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 چکيده
دانشجویان  2با انتظار از ازدواج 1حاضر باهدف تعیین رابطه هوش هیجانی پژوهش هدف:

 . انجام شد

جامعه . ام شده استهمبستگی است که با هدف بنیادی انجاین پژوهش از نوع  روش:

ی روانشناسی دانشگاه آزاد رشته (پسر 19دخترو31)دانشجویان نفر از  50 شامل آماری

ابزار پژوهش شامل . اندری است روش غیرتصادفی )دردسترس( انتخاب شده شهر واحد

 . بوده است mes ازدواج از پرسشنامه هوش هیجانی گریوز وپرسشنامه انتظار

ه به طوری ک غیر مسقیم برقرار استرابطه وانتظار از ازدواج  هیجانی یافته:بین هوش

 . می شود افزایش هوش هیجانی سبب کاهش انتظار ایده آل گرایانه از ازدواج

 .است خود هایهیجان و عواطف کنترل و شناخت شاملکه  هیجانی هوش نتیجه گیری:

ازدواج به عنوان اولین گام برای تشکیل خانواده که مهم ترین نقش مهمی در انتظار از 

 . رکن جامعه است دارد

  .خانواده ،دانشجویان ،ازدواج انتظاراز ،یجانیه هوش :واژگان کليدي

 

 

 

  

                                                           
1 Intelligence quotient 
2 Expecting a marriage 
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 2 علی اکبرصالحی ،1عرفان طالبی

 . دانش آموخته کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام)ره( 1
 . ری شهر استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد 2

 

  نام نویسنده مسئول:

 عرفان طالبی

 انتظار از ازدواج دانشجویانرابطه هوش هيجانی با بررسی 
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 مقدمه
 نیچند از یکی از که است یا نمره ،3هوشبهر .باشد داشته قدمت انسان خود ی اندازه به دیشا ،دارد یطوالن یتارخچ ،هوش مفهوم

 یشناخت یها جنبه یروروان شناسان  توجه  .(13۸4، گنجی)شود یم حاصل دارد وجود هوش یریگ اندازه یبرا که متفاوت تست

 التیتحص ازنظر مردم از یبعض که چرا ،محدوداست اریبس یشناخت هوش مفهوم کهیحال در بود متمرکز مسئله وحل حافظه مثل هوش

، هفت لنگ وهمکاران)هستند الزم یها مهارت فاقد یفرد نیب روابط و یاجتماع ازنظر حال نیدرع اما هستند استعداد با یدانشگاه

 تعریف خود محیط با موثر برخورد و منطقی تفکر ،هدفمندانه عمل برای فرد کلی ظرفیت عنوان به را هوش ،4وکسلر دیدوید .(139۸

 به گرانید تیریمد و درک ییتوانا فیتوص یبرا را” 6 یاجتماع هوش“ اصطالح ،5کیثرندا رابرت. ( 1396، محمودیان وهمکاران ) کرد

 یکی هیجانیهوش. (مهرعلیان، درتاج، رضایی)ردیگ یم قرار کیثرندا یاجتماع هوش مفهوم نیهم در یجانیه هوش یها شهیر .برد کار

 .(1995، گلمن لیدان)است خود یهاجانیه و عواطف کنترل و شناخت شامل یجانیه هوش ای یاحساس هوشهای هوش است از شاخه

 شامل ،هوش یشناخت ریعناصرغ ،شود یم لیتشک یشناخت ریعناصرغ از هم و یشناخت عناصر از هم رامونشیپ طیمح با شخص انطباق

 هوش هیجانی که یشخص(13۸7، محمدی ). است یضرور یزندگ در فرد تیموفقع یبرا که ،است یواجتماع یشخص عوامل و جانیه

 یرفتار مؤلفه و یکیولوژیزیف مؤلفه ،یشناخت مؤلفه: کندیم قیتلف گریکدی با یزیآم تیموفق طوربه را هاجانیه مؤلفه سه ،دارد ییباال

 (1395، بیات و حسینی و شیرودی قربان خلعتبری؛)

 وجهانبین شها ارز و تاریخچه دو ،انداز چشم دو آمیختن درهم معنی به ،خانواده نهاد تشکیل برای گام اولین عنوان به ،ازدواج

 گیرد می صورت همسر انتخاب آن در که است خانوادگی زندگی چرخه در مرحله مهمترین و اولین ازدواج واقع در .است متفاوت یهای

 (1391، پاشیب)دارد بستگی مرحله این در موفقیت به زندگی مراحل دیگر در موفقیت و

 افزایش ،کلی طور به نکردن ازدواج یا و باال سنین در ازدواج ،ازدواج به رغبتی بی ،ازدواج الگوهای در تغییر، اخیر ههای ده در

 .دارد را خود خاص های ویژگی ،حاکم سنتی و دینی فرهنگ به توجه با ،ایران کشور در ازدواج مسئله امروزه ،است داشته چشمگیری

 اجتماعی های پدیده همه در وسیعی فرهنگی و اجتماعی تغییرات با که است مدرنیته به ورود و سنّت از گذار مرحله در  ،ایران کشور

 اشندب داشته ازدواج و زناشویی پیوند به نوینی نگرش زنان و مردان شده موجب تغییرات این .روست روبه همسرگزینی و ازدواج جمله از

 (1390، )افروزبدانند همدلی و عشق با توأم زندگی آوردن وجود به برای ای وسیله بلکه مثل تولید و جنسی رابطه فقط نه را آن و

 یک به فردنسبت نگرش ،اجتماعی روانشناسان دیدگاه از است اودرموردازدواج کردن احساس و فکر شیوه ازدواج به فرد نگرش

 نتیجه اندتو می خاص نگرشی گیری شکل و اتخاذ بلکه ،گیرد نمی شکل انفعاالتی و فعل گونه هیچ بدون و ناگهانی صورت به شیء

 های پدید عنوان به ،ازدواج به ونگرش ادراکات ،انتظارات به ،ازدواج امر در امروزه گیرد صورت زمان طول در و باشد مختلف عوامل

ان نجاری). بیانجامد زناشویی زندگی آشفتگی به تواند می استانداردها این تحریف که چرا شود؛ می خاصی توجه ،ذهنی و شناختی

 . (1393، وهمکاران

که کنترل هیجانات وکنترل تکانه از عوامل موثر بر افزایش رضایتمندی  در طی پژوهش های خود دریافت (1393)علوی بروجردی 

 . اعضا خانواده است

 شرایط ،سن مقوله سه به ازدواج به نها آ نگرش و افراد درک در تفاوت که شد داده نشان پژوهشی (13۸5، عطاری وهمکاران)

 . دارد بستگی ازدواج متقاضی فرد مادی شرایط و عاطفی

در مناطق شهر نشین و روستایی ایالت  بزرگساالن و جوانان مختلف گروههای بین که دریافت خود مطالعه در(2014) 7ویلیامز

 اریآشک تفاوت نیز مسائل برخی دراما  وجوددارد توافق ازدواج اهمیت درمورد، ومرد زن ،وشهرنشینان روستانشینان ،میشیگان آمریکا

 را آن اشدید روستانشینان آنکه حال ،بود تر پذیرفته شهرنشینان بین در همخانگی به گرایش ،مثال برای ،وجودداشت گروهها بین

 شده اعثب اجتماعی و صنعتی تحوالت تجربه ،عالوه به .کردند می تحمل بیشتری اجتماعی فشار کردن ازدواج برای و دانستند مردودمی

  .کنند محدودتر را ازدواجشان در خانواده دخالت و باشند داشته ازدواج موضوع به نسبت مدرنتری شخصی دیدگاه نتر جوا نسل که

                                                           
3 intelligence  
4 David Wexler 
5 Thorndikc 
6 social intelligence 
7 Williams 
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 با ای و ،مادر و پدر مشاهده ای ،کیشر کی با یشخص تجارب از است ممکن زین ازدواج به نگرش که معتقدند(2007) ۸فلوت 

 روابط وردم در افراد یرفتارها و باورها بر لگرفته شک نگرش نوع بودن یمنف ای مثبت که باشد گرفته شکل نها آ معاشقه روند یتماشا

بنابر این باتوجه به مطالب نظری وپژوهشی عنوان شده هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش هیجانی . گذارد یم ریتأث ندهیآ

 . انتظار از ازدواج است و

 

 روش
 کیی که است همبستگی انواع پژوهش بررسی روش . میباشد بنیادی های پژوهش نوع از کاربرد و هدف به توجه با پژوهش این 

 می لیلتح تحقیق هدف اساس بر ها متغییر میان ی رابطه تحقیق این در . باشد می آزمایشی غیر توصیفی ،تحقیقی های روش انواع از

 آزادشهرتهران دانشگاه کارشناسی مقطع در روانشناسی ی رشته پسر دخترو مجرد دانشجویان شامل پژوهش این آماری جامعه. گردد

 31) دانشجویان از نفر 50.است شده انتخاب اند بوده تحصیل به مشغول 139۸ – 1397 تحصیلی سال در که ری شهر یادگارامام واحد

 آمار سطح در ها داده تحلیل و تجزیه برای حاضر پژوهش در شد انتخاب( دسترس در) غیرتصادفی روش به را (مجرد پسر 19 و دختر

 رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب آماری روش از استنباطی آمار سطح در و معیار انحراف و میانگین ،درصدفراوانی ،ازفراوانی توصیفی

 . شد انجام spss. 16 نسخه از استفاده با
 

 ابزار 

 9گریوز هيجانی هوش پرسشنامه

( 13۸4) گنجی توسط و است شده ساخته( 2004) گریوز و برادبری توسط تحقیق این در استفاده مورد هیجانی هوش آزمون

 چهار و ،شود می گذاری نمره لیکرت ای درجه 6 مقیاس اساس بر که است ماده 2۸ شامل آزمون این .است شده اعتباریابی و ترجمه

 .دهد می دست به نیز هیجانی هوش کلی نمره یک و سنجد می را رابطه مدیریت و اجتماعی آگاهی ،مدیریتی خود ،آگاهی خود مولفه

 این ،روایی تعیین برای .است پایین هیجانی هوش دهنده نشان 60 از تر پایین نمره و باال هیجانی هوش دهنده نشان ۸0 از باالتر نمره

 ،گنجی)بود دار معنی 99/0 سطح در همبستگی ضریب که شد اجرا نفری 97 گروه یک در ان -بار هیجانی هوش آزمون همراه به آزمون

 عالوه به .بود 0/ 76 و 0/ 76 ،7۸/0 ،73/0 با برابر ترتیب به هیجانی هوش های مولفه پایایی ضرایب( 13۸4) گنجی بررسی در. (13۸4

 . بود ۸۸/0 کرونباخ آلفای از استفاده با آن پایایی ضریب و شد اجرا یکبار فقط( دختر 139 ،پسر 115)  دیگر نفری 2۸4 گروه در آزمون

 

 :10جونزونلسون ازدواج از انتظارپرسشنامه 

 توسط که ازدواج از انتظار مقیاسشد  استفاده( MES) ازدواج از انتظار مقیاس از ،ازدواج از ها آزمودنی انتظارات بررسی برای

 ایده و گرایانه واقع ،بدبینانه انتظارات مرتبط و مجزا عامل سه دارای و بعدی چند ابزار یک شد ساخته 1996 سال در نلسون و جونز

 از دهندگان پاسخ .است گزاره 40 حاوی پرسشنامه این .کند می گیری اندازه را ازدواج به نسبت افراد انتظارات که باشد می آلگرایانه

 انتظارات دهنده نشان پایینتر نمرات کلی طور به  .کنند می استفاده موافقم کامال 5 تا مخالفم کامال 1 از لیکرت ای درجه 5 مقیاس

 رایانهگ واقع انتظارات هستند وسط حد در که نمراتی. است ازدواج از گرایانه آل ایده انتظار دهنده نشان باالتر نمرات و ازدواج از بدبینانه

 اخکرونب آلفای ضریب پایایی و است گرفته قرار تایید مورد ابزار وپایایی روایی( 13۸9)همکاران و نیلفروشان تحقیق .دهند می نشان را

 . است شده گزارش %۸۸ کل برای

 

 

 

 

 

                                                           
8 Fallot 
9 Bradberry- Greaves’ Emotional Intelligence 
10 Marriage Expectancy Scale 

http://www.psyj.ir/


 83 -88 ص ،1398تابستان  ،18شماره  ،فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

 افته های

 واریانس، انحراف معيار، :ميانگين1جدول 
 

 واریانس انحراف معیار میانگین متغییر

 064/146 0۸/12 76/۸0 هوش هیجانی

 096/317 ۸0/17 3۸/154 انتظار از ازدواج

 

 نمرات میانگین، 064/146ومقدار واریانس 0۸/12انحراف معیار76/۸0هوش هیجانی میانگین نمرات خام پرسشنامه 1مطابق جدول

 . گزارش شده است096/317 واریانس ومقدار ۸0/17معیار انحراف3۸/154انتظار از ازدواج  پرسشنامه خام
 

 هوش هيجانی با انتظار از ازدواج همبستگی 2جدول شماره
 

 سطح معناداری ضریب همبستگی 

 016/0 -340/0 انتظار از ازدواج

 

غیر مسقیم دومتغییر است نشان دهنده رابطه  ضریب منفی که -340/0متغییرضریب همبستگی بین این دو  مطابق جدول فوق

 05/0است واز مقدار016/0سطح معناداری برابر . می شود به طوری که افزایش هوش هیجانی سبب کاهش انتظار ایده آل گرایانه از ازدواج

 . درصد فرض صفر رد وفرضیه محقق تایید شد95پس در سطح خطای کمتر است 
 

 بحث ونتيجه گيري 
 یذهن یها نهیشیوپ ها نگرش نیا دارد؛ همسر انتخاب در یتوجه قابل و مهم اریبس نقش ازدواج به فرد نگرش ای ازازدواج انتظار

 به باتوجه خوداست یزندگ کیشر انتخاب در ومرد زن چه ها انسان یذهن یلترهایوف ها مالک نییوتع انتخاب در یمهم عامل واقع در

 تیسئولم نیوا نداشته یزندگ کیشر انتخاب در یچندان ییتوانا وپسر دختر درگذشته خانواده یها برچارچوب یومبتن یسنت فرهنگ

 یریگ چشم طور به ازدواج درامر ها خانواده دخالت که یکنون زمان در گرفتن وقرار زمان باگذشت بوداما ترها وبزرگ خانواده برعهده

 ارندد ییزناشو ورابطه ندهیآ ازهمسر جوانان که یوانتظارات ازازدواج به نگرش نقش است جوان خود رندهیگ میوتصم کرده دایپ کاهش

 . .است خانواده روانشناسی و اجتماعی علوم حوزه در ها پژوهش اصلی پرسمان طالق و درعصرحاضرفرایندازدواج و. است مهم اریبس

باتوجه به پژوهش فوق وتایید وجودرابطه بین هوش هیجانی . است خود یهاجانیه و عواطف کنترل و شناخت شامل یجانیه هوش

با توجه به اهمیت ازدواج واثرگذاری هوش هیجانی به عنوان یکی ازعوامل موثردرانتظاراز ازدواج ونهایتا ازدواج وتشکیل بنیاد  نتظار ازوا

 (1393، یعلوی بروجرد)باشد داشته همسر حیوصح درست انتخاب خانواده نقش به سزایی در

 باتوجه به تایید فرضیه این پژوهش به چند راهکار برای تقویت هوش هیجانی به اختصار اشاره می شود:

 که دانندیم قایدق نیهمچن هاآن .شوندیم احساساتشان متوجه لحظه در دارند ییباال هوش هیجانی که یافراد: کردن توجه -1

 چه با را احساسات نیا حاضر حال در و کنندیم احساس را آن بدن عضو کدام با نکهیا و دارند قرار یامرحله چه در احساساتشان

 شما یهاواکنش یرو تواندیم اندازه چه تا مسائل نیا از داشتن یآگاه که دیکن تصور دیتوانیم احتماال .گذارندیم انیم در یشخص

 (1394، یانی)را. دهد قرار ریتأث تحت را آن عواقب و شود منعکس

 خودتان به نسبت که یایآگاه با ابتدا در و افتدیم اتفاق شما درون که است یندیفرآ یجانیه هوش تیتقوی:خودآگاه شیافزا-2

 را خودتان دیباش قادر دیبا دیکن برقرار نیریسا با یقدرتمند و پربار ،موثر ارتباط دیبتوان آنکه از شیپ شما .شودیم آغاز دیکنیم کسب

 . (1394، )رایانیدیکن درک

 اعمال و احساسات که چرا ،دیکن تیتقو خود در را ختهیخودانگ یریپذتیمسئول دیبا یجانیه هوش تیتقو یبرا مسئولیت پذیر:-3

 . (1394، رایانی)است خود از گرفتهتنشأ فرد

هیجان ماننداکثرمولفه های روانشناختی بخشی اکتسابی وبخش وراثتی است براین اساس محیط بااثرگذاری :محیط هوش -4

 . (1394، )رایانینیز این مورد راتایید می کند امزیلیوبربخش اکتسابی می تواند در ارتقا هوش هیجانی موثرباشدکه پژوهش 
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 ،ادرم و پدر مشاهده ای ،کیشر کی با یشخص تجارب از است ممکن زین ازدواج به نگرش که معتقدند همکاران گوویر خانواده:5-6

 مورد در فرادا یرفتارها و باورها بر گرفته شکل نگرش نوع بودن یمنف ای مثبت که باشد گرفته شکل نها آ معاشقه روند یتماشا با ای و

 . (1394، )رایانیگذارد یم ریتأث ندهیآ روابط

 که شد خواهد مشخص ،شود یبررس کشور در ازدواج یآمارها و تیوضع چنانچه ،رگذاریتاث عوامل نیا تمام نظرگرفتن در با حال

 در طاق شیافزا و ازدواج آمار کاهش شاهد سال هر ما تا داده هم دست به دست یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد عوامل لیقب از یعوامل

 ،1392 سال به نسبت ،1393 سال در، کشور احوال ثبت سازمان یسو از شده منتشر آمار نیآخر براساس ،نمونه یبرا .میباش کشورمان

 و ونیلیم کی که است یحال در نیا ،است افتهی کاهش درصد 6/ 7 کشور در زین ازدواج ثبت و افتهی شیافزا درصد 3/ 4 طاق زانیم

 اما ،دارند قرار ازدواج سن در کشور در نفر هزار 200 و ونیلیم11 نیهمچن ،هستند ازدواج سن از گذر در کشور در زین هزارنفر 200

 (1392، )خوشکاباند نکرده اقدام خانواده لیتشک یبرا تاکنون

درپایان . امید است این پژوهش گامی در جهت ارتقاارزش مفهوم ازدواج صحیح وتشکیل خانواده محکم وجاممعه سالم باشد

وسیاست گذاران بخش پرورشی نظام های آموزشی به دنبال اجرای  که رسانه ملی هنرمندان ودستگاه های آموزشی پیشنهاد می شود

وهمچنین سایر محققان درآینده به رابطه هوش هیجانی به عنوان یک متغییر  .برنامه هایی برای واقع بینی جوانان درموضوع ازدواج کنند

وسیع تری از جامعه پژوهش حاضر تعمیم توجه کرده ودر سطح . . تعارضات شخصیتی و، سبک های فرزند پروری، مهم بر انتظار از شغل

نتایج صورت گیردباتوجه به رشد روز افزون استفاده از شبکه های مجازی نقش این شبکه ها واثر آنها بر انتظار ازازدواج وهوش هیجانی 

 . مورد بررسی قرار بگیرد
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