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مقایسه  :  مقدمه پژوهش  این  از  سبکویژگیهدف  شخصیتی،  تعارض  هایهای  روابط و    حل  دارای  زنان  در  هیجانی  هوش 

 بود.   فرازناشویی با زنان بهنجار

ای است. جامعه پژوهش حاضر شامل تمام زنان دارای روابط فرازناشویی یسهمقا _نوع پژوهش علی  پژوهش حاضر از روش پژوهش:

البرز   از زنان بهنجار و دارای روابط فرازناشویی    60. نمونه آماری شامل  بودو بهنجار  تهران و  نفر(. زنان    30)هر گروه    بودندنفر 

وله برفی لاز طریق نمونه گیری گدر دسترس و  ویی  بهنجار به صورت نمونه گیری در دسترس و زنان متاهل دارای روابط فرازناش

عاملی شخصیت،    ها جهت گردآوری داده.  ندانتخاب شد پنج  پرسشنامه  تاکتاز  پرسشنامه هوش  یکپرسشنامه  های حل تعارض و 

 . آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفتندبا استفاده از ضریب   ی به دست آمدههاداده. شداستفاده هیجانی 

پژوهش حاضر  :اهیافته داد  نتایج  بین  نشان  دارا  یریپذ  یتمسئول:  زنان  فرازناشو  یدو گروه  معنادار  ییرابطه  تفاوت  بهنجار   یو 

احترام ،  تحمل استرس،  شادمانی،  حل مسئلهبین دو گروه زنان دارای رابطه فرازناشویی و بهنجار مولفه های    (.>01/0P)وجود دارد  

همچنین  (.>01/0P) از هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد همدلی، و مسئولیت پذیری،  خودشکوفایی، کنترل تکانه، به خود

 (.>01/0P) بین سبک های حل تعارض در هر دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد

بر اساس یافته های پژوهش بین مولفه های حل تعارض، ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی زنان دارای روابط    نتیجه گیری: 

بهنجار و فرازناشویی تفاوت وجود دارد به طوری که این تفاوت ها می تواند زمینه گرایش افراد به روابط بهنجار و نابهجار فراهم  

 نماید. 

 هوش هیجانی   "شخصیتی هایویژگی "حل تعارض هایسبک "فرازناشوییروابط    واژگان کلیدی:
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 فصلنامه خانواده و بهداشت 

 مقدمه: 

ه با چالش هایی مواجهه بوده ر اینکه تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد هموا  ارتباط زناشویی به دلیل ماهیت چند وجهی آن و

 را به رابطه همسران با همدیگر وارد می کند و موجب از بین رفتن رابطه  بمیان بی وفایی و خیانت  بیشترین آسیاست. در این  

یکی از  به عنوان  (. با توجه به اینکه روابط فرازناشویی در جوامع مدرن تبدیل به یک رویداد شایع گردیده است  1می شود )  مثبت

 (.2قرار گرفته است )موضوعات مهم در حوزه تحقیقات روانشناسی 

خارج از این رابطه را  روابط فرازناشویی به معنای نقص تعهد رابطه دو نفره است که درجاتی از صمیمیت عاطفی و فیزیکی با فردی  

درصد می باشد    25تا    20ژوهش ها نشان می دهد گرایش همسران به روابط فرازناشویی در جوامع مختلف  پ (.  3ایجاد می کند )

که درصد از قتل های خانوادگی به زنانی مربوط می شود    30ولی    ،ویی در ایران هنوز آمار دقیقی در این مورد وجود ندارد(. از س4)

( اند  رسیده  قتل  به  همسرانشان  توسط  نامشروع  روابط  و  ظن  سوء  دلیل  روابط  5به  دهد  می  نشان  تحقیقات  کلی  طور  به   .)

 در زیادی مطالب درج  همچنین،. (6ب های روانی برای همسران می گردد )یآسث باع فرازناشویی در ایران در حال گسترش است و 

 مشاوره، مراکز و خانواده یهادادگاه به زناشویی وفاییبی با درگیر مراجعان  آمار افزایش مشاور، صدای با هاتماس آمار جراید،

 و هاطالق  اصلی دالیل از یکی  مثابه به موضوع این دانستن همچنین، و زناشویی وفاییبی موضوع با هایالسر و هایلمف  تعداد افزایش

در    (. 5دارد ) رواج ما جامعة در پنهان صورت به اجتماعی معضل این که  است تلخ واقعیت این مبین ناموسی،  و خانوادگی یهاقتل

تجربه جویی،  (،  7مورد دالیل ورود افراد به روابط فرازناشویی پژوهش ها نشان داده توافق پذیری کم و سبک دلبستگی اضطرابی )

پیش بینی کننده روابط فرازناشویی است. همچنین پژوهش   (9ت شخصیتی ) تنوع طلبی و اختالال    (،8نیازهای جنسی و عاطفی )

اختالل پس  ،  (8(، انتقام جویی و ناکامی )11(، افسردگی و کاهش اعتماد به نفس )10اضطراب )پیامدهای متعددی از جمله؛    ها

در حالی که    گزارش نمودند.روابط فرازناشویی را برای  (2، احساسات ناخوشایند، اشتغال فکری مداوم، سوگ و حسرت )(12آسیب )

آرام  بهنجار  رابطه و  زنخوشایند  مناسببخش  تنها  نه  و شوهرها  فراهم    ینترها  را  آنها  تعالی شخصیت  و  و شکوفایی  رشد  بستر 

داشتنی با اولیای خود گرم و خوشایند و دوست یفرزندان را به رابطه بین پدرها و مادرها نیاز همیشه  یا، بلکه چنین رابطه نمایدیم

 . (13) نماید یتأمین م را

ازدو افکار، احساسات و عواطف یکدیگر در زندگی  یک  توانایی  درک و پذیرش  به  زیادی  تا حد  باثبات  با سازگاری، رضایت و  اج 

 کاروسو  و سالووی مایر،ویی بهنجار و نابهنجار تاثیر گذار است.  شو ابعاد آن بر روابط زنا  1( از این رو هوش هیجانی 14)  مرتبط است

 تسهیل برای ها  هیجان از استفاده دیگران، و خود در هیجان ادراک پیوسته  هم  به توانایی چهار دربرگیرنده را هیجانی هوش (15)

باکنند  می تعریف هیجان مدیریت و هیجان  درک گیری،  تصمیم عنوان هیجانی هوش شدن شناخته رسمیت به .   از یکی به 

 هوش بین مثبت دادن ارتباط نشان برای را شواهدی مطالعات،  از فزایندهای تعداد فردی،  تفاوتهای مهم تبیین کننده ی متغیرهای

 مثبت تعامل مثبت، عاطفه خود، پذیرش عزت نفس، از زندگی،  رضایت بودن باال مانند ذهنی بهزیستی شاخص های و  هیجانی

( نشان داد که یافتن نشانه های بی کفایتی عاطفی، خطوط فکری و  18گلمن )  (. 17،  16)  گزارش می کنند  را سالمت  و اجتماعی

رفتارهای اشتباهی می تواند یک زوج را به سوی جدایی و تعارض سوق دهد که این نقش حیاتی هوش هیجانی را در بقای ازدواج و  

خاصی در مولفه های سازنده هوش رابطه زناشویی به اثبات می رساند. در صورتی که یکی از زوجین یا هر دوی آن ها کاستی های  

این وضعیت   نهایت،  در  یافت و  افزایش خواهد  عاطفی بین آن ها  احتمال عمیق تر شدن شکاف های  باشد،  هیجانی خود داشته 

 
1- Emotional Intelligence 
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موجب آسیب پذیری و گسستن پیوند آن ها می شود، پایین بودن هوش هیجانی در زوجین موجب ازدواج های ناشاد می شود که 

 بدون و شکست با افراد در هیجانی هوش وضعیت زمینه در به تازگی که اخیرا  . مطالعاتی(19)   منجر می شونداغلب به طالق  

 بدون افراد  به نسبت را هیجانی هوش از کمتری سطوح عشق، در شکست دارای افراد که دریافتند انجام دادند عشق در شکست

 کنترل واقعیت، ارزیابی شکوفایی، خود در داری  معنی تفاوت گروه دو بین هیجانی هوش مؤلفه های در و دارند عشق در شکست

(. از این رو هوش هیجانی نقش موثری در کاهش  20داشت ) وجود پذیری  و انعطاف شادکامی استرس، تحمل مسئله، حل تکانه،

 .(19خیانت جنسی و انحرافات دارد)

یکی از مدل هایی که می توان بر اساس   از این رو، عالوه بر هوش هیجانی حل تعارض یکی دیگر از متغیرهای پژوهش حاضر است. 

مدل ارتباطی خانواده شامل طرح واره های ارتباطی    .آن تعارضات درون خانوادگی را مطالعه نمود مدل الگوی ارتباطی خانواده است

الگوی ارتباطی زوجین شامل ارتباط سازنده   (. 21تکرار می شود )باطی است که به وفور در خانواده  و آن دسته از کانال های ارت

 دربارة همسران متقابل سازنده ارتباط است. در ارتباط سازنده متقابل همسران  در  3و توقع کناره گیری   2، اجتنابی متقابل 1متقابل 

 اجتنابی ارتباط در مقابل در.  (22)  کنند می کار مشکل حل سمت به و کرده  گو و گفت گذارد، می  تأثیر ها بر آن که مسائلی

 گیری کناره/ توقع در ارتباط (. 23) گذارند  می سرپوش خود مسائل و روی کرده دوری مشکل کردن مشخص برای بحث از متقابل

 از اجتناب طریق از بحث به تا کند می تالش دیگر همسر که درحالی کند،  می بحث به شروع کردن انتقاد و  شکایت با همسر یک 

( بررسی مطالعات نشان می دهد روابط مطلوب درون خانوده ها منجر به رشد  24دهد ) پایان شدن   دور یا ماندن ساکت موضوع،

نابی  عاطفی، روانی و اجتماعی می شود و گام مهمی در پیشگیری از رفتارهای ناسازگار می گردد در حالی که الگوهای ارتباطی اجت

نحوه ارتباط زوجین با یکدیگر یکی از عوامل مهم  (.  25)  و کناره گیر/ توقع با عث کاهش رضایت زناشویی و زمینه طالق می گردد

ارتباط است   پایداری ازدواج، سالمت روانی، جسمانی و رفتاری در  با  بینی مشکالت زناشویی و شادمانی زوجین است و  در پیش 

بیزاری باعث نارضایتی شده و    ، بلکه عواطفی چون یأس، رنجش وکندتهدید نمی  خود، پیوند راخودیاختالفات زناشویی به  .(21)

( نشان داد که زوجین دارای تعارض زناشویی باال، ازنظر بهداشت  27میلر و همکاران ) نتایج تحقیق(.  26)  ید نما یرابطه را مختل م

توجهی از  تعارض زناشویی یک منبع قابله شد  نشان داد  در پژوهشی دیگر    ین، همچنباشندیضعیفی مروانی و سالمتی در سطح  

، بین سبک حل تعارض یکپارچه ندشان داد ن  ( 12) دوست محمدی  و  نظریهمچنین    (. 26)  را ایجاد می کندهای محیطی  استرس 

رابطه فرازناشویی  روابط  به  نگرش  معنی  و  بین سبک منفی  درحالیکه  دارد؛  وجود  اجتنداری  و  مسلط  روابط  های  به  نگرش  با  ابی 

   .داری وجود داردرابطه مثبت معنی فرازناشویی

 که است پایداری خصوصیات  و گرایش ها شخصیتعالوه بر سبک های حل تعارض، شخصیت نیز بر روابط افراد تاثیر می گذارد.   

 طول در رفتارها این گونه و است افراد) اعمال و عواطف افکار،(  روانشناختی رفتارهایدر   تفاوت ها و تشابهات تعیین کننده ی

نظریه  میان (. از27)  گرفت در نظر لحظه ای زیستی و اجتماعی فشارهای پیامد تنها را آنها نمی توان به راحتی و دارند زمان تداوم

 است شخصیتبزرگ   عامل پنج مدل شخصیت، ویژگی های در حوزه نظریه رشدیافته ترین شخصیتی، ویژگی های به های مربوط

 بودن وجدانی و جویی توافق، تجربه به گشودگی برونگرایی، رنجورخویی،  روان شامل شخصیت  بزرگ عامل پنج نظریه، این  براساس

  روان یا ناسازگاری برابر در هیجانی  ثبات یا  سازگاری بر تاکید  روان رنجوری بعد  ( در29) مک کرا و  کاستا نظر طبق بر    (.28) است

 
1- Mutual constructive communication   
2-  Mutual avoidance 
3-  demand / retiring 
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کنند.  سازگار استرس با را  خود می توانند و می کنند کنترل را خود  تکانه های احتمال کمتری به روان رنجور افراد است.   رنجوری

 و فعالیت شدت  و کیفیت طریق از  برونگرایی است.  استرس  با مثبت ارتباط زندگی و از رضایت با منفی ارتباط روان رنجوری دارای

شود فردی بین تعامالت می  کرا و  کاستا .است  مثبت عواطف شبیه  و  ارزیابی  زیبایی   حساسیت فعال، تصویرسازی (29)  مک 

 در که کسانی معتقدند  و دانند می  پذیری تجربه های مؤلفه را قضاوت و استقالل تنوع، به دادن اهمیت فکری، کنجکاوی شناختی،

 که افرادی مقابل  در هستند؛ جدید  و اصیل های  ایده  و ها  ارزش و بیرون و درون دنیای به عالقمند گیرند  می باال نمره بعد این

 توافق .  هستند خاموش هیجانی نظر از و دهند  می نشان را متداول و کارانه  محافظه رفتارهای گیرند   می بعد این در پایین نمره

 به کمک برای  خودشان وقف به گرایش هستند پذیری  توافق بعد  در باال نمره دارای که افرادی است؛ شخصیت  دیگر بعد پذیری

 وظایف دادن انجام و سازماندهی برنامه ریزی، در افراد تفاوت به وجدان بعد اساس .دارند خانواده اعضای و همکاران همانند دیگران

پایین تری از قرار می گیرند رضایت بعد این پایین دامنة در که می گردد. کسانی بر پژوهش  .  (30کنند )می   گزارش را زندگی 

خیانت رابطه مثبت دارد،    ( نشان داد برون گرایی با 35)  شایه  هایی به بررسی رابطه بین خیانت و ابعاد شخصیت پرداختند از جمله

آزردگی با نگرش به روابط فرازناشویی  همچنین بین ویژگی شخصیتی، رواندر حالی که باوجدان بودن با خیانت رابطه منفی دارد.  

  ، (. در پژوهشی دیگر نشان داده شد 32) بین بخشودگی با نگرش به روابط فرازناشویی رابطه منفی وجود دارد و   ثبت معناداررابطه م

 . (33) داشتند و روابط فرازناشویی های خیانت زناشوییبینی مؤلفه مولفه روان رنجوری و باوجدان بودن بیشترین نقش را در پیش

وجود، این  خاص   با  شرایط  اما  است  داده  اختصاص  خود  به  را  تحقیقات  از  وسیعی  حجم  کشورها،  اغلب  در  فرازناشویی  روابط 

فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در ایران مانع از انجام مطالعات کافی و جامع در این زمینه شده است. از سویی دیگر اکثر مطالعات به  

ی از جمله متغیرهای پیش بین و تفاوت جنسیتی پرداخته اند و این مسئله کمتر  بررسی کمی متغیرهای مرتبط با روابط فرازناشوی

است انجام گرفته  بهنجار  و  فرازناشویی  روابط  از  قشر  ای در دو  مقایسه  نر  .به صورت  افزایش  به  توجه  با  رو  این  روابط    وزبر  خاز 

فرهنگی و مذهبی ایران شناسایی و تبیین گردد تا    فرازناشویی در جوامع مختلف از جمله ایران ضروری است این رویداد در بافت

حوزه   این  در  نظری  توسعه  و  پیشگیری  جهت  متناسب  و  بومی  راهکارهای  از  بتوان  نمود  فراهم  پژوهش ایرا  این  از  هدف  رو  ن 

رای رابطه  زنانان دامقایسه ویژگی های شخصیتی، سبک های حل تعارض و هوش هیجانی در بین زنان دارای روابط فرازناشویی با  

است.   رو  بهنجار  این  س  ،پژوهش از  این  به  پاسخگویی  درصدد  که  ؤحاضر  است  بین  ال  حل    هایهای شخصیتی، سبکویژگیآیا 

 داری وجود دارد؟معنی تفاوتهوش هیجانی در زنان دارای روابط فرازناشویی با زنان بهنجار و   تعارض

 

 پژوهش:   روش

جامعه آماری این پژوهش را تمامی زنان دارای روابط فرازناشویی و بهنجار  ای است.یسهمقا  _طرح پژوهش حاضر از نوع پژوهش علی

نفر به عنوان زنان دارای روابط    30دادند.  با روش نمونه گیری در دسترس تعداد    یلتشک  1397شهرهای تهران و کرج در سال  

  دارای روابط فرازناشویی با روش نمونه گیری در دسترس و از طریق نمونه گیری گوله برفی انتخاب شدند.  متأهلزنان    30بهنجار و

 ابزارهای زیر در این پژوهش استفاده شدند:  

بار  هیجانی  هوش  بار  آن:  -پرسشنامه  توسط  مقیاس  سال    -این  در  بعد    1980آن  پنج  شامل  مقیاس  این  گردید.  طراحی 

این پرسشنامه دارای   .کنترل استرس(، سازگاری و خلق و خو استفشار ) بین فردی ، مقابله با    هایمهارتدرون فردی،    هایمهارت
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برای کل آزمون  گویه است که در یک  طیف پنج درجه ای پاسخ داده می شود.    90 گزارش گردید    93/0میزان آلفای کرونباخ 

 به دست آمد.  79/0تا  64/0(. در پژوهش حاضر نیز پایایی برای خرده مقیاس ها با ضریب آلفای کرونباخ از 16)

این پرسشنامه توسط   (:1390)   پناغی و همکارانش   های حل تعارض استراوس و همکاران اصالح شده یکپرسشنامه تاکت

این   1996و    1990ی  هاسالساخته شده و در  و همکاران    وساسترا استراوس و همکاران مورد بازبینی قرار گرفته است.  توسط 

توسط پناغی و    بود کهو صدمه    4، اجبار جنسی 3حمله جسمانی  ،2، پرخاشگری روان شناختی1بر پنج بعد مذاکره  پرسشنامه مبنی

به جای پنج عامل استراوس سه عامل مذاکره، خشونت   و  عبارت( حذف گردید  13)همکارانش ترجمه شده و تعدادی از عبارات آن  

 . انددانسته ی ایرانی مناسب  جامعهو آن را برای اند کردهروانی و حمله جسمانی را معرفی  

با    پرسشنامه  این آزمون  دو  از  هامادهشامل  نیمی  است.  شده  تکرار  )فرم    هامادهی  است  پرخاشگر  اعمال  توصیف  بردارنده  در 

قربانی(  )فرم  پرخاشگر  شخص  رفتار  قبال  در  همسر  اقدامات  دیگر  نیمی  و  روان    سنجد یمرا    پرخاشگر(  و  جسمانی  خشونت  و 

  6)مذاکره  سه  )ماده    52پرسشنامه دارای  این    .  دهدیمماه گذشته را مورد سنجش قرار    12شناختی زوجین علیه یکدیگر را در  

روانی   )  ماده(  8)ماده(، خشونت  توافق خود  یآزمودن  .است(    ماده(  12و حمله جسمانی    7را در یک طیف  در هر ماده  ها میزان 

از  ادرجه  از    =7تا    هرگز  =0» ی  زیر    کنند.یممشخص    «بار درسال گذشته  20بیش  استراوس و  هااسیمقپایایی  همکاران   توسط 

مذاکره، حمله   پرخاشگری روان شناختی،. ضریب آلفای کرونباخ پنج خرده مقیاس  (30)  گزارش شد  95/0تا    79/0  در دامنه  (30)

ضریب آلفای کرونباخ   همچنین  گزارش شده است .   95/0و    87/0،  86/0،  86/0،  79/0جسمانی، اجبار جنسی و صدمه به ترتیب  

در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای    (. 30)  به دست آمد   91/0  و  79/0  اشگری روان شناختی و مذاکره به ترتیبخرده مقیاس پرخ

برای  پایایی مذاکره، خشونت  81/0 و  74/0، 77/0فرم پرخاشگر به ترتیبمذاکره، خشونت روانی و حمله جسمانی در کرونباخ برای 

 . به دست آمد  86/0 و 66/0،  77/0قربانی به ترتیب  فرمروانی و حمله جسمانی در  

روان آزردگی خویی،  بعد    پنج    ( ساخته شده  است. دارای 29توسط کاستا و مک کری )   این آزمون   :پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی 

ای لیکرت از کاماًل مخالف  درجه   5  طیف سوال است که بر  اساس    60این آزمون دارای  است.  برون گرایی، باز بودن، ساز گاری و با وجدانی 

شود تا اعتبار اجرایی آن مشخص گردد.  سه سؤال نیز در انتهای آزمون اضافه می   پاسخ داده می شود.  )نمره یک( تا کاماًل موافق )نمره پنج(  

پایایی و اعتبار این آزمون انجام گرفته است  ها پژوهش  روان ضرای مختلف که در مورد  اصلی  عوامل  از  هر یک  در  آلفای کرونباخ  یب 

در   (. 32) به دست آمد.    87/0و    68/0،  56/0،  73/0.،  86/0آزردگی خویی، برون گرایی، باز بودن، ساز گاری و با وجدانی به ترتیب  

  به ترتیب  پژوهش حاضر نیز با روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی روان آزردگی خویی، برون گرایی، باز بودن، ساز گاری و با وجدانی 

 به دست آمد.  71/0و  73/0، 76/0، 69/0، 65/0

 

 

 

 

 
1 - Negotiation 
2 - Psychological aggression 
3 - Physical Assault 
4 - Sexual coercion 



   ..... هوش هیجانی در زنان دارایو  حل تعارض های های شخصیتی، سبک ویژگیمقایسه 

 

 فصلنامه خانواده و بهداشت 

 ی پژوهش یافته ها

  ابعاد شخصیت زنان دارای رابطه فرازناشویی و بهنجار  استانداردمیانگین و انحراف  1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمرات   است که  آن  از  های فوق حاکی  مسیافته  ابعاد  در  بهنجار  رابطه  دارای  پذیریئزنان  پذیری،  ولیت  پذیری،  توافق  انعطاف   ،

 برونگرایی نسبت به زنان دارای رابطه فرازناشویی بیشتر است. 

 

 زناشویی و مولفه های آن تعارض  و قربانی  فرم پرخاشگر   نمرات  میانگین و انحراف استانداردشاخص های    2جدول  

 انحراف  میانگین  گروه  متغیر و مولفه ها 

استاندار

 د

گر
اش

رخ
م پ

فر
 

/ 7750 444/40 دارای رابطه فرازناشویی نمره کل 

12 

/ 7929 611/34 بهنجار

10 

/ 87318 888/14 دارای رابطه فرازناشویی مذاکره 

7 

/69688 166/26 بهنجار

9 

/ 78818 055/20 فرازناشوییدارای رابطه  خشونت روانی 

متغیر و مولفه 

 ها 

 انحراف  میانگین  گروه 

 استاندارد

 3803/10 88/23 دارای رابطه فرازناشویی روان نژندی

 86508/7 72/20 بهنجار

 22129/7 83/28 دارای رابطه فرازناشویی برون گرایی

 45548/6 55/31 بهنجار

انعطاف  

 پذیری

 84579/5 94/24 دارای رابطه فرازناشویی

 17395/6 33/25 بهنجار

 94447/3 16/31 دارای رابطه فرازناشویی   یذیرتوافق پ 

 13340/4 44/31 بهنجار

مسئولیت  

 پذیری

 47237/8 61/30 دارای رابطه فرازناشویی

 31033/7 05/35 بهنجار



 13-29 ص  20 (2پیاپی )  1398دوره نهم، شماره دوم، تابستان   فصلنامه خانواده و بهداشت
Family and Health Quarterly, vol9, Issue 2, Summer 2019, ISSN: 2322-3065 

 فصلنامه خانواده و بهداشت 

8 

/60857 5556/7 بهنجار

6 

/06350 5000/5 دارای رابطه فرازناشویی حمله جسمانی 

9 

/ 81137 / 8889 بهنجار

1 

ی 
بان

قر
م 

فر
 

/6845 222/49 دارای رابطه فرازناشویی نمره کل 

26 

/ 3027 833/33 بهنجار

10 

/ 81324 555/11 دارای رابطه فرازناشویی مذاکره 

8 

/17246 388/25 بهنجار

9 

/ 4813 444/22 دارای رابطه فرازناشویی خشونت روانی 

15 

/59674 1667/7 بهنجار

5 

/6520 222/15 دارای رابطه فرازناشویی حمله جسمانی 

17 

/ 19104 2778/1 بهنجار

2 

 

و قربانی زنان دارای روابط فرازناشویی نسبت به   نمرات کل فرم پرخاشگر  میانگین  یافته های فوق حاکی از آن است که در

 . زنان بهنجار بیشتر است

 

 

 

 



   ..... هوش هیجانی در زنان دارایو  حل تعارض های های شخصیتی، سبک ویژگیمقایسه 

 

 فصلنامه خانواده و بهداشت 

 هوش هیجانی و مولفه های آن نمرات  میانگین و انحراف استاندارد:  3جدول  

 انحراف  میانگین  گروه  متغیر و مولفه ها 

 استاندارد

دارای رابطه  نمره کل هوش هیجانی 

 فرازناشویی

44/294 491/0 

 

 874/33 72/327 بهنجار

دارای رابطه  حل مسئله

 فرازناشویی

555/20 8291/4 

 0721/3 555/23 بهنجار

دارای رابطه  شادمانی 

 فرازناشویی

666/19 7394/5 

 6501/3 833/23 بهنجار

دارای رابطه  استقالل 

 فرازناشویی

666/18 4852/4 

 5469/2 388/20 بهنجار

دارای رابطه  تحمل استرس 

 فرازناشویی

444/16 2595/4 

 5072/3 777/19 بهنجار

دارای رابطه  واقع گرایی 

 فرازناشویی

722/20 8846/4 

 4342/3 500/23 بهنجار

دارای رابطه  خودآگاهی هیجانی

 فرازناشویی

611/21 7906/3 

 8697/2 333/22 بهنجار

رابطه دارای  روابط بین فردی 

 فرازناشویی

333/18 4470/3 

 9064/2 722/19 بهنجار

دارای رابطه  خوش بینی

 فرازناشویی

666/23 5479/3 

 2699/3 888/23 بهنجار

 0504/5 722/19دارای رابطه  احترام به خود
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 فرازناشویی

 4299/3 000/23 بهنجار

دارای رابطه  کنترل تکانه 

 فرازناشویی

722/19 1427/5 

 3116/3 555/23 بهنجار

دارای رابطه  خودشکوفایی 

 فرازناشویی

111/17 7140/4 

 0361/4 944/19 بهنجار

دارای رابطه  انعطاف پذیری 

 فرازناشویی

000/19 3386/4 

 4845/2 055/18 بهنجار

دارای رابطه  مسئولیت پذیری 

 فرازناشویی

055/20 

 

4367/2 

 

 6343/2 333/24 بهنجار

دارای رابطه  همدلی 

 فرازناشویی

722/21 6746/2 

 6647/1 222/24 بهنجار

دارای رابطه  خودابرازی 

 فرازناشویی

444/17 4678/3 

 1833/3 611/17 بهنجار

 

  بهنجار بیشتر از گروه دارای رابطه   نمرات کل هوش هیجانی در گروه دارای رابطه  میانیگن  یافته های فوق حاکی از آن است  

  است. فرازناشویی

پژوهشواریانس    یکسانیبه منظور بررسی   استفاده شده است  متغیرهای  لون  آزمون  نتایج نشان داد    از  شرط همسانی   که 

از  که نتایج    شداسمیرنف استفاده  -کولموگروفاز آزمون    نمراتبودن توزیع    نرمالبررسی    به منظوررعایت شده است.  واریانس ها  

   حکایت دارد.توزیع نرمال 

 

 

 

 

 



   ..... هوش هیجانی در زنان دارایو  حل تعارض های های شخصیتی، سبک ویژگیمقایسه 

 

 فصلنامه خانواده و بهداشت 

 نتایج آزمون مقایسه میانگین نمرات ابعاد شخصیت بین دو گروه   4جدول  

 مقادیر آزمون   متغیر 

 مقدار 

 آماره 

درجه  

 آزادی 

 سطح 

 معناداری 

 / 310 34 032/1 روان نژندی 

 / 241 34 -192/1 برون گرایی

 /767 --- -/318 انعطاف پذیری 

 / 838 34 -/206 دلپذیر بودن 

 / 013 34 -785/1 مسئولیت پذیری 

 

فوق مالحظه می شود با توجه به سطح معناداری می توان بیان داشت که تنها در متغیر مسئولیت   جدولهمانگونه که در  

از مسئولیت   دارد بهوجود  پذیری بین دو گروه زنان دارای رابطه فرازناشویی و بهنجار تفاوت معناداری   گونه ای که گروه بهنجار 

ابعاد شخصیتی بین دو گروه تفاوت معناداری    سایرردار بوده است. در  پذیری بیشتری نسبت به گروه دارای روابط فرازناشویی برخو 

 مشاهده نشده است. 

 

 نتایج آزمون مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی و مولفه های آن در بین دوگروه  5جدول  

 گروه دارای  مقادیر آزمون   متغیر 

 مقدار  نمره بیشتر 

 آماره 

درجه  

 آزادی 

 سطح 

 معناداری 

هوش نمرات کل 

 هیجانی 

322/2

- 

725 /

29 

 بهنجار /  027.

224/2 حل مسئله 

- 

 بهنجار / 033 34

144/2 شادمانی 

- 

 بهنجار / 031 ---

417/1 استقالل 

- 

931 /

26 

 عدم تفاوت معنادار /168.

563/2 تحمل استرس 

- 

 بهنجار / 015 34

 بهنجار / 974/1506/048 واقع گرایی 



 13-29 ص  20 (2پیاپی )  1398دوره نهم، شماره دوم، تابستان   فصلنامه خانواده و بهداشت
Family and Health Quarterly, vol9, Issue 2, Summer 2019, ISSN: 2322-3065 

 فصلنامه خانواده و بهداشت 

- 30 

 عدم تفاوت معنادار / 524 34 -/644 خودآگاهی هیجانی 

559/1 روابط بین فردی

- 

 عدم تفاوت معنادار /126 ---

 عدم تفاوت معنادار /846 34 -/195 خوش بینی 

278/2 احترام به خود 

- 

931 /

29 

 بهنجار / 030

659/2 کنترل تکانه

- 

030 /

29 

 بهنجار / 013

937/1 خودشکوفایی

- 

 بهنجار /061 34

 عدم تفاوت معنادار / 428. 34 / 801 انعطاف پذیری 

057/5 مسئولیت پذیری

- 

 بهنجار / 000 34

367/3 همدلی 

- 

 بهنجار / 002 34

 عدم تفاوت معنادار / 881 34 -/150 خودابرازی 

 

همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود با توجه به سطح معناداری آزمون می توان بیان داشت که در نمرات کل هوش  

   همدلی، و  مسئولیت پذیری،  خودشکوفایی،  کنترل تکانه،  احترام به خود،  تحمل استرس،  شادمانی،  حل مسئلههیجانی و مولفه های  

به گونه ای که گروه بهنجار در این مولفه ها نمرات   وجود داردیی و بهنجار تفاوت معناداری  بین دو گروه زنان دارای رابطه فرازناشو

مولفه های هوش هیجانی   سایربیشتری کسب کرده اند. تفاوت دو گروه در مولفه واقع گرایی نیز در حاشیه معناداری قرار دارد و در 

( بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده  خودابرازیو   ،انعطاف پذیری،  خوش بینی، روابط بین فردی،  خودآگاهی هیجانی )استقالل،  

 نشده است. 

 

 نتایج آزمون مقایسه میانگین نمرات سبک های حل تعارض زناشویی بین دوگروه   6جدول  

 گروه دارای  مقادیر آزمون   متغیر  

 مقدار  نمره بیشتر 

 آماره 

درجه  

 آزادی 

 سطح 

معنادار 

 ی



   ..... هوش هیجانی در زنان دارایو  حل تعارض های های شخصیتی، سبک ویژگیمقایسه 

 

 فصلنامه خانواده و بهداشت 

گر
اش

رخ
م پ

فر
 

/ 077 480/1 نمره کل 

33 

 عدم تفاوت معنادار / 148.

122/3 مذاکره 

- 

 بهنجار / 001 ---

 فرازناشویی / 000 34 823/4 خشونت روانی

 فرازناشویی / 008 --- 832/2 حمله جسمانی 

ی 
بان

قر
م 

فر
 

283/1 نمره کل 

- 

 عدم تفاوت معنادار / 203 ---

613/3 مذاکره 

- 

 بهنجار / 000 ---

/369 937/3 روانیخشونت  

21 

 فرازناشویی / 001

 فرازناشویی / 002 --- 015/3 حمله جسمانی 

 

همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود با توجه به سطح معناداری آزمون می توان بیان داشت که در نمرات کل فرم  

مولفه های فرم پرخاشگر و فرم قربانی تفاوت معناداری بین  پرخاشگر و فرم قربانی تفاوت معناداری مشاهده نشده است. اما در تمام  

به گونه ای که در نمرات مذاکره بیشتری    دو گروه مشاهده شده است  زنان بهنجار نمرات  قربانی(، گروه  پرخاشگر و  )هر دو فرم 

حمله جسمانی از فرم پرخاشگر   خشونت روانی و)  نسبت به زنان دارای رابطه فرازناشویی داشته اند. در سایر متغیرهای مورد بررسی

 ( گروه زنان بهنجار نمرات کمتری نسبت به زنان دارای رابطه فرازناشویی داشته اند.و فرم قربانی 

 

 : بحث و نتیجه گیری

زنان بهنجار و زنان دارای روابط    ، سبک های حل تعارض و هوش هیجانیشخصیتی  هایویژگیبین  این پژوهش با هدف مقایسه  

پذیرفتفرازناشویی   دادنتایج  .  انجام  مولفه  که  نشان  در  بین  ویژگی های شخصیتی  متغیر  از  پذیری  رابطه    مسئولیت  دارای  زنان 

ی که گروه بهنجار از مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به گروه دارای  اگونه به  وجود دارد  داری  ی  فرازناشویی و بهنجار تفاوت معن

بوده است.   پژوهش های     یافتهاین  روابط فرازناشویی برخوردار  نتایج  )با  (  33( و کریمی و همکاران )32حجت خواه و همکاران 

 های  ویژگی   گفت می توان  یافته این تبیین در  خیانت زناشویی همسو است.  مبتنی بر ارتباط ویژگی های شخصیتی با وفاداری و 

را    زناشویی رضایت به طوری که  است تاثیرگذار عاشقانه بزرگساالن روابط کیفیت و ماهیت بر از جمله مسولیت پذیری  یشخصیت

 این  .کند  می  وارد زناشویی موقعیت در را فردی به  منحصر روانشناختی و شخصی تاریخچه فرد هر و قرارمی دهد تأثیرتحت  

را افزایش دهد. مسئولیت پذیری از طریق    آن یا و دهد کاهش را زناشویی رضایت تواند   می فرد، شده آموخته الگوهای تاریخچه

 مقابله به همچنین وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری  افزایش سازگاری و ایجاد رضایت زناشویی منجر به کاهش خیانت می گردد.

 راهبرد مانند ریزی  برنامه  راهبردهای از کردند  گزارش باال شناسی وظیفه با  افراد.  است شده محور مرتبط مشکل و فعال کردن
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 دستیابی ندارند تمایل آنها آن، کنار در. کنند  می استفاده شوند، می مواجه آن با که مشکالتی حذف با فعال کردن مقابله و آگاهانه

 علت به ویژگی این با  افراد جهت این از.  پردازند  نمی مشکالتشان کردن فراموش  به خاطر همین به و کنند ترک را اهدافشان به

  می پایبند خود تعهدات به نسبت و پذیرند   می را خود اعمال مسؤلیت و  کنند  نمی  پوشی چشم  سادگی به خود اهداف از اینکه

  هستند  پایبند زناشویی زندگی به بیشتری احتمال به لذا  و دهند  می بروز را ها  ویژگی این نیز خود زناشویی زندگی  در باشند،

(34  .) 

تفاوت معنی دار هوش هیجانی و مولفه های   پژوهش حاضر  نتایج  استرس،  شادمانی،  حل مسئلهاز دیگر  ، احترام به خود،  تحمل 

بین دو گروه زنان دارای رابطه فرازناشویی و بهنجار است به گونه ای که    همدلی، و  مسئولیت پذیری،  خودشکوفایی،  کنترل تکانه

و    سجادیان (،  16و همکاران )  گروه بهنجار در این مولفه ها، نمرات بیشتری کسب کرده اند. این یافته با نتایج پژوهش های جزایری

 درهمسو است.  هش خیانت جنسی و انحرافات  هوش هیجانی در کا  ( مبتنی بر نقش19)  سواری و طالیی زاده  و  (17همکاران  )

 شمار به  فیزیکی حتی و احساسی عاطفی، تدریجی جدایی فرآیند یک  زناشویی بیشترروابط فرا که  گفت توان  می یافته این  تبیین

 فرد از انتقام حس امنیت،  احساس وجود عدم مانند پیآمدهایی و گیرد  می نشانه را افراد امنیت احساس و یکپارچگی  که رود  می

 و آزاردهنده تردیدهای  و  ها  شک  انگاری،  نادیده  مقابل،  طرف به پایدار نسبتاً ادراکی  و احساسی های  آشفتگی  کننده،  خیانت

 می  آزاد نگرش داشتن.  دارد دنبال  به عاطفی پشتیبانی و حمایت کمبود احساس ها،  خیانت  تداوم وجود بر مبنی پایدار توهمات

 .کند هموار را زناشویی خیانت به گرایش زمینه تواند

گروه زنان بهنجار وجود دارد به طوری که  داری  ی  نمرات کل فرم پرخاشگر تفاوت معن  داد بین نشان حاضر تحقیق نتایجهمچنین  

بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود مذاکره  نمرات    همچنین در.  اندداشته نمرات کمتری نسبت به زنان دارای رابطه فرازناشویی  

و   فرازناشویی  دارد  رابطه  دارای  زنان  به  نسبت  بیشتری  نمرات  بهنجار  زنان  پژوهش  .  اندداشتهگروه  نتایج  با  یافته    و  نظریاین 

از سبک  چرا    ( همسو است.12) دوست محمدی استفاده  زناشویی    تعارض  حلمناسب  را که  افزایش رضایت  را به سمت  زوجین 

روابط و سالمت زوجین ارتقاء یافته و پایبندی آنها به  زوجین، کیفیت    های زناشویی بین  هدایت میکند و در واقع با کاهش تعارض 

 دانند که از عادات و شخصیت همسر خود   یز همسران متعارض را کسانی می( ن35.  ویکز و تریت )شود  زندگی زناشویی بیشتر می

زناشویی در طول زندگی مشترک   های گوناگون هستند، که این مشکالت سازگاری  ناراضی بوده و دارای مشکالت ارتباطی در حوزه

تأثیر  و جنبه را تحت  فرهنگی خانوار  و  اجتماعی  اقتصادی،  زندگی،  دهد و سبب کاهش دلگرمی  قرار می   های مختلف  ، کیفیت 

  در رخداد این پدیده را تعارض و اختالف  کی از مهمترین عوامل مؤثری  .شود  صمیمیت زوجین و نگرش منفی آنها نسبت به هم می

زناشویی هم به عنوان علت و هم به عنوان پیامد کیفیت زناشویی پایین    و نشان دادند که خیانت  کنند   وجین عنوان میهای میان ز

تواند عاملی پربار در جهت درک عمیقتر روابط متقابل   به صورت مفید مورد استفاده قرار بگیرد می  آید و اگر تعارض  به حساب نمی

بلکه به چگونگی توزیع و    سالم بودن یک رابطه به مقدار تعارض بین افراد درگیر وابسته نیست،ثمربخش باشد. بنابراین سالم یا نا  و

 (. از این رو سبک های حل تعارض زمینه روابط بهنجار و نابهنجار را فراهم می کند. 36) نحوه حل تعارض بستگی دارد

از    استفاده  محدودیت  رفع  جهت  در  شود  می  )پیشنهاد  در  پرسشنامه  از  هاپژوهشخودگزارشی(  بعدی  و  همکاری  ی  مشاوران 

به  دارند استفاده کنند،را    الزمکه در امر پژوهش، مصاحبه و نظرسنجی، دانش و مهارت  روانشناسان با تجربه   پژوهشگر جهت   تا 

استفاده از نمونه در   از محدودیت های پژوهش حاضر  .ها در نهایت دقت تکمیل گردندتا پرسشنامهکمک کرده  ها  تکمیل پرسشنامه 

 دسترس و گلوله برفی است، لذا در تعمیم یافته ها جانب احتیاط رعایت گردد. 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87&queryWr=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF&queryWr=%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF&queryWr=%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF&queryWr=%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF&queryWr=%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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