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 چکيده

جامعه پژوهش شامل  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عشق، در

 67، تعداد 99-98شهرری در سال تحصیلی _ دانشجویان دانشگاه یادگارامام خمینی)ره(

جمع آوری اصالعات  مرد( به صورت در دسترس انتخاب شد، انجام گردید.17زن، 50آزمودنی)

نظر  دیتجد یجانهی هوش اسیمقهای به صورت دردسترس بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه

بود. روش آماری مورد استفاده همبستگی پیرسون  استرنبرگ یعشق مثلث اسیمقو  شده شوت

اصلی (، برای فرضیه p<05/0بدست آمده در سطح) .sigبود. با توجه به نتایج حاصله نشان داد 

 بود، لذا فرضیه اصلی معنادار شد. 018/0برابر 

 .هوش هیجانی، عشق واژگان کليدی:
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 2زاده، زهرا قلی1صالحیعلی اکبر 

 .شهرری -مدرس و مشاور دانشگاه، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام خمینی)ره( 1
 .شهرری -دانش آموخته مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام خمینی)ره( 2

 

  نام نویسنده مسئول:

 زادهزهرا قلی

رابطه بين هوش هيجانی و عشق دانشجویان 

 شهرری_خمينی)ره( دانشگاه یادگار امام

 29/3/1399 دریافت:تاریخ 

 6/6/1399 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
های اجتماعی، خانواده نقشی خاص و اهمیتی بسزا دارد. تمامی آنان که در در زندگی انسان از میان تمام نهادها و سازمان

که به اتوپیا روی کردند، برخانواده و اهمیت حیاتی آن برای جامعه اند، همه مصلحین، حتی رویاگران و آنان باب جامعه اندیشیده

 . هایی سالم برخوردار نباشدمت کند، چنانچه از خانوادهالتواند ادعای سای نمیاند. به درستی هیچ جامعهتأکید ورزیده

های درون ه آن دسته مهارتبال معمو وها و خصوصیات فردی را در برگرفته مهارت ای ازی گستردهمجموعه 1هوش هیجانی

ای است. های فنی یا حرفههای پیشین، هوشبهر و مهارتی مشخص از دانشگردد که فراتر از حوزهق میالفردی اط فردی و بین

ف مباحث اولیه در اینجا، الهوش هیجانی از آخرین مباحث متخصصین در خصوص درك تمایز بین منطق و هیجان بوده و برخ

 (.1389)رنجبرداران،عنوان موضوعاتی برای سازگاری و هوشمندی تلقی شده است فكر و هیجان به

ای را داشتند که والدین برای ورود های کودکانههمه افراد در کودکی ویژگی ،هندریكس 2ظریه زبان جهانی عشقن براساس 

هایی هستند شوند که دارای ویژگیق کسانی میاز نظر او، در واقع افراد عاش .اندها را سرکوب کردهبه مرحله بزرگسالی آن ویژگی

 اند و همین به آنها حسکنند که دوباره به کودکی خود بازگشتهاند. در واقع با دیدن او تصور میکه در کودکی از آنها محروم شده

که او را واجد صفات  شناسند. این آشنایی دیرینه به خاطر این استکنند که او را از قبل میدهد، احساس میسرزنده بودن می

ند که کنبا دیدن او گمان می االاند و حجبار از داشتن آنها محروم شدهالدانند، صفاتی که برای ورود به مرحله بزرگسالی باخود می

د و اندازد که شخصیت کاملی داشتناند. یافتن نیمه گمشده به این دلیل که افراد را به یاد دورانی میرا یافته یمه گمشده خودن

 .دهدهایی ازآن محروم نشده بودند به آنها احساس آرامش میهنوز از بخش

های فكر نخستین آن در اتاق درمان و  و جوانه ضرورت این تحقیق پژوهش حاضر در منظر هدف از نوع بنیادی است. 

 یسررهـایی از آن بـرای آنها به آسانی مشوند کـه می هاییمشـاوره زده شـد؛ زیرا بسیاری خواسته یا ناخواسته درگیر چنین عالقه

نمایند . چه بسیار دانشجویانی که درگیر یشان وارد مهـای سـنگینی را بـه خـود و خانوادهنیسـت و در بسـیار ی از اوقـات آسـیب

انـد و زندگی فتـار شـدهو چه بسیار زنان و مردان متأهـل کـه دردام عشـق گر اند روابط عاشقانه شده و از ادامـة تحصیل بازمانده

لذا این افـراد اگـر متوجـه و همینطور عشق عامل مهم تحكیم زندگی زن وشوهر است.  خانوادگی آنها دچار آسیب جدی شده است

ز آن به های ناشی ا شـوند کـه رابطة آنها یك رابطة پاتولوژیك است برای خالص شدن از آن یا از بین بردن آثار تخریبـی شكست

رتباطی ی اهاهای بهداشت روان، آموزش مهارت این اطالعات در آموزش د. کنند و طالب درمان خواهند بومشاوره مراجعه می مراکز

 .تواند مفید باشدهای مقابله نیز می و مهارت

های انجام شده در زمینه عشق و هوش هیجانی، دیده شده که هوش هیجانی با متغیرهای زیادی از با بررسی پژوهش 

مله رضایت زناشویی، موفقیت تحصیلی، موفقیت شغلی و... سنجیده شده و همچنین عشق هم از برخی ابعاد سنجیده شده اما ج

 در هیچ پژوهش به رابطه بین هوش هیجانی و عشق پرداخته نشده است.

 ماعی در نوجوانانی بین هوش هیجانی و سازگاری اجت تحلیل رابطه( در تحقیقی با عنوان 1390یارمحمدیان، شرفی یار)

های اجتماعی و سازگاری اجتماعی نوجوانان تربیـت و تقویـت هـوش هیجانی میتواند در تربیت مهارتبه این نتیجه رسیدند که 

 .مؤثر واقع شود

بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی به روش درونگردی در تحقیقی با عنوان  (.1392ر)مهاج، حسین ثابت، شورچی گلنگدری

 میزان پرخاشگری کلی و نیز تمام مؤلفه به این نتیجه رسیدند که پرخاشگری در دختران نوجوان طباق برتاب آوری وجذب و ان

رسد به نظر می آوری نیز افزایش داشتمیزان تاب های آن در گروه آزمایشی کاهش یافته است که تا زمان پیگیری نیز ادامه داشت.

و انطباق برای کاهش پرخاشگری و افزایش تاب آوری در نوجوانان مفید است از  آموزش هوش هیجانی به روش درونگردی جذب

 توان این آموزش را در مدارس و دیگر مراکز آموزشی جهت ارتقای سطح تاب آوری و نیز کاهش پرخاشگری به کار برد.این رو می

  .کرد تر به فهم بهترسودمندی این شیوه مداخله کمك خواهد های بزرگتر و متنوع نمونه

                                                           
1 Emotional Intelligence 
2 love 
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دهد نشان می مطلقه مت عمومی زنانالاثربخشی آموزش هوش هیجانی بر س(، با عنوان 1394)بشلیده، میالغ نتایج پژوهش

-ق و تبعات روانیالی طالمت عمومی زنان مطلقه است. با علم به شیوع باالآموزش هوش هیجانی روش مناسبی جهت افزایش س

مت عمومی و درمان دیگر الافزایش س ق،البرای کاهش پیامدهای روحی روانی طشود از این روش آن پیشنهاد می اجتماعی

 .ت و مسائل آنان به کار گرفته شودالمشك

 بررسی رابطه هوش هیجانی با افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان(، با عنوان 1394صلحی، کمیجانی) نتایج پژوهش

 یردگسموثرتر است. همچنین برای کاهش اف (آخرین ترم لمعدی)تحصیل امل هوش هیجان برای ارتقاء موفقیتدهد عنشان می

 .دراین دانشجویان توجه شود یباید به افزایش هوش هیجان

عاطفی -تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی(،  با عنوان 1396پاشا، گل شكوه) نتایج پژوهش

 لالآموزانی که دارای اخت استفاده از آموزش هوش هیجانی به دانشدهد با نشان می یآموزان دارای اختااللت هیجانی و رفتاردانش

و در نهایت موجب افزایش کیفیت زندگی آنها  توان سازگاری آنها را افزایش، پرخاشگری آنها را کاهشرفتاری هستند می-هیجانی

دهد، هوش هیجانی عاملی هایی است که نشان میپژوهشدر تعامل با خانواده و اجتماع شد. در واقع این پژوهش هماهنگ با 

های زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و تحصیل، موفقیت در شغل و روابط بین شخصی کننده در موقعیت تأثیرگذار و تعیین

 .است

اساس مدت ازدواج در  مقایسه ابعاد عشق ورزی بر(، با عنوان 1392)دالورقوام ،قطبی ،علیزاده گورادل ،حاجلونتایج پژوهش 

نظر گرفت که خود به خود در  شناختیتوان به عنوان یك موقعیت روانرضایت زناشویی را می نشان داد بین زنان و مردان متأهل

رض و روابط در مع ثبات استآید بلكه مستلزم تالش هر دو زوج است به ویژه در سال های اولیه رضایت زناشویی بیبه وجود نمی

 ار دارند.خطر قربیشترین 

مندی و رضایت بررسی ارتباط بین اجزاء عشق(، با موضوع  1385، حق شناس)فیروزآبادی ،حفاظی طرقبهپژوهش بررسـی 

ـترنبرگ بـرای عـشق و ترجمـه فارسـی آن از روایـی و پایـایی مطلـوب برخوردار است و سه سـشان داد کـه مقیـاس ان زوجی

مندی زوجی همبـستگی دارنـد. جـزء صـمیمیت هـم در زنان و هم در مردان تعهد با رضایت جزء صمیمیت، شور و اشتیاق و

های انریچ در گروه زنان با مردان تفاوت مندی و شاخصرضایت ،دهد ولی میانگین نمرات این اجزاءباالترین همبستگی را نشان می

ندی مبینی رضایتخی متغیرهای جمعیت شناختی قادر به پیشترنبرگ همراه با برسمعنی داری ندارد. نهایتاً سه جزء مقیاس ا

 .باشندزوجی می

چنانچه  ـشان داد کـهن های زوجیترابطه میان عشق رمانتیك و تحقق ارزش(، با عنوان 1391پژوهش طالبی،ویسی)بررسـی 

توان در ازدواج رت گیرد، میقی تلفیق مناسبی صوالبین احساسات و عواطف، خودآگاهی فردی و همراه نمودن آن با اصول اخ

 .آمیزی در جامعه دست یافت های موفقیتترکیب متعادلی از عقل و احساس را ایجاد و به ازدواج
در این تحقیق هدف آن بود که به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عشق دانشجویان بپردازد. فرضیه اصلی که در پژوهش 

ها رابطه وجود دارد. با توجه به اضهارات این از اینكه بین هوش هیجانی و عشق آزمودنیحاضر مورد بررسی قرار گرفته عبارت بود 

 سوال مطرح شد که آیا هوش هیجانی بر عشق تاثیر دارد؟ 

 

 روش

روش پژوهش حاضر کمی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار 

( به عنوان نمونه انتخاب شدند. در  99-98مرد( در سال تحصیلی)17زن، 50آزمودنی) 67شهرری بود که تعداد  _خمینی)ره(امام 

 گیری غیر تصادفی و دردسترس برای جمع آوری اطالعات استفاده شد.این پژوهش از روش نمونه

 استرنبرگ یعشق مثلث اسیمقو  ه شوتنظر شد دیتجد یجانهی هوش اسیمقهای ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه 

است  یسوال 41 یپرسشنامه خودسنج كی نظر شده شوت دیتجد یجانهی هوش اسیمق .بود که در اختیار دانشجویان قرار گرفت

 كرتیپنج ل یرتبه بند یبر مبنا اسیمق نیها به سواالت اآزمودنی .ساخته شده است یاصهیخص یجانیسنجش هوش ه یکه برا

شوت  یجانیهوش ه اسیشده مق دنظری. این پرسشنامه در واقع نسخه تجددهندیکامالً مخالفم( پاسخ م -5کاماًل موافقم تا  -1)
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 یجانیهوش ه اسیمق یمشخصات روانسنج یبه بررس یقیدر تحق 1387و همكاران در سال  پوری ( است. بخش1998و همكاران )

ضریب اعتبار  .پرسشنامه بود نیا ینسبتا مناسب روانسنج یهایژگیدهنده و نشان قیتحق جینتا رداختند.پ شوت دنظرشدهیتجد

 جاناتیه یابیو ارز جاناتیاز ه ییجوخلق، بهره میتنظی، نیخوش ب عاملگزارش شده است و سه  85/0آزمون( کل ی)همسانی درون

 ییباشد. روا یم 76/0و  78/0، 89/0 بیعامل ها به ترت نیا یبرا یدرون یاعتبار از راه همسان بیشده است. ضرا شناسایی آن یبرا

 گزارش شده است.  67/0 نآ زانمی و برآورد آن-بار هوشی بهره آزمون با آن یهمبستگ قطری از آزمون

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ بر این اساس تهیه شده است که عشق از سه عنصر تشكیل شده است: صمیمیت، هوس و 

جمله آخری 15جمله بعدی،هوس؛ 15جمله اول صمیمیت؛  15این مقیاس سه نتیجه متفاوت خواهید داشت.  تهعد. بنابراین، در

 08/0و روایی با همبسته کردن با آزمون های مشابه  07/0کند. در این آزمون پایایی به روش بازآزمایی تعهد را منعكس می

 محاسبه شده است.

ز ا ی و آماراستنباطی استفاده شد. در قسمت آمار توصیفی برای تحقیقفیر توصآماتجزیه و تحلیل داده ها از دو روش  یبرا

 داده های گردآروی تربه حیتشر یرسم نمودار و جداول برا ازو انسیو وارا اریانحراف مع ن،یانگیم انه،یم نما، مد، رینظ ییشاخص ها

آماری  هایتحلیل داده برای توصیف و شد، همچیندر روش آمار استنباطی از همبستگی پیرسون استفاده و شده استفاده گردید

 کمك گرفته شد. 16نسخه  SPSSی نرم افزار آماراز 

 

 نتایج
دراین بخش یافته های پژوهش در دو قسمت یافته های توصیفی)فراوانی، میانه، میانگین، مد، انحراف معیار( و در بخش 

فرضیه های فرعی و فرضیه اصلی( تنظیم شده است و در جداول دوم یافته های آمار استنباطی)ضریب همبستگی پیرسون برای 

  نشان داده شده است.

 آمار توصيفی_1جدول شماره

  sen jensiyat vaziyat taahol 

N 
Valid 67 67 67 

Missing 0 0 0 

Mean 24.48 1.37 1.25 

Median 22.00 1.00 1.00 

Mode 22 1 1 

Std. Deviation 5.547 .487 .438 

Variance 30.768 .237 .192 

Minimum 20 1 1 

Maximum 46 2 2 

Sum 1640 92 84 

 

یافته های توصیفی شامل میانه، میانگین، مد، انحراف معیار و واریانس برای هریك از مولفه های سن،  1در جدول شماره

  باشد را نشان داده است.جنسیت و وضعیت تاهل می
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 هوش هيجانی و عشق_پيرسونهمبستگی  2جدول شماره

  hoshhayajani eshgh 

hoshhayajani 

Pearson Correlation 1 *.289 

Sig. (2-tailed)  .018 

N 67 67 

eshgh 

Pearson Correlation *.289 1 

Sig. (2-tailed) .018  

N 67 67 

 

کوچكتر است، لذا فرض 05/0بود و این عدد از  018/0بدست آمده برابر  .sig، مقدار 2با توجه به یافته های جدول شماره

 معنادار است. %95صفر رد و فرضیه خالف معنادار شد، بنابراین فرضیه اصلی که رابطه بین هوش هیجانی و عشق است با احتمال 

 هوش هيجانی وصميميت_همبستگی پيرسون 3جدول شماره

  hoshhayajani samimiyat 

hoshhayajani 

Pearson Correlation 1 .206 

Sig. (2-tailed)  .094 

N 67 67 

samimiyat 

Pearson Correlation .206 1 

Sig. (2-tailed) .094  

N 67 67 

 

بزرگتر است، لذا فرض 05/0بود و این عدد از  094/0بدست آمده برابر  .sig، مقدار 3با توجه به یافته های جدول شماره

معنادار  %95صفر قبول و فرضیه خالف رد شد، بنابراین فرضیه فرعی که رابطه بین هوش هیجانی و صمیمیت است با احتمال 

 نیست.

 هوش هيجانی وهوس_همبستگی پيرسون 4جدول شماره

  hoshhayajani havas 

hoshhayajani 

Pearson Correlation 1 .134 

Sig. (2-tailed)  .281 

N 67 67 

havas 

Pearson Correlation .134 1 

Sig. (2-tailed) .281  

N 67 67 

 

بزرگتراست، لذا فرض صفر 05/0بود و این عدد از  281/0. بدست آمده برابر sig، مقدار 4با توجه به یافته های جدول شماره

 معنادار نیست. %95خالف رد شد، بنابراین فرضیه فرعی که رابطه بین هوش هیجانی و هوس است با احتمال تایید و فرضیه 
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 هوش هيجانی وتعهد_همبستگی پيرسون 5جدول شماره

  hoshhayajani taahod 

hoshhayajani 

Pearson Correlation 1 **.370 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 67 67 

taahod 

Pearson Correlation **.370 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 67 67 

 

کوچكتر است، لذا فرض 05/0بود و این عدد از  002/0بدست آمده برابر  .sig، مقدار 5با توجه به یافته های جدول شماره

 معنادار است. %95صفر رد و فرضیه خالف معنادار شد، بنابراین فرضیه فرعی که رابطه بین هوش هیجانی و تعهد است با احتمال 

 عشق وتنظيم هيجانات_همبستگی پيرسون 6جدول شماره

  eshgh tanzim 

eshgh 

Pearson Correlation 1 *.299 

Sig. (2-tailed)  .014 

N 67 67 

tanzim 

Pearson Correlation *.299 1 

Sig. (2-tailed) .014  

N 67 67 

کوچكتر است، لذا فرض 05/0بود و این عدد از  014/0. بدست آمده برابر sig، مقدار 6با توجه به یافته های جدول شماره

معنادار  %95معنادار شد، بنابراین فرضیه فرعی که رابطه بین عشق و تنظیم هیجانات است با احتمال صفر رد و فرضیه خالف 

 است.

 تنظيم هيجانات و تعهد _همبستگی پيرسون 7جدول شماره

  tanzim taahod 

tanzim 

Pearson 

Correlation 
1 **.360 

Sig. (2-tailed)  .003 

N 67 67 

taahod 

Pearson 

Correlation 
**.360 1 

Sig. (2-tailed) .003  

N 67 67 

 

کوچكتر است، لذا فرض 05/0بود و این عدد از  003/0. بدست آمده برابر sig، مقدار 7با توجه به یافته های جدول شماره

معنادار  %95با احتمال صفر رد و فرضیه خالف معنادار شد، بنابراین فرضیه فرعی که رابطه بین تنظیم هیجانات و تعهد است 

 است.
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 ادراک و فهم هيجانات و تعهد _همبستگی پيرسون 8جدول شماره

  edrak taahod 

Edrak 

Pearson Correlation 1 *.269 

Sig. (2-tailed)  .028 

N 67 67 

Taahod 

Pearson Correlation *.269 1 

Sig. (2-tailed) .028  

N 67 67 

 

کوچكتر است، لذا فرض 05/0بود و این عدد از  028/0. بدست آمده برابر sig، مقدار 8با توجه به یافته های جدول شماره

معنادار  %95صفر رد و فرضیه خالف معنادار شد، بنابراین فرضیه فرعی که رابطه بین ادراك و فهم هیجانات و تعهد است با احتمال 

 است.

 

 بحث

که رابطه بین هوش هیجانی و عشق است و در جامعه مورد نظر معنادار شد، این رابطه بیانگر  2شماره با توجه به جدول 

توانند در رابطه عاطفی خود بهتر عمل کنند و رابطه خود را بهتر مدیریت این است که افرادی که هوش هیجانی باالتری دارند می

 تر کنند.  کنند و همچنین شریك عاطفی خود را راضی

که رابطه بین هوش هیجانی و تعهد است و در جامعه مورد نظر معنادار شد، این رابطه بیانگر این  5با توجه به جدول شماره 

 است که افرادی که هوش هیجانی باالتری دارند به شریك عاطفی خود متهعدتر هستند و کمتر احتمال خیانت آنها وجود دارد.

ین عشق و تنظیم هیجانات است و در جامعه مورد نظر معنادار شد، این رابطه بیانگر که رابطه ب 6با توجه به جدول شماره 

 توانند هیجانات خود را تنظیم کنند.این است که افرادی که عاشق تر هسند بهتر می

بیانگر که رابطه بین تنظیم هیجانات و تهعد است و در جامعه مورد نظر معنادار شد، این رابطه  7با توجه به جدول شماره 

توانند هیجانات خود را کنترل کنند و بر هیجانات خویش تسلط بیشتری دارند در رابطه متعهدتر این است که افرادی که بهتر می

 هستند.

که رابطه بین ادراك و فهم هیجانات و تهعد است و در جامعه مورد نظر معنادار شد، این رابطه  8با توجه به جدول شماره 

 کنند و شناخت بیشتری بر هیجانات دارند در رابطه متعهدتر هستند.افرادی که بهتر هیجانات را درك می بیانگر این است که

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عشق در بین دانشجویان انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد 

 ود دارد.بین این دو مولفه در بین دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وج

هایی از لحاظ جامعه، نمونه ها و تفاوتیافته های بدست آمده در پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های انجام شده شباهت

 های مورد مطالعه و نتایج آنها داشت.آماری، شیوه اجرا، مولفه

عه مطال)رشته گردشگری رابطه هوش هیجانی با کیفیت زندگی دانشجویان  (، در تحقیقی با عنوان1396) اکبری ،نادری

طلوب توانایی اداره م الفرادی با هوش هیجانی با(، به این نتیجه رسیدند که اموردی: دانشجویان رشته گردشگری دانشگاه مازندران

وضع روانی، کنترل تكانه ها، همدلی، آگاهی یافتن از احساسات خود و دیگران دارند. هوش هیجانی عاملی است که هنگام شكست 

و  مت فرد است که به طور مستقیمالیمات ناشی از دست نیافتن به هدف در شخص امید و انگیزه ایجاد میكند که نشانه سالو نام

ها ن استرستوان توان مقابله با ایگذارد. با ارتقا هوش هیجانی دانشجویان گردشگری میغیر مستقیم بر کیفیت زندگی اثر مثبت می

 .ا بهبود بخشیدرا افزایش و کیفیت زندگی شان ر
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توان گفت نتایج هر باتوجه به به یكی بودن یكی از مولفه ها)هوش هیجانی( و جامعه آماری که هر دو دانشجویان بودند می

دو تحقیق معنادار شد و بین هوش هیجانی و عشق و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد. پژوهش فوق ارتباط بین هوش هیجانی و 

 هیم.دند در صورتی که در پژوهش انجام شده رابطه بین هوش هیجانی و عشق را مورد بررسی قرار میکسبك زندگی را بررسی می

تایج حاصل بیانگر نرابطه هوش هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سالمت روانی آنان (، با عنوان 1391د)زا بیكدر پژوهش 

گانه تحصیلی آموزش و پرورش  آنان در مدارس مقاطع سه آن است که بین هوش هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سالمت روانی

 .داری وجود داردگانه تبریز رابطه معنینواحی پنج

توان گفت پژوهش انجام شده و پژوهش باال از نظر جامعه آماری باهم متفاوت هستند اما تنایج حاصله همسو هستند و می

 روان رابطه دارد.که هوش هیجانی هم با عشق و هم با خودکارامدی و سالمت 

کنندگان  نقش هوش هیجانی و درك احساسات محیط کار بر رفتار مصرف(، با عنوان 1394)زارعی، تجاری، نظری در تحقیق

نتایج نشان داد ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای  (ورزش همگانی )با رویكرد بازاریابی هیجانی در رفتار مصرف کننده

 باشد.مستقل و متغیر وابسته برای مدل برازش یافته حاکی از همبسته بودن مدل می

توان گفت پژوهش انجام شده و پژوهش باال از نظر جامعه آماری باهم متفاوت هستند اما تنایج حاصله همسو هستند و می

 کنند و همچنین درك احساسات بهتری نیز دارند.باالتری دارند در رابطه عاطفی خود بهتر عمل میکه افرادی که هوش هیجانی 

بررسی ارتباط مولفه های نظریه قصه عشق استرنبرگ )قصه عشق به مثابه (، با عنوان 1393نتایج پژوهش رامش، فرهادی)

ز رسد با استفاده امخوانی دارد.جمع بندی:به نظر میهای پیشین هنتایج پژوهشدهد نشان مییك داستان( با رضایت زناشویی 

 .مقیاس قصه عشق و همسانی بیشتر نیمرخ افراد امكان دستیابی به رضایت زناشویی بیشتر و نیل به جامعه آرمانی وجود دارد

نه بطه عاشقاشود که افراد با هوش هیجانی باالتر راطبق نتایج بدست آمده در تحقیق باال و تحقیق انجام شده دیده می

 بهتری دارند و افراد با رابطه عاشقانه بهتر دارای رضایت زناشویی باالتری هستند.

پس دهد های شخصیتی نشان میهای عشق و ویژگی(، با عنوان ارتباط میان سبك1389نتایج پژوهش عبدی، گلزاری) 

 عشـق وابسـتة )وسواسی عشقشناسانه اد آسـیب معنادار و ابعـ عشـق و شخصـیت رابطة ازتحلیـل آمـاری، فرضیة اصلی یعنی

 .رمانتیك( آشكار گشت

 نتایج بدست آمده در هر دو پژوهش حاکی از آن است که بین مولفه ها رابطه معناداری وجود دارد.

 تر هستند ودر روابط عاشقانهبا توجه به پژوهش انجام شده این مطلب که افرادی که هوش هیجانی باالتری دارند، عاشق

 توانند روابط موثرتری داشته باشند، مشخص شد.خود بهتر عمل کردند ومی

با بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه عشق و هوش هیجانی، دیده شده که هوش هیجانی با متغیرهای زیادی از جمله 

چ عاد سنجیده شده اما در هیرضایت زناشویی، موفقیت تحصیلی، موفقیت شغلی و... سنجیده شده و همچنین عشق هم از برخی اب

  پژوهش به رابطه بین هوش هیجانی و عشق پرداخته نشده است.
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 و مراجع منابع

شناسی  دین، شماره های شخصیتی. نشریه روان(.ارتباط میان سبك های عشق و ویژگی1389عبدی،حمزه؛گلزاری؛محمود.) [1]

 .74_53سوم، ص

 .سپاهان . اصفهان: انتشاراتیسازمان یجانیهوش ه).1386)زیدرآمدی، پرو یفیو شر روسیس ار،یآقا [2]

به روش درونگردی  یجانیآموزش هوش ه ریتأث یبررس (.1392)ییحیمهجر،;دهیثابت،فر نیحس;گلنگدری،فاطمه یشورچ [3]

 .15فصلنامه سال چهارم، شماره  آوری و پرخاشگری در دختران نوجوان.جذب و انطباق برتاب

سال پنجم  تربیتی فصلنامه علوم .هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سالمت روانی آنانرابطه هوش (.1391.)جعفر د،زا بیك [4]

 127-141صص.  ،19ـ شماره 

آموزان  تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی، عاطفی دانش(. 1396پاشا، رضا؛ گل شكوه، فرزانه.) [5]

 .7،شمارهوانی مجله مطالعات نات ،دارای اختااللت هیجانی و رفتاری

، نشریه هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی آوری دررابطه بین هوشاى تابنقش واسطه(. 1386)بهرام ،جوکار [6]

 .2روانشناسی معاصر، دوره دوم، شماره

مدت مقایسه ابعاد عشق ورزی بر اساس (. 1392.)سیما ،دالورقوام ؛محمدرضا ،قطبی ؛جابر ،علیزاده گورادل ؛نادر ،حاجلو [7]

 .10درمانی خانواده، سال چهارم،شماره ، فصلنامه مشاوره و روانازدواج در بین زنان و مردان متأهل

روانی دانشجویان دختر ورزشكار  هایارتباط بین هوش هیجانی و مهارت (.1389بحرالعلوم،حسن)؛ وایش مقدم، یساسان [8]

 .پیاپی( 17سال اول )نهم پیاپی(، شماره)  رفتار حرکتی،دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و  دانشگاه صنعتی شاهرود.

 ،و رضایتمندی زوجی بررسی ارتباط بین اجزاء عشق(. 1385، علی؛ حق شناس، حسن)ن فیروزآبادی، میتراحفاظی طرقبه [9]

 .5گاه علوم پـزشكی مازندران دوره شانزدهم شماره شمجله دان

ط مولفه های نظریه قصه عشق استرنبرگ )قصه عشق به مثابه یك بررسی ارتبا(. 1393رامش، امیررضا؛ فرهادی، سعید) [10]

 .کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی ،داستان( با رضایت زناشویی

 .3شماره ،5دوره  رشد مشاور، های افزایش آن،(.هوش هیجانی و راه1389رنجبرداران،سمیرا.) [11]

فصلنامه شورای فرهنگی  ،های زوجیتمیان عشق رمانتیك و تحقق ارزشرابطه (. 1391طالبی، ابوطراب؛ ویسی، سیمین) [12]

 .56شماره ،سال چهاردهم،اجتماعی زنان و خانواده

یادگیری خود تنظیمی و  (.بررسی رابطه هوش هیجانی،1387رشیدی،زهرا)؛ عبدالملكی،جمال؛ فرمهینی فراهانی، محسن [13]

پژوهشی -شهرستان قروه.دوماهنامه علمی ایه اول متوسطهآموزان پ دانش یلی درصکالس با پیشرفت تح ساختار هدف

 .30،شماره15دانشور رفتار،دانشگاه شاهد،سال

رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و تفكرات (. 1391)منا ،صمدزاده ؛نصیرالدین ،جاویدی ؛محمد ابراهیم ،مداحی [14]

ت ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی مجموعه مقاال .غیرمنطقی با وضعیت بومی و غیر بومی بودن در دانشجویان

 . 27 و28 –دانشجویان دانشگاه گیالن 

 یپروژه، ترجمه عل تیموفق یبرا یارتباط یپروژه، مهارت ها رانیمد یبرا یجانی(. هوش ه2013)یس یآنتون نو،یمرس [15]

 قلم. انای(، تهران، آر1392ناظرزاده. ) نیریش ؛یمحمد گودرز

: ی)مطالعه مورد یرشته گردشگر انیدانشجو یزندگ تیفیبا ک یجانی(.رابطه هوش ه1396)یمهد ،یاکبر؛ اهلل بی،حبینادر [16]

 ،22ششم، شماره  سال ،یو توسعه گردشگر یزیبرنامه ر یدانشگاه مازندران(.مجله  یرشته گردشگر انیدانشجو

 .146-144صفحات
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