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  چکیده
هوش هیجانی و سبک هاي شخصی اتونومی و سوسیوتروپی از عوامل مهم در پیش بینی رضایت زناشویی  :مقدمه    

 بر و هوش هیجانی) اتونومی و سوسیوتروپی(شخصی سبک پیش بینی قدرت تعیینهدف این پژوهش . زوجین می باشند
 .رضایت مندي زوجی است

این پژوهش از نوع تحقیقات تحلیلی مقطعی می باشد که در آن از همبستگی چندگانه در بافت  :مواد و روش ها    
جامعه آماري پژوهش شامل تمام زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره زابل می باشد که با . رگرسیون استفاده شده است

داده ها با . ه مراکز مشاوره انتخاب شده اندزوج از زوجین مراجعه کننده ب 100استفاده از روش نمونه گیري در دسترس 
رابینز و پرسش نامه هوش هیجانی  PSI-IIاستفاده پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ، پرسش نامه سبک هاي شخصی 

به  منظور تحلیل داده ها نیز و بررسی نقش پیش بینی کنندگی هر کدام از متغیرها از روش . اند ان گردآوري شده- بار
  . استفاده شده است) Stepwise(رسیون با روش گام به گامتحلیل رگ

دهد سبک هاي شخصی و هوش هیجانی زمانی که به  نتایج تحلیل رگرسیون نشان می :یافته هاي پژوهش   
تنهایی و یا به صورت توام براي پیش بینی استفاده می شوند نقش معنی داري در پیش بینی رضایت زناشویی مردان و 

  .زنان دارند
با استفاده از هوش هیجانی و سبک هاي شخص اتونومی و سوسیوتروپ می توان رضایت  :بحث و نتیجه گیري    
شویی زوجین را پیش بینی کرد بنا بر این هنگام انتخاب همسر و ارائه مشاوره خانواده باید به آن ها توجه ویژه نشان زنا
  .داد
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  مقدمه
است که از بدو  اجتماعی  ترین هسته  کهن خانواده،    

باعث پیدایش بشر وجود داشته و کانون تربیت فرزندان، 
زندگی در روابط  عامل استحکام هاي اجتماعی و حفظ سنت

انسان موجودي اجتماعی است و وجود  .ستبوده ا ها انسان
یگر، از یکدها با  دو عنصر زن و مرد و زندگی مشترك آن

  بررسی عوامل تسهیل .ر جوامع بشري دیده شده استابتدا د
عواملی که در تداوم این  کننده در ارتباط بین زن و شوهر و

ارتباط مؤثر باشد، همواره مورد توجه بوده و با پیچیده شدن 
تر   هاي تازه جوامع و پیچیدگی زندگی، نیاز به پژوهش

  .شود  احساس می
الزم و ملزوم سالمت خانواده و سالمت اجتماع     

اي سالم، باید به سالمت   پس براي داشتن جامعه .یکدیگرند
 .نخستین واحد اجتماع، یعنی سالمت خانواده اهمیت داد

هایی  جزو غالباً شود،  ست به این واقعیت اشاره میا سالها
ها،   ها، سلیقه عادت :هاي مختلف مانند  که در زمینه

و دیگر  اولیه انوادهموقعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي خ
مندي بیشتري برخوردار  ، از رضایتموارد تشابه داشته باشند

 مهم بسیار جوانب از زوجی یکی مندي رضایت. )1(،هستند
 تجربه ازدواج خود در همسران که است زناشویی نظام یک
 دوام و استحکام در مهم بسیار نقشی تواند می و کنند می
  )2(.باشد داشته آن

 مطرح دیدگاه دو زوجی، رضایت به مربوط مطالعات در     
 .دارد توجه فردي بین لئمسا به دیدگاه، نخستین: است شده

 و محبوبیت رفتارگرا، درمانگران روان بین در این دیدگاه
 زوج اصلی دیدگاه، مشکل این اساس بر .دارد جاذبه بیشتري

 بدین. گردد می بر ها زوج ناسازگاري به دار مسئله هاي
 .دارند پی در تنبیه بیشتر جاي پاداش به رفتارها که صورت

 اجتماعی هاي مهارت در آشفته، همسران حقیقت در چون
 و ها کنش خود، همسر با تماس در و دارند ضعف خود

 دیدگاه. دهند می نشان زیادي منفی رفتاري هاي واکنش
 نظریه که می کند مطرح را سازگاري درون فردي دوم، علل

آن  طرفدار بیشتر گريتحلیل  روان و صفت پردازان
 شریک شخصیتی هاي ویژگی که معنی بدین .)3(،هستند
 یا جانبه مندي دو رضایت و پایدار همسانی باعث ازدواج

 رسد می به نظر. )4(،شود می نارضایتی با همراه ناپایداري
یکدیگر  به زوجین عالقه نتیجه عدم مزبور نه تعارضات که
 دو هر بلکه است، بنیادین اختالفات وجود علت به نه و

  گونه  به خود روابط در یکدیگر، داشتن دوست عین در طرف
  

  
   صفات و ها ویژگی از آگاهینا دلیل به شاید و ناخواسته

   باال به منجر نتیجه در که می شوند مشکل دچار شخصیتی
 زوجی مندي رضایت افت زناشویی، زندگی مشکالت گرفتن

در دهه هاي اخیر تاثیر . )2(،شود می طالق حتی و
شخصیت بر تعامل در روابط احساسی و صمیمانه دو نفره، 

در این . )5(،توجه زیادي را به خود جلب نموده است
 بک دو سبک شخصیت سوسیوتروپی واتونومی راخصوص 

شخصیت سوسیوتروپی، میلی شدید به  ).6(،معرفی کرد
ه ها در جهت ب رفتارهاي آنرابطه مثبت با دیگران دارند که 

افراد اتونوموس، . دست آوردن حمایت و تایید دیگران است
نسبت به شکست و  میل شدیدي به استقالل دارند و شدیداً
این یک  بر بنا، )6(،عدم دستیابی به هدف حساس هستند

فرد سوسیوتروپ همیشه اولویت را به روابط بین فردي می 
به محبت دریافتی از  دهد و ارزشمندي خود را وابسته

دیگران ارزیابی می کند و به موقعیت هاي مرتبط با پذیرش 
. اجتماعی و جذابیت شخصی به شکل منفی پاسخ می دهد

از سوي دیگر شخصیت اتونومی تا حد زیادي به استقالل، 
آزادي عمل، تنهایی و تحقق خود اهمیت می دهد، لذا به 

حرك و ت موقعیت هایی حساس است که خودمختاري،
ها را مورد چالش قرار  شناختی آن عملکرد فیزیکی یا روان

برخی از محققین تصریح کرده اند که جهت ، )7(،می دهند
یا ) سوسیوتروپی(گیري نیاز به وابستگی به دیگران

، روابط بین فردي از جمله الگوهاي تعامل )اتونومی(استقالل
وهاي ین الگا ،)8(،دهد در زوجین را تحت تاثیر قرار می

تعامل، به نوبه خود ممکن است به تضاد در روابط، مشکالت 
 بنا. ارتباطی، نارضایتی زن و شوهر و افسردگی مرتبط باشد

این این عوامل شخصیتی نه تنها باعث افزایش حساسیت  بر
به طبقه خاصی از رویدادهاي استرس زا، بلکه باعث پدید 

خاص و آمدن رویدادهاي استرس زا، تعارضات بین فردي 
  )8(.الگوهاي ارتباطی موثر در افسردگی نیز می شوند

توریو ساتو در تحقیقی نشان داد که سوسیوتروپی و     
اتونومی آسیب پذیري به افسردگی را افزایش می دهد و این 

توماس ). 9(،افسردگی در روابط میان فردي تاثیر می گذارد
روي افراد افسرده انجام داد به این  النچ در تحقیقی که بر

نتیجه رسید که روابط میان فردي در دو سبک شخصیت 
سوسیوتروپ و اتونوم متفاوت است، به این صورت که 
بیماران سوسیوتروپیک رفتار خود را به شکل رابطه مدار و 
رفتار شریک زندگی خود را توام با کناره گیري توصیف 
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وموس رفتار خود را به شکل چنین بیماران اتون نمودند، هم
  کناره گیري و رفتار شریک زندگی خود را به صورت رابطه 

ه همچنین سبک شخصیت اتونوموس ب ؛مدار گزارش کردند
رابطه قوي تري با  ،خاطر انتقاد بیشتر از شریک زندگی خود

  )10(.نارضایتی زوجی داشت
یکی دیگر از متغیرهایی که با رضایت زناشویی در ارتباط   

یکی از جنبه هایی که  است هوش هیجانی است در واقع
هوش هیجانی تاثیر فوق العاده اي بر موفقیت در آن دارد، 

چه زمینه  ازدواج و زندگی زناشویی است به عبارتی اگر چنان
اي وجود داشته باشد که هوش هیجانی در آن اهمیت دارد، 

روابط به آن زمینه ازدواج است، زیرا بنیاد و اساس رضایت از 
توانایی فهم و کنترل هیجانات بستگی دارد؛ و جزء مهمی از 

هوش هیجانی را بارآن . شود محسوب می رضایت زناشویی
 ها و مهارت  ها، کفایت  اي از توانایی  مجموعه«به صورت

هاي غیر شناختی که توانایی فرد را براي کسب موفقیت در  
 تأثیر قرار میمقابله با مقتضیات و فشارهاي محیطی تحت 

بنا به نظر فیتنس هوش هیجانی یا  .)11(،تعریف کرد »دهد 
سازي یک   هاي آن ظرفیت غنی  حداقل برخی از جنبه

ازدواج توأم با رضایت و سازگاري مطلوب و با ثبات را دارد، 
و افراد داراي هوش هیجانی باالتر در مقایسه با افراد با 

زناشویی بیشتري را مندي  یتهیجانی پایین، رضا هوش
نتایج پژوهش اسمیت، ). 12،13(،کنند  تجربه می

زوج نشان می دهند که نه تنها  45سیاروچیوهیون در مورد 
هوش هیجانی عامل موثري در میزان رضایت زناشویی 

ها، هوش هیجانی  است بلکه در پیگیري یک ساله این زوج
چنان اثر نیرومندي بر رضایت زناشویی داشته  هم

بروکال نیز  چنین نتایج پژوهش اکستریمرا و هم .)14(،است
حاکی از آن است که هوش هیجانی پیش بینی کننده 

، دوکانه )16(،مهانیان .)15(،مندي زناشویی است رضایت
، )15(،همکاران ، عبداللهی و)18(،حسینی سده، )17(،اي

مندي زناشویی  نشان دادند که هوش هیجانی با رضایت
 شخصیتی عوامل که جایی آن از .معناداري داردرابطه مثبت 

 رابطه زوجی مندي رضایت با توانند می هوش هیجانی و
 این به تا شده است سعی پژوهش این در باشند، داشته
-اتونوم(شخصیتی هاي ویژگی آیا که شود داده پاسخ مسئله

 رضایت بینی پیش قدرت و هوش هیجانی) سوسیوتروپ
  خیر؟ یا هستنددارا  زوجین را مندي

  مواد و روش ها
از نوع تحلیلی مقطعی می باشد  ، مطالعه اياین پژوهش    

که از همبستگی چندگانه در بافت رگرسیون استفاده شده 

 تمام زوجینی استجامعه آماري این پژوهش شامل . است
نمونه . که به مرکز مشاوره شهرستان زابل مراجعه می کنند

می باشند که با استفاده از ) زوج 100(نفر 200پژوهش نیز 
در این  .روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شده اند

سه گیري متغیرهاي مورد نظر از  پژوهش به منظور اندازه
نامه هوش  ، پرسش PSI-IIشخصی نامه سبک پرسش

 انریچ زناشویی رضایت نامه پرسش آن و-هیجانی بار
  .استفاده شده است

   PSI-II نامه شخصیتی پرسش
در این پژوهش به منظور سنجش سبک هاي شخصی     

از فرم تجدید نظر شده ) سوسیوتروپی و اتونومی(زوجین
استفاده  ،)19(،)1994(رابینز و همکارن PSI-IIنامه  پرسش

 24سوال است که  48نامه شامل  این پرسش .شده است
سوال نیز  24سوال مربوط به سبک شخصی  اتونومی و 

سبک شخصی سوسیوتروپی می باشد و هر ماده مربوط به 
که به چه میزان پاسخ دهنده با آن موافق است  بسته به این

) هرگز تقریباً(1گزینه ایی از  6بر روي یک مقیاس لیکرت 
رابینز و همکاران  . شود نمره گذاري می) همیشه تقریباً( 6تا 

دانشگاه، همسانی  با استفاده از یک نمونه از دانشجویان
ضریب . درونی خوبی براي این مقیاس گزارش کرده اند

و براي سبک  88/0کرونباخ براي سبک سوسیوتروپ  آلفاي
چنین روایی سازه این  هم. گزارش شده است 86/0اتونوم 
نامه  نامه را از طریق همبسته کردن آن با پرسش پرسش

مقدار همبستگی براي . کردند محاسبه) BDI(افسردگی بک
و براي سبک اتونوم ) P<0.01( 20/0پ سوسیوتروسبک 

27/0 )P<0.01 (در تحقیقات دیگر نیز ضریب آلفاي. بود 
دست آمده ه ب 89/0 تا 79/0نباخ این مقیاس بین وکر

نامه با  پرسشاین پژوهش ضریب پایایی  در، )19(،است
براي خرده مقیاس سبک آلفاي کرونباخ استفاده از روش 

 88/0و  82/0 شخصی اتونوم و سوسیوتروپ به ترتیب 
  .گزارش می شود

  انریچ زناشویی نامه رضایت پرسش
 جوئن و اولسون، فورنیر، وسیله به نامه پرسش این    

آمریکا، براي بررسی میزان  در 1989 سال در دارنکمن
 است سوال 115 است و داراي شده رضایت زناشویی ساخته

 این کوتاه شکل .است شده تشکیل مقیاس خرده 12 از و
سلیمانیان  وسیله به که است پرسش 47 داراي نامه پرسش

 آمده دسته بدرصد  95 اعتبار ضریب شد و هنجاریابی
 پنج نامه پرسش این هاي سوال از یک هر براي. است

 مخالفم مخالف، نه و موافق نه موافقم، موافقم، کامالً(گزینه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             3 / 10

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1739-en.html


وحید احمدي و همکاران - هوش هیجانی با رضایت مندي زناشوییو  رابطه سبک هاي شخصی   

38 

 

 برخی  .شده است منظور لیکرت صورت به )مخالفم کامالً و
 بقیه مستقیم و صورت به نامه پرسش این هاي سوال از

شوند، نمره محاسبه شده براي  می گذاري نمره معکوس
، است که در آن میانگین t نامه انریچ از نوع مقیاس پرسش

  )3(.می باشد 10و انحراف استاندارد  50
 در را انریچ نامه پرسش کرونباخ آلفاي اولسون، ضرایب

گزارش درصد  90تا درصد  48از  آن هاي مقیاس خرده
 182عبداهللا زاده در پژوهش خود که در مورد  .کرده است

نامه انریچ  آلفاي کرونباخ پرسش ،زوج شهر دامغان انجام داد
زوج به فاصله  35گزارش کرده است و در مورد درصد  93را 
همبستگی اجراي . دوباره اجرا کردمطالعه خود را روز  12

براي مردان و درصد  78نخست با اجراي دوباره این آزمون 
 ضریب پایایی این پرسش. براي زنان بوده استدرصد  83

نامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و تنصیف محاسبه 
درصد  87و  91شده است که مقدار آن به ترتیب برابر با 

  .است
  انیپرسشنامه هوش هیج

در این پژوهش به منظور سنجش هوش هیجانی از     
استفاده شده ) 1980(آن-باره هوش هیجانی نام پرسش

-نامه که بر اساس مدل هوش هیجانی این پرسش. است
  یک مقیاس  که خود او ساخته است، اون،-اجتماعی بار

  
  
  

  مرتبط با هوش هیجانی   رفتارهاي ،خودگزارشی براي ارزیابی
 117از آن - بارهیجانی   نامه هوش پرسش. استو اجتماعی 

  می 5تا  1اي بین   آیتم نمره آیتم تشکیل شده و هر
آن در -آزمون هوش هیجانی بار  در ایران .)20(،گیرد

سوالی  90صورته اصفهان توسط سموعی و همکاران ب
از نامه  ضریب پایایی پرسش هنجاریابی شده است که

و درصد  93 اي کل آزمونطریق محاسبه آلفاي کرونباخ بر
 شده  گزارشدرصد  88فرد - چنین پایایی به روش زوج هم

 58ها نیز بین   میانگین ضرایب پایایی مؤلفه .است
به دست  )تحمل فشار روانی(درصد 9تا  ،)ابراز وجود(درصد

  برايآن -بارنامه  ر این پژوهش از پرسش، د)21(،آمده است
 .هاي آن استفاده شد  هیجانی و مؤلفه  گیري هوش اندازه

نامه با استفاده از روش آلفاي  ضریب پایایی این پرسش
کرونباخ و تنصیف محاسبه شده است که مقدار آن به ترتیب 

  .است درصد 85و  درصد 93برابر با 
  ي پژوهشیافته ها

و  میانگین، انحراف معیار اطالعات این قسمت مربوط به    
در متغیرهاي پژوهش  هاي نمونه بیشترین نمره کمترین و

زناشویی، هوش هیجانی، سبک شخصیتی  رضایت شامل
جدول (.باشد می اتونوم و سوشیوتروپ در اعضاي نمونه

  )1شماره 
  

  یافته هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش در افراد نمونه. 1شماره جدول 
  حداکثر نمره  حداقل نمره  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

  رضایت زناشویی
  هوش هیجانی

  اتونوم
  سوشیوتروپ

85/118  
14/330  
53/81  
51/95  

02/21  
80/32  
35/13  
80/13  

125  
263  
51  
35  

227  
441  
125  
119  

  
  

   

غیر ـــتاندارد براي متــراف اســگین و انحــمیان   
، براي هوش 02/21و  85/118به ترتیب  زناشوییایت ــرض

خصیتی ــک شـــ، براي سب80/32و  14/330هیجانی 

براي سبک شخصیتی و نیز  35/13و  53/81اتونوم 
گزارش شده  80/13و  51/95 سوشیوتروپ به ترتیب

  )2شماره  جدول(.است
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مربوط به متغیرهاي پژوهشماتریس همبستگی . 2شماره  جدول  
 4 3 2 1 متغیر 

 - - - 1 رضایت زناشویی
 -  -  1  58/0** هوش هیجانی

 -  1  -31/0**  -14/0** اتونوم
 1  -76/0**  54/0**  28/0** سوشیوتروپ

P<0.01**       
  

ضرایب همبستگی نشان می دهد که همبستگی  ماتریس
هوش هیجانی، سبک شخصی بین رضایت زناشویی با 

و  -14/0، 58/0اتونوم و سوسیوتروپ به ترتیب برابر با 
. معنادار هستند P<0.01 است که همگی در سطح 28/0
چنین همبستگی هوش هیجانی با سبک شخصی اتونوم  هم

  است که  54/0و  -31/0و سوسیوتروپ نیز به ترتیب برابر 

  .معنادار است P<0.01 در سطح
بررسی قدرت پیش بینی کنندگی در این بخش به منظور 

از روش تحلیل  سبک هاي شخصی و هوش هیجانی
استفاده شده ) stepwise(رگرسیون  با روش گام به گام

تحلیل ها براي زنان و مردان جداگانه انجام شده  .است
  )3جدول شماره (.است

  
  مندي زناشویی در زنان تحلیل رگرسیون مربوط به سبک هاي شخصی و هوش هیجانی با رضایتنتایج . 3جدول شماره 

   ها شاخص
R 

 
  کاي اسکوئر

 
F  
P 

  شاخص هاي رگرسیون

  عرض از مبدأ  ضرایب رگرسیونی  متغیرهاي پیش بین

  
  سبک شخص

  اتونوم

27/0  07/0  28/8=F 
005/0=P 

25/0-= β 
39/0 - =b 
49 /2-=t  
01/0=P 

  
  
  
  
  

42/72    
  سبک شخص
  سوسیوتروپ

  
39/0  

  
15/0  

  
93/8 =F  

0001/0=P 
 

27/0= β 
42/0=b 
85/2 =t  

005/0=P 

  
  هوش هیجانی

  
55/0  

  
30/0  

  
15/14=F 

0001/0=P 
 

41/0= β 
30/0=b 
57/4=t  

0001/0=P 

  
  

    
چندگانه بین سبک نتایج نشان می دهد همبستگی    

شخصی اتونوم، سبک شخصی سوسیوتروپ و هوش 
 55/0مندي زناشویی در زنان برابر با  هیجانی با رضایت
چنین  هم. معنی دار است P<0.001 است که در سطح

 30نشان می دهد که این سه متغیر  کاي اسکوئرمقدار 

مندي زناشویی را در زنان پیش  درصد از واریانس رضایت
مربوط به وزن هاي استاندارد   Tنتایج آزمون. کندبینی می 

و غیر استاندارد رگرسیونی نشان می دهد که این سه متغیر 
وقتی که با هم وارد تحلیل می شوند سهم معنی داري در 

     .مندي زناشویی در زنان دارند پیش بینی رضایت
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نشان می دهد همبستگی چندگانه  4نتایج جدول شماره  
اتونوم، سبک شخصی سوسیوتروپ و بین سبک شخصی 

ویی در مردان برابر ــجانی با رضایت مندي زناشــهوش هی
هم . معنی دار است P<0.001است که در سطح  66/0با 

شان می دهد که این سه ــدار کاي اسکوئر نــچنین مق
در صد از واریانس رضایت مندي زناشویی را در  43متغیر 

وط به ــمرب  Tنتایج آزمون. ش بینی می کندـــمردان پی

ونی نشان ــاندارد رگرسیـــوزن هاي استاندارد و غیر است
تی که با هم وارد ــر وقــمی دهد که  این سه متغی

ل می شوند سبک شخصی اتونوم سهم معنی داري ــتحلی
ت مندي زناشویی در مردان ندارد ــش بینی رضایـــدر پی

جانی سهم ـــولی سبک شخصی سوسیوتروپ و هوش هی
ش بینی رضایت مندي زناشویی در ــمعنی داري در پی

  .مردان دارند
  
  
  

  نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به سبک هاي شخصی و هوش هیجانی با رضایت مندي زناشویی در مردان. 4جدول شماره 
   هاشاخص 

R 
 

  کاي اسکوئر
 
F  
P 

  شاخص هاي رگرسیون

  عرض از مبدأ  ضرایب رگرسیونی  پیش بینمتغیرهاي 

  
  سبک شخص

  اتونوم

18/0  03/0  28/3=F 
07/0=P 

09/0-= β 
14/0 - =b 
09 /1- =t  
27/0=P 

  
  
  
  
  

60/45  
  

  سبک شخص
  سوسیوتروپ

  
31/0  

  
10/0  

  
42/5=F 

006/0=P 

19/0= β 
29/0 =b 
24/2 =t  
02/0=P 

  
  هوش هیجانی

  
66/0  

  
43/0  

  
80/24=F 

0001/0=P 
 

60/0= β 
36/0 =b 
56 /7 =t  

0001/0=P 
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  بحث و نتیجه گیري

با استفاده از سبک هاي شخصی نتایج نشان  داد که           
مندي زناشویی در  اتونوم و سوسیوتروپی می توان رضایت

این نتایج با یافته هاي  .زنان و مردان را پیش بینی کرد
، دوکانه )17(،بروکال، مهانیان پژوهش اکستریمرا و

، )16(،همکاران ، عبداللهی و)19(،حسینی سده، )18(،اي
نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که هوش . همسو است

مندي زناشویی رابطه مثبت معناداري  هیجانی با رضایت
   .دارد
منبع بعضی از عمیق ترین همان طور که می دانیم ازدواج    

عشق، نفرت، عصبانیت، ترس، مانند احساسات و هیجانات 
است، این که چقدر زن و شوهر بتوانند این  ناراحتی و لذت

گفتگو و مدیریت ها  آندر مورد هیجانات قوي را بفهمند، 
ها بازي می کند،  کنند نقش قاطعی در رضایت زناشویی آن

احساسات و هیجانات خود را  زیرا افرادي که توانایی کنترل
و بر نحوه ابراز احساسات و هیجانات ) خویشتن داري(دارند

همسرشان تسلط دارند، مانع  خود نسبت به دیگران خصوصاً
تفاهمات در روابط زناشویی  بروز بسیاري از برخوردها و سوء

در حقیقت ابراز عواطف نقش عمده اي بر  .خود می شوند
زناشویی داشته و زوج هاي شادي ها و تداوم زندگی 

  خوشبخت به طور مداوم واکنش هایی چون عشق و محبت 
با یکدیگر  خود را نسبت به هم ابراز کرده و در تعامل هاي
افرادي که از  .از شوخی هاي مناسب استفاده می کنند

هوش هیجانی باالیی برخوردارند، به احتمال زیاد می توانند 
دقیق و ظریف عاطفی، به گونه اي موثر با صحبت هاي 

  .مشکالت و اختالفات را حل کنند
  بنا به نظر فیتنس هوش هیجانی یا حداقل برخی از جنبه    

سازي یک ازدواج توأم با رضایت و   هاي آن ظرفیت غنی
سازگاري مطلوب و با ثبات را دارد، و افراد داراي هوش 

پایین، هیجانی  هیجانی باالتر در مقایسه با افراد با هوش
در ، )12(،کنند  مندي زناشویی بیشتري را تجربه می یترضا

کفایتی عاطفه، خطوط فکري یا   هاي بی  نتیجه، یافتن نشانه
تواند یک زوج را به سوي جدایی   رفتار اشتباهی که می

نقش حیاتی هوش هیجانی را در بقاي ازدواج به  بکشاند،
  )13(.رساند  اثبات می

نشان داد که سبک هاي شخصی نقش نتایج این پژوهش    
بر . یی در زوجین داردمعناداري در پیش بینی رضایت زناشو

هاي انجام شده تاکنون تحقیقات کمی در اساس جستجو
مورد سبک هاي شخصی و نقش آن در پیش بینی رضایت 
زناشویی انجام شده است با این وجود یافته هاي این 

لینچ، رابینز و  پژوهش به گونه اي با یافته هاي پژوهش
  .همسو است) 2005(مورس

سبک شخص افراد تاثیر گسترده اي بر رفتار افراد از     
) 2007(مک کانن و ساتو. ها دارد جمله روابط بین فردي آن

سی ارتباط بین سبک هاي شخصی اتونوم و ربه بر
سوسیوتروپ با مشکالت مربوط به روابط بین فردي پرداخته 

که هر سبک شخصی به رویدادهایی که کنند  بیان می ،اند
تجربه می کنند می توانند تسهیل کننده یا بازدانده یک 

به عبارت دیگر ناهمخوانی بین سبک . طه صحیح باشندبرا
کند  شخصی هر فرد با رویدادها و مسائلی که فرد تجربه می

می تواند تهدیدکننده یک رابطه صمیمانه در زوجین شود و 
 بک نیز در نظریه هم. را کاهش دهد اه رضایت زناشویی آن

خوانی خود به این موضوع اشاره می کند و بیان می کند که 
مخوانی بین سبک شخصی با رویدادهاي زندگی فرد وي هنا

این سبک شخصی نقش  بر بنا. کند را مستعد افسردگی می
ویژه روابط ه بینی روابط بین فردي ب مهمی در پیش

 )22(.ویی داردمندي زناش زناشویی و رضایت
را به روابط بین  یک فرد سوسیوتروپ همیشه اولویت    

فردي می دهد و ارزشمندي خود را وابسته به محبت 
دریافتی از دیگران ارزیابی می کند و به موقعیت هاي مرتبط 
با پذیرش اجتماعی و جذابیت شخصی به شکل منفی پاسخ 

زیادي به از سوي دیگر شخصیت اتونومی تا حد . می دهد
استقالل، آزادي عمل، تنهایی و تحقق خود اهمیت می 
 دهد، لذا به موقعیت هایی حساس است که خودمختاري،

ها را مورد  شناختی آن تحرك و عملکرد فیزیکی یا روان
هاي  رویدادها بسته به ویژگی. )7(،چالش قرار می دهند

شخصیتی فرد در شرایط زندگی اثرات متفاوتی خواهند 
چه براي یک فرد سوسیوتروپ  عنوان مثال آنه داشت ب

مهم است و آن را می طلبد ممکن است براي فرد اتونوم 
خانواده براي  ءفاصله گرفتن از اعضا تهدیدآور باشد، مثالً

یک ممکن است سوسیوتروپ تروماتیک ولی براي اتونوم
برخی از . )7(،و ارضاء کننده باشدنوعی آزاد شدن تلقی 

رده اند که جهت گیري نیاز به وابستگی محققین تصریح ک
، روابط بین )اتونومی(یا استقالل) سوسیوتروپی(به دیگران

فردي از جمله الگوهاي تعامل در زوجین را تحت تاثیر قرار 
این الگوهاي تعامل، به نوبه خود ممکن است  .)8(،دهد می

به تضاد در روابط، مشکالت ارتباطی، نارضایتی زن و شوهر 
این این عوامل شخصیتی نه  بر بنا. ی مرتبط باشدو افسردگ

تنها باعث افزایش حساسیت به طبقه خاصی از رویدادهاي 
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استرس زا، بلکه باعث پدید آمدن رویدادهاي استرس زا، 
تعارضات بین فردي خاص و الگوهاي ارتباطی موثر در 

  )8(.افسردگی نیز می شوند
چنین استنباط دست آمده می توان ه ز مجموع نتایج با    

کرد که از هوش هیجانی و سبک هاي شخص اتونومی و 
مندي  سوسیوتروپی می توان براي پیش بینی رضایت

این از اهمیت ویژه اي در ارائه  بر بنا ،کرداستفاده زناشویی 
مندي زناشویی و کاهش  مشاوره براي افزایش رضایت

که  با توجه به این. تعارضات و مشکالت زناشویی دارند
تایج این تحقیق براي زوجین مرد و زن به صورت جداگانه ن

از سبک هاي شخصی افراد  بر این اساستحلیل شده است 
مندي  و هوش هیجانی می توان براي پیش بینی رضایت

  .زناشویی هم در مردان و هم در زنان استفاده کرد
یکی از محدودیت هاي این پژوهش کمبود منابع    

سبک هاي شخصی در پیش بینی تحقیقاتی در مورد نقش 
ایران تاکنون تحقیقی با  در .مندي زناشویی است رضایت

این موضوع انجام نشده است و در اکثر پژوهش ها در داخل 
و خارج از کشور نقش سبک هاي شخصی در پیش بینی و 

که سبک  با توجه به این .تبیین افسردگی استفاده شده است
  هاي شخصی اتونومی و سوسیوتروپی بیشتر در تبیین 

در تحقیقات آینده پیشنهاد می شود  افسردگی مطرح شده اند
رابطه آن با رضایت زناشویی یا تعارضات زناشویی با نقش 

نتایج این پژوهش  .میانجی گري افسردگی بررسی شود
نشان داد که هوش هیجانی نقش معنی داري در پیش بینی 

این پیشنهاد می  بر بنا ،اشویی داردــدي زنــمن ایتــرض
انواده و حتی زوجین در تالش براي ــاوران خــشود مش

ویی باید به نقش هیجانات و هوش ــافزایش رضایت زناش
ته باشند و برنامه ریزي ها و ــژه داشــه ویــهیجانی توج

آموزش هاي الزم در زمینه  شناخت و کنترل هیجانات را 
هاي ک ــش سبــایج پژوهـــاس نتــبر اس. ام دهندــانج

ش معنی داري در پیش بینی رضایت ــشخصی نق
ن ـنهاد می شود زوجیـتبر این پیش ویی دارند بناـتزناش
اوره براي ـسر و مشـخاب همـانواده در انتـاوران خـومش

خاب همسر به سبک هاي شخصی توجه ویژه داشته ـانت
  .باشند

  سپاسگزاري
ن ــه اي در ایـه گونــانی که بــمه کســه از   

رسنل ـوص پـصـرده اند، به خـاري کـش ما را یــپژوه
ی ـم کرــانه تشـیمـدان صمـاوره زاهـز مشـرکـم

  .یمئنما
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Abstract 
Introduction: Emotional intelligence and 
personal style (sociotropy and autonomy) 
are important factors in predicting couples 
marital satisfaction. The present study ai-
med to determine the predictive power of 
personal style (Autonomy and Sociotropy) 
and Emotional intelligence in predicting 
couple's satisfaction. 
 
Materials & Methods:  This research is a 
cross sectional study that used multiple 
relationship in regression context. The 
study population consisted of all couples 
referring to counseling centers of Zabol and 
the sample was 100 Couples referring to 
counseling centers. Data was collected 
using Enriches marital satisfaction ques-
tionnaire, Robins Personal Style Inventory 
and Bar   on EQ questioner. Stepwise regr-
ession analysis was used to analyze the data 

and evaluate the predictive role of each of 
the variables.  
 
Findings: Results of the regression analysis 
showed that personal style and emotional 
intelligence have significant roles in 
predicting marital satisfaction of men and 
women when used both alone and in 
combination.  
 
 Discussion & Conclusion: Couples’ marital 
satisfaction can be predicted using personal 
style (sociotropy and autonomy) and th-
erefore they should be paid high attention 
while choosing a spouse and in family 
counseling.  
 
 Keywords: Marital satisfaction, emotional 
intelligence, personal style (Autonomy / 
Socitropy) 
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