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 : عیسی نام: رزاقی ینگجه                                                     نام خانوادگی

 بین رضایت زناشویی با هوش هیجانی و پنج عامل بزرگ شخصیتی ارتباط : عنوان پایان نامه

 ردبیلدردبیران شهرستان ا

 : دکتر ناصر صبحی قراملکی استاد راهنما

 : دکتر نادر حاجلو استاد مشاور

: محقق  دانشگاه: عمومی   گرایش: روانشناسی     رشته : کارشناسی ارشد   مقطع تحصیلی

 اردبیلی

 150 : تعداد صفحه    23/08/89:   تاریخ فارغ التحصیلی    : ادبیات و علوم انسانی  دانشکده

 شخصیتی : رضایت زناشویی ، هوش هیجانی ، پنج عامل بزرگ  الحات کلیدیاصط

بررسی رابطه بین رضایت زناشویی با هوش هیجانی و پنج عامل بزرگ  پژوهش حاضر : هدف چکیده

کلیه ، شخصیتی بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش

می باشد.  مشغول تدریس1389 -1388دبیر(که در سال 2000)شهرستان اردبیل مقطع متوسطه دبیران

نفر زن می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده  115نفر مرد و  113نفر شامل  228نمونه پژوهش 

: پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ، هوش هیجانی ند از انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش عبارت

. داده ها توسط روش های آماری توصیفی)توزیع فراوانی ، میانگین و  NEOادبری و پرسشنامه شخصیتی بر

و تحلیل  ,مستقل، آزمون آنالیز واریانس یک راهه  tانحراف معیار( و استنباطی)همبستگی پیرسون ، 

ی رابطه مثبت وجود . نتایج نشان داد بین رضایت زناشویی و عامل برون گرایدرگرسیون همزمان ( تحلیل ش

معنی داری وجود دارد.  نیست. بین رضایت زناشویی و انعطاف پذیر بودن رابطه مثبت و دارد ولی معنی دار

وجدان  معنی داری وجود دارد. بین رضایت زناشویی و با بین رضایت زناشویی ودلپذیر بودن رابطه مثبت و

روان نزند گرایی رابطه منفی وجود دارد  زناشویی ومعنی داری وجود دارد. بین رضایت  بودن رابطه مثبت و

ولی معنی دار نیست. بین رضایت زناشویی با هوش هیجانی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنی داری وجود 

که هوش هیجانی و پنج علمل بزرگ شخصیتی ، رضایت دارد. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد 

حدود،  نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که همچنین ین می کند.زناشویی را بطور معناداری تبی

 درصد از تغییرات متغیر مالک ، یعنی رضایت زناشویی توسط متغیر پیش بین یعنی هوش هیجانی و 688/0

خود و   مهارت های اجتماعی، هوشیاری اجتماعی یا همدلی، خود آگاهی، خود کنترلیمولفه های آن ، )

گرایی ، انعطاف پذیری،  روان نزندگرایی ، برونمولفه های آن ) نج  عامل  بزرگ شخصیتی وپ ( و انگیزی

توجه به رابطه چند گانه بین رضایت زناشویی ، هوش  بودن و باوجدان بودن( تبیین می شود. با دلپذیر

پذیر بودن هیجانی و پنج عامل بزگ شخصیتی ، می توان نتیجه گرفت که فقط متغیرهای پیش بینِ انعطاف 

 مدیریت رابطه ، پیش بینی بهتری از متغیر مالک یعنی رضایت زناشویی دارند.  و
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 مقدمه

برای حدود نیم قرن  انسان رازندگی  ازدواج یکی از مهمترین رویدادهایی است که تقریباً تمام ابعاد   

 قبول جامعه است. در محبت درچارچوب مورد . ازدواج بارزترین تجلی عشق ودهد می قرار تحت تاثیر

 90تحقیقات نشان می دهدکه بیش از  محبت دارد. واقع ازدواج پاسخ به نیازی است که انسان به عشق و

هم ازدواج  مردی که با ازدواج می کنند. زن و زنان دنیا الاقل در مقطعی از زندگی خود درصد مردان و

تطبیق دهند.  تغییرات متقابل یکدیگر رشد و می کنند باید بتوانند خود را با نیم قرن تحوالت اجتماعی و

متغیرهای گوناگونی بر این احساس  هرازدواج، رضایت از ازدواج ازاهمیت به سزایی برخورداراست، و در

 (.1383، عسگری و صادق مقدم ،معروضیرضایتمندی تاثیرمی گذارند)

نوجوانان و زمینه ساز رشد اجتمااعی،  تکوین شخصیت کودکان و بادوام ترین عامل در خانواده اولین و   

سایه ی ازدواج مشروع مکمل یکدیگرمی شاوند و مای  در مرد عاطفی آنان است. زن و اخالقی و عقالنی،

رفع مشاکالت پنااه  درند و دلدار و آرامش بخش یکدیگرباشند. پیش گیر در توانند راه سعادتمندانه ای را

زناادگی بدساات خواهااد آمد)واحاادی و  چنااین شااد رضااایتمندی زناشااویی در یکدیگرباشااند کااه اگاار

 (.1384آرامش

 میزان سالمت روانی ، جسمانی ، رضایت از زندگی ، موفقیت درشغل و رضایت از رابطه زناشویی بر    

یکی از مهمترین شاخص های رضایت از زندگی است. متغیرهای  بوده و ثرارتباطاطات اجتماعی مو

 (.1386،  شاکری )جنیدی ، نورانی سعدالدین ، مخبر، موثرند 1رضایت زناشویی متعددی بر

 ادعای سالمت کند مگراینکه از خانواده های سالم برخوردار باشد، ازدواج و هیچ جامعه ای نمی تواند   

سالمت  تشکیل خانواده است عوامل گوناگونی از جمله رضایت زناشویی بر ی هروابط زناشویی مقدم

عدم ایجاد  ایجاد و طرفی تحقیقات نشان می دهد که عوامل متعددی در خانواده تاثیرمی گذارد از

 (.1380 ،رضایت زناشویی سهم مهمی دارند)مدانلو، ضیایی و ربیعی

شده است که رابطه بین رضایت زناشویی با هوش این تحقیق نیز سعی  به اهمیت موضوع ، در بنا

 هیجانی و پنج عامل بزرگ شخصیتی مورد مطالعه قرارگیرد.

 اجتماعی محسوب می  زندگی شخصی و از کلیدی ترین واژه های موفقیت در "هوش هیجانی "واژه    

 واقع، افرادی  رد جلوگیری از انحرافات در فرد می شود.  و بیشتر  موجب سازگاری  گردد که وجود آن

 
1- Marital satisfaction 

 ارزیابیهای آنان از موقعیتها به طور منطقی صورت می گیرد. هوش هیجانی اساساً به عنوان توانایی فرد
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اطالعات هیجانی  استفاده از بازنگری احساسات و هیجانهای دیگران، تمیز قائل شدن میان هیجانها و در

 (.1990، 1ر تعریف می شود)سالوی و مایرنظم بخشی رفتا حل مسئله و در

افرادی که هوش هیجانی پایین تری دارند در مواجهه با استرس زاهای زندگی ، سازگاری و انطباق    

دیگر پیامدهای منفی زندگی  در نتیجه بیشتر به افسردگی ، ناامیدی و ضعیف تری خواهند داشت. و

باال دارند سبک زندگی خود را به گونه ای ترتیب می  عکس افرادی که هوش هیجانی مبتال می شوند. بر

حفظ روابط کیفی باال مهارت دهند که پیامدهای منفی کمتری را تجربه می کنند و همچنین در ایجاد و 

ش بینی یبه افراد در فهم و پ . به طور کلی هوش هیجانی با وقایع و پیامدهای زندگی ارتباط دارد ودارند

 .( 2001،2کاپوتی و روبرتس چان، مره کمک می کند.)سیاروجی،جنبه های گوناگون روز

تحلیل عاملی به این  روش ( با استفاده از2003، 4میشل هرن و به نقل از ، 1385) 3مک کری کاستا و  

 نمود.  نتیجه رسیدند که می توان بین تفاوتهای فردی در خصوصیات شخصیتی پنج بعد عمده را منظور

این عقیده اند که مدل پنج عاملی شخصیت می تواند دانش  بسیاری از محققان بر، دهه های اخیر در   

 6هانا واز کروتکوف به نقل  ،1992،5و ویلیامز سالمتی افزایش دهد)اسمیت ودرباره شخصیت  را ما

،2004) .   

،  (E) 8گرایی ( ، برونN) 7رنجور خویییک از پنج عامل اصلی : روان  چنان که می توان گفت هر   

( ، به عنوان مجموعه ای از صفات C) 11وجدان بودن ( و باA)10 ن( ، دلپذیر بودO) 9انعطاف پذیری

به نیازهای اساسی شان  هم به گروه جهت رسیدن سازش یافته ای هستند که می توانند هم به فرد و

 همان منبع(. به نقل از ،1996،  21کمک نمایند )باس

بین بردن  ایجاد، کاهش یا از این که صفات شخصیتی در مبتنی بر ددار تجربی زیادی وجود شواهد   

 .(2005، وایدیگر ، 2002، 13سیدلیتز یگر و )واید کنندمی  عالیم اختالالت روانی نقش مهمی را ایفا

 بیان مسئله:

ق یافته است )دفتر  سو پیشگیری از بیماری ، به سمت خانواده  امروزه تالش جهت ارتقای سالمت و   

  (.1380روپایی سازمان جهانی بهداشت، ا

قش خانواده در توسعه اجتماعی غیر قابل چشم پوشی است. اگر جامعه ای از خانواده های سالم و ن   

  شوهر باهم زن و  نمی تواند ادعای سالمتی کند. خانواده هایی که در آنها متعادل برخوردار نباشد، 

 بهتر ایفا نقش خود را   داشته و  ی کنند، کارکرد مناسب تریو از زندگی احساس رضایت م  دارند تفاهم

 
1- Salovey &  Mayer        2- Ciarrochi , Chan , Caputi &       3- Costa &  McCrae   

4- Haren & Mitchell         5- Smit & wiliams                          6- Korotkov & Hannah 

7- Neuroticism(N)            8- Exteraversion (E)                       9- Openness (O)           
10- Openness (O)            11- Conscientiousness (C)             12- buss    13- Widiger & Seidlitz 

 (.1380، خانیداف زندگی است )سارودستیابی به اه رضایت زناشویی یکی از عوامل پیشرفت و می کنند.
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در جوامع  .از روابط دوستی و کاری مجزا است خانواده سیستم ارتباطی منحصر به فردی دارد که   

طالق گرفته دوباره ازدواج  از افراد %80به طوری که بیشتر از  مختلف روابط زوجی ارزش زیادی دارند

 (.1384 نوابی نژاد، نظری و به نقل از ،2000می کنند)گلدنبرگ ، 

دگی است که به میزان سالمت زن مهم ترین شاخصهای رضایت از رضایت مندی زناشویی یکی از   

 شغل زوجین تاثیر رضایت از موفقیت تحصیلی در میزان درآمد، حتی بر میزان رضایت اززندگی و ،روانی

 افات وروابط اجتماعی گرایش به انحر روابط زوجین موجب اختالل در سویی ناسازگاری در از می گذارد.

 (.1386 شاکری، و مخیر  می شود )جنیدی، نورانی سعدالدین، شوهرها افول ارزشهای فرهنگی بین زن و

رضایت زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام خانواده است. خانواده و جامعه سالم از پیوندهای    

واده از استحکام الزم برخوردار آگاهانه و ارتباطات سالم و بالنده زوجین شکل می گیرد. چنانچه پایه خان

بلکه برای کل جامعه خواهد بود )محمد زاده ابراهیمی،  نه تنها برای خانواده ، نباشد تبعات منفی آن ،

 (.1387جمهری و برجعلی، 

کاهش و فقدان رضایت زناشویی یکی از مهم تارین علال مراجعاه زوج هاا باه مشااوران و درماانگران    

انگیزه محققان را برای  ی آمار طالق و وجود تعارضات و آشفتگی روابط زوجین ،خانواده است. سیر صعود

کارهای مناسب جهت مقابله با این پدیده اجتماعی افزایش داده است. بررسی های متعدد گاواه یافتن راه

ر زن آرام عالوه بر اینکه مشکالت روانشناختی و جسامانی را د این مدعا است که ازدواج های ناپایدار و نا

و شوهر افزایش می دهند، همچنین موجب افزایش این مشاکالت در فرزنادان نیاز مای شاود. آمارهاای 

و در بعضای از  افازایش مای یاباددهد که با گذشت زمان درصد مشکالت خاانواده هاا می موجود نشان 

بیش از نیمی کشورها مثل ایاالت متحده آمریکا بیش از چهل میلیون زن و شوهر به مشاوره نیاز دارند و 

 (.2000، و همکاران  1ونتساز اولین ازدواج ها به جدایی و طالق ختم می شود )وا

کاری کودکان و نوجوانان در کشور ما ارتباط ن از منزل، کودکان خیابانی و بزهافزایش آمار فرار دخترا   

فقدان جو سالم در  مستقیم با میزان خانواده های آشفته و طالق دارد. نکته حائز اهمیت این است که

فرهنگ و هنجارهای سالم جامعه به نسل بعدی است.  رسوم، یکی از موانع اصلی انتقال آداب ، خانواده،

توجه به این موضوع و اعمال راهکارهای مناسب جهت افزایش رضایت زناشویی در زوجین از طرق 

 به  هانه همسر و کمک  آگاو   و انتخاب مناسب بهبود همسرگزینی   و همچنین تالش در جهتمختلف 

هایی که در کشور ما روری به نظر می رسد. بیشتر پژوهشایجاد شادمانی و رضایت از زندگی، ض آنها برای

 متغیرگسست پیوندهای زناشویی و نارضایتی زوجین از زندگی زناشویی صورت گرفته بر  علل  زمینه  در

 
1- Watson                                              
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سطح تحصیالت، مذهب، سن و  بیکاری، جمله وضعیت اقتصادی، کاهش درآمد خانواده، های کالن از

اجتماعی تاکید نموده اند. در حالیکه نقش این عوامل را در افزایش نارضایتی ها و  –چالش های فرهنگی 

درون فردی، یعنی صفات و ناسازگاری های زناشویی نمی توان نادیده گرفت. اکثر پژوهشگران از عوامل 

ویژگی های شخصیتی، که در دراز مدت و بصورت پایدار رضایت زوجین از زندگی مشترک را متاثر می 

در بررسی صفات شخصیت در دهه های  غفلت کرده اند. از جمله مهم ترین و بانفوذترین مدل ها سازد،

زه شخصیت را به خود اختصاص داده پژوهش ها در حو ،که بیش از همهاست اخیر مدل پنج عاملی بوده 

الگوی پنج عاملی توافقی است میان روانشناسان صفات که پنج بعد یا عامل اصلی در توصیف همه  است.

 نژندگرایی روان  معروفند عبارتند از :«  1پنج بزرگ»صفات شخصیت وجود دارد. این پنج عامل که به 

 (.1381 ،ی بودن )پروین و جان انعطاف پذیری و وجدان دلپذیر بودن، گرایی برون

بنابراین ضروری است که با دیدگاهی آسیب  در واقع رابطه زناشویی و ازدواج، پیوند دو شخصیت است،   

شناختی به علل درون فردی ناساازگاری هاا و نارضاایتی هاای زناشاویی و عادم موفقیات در ازدواج هاا 

هار یاک از همساران باا  بررسی قارار گیارد. پرداخته و نقش عوامل شخصیتی در رضایت زناشویی مورد

، محیطی و تجربی گوناگون به زندگی  پیشینه تحولی و سبک شخصیتی و ترکیب عوامل زیست شناختی

مشترک قدم می گذارند و یافته های پژوهشی نشاان مای دهناد کاه عوامال و ابعااد شخصایت بهتار از 

ذشته کیفیت رابطه زناشویی را پایش بینای تحصیالت یا سابقه جدایی در گ متغیرهای تقویمی مثل سن،

  (.1998 ،2و نیوکمپ می کند)بنتلر

نتایج یافته های جدید تر نشان می دهد که شخصیت همسر می تواند تاثیر مهمی بر توانایی های فرد    

در مقابله و بهبودی )و شاید زنده ماندن( از یک بیماری مهلک و تهدید کننده بگذارد و حتی می تواند 

  (.2007 ،3بینی کند)سانتانیاگی همسر را در هیجده ماه بعد پیش ح افسردسط

واقعیت اشاره می شود که ازدواج هایی  مناسب هستند که طرفین در زمینه های  سالهاست به این   

اجتماعی و ویژگی های شخصیتی  –موقعیت های اقتصادی  ،نگرش ها سلیقه ها، مختلف مانند عادت ها،

ادی، زمینه اقتص –بین همسران در ابعادی نظیر وضعیت اجتماعی  د. همچنین شباهت هم باشن مشابه

نگرش ها و ارزش ها سطوح  هوش ، جذابیت جسمانی ، مذهب، ، قومیت ،تحصیلی و آموزشی، سن

 4)شیوتا و لونسون احتمال کمتری از جدایی و طالق را پیش بینی می کند  باالتری از رضایت زناشویی و

، 2007.) 

 های شهر زوج رضایت زناشویی در در پژوهشی که به منظور بررسی رابطه بین صفات شخصیتی و   

 رضایت   بودن با با وجدان   دلپذیر بودن و گرایی، بین ابعاد شخصیتی برون دامغان صورت گرفته است 

 

 1- Big Five              2- Bentler & New comb                   3- Santayana               4- Shiota & Levenson             
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طه راب شویی شخصیت  و  رضایت  زنا  نژندگرایی  روان  بین بعد .بدست آمده استرابطه مثبت  زناشویی

ه رضایت زناشویی رابطه ای بدست نیامد یر انعطاف پذیری ودر بین دو متغ آمده است. بدست منفی

 (.1382 )عبداله زاده،است

میان عامل  پسران است. از میان دختران بیشتر گرایش به روان نژندی در ( نشان داد1383یعتی)شر   

خالقیت رابطه مثبت وجود دارد. میان  و (Oانعطاف پذیری) و (،Cوجدان) (،Eگرایی) های شخصی برون

 دار مشاهده نشد. گرایش به روان نژندی با خالقیت رابطه معنا پذیری ودلعامل شخصیتی 

 است. هوش هیجانیتغیردیگری که می تواند با رضایت زناشویی رابطه داشته باشد م   

بر اساس برخی مطالعات، مولفه های هوش هیجانی یک پیش بینی عمده برای شاخص های بهزیستی    

، 1عملکرد بین فردی محسوب می شوند )اکسترامرا و فرناندز روانی )از جمله رضایت از زندگی ( و

2005.) 

اولاین "کار کرد به وسایله هاوش هیجاانی "نویسنده کتاب  و  علوم رفتاری صاحب نظر 2نیل گلمندا   

یا قابلیتی  مهارت و استعداد گلمن هوش هیجانی را عرصه سازمان نمود. وارد  کسی بود که این مفهوم را

هاوش   ،گلمان معتقاد اسات0لشعاع قارا مای دهادتحت ا تمامی تواناییهای فردی را "دانست که عمیقا

ازکساانی هساتند کاه  متوسط، موفق تر (IQهیجانی باال تبین می کند که چرا افرادی با ضریب هوشی)

 (.1387 یوزباشی، )سبحانی نژاد و باالتری دارند بسیار IQ نمره های 

باالیی  EQشخصی که  به عبارت دیگر، کنترل هیجانهای خود است. هوش هیجانی شامل شناخت و    

موفقیت  به طور مولفه رفتاری( را مولفه فیزیولوژیکی و هیجان ها )مولفه شناختی،دارد سه مولفهء 

 (.1387 ، یوزباشی و ق می کند )سبحانی نژادتلفی یکدیگر آمیزی با

نشان  رضایت زناشویی در دبیران زن پرداخته است ، پژوهشی که به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و   

همچنین از مولفه  دارد رضایت زناشویی همبستگی معنی داری وجود داده است که بین هوش هیجانی و

، همدلی تاثیر معنی ودآگاهی هیجانی، مهارتها اجتماعی، خود مهار گریهای هوش هیجانی به ترتیب خ

موفقیت  معنی داری بر تاثیر رضایت زناشویی، هوش هیجانی و نیز و رضایت زناشویی دارند داری بر

 (.1385 سلیمی زاده، منه ، برجعلی وشغلی دارند)جهانیان خا

احترام بیشتری  میزان عالقه و همسرانی که از -1 ; در پژوهشی نشان دادند (1385حیدریان) دانش و   

عالقه متقابل همسران  بین میزان احترام و -2، به همسرشان برخوردارند رضایت زناشویی بیشتری دارند

زناشویی رضایت  قایل بودند احترام بیشتری برای یکدیگر همسرانی که -3، همبستگی مثبتی وجود دارد

 ارتباط مثبتی به دست آمد.  رضایت زناشویی زوجین نیز بین میزان عالقه و -4و بیشتر داشتند

 انعطاف پذیر ، گرایی با برون  دادند هوش هیجانی نشان ( 1387پور)صدق  خدا پناهی و  شفیعی تبار،   

 
    1- Extremera & Fernandez           2- Golman              
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 از سوی  در مقابل با روان نژندگرایی رابطه منفی دارد. رابطه مثبت و با وجدان بودن ودلپذیر بودن  ،بودن

که سطح هوش هیجانی دختران  پسران نیز نشان داد دیگر بررسی مقایسه ای هوشی هیجانی دختران و

 است. نسبت به پسران باالتر

کارسو  سالوی و ، آزمون هوش هیجانی مایر نشان داده شده است که زنان در مشابه تحقیقی در   

(MSCEIT)1 .زنان داشتند. هوش شفاهی بیشتری از مردان توانایی و نمره ای بیشتر ازمردان داشتند 

برآورد هوش شفاهی نسبت به هوش هیجانی درجات دقیق تری ارائه  بطورکلی شرکت کننده ها در

 (.2006 ،2 ریورس و شیفمن د)بریکیت ،نمودن

 نتایج آنها تناقض مشاهده می شود و درمی توان به این نتیجه رسید که ، گذشتهتحقیقات  مطالعه با    

پنج عامل بزرگ  هوش هیجانی و رابطه بین رضایت زناشویی را با آنها می توان گفت هیچ کدام از

 .نداده است توجه قرار شخصیتی مورد

 :ئلهضرورت مس

به  ،1375رمین کشور جهان به جهت آمار طالق است )کیهان نیا، اشاید تعجب آور باشد اما ایران چه   

رضایتی زناشویی در خانواده پدیده طالق است که  (. یکی از تبعات نا1384حیدریان،  نقل از دانش و

متفکرین  پیش محققان و اثرات شوم آن بر هیچ اندیشمندی پوشیده نیست ، بنا براین الزم است بیش از

 حیدریان، جام برسانند)دانش ومسائل اجتماعی در این زمینه تحقیقات بیشتر و کار بردی تری به ان

1384.) 

 بر رابطه زوجی معرفی شده است، بنا سازگاری در خرسندی و رضایت زناشویی به عنوان خشنودی و   

پرخاشگری یا  آمدن، کنار توانایی ضعیف در ونظیر داشتن احساس خصومت  ،این بروز نشانه های اختالل

 جی را درروابط صمیمی به ویژه روا بط زو تعارض در در برابرخطاهای اطرافیان، اجتناب، بخشایش کمتر

رضایت زناشویی خواهد بود)ناطقیان ، مالزاده ،  چرخه ای معیوب تهدیدی برسازگاری و در و پی دارد

 .(1387 گودرزی و رحیمی ،

 مطالعات علمی پیرامون رضایت زناشویی توجه زیادی را به خود جلب کرد. در مقایسه با  90 در دهه   

 های مختلف رضایت  جنبه حجم زیادی از مطالعات  به  90یافته های علمی دهه های گذشته در دهه 

 (.2000،  3فینچمن و بیچ )برادبری،زناشویی اختصاص داشته است 

 بیرون  وسیله ای برای درک اثرات آن بر روی تمام فرایندهای درون و درک کیفیت و ارزش ازدواج ،   

 خانواده است. دالیل  معقول  و  منطقی  مطالعه  بر روی جزئیات رضایت زناشویی ، درک محوریت آن

 
1- Mayer- Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test(MSCEIT) 

2- Marce A Brackett and susan E. Rivers , Sara Shiffman              3- Bradbury , Finchman , Beach       
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 (، اهمیت آن برای جامعه در حالتی که ازدواج1998، 1در سالمت خانواده و اشخاص )استاک و اشلمان

نیاز به گسترش  ( و1998،  2سمپسون ناگین و موفق شکل می گیرد، دست کشیدن از جرم )الب ، های

طالق است )بوکام،  رای زوجین به منظور جلوگیری یا کم کردن فشارهای زناشویی ومداخالت تجربی ب

 (.1998، 3شوهام، میزر، دیرتو و استیکل

 شاغل و رضاایت از زنادگی ، موفقیات در میزان سالمت روانی ، جسمانی، رابطه زناشویی بر رضایت از   

می توان گفات یکای  ت از زندگی است.مهمترین شاخصهای رضای یکی از طات اجتماعی موثر بوده وارتبا

باود  عصارجاهلیت نخواهاد  باه بی شباهت   معلم بدون   جامعهاز اقشار مهم جامعه قشر معلمان است. 

کند،  شاگردی خدشه وارد –چنانچه اگر معلمی درگیر مشکالت خانوادگی باشد، می تواند به رابطه معلم 

 می دانیم بزرگی یاک جامعاه در رابطه وابسته است ومی دانیم که پیشرفت یک جامعه به پویایی همین 

 همین عنصرهای کوچک است. گرو

 صورت بگیرد رهای گوناگونمتغیالزم است پژوهشهای گسترده ای در زمینه رابطه رضایت زناشویی با    

اهداف یت براساس ترب تعلیم ونه با دادن اطالعات دقیق به دبیران ، رضایت از زندگی زناشویی را پشتوا  تا

 جامعه قرارد داد.

   اهداف پژوهش:

 : کلی  هدف

بررسای  توجه به اینکه محوراصلی پژوهش ، رضایت زناشویی می باشد، هدف کلای پاژوهش حاضار با    

 می باشد.ارتباط رضایت زناشویی با پنج عامل بزرگ شخصیتی و هوش هیجانی دبیران شهرستان اردبیل 

رابطه با رضایت  هرکدام دارای پنج حیطه می باشد که درپنج عامل شخصیتی  هوش هیجانی و   

 اهداف جزئی به آنها اشاره شده است. که در می گیرد بررسی قرار زناشویی مورد

 اهداف جزئی  

 ( تعیین رابطه بین رضایت زناشویی دبیران با پنج عامل بزرگ شخصیتی 1

 تلف پنج عامل بزرگ شخصیتیدبیران با مولفه های مخ رابطه بین رضایت زناشوییتعیین  (2

 هوش هیجانی  ( تعیین رابطه بین رضایت زناشویی دبیران با3

 دبیران با مولفه های مختلف هوش هیجانی تعیین رابطه بین رضایت زناشویی ( 4

 هوش هیجانی ( تعیین رابطه چندگانه بین رضایت زناشویی، پنج عامل بزرگ شخصیتی و5

 سواالت پژوهشی:

 دارد؟ ین رضایت زناشویی دبیران با پنج عامل بزرگ شخصیتی وجودچه رابطه ای  ب -1

 
 1- Stack & Eshleman       2-Laub , Nagin & Sampso       3- Baucom , Shoham , Mueser , Dairto & Stickle 
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The purpose of the present study was the relationship between marital satisfaction 

with big five factor personality and emotional intelligence  in teachers.The method 

of this research  is correlative descriptive. Statistical society was Ardabil city 

teachers. The sample of research is 228  individuals (113 male and 115 female) 

that selected randomly. The instruments were used in this study consisted  of  

three  parts  :  ENRICH  marital satisfaction questionnaire , Bradbury emotional 

intelligence   questionnaire and NEO questionnaire.Data was analyzed by using  

descriptive  statistics   ( frequency districatio   ,   means   and   standard   

deviations)  and  inferential  statistics (independent  - samples T test , one – wey 

anova , correlations pearson ,  enter  regression) . Data analysis showed that there 

were no  significant  relationship between  marital  satisfaction and 

Exteraversion.There were positive and significant relationship between marital 

satisfaction and Openness.There were  positive and  significant  relationship  

between   marital   satisfaction  and Agrealeness.  There  were positive and  

significant relationship  between marital satisfaction and Conscientiousness. There 

 were no significant relationship between marital satisfaction and 

Neuroticism.There were positive and   significant  relationship  between   marital   

satisfaction  with emotional intelligence and the components.The result of analyze 

enter regression showed that emotional intelligence and big five factor personality 

significantly predict marital satisfaction.  Also  The  result  of analyze  enter  

regression  showed that   emotional  intelligence  and   the components (sel – 

awareness , self-managemen t, social -awareness , relationship management&self-

stimultion) and big five factor personality and the components (Exteraversion , 

Openness   Agrealeness, Conscien tiousness & Neuroticism)predict the 0.688 

percent of marital satisfaction. Within this components,  just Openness  and 

relationship management  has high role in predict of marital satisfaction.                
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