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[1] The effectiveness of family interventions for physical disorders [2] Emotion
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and ego defense mechanisms [5] Working with Emotional Intelligence [6] A two-factor
model for predicting when a couple will divorce exploratory analyses using 14-year
longitudinal data [7] Problem-solving skills and affective expression as predictors of
change in marital satisfaction [8] Emotional intelligence and interpersonal relations [9] 
Emotional intelligence and social interaction [10] Investigating the relationship between 
attachment styles and marital problems in infertile couples [11] The relationship
between fear of intimacy and marital satisfaction in a sample of Iranian couples:
Moderating role of attachment styles [12] Intelligence quotient, emotional intelligence and 
spiritual intelligence as correlates of prison. adjustment among inmates in Nigeria prison
[13] Attachment security and marital satisfaction: The role of positive perceptions and
social support [14] Emotional intelligence and its relationship with marital adjustment
and health of spouse [15] The stability and change of trait emotional intelligence, conflict 
communication patterns, and relationship satisfaction: A one-year longitudinal study [16] 
Effect of emotional intelligence on marital adjustment couples in Nigeria

Aims Satisfactory marital relationships are the basis of good family performance. Factors such 
as emotional intelligence have been considered as factors affecting marital satisfaction. The 
aim of this study was to investigate the effect of emotional intelligence management training 
on marital satisfaction and emotional intelligence in war prisoners’ wives and compare the 
marital satisfaction between wives of war prisoners and wives of normal people.
Materials & Methods In this semi-experimental research with pre-test post-test design, 30 
women married with war prisoners and 30 women married with normal people in Tehran 
in 2014, were selected by available sampling method. The data were collected, using Enrich 
marital satisfaction questionnaire and Bar-on Intelligence questionnaire. The questionnaires 
were, first, completed by two groups. Then, experimental group received 10 sessions of 
emotional intelligence training; each session took 45 minutes (per week 2 sessions). After 
completing the intervention, the experimental group completed the questionnaire again and 
the follow-up phase took place after 3 months.  . The data were analyzed by SPSS 16 software, 
using independent t-test, t-test, and ANOVA.
Findings There was no significant difference in mean marital satisfaction between wives of 
war prisoners and wives of normal people (p=0.088). The mean score of marital satisfaction 
and emotional intelligence in the post-intervention stage was more than the pre-intervention 
stage (p=0.0001), and this difference was not seen between post-intervention stage and follow 
up.
Conclusion Emotional intelligence management training increases marital satisfaction and 
emotional intelligence of war prisoners’ wives. Also, the marital satisfaction is not different 
between the wives of war prisoners and wives of normal people.
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   ۱۳۹۹ هارب، ۲، شماره ۱دوره                                               نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

 رضایت بر هیجانی هوش مدیریت آموزش تاثیر
 و آزادگان همسران هیجانی هوش و زناشویی
 با آزادگان همسران زناشویی رضایت میزان مقایسه
  مطالعه موردی شهر تهران عادی؛ افراد همسران

  
  ScM *یمحمود ایثر

دانشگاه آزاد  قات،یواحد علوم تحق ،یدانشکده علوم انسان ،یشناسگروه روان
   رانیتهران، ا ،یسالما

  
  چکيده

عملکرد خوب خانواده است.  یربنایز بخش،تیرضا ییروابط زناشو :فاهدا
 ییزناشو تیموثر بر رضا یهاعنوان مولفهبه یجانیچون هوش ه یعوامل
هوش  تیریآموزش مد ریتاث یپژوهش با هدف بررس نیاند. اشده ییشناسا
 زانیم سهیمسران آزادگان و مقاه یجانیو هوش ه ییزناشو تیبر رضا یجانیه
  اجرا شد. یهمسران آزادگان با همسران افراد عاد ییت زناشویرضا
آزمون در پس -آزمونشیبا طرح پ یشیآزمامهیپژوهش ن نیدر ا :هاو روش مواد

همسران آزادگان شهر  نیزن از ب ۳۰دردسترس  یریگ، با روش نمونه۱۳۹۳سال 
ها از داده یگردآور یانتخاب شدند. برا یافراد عاد همسران نیزن از ب ۳۰تهران و 
شد.  ستفادهآن ا -بار یجانیو هوش ه چیانر ییزناشو تیرضا یهانامهپرسش

 ١٠شد. سپس گروه همسران آزادگان،  لیها توسط دو گروه تکمنامهابتدا پرسش
را  یجانیهوش ه تیریجلسه، آموزش مد ٢ یاصورت هفتهبه یاقهیدق٤٥جلسه 
کرد  لینامه را تکمدوباره پرسش شیکرد. پس از اتمام مداخله، گروه آزما افتیدر

 SPSSافزار کمک نرمها بهگرفت. داده تماه صور ۳پس از مدت  یریگیو مرحله پ
 یریگبا اندازه انسیوار لیهمبسته و تحل Tمستقل،  T یهاو توسط آزمون 16

  شد. لیمکرر تحل
گروه همسران آزادگان و همسران افراد  نیب ییزناشو تیرضا نیانگیم :هایافته
نمرات  نیانگی). مp=۰۸۸/۰نداشت  ( یداریمعن یاختالف آمار یعاد
 یریگیدر مرحله پس از مداخله و پ یجانیو هوش ه ییزناشو یمندتیرضا
دو مرحله  نیتفاوت در ب نی) و اp=۰۰۰۱/۰از مداخله بود ( شیاز مرحله پ شتریب

  نشد. دهید یریگیاز مداخله و پ پس
آموزش مدیریت هوش هیجانی، رضایت زناشویی و هوش هیجانی  :گیرینتیجه

دهد. همچنین میزان رضایت زناشویی همسران همسران آزادگان را افزایش می
  آزادگان و همسران افراد عادی تفاوتی ندارد.

  آموزش، همسران، آزادگان ،یجانیهوش ه ،ییزناشو تیرضا ها:کلیدواژه
  

  ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ دريافت:تاريخ 
  ٢٨/٠٥/١٣٩٦ تاريخ پذيرش:

  gmail.com99sorayamahmoodi@نويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

سالمت جامعه به سالمت خانواده بستگی دارد و اهمیت تاثیر 
قدری است که تاکنون هیچ نهادی  خانواده بر رشد فردی به

نتوانسته است جای آن را بگیرد. سازمان بهداشت جهانی، نهاد 
عنوان عامل اجتماعی اولیه در افزایش سالمت و انواده را بهخ

بخش، . روابط زناشویی رضایت]1[بهزیستی معرفی نموده است
مندانه، زیربنای عملکرد خوب خانواده است. یک ازدواج رضایت

ساز فضایی مناسب برای تالقی و تبادل احساسات و عواطف زمینه
کردن و پذیرفتن انایی درکرو تومثبت میان همسران است. از این

افکار، احساسات و عواطف یکدیگر در زندگی زناشویی با احساس 
  مندی بیشتری همراه است.رضایت

ثر بر رضایت زناشویی وهای معنوان مولفهعوامل گوناگونی به
گویند عواملی چون اند. در این رابطه پژوهشگران میشناسایی شده

یم هیجان و همدلی، بر روابط آگاهی هیجانی، بیان هیجانی، تنظ
گذارد و کیفیت این روابط را تحت تاثیر ازدواج و زناشویی تاثیر می

تواند به زندگی انسان جهت دهد . هوش هیجانی می]1[دهدقرار می
. با ]2[وجود آوردتری را نسبت به محیط و افراد بهو رضایت مناسب

ف بررسی تاثیر مد نظر قراردادن آنچه بیان شد، این پژوهش با هد
آموزش مدیریت هوش هیجانی بر رضایت زناشویی و هوش 

میزان رضایت زناشویی  آزادگان و مقایسههیجانی همسران 
  همسران آزادگان جنگی با همسران افراد عادی اجرا شد.

  
  هامواد و روش

 -آزمونآزمایشی با طرح پیشپژوهش کاربردی حاضر، از نوع نیمه
در جامعه همسران آزادگان تهران  ۱۳۹۳سال آزمون است که در پس

گیری با روش نمونه زن ۳۰اجرا شد. از بین همسران آزادگان، تعداد 
در دسترس، براساس داشتن تمایل به شرکت در پژوهش انتخاب 

 با شد و تهیه ایثارگران امور اداره طریق از افراد این شدند. لیست
ز از بین همسران افراد زن نی ۳۰شد. تعداد  گرفته تماس افراد این

عنوان گروه مقایسه انتخاب عادی با اعالم تمایل به همکاری، به
  شدند. 

  های زیر استفاده شد.نامهها از پرسشبرای گردآوری داده
 به مربوط اول، قسمت :انریچنامه رضایت زناشویی پرسش - ۱

 به مربوط دوم قسمت و است فردی و دموگرافیک مشخصات
 ۴ شامل مقیاس این. است زناشویی رضایت میزان سئواالت
 تحقیق ابزار یک عنوانبه تواندمی است که ایماده۳۵ مقیاسخرده
 مقیاس. شود استفاده تعارض حل و ارتباطات رضایت، جمله از

 تحریف زناشویی شامل روابط از کلی گیریاندازه یک اینریچ زوجی
 تعارض، حل ،ارتباطات شخصیتی، مسایل زناشویی، رضایت آرمانی،
 و فرزندان جنسی، رابطه فراعت، اوقات هایفعالیت مالی، مدیریت

 به مربوط طلبیمساوات هاینقش دوستان، و خانواده فرزندپروری،
 تعییرات و هازوج همبستگی مذهبی، گیریجهت مرد، و زن

 دیوید توسط اینریچ زوجی نامهپرسش. شودمی شامل را زناشویی
. شد اجرا متاهل زوج ۲۵۵۰۱ روی ۲۰۰۰ سال در السون امی و السون
 زناشویی، رضایت هایمقیاسخرده برای نامهپرسش آلفای ضریب
و  ۸۴/۰ ،۸۰/۰ ،۸۶/۰ ترتیب به آرمانی تحریف و تعارض، حل ارتباط،
 ترتیب به آزمونخرده هر برای نامهپرسش بازآزمایی اعتبار و ۸۳/۰
  .]3[بود ۹۲/۰و  ۹۰/۰ ،۸۱/۰ ،۸۶/۰
 ۱۷نامه دارای این پرسش :آن - بارنامه هوش هیجانی رسشپ - ۲
 ،خوشبختی ،های حل مسالهمقیاس با عنوانخرده ١٥ و والئس

 ،گراییواقع ،خودآگاهی ،خودشکوفایی ،تحمل فشار روانی ،استقالل
 ،کنترل تکانش ،عزت نفس ،بینیخوش ،فردی روابط بین
 بزاری است.خوداو همدلی  ،پذیریمسئولیت ،پذیریانعطاف

براساس استفاده از ضریب آلفای نامه این پرسش همسانی درونی
 ٦٩/٠ها، از ضرایب پایین آزموناست و برای خرده ٧٦/٠کرونباخ 
(حرمت نفس)  ٨٦/٠پذیری اجتماعی) تا ضریب باالی (مسئولیت

 .دادنداین نتایج پایایی خوب و قابل قبولی را نشان  شد.محاسبه 
و پس  ٨٥/٠ماه پس از یک ،یا ضرایب ثبات زمانی پایایی بازآزمایی

های آزمون، پایایی گزارش شد. در نتیجه بین سئوال ٧٦/٠ ماه٤از 
قابل قبولی وجود دارد. در عین حال میزان همبستگی آنقدر نیست 

مطابق با نتایج  .که نشان دهد هوش هیجانی تغییرناپذیر است
هایی با هدف آزمون یراو باالتر ب ۷۰/۰متون علمی، ضریب اعتبار 

یید و تامورد  ۹۰/۰های با هدف بالینی آزمون یپژوهشی و برا
 ۹۳/۰کرونباخ  ینظر، ضریب آلفا نامه مورد. در پرسشاستمناسب 
مقاصد مختلف و از حیث داشتن قابلیت  ید. بنابراین براشمحاسبه 

 یرو آن -بارنامه توسط کاربرد، مورد پذیرش است. این پرسش
 ی(آرژانتین، آلمان، هند، نیجریه و آفریقا کشور ۶فر از ن ۳۸۳۱

 ی(سیستماتیک) در آمریکا مندطور نظام جنوبی) اجرا شده و به
  اریابی نشان داد کهـل از هنجـد. نتایج حاصـشاریابی ـالی هنجـشم
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  .]4[برخوردار است روایینامه از حد مناسبی از اعتبار و پرسش 
توسط  ،آن –بارو هوش هیجانی  نریچا هاینامهپرسشابتدا 

همسران افراد عادی و گروه آزمایش (همسران آزادگان) تکمیل 
ای صورت هفتهای بهدقیقه٤٥جلسه  ١٠شدند. سپس گروه آزمایش، 

براساس مبانی نظری  را آموزش مدیریت هوش هیجانی، جلسه ٢
. پس از اتمام مداخله، ]5[دریافت کردند گلمنشده به وسیله مطرح
نامه را تکمیل کرد و مرحله پیگیری ه آزمایش دوباره پرسشگرو

  ماه صورت گرفت. ٣پس از مدت 
، هافرض همگنی واریانسها با آزمون لون برای بررسی تحلیل داده

مستقل برای مقایسه میزان رضایت زناشویی همسران  Tآزمون 
همبسته برای مقایسه میزان رضایت  Tآزادگان و افراد عادی، آزمون 

ناشویی و هوش هیجانی همسران آزادگان در قبل و بعد از مداخله ز
گیری مکرر برای بررسی تغییرات و آزمون تحلیل واریانس با اندازه
  صورت گرفت.  SPSS 16افزار در مرحله پیگیری از طریق نرم

  
  هایافته

هر دو گروه از لحاظ متغیر سن همگن بودند و باالترین میزان 
  ).١سال داشتند (جدول  ٥٢تا  ٤٦را افراد بین نفر)  ١٣فراوانی (

  
توزیع فراوانی مطلق و نسبی (اعداد داخل پرانتز، به صورت درصد  )۱جدول 

سن و سطح تحصیالت همسران آزادگان و همسران افراد  هستند)متغیرهای
  نفر) ۳۰عادی (هر گروه 

  گروه عادی  همسران آزادگان  متغیرها
  (سال)سن 

۳۸-۳۱  )۰/۲۰ (۶  )۳/۲۳ (۷  
۴۵-۳۹  )۷/۳۶ (۱۱  )۳/۳۳ (۱۰  
۵۲-۴۶  )۳/۴۳ (۱۳  )۳/۴۳ (۱۳  

  سطح تحصیالت
  ۱۴) ۷/۴۶(  ۱۲) ۴۰(  دیپلم

  ۱۰) ۳/۳۳(  ۹) ۰/۳۰(  لیسانس
  ۳) ۱۰(  ۸) ۷/۲۶(  لیسانسفوق

  ۳) ۱۰(  ۱) ۳/۳(  دکتری
  

میانگین نمره رضایت زناشویی در گروه همسران آزادگان 
بود که اختالف  ۴۰/۴۹±۲۶/۱۲ادی و در گروه افراد ع ۸۰/۹±۴۳/۴۴

  ).p=۰۸۸/۰د (داری بین آنها مشاهده نشآماری معنی
مندی باعث افزایش رضایتآموزش مدیریت هوش هیجانی 

بین همسران  )t=-۱۱۸/۹(و هوش هیجانی ) t=- ۹۷۹/۵(زناشویی 
  . )۲جدول ؛ p=۰۰۰۱/۰شد (آزمون در مرحله پسآزادگان 

  
در مراحل  هوش هیجانیرضایت زناشویی و  نمراتمیانگین آماری  )۲جدول 

  نفر) ۳۰(در همسران آزادگان و در مرحله پیگیری  قبل و بعد از مداخله
  نمرات  متغیرها

  رضایت زناشویی
  ۴۳/۴۴±۸۰/۹  آزمونپیش
  ۶۷/۵۱±۱۹/۹  آزمونپس

  ۸۷/۵۰±۳۳/۱۰  پیگیری
  هوش هیجانی

  ۲۳/۲۳۱±۶۵/۴۹  آزمونپیش
  ۳۳/۲۵۹±۲۰/۵۳  ازمونپس
  ۴۰/۲۵۹±۹۵/۵۳  گیریپی

  
و هوش هیجانی ) F=۲۳/۱۹(مندی زناشویی نمرات رضایت

)۷۷۹/۴۳=F ( در مرحله پس از مداخله و پیگیری بیشتر از مرحله
و این تفاوت بین دو مرحله پس از ) p=۰۰۰۱/۰( بودپیش از مداخله 

دهنده اثر ماندگاری مداخله مداخله و پیگیری دیده نشد که نشان
  .)۳بود (جدول 

  
تفاوت میانگین نمرات رضایت زناشویی و هوش هیجانی در همسران  )۳جدول 

  آزادگان در مراحل مختلف
  تفاوت میانگین  متغیرها

  رضایت زناشویی
  - ۲۳۳/۷ ۱±/۲۱*  پیش از مداخله و پس از مداخله

  - ۱/۶±۳۵۴/۴۳۳*  پیش از مداخله و پیگیری
  - ۸/۰±۸۲/۰  پس از مداخله و پیگیری

  هوش هیجانی
  - ۱/۲۸ ۳±/۰۸۲*  پیش از مداخله و پس از مداخله

  - ۳/۲۸±۰۲۹/۱۶۷*  پیش از مداخله و پیگیری
  ۰۶۷/۰±۵۴/۱  پس از مداخله و پیگیری

 p>۰۵/۰داری سطح معنی*

 
  بحث 

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مدیریت هوش هیجانی 
بر رضایت زناشویی و هوش هیجانی همسران آزادگان جنگی و 

میزان رضایت زناشویی همسران آزادگان جنگی با همسران  مقایسه
های پیشین عوامل مختلفی را افراد عادی عادی اجرا شد. پژوهش

برای عدم رضایت زناشویی افراد برشمرده بودند؛ در پژوهشی نشان 
وگو یكی از عوامل مهم احساس رضایت در روابط داده شد كه گفت

های ارتباطی با عدم مهارت اجتماعی است و نارسایی و ضعف در
اد که د. پژوهشی نشان ]6[مندی زناشویی مرتبط استرضایت

تواند چگونگی روابط خوبی میهای قبل از ازدواج بهكیفیت تعامل
بینی كند. افرادی كه قبل از ازدواج در زناشویی آینده را پیش

های ارتباطی برقراری روابط با دیگران مشكل دارند و از مهارت
ویژه اشخاصی كه با ناتوانی در برقراری روابط یفی برخوردارند، بهضع

شوند، بیشتر در گیری و عواطف منفی وارد رابطه میاجتماعی، كناره
  .]7[زناشویی و طالق هستند هایخطر اختالف
مندی زناشویی همسران آزادگان جنگی و همسران افراد بین رضایت

توان دلیل آن را در نوع داری وجود نداشت. میعادی تفاوت معنی
گاه این توان به تکیهویژه میوجو کرد؛ بهنگرش و دید ایشان جست

های معنوی شان توجه کرد. باورهای معنوی و مذهبیافراد به باور
های مختلف زندگی بروز و ظهور پیدا در زمینه به اشکال گوناگون

الشعاع خود قرار کنند و افکار، منش و رفتار فرد را تحتمی
ها و دهند. از سوی دیگر معموًال همسر آزادگان با همه خوبیمی
وجودآورنده اند. این پذیرش بهها، شرایط خود را پذیرفتهبدی

  شود.رضایت نسبی ایشان از زندگی زناشویی می
براساس نتایج، مدیریت هوش هیجانی باعث افزایش هوش 

و همکاران، در مقاله  شاتهیجانی بین همسران آزادگان شد. 
اند که افراد با هوش فردی نتیجه گرفته هوش هیجانی و روابط بین

تر و های همراه با مشارکت بیشتر، روابط نزدیکهیجانی باال، پاسخ
اند و همچنین رضایت شان داشتهآمیزتری را با همسرانمحبت

اند. این افراد در ایجاد و حفظ زناشویی بیشتری را نیز تجربه کرده
و همکاران، در پژوهش  لوپز. ]8[روابط کیفی باال نیز مهارت دارند

ها باعث اند که کنترل و تنظیم هیجانخود به این نتیجه رسیده
ض کمتری داشته تر و تعارشود تا فرد با دیگران روابط مثبتمی

های خوشایند موجب دادن هیجانباشد و از سوی دیگر، نشان
شود؛ در های موافق از طرف دیگران میشدن واکنشبرانگیخته

های منفی معموًال افراد را از هم دور حالی که بروز هیجان
اند که هوش و همکاران، در پژوهشی نشان دادهبشارت . ]9[سازدمی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی محمود ایثر  ۱۰۴

   ۱۳۹۹ هارب، ۲، شماره ۱دوره                                               نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

ها، توان همدلی ن، شناسایی محتوای هیجانهیجانی با سالمت روا
با دیگران، خودهشیاری، بهزیستی هیجانی و سازش اجتماعی و 

نشان  بشارت و همکاران،. ]10[هیجانی همبستگی مثبت دارد
اند که هوش هیجانی از طریق تقویت بهزیستی هیجانی، داده

مشکالت بیِن  سازش اجتماعی و سازش هیجانی بر کاهش
های ذکرشده و همچنین بسترهایی گذارد. واسطهمیشخصی تاثیر 

های مناسب برای افزایش و بهبود وضعیت اجتماعی فرد در زمینه
پذیری فراهم آمیزی، صمیمیت و مسئولیتقاطعیت، مردم

نیز در پژوهشی نشان داده است که  آنیماساهون. ]11[سازندمی
محیطی  افزایش هوش هیجانی، باعث سازگاری موفق فرد با شرایط

  . ]12[شودو فشارهای روانی در سنین بزرگسالی می
آموزش مدیریت هوش هیجانی باعث افزایش رضایت زناشویی 

و همکاران، در پژوهشی  فیتنسمیان همسران آزادگان شد. 
اند پیرامون رابطه میان هوش هیجانی و رضایت زناشویی، دریافته

دست به همسرانی که در آزمون هوش هیجانی نمرات باالیی
با  آناند و پاندی. ]13[نداند، رضایت زناشویی بیشتری دارآورده

بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با سازگاری زناشویی و سالمت و 
اند که میان هوش هیجانی تندرستی عمومی همسران، دریافته

همسران با سازگاری زناشویی و سالمت و تندرستی آنان رابطه 
ت به . در همین راستا، این رابطه مثبدار وجود داشتمثبت معنی

معنی آن است که سطوح باالتر هوش هیجانی همسران با سازگاری 
. ]14[زناشویی باالتر و سالمت و تندرستی بیشتر آنها همراه است

زوج در نیوزلند، نشان  ١٧٢و همکاران با پژوهشی روی  جانسون
های منفی، کارگیری عاطفه و احساس و کنترل هیجاناند که بهداده

نقش مهم و موثری در کاهش تعارضات و افزایش رضایت زناشویی 
  .]7[همسران دارد

طبق نتایج، تغییرات ایجادشده در مرحله پیگیری نیز پایدار بود. 
اند که نتایج زوج انجام داده ٤٥و همکاران پژوهشی روی  اسمیت

وثر عنوان عاملی متنها بهداده است که هوش هیجانی نهآن نشان 
 ٤٥کند، بلکه پیگیری این بر میزان رضایت زناشویی ایفای نقش می

زوج، بعدتر نشان داد که عامل هوش هیجانی همچنان پس از یک 
. ]15[سال، تاثیر نیرومندی بر رضایت زناشویی آنان داشته است

ای انجام در پژوهشی که روی همسران نیجریه تورآنیین و اورتزی
رگذاری بر مدیریت هیجان نقش مهم و تاثیاند، دریافتند که داده

   .]16[ها داردسازگاری و رضایت زناشویی زوج
اند که در جامعه ها، شواهد فراوان نشانگر آندر نتیجه پژوهش

امروزی همسران برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و همچنین 
درک احساسات از سوی همسرشان، به مشکالت فراگیر و متعددی 

های بدیهی است که کمبودهای موجود در کفایت دچار هستند.
عاطفی و هیجانی همسران در کنار عوامل متعدد دیگر، اثرات 

دانیم که میگذارد. همچناننامطلوبی بر زندگی مشترک آنها می
سالمت خانواده و اجتماع الزم و ملزوم یکدیگرند، برای داشتن 

اع، یعنی ای سالم، باید به سالمت نخستین واحد اجتمجامعه
خانواده اهمیت داد. رضایت افراد از رابطه زناشویی، به منزله رضایت 
فرد از خانواده در حکم رضایت کلی از زندگی است. در این راستا 

ها و مطالعات مرتبط با سازگاری زناشویی، بیانگر اکثر پژوهش
های زندگی در سازگاری و رضایت همسران از یکدیگر اهمیت مهارت
شود فرد در برابر فشارهای ها سبب میانی در این مهارتاست. ناتو

روانی به رفتارهای غیرموثر و ناسازگارانه روی آورد. در این زمینه، 
های هیجانی، شناخت احساسات و هیجانات کارگیری مهارتبه

ترین خود و نحوه تنظیم و ابراز صحیح هیجانات، از جمله مهم
گوید: هوش می فیتنسستند. های زندگی هموارد مطرح در مهارت

سازی یک های آن، ظرفیت غنیهیجانی یا حداقل برخی از جنبه
ازدواج توام با رضایت و سازگاری مطلوب و باثبات را دارد و افراد 
دارای هوش هیجانی باالتر در مقایسه با افراد با هوش هیجانی 

 . در]13[کنندمندی زناشویی بیشتری را تجربه میپایین، رضایت
کفایتی عاطفه، خطوط فکری و رفتار های بینتیجه، یافتن نشانه
تواند یک زوج را به سوی جدایی بکشاند، نقش اشتباهی که می

رساند. کنترل حیاتی هوش هیجانی را در بقای ازدواج به اثبات می
تر و شود فرد با دیگران روابط مثبتها باعث میو تنظیم هیجان

. در همین راستا نتیجه این پژوهش ]9[تعارض کمتری داشته باشد
نیز مبین این نکته بود که هرچند رضایت زناشویی زنان آزادگان 
جنگی با زنان عادی تفاوتی نداشت اما آموزش مدیریت هوش 

تواند باعث تسهیل کنترل هوش هیجانی و رضایت از هیجانی می
نی زندگی زنان آزادگان جنگی باشد و اثر خود را در مدت زمان طوال

  حفظ نماید.
 به آسان دسترسی عدم به توانمی پژوهش این هایمحدودیت از

 افرادی روی پژوهش این همچنین کرد. اشاره آزادگان همسران
 به و داشتند پژوهش این انجام برای کامل رضایت که شد انجام
  . نداشت وجود دسترسی افراد باقی

 مورد افراد زا بیشتری تعداد بعدی تحقیقات در شودمی پیشنهاد
  شود. انجام ایدوره صورت به هاپیگیری و گیرند قرار بررسی

              
  گیرینتیجه

آموزش مدیریت هوش هیجانی، رضایت زناشویی و هوش هیجانی 
دهد. همچنین میزان رضایت همسران آزادگان را افزایش می

  زناشویی همسران آزادگان و همسران افراد عادی تفاوتی ندارد.
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