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، ن اقشار جوان و تازه ازدواج کردهیدر ب به ویژه ییدر روابط زناشو یجانیت نقش هوش هیبا توجه به اهم

 یزندگ ت ازیرضا و یجانیرابطه هوش هرامون یقات انجام شده پیل تحقیهدف پژوهش حاضر فراتحل

ج یکپارچه کردن نتایل یا یک فراتحلیاستفاده از تکن با ،ن پژوهشای  .است یرانیا ن جوانان یب در ییزناشو

را مشخص  ییت زناشویرضابا  یجانیرابطه هوش ه ازه اثراند  زانیم ،ختلفمقات یحاصل از انجام تحق

 دپژوهش که به لحاظ روش شناختی مورد قبول بودن16، پژوهش 30ن یب از ن منظوربدی. نموده است

پژوهش حاضر . بودچک لیست فراتحلیل  ،هشوپژ ابزار. فراتحلیل بر روي آنها انجام گرفت انتخاب و

رابطه هوش  زان اندازه اثریم دهند که هاي پژوهش نشان می یافته. اندازه اثر است  16 نمونه 3994مبتنی بر 

ن اندازه اثر طبق جدول کوهن یا نتیجه آن که). =00001/0p(است ) = 23/0r( زناشوییرضایت  هیجانی و
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 مقدمه

برخوردار  يمنحصر به فردهاي  یژگیانسان از و، کنند ی مین زندگیکره زم يکه بر رو یان موجوداتیم در

اساس  برگیري  میتصم و گرانید قضاوت درباره رفتار خود و ییجان وتوانایه، عواطف، احساسات. است

 انسان شده استت ین شدن مسئولیث سنگاست که باع يخداداد یژگین ویاز ا یتنها بخش، قضاوت هان یا

 يبرا یرسم اجتماعترین  یبه عنوان عال ل خانواده است ویمقدمه تشک ،ازدواج .)72 آیه،احزابسوره (

        ک ازدواج ی. د بوده استیافراد بزرگسال همواره مورد تاک یتیو امن یعاطف يازهاینبه  یابیدست

بهبود  و 1ییت زناشویمنجر به رضاخانواده  یتیو امن ین بهداشت روانیت بخش و موفق در تامیرضا

 چنانچه ازدواج و یول، ز در جامعه خواهد داشتین یاثرات مثبت شود و یعملکرد خانواده در همه ابعاد م

بلکه  ،شود یمحقق نم ینه تنها بهداشت روان ،ن ناکام باشدیزوج یروان يازهاین يدر ارضا یخانوادگ یزندگ

 ).1388، انیمانیسل( می شود ییزناشو یتیوباعث نارضا گذارد ي میز بر جاین يریناپز جبران اثرات بعضاً

ادراك ، ف فرد در خانوادهینحوه تفکر درمورد وظا :از جمله يمتعدد ر عواملیتحت تاث ییت زناشویرضا

ن گونه یه اینحوه تخل جانات ویو ه یتیشخصهاي  یژگیو، یانتظارات فرد از زندگ، گرانید فرد از خود و

 يها احساستجربه  را ییت زناشویرضا )1989( سیال ).1389، یمحمدخان( خانواده قرار داردجانات در یه

 ،رندیگ یرا در نظر م نازدواجشاهاي  که همه جنبه ین زمانیلذت همه زوج ت ویرضا، يخشنود ینیع

 یتینارضا .داند می نیدر زوج ین احساساتیفقدان چن را ییزناشو یتیاو نارضا ، بین ترتیبد .کند می فیتعر

 و یتفاوت یش احساس بیو افزا یفاصله عاطف، کاهش توجه، یعاطف یوابستگ یجیفقدان تدر ییزناشو

له آن به رابطه ین به وسیداند که زوج ی میرا شاخص ییزناشو یتینارضا) 1996( سیرا .است یعالقگ یب

از آن در  بعد همواره در فلسفه و که جانیه بحث شناخت و ،نین بیا در. دهند یا خاتمه می و خود ادامه

جان و هوش یت هیبر اهم ،)1383، اکبرزاده(توجه بوده است خانواده مورد و یروانشناخت هاي پژوهش

   .تاکید دارد ،کند یفا میا ییزناشو یزندگ که در یمنف رات مثبت ویدر بروز احساسات وتاث یجانیه

 یجانیمفهوم هوش ه. مورد توجه متخصصان قرار گرفته است 2یجانیست که مفهوم هوش هین يادیمدت ز

)EI (3یجانیو بهره ه )EQ (جامعه  ياز سو يالدیم 1995د در سال یم جدین مفاهیبه عنوان پرکاربردتر

ا ی یجانین بار سرنام بهره هیاول يبرا 5رون بار آن يالدیم 1980در سال . دندیکا انتخاب گردیآمر 4الکتید

EQ  یمفهوم اساس 6يتر سالوویپ 1990در سال . سنجش آن ساخت ين آزمون را برایو اولرا مطرح کرد 

را به  يالدیم 90دهه  ،ن روای  از. به چاپ رساندند یجانیعنوان هوش ه بان بار یاول يخود را برا يتئور

ن بار یاول يرا برا یجانیاصطالح هوش ه .)1383اکبرزاده (کنند ی میجان معرفیعنوان دهه احساس و ه

                                                           
1 Marital satisfaction 
2 Emotional intelligence 
3 Emotional quotient 
4 Dialect 
5 Reuven bar on  
6  Peter salovey 
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و استفاده  شیمشتمل بر شناخت احساسات خو یجانیهوش ه. اختاند  ها بر سر زبان) 1995( ل گولمنیدان

در . )1383؛ به نقل از اکبرزاده، 2005؛ 1سان(است یمناسب در زندگهاي  يریگ میاتخاذ تصم ياز آن برا

را به  EIن مدل ای . استف شده یتوص یچهار وجه یک مدل توانشیبر اساس  یجانیهوش ه ،گرید یفیتعر

جانات و یه ان موثریب ییتوانا، جاناتیل هیت و تعدیریمد، گرانیجانات خود و دیدرك ه ییعنوان توانا

؛ به 2009 ،نهورا( کند می فیمختلف تعرهاي  تیره شده در موقعیذخ یجانیاستفاده از اطالعات ه ییتوانا

گاردنر دارد که طبق آن هوش  یجانیهوش ه يدر تئورشه یر ،در واقع EIمفهوم . )1383نقل از اکبرزاده، 

افراد در روابط  یت است که چرا برخیعن واقای  کشف یکه در پ 2اي سازه عبارت است از یجانیه

 ییبه شناسا یجانیتوجه هوش ه. )2005، 3کریبر(ریخ یو برخ اند موفق ییو زناشو یشغل، یاجتماع

ها  ن مهارتای . شوند می به کار برده یت اجتماعیصالح يکه براست ا ییها ییژه و توانایو یذاتهاي  مهارت

) يشدن و الگوساز یند اجتماعیفرا( یا اکتسابیو ) یکیاساس نورولوژ( یممکن است ارث

 ت ازیو رضا ين فردیروابط ب  ن مفهوم در حوزهای  حضورترین  برجسته. )2010 ،وهمکاراننزیمارت(باشند

و ترین  مهم ،رضایت زناشویی. ستین ین قاعده مستثنای ز ازین ییزناشورابطه . باشد می ن روابطای 

زمانی وجود دارد که  ،رضایت زناشویی. عامل جهت پایداري و دوام زندگی مشترك استترین  اساسی

بتوانند سطح ها  در صورتی که زوج. وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار منطبق باشد

 .)2005،مارکو وبرکت(دارند می محفوظها  خانواده را از آسیب، زندگی زناشویی افزایش دهندرضایت را در 

ت یزان رضایهمسران به م یک درجه ذهنیاز  دانند که فراتر ي میچند بعد اي را سازه ییت زناشویفیک

طول در . دانند ی میت جنسیتعهد و رضا، تیمیرا شامل صم ییت زناشویرضا. باشد می خود ییزناشو

زان یتوان گفت م می. گذارد می متغیرهاي گوناگونی بر نحوه ارتباط زوجین با یکدیگر تاثیر، زندگی مشترك

رضایت یا عدم رضایت زن و شوهر را ، ن متغیرهاای . ستین ثابت نیزوج یدر طول زندگ ییت زناشویرضا

قات یتحق، جاد روابط موفقای بر یآن مبن يو ادعا EIرشدن سازه یبا فراگ. از روابط زناشویی به همراه دارند

 محققان يبرا یسوال اساس. صورت گرفته است ییو روابط زناشوی جانیهوش ه  نه رابطهیدر زم ياریبس

از  .)2005مارکو وبرکت ،( ر گذارندیتاثها  ت ازدواجیا عدم موفقیت یبر موفق ین بوده است که چه عواملای 

تیرگري ؛ )1383(خداوندي هاي  توان به پژوهش می گرفته است که در کشور صورتهایی  جمله پژوهش

؛ )1387(فروغی  ؛)1385( ان خامنهیمهان ؛)1385(شمسایی  ؛)1385(؛ علی اکبري )1384(؛ احدي )1383(

صالحیان ؛ )1388( انیمانیسل ؛)1388( ینیحس؛)1388(؛ هادي )1389-1388(؛ حسینی )1388(پرور 

ت یرضا و یجانیرابطه هوش ه یبه بررس که اشاره کرد )1390( یرجب و )1390(عبداللهی  ؛)1389(

استفاده ، قات مختلفیمتناقض تحق ج متفرقه و بعضاًیکنار هم قرار دادن نتا يک راه برای. پرداختند ییزناشو

                                                           
1 san 
2 construct 
3 Bricker 
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و منجر به  به شمار می آیدج مستقل یکپارچه کردن نتای يبرا يآمار يکردیاست که رو 1لیاز فرا تحل

فرا تحلیل یا یکپارچه  .دیآ می ه به دستیق اولیک تحقیکه از  می شود یجیاز نتاتر  معتبرو تر  قیدقی جینتا

اند، دیدگاه جامع تري  هاي متعددي اجرا شده روي نمونهبر که  هاي مختلف کردن نتایج حاصل از پژوهش

با در کنار هم قرار دادن نتایج حاصل از انجام یک  ،در واقع .دهد ثر متغیرهاي مختلف به دست میاز ا

هایی در جوامعی  چنین یافته. گیرند اي از یک جامعه، افراد مختلف مورد بررسی قرار می پژوهش روي نمونه

هاي بیشتري را به  اوتاین گوناگونی، تف  تر است، چرا که چون جامعه ایران که گوناگونی بیشتري دارد مهم

دست داشت تا با  این جامعه، در  هاي مختلف ناچار باید اطالعات متعددي را از نمونه به همراه دارد و

توجه به . ها به طرز مناسبی برخورد کرد ها را به دست آورد و با تفاوت ، شباهتآنها یکپارچه کردن

از یکی . تواند اثربخشی رویکردهاي گوناگون را تبیین کند هاي فرهنگی در جوامع مختلف، می زمینه

هاي  متغیرهاي مختلف را در بافت و کارایی الگوها  این است که امکان مقایسه  هاي بارز فراتحلیل ویژگی

هایی از یک فرهنگ  تکرار اجراي فنون یک الگوي خاص روي نمونه. آورد فرهنگی گوناگون فراهم می

یج دیدگاه کلی تري نسبت به دهد تا با فراتحلیل، نتا این امکان را می هاي مختلف،  واحد و انجام پژوهش

این فراتحلیل نیزسعی شده است تا با یکپارچه   در. یدآ رابطه درآن فرهنگ خاص بدست کارایی آن الگو یا

با  . این رابطه را مورد بررسی قرار دهیم  میزان موفقیت ،هاي مختلف کردن نتایج حاصل از اجراي پژوهش

 به نظر ،ییت زناشویو رضا یجانیرابطه هوش ه موردج متفاوت در یفوق و نتا یقاتیتحقهاي  افتهیتوجه به 

. ر کمک خواهد کردین دو متغای  نیرابطه ب یبه روشن ساختن مقدار واقع، لیک فرا تحلیرسد که انجام  می

 را ییت زناشویو رضا یجانین هوش هیزان رابطه بیم، لیپژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از فراتحل

  .قرار دهد یمورد بررس

  شناسی پژوهش روش

 یل اصل اساسیدر فراتحل. ل استفاده شده استیاز روش فرا تحل ،ق با توجه به هدف پژوهشین تحقای  در

و ) یعموم( س مشتركیک ماتریقات مجزا و برگرداندن آنها به یتحق يازه اثر برااند  عبارت است از محاسبه

  . )1383 يعابد(اثر نیانگیبه م یابیدست يب آنها برایآنگاه ترک

  يجامعه آمار

بودند که در طول  یپژوهش یقات چاپ شده در مجالت علمیو تحقها  ان نامهیپاجامعه آماري این پژوهش، 

جوانانی که  به خصوصزوجین  ییت زناشویو رضا یجانینه هوش هیدر زم) 1380-1390( ریاخهاي  دهه

روش ، يه سازیفرض( یداشته و از لحاظ روش شناس یحجم نمونه مناسبه، انجام شد تازه ازدواج کرده اند

، گیري ازهاند ابزار ییایو پا ییروا، گیري ازهاند ابزار، گیري حجم نمونه و روش نمونه، نمونه، جامعه، قیتحق

   .برخوردار باشندط الزم یشرا از )يح بودن محاسبات آماریو صح يق آماریروش تحق، يآمارهاي  هیفرض

                                                           
1 Meta- analysis 
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 ورود به یدرون گنجهاي  مقاله مالك 16، که مرتبط با موضوع پژوهش بودندشده  یمنبع بررس 45ن یاز ب

  . باشند می نفر 3994ً ز جمعایحجم نمونه ن. اند ا داشتهل رین فراتحلای 

، ها دانشگاه يارشد و دکترا یکارشناسهاي  ان نامهیاز پا :از ندبود منابع جستجو در پژوهش حاضر عبارت

مرکز ، یجهاد دانشگاه یبانک منابع اطالعات، یو روانشناس یتیدر حوزه علوم ترب یپژوهش -یمجالت علم

و مقاالت مرتبط در مجالت و ها  ان نامهیپا، )ییت زناشویو رضا یجانیهوش ه: جوتواژه جس( رانای  اسناد

  .گر موسساتیو دها  ر دانشگاهیسا

  :عبارت بودند ازنیز ل مورد نظر یفرا تحل يبرا یدرون گنجهاي  مالك

 روش ، حجم نمونه، جامعه، قیروش تحق، يه سازیفرض( یط الزم از نظر روش شناسیداشتن شرا

ل یروش تحل، يآمارهاي  مفروضه، گیري ازهاند  ابزار ییایو پا ییروا، گیري ازهاند  ابزار، يریگ هنمون

  .)ح بودن محاسباتیو صح يآمار

 باشد ییت زناشویکل و رضا یجانیرابطه هوش ه یبررس، ها موضوع پژوهش . 

 و آزمون منفرد نباشد يمورد( صورت گرفته باشد یک پژوهش گروهیدر قالب  یبررس ( 

 ط یبودند که شراهایی  پژوهش، خروجهاي  انجام شده باشند و مالك یقات به صورت همبستگیتحق

 . را نداشتند یروش شناس

  اطالعاتآوري  جمع يمورد استفاده براهاي  ابزار

ل یست تحلیچک ل و منابع دست اول :عبارت بودند از آوري اطالعات هاي مورد استفاده براي جمع ابزار

  . )یاز لحاظ روش شناخت( محتوا

ت یو رضا یجانیانجام شده درباره هوش ههاي  عنوان پژوهش: ر بودیزهاي  ست شامل مولفهین چک لیا

 يحجم نمونه و سطح معنادار، اطالعاتآوري  جمع نوع ابزار، سال اجرا، انیمشخصات کامل مجر، ییزناشو

و اعتبار آنها  ییل انتخاب شدند که رواین فراتحلای  يبراهایی  پژوهش تنها .به کار گرفته شدههاي  آزمون

  . محرز شده بود

، یفیو پاشا شر یفیپاشاشر( ل کوهن انجام شده استیبراساس مراحل فراتحل، لیفراتحل یوه محاسباتیش

ه و یانتزاع و تجز، انتخاب، ییشناسا: د برداشته شودیبا یل چهار گام اساسین روش فراتحلای در. )1380

ها  ک از پژوهشیازه اثر هر اند استفاده نشده و يازه اثر از نرم افزاراند  زانیبدست آوردن م يبرا. لیتحل

  . محاسبه شده است یبصورت دست

به صورت جداگانه ها  ک از پژوهشیدر هر  ،شود می دهیاثر نامازه اند را که  د آنچهین منظور ابتدا بایبه هم

 ش و کنترل استیآزماهاي  گروههاي  نیانگین میانگر تفاوت استاندارد شده بیب، ازه اثراند . محاسبه کرد

ش و کنترل بر ین نمرات گروه آزمایانگید نسبت تفاوت میآن با  محاسبه يو برا) 1995، ارنولدیم و یگر(

  . ادغام شده کل نمرات را بدست آوردانس یوار
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    هر مطالعه يازه اثر برااند ي محاسبه -1فرمول 

  

 
   مطالعات يازه اثرهااند ب نمودنیترک -2فرمول

  

  

  افتهیب یمطالعات ترک يمعنادار-3فرمول

 

 

یافته هاي پژوهش
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 لیمورد استفاده در فراتحلهاي  پژوهش یفیاطالعات توص :1جدول

  مکان  تیجنس  عنوان  ینام و نام خانوادگ  فیرد
حجم 

  نمونه

سطح 

  يمعنادار

اندازه 

  اثر

1  
ان خامنه و یمهان يمهر

  همکاران

ت یو رضا یجانیرابطه هوش ه یبررس

  ییزناشو
  19/0  001/0  240  تهران  زن

2  
افسانه عبداللهی و 

  همکاران

هاي  رابطه بین هوش هیجانی و سبک

  زناشوییمقابله با رضایت و همسازي 
  زن

چهارمحال 

  و بختیاري
60  001/0  39/0  

3  
افشین صالحیان و 

  همکاران

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و 

  بخشودگی با تعارضات زناشویی
  30/0  001/0  100  اصفهان  زوج

4  
 ینیحس ید مجتبیس

  سده و همکاران

و  یجانینقش هوش ه یبررس

 ییزناشو يتمندیآن در رضاهاي  مولفه

ت یجمع يرهایبا متغسه آن یو مقا

  یشناخت

  28/0  01/0  260  قم  مرد

5  
محمدمهدي شمسایی 

  و همکاران

رابطه احساس هویت و هوش هیجانی 

  در رضایت زناشویی
  28/0  001/0  120  -  زوج

6  
و  يریرگیم تیعبدالحک

  همکاران

در  یجانیسه سطح هوش هیمقا

 يو رابطه ساختار ییزناشو يرضامند

سازگار  ن ناسازگار ویدر زوجها  آن

  1383يشهرستان سار

  16/0  05/0  100  يسار  زوج

7  
ان و یمانیاکبر سل یعل

  همکاران

ت یو رضا یجانیرابطه هوش ه یبررس

  ییزناشو
  13/0  01/0  300  بجنورد  زوج

8  
و  ياکبر یمهناز عل

  همکاران

نه  یبیترکهاي  سه گروهیو مقا ییشناسا

زنان شاغل  یتیجنسهاي  گانه سنخ

شهر اهواز و همسران آنان از لحاظ 

 ییت زناشویرضاسالمت روان و و 

  یجانیهوش ه

  04/0  05. 0  1648  اهواز  زوج

9  
ن راهدانه یشه

  يخداوند

زان یبر م یجانیر هوش هیتاث یبررس

 ورابطه آن ییزناشو یت از زندگیرضا

  همسران یبا نظام ارزش

  19/0  01/0  150  -  زوج

10  
و غالمرضا رجبی 

  همکاران

ایدئولوژیکی جنسیتی،  بررسی رابطه

هاي زناشویی، هوش هیجانی و  نقش

  کیفیت زندگی

  19/0  001/0  250  شیراز  زن ومرد

11  
 يدها امام یمحمدعل

  و همکاران

در  یجانیت هوش هیسه وضعیمقا

با گروه  یخشونت خانگ یزنان قربان
  33/0  00/0  166  -  زن
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  شاهد

12  
و  يبتول احد

  همکاران

سبک ، یجانیارتباط هوش ه یبررس

ت از یبا رضا ياسناد و خود کارآمد

ساله  40تا  30در زنان شاغل  یزندگ

شهرستان  یدر بخش دولت

  1384بجنورددرسال

  15/0  05/0  120  بجنورد  زن

13  
مریم پروار و 

  همکاران

بررسی رابطه هوش هیجانی و 

رضایتمندي زناشویی دانشجویان 

هاي  درخوابگاهدختر متاهل ساکن 

دانشگاه فردوسی مشهددرسال 

  89-1388تحصیلی 

  19/0  05/0  70  مشهد  زن

  هلیدا نوري حسینی  14

بررسی ارتباط هوش هیجانی و 

رضایت زناشویی پرستاران متاهل 

دانشگاه علوم پزشکی گلستان در شهر 

  89-88گرگان در سال تحصیلی 

  23/0  01/0  100  گلستان  زن

15  
اشرف السادات 

  فروغی

بررسی ارتباط هوش هیجانی و 

هاي آن با رضایت زناشویی  مولفه

کارکنان متاهل دانشگاه تربیت معلم که 

  .سال ازدواج کرده باشند5حداقل 

  26/0  01/0  80  -  زن ومرد

16  
حمیده جعفریزدي 

  وهمکاران

هوش هیجانی وسازگاري زناشویی 

درزنان متاهل شاغل در آموزش 

  وپرورش شهرتهران

  29/0  001/0  109  تهران  زن
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  استفاده شده يها مورد استفاده در پژوهش يازه اثر وابزارهااند  محاسبه :2جدول 

 N  قیشماره تحق
هوش  یابیارز ياسهایمق

 یجانیه
 P Z Zr ییت زناشویرضا یابیاس ارزیمق

1  240  
 یجانیاهه هوش هیس

  نکیشر
192/0  09/3  001/0  دسونها ییت زناشویاس رضایمق  

2  60  
مقیاس رگه فراخلقی 

  سالووي ودیگران
  412/0  09/3  001/0  مقیاس رضایت زناشویی انریچ؛

3  100  
پرسشنامه هوش هیجانی 

  )2000(بارآن 

پرسشنامه تعارضات زناشویی 

  )1379(ثنایی وبراتی 
001/0  09/3  310/0  

4  260  
 یجانیاهه هوش هیس

  نکیشر
  141/0  326/2  01/0  دسونها ییت زناشویاس رضایمق

5  120  

مقیاس خودسنجی هوش 

مقیاس صفت (هیجانی 

  )1988) (فراخلقی

  288/0  09/3  001/0  پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

6  100  
پرسشنامه بهره هوش 

  بارآن یجانیه
  161/0  645/1  05/0  چیانر ییت زناشویپرسشنامه رضا

7  300  
پرسشنامه هوش 

  ) )TMMSیجانیه
  131/0  326. 2  01/0  چیانر ییت زناشویپرسشنامه رضا

8  1648  
پرسشنامه بهره هوش 

  بارآن یجانیه
  04/0  645/1  05/0  چیانر ییت زناشویپرسشنامه رضا

9  150  
پرسشنامه بهره هوش 

  بارآن یجانیه
-  01/0  326/2  192/0  

  هوش هیجانی شاته  250  10
کیفیت زندگی سازمان بهداشت 

  جهانی
001/0  09/3  192/0  

11  166  
پرسشنامه بهره هوش 

  بارآن یجانیه
-  000/0  40265  343/0  

  شاته یجانیمقاس هوش ه  120  12
ت از یپرسشنامه رضا

  دسونها یزندگ
05/0  645/1  151/0  

13  70  
هوش  دو پرسشنامه

  شوت یجانیه
  192/0  645/1  05/0  شرز ییشاخص رضات زناشو

14  100  
 یجانیپرسشنامه هوش ه

  بارآن
-  01/0  326/2  234/0  

  266/0  326/2  01/0-چیاتر ییزناشوت یآزمون رضا  -  80  15
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  یافتگیز یآزمون تما

16  109  
 یجانیپرسشنامه هوش ه

  )1980( بارآن

 ییزناشو ياس سازگاریمق

  )1971( نریاسپا
001/0  09/3  299/0  

  00001/0: سطح معناداري 23/0 :ازه اثراند میانگین

  

  گیري جهیبحث و نت

اندازه اثر محاسبه شده مربوط   بیشترین ،کشورهاي دیگر ایران و ژوهش صورت گرفته درپ 16 بین در

هاي مقابله  رابطه بین هوش هیجانی و سبک ،دراین مطالعه. باشد می) 1390( به پژوهش عبدالهی وهمکاران

 ل نشان داد کهین فراتحلیا حاصل ازهاي  افتهی. با رضایت و همسازي زناشویی مورد بررسی قرار گرفتند

 ،که مطابق جدول اندازه اثر کوهناست 23/0ییت زناشویورضا یجانین هوش هیرابطه ب زان اندازه اثریم

نه از جمله ین زمیا انجام شده درهاي  پژوهشنتایج  از یبر برخ يدییافته تاین یا. شود یم یابین ارزییپا

ي خداوندراهدانه ، )1385(ي اکبر یعل) 1388( انیمانیسل، )1385(ي رگریت، )1385( ان خامنهیمهان

 یبرخ باو  می باشد  )1388(ی نیحس ينور و )1388( پروار، )1384(ي احد، )1390(ی رجب، )1383(

، )1385(یی شمسا، )1388( سده ینیحس، )1389( انیصالح، )1390(ی عبدالهتحقیق جمله  ازها  پژوهش

پژوهش  بر يدییتا ،نیهمچن .است ناهمخوان )1384(ي زدیجعفر  و )1387(ی فروغ، )1388(ي دها امام

ن یا بر ير گذاریبهبود وتاث يبرا که است گفتنی. باشد می، انجام شده ژوهانسبورك که در )2005( کریبر

در کنار  همچنین، .میز باشین يگرید يرهایبه دنبال متغ ،یجانیبه نام هوش ه يریمتغ کنار د دریرابطه با

عبارت  مهم ترین آنهاکه  اثر دارند ییزناشو یت از زندگیرضا بر زین يگرید عوامل متعدد یجانیهوش ه

تعداد ، اشتغال زن، نیعالقه زوج، یمسائل مال، یمذهب دیعقا، یطبقه اجتماع، التیتسه، تیشخص  :اند از

 ، به آنهانهین زمیانجام شده در اهاي  که دراغلب پژوهش... و  یمسائل جنس، طول مدت ازدواج، فرزندان

ن در ییپا بر بدست آمدن اندازه اثر یلیدل ،ن مطلبید همیشا -ا مورد غفلت واقع شده اندی نشده و یتوجه

  . باشد  لین فراتحلیا

انجام  از فوق صورت گیرند وعوامل  با در نظر گرفتن یقاتیتحقکه  شود می شنهادیپ بدین ترتیب،

از جامعه  يشتریبهاي  نمونه استقبال شود تاجوامع گوناگون  مرتبط در مناطق وموضوعات با  یهای پژوهش

نسبت به  يد بهترید، مختلفهاي  ج حاصل از نمونهیشود و با در کنار هم قرار دادن نتا یمورد نظر بررس

  . ردیت جامعه در دسترس قرار گیواقع



 11

کنار  مشاوران در متخصصان و ،رفتن آمار طالق باال جود جامعه ووت میبهتر است باتوجه به وضع

  .ش قرار دهندیآزما و یز مورد بررسیگر را نید يرهایمتغ ،یجانیهبه نام هوش  يریمتغ

منسجم  یک بانک اطالعاتیپژوهش حاضر، فقدان هاي  تیاز جمله مشکالت و محدود گفتنی است که

 يها به دانشگاهها  ان نامهیپا دسترسی به براي مجبور بود تاپژوهشگر  و منظم در کشور بود؛ به طوري که 

   .نمایدمختلف مراجعه 
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   منابع 

  فارابی :تهران .دیدگاه سالووي ودیگران:هوش هیجانی )1383(اکبرزاده، نسرین  

 مقایسه وضعیت هوش هیجانی در" )1388(هادیان، مینا  هادي، محمد علی؛ جلیلوند، مریم و  ماما 

، صفحه 1، 15دوره  .مجله علمی پزشکی قانونی ."زنان قربانی خشونت خانوادگی با گروه شاهد

14-20 .  

 بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایتمندي زناشویی دانشجویان دختر " )1388(پروار، مریم

پایان نامه  "..89- 1388سال تحصیلی  در هاي دانشگاه فردوسی مشهد خوابگاه متاهل ساکن در

  . دانشگاه فردوسی مشهد ،کارشناسی ارشد

 1385(اکبر و غابدین، علی رضا  علی اصغر؛ بیان زاده، سید نژاد، فرید تیرگري، عبدالحکیم؛ اصغر( 

ها در زوجین  مقایسه سطح هوش هیجانی در رضامندي زناشویی و رابطه ساختاري آن"

. 55، 16 .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ."1383ناسازگار و سازگار شهرستان ساري

  . 86-78صفحه 

  سازگاري زناشویی درزنان  هوش هیجانی و" )1384(جعفریزدي، حمیده و گلزاري، محمد

  .4، 1 .فصلنامه خانواده پژوهی ."متاهل شاغل در آموزش وپرورش شهرتهران

 فراتحلیل جامع رابطه ") 1389(زارع، راضیه  و آقایی، الهام ؛عابدي، احمد ؛جمالی پاقلعه، سمیه

   .4و3، 4 .روانشناختیفصلنامه علمی پژوهشی سالمت  ."سالمت روان هوش هیجانی و

 مدیریت احساس، عاطفه (نی هوش هیجا )1388( کیادهی، سید مرتضی و حسن زاده، رمضان

  تهران .)وهیجان

 هوش هیجانی در زندگی روزمره) 1385( د، مییر و فورگاست، جان ؛جوزف ،کیاروچی: 

  سخن  :تهران .نجفی زند جعفر .کندوکاوي علمی

 هوش هیجانی مدیریت احساس، عاطفه ) 1388( و ساداتی کیادهی، مرتضی ه، رمضاندحسن زا

   نشر روان: تهران .وقلب

 هاي  بررسی نقش هوش هیجانی و مولفه " )1388(آشتیانی، علی حسینی، سده سیدمجتبی و فتحی

. مجله روانشناسی دین ."آن در رضایتمندي زناشویی و مقایسه آن با متغیرهاي جمعیت شناختی

  .130-105صفحه ، 2، 2

  هاي  میزان رضایت زناشویی خانواده خواهی و جانبررسی رابطه بین هی" )1381(خالویی، قاسم

  . نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان انپای ".شهرستان اراك
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 زندگی  بررسی تاثیر هوش هیجانی بر میزان رضایت از" )1383(خدتوندي، شهین   راهدانه

دانشکده . پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ."رابطه آن با نظام ارزشی همسران زناشویی و

  .روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

  هاي  ایدئولوژیکی جنسیتی، نقش  بررسی رابطه" )1390(رجبی، غالمرضا و قربانی، فردین

، 1 ،1 .ی خانوادهنفصلنامه مشاوره وروان درما ". زناشویی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی

  . 53-39صفحه 

 بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت " )1388(محمدي، اکرم و  لیمانیان، علی اکبرس

   .19 .، واحد بجنوردپژوهش نامه تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی ."زناشویی

 رابطه احساس هویت و" )1385(یی، محمد مهدي؛ نیکخواه، حمیدرضا و جدیدي، محسنشمسا 

  . 66- 57صفحه  .مجله روانشناسی کاربردي ".هوش هیجانی در رضایت زناشویی

 بررسی رابطه بین " )1389(ین؛ صادقی، مسعود؛ بهرامی، فاطمه و شریفی، مریم صالحیان، افش

مجله مطالعات روانشناختی، دانشکده علوم  ."هوش هیجانی و بخشودگی با تعارضات زناشویی

  . 2، 6. روانشناسی دانشگاه الزهرا تربیتی و

  هاي پژوهشی،  بررسی فراتحلیل عوامل مؤثر بر افزایش کاربست یافته" )1383(عابدي، احمد

طرح تحقیقاتی شوراي تحقیقات سازمان  ."استان اصفهان. کاربرد آن در آموزش و پرورش

  . آموزش و پرورش استان اصفهان

  رابطه بین هوش هیجانی وسبک" )1390(شاهقلیان، مهناز عبدالهی، افسانه؛ کافی، سید موسی و 

، 7. ایرانی  اسی تحولی، روانشناسانمجله روانشن ."همسازي زناشویی هاي مقابله با رضایت و

  . 287-279صفحه  ،27

 شناسایی و مقایسه " )1385(شعفی، منیژه   ییالقی  علی اکبري، مهناز؛ نجاریان، بهمن و مهرابی زاده

هاي جنسیتی زنان شاغل شهر اهواز و همسران آنان از لحاظ  ترکیبی نه گانه سنخهاي  گروه

دانشگاه  ،ربیتی وروانشناسیعلوم تدانشکده  ."سالمت روان و رضایت زناشویی و هوش هیجانی

  .چمران اهواز

  هاي آن با رضایت  بررسی ارتباط هوش هیجانی و مولفه" )1387(فروغی، اشرف السادات

ها  تازه ."سال ازدواج کرده باشند 5کارکنان متاهل دانشگاه تربیت معلم که حداقل زناشویی 

  . 26 .هاي مشاوره وپژوهش

 يقمشه ا ی، ترجمه الله72هیم، سوره مبارکه احزاب، آیقرآن کر .  
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  پایان نامـه کارشناسـی    ."بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی" )1386(قمرانی، امیر

  .دانشگاه شیراز ،ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

  داري، همـدلی و یـاري بـه     شـتن هوش هیجانی، خودآگاهی هیجانی، خوی )1995(گلمن، دانیل

   انتشارات رشد: تهران. پارسا نسرین .دیگران

 نشر ساواالن :تهران .روانشناسی عمومی )1388( گنجی، حمزه  

  نشر قطره: تهران .هاي افزایش رضایت زناشویی ها وراه آشفتگی )1389(محمدخانی، پروانه   

 بررسی رابطه بین هوش " )1385(زاده، محمدکاظم  انیان خامنه، مهري؛ برجعلی، احمد و سلیمیمه

  320-309صفحه ، 3، 10، 39. مجله روانشناسی ."رضایت زناشویی هیجانی و

  بررسی ارتباط هوش هیجانی و رضایت زناشویی پرستاران متاهل " )1389(نوري حسینی، هلیدا

سامانه مدیریت  .".89- 88دانشگاه علوم پزشکی گلستان در شهر گرگان در سال تحصیلی

  . پایان نامه کارشناسی ارشد). سمات(اطالعات تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

  پاشا  .در روانشناسی و سایر علوم رفتاريهاي آماري  روش )1948(هویت، دنیس؛ کرامر، دانکن

 :تهران. شریفی، نسترن ؛ معنوي پور، داوود ومیرهاشمی، مالک ؛نجفی زاده، جعفر ؛شریفی، حسن
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Given the importance of emotional intelligence in marital relationships, this is a 

meta-analysis of 16 studies on the relationship between emotional intelligence 

and marital satisfaction. Using these meta-analysis techniques to integrate the 

results of different studies, the effect size of the relationship between emotional 

intelligence and marital satisfaction is identified. For this purpose, among 30 

studies, 16 studies which were acceptable in terms of methodological and meta-

analysis was performed on them. The research instrument was meta-analysis 

checklist. This study includes 3994 subjective and 16 effect size. Research 

findings show that emotional intelligence relationship with marital relationship 

(r=0. 23) (p=0/00001). Evaluated according to Cohen table effect size is low. 

So, along with emotional intelligence in marital satisfaction following variables 

must also be strong. 
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