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چکيده اطالعات مقاله

10/12/1399تاريخ دريافت:

19/02/1400 تاريخ پذيرش:

 چکيده 

را پیش    ی تواند انتظارات از ازدواج و مهارت تنظیم هیجان یاست که م ی یک برنامه گروه  ی آموزش هوش هیجان

از ازدواج بهبود بخشد. هدف پژوهش حاضر، اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر بهبود انتظارات از ازدواج و  

پژو است. روش  بوده  ازدواج  درآستانه  هیجانی جوانان  تنظیم  مهارت  آزمایشی  هش، افزایش  پیش    نیمه  نوع  از 

پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان پسر در آستانه ازدواج دانشگاه    -آزمون

فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان بودند. از بین دانشجویان، داوطلبین شرکت در برنامه آموزش هوش هیجانی،  

نفر(   15نفر( و کنترل ) 15نه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش )گیری داوطلبا ونهنفر با استفاده از روش نم  30

جلسه آموزش هوش هیجانی شرکت کردند و در گروه کنترل هیچ مداخله ای   9قرار گرفتند. گروه آزمایش در  

( بود.نتایج  ( و پرسشنامه انتظار از ازدواج )انجام نشد. ابزار پژوهش پرسشنامه مهارت تنظیم هیجانی )

نشان داد که انتظار ایده آل گرایانه، واقع گرایانه و مهارت تنظیم هیجانی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل  

به صورت معناداری افزایش یافته است. همچنین انتظار بدبینانه گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به صورت  

ان دادکه آموزش هوش هیجانی در تعدیل انتظارات واقع  نتایج پژوهش نش  همعناداری کاهش یافته است. به عالو

گرایانه و بدبینانه و بهبود مهارت تنظیم هیجانی جوانان پسر در آستانه ازدواج مؤثر بوده است. بنابراین می توان از  

این بسته در آموزش های پیش از ازدواج استفاده نمود. 

 ها:کليدواژه

 آموزش هوش هيجاني،

 انتظار از ازدواج، 

 مهارت تنظيم هيجاني،  

جوانان در آستانه ازدواج  

  :نويسنده مسئول*

   پست الکترونیکی:

 ه: مقال نياستناد به ا

هوش هیجانی بر بهبود انتظارات از ازدواج و افزایش مهارت تنظیم هیجانی جوانان در  اثربخشی آموزش  (.  1400)  زاده، مریماخگر، مسعود، فاتحی
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 مقدمه 
است  3و تنظيم هيجاني   2ترين رابطه صميمانه در دوران بزرگسالي است و به همين دليل بستر اصلي بروز هيجان مهم   1ازدواج 

هيجانات و رفتارهاي  ها با يکديگر تأثيرگذاراست،ترين عناصري که بر روابط زوجين و نوع تعامالت آن(. از مهم)

و موفقيت زندگي زوجين   6عوامل مؤثر در رضايت زناشويي از  5تنظيم هيجان اين رابطه،در(.)است  4هيجاني 

(.است )

وتنظيم هيجان مي  روابط  راتواند کيفيت  زوجين  مي)تعيين کندتعامالت  تنظيم هيجاني  تواند  (. 

نتيجه رضايت از رابطه  برده و درگرايانه و عاطفي در رابطه را باالشده و صميميت، رفتارهاي حمايت  7موجب خودافشايي هيجاني 

حفظ يک رابطه صميمانه و ارضاي نيازهاي عاطفي و رواني در(. اما ايجاد و)را فراهم آورد

هاي منطقي کسب مهارت جريان ازدواج يک مهارت و هنر است که عالوه بر سالمت رواني و تجارب سالم، نيازمند داشتن نگرش

در  تنظيم هيجاني به عنوان فرآيند آغاز، حفظ، تعديل و تغيير(. مهارت  )ا و انجام وظايف خاص استه

رواني و فيزيکي در به انجام رساندن اهداف فرد  فرآيندهاي اجتماعي،بابروز، شدت يا استمرار احساس دروني و هيجاني مرتبط

(.شود ) تعريف مي

کنند  تر عمل ميتخاب همسرررر دبت بيشرررتري دارند و مطلوبدرانکند،افرادي که هيجانات خود را به خوبي کنترل مي

هاي هيجاني، اهميت تنظيم هيجاني به حدي اسرت که به عنوان يکي از عوامل تعيين کننده  (. درکارکرد)

هاي  باشرد، در بافت تر(. هر اندازه دانش و فهم ما ازهيجانات بيشرتر و شرفاف)ازدواج معرفي شرده اسرت

(. با توجه به مطالعات متعدد، انتظار از ازدواج، از عوامل )کنيمميتر رفتارارتباطي صميمانه مثل ازدواج سازگارانه

 (.  مؤثر در ايجاد ظرفيت روابط صميمانه جهت داشتن رابطه موفق در ازدواج است )

)دهي روابط صميمانه که با سالمت جسماني و هيجاني در ارتباط است، نقش داردانتظار از ازدواج در شکل

مهم است(.  انتظارات  ازدواج،  جمله  از  رابطه،  هر  بسمت  ميزان  )ترين  ازدواج  از  انتظار  از  منظور   .)

طالق احتمال  و  رضايت/نارضايتي  براي  است  8خشنودي/ناخشنودي،  افراد  پيشکه  مي خود  (.  )کنندبيني 

-ها درباره اينکه ازدواج چگونه نتيجهچه افراد به منزله نقشي مناسب در ازدواج و چگونگي باورهاي آنانتظارات بيشتر شامل آن

 (. گيرند )آميزخواهد بود، در نظر ميخش يا موفقيتب

منرردي زناشررويي، انتظررار از ات و اختالفررات و در نتيجرره رضررايتکننررده در کرراهش تعارضرراز عوامررل مهررم و تعيررين

نکترره  (.)شناسرري و انتظررار افررراد از ازدواج بسرريار بررا اهميررت اسررت در ازدواج، هرردفباشررد.ازدواج مرري

ا مرؤثر اسرت هرحايز اهميت اينکه نتراي  مطالعرات نشران دادنرد کره آمروزش پريش از ازدواج برر بهبرود انتظرارات و نگررش

هراي ارتبراطي، حرل مسروله و احسراس مسرووليت، انتظرارات از اي کره برا کسرب مهرارت(. بره گونره)

هرراي راکررد نسرربت برره ازدواج و رابطرره ازدواج و رابطرره زناشررويي تغييررر خواهررد کرررد و برره همررراه آن مشررکالت و ديرردگاه

گيررري پيامرردها و توانررد باعررل شررکللررذا انتظررار از ازدواج مرري  (.)زناشررويي نيررز اصررالد خواهررد شررد

(. برا ايرن حرال افررادي کره از )رضايت از رابطره زناشرويي در آينرده شرود و برر روابرط ترأثير بگرذارد
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کننررد و برراالتري برخوردارنررد، برادر برره تنظرريم هيجانررات هسررتند و هيجانرات خررود و ديگررران را در  مرري 1هروش هيجرراني

(.)هاي گوناگون دارنددر  بهتري از افراد در وضعيت

بينري افررزايش بردرت هرردايت و تقويررت کارهراي پرريشويکرري از مرؤثرترين برنامرره و سراز 2آمروزش هرروش هيجراني

، تسررهيل 3باشررد کرره از طريررق ادرا  هيجررانيهرراي فررردي مررياي کارآمررد در جهررت افررزايش موفقيررتهرراي مقابلررهراهبرد

(. در ترروان در افررراد پرررورش داد )مرري 6و مررديريت هيجانررات 5، فهررم هيجرراني4هيجرراني

ابرراز خرود، در  ديگرران، بربرراري ارتبراط و کنرد کره فررد ترا چره انردازه در در  و حقيقت هوش هيجراني مشرخم مري

هراي هراي پريش از ازدواج نيرز از راه(. آمروزش)کنردمقابله با مسرالل زنردگي بره طرور مرؤثر ابردام مري

جرا کره برراي افرزايش مهرارت تنظريم از آن (.)باشردبينانره مريپرايين آوردن انتظرارات غيرر وابر 

هررا آمرروزش هرروش هيجرراني مرريهرراي گونرراگوني وجررود دارد، يکرري از ايررن روشجرراني و بهبررود انتظررارات از ازدواج روشهي

هرراي آموزشرري، بررا هرردف افررزايش هرروش هيجرراني در مقرراط  گونرراگون سررني و آموزشرري ارالرره و اجرررا شررده باشررد. برنامرره

هيجراني بره عنروان يرک فرآينرد اطالعراتي  هروش(.)اسرت و بره نتراي  مرؤثر و مفيردي نالرل آمرده اسرت

هيجرراني کرره شررامل در  درسررت هيجانررات خررود و ديگررران، بيرران درسررت هيجرران و نظررم سررازگارانه هيجرران در جهررت 

 (.)شودافزايش مطلوبيت زندگي است، تعريف مي
  نيازمند  که شودولين تلقي ميواي جامعه و مسافزايش طالق در مقابل ازدواج به عنوان زنگ خطري بر  از سوي ديگر، 

هاي  در پژوهش خود نشان دادند آموزش  ()ت.  يابي اين پديده تلخ اجتماعي اسريشه   و  بيشتر  تحقيقات

براي ازدواج در جهت بينانه است و آموزش آمادگي  هاي پايين آوردن انتظارات و باورهاي غير واب پيش از ازدواج يکي از راه

نشان داد که آموزش پيش از ازدواج بر انتظار از    ()نتاي  پژوهش    بهبود انتظارات زناشويي دختران مؤثر است.

افراد در همه حوزه اينکه  افراد در جهت  هاي هيجاني، جسماني، معنوي و اجتماعي يا طرف مقابل نقاط  ازدواج )با راهنمايي 

از   ()  ه باشند( مؤثراست.اشترا  داشت انتظار  از ازدواج موجب بهبود  در پژوهشي نشان داد که آموزش پيش 

نتاي  نشان    ازدواج و نگرش به ازدواج دختران در آستانه ازدواج شده است. در پژوهش

همچنين در گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل بهبود بخشيد.داد که آموزش پيش از ازدواج، هوش هيجاني را در گروه  

آزمايش انتظار واب  بينانه از ازدواج به صورت معناداري افزايش يافته و انتظار ايده آل گرايانه کاهش و انتظار بدبينانه به صورت 

معناداري بهبود يافته است. 

پژوهش  انتظارات و نگرش ها مؤثر است. در     نتاي   از ازدواج بر بهبود  نشان داد آموزش پيش 

همچنين بکارگيري نشان داد که بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي رابطه معنا داري وجود دارد.    پژوهشي

نشان    مهارت هاي هوش هيجاني رضايت زناشويي در زوجين را افزايش مي دهد. نتاي  تحقيقات

بکارگيري  با  هيجاني  هوش  همچنين  دارد.  ارتباط  هيجاني  اطالعات  وکاربرد  پردازش،تنظيم  ادرا ،  با  هيجاني  هوش  دادکه 

پژوهشي دريافتند افرادي که  در  راهبردهاي مقابله اي مؤثر به حفظ شرايط هيجاني مثبت کمک مي کند.

هيجاني نمرات باالتري بدست آورده بودند، به طور معناداري از رضايت زناشويي باالتري برخورداربودند. واضح است  در هوش  

پايداري و   ازداوج و پيامد هاي فردي و اجتماعي آن و همچنين اهميت آن در  از  نقش هوش هيجاني در بروز مشکالت بعد 

نه در کشور ما تحقيقات کمي صورت گرفته است و تالش در اين زمينه موفقيت زندگي زناشويي حالز اهميت است. در اين زمي

کاهش نرخ طالق و مشکالت جوانان را در جامعه در پي دارد. بنابراين پژوهش حاضر با هدف اثر بخشي آموزش هوش هيجاني  

ت. فرضيه هاي تحقيق عبارتند از: بر بهبود انتظارات از ازدواج و افزايش مهارت تنظيم هيجاني جوانان درآستانه ازدواج انجام گرف
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( آموزش هوش هيجاني بر مهارت  2( آموزش هوش هيجاني بر ابعاد انتظارات از ازدواج جوانان در آستانه ازدواج مؤثر است.  1

تنظيم هيجاني جوانان در آستانه ازدواج مؤثر است.

 روش  
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش 

از نوع پيشروش اين پژوهش نيمه   آزمون بود. جامعه آماري شامل کليه پسران در آستانه ازدواج  آزمون و پسآزمايشي 

براي انتخاب نمونه در اين پژوهش از روش .  بود1397-98  دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر اصفهان در سال تحصيلي

ها  ها از طريق اطالعيهرساني براي تشکيل اين گونه کالسگيري داوطلبانه استفاده گرديد. به منظور انتخاب نمونه، اطالع نمونه

نفر در   15انجام گرفت. از بين کساني که داوطلب بودند و تمايل به شرکت در اين طرد پژوهشي را داشتند، به طور تصادفي  

گروه اجرا شد. روش  ها در دو  نفر در گروه کنترل برار گرفتند. پس از حدود يک ماه آموزش، پرسشنامه  15گروه آزمايش و  

هاي الزم با دانشگاه فرهنگيان  ها، هماهنگي اجراي پژوهش بدين صورت بود که پس از تهيه بسته آموزشي و تنظيم پرسشنامه

آزمون اجرا گرديد و  نفر از افرادي که مراجعه کرده بودند پيش  30پرديس شهيد باهنر اصفهان صورت گرفت، سپس بر روي  

اي مبتني بر آموزش  هاي آزمايش و گروه کنترل برار گرفتند. سپس براي گروه آزمايش، مداخلهدر گروهافراد به صورت تصادفي  

که در    بود  هوش هيجاني صورت گرفت. مداخالت در اين پژوهش بر اساس پروتکل اراله شده توسط

ها در اختيار دانشجويان س از اعمال متغير مستقل، پرسشنامهو پاي( اراله شد.دبيقه  90اي )هر جلسه  دوره آموزشي نه جلسه

هاي پژوهش به  در هر دو گروه برار گرفت. در مرحله بعد پس از اجراي جلسات دوره آموزشي هوش هيجاني بار ديگر پرسشنامه

يفي شامل: ميانگين و انحراف  در دو سطح آمار توص 19نسخه   افزارها با استفاده از نرمعنوان پس آزمون اجرا گرديد. داده

کنندگان در گروه    استاندارد و آمار استنباطي شامل آزمون تحليل کواريانس استفاده شد. در اين پژوهش ميانگين سن شرکت

 بوده است.  78/1و  2/ 4با انحراف استاندارد   2/23و  73/21آزمايش و کنترل به ترتيب 

 
 هيجاني برنامه جلسات آموزش هوش : 1جدول 

 موضوع جلسه  جلسه 

 مباحثه درباره اهميت هوش هيجانيمعرفي برنامه و اهداف آن،معارفه، 1

2 
هيجان  هيجان اندوه،هيجان تنفر، هيجان شادي،هيجان تعجب،هيجان ترس،هيجان خشم،ها:آموزش تعداد و انواع هيجان

 مرکب 

 هاي مختلف زندگي ها در موبعيتاستفاده مؤثر از آنها در زندگي و  آموزش و آشنايي با فوايد هيجان 3

 هاي مختلف آن  آموزش هوش هيجاني،تاريخچه و جنبه 4

 هاي افزايش هوش هيجاني آموزش و آشنايي با راه 5

 هاي مختلف آموزش شناسايي حالت هيجاني خود و ديگران در موبعيت 6

 ها ها: در  علل و عوابب هيجانآموزش در  هيجان 7

8 
هاي خود و ديگران شامل:هاي تنظيم هيجانفوايد تنظيم هيجان و روشهاي خود و ديگران:آموزش تنظيم و کنترل هيجان

 خواهي ريزي فعال،کمکبرنامهجهت توجه،تغييرارزيابي مجدد شناختي،جلوگيري،

9 
راه و  روابط زوجين  ادرا  هيجاني  روابط زوجي:آموزش  مثبت در  تقويت  احساسات همسر،پذيرش،هاي  رفتار  شناسايي 

 آگاهي مشخم کردن اهداف،در ، اهميت به احساسات،عدم برچسب زني،اهميت سکوت،صادبانه،
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 ابزار سنجش 

با    1پرسشنامه مهارت تنظيم هيجاني   (. پرسشنامه مهارت تنظیم هیجانی ) ابزار خود سنجي  گويه و    27يک 

تدوين شده و براي      (. اين پرسشنامه توسط4تا تقريبا هميشه =  0)اصال =  اي استليکرت پن  درجه 

گيرد. اين پرسشنامه داراي نه خرده مقياس  کنندگان مورد استفاده برار ميهاي انطبابي تنظيم هيجاني شرکتارزيابي مهارت

،  6، تغيير 5، ادرا 4، تفسير 3، شفافيت2ها شامل: آگاهي زيرمقياسکند.هاي مختلف تنظيم هيجان را ارزيابي ميکه مهارت  است

ترين شود. پايينگيري مياندازهماده  د. هر مهارت به وسيله سه  نباشمي  10و حمايت از خود 9، آمادگي براي مقابله  8، تحمل7پذيرش

است. نمره پايين، نمايانگر پايين بودن تنظيم هيجاني و نمره باال، نشانه باال بودن مهارت   108باالترين نمره برابر  و  صفر    نمره

آلفاي کرونباخ بوده، به طوري که  باال  اين مقياس  براي خرده  90/0براي نمره کلي  11تنظيم هيجاني است. همساني دروني  و 

و براي خرده  75/0بازآزمون اين مقياس نيز براي نمره کلي  –آزمون    12. پايايي گزارش شده است68/0-81/0ها در دامنهمقياس

، در يک    (. ) دست آمده استه ب48/0-74/0ها در دامنهمقياس

گزارش  63/0-79/0ها در دامنه  براي خرده مقياسو    83/0تحقيق پايايي اين پرسشنامه را براي نمره کلي به روش آلفاي کرونباخ  

ها در دامنه  و براي خرده مقياس89/0کرده است. همچنين پايايي اين ابزار براي نمره کلي در اين مطالعه به روش آلفاي کرونباخ  

بررسي  85/0-69/0 واگرا  و  همگرا  روايي  از  استفاده  با  ايران  در  پرسشنامه  اين  روايي  همچنين  آمد.  دست  شد  به  تأييد  و 

(  .)

براي سنجش انتظار از ازدواج در دانشجويان مجرد که سابقه    13مقياس انتظار از ازدواج(.مقیاس انتظار از ازدواج )

در اصل اين پرسشنامه براي مقايسه انتظار از ازدواج در    ساخته شده است.،  ازدواج نداشتند توسط  

انتظارات   ،هاي آنگزاره  کردند طراحي شد.ها جدا شده بودند با دانشجوياني که با والدينشان زندگي مي دانشجوياني که والدين آن

اين پرسشنامه   گانه ازدواج که درهاي سهحيطه  کند.ارزيابي مي  (16و توافق  15، برابري14صميميت )سه حيطه ازدواج    ارابطه ب  را در

  هاي برابري مسالل مربوط به امور منزل،گزاره هل مشخم شده است.أدبيق و مصاحبه با افراد مت از مرورشود پس سنجيده مي

هاي  آينده و نيز فعاليت  هاي توافق شامل جمالتي درارتباط با شخصيت و جذابيت همسرگزاره خانواده، دوستان و فرزندان است.

گرايانه افراد را نسبت به  آل گرايانه و ايدهواب    ازدواج ميزان انتظارات بدبينانه،  تفريحي در زندگي آينده است. مقياس انتظار از

مخالفم تا    ،کامالا 1اي ليکرت ازدرجه  5  دهندگان از مقياسپاسخ  گزاره است.40اين پرسشنامه حاوي  کند. گيري ميازدواج اندازه

دهنده انتظارات تر نشاناست. به طور کلي نمرات پايين200اکثر و حد 40کنند. بنابراين حدابل نمرهموافقم استفاده مي ،کامالا5

بينانه  دهنده انتظارات واب هاي متوسط نشانازدواج هستند و نمره  گرايانه ازآلازدواج و نمرات باالتر بيانگر انتظارات ايده  بدبينانه از
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تر گرايانهآلدهنده انتظارات ايدهگرايانه نشانگرايانه و واب آلهاي ايدههمچنين نمرات باالتر درخرده مقياسازدواج هستند.  از

پايين بدبينانهتر نشانهستند و نمرات  انتظارات  ازدواج است.دهنده  از  آلفاي    ،   تر  براي کل مقياس، 

را بين  35/0  ها رابطه مثبت معناداررا گزارش کردند. همچنين آن  80/0و ديلون ضريب آلفاي کرونباخ    79/0-80/0  کرونباخ

رومانتيک مقياس  سطح نمرات  در  دين  همگراي=01/0)  گرايي  روايي  بر  شواهدي  عنوان  به  دادند  1(  نشان  پرسشنامه    اين 

همساني  بررسي شده است.  (. روايي و پايايي اين آزمون درايران توسط  )

گزارش کرده است. همچنين  91/0در فاصله سه هفته  2و ضريب بازآمايي 88/0دروني اين مقياس را با استفاده از آلفاي کرونباخ  

همچنين نتاي  عاملي نشان داد مقياس انتظار  گزارش شده است.43/0  3همبستگي اين مقياس با مقياس نگرش نسبت به ازدواج 

ازدواج واب ()از  انتظار  عامل  سه  داراي  و  بعدي  چند  ابزار  ايدهگرايانه،يک  وآلانتظار  است  انتظار  گرايانه  بدبينانه 

دست  ه  ب  92/0(. همچنين در اين پژوهش همساني دروني اين ابزار با استفاده از آلفاي کرونباخ  )

 آمد.

 

 هایافته

بود.    78/1ها  و انحراف استاندارد سني آن2/23کنندگان، ميانگين سن افراد  شناختي شرکتدر رابطه با مشخصات جمعيت

کنندگان به تفکيک ابعاد انتظار از ازدواج و مهارت تنظيم هيجاني در شرکتنشانگر ميانگين و انحراف استاندارد سن،    2جدول  

 ها و مراحل است.گروه

 
 ميانگين، انحراف استاندارد سن و متغير هاي پژوهش : 2جدول

 آزمون  متغیر 
 گروه کنترل گروه آزمایش 

   
 78/1 2/23 4/2 73/21 - سن 

 انتظارات واب  گرايانه 
 02/7 86/65 09/8 27/69 پيش آزمون 

 55/7 8/65 51/3 73/78 پس آزمون 

 انتظارات ايده آل گرايانه 
 7/7 87/47 19/6 46/52 پيش آزمون 

 37/6 73/45 22/5 06/56 پس آزمون 

 انتظارات بدبينانه 
 29/3 6/18 32/3 73/17 پيش آزمون 

 11/3 86/11 08/2 73/20 آزمون پس  

 مهارت تنظيم هيجاني
 37/14 8/93 33/17 86/95 پيش آزمون 

 26/15 90 25/12 27/112 پس آزمون 

هاي الزم جهت انجام تحليل  که ابتدا مفروضه  ها از تحليل کواريانس چند متغيره استفاده شدبراي تحليل استنباطي داده

شد.   بررسي  چندمتغيره  شاپيروکواريانس  آزمون  پيش  4ويلک   - نتاي   که  داد  دادهنشان  توزي   بودن  نرمال  درمورد فرض  ها، 

استفاده    5ها از آزمون لوين (. براي بررسي مفروضه برابري واريانس 0/ 01)  متغيرهاي پژوهش در هر دو نوبت آزمون بربرار است

در مورد متغيرهاي پژوهش   ها ه پيش فرض همگني واريانستوان نتيجه گرفت ک مي شد و با توجه به عدم معناداري اين آزمون،

 6انس از آزمون باکس يکووار- انسيهاي وارسي ماتر  د شرط همگنيييبه منظور تأ (.  01/0در مرحله پس آزمون بربرار است )
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با توجه به معنادار نبودن مقدار   هاي  همگني ماتريس(، شرط  05/0مشاهده شده در مرحله پس آزمون )  استفاده شد و 

بين گروه  - واريانس تعامل  نبودن  بررسي  براي  است. همچنين  بربرار  پيشکواريانس  نمرات  و  يکساني شيب  ها  آزمون، فرض 

آزمون تعامل وجود  ها و پيش( و بين گروه 05/0)    معنادار نيست  05/0محاسبه شده در سطح    رگرسيون نشان داد که ميزان  

براي آزمون المبداي ويکلز  دهدکه ميزان  مينشان    3ندارد. جدول   آزمون است که در سطح  مرحله پس  در   1مشاهده شده 

بنابراين حدابل در يکي از متغيرهاي مورد مقايسه بين دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معناداري وجود   معنادار است.001/0

 پس آزمون است.  دارد و نشانگر معنادار بودن ترکيبي متغيرهاي وابسته در مرحله
 

 : نتاي  تحليل کواريانس چند متغيري3جدول 

 معناداری  خطا  فرضیه   مقدار  آزمون  مرحله

 ** 001/0 000/23 000/3 567/95 074/0 المبداويکلز  پس آزمون 

 

دهد.  را نشان مي  )مانکوا(متن تحليل کواريانس چند متغيره    هاي تحليل کواريانس تک متغيره )آنکوا( دريافته  5و    4جداول  

)اندازه اثر=    گرايانهآلايده  (، انتظارات2/69)اندازه اثر=  گرايانهتفاوت بين ميانگين نمرات انتظارات واب   ،3اساس نتاي  جدول  بر

از کنترل نمرات آزمون بعد  ، درمرحله پس(9/71=اثر  اندازه )  ( و مهارت تنظيم هيجاني 6/64)اندازه اثر=    بدبينانه  (، انتظارات5/72

آموزش هوش هيجاني بر ابعاد انتظار از ازدواج و مهارت تنظيم هيجان   معنادار است وآزمون در دو گروه آزمايش و کنترل،پيش

آزمون مؤثر بوده است.  در مرحله پس
 

: نتاي  تحليل آنکوا در متن مانکوا بر روي نمرات ابعاد انتظار از ازدواج 4جدول 

انتظار از    ابعاد

 ازدواج 
 مرحله

  مجموع

 مجذورات 

درجه  

 آزادی 

 میانگین

 مجذورات 
 معناداری 

اندازه  

 اثر

 انتظارات واب  گرايانه 

پس  

 آزمون 
206/808 1 206/808 076/56 001/0 ** 692/0 

 - - - 413/14 25 318/360 خطا 

 - - - - 30 000/158900 کل

ايده آل    انتظارات

 گرايانه 

پس  

 آزمون 
810/502 1 810/502 702/113 001/0 ** 725/0 

 - - - 422/4 25 554/110 خطا 

 - - - - 30 000/82618 کل

 انتظارات بدبينانه 

پس  

 آزمون 
578/556 1 578/556 839/90 001/0 ** 646/0 

 - - - 127/6 25 177/153 خطا 

 - - - - 30 000/8757 کل

 تنظيم هيجاني  مهارت

پس  

 آزمون 
570/3183 1 570/3183 536/122 001/0 ** 719/0 

 - - - 981/25 27 481/701 خطا 

 - - - - 30 000/315920 کل
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 بحث

پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر بهبود انتظارات از ازدواج و افزايش مهارت تنظيم هيجاني  

  هاي پژوهش نشان داد آموزش هوش هيجاني بر ابعاد انتظارات از ازدواج که يافتهطور  جوانان درآستانه ازدواج انجام شد. همان

بدبينانه( جوانان در آستانه ازدواج مؤثر است. نتاي  بدست آمده در اين پژوهش بيانگر اين است که    گرايانه، آلگرايانه، ايده)واب 

انتظارات واب  از ازدواج جوانان در آستانه ازدواج بر حسب عضويت    گرايانه و آلگرايانه، ايدهآموزش هوش هيجاني بر  بدبينانه 

(. اين  01/0)  آزمون تفاوت معناداري وجود داردگروهي )گروه آزمايشي و گروه کنترل( تأثير داشته است و در مرحله پس

،،  ،  ،  ها با نتاي  مطالعه  يافته

همخواني دارد اگر چه به   ، ،، ،

هاي اين پژوهش  اند. در تبيين يافتهطور مستقيم اين مطالعات به اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر انتظارات از ازدواج نپرداخته

هاي ارتباطي مانند گوش دادن و ابراز  آگاهي از هيجانات و اهميت مهارت کيد برتأ توان گفت برنامه آموزش هوش هيجاني با مي

آگاهي،    هاي خود مديريتي و کنترل تعارضات و مسالل مربوط به صميميت و دوستي، عشق، تعهد، خودد به طور مؤثر، مهارتخو

هاي ارتباطي و روشن کند و با توجه به اهميت تمرينتري ايجاد ميبينانهها و مديريت روابط انتظارات واب در  عوابب هيجان

توافق و عدم   از هيجانات در کنترل ساختن موارد  استفاده  مهارت  ارتباطات و  افزايش کارآيي در  افزايش صميميت و  توافق، 

واب  انتظارات  افزايش  و  بدبينانه  انتظارات  کاهش  و  تعديل  در  درتعارضات  دارد.  اساسي  نقش  آموزش   بينانه  با  پژوهش  اين 

هايي براي  مهارت  ست وارد فرآيند زندگي مشتر  شوند ازهاي فوق سعي شده است که افراد در آستانه ازدواج که برار امهارت

هاي هوش هيجاني به نقاط ضعف و بوت خود در حيطه   لفهؤ ها با آگاهي از ميک زندگي موفق نياز است آگاه شوند، همچنين آن

ت احتمالي در زندگي زناشويي  پردازند. اين افراد زمانيکه از وظايف، مشکالها ميبرند و به تمرين در آن حيطهها پي مياين مهارت

کنند.  تري از ازدواج پيدا مي گرايانهگيرند و انتظارات واب يابند تا حد زيادي از انتظارات بدبينانه در ازدواج فاصله ميآگاهي مي

ط مثبت ترديد داشته  تواند از ارتباط بترسند و در توانايي خود در ايجاد ارتباافرادي که انتظار بدبينانه نسبت به ازدواج دارند مي

توانند در   مي  3مندانهت أو گفتگوي جر  2و مهارت گوش دادن فعال   1باشند لذا با آموزش مهارت هوش هيجاني نظير همدلي 

رسد افراد با خود آگاهي که در  ها از ازدواج کاهش يابد. همچنين به نظر ميبهتري از رابطه داشته باشند و انتظارات بدبينانه آن

هاي خود و با اطالع از  اند و با شناخت و  شناسايي توانمنديت آموزش هوش هيجاني در طي دوره آموزشي داشتهطي جلسا

تري نسبت به  گرايانهآلاند در خالل جلسات آموزش، انتظارات ايدهها در ارتباط بودهاحساسات و مصاحبه با زوجيني که با آن

 اند. آزمون را در خود ايجاد کردهمرحله پيش

  هاي پژوهش نشان داد آموزش هوش هيجاني بر مهارت تنظيم هيجاني جوانان در آستانه ازدواج مؤثر است. همچنين يافته

نتاي  نشان داد آموزش هوش هيجاني بر مهارت تنظيم هيجاني جوانان در آستانه ازدواج بر جسب عضويت گروهي )گروه آزمايشي  

وت معناداري وجود دارد. بنابراين آموزش هوش هيجاني بر مهارت تنظيم هيجاني شرکت  آزمون تفاو گروه کنترل( در مرحله پس

پس در  يافتهکنندگان  اين  است.  داشته  تأثير  آمايشي  گروه  مطالعاتآزمون  نتاي   با  ،ها 

    ،  ،  ،

هاي اين فرضيه مبني بر  همخواني دارد. در تبيين يافته  و     ،

روابط  توان اذعان داشت که نظم بخشيدن به هيجانات در ايجاد  اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت تنظيم هيجاني مي

هيجانات مثبت است. چرا که بدون   اابين فردي مطلوب ارتباط دارد. بنابراين مقدمه تنظيم هيجانات، آموختن هيجانات و ترجيح

 
.

.
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کند و اين افراد  پذير نيست. بنابراين آموزش هوش هيجاني ابتدا اين مقدمه را فراهم ميها امکانآگاهي از هيجانات، تنظيم آن

ها به اين هيجانات،  ها در کنار هيجانات منفي و ترجيح آنهيجانات مثبت و برار دادن آن  هيجانات، خصوصااپس از آگاهي از  

توانند به تنظيم هيجانات خود بپردازند. برنامه آموزش هوش هيجاني داراي گيري در موبعيت ميها و تصميممتناسب با موبعيت

کند، شايستگي خودآگاهي شامل توانايي تشخيم هيجانات، شايستگي  ل مي هايي است که که تنظيم هيجانات را تسهيشايستگي

تواند  مديريت خود شامل تنظيم هيجانات و کنترل خود و ديگران و در  هيجانات و شناسايي حاالت هيجاني خود و ديگران مي

همچنين   ا در افراد تقويت کند. هاي زندگي مهارت تنظيم هيجانات ربا کاهش هيجانات منفي و ابراز هيجانات مثبت در موبعيت

ها و هيجانات منفي را تنظيم کنند. عالوه بر اين با توجه به کند تا بر انگيختگي برنامه آموزش هوش هيجاني به افراد کمک مي

ريزي، هدفمند  کيد بر برنامهأ هاي هوش هيجاني است، آموزش هوش هيجاني با ت لفهؤهاي تنظيم هيجان يکي از ماينکه راهبرد

  زندگي کردن و تمرکز بر زمان حال نقش مهمي در گسترش راهبردهاي تنظيم هيجان دارد و وبتي زندگي مبتني بر اهداف با 

 کند. تري را تجربه ميشود فرآيندهاي شناختي، توجه، تمرکز و ارزيابي فعال شده و در نتيجه فرد زندگي باثباتارزش مي

فاوت معناداري بين نمرات آزمودني هاي گروه آزمايش و گروه کنترل در مرحله نتاي  کلي فرضيه هاي پژوهش نشان داد که ت

پس آزمون وجود دارد. يعني آموزش هوش هيجاني بر بهبود انتظارات از ازدواج و افزايش مهارت تنظيم هيجاني مؤثر بوده است. 

ا بشناسيم و تا زماني که احساسات و هيجاناتمان  هايمان رهيجانتوانيم  تا زماني که ندانيم هيجان چيست و چه کارکردي دارد نمي

مان را بشناسيم نسبت به خود،  توانيم به خودآگاهي هيجاني برسيم. هر چه بيشتر بتوانيم احساسات و هيجاناترا نشناسيم نمي

ها انگيزه الزم را  هيجاناحساسات و  .ها و آرزوهايمان هم به شناخت بيشتري خواهيم رسيدها، خواستهنيازها، عاليق، حساسيت

-ي تصميمپروسهکنند، برها و لحظات خوشايند در ما ايجاد ميهاي ناخوشايند و خلق موبعيتبراي تغيير کردن و تر  موبعيت

ها يکي از عنصرهاي  عالوه بر اين، هيجان  . بخشندور، نشاط و پويايي ميگذارند و به زندگي شو عملکردهايمان تأثير مييريگ

توانيم اطرافيانمان را در   بنابراين هر چه احساسات و هيجانات را بيشتر بشناسيم بهتر مي  .اصلي ارتباطات بين فردي هستند

ها حاصل  ها و رنجشکنيم و ارتباطاتمان را بهبود ببخشيم. بسياري از مشکالت بين فردي مثل درگيري همدليکنيم، با ديگران  

.  ها نياز داريمها به دانش و آگاهي نسبت به هيجان براي تقويت مهارت مديريت هيجان هاست و طبيعتاامديريت نادرست هيجان

د در آستانه ازدواج که در آينده وارد فرآيند زندگي مشتر  در اين تحقيق با آموزش هوش هيجاني سعي شده است که افرا

هايي از هايي براي يک زندگي زناشويي موفق نياز است آگاه شوند. همچنين آنان آگاه شوند که در چه حيطهشوند از مهارتمي

رضايتمندي در زندگي زناشويي  ها نقصان و کمبود داشته و به تمرين در آن حيطه بپردازند. با توجه به کاهش لفهؤها و ممهارت

هاي کنوني، پژوهشگران در صدد بررسي عوامل بروز اختالفات و تعارضات در زندگي زناشويي هستند.  و افزايش نرخ طالق در دهه

  دهد. اين باورند که آموزش هوش هيجاني بر روابط ازدواج تأثير گذاشته و کيفيت زندگي را تحت تأثير برار مي   اين پژوهشگران بر

سالوي و همکاران معتقدند هوش هيجاني ظرفيت شناسايي، کاربرد فهم و مديريت احساسات را در بر دارد و در حوزه ازدواج، 

توان بيان داشت که آموزش هوش هيجاني در در   ها ميبا توجه به نتاي  اين پژوهش   تواند آموخته شود.هوش هيجاني مي 

هاي خود و ديگران اهميت بااليي دارد. در آموزش  ديگران، تنظيم و کنترل هيجانها، شناسايي حاالت هيجاني خود و  هيجان

هيجانات مثبت در    هوش هيجاني با آگاه نمودن جوانان پسر در آستانه ازدواج از هيجانات و پذيرش و ابراز صحيح آنها خصوصاا

شود افراد از وجود هيجانات اعل ميدهند. آموزش هوش هيجاني بهاي حساس زندگي احساسات منفي را کاهش ميموبعيت

هاي مختلف به سالم نگه داشتن زندگي هيجاني  ابند و با ارزيابي هيجانات در موبعيتي ها بر خود آگاهي  منفي و مثبت و تأثير آن

مشکالت  اين افراد  زمانيکه از وظايف،  دهد. ثباتي ازدواج در زندگي مشتر  را کاهش ميخود تالش کنند و احتمال طالق و بي

کنند و از انتظارات تري از ازدواج پيدا ميگرايانهشوند، انتظارات واب هاي مورد نياز آگاه مياحتمالي در زندگي زناشويي و مهارت

وبتي افراد با نقشه ازدواج و همچنين خانواده خود و    کنند.گيرند و براي ايجاد و حفظ رابطه سالم تالش مي بدبينانه فاصله مي 

تواند در روند زندگي زناشويي  رسند که مساللي که زوجين درگير آن هستند و ميشوند به اين نتيجه ميآشنا ميهمسرشان  

http://ucan.ir/tag/6070/پروسه-ی-تصمیم-گیری
http://ucan.ir/tag/6070/پروسه-ی-تصمیم-گیری
https://www.ucan.ir/tag/7059/همدلی
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شود که اين رويدادها به سادگي بابل تغيير نيست و در صورت آگاهي و عالبه به تغيير به تدري  باعل ايجاد اختالف و تعارض مي

آموزش   هاي پيش از ازدواج خصوصااتوان چنين نتيجه گرفت که آموزشلب فوق مي بابل حل خواهد بود. در مجموع از کليه مطا

تواند درتنظيم مهارت هيجاني و بهبود انتظارات جوانان از ازدواج تأثير داشته باشد و جوانان با هوش هيجاني، به طور مؤثري مي

 ي زناشويي مشتر  کاهش دهند. آگاهي وارد زندگي زناشويي شوند و وبوع رويدادهاي ناخوشايند را در زندگ

آستانه ازدواج دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر  فقط پسران دانشجوي در   را دليل اينکه جامعه آماري اين پژوهشبه 

ها به ساير افراد جامعه بايد به خاص بودن نمونه توجه شود. به علت محدوديت زماني  تعميم يافته  در  ، دهنداصفهان تشکيل مي

 مطالعات پيگيري صورت نگرفته است.

ازدواج، براي بررسي دبيق آموزش هوش   هيجانات و انتظارات از با توجه به تفاوت جنسيتي در شوددر اين پژوهش پيشنهاد مي

اي در جامعه پسران و دختران اجرا کرد. بهتر  هيجاني بر دو متغير، بايد نقش جنسيت را هم در نظر گرفت و به صورت مقايسه

کدام روش بهترين بازده را با    هاي آموزش هوش هيجاني برگزار شود تا مشخم شودست آموزش هوش هيجاني با ساير روشا

هاي پيشگيرانه در مراکز شود برنامه آموزش هوش هيجاني جزء برنامه توجه به دو متغير اين تحقيق دارد. همچنين پيشنهاد مي

 دانشگاه ها برار بگيرد. مدارس و   مشاوره، مراکز بهداشت،

 

 سپاسگزاری

 . نمايند يشرکت در پژوهش تشکر و بدردان جهتکنندگان شرکتتمامي دانند که از يپژوهشگران بر خود الزم م
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