احساس وابستگی
مطلق(.همان منبع)
-4جنبه ی پرستشی:
تاکید بر جنبه ی پرستشی دینی توسط متویس به عمل آمده است،دین عبارتست از پرستش قدرت های باال به دلیل
نیاز(همان منبع)
-5جنبه ی شخصی:
تاکید بر نفع شخﺼی توسط آلبرت رویه یکی ا ز اولین مورخین ادیان در عﺼر جدید به عمل آمده است،دین بیش از هر چیز
مبتنی بر نیاز بشر در پی بردن به یک ترکیب هماهنگ بین سرنوشت خود او و عوامل موﺛر مخالفی است که در جهان با آنها
روبرو می شود(.همان ممنبع)
-6جنبه ی اجتماعی:
یکی از تاکیدهای بسیار مورد پسند جدید تاکید بر جنبه ی اجتماعی دین است که پروفسور ادوارد اسکروینارمز آن را اینگونه
تعریﻒ می کند،دین عبارتست از آگاهی به متعالی ترین ارزشهای اجتماعی(.همان منبع)
-7جنبه ی فردی:
تاکید دیگری که کامال با تاکیدات فوق متفاوت است،تاکید فردی که با دقت بسیار زیاد در کتاب مشهور پروفسور ویلیام جیمز
شرح داده شده است بنابراین دین همانطور که من اکنون از شما میخواهم داوطلبانه آن را بپذیرید،باید برای ما به معنی
احساسات،اعمال و تجربیات هر یک از افراد بشر در خلوت خودشان تا جایی که خود را در رابطه با هر آنچه که الهی می پندارند
و می بینند بوده باشد(.همان منبع)
تعاریفی از دانشمندان درباره دین
 به نظر یونگ دین به میزان قابل مالحظه ای جنبه ی روانشناسی دارد،یونگ دین را با توجه به ریشه التینی آن عبارت از تفکراز روی وجدان می داند(.چکیده مقاله ها،اینترنت)
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اریک فروم دین را نیاز به پرست ش و خدا را جلوه ای از نیاز انسان به کمال و گریز از یک حالت دوگانگی در رسیدن به وحدتو تعادل می داند(.همان منبع)

جهت گیری مذهبی:
از دیدگاه آلپورت جهت گیری مذهبی به دو صورت درونی و بیرونی می باشددر جهت گیری مذهبی درونی ایمان به خودی
خود یک ارزش تلقی می شود اما در جهت گیری مذهبی بیرونی،مذهب امری خارجی و ابزاری برای ارضای نیاز های فردی از
قبیل مقام و امنیت مورد استفاده قرار می گیرد.در واقع از دیدگاه درونی دین یعنی ایمان به ذات الهی که سزاوار عبادت و
اطاعت است و از منظر بیرونی از لحاظ اینکه یک حقیقت خارجی و بیرونی از درون انسان است در تعریﻒ دین باید گفت
:مجموعه ای از قوانین نظری که صفات این قوه الهی را مشخص می کند و نیز مجموعه ای از قواعد و ضوابط علمی است که راه
و رسم عبادت و بندگی کردن خدا را برای ما ترسیم می کند .دانشمندان علوم انسانی در تعریﻒ دین گفته اند،دین یک نهاد
الهی است که صاحبان عقل سلیم را با اختیار و اراده آنها به سوی خیر و صالح و رستگاری در آخرت هدایت می کند و در واقع
عین یک نهاد الهی است که انسانها را به سوی آنچه از نظر اعتقادات حق و درست است و نیز آنچه در رفتار و کردار زندگانی
بهتر و مناسبتر است راهنمایی می کند(.مداحی و همکاران)1392،
رابطه بین دین و رضایت زناشویی
یکی از بُعدهایی که بر کیفیّت زناشویی اﺛر میگذارد ،نظامهای ارز شی و عقیدتی همسران و تشابه ها و تفاوتهای باورها و ارزشها
در این زیرنظام زوجی است .پژوهشگران بسیاری بر رابطه ی بین مذهبی بودن(دین باوری) و رضایت زناشویی تأکید کرده اند.
به طور کلی ،مذهب اﺛر بسیاری در رضایت زناشویی دارد و مورد اهمیت است؛ زیرا مذهب به خودی خود مثلّفه های بسیاری
همچون روشهای زندگی ،نظامهای اعتقادی ،ارزشی ،انتظارات و غیره را در بر میگیرد .از اینرو مذهبی بودن بهطور معنی داری
با رضایت زناشویی مرتبط است  .مذهبی بودن ،رویدادی آرام کننده است که در هنگام تعارض ،برای زوجهای مذهبی به خوبی
عمل میکند؛ بدی ن نحو که عبادت کردن هیجانهای خﺼمانه و تعاملهای هیجانی را کاهش میدهد(.فراحی و همکاران)1395،
در واقع رضایت زناشویی بر اساس نگرشها و اعتقادات زوجها میتواند مشاجره ها ،مشکل ها و چالش های پیشِ روی خود را با
گفتگو و صبر و تحمل دو جانبه حل کند .نگرش مذهبی ،اصلی وحدت بخش در میان زوجها است که به حل تعارض کمک
میکند(.همان منبع)
2-2رضایت از زندگی زناشویی
ماهیت و تعریف رضایت زناشویی
تعاریفی مختلفی از رضایت زناشویی 1وجود دارد که در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره خواهیم کرد:

- Marital satisfaction

43

5

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال اول ،شماره  ،1بهار 1317

رضایتمندی زناشویی از نگرش و ارزیابی عمومی فرد نسبت به کلیّت زندگی مشترک خود یا برخی ازجنبه های زندگی همچون
کیفیت ارتباط ،سازگاری ،توانایی حل مسأله ،چگونگی گذراندن اوقات فراغت با همسر منشأ می گیرد (انریچ )1965،
همچنین رضایت زناشویی عبارت است از احساس رضایت و لذت تجربه شده توسط زن وشوهر در هر زمانی که همه جنبه های
ازدواجشان را درنظر می گیرند (هاکینز )1962( ،به نقل از رمﻀان نژاد و به پژوه .)1334،
رضایتمندی زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر از ازدواج یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند ،بـه
عبارتی رضایت زناشویی فرآیندی است که در طول زمان بوجود می آید ،زیرا الزمه آن انطباق سلیقه ها ،شناخت ویژگـی هـای
شخﺼی ،ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای مراوده ای است (مدیری و رسول زاده طباطبایی .)1339،
رضایت زناشویی ،یک مفهوم کلی است که در وضعیت مطلوب روابط زناشویی احساس می شود .از طرفی رضایتمندی زناشـویی
زمانی اتفاق می افتد که روابط زن و شوهر در تمامی حیطه ها بهنجار گزارش شود .بنابراین ،محققان برای آسـانی در سـنجش،
همچنین عملیاتی کردن این مفهوم رضایت مندی زناشویی را به چهار بعد اساسی تقسیم کرده اند که عبارتند از:
الﻒ) جاذبه :عبارت است از جنبه ای ازیک شی ،یک فعالیت یا یک شخص ،که برانگیزاننده ی پاسخ هـای نزدیکـی در دیگـران
باشد؛ تمایلی برای نزدیک شدن به یک شی ،فعالیت یا شخص که در رضایت زناشویی جاذبه های بدنی و جنسی انسان مد نظـر
قرار گرفته است (صالحی فدری )1333،؛
ب) تفاهم :ارتباطی مبتنی بر پذیرش دو سویه ،راحـت و بـدون تـنش و دغدغـه ی خـاطر کـه بـین دو نفـر برقـرار مـی شـود
(میراحمدی زاده )1332،؛
ج) نگرش :نوعی سوگیری عاطفی درونی که عمل یک فرد را تبیین می کند .در اصل این تعریﻒ در برگیرنـده ی قﺼـد و نیـت
فرد است (همان منبع)
د) سرمایه گذاری :منظور از این عبارت این است که هر یک از زوج ها برای بهتر ساختن رابطه و نیز خوشایندی طـرف مقابـل،
کارهایی را انجام می دهند و یا از انجام آن خودداری می کنند به بیان دیگر ،مقابه به مثل کردن ،هنگامی که رفتار طرف مقابل
پاداش دهنده است ،وخودداری از انجام متقابل ،هنگامی که رفتار وی پاداش دهنده نیست (صالحی فدری .)1333،
و در نهایت رضایت زناشویی ،یک ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فردی است و می توانـد بیـانگر
میزان شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن به واسظه بسیاری ازعوامل مربوط به زناشویی باشد (احمـدی،
نبی پور،کیمیایی ،و افﻀلی .)2212،
 عوامل مؤثر بر رضایت زناشوییبررسی عوامل موﺛر بر رضایت زناشویی از این جهت حائز اهمیت است که رضایت فرد اززندگی زناشویی بخش مهمی از سالمت
فردی محسوب می شود .ونیچ ()1944؛ به نقل از معتمدین ( )1333در این خﺼوص می نویسـد کـه ارتبـاط بـا همسـر جنبـه
مرکزی زندگی عاطفی و اجتماعی یک شخص است .درباره عوامل مثﺛر بر رضایت زناشویی دو چشم انداز عمـده وجـود دارد .در
کتب اول که مورد قبول مکتب تحلیل روانی است عمل درون فردی را مهم می داند و در چشم انداز دوم که مورد پذیرش رفتار
گرایان است عوامل بین فردی را در رضایت زناشویی مهم می داند (نظری)1333 ،
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نیوفان ( )1994عوامل زیر را بیانگر رضایت زناشویی می داند (الن کار 2222،؛ ترجمه تبریزی :)1343،
 .1سطﺢ تحﺼیالت باال
 .2موقعیت و وضعیت اقتﺼادی –اجتماعی باال
 .3تشابهات زوجین در عالیق ،هوش و شخﺼیت
 .4در مرحله اولیه و ابتدایی چرخه زندگی بودن (قلمداد داشتن در اوایل دوره زندگی مشترک)
 .5سازگاری در مسائل جنسی
 .6ازدواج در سنین باالتر در زنان
 .4رویداد های زندگی :نظیر حوادث استرس آور
 .3حمایت متقابل
 .9انجام کارهای خانه
 .12سبک دلبستگی زوجین
 .11بافت فرهنگی واجتماعی
 .12پیشینه خانوادگی
 .13باورها و انتظارات
هنوز مکانیزمی برای کشﻒ ارتباط بین این عوامل و ازدواج موفقیت آمیز پیدا نشده است .اما احتماالً سطﺢ باالی تحﺼیالت یا
وضعیت اقتﺼادی و اجتماعی مناسب زوجین را به سمت رضایت باالتری هدایت می کند .زیرا وجود همـین عوامـل باعـث مـی
شود زوجین مهارت های بهتری برای حل مسأله داشته باشد وکمتر دچار استرس شوند( .تبریزی)1343،
وینچ ( )1944هشت معیار را برای رضایت زناشویی اززندگی زناشویی مشخص کرده است ،این معیارها عبارتند از:
 )1ﺛبات )2 ،انتظارات  )3 ،رشد شخﺼیت )4 ،مﺼاحبت )5 ،شادی )6 ،رضایت )4 ،سازگاری ،و  )3یکپارچگی
در یک حالت کلی دیدگاه های مربوط به سازگاری و رضایت زناشویی را می توان به دو گروه تقسیم نمود :اولین دیدگاه به علت
درون فردی و تأﺛیر آن بر فرآیند زناشویی می پردازد .نظریـه پـردازان صـفت و روان تحلیلگـران از عمـده تـرین طرفـداران آن
هستند .به این معنی که ویژگی های شخﺼیتی زوج ها در رضایت یا نارضایتی زناشویی تأتیر دارند.
دیدگاه دوم به جای موضوع های درون فردی به مسائل بین فردی توجه دارد .این دیدگاه در بـین روان درمـانگران رفتـار گـرا،
محبوبیت و جاذبه بیشتری دارد .بر اساس این دیدگاه ،مشکل اصلی زوج های مسأله دار به نارسایی کـنش وری آن هـا بـر مـی
گردد .به این صورت که رفتارها به جای پاداش ،بیشتر تنبیه به دنبال دارند .چون در حقیقت همسران آشـفته در مهـارت هـای
اجتماعی خود ضعﻒ داشته و در تماس با همسر خود کنش و واکنش های رفتاری منفی زیادی نشـان مـی دهنـد (بنـی اسـد،
.)1345

رضامندی زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با همبودن احساس شادمانی و رضایت دارند .بنر
و هیل،رضا مندی زناشویی را پیامد توافق زناشویی دانسته که رابطة مناسب بین زن و شوهر را توصیﻒ میکند.ایشان
مینویسند :هنگامیکه زن و شوهر به میزان قابل توجهی از برآوردهشدن نیازها و انتظاراتشان در رابطة زناشویی رضایت داشته
باشند ،رضامندی زناشویی را گزارش خواهند کرد .آلوجا ،و باریو و گارسیا به نقل از هاولت مینویسند :رضامندی زناشویی
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عبارت است از :برونداد ناشی از مجموعهای از عوامل ،نظیر حل تعارض موفقیتآمیز ،یا موفقیت در فعالیتهای مرتبط با
شادکامیدر فرآیند ازدواج .در واقع ،رضامندی زناشویی ،یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه میدهد .همچنین رضایت
زناشویی یکی از گستردهترین مفاهیم برای تعیین و نشاندادن میزان شادی و میزان پایداری رابطه است(.جدیری و
همکاران)1339،
رضایت زناشویی فرآیندی است که در طول زندگی زوجین به وجود میآید و الزمة آن انطباق سلیقهها ،شناخت ویژگیهای
شخﺼیتی،ایجاد قواعد رفتاری و شکلگیری الگوهای مراودهای است.بدین ترتیب میتوان گفت :زوجینِ دارای رضامندی ،در
حیطههای گوناگون زندگی با همدیگر توافق دارند.این چنین زن و شوهرهایی از نوع و سطﺢ روابط کالمی او غیرکالمیشان
راضیاند ،روابط جنسیشان را لذتبخش و ارضاکننده میدانند ،پایبندیهای مذهبی مشترکی دارند ،وقت و مسائل مالی
خودشان را به خوبی برنامهریزی ومدیریت میکنند ،در مسائلی که اختالف نظر دارند ،مﺼلحت زندگی و خانواده را بر مﺼلحت
خود ترجیﺢ داده ،از انعطافپذیری باالیی برخوردارند ،از نوع و کیفیت گذران اوقات فراغت و رفتوآمد با اقوام و دوستان رضایت
دارند و در نهایت ،در تعداد و نوع تربیت فرزندان با هم اشتراک نظر دارند(.همان منبع)
تاثیر رضایت زناشویی بر ابعاد مختلف زندگی:
اهمیت کیفیت زندگیزناشویی یا همان رضامندی و نارضا مندی زناشویی ،در تأﺛیر آن بر سالمت روانی و جسمانی پدیدار
میشود .مطالعات نشان داده است که رضامندی و یا نارضا مندی زناشویی ،بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی تأﺛیر
می گذارد ،برای مثال ،نتایج مطالعات در محدوده تأﺛیر جسمانی نشان داد ،افراد متأهلی که زندگیشان پایدار بوده و استحکام
بیشتری داشته ،عموماً عمر طوالنی دارند ،از نظر جسمانی سالمترند ،شاد هستند و بیشتر احتمال دارد که از سرطان نجات
یابند .ازسوی دیگر ،اختالف زناشویی با سطﺢ سالمت پایینتر و بیماریهای جسمانی خاص نظیر سرطان ،بیماریهای قلبی و
درد مزمن رابطه دارد .بررسی مربوط به تعامل زناشویی ،حاکی از احتمال وجود مکانیزمهایی است که نشان میدهند؛ برای
مثال ،رفتارهای خﺼمانه در طول مدت اختالف و تعارض زناشویی ،با تغییر کارکردهای ایمنی غدد درونریز و قلبی ـ عروقی
رابطه دارد .بلوم ،اشر و وایتیز در بررسیهای خود بهاین نتیجه رسیدهاند که میان ناآرامیهای زناشویی و اختالل جسمانی و
عاطفی ،یک رابطة آشکار وجود دارد .همچنین مطالعات انجام شده روی ازدواجها نشان داد که افراد متأهل سازگار ،بیشتر عمر
می کنند ،درآمد باالیی دارند ،ﺛروتمند هستند ،در رفتارهای خطرناک کمتر درگیر میشوند و تغذیة سالمیدارند .از سوی دیگر،
پژوهش ها نشان داده است که مردان مطلَّّقه ،در مقایسه با مردانی که روابط زناشویی موفقی دارند بیشتر احتمال دارد دچار
مرگ زودرس شوند و در بین آنان فشار خون دو برابر ،سرطان گلو چهار برابر و ذاتالریه هفت برابر وجود دارد که آنها را بیشتر
به سوی مرگ زودرس پیش میبرد( .جدیری و همکاران)1339،
رابطه مذهب و خانواده:
از آن جایی که دو نهاد مذهب و خانواده ارزش های مشابهی را مورد تاکید قرار می دهند ،و برای تقویت اجتماعی شدن به
هم وابسته هستند ،پژوهشگران رابطه نزدیک بین آن دو را پیش بینی می کنند .این جهتگیری منجر به بیان عباراتی از این
قبیل گردید که مذهب می تواند روابط زناشویی را تقویت و استحکام بخشد  .نگرش مذهبی می تواند در ارتباط زناشویی
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موﺛر باشد ،زیرا مذهب شامل رهنمودهایی برای زندگی و ارائه دهنده سامانه باورها و ارزشها است که این ویژگیها می توانند
زندگی زناشویی را متاﺛر سازند .
از سوی دیگر نگرش های افراد خانواده در مورد مذهب ،استمرار و انتقال ارزش ها و رفتارهای مذهبی به نسل های دیگر را
شکل دهد .از این رو رابطه مذهب و خانواده را می توان یک ر ابطه اﺛرگذاری و اﺛر پذیری در نظر گرفت.
اینکه افراد موضوعی مانند ازدواج به منزله مسئولیتی برای تمام عمر ،مهرورزی به یکدیگر ،فراهم آوردن اسباب آرامش
همدیگر و وفاداری و تعهد به همسر را ،چگونه بر مبنای مذهب تفسیر می نمایند ،تاﺛیر پذیری روابط زناشویی از مذهب را
نشان می دهد(.خدایاری فرد و همکاران،بیتا)
-3مروری بر پژوهش های انجام شده
1-3پژوهش های انجام شده در ایران
رجبی و همکاران ( )1393پژوهشی تحت عنوان ((رابطه ی سبک های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایت و تعارض زناشـویی
در معلمان زن متاهل)) انجام دادند .نتایج نشان داد که سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با رضایت زناشویی و با تعارض
زناشویی رابطه مثبت ،و با هوش هیجانی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و با تعارض زناشویی رابطه منفی وجود دارد.
تیرگری و همکاران ( )1335پژوهشی تحت عنوان ((مقایسه سطوح هوش هیجانی و رضامندی زناشویی و رابطـه سـاختاری آن
ها در زوجین ناسازگار و سازگار شهرستان ساری در سال  ))1333انجام دادند .نتایج نشان داد کـه بـین عوامـل و مثلفـه هـای
هوش هیجانی و سازگاری (رضامندی) زناشویی و تفاوت سطوح برخوردرای از ظرفیت های آن ،در همسران سازگار بـا ناسـازگار
رابطه وجود دارد.
کاظمیان مقدم و مهرابی زاده() 1333به مقایه نگرش مذهبی و سالمت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بهبهان پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که بین نگرش مذهبی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود
دارد ولی بین سالمت روانی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد.
خانم کریمی ( ) 1332در تحقیقی رابطه نگرش مذهبی و شیوه فرزند پروری والدین را مورد بررسی قرار دادند نتایج بدست
آمده نشان داد که بین نگرش مذهبی والدین و دختر انشان رابطه مثبت وجود دارد همچنین بین روشهای تربیتی والدین و
نگرش مذهبی آنها نیز رابطه مثبت و معنا داری وجود دارداما بین روشهای تربیتی آنها و نگرش مذهبی پسرانشان رابطه معنی
دار وجود ندارد.
فرزانه منجزی و همکاران هم به بررسی اﺛر ارتباط اسالمی و نگرش های مذهبی بر بهبود رضایت زناشویی در شهرستاناصفهان پرداختند که این امر نشانگر وجود رابطه مثبت بین نگرش های مذهبی وافزایش رضایت زناشویی بود
در یک بررسی خانم رازفر() 1349رابطه نگرش مذهبی و خویشتنداری نوجوانان را مورد بررسی قرار داد نتایج نشان داد بین
نگرش مذهبی و خویشتنداری رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
خانم میرهاشمیان در تحقیقی دیگر تأﺛیراعتقادات مذهبی وشکل گیری منبع کنترل ونیمرخ روانی را مورد بررسی قرار دادند
که نتایج تحقیق نشان داد که بین اعتقادات مذهبی وسالمت روانی رابطه مثبت ومعنا دار وجود دارد .اما بین اعتقادات مذهبی
و منبع کنترل رابطه معنی دارمشاهده نشد.
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 خدایاری فرد و همکاران(بیتا)در تحقیقی با عنوان رابطه نگرش مذهبی با رضایت مندی زناشویی در ئانشجویان متأهلدریافتند،بین میزان دینداری و رضایت زناشویی رابطه مثبت مهناداری وجود دارد.
 -2-3مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج
جان و همکاران ( )2212پژوهشی تحت عنوان ((هوش هیجانی و رضایت از روابط عاطفی مشخص :تجزیه و تحلیل متا)) انجـام
دادند .نتایج نشان دادند که رابطه ی بین هوش هیجانی افراد و رضایت عاطفی گزارش شده قابل توجه بودند ،زیرا رابطه ای بین
هوش هیجانی افراد و میزان رضایت زوجین از این رابطه وجود داشت.
 Lavalekarو همکاران ( )2212پژوهشی تحت عنوان ((هوش هیجانی و رضایت زناشویی)) انجام دادند .تجزیه و تحلیل انجـام
شده رابطه ی بسیار مثبتی را بین هوش هیجانی و رضایت زناشوی نشان داد.
اسمیت و همکاران ( )2223پژوهشی تحت عنوان ((هوش هیجانی مشخص ،الگوهای مربوط به احتالفات ارتباطی ،و رضـایت از
روابط)) انجام دادند .نتایج نشان دادند که زوج هایی کـه بیشـترین رضـایت را داشـتند ،افـرادی بودنـد کـه از بحـث دربـاره ی
مشکالت رابطه دوری نمی کردند و به شریک خود در  EIباالترین امتیاز را داده بودند .زوج هـای راضـی احتمـاالً بیشـتر از زوج
های ناراضی خود را در سطحی شبیه به شریک خود می دیدند.
باتسون و شوالب( )2226در پژوهش خود رابطه گذشت وباورهای مـذهبی را بررسـی کردنـد  .شـرکت کنندگان  132زوج
کاتولیک بودند .نتایج نشان داد که سطوح ایمان و گذشت در مردان و زنان مشابه است  .سطوح بـاالی ایمـان با گذشت
بیشتر رابطه داشت  ،همچنین باورهای مذهبی و گذشت با دوام زناشویی رابطـه داشـت
کارمـانز وهمکاران ( )2223درپژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین گذشت و تعهـد تعـاملی وجـود دارد کـه بـر رضایت
از زندگی  ،عواطﻒ مثبت و عزت نفس تأﺛیرمیگذارد .
لیتچر و کارمات() 2229در تحقیق بین زوجین کم درآمد نشان دادند:زوجینی که با هم درمراسم مذهبی شرکت داشتند و
عقاید مشابهی درباره مسائل دینی،خودشان و رابطه شان داشتند،به صورت غیر منتظره ای نمره ی باالتری در ابعاد مختلﻒ
کیفیت زناشویی داشتند.
 سولیوان ()2211نشان داده است که افرادی که در سطﺢ باالتری از مذهبی بودن قرار دارند نسـبت به افراد دارای سطﺢمذهبی پایین تر ،ﺛبات زناشویی بیشتری دارند و از ازدواج خود راضی تر به نظر می رسند.
 هانلرو گنچوز ( )2225درمطالعه ای که روی زوجین ترکیه انجام دادند پـس از کنتـرل متغیرهایی مانند سطﺢ تحﺼیالت ومدت زمانی که از زندگی زناشویی آنهـا مـی گذشـت ،بـه ایـن نتیجه رسیدند که مذهبی بودن تاﺛیر عمده ای بر رضایت
زناشویی دارد ،امـا مـذهبی بـودن زوجـین نمی تواند حل مساله زناشویی را در زوجین افزایش دهد.
 اورتینکال و ونستیوگن )  ( 2226در مقایسه زوج هایی که فقط یک بار ازدواج کردند با زوج هایی که چندین بار ازدواجکردند به این نتیجه رسیدند که مذهبی بودن همبستگی مثبت با رضایت زناشویی دارد.
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 مارگارت،دادلی ،فردریش ،و کونینسکی )  ( 1992در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تجانس مذهبی با همسر،عبادت و حﻀور در کلیسا (متغیر های دینداری) مهمترین پیش بینی کننده رضایت زناشویی فرد می باشند .

-4نتیجه گیری
رضایت زناشویی که به معنای احساس شادمانی و رضایت و لذت زوجین از زندگی می باشد متغیری بنیادی محسوب می شـود
که عوامل متعددی در آن تأﺛیرگذار است .هوش هیجانی که در سازگاری افراد با محیط و همچنین درک و کنترل احساسـات و
هیجانات در خود و دیگران نقش دارد ،یکی از عواملی است که بـر کیفیـت رضـایتمندی زناشـویی زوجـین تـأﺛیر گـذار اسـت.
تحقیقات انجام شده حاکی از این است که چنانچه فرد از نظر ظرفیت هوش هیجانی از رشد یافتگی بیشـتری برخـوردار باشـد،
انتظار می رود که در سایر زمینه های زندگی مانند :تحﺼیل ،شغل ،روابط بین فردی و همچنین رابطه زناشویی نیـز بتوانـد بـه
صورت سازگارانه عمل کند .پژوهش ها و مطالعات مختلﻒ نشان می دهند افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند توانایی کنتـرل
تشخیص و استفاده از توانش های هیجانی را دارند و می توانند در مواجهه با رویداد ها و مسـائل زناشـویی بـا گسـترش دامنـه
بینش و ایجاد نگرش درباره وقایع و با بهره گیری از روش های مناسب و مفید به طور مثﺛرتر و کاراتری بـا مسـائل و مشـکالت
خود در روابط زناشویی برخورد کنند.
یافته های پژوهش های مختلﻒ نشان می دهد که افزایش هوش هیجانی به افزایش رضایتمندی زوجین از یکدیگر و مجموعاً از
زندگی خود منجرمی شود پس می توان با افزایش هوش هیجانی رضایتمندی زناشویی افراد را بهبود بخشید .هوش هیجانی باال
به زوجین این توانایی را می دهد که کنترل موقعیت تهدید زا را بر عهده داشته باشـند و از دخالـت عوامـل نـامطلوب درونـی و
بیرونی و همچنین عوامل هیجانی منفی و فشار روانی اطرافیان و سایر عوامل محیطی بر روابط زناشویی خود جلـوگیری کنـد و
یا آن ها را به نحو مثﺛرتری کنترل نمایند.
همچنین روابط زناشویی منبع عظیم احساسات ،عواطﻒ و هیجانـات خوشـایند و ناخوشـایند از قبیـل :عشـق ،محبـت ،دوسـت
داشتن ،ترس ،نفرت ،عﺼبانیت و  ....می باشد .بنابراین اینکه زن و شوهر چقدر بتوانند دررابطـه بـا ایـن گونـه احساسـات خـود
گفتوگو کنند ،به صورت مناسبی ابراز کنند و یا چگونه و تا چه حدی بتوانند آن ها را کنترل کنند؛ همگی درگرو میـزان هـوش
هیجانی و مثلفه های آن می باشد ،زیرا افرادی که از هوش هیجانی باالیی برخوردار هستند قادرند احساسـات و هیجانـات را در
خود و د یگران تشخیص دهند ،آن ها را به درستی ابراز کنند و در شرایط مختلﻒ آن ها را کنترل کننـد و در نهایـت بـر نحـوه
ابراز احساسات و هیجانات و عواطﻒ خود نسبت به اطرافیان مخﺼوصاً همسرشان تسلط داشته و مانع بروز بسیاری از برخوردهـا
و سوء تفاهمات در روابط زناشویی خود می شوند.
طبق مطالعه انجام شده و همچنین سایر مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی و رضـایتمندی زناشـویی مـی
توان این چنین نتیجه گرفت که زوجینی که هوش هیجانی باالتری دارند در روابـط خـود قادرنـد عواطـﻒ و هیجانـات خـود و
دیگران را تشخیص دهند ،ابراز هیجانی مناسب و متناسب با شرایط داشته باشند و هیجانات خـود را کنتـرل کـرده و بـه طـور
مثﺛری از آن ها استفاده کنند؛ بنابراین بین هـوش هیجـانی زوجـین و کیفیـت روابـط و رضـایتمندی زناشـویی آن هـا رابطـه
معناداری وجود دارد.
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بنابراین می توان برای ایجاد رضایتمندی زناشویی در زوجین جوان و یا ارتقای آن در روابـط بـین همسـران آن هـا مـی تـوان
آگاهی آن ها را از طریق آموزش مثلفه های هوش هیجانی با کمک مراکز مشاوره و مشاوره هـای قبـل از ازدواج ،مشـاوره هـای
زوجی و  ، ...افزایش داد.
مطالعه حاضر سعی نمود با بررسی جامع و کامل مطالعات و تحقیقـات انجـام گرفتـه در حـوزه هـوش هیجـانی و رضـایتمندی
زناشوویی ،مفاهیم و مطالب مربوط به این دو حوزه را بررسی و جمع آوری کرده تا مطالعات آتی بتوانند به مطالعـه بیشـتری در
این حوزه بپردازند و جوانب مختلﻒ آن را بررسی کنند .با در نظر گرفتن اهداف و فرضیه های ایـن تحقیـق مـی تـوانیم عنـوان
داریم ک ه،بین نگرش مذهبی با رضایت زناشویی و سن دانشجویان رابطه و همبستگی وجود دارد.یعنی بـا افـزایش یـک متغیـر،
متغیرهای دیگر نیزافزایش می یابند و بالعکس .با یک گریز کوتاه به فﺼل دوم و ادبیات تحقیق نیز می توانیم بیان کنیم :یکـی
از بُعدهایی که بر کیفیّت زناشویی اﺛر میگذارد ،نظامهای ارزشی و عقیدتی همسران و تشابه ها و تفاوتهـای باورهـا و ارزشـها در
این زیرنظام زوجی است .پژوهشگران بسیاری بر رابطه ی بین مذهبی بودن(دین باوری) و رضایت زناشویی تأکید کرده انـد .بـه
طور کلی ،مذهب اﺛر بسیاری در رضایت زناشویی دارد و مورد اهمیت است؛ زیرا مذهب به خـودی خـود مثلّفـه هـای بسـیاری
همچون روشهای زندگی ،نظامهای اعتقادی ،ارزشی ،انتظارات و غیره را در بر میگیرد .از اینرو مذهبی بودن بهطـور معنـی داری
با رضایت زناشویی مرتبط است  .مذهبی بودن ،رویدادی آرام کننده است که در هنگام تعارض ،برای زوجهای مذهبی به خـوبی
عمل میکند؛ بدین نحو که عبادت کردن هیجانهای خﺼمانه و تعاملهای هیجانی را کاهش مـی دهـد(.فراحی وهمکـاران)1395،
در واقع رضایت زناشویی بر اساس نگرشها و اعتقادات زوجها میتواند مشاجره ها ،مشکل ها و چالش های پیشِ روی خـود را بـا
گفتگو و صبر و تحمل دو جانبه حل کند .نگرش مذهبی ،اصلی وحدت بخش در میان زوجها است که به حل تعارض کمک می
کند .حال برای درک بهتر رابطه بین متغیرهای این پژوهش سعی می شود در ادامه مطالعاتی که قبال توسط پژوهشگران دیگر
انجام گرفته را برای هر فرضیه به صورت جداگانه توصیﻒ کنیم.

منابع
ابیاری ،فرزانه .)1395(.بین نگرش مذهبی با رضایت زناشویی كارمندان زن بیمارستان افشار یزد،پایان نامه کارشناسیاحمدی،عطیه،پاکدامن،شهال،فتحی،یوسﻒ،شریفی،محمد.)1392(.نقش نگرش مذهبی بر رضایت زناشویی معلملن و پرستارانشهر اراک،دومین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران،تهران،اسفند1392
-امینی راستابی،زهرا،شیخی،نازی ،خداوردیان،زهرا،خسروی راستابی،مجتبی .)1394(.نگرش مذهبی ورضایت از زندگی درزنان سالمند،اولین همایش ملی اسالم و سالمت روان،اردیبهشت1394
 پور موسوی) 1336(،بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی در شهرستان ابهر،پایان نامه کارشناسی،پیام نورمرکز ابهر
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جدیری،جعفر،جان بزرگی،مسعود،رسول زاده طباطبایی،سید کاظم .)1339(.بررسی رابطه رضامندیزناشویی (بر اساسمعیارهای دینی) با عوامل جمعیتشناختی؛ تحﺼیالت،طول مدت ازدواج،سن ازدواج وتفاوت سنی،موسسه آموزشی
پژوهشی امام خمینی
چکیده مقاله ها،اینترنت،سایت گوگل حیدری رفعت ،ا و عنایتی فر ،ع.)1339(.رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس،روانشناسی و دین،سال سوم،شماره 4
خدایاری فر،محمد،شهابی،روح اهلل،اکبری زردخانه،سعید(.بیتا) .رابطه نگرش مذهبی با رضایت مندی زناشویی دانشجویانمتاهل،فﺼلنامه خانواده پژوهشی)12( 3،
روزنامه اطالعات 29،تیر)1392(.شمس اسفندآباد،خ،حیدری،نژاد ) 1334(.فرایند مدیریت دانش از حافظه سازمانی تا یادگیری سازمانی،ماهنامه مدیریت و
توسعه،شماره 12
 عزتی،مرتﻀی(،بیتا)،سرمایه مذهبی :ماهیت ,عناصر تشکیل و آﺛار آن-فراحی،سید

محمد

حسن،

اصغری

ابراهیم

آباد،محمد

جواد،مشیریان

فراحی،سیده

مریم،رازقی

کاشانی،شمیم،توکلی،حامد .)1395(.ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی ،سالمت روانشناختی و تابآوری ،در
کارمندان زندان ،مجله ی پژوهش در دین و سالمت،دوره  ،2شماره ،2بهار1395
کرمی،حوریه،خاکباز،حمید،معین الدینی،زهرا،دشتی پور،معﺼومه،عابد،نازنین،پاکدامن،شهال .)1391(.معنویت زندگی زناشوییو سالمت روان،نخستین همایش اسالم و سالمت روان،بندرعباس
لغت نامه دهخدامنجزی،فرزانه،شفیع آبادی،عبدهلل،سودایی،منﺼور.)1392(.بررسی اﺛر ارتباط اسالمی و نگرش های مذهبی بر بهبود رضایتزناشویی،تحقیقات عبوم رفتاری،شماره 1
یراهویی،داود،دهمرده،حیدر،سرحدی اول،معﺼومه،دین محمدی،فرهاد .)1395(.بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با میرانپرخاشگری در کارکنان اجرایی شهرستان خاش،پنجمین کنرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژِی،انگلستان،لندن
احمدزاده ،مریم؛ و همکاران ،فراتحلیل بررسی رابطه ی سبک های دلبسـتگی بـا رضـایت زناشـویی ( .)1339-1331اندیشـه و
رفتار ،دوره ی هفتم ،شماره ی  . 25شهرستان ساری در سال  ،1333مجله دانشگاه علـوم پزشـکی مازنـدران ،دوره شـانزدهم ،
شماره .1391 ،55
افخمی عقدا ،محمد؛ عابدینی ،مریم؛ و همکاران  ،بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رضایت زناشـویی در متـاهلین شـهر یـزد،
مجله طلوع بهداشت ،شماره :چهارم ،مهر و آبان .1393
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مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال اول ،شماره  ،1بهار 1317

بنی اسد ،ح  ،1345 ،بررسی و مقایسه عوامل فردی اجتماعی و شخﺼیتی در زوج های سازگار و ناسـازگار شـهر کرمـان ،پایـان
نامه کارشناسی ارشد .دانشکده علوم انسانی .دانشگاه تربیت مدرس.
بوژمهرانی ،سمانه  ،1336بررسی تﺼورات ذهنی کودکان  5 – 3سال نسبت به خدا از دیدگاه پیاژه .بهشهر :دانشگاه پیام نور.
تیرگری؛ و همکاران ،مقایسه سطوح هوش هیجانی و رضامندی زناشویی و رابطه ساختاری آن ها در زوجین ناسازگار و سازگار
شهرستان ساری در سال  ،1333مجلــــــه دانشـــــگاه علــــــــوم پـزشکــــــی مــازنـــــــدران ،دوره شانزدهم
شماره  ،55آذر و دی سال .1335
حسین حسین آباد ،فاطمه ،1333 ،ارتباط ساختار قدرت در خانواده و هوش هیجانی زنان شهر تهـران ،پایـان نامـه کارشناسـی
ارشد ،دانشگاه الزهرا.
رجبی ،غالمرضا؛ موسویان نژاد ،خلیل؛ تقی پور ،منوچهر ،رابطه ی سبک های دلبستگی و هوش هیجـانی بـا رضـایت و تعـارض
زناشویی در معلمان زن متأهل ،دو فﺼلنامه مشاوره کاربردی.66-49 ،1393 ، )1( 4 ،
سلیمانیان ،علی اکبر؛ محمدی ،اکرم ،بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی .پژوهشنامه تربیتـی دانشـگاه آزاد اسـالمی
واحد بجنورد ،شماره نوزدهم ،تابستان .1333
شهنی ییالق ،منیجه؛ مکتبی ،غالمحسین؛ و همکاران ،بررسی تأﺛیر آموزش هـوش هیجـانی بـر اضـطراب اجتمـاعی ،سـازگاری
اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر .مجله دست آوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز ،)1( 4 .بهار و
تابستان .26-3 ،1333
ملکی آوارسین ،صادقی؛ سیدکالن ،میرمحمد ،بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اﺛربخشی اعﻀای هیئت علمی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد پارس آباد دامغان .فﺼلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحـد گرمسـار-115 ،1334 ،)2( 2 ،
.131
میر احمدی زاده ،علیرضا؛ نجفی ،نوذر .) 1332 ( ،رضایت مندی زناشویی و تعیین عوامل تأﺛیر گـذار بـر آن در شـیراز .مجلـه .
اندیشه و رفتار ،دوره  , 3شماره ( 4پیاپی  ،)32بهار  ،1332صص .63-56
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