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Abstract

SThis study aimed to reduce family factors such as self-knowledge, love and
u
emotional intelligence with the aim of family health and reducing marital
m
conflicts. So that by cluster sampling, 248 samples (115 females and 133
m
males) were randomly selected from a couple of clients in Tehran counseling
ecenters. The instruments used to collect information were Sanaei et al, Marital
rConflict Questionnaire (2017), Ghorbani et al, Self-Knowledge Questionnaire
(2008), Sternberg Love Questionnaire (1986), and Schering Emotional
2Intelligence Questionnaire (2001). Survey data were analyzed by using
0stepwise regression. Findings indicate that the variables of self-knowledge,
2love and emotional intelligence explain a total of 54% of the variance of
marital conflicts and the effect of love, self-knowledge and emotional
2intelligence on reducing marital conflict is greater, respectively. According to
the results of this study, it is recommended to develop an accurate educationaltherapeutic protocol for couples with the aim of reducing marital conflicts and
increasing community health. The results showed that self-knowledge, love
and emotional intelligence have a significant role in predicting the reduction
of marital conflicts.
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مقدمه
ازدواج قدیمیترین و بنیادیترین نهاد بشری است که نهتنها نقطه عطفی است که مرحله
جدیدی در زندگی فرد را رقم میزند ،بلکه عنصر حیاتی جامعه مدنی نیز به شمار میرود
(هویت و چرچیل .)2020 ،1با ازدواج است که مقدمات تشکیل خانواده رقم میخورد.
ازدواج ،رویدادی است که منجر به ورود افراد به مرحله جدیدی از زندگی میشود و بخش
بسیار مهمی از حیات فردی و اجتماعی انسانها را در برمیگیرد (رضوی ،جزایری ،احمدی
و اعتمادی .)1398 ،کارتر و مک گلدریک )1988( 2معتقدند چرخه زندگی خانوادگی از
مراحل تحولی تشکیل میشود که از مرحله مجرد بزرگسال آغاز و تا زوجهای سالمند
تداوم دارد .مرحله زوج شدن بهعنوان مرحله دوم این چرخه زندگی خانوادگی ،بهعنوان
دشوارترین انتقال در این چرخه به شمار میرود .وارد شدن در این مرحله جدید و تعهد به
سیستم جدید ،هر عضو را وا میدارد تا در زندگی زوجی خود ،وفاداریهای گذشته خود
را گسترش داده و تعهدات جدیدی را شکل دهد .تکالیف تحولی در این مرحله ،مواردی
نظیر تجدید ساختار روابط با خانواده گسترده و دوستان بهگونهای که همسر را نیز شامل
شود ،مذاکره درباره رابطه زناشویی و پایهگذاری الگوهای زندگی مشترک که بر آینده
ازدواج تأثیر میگذارد را شامل میشوند (فالحت پیشه بابلی ،موتابی ،مظاهری تهرانی ،پناهی
و حیدری .)1400 ،همچنین زندگی زناشویی یکی از جهانیترین نیازهای بشری است که از
دو نفر با تواناییها و استعدادهای متفاوت و با نیازها و عالیق مختلف و با شخصیتهای
گوناگون تشکیل میشود (هاجنال .)2017 ،3در رابطه زناشویی صمیمیت آن است که زوجین
یاد بگیرند با هم ارتباط برقرار کنند و درعین حال با هم متفاوت باشند (حسینی و رسولی و
داورنیا و بابایی گرم خانی .)2016 ،به این خاطر که ازدواج یک تعهد طوالنی بین زن و مرد
است ،ضروری است که هر دو طرف از زندگی زناشویی راضی و خوشحال باشند
(اندرسون .)2013 ،4درحالیکه به دلیل ماهیت روابط متقابل همسران و شخصیت
1. Hewitt, B. & Churchill, B.
2. Carter, B. E. & McGoldrick, M. E.
3. Hajnal, J.
4. Anderson, R. T.
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منحصربهفردی که هر یک از زوجین دارند ،فرد نمیتواند یا نمیخواهد مسائل را دقیقاً به
همان شیوهای که فرد دیگری میبیند ،ببیند؛ بنابراین احتمال بروز دیدگاهها و خواستههای
متضاد وجود دارد و بدیهی است که اختالف دیدگاه روی دهد و نیازها برآورده نشوند؛ در
نتیجهی چنین وضعیتی همسران نسبت به یکدیگر احساس خشم ،ناامیدی و ناخشنودی می-
کنند و تعارضات رخ می دهد ،بنابراین با توجه به ماهیت رابطه زوجین به وجود آمدن
اختالف و تعارض در رابطهی زناشویی طبیعی است (ام بی وایرد .)2018 ،1در مفهوم تعارض

2

که به عدم توافق بین همسران برمیگردد و بدین معناست که فرد بین اهداف ،انتظارات و
نیازها یا امیال شخصی خود و طرف مقابلش ناهمسازی و ناهمخوانی میبیند .در رابطه
زناشویی وقتیکه همسران بهعنوان زوج نقشهای خود را بر عهده میگیرند ممکن است
بعضی از آنها محقق شود و بعضی ناتمام بماند ،لذا وضعیت تنش و استرس بین همسران
ناگزیر خواهد بود (تُلُرونلک .)2014 ،3امروزه علل تعارضات زناشویی به یک مسئله بسیار
مهم که بر رابطه هر زنوشوهری اثرگذار است ،تبدیلشده است (محمدی و حافظی و احتشام
زاده و افتخار سادی و بختیار پور .)1399 ،مطالعات انجامشده ،ایجاد تعارض بین زن و مرد
را وابسته به منابع قدرت آنها و نیز استرسهایی که در طول زندگی آنها رخ میدهد نسبت
میدهند (پیترموناکو و اورال و بک و پاورس .)2021 ،4بهطوریکه روندهای صعودی طالق
از مشخصههای بارز افزایش تعارضات در حوزه خانواده در دهههای اخیر میباشد .بنا به آمار
منتشرشده در ایران از هر  5ازدواج در کشور ،یک مورد منجر به طالق میگردد که شکست
 20درصدی در هر ازدواج را نشان میدهد .روند طالق در سالهای اخیر رشد چشمگیری
داشته و حالت صعودی به خود گرفته است .این در حالی است که آمار ازدواج با روند نزولی
در حال رشد است (عرب و ابراهیمزاده پزشکی و مروتی شریفآبادی ،)1393 ،به همین
خاطر در صورت بیتوجهی به آن باید منتظر دیگر پیامدهای منفی آن بود .در این پژوهش
با توجه به مطالعات انجامشده در حوزهی تعارضات زناشویی به سه عامل مهم یعنی عشق،
1. Mbwirire, J.
2. Conflict
3. Tolorunleke, C. A.
4. Pietromonaco, P. R & Overall, N. C. & Beck, L. A. & Powers, S. I.
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خودشناسی و هوش هیجانی دستیافتیم که میتواند در رشد درونی ،معنویت و فردیت و
نهایتاً پندار و گفتار و رفتار فرد اثرگذار باشد که نهایتاً منجر به کاهش تعارضات فردی و
کاهش تعارضات زناشویی خواهد شد که در ادامه به ترتیب به آن میپردازیم.
با توجه به اهمیتی که این برساخت اجتماعی ،یعنی عشق ،در سطح زندگی فردی و اجتماعی
و در ابعاد مختلف این سطوح دارد میتواند بر مهمترین تصمیمات فرد اثر بگذارد؛ یعنی
میتواند فرد را بهطرف شخصی دیگر کشانده تا حدی که او را بهعنوان همسر خود انتخاب
کند ،یا برعکس فروکش کردن و از بین رفتن آن میتواند باعث جدایی و بروز پدیدهای به
نام طالق شود .درنتیجه عشق میتواند به شکل یک شکست ،شکست عاطفی ،بروز نماید.
شکست عشقی مجموعه عالئمی هستند که پس از پایان یافتن یک رابطه عاطفی در افراد به
وجود آیند؛ و عملکرد فرد در حوزههای مختلف ،همچون تحصیلی ،اجتماعی و شغلی را
مورد تأثیر منفی خود قرار میدهند (بابایی فرد و طهماسبی نادری چگنی .)1400 ،استرنبرگ
عشق کامل وآرمانی را شـامل سـه مؤلفه دانسته است- 1:صمیمیت - 2شهوت - 3تعهد .به
نظر او هر شخصی در روابط عاشقانه ،اگـر هـر سه مؤلفه را داشته باشد عشق او میتواند
تبدیل به یـک عشـق آرمـانی و کامـل شـود و با توجه به اینکه هر سه مؤلفهی عشق آرمانی
یعنی صمیمیت ،شهوت ،تعهد در اشعار سعدی نیز بهوفور به چشم میخورد بنابراین این سه
مؤلفه عوامل مهمی در عشق کامل هستند (هاشمی و رشیدی آشجردی .)1395 ،فروم انسانی
را که از نظر روانی سالم است ،کسی میداند که با عشق زندگی میکند و پیوندش با جهان
از راه عشق است .استدالل او این است که وجود انسان دارای مجموعهای از نیازهای اصیل
است و تنشهای روانیِ انسان از برآورده نشدن آن نیازهای اصیل وجودی ایجاد میشود .از
نظر او عشق ،عاشق و معشوق بودن ،یکی از آن نیازهای اصیل طبع آدمی است و خأل آن را
هیچچیز دیگری جبران نمیکند .نیازهای اصیل ،نیازهایی هستند که ریشه در طبع آدمی دارند
و رشد و سالمت روانی انسان در گرو برآورده شدن آنهاست و غفلت از آنها ،سالمت
انسان را مختل میکند .شدن آنهاست و غفلت از آنها ،سالمت انسان را مختل میکند.
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فروم انسان را دارای استعدادی درونی برای عشقورزی میداند و شکوفایی عشق
راستین را نشانه ثمردهیِ آن استعداد درونی میخواند که بهواسطه اراده و خواست فرد
ازیک طرف و موضوع و متعلَق عشق از طرف دیگر ،از حالت قوه به حالت فعل درمیآید.
پس عشق جنبه انفعالی ندارد ،بلکه عملی فعال است و شادمانی ،رشد و آزادی از عالئم آن
به شمار میآید .از نظر فروم نقص در معرفت و آلودگی به کبر و حرص و طمع و نبودِ
خردورزی و واقعبینی سرچشمه عشقهای معیوب یا پندارهای عاشقی است (عبدالرحیمی،
فعالی .)1394 ،اگر معشوق را خودخواهانه نبینیم و شیفتهی تجلیات خدا در او باشیم ،شاید
بتوان گفت که :عاشق شدن ،در حقیقت ،کنار زدن نقاب هستی است .وقتی بتوانیم نقاب را
کنار بزنیم و خدا را ببینیم یعنی عشق .عشق ،مشاهدهی جلوههای حضرت حق ،در پس نقاب
عالم هست .این عالم ،کارگاه صنع خداست .هرچه بیشتر نگاه کنیم بهتر میبینیم .یک ذرّه
در جهان بهاندازهی فهم خودش و ما بهاندازهی فهم خودمان عاشقیم .هرچه فهم موجود،
بیشتر باشد عاشقتر است (الهی قمشهای) .وقتی منیت و خودخواهی کنار گذاشته شود،
می توان قدم در راه عشق گذاشت .وادی محبّت ،سرزمین اخالص است (حشمتی موالیی،
 .) 1396موالنا و فروم ،هر دو ،عشق را یکی از عوامل اصلی ایجاد سالمت روحی و روانی
(سالمت معنوی) دانستهاند و عشق راستین و سالم را ،هنر انسانهای سالم و رشدیافته
خواندهاند .عشق در آموزههای آنها نقش محوری دارد و بهرغم فاصلهی زمانی و مکانی و
اختالف فرهنگها و تفاوت رویکردها ،میتوان اشتراکات فراوانی در کالم آنان مشاهده
کرد که این مطلب حکایت از قرابت روانشناسی فروم با عرفان مولوی در این موضوع دارد.
برای نمونه ،هر دو به التیامبخش بودن و نقش درمانی عشق ،عامل پیوند و اتحاد بودن عشق،
لزوم پیراستگی از رذایل اخالقی و آراستگی به فضایل اخالقی در پیوند عاشقانه ،زاده دانش
و زاینده شناخت بودنِ عشق ،آموختنی بودن عشق ،مولد عشق بودنِ عشق ،آفرینندگی و
زایندگی عشق و توأم بودن عشق با رنج و بالکشی و صبوریِ عاشق اشاره کردهاند
(عبدالرحیمی وفعالی .)1394 ،همچنین فروم شناخت را اساسیترین عنصر عشق میشمرد و
هر عشق بدون معرفتی را کور میخواند و همواره عشق و خود را در کنار هم و مالزم
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یکدیگر قرار میدهد ،عشق محصول شناخت است اما بدون عشق و عشقورزی چنین ادراکی
حاصل نمیشود و راهی ست که انسان را به آگاهی از رازها سوق میدهد ،همچنین عشق
عامل شناخت است و از نظر او سالمت انسان در گرو درک حقیقت است (عبدالرحیمی،
فعالی .)1394 ،از نظر جامی هرکسی طلبی دارد و جویای چیزی است .گویا همـه گمشدهای
دارنـد ،همه عاشقاند .اصالً آدمی در عاشق بـودن خـویش مجبـور اسـت؛ چارهای جـز عشق
ورزیدن ندارد؛ اگر اختیاری است در انتخاب معشوق است .وقتی زنـدگی از جستجوی
نایافتهای خالی شود ،دیگر بودن معنایی ندارد؛ سرانجام یا افسردگی است ،یا پوچی ،یا
عصیان و یا خودکشی برای آنان که شجاعترند (اسکندری .)1390 ،همچنین در پژوهشهای
مطالعه شده در خارج از ایران که بررسی متغیرهای رضایت از رابطه ،نگرش عشق ،سبکهای
عشقورزی و سازگاری با دین که بر پایداری رابطه تأثیر میگذارند ،پرداخته شده بود ،یافته-
ها نشان داد کسانی که دین مشترک دارند بیشتر احتمال دارد که رابطه پایدار داشته باشند
(کاسِپ-بُرگز .)2021 ،1همچنین در بررسی تأثیر انواع عشق بهعنوان تابعی از رضایت از
زندگی و سن ،نتایج نشان داد هر دو متغیر سن و رضایت از زندگی ،واریانس انواع عشق را
با درجات مختلف توجیه میکنند (کیمنت 2و همکاران .)2020 ،آنچه در ازدواج مهم است
ظهور ابعاد سهگانه عشق است و نزدیکی بین دو نفر زمانی رخ میدهد که به یکدیگر پاسخگو
باشند و خود را فاش کنند و با فرایند تعاملی نهایتاً تکامل ویژگیهای ذاتی انسان ازجمله
پیوند زدن ،جفتگیری ذاتی ،دلبستگی و مراقبت از خود صورت میگیرد و عشق تلفیق
صمیمیت ،اشتیاق و تعهد است و روندی برای کشف معنا در زندگی و رشد فردی و اجتماعی
است (کورودوتیس .)2015 ،3همچنین ترکیب سه عنصر عشق ،انواع مختلف عشق را به
وجود میآورد و هنگامیکه همهی عناصر بهطور متوازن حضورداشته باشند ،کاملترین نوع
عشق یعنی عشق تمامعیار به وجود میآید؛ اما باید به این امر توجه شود که در روابط نزدیک
عشق تنها یکی از عواملی است که سبب موفقیت در رابطه میشود نه همهی آن و همواره
1. Cassepp-Borges, V.
& 2. Clemente, M. Gandoy‐ Crego, M. Bugallo‐ Carrera, C. Reig‐ Botella, A.
Gomez‐ Cantorna, C.
3. Kordoutis, P.
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موارد دیگری در ایجاد رضایتمندی دخیل میباشند (کاراندانگ و گودا .)2015 ،1از طرفی
در مقایسهی سه مؤلفه عشق استرنبرگ (صمیمیت ،اشتیاق و تعهد) در زنان متأهل با توجه به
طول مدت ازدواج ،نتایج نشان داد از بین مؤلفههای عشق ،صمیمیت و اشتیاق از نظر طول
مدت ازدواج با هم اختالف معنیدار دارند .بهطوریکه مقدار عددی صمیمیت و اشتیاق به
ترتیب از بیشترین به کمترین میزان مربوط به طول مدت ازدواج  10-6 ،15-11و  5-1سال
است (مولُکو 2و همکاران .) 2020 ،متأسفانه مشاهده زندگی زناشویی افراد در سطح جامعه
و مطالعه پژوهشهای موجود در این زمینه بیانگر آن است که در همهی زندگیهای
خانوادگی ،فضای صمیمانه ،آرامش ،محبت و عشق برقرار نیست و تفاهم بین همهی زوجین
وجود ندارد ،یعنی رضایت از زندگی برای اکثر افراد تأمین نمیشود .این امر میتواند حاصل
عدم درک صحیح از دیدگاه یکدیگر و نداشتن آگاهی کافی از مفهوم عشق و صمیمیت
باشد( .آرین فر و پورشهریاری.)1396 ،
همچنین در بررسی عامل مهم دیگر یعنی خودشناسی که در ایران کمتر کار شده بود
و در خارج از ایران هم بیشتر به فاکتور ذهن آگاهی پرداختهشده بود که در مقایسه با
خودشناسی ،فقط به یک مؤلفه آن یعنی خودشناسی تجربی به تالشهای «خود» برای درک
تجربه جاری در زمان حال و توجه دقیق به خود در زمان حال میپردازد درحالیکه
خودشناسی مؤلفههای دیگری هم دارد از جمله خودشناسی تأملی به تالش «خود» برای معنا
بخشیدن به تجربه گذشته و بهرهمندی از بینشها و تجارب گذشته اشاره دارد (قربانی ،بینگ،
واتسن ،دیویسن و لبریتن )2003 ،3و خودشناسی انسجامی به تالشهای فعال افراد برای
یکپارچه کردن تجربه خود در گذشته ،حال و آینده در جهت سازش و ارتقاء خود اشاره
دارد (قربانی ،واتسن و هارگیس .)2008 ،4در ایران در پژوهشی به بررسی رابطه بین
خودشناسی منسجم و رضایت زناشویی پرداختند که نتایج نشان داد خودشناسی منسجم با
رضایت زناشویی رابطه مثبت دارد و باعث ایجاد روابط شخصیتی با رضایت زناشویی
1. Carandang, M. N. S. Guda, I.V.P.
2. Muloko, E. Limbu, R. & Anakaka, D. L.
3. Ghorbani, N. Watson, P. J. Bing, M.N. Davison. H. K. & Le Berton
4. Ghorbani, N. Watson, P. J. & Hargis, M. B.
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میگردد .نتایج همچنین گویای این بود که پتانسیل خودشناسی منسجم برای مطالعهی
فرآیندهای خودتنظیمی مفید است و افزایش شناخت از خود میتواند یک هدف مفید در
تالش برای تقویت ازدواجها باشد (قربانی 1و همکاران .)2015 ،همچنین در بررسی رابطه
بین خودشناسی و سازگاری زناشویی زوجینی که به دادگاههای خانواده یا مراکز مشاوره
تبریز مراجعه کرده بودند نتایج نشان داد متغیر خودشناسی بهعنوان یک پیشبینی کنندهی
مهم سازگاری زناشویی است (بناب 2و همکاران .)1392 ،همچنین در مطالعه دیگری که به
بررسی رابطهی ذهن آگاهی و خودشناسی منسجم با رضایتمندی زناشویی پرداخته شد.
یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که بین ذهن آگاهی و خودشناسی منسجم با رضایت
زناشویی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد و مهارتهای خودآگاهی (خودشناسی منسجم
و ذهن آگاهی) میتوانند تغییرات رضایتمندی زناشویی را پیشبینی کنند .بهطورکلی
یافتههای پژوهش ایشان نشان داد که مهارتهای خودآگاهی از عوامل مؤثر بر رضایت
زناشویی هستند (امیدبیکی و همکاران .)1393 ،با توجه به اینکه خودشناسی ظرفیت فهم
زمانمند و انسجامی فرآیندها و تجارب درونی خود است که به فرد امکان درک
توانمندیهایش را میدهد تا با سازماندهی افکار و احساسات ،مناسبترین فعالیتها را برای
رسیدن به نتایج مطلوب ،شناسایی و انتخاب کند (قربانی و واتسون و فیاض و چن.)2015 ،3
خودشناسی ،آگاهی به تجارب کنونی و مرتبط ساختن آنها با گذشته است .این عامل
نمایانگر توانایی خودآگاهانه در مهار خشم و اجتناب از اموری است که بعدها سبب پشیمانی
میشود (امیدبیکی و خلیلی و غالمعلی لواسانی وقربانی .)1393 ،افراد خودآگاه که از
نیازهای درونی خودآگاهی دارند و میتوانند با اتخاذ شیوههای مراقبت از خود ،در مواجهه
با چالشهای بیرونی موفق عمل کنند و قادرند بین ابعاد مختلف زندگی خویش تعادل برقرار
کرده ،بدین ترتیب به مقابلهی مؤثر با چالشهای زندگی روزمره بپردازند؛ و رضایت مطلوبی
را از زندگی فردی و خانوادگی تجربه نمایند .چراکه الزمهی دوست داشتن و مهرورزیدن
به دیگران دوست داشتن خویش است .برعکس ،افرادی که تصویر مثبت و روشنی از خود
1. Ghorbani
2. Bonab
3. Ghorbani, N. Watson, P. J. Fayyaz, F. & Chen, Z.
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نداشته و نمی توانند با بدن خود ارتباط مناسبی برقرار کنند ،مشکالت متفاوت فردی و
اجتماعی را تجربه میکنند (جعفری ،سلحشوری ،فیاض وعسگری .)1400 ،بررسی آثار
به جای مانده از مفاخر علم و ادب و فالسفه نیز بیانگر توجه ویژه این بزرگان به بحث
خودآگاهی و ضرورت ارتقاء آن میباشد .بهعنوانمثال موالنا سعی داشت با کمک اشعار
خود بهصورت استعاری آگاهی افراد را در زمینهی شناخت خود و توجه به ظرفیتها و
تواناییهای خویش ارتقاء دهد؛ تا افراد در نتیجهی پذیرش و شناخت خود ،کنترل بیشتری
بر هیجانات خود داشته باشند (اصالحی فرشمی .)1400 ،همچنین در مطالعات خارج از ایران
بر روی ذهن آگاهی در تحقیقی بهعنوان شش از یک ،نیمی از ده دیگر "یا آیا ذهن آگاهی
و قدرشناسی هر یک ارزش منحصربهفردی به عملکرد روابط میبخشد؟ یافتهها نشان میدهد
که قدردانی و ذهن آگاهی سازههای مرتبط اما درعینحال متمایزی هستند که بهطور
منحصربهفردی به عملکرد رابطه کمک میکنند (هوگان و گوردون .)2020 ،1همچنین در
تحقیقی با عنوان ثبات عاطفی و عزتنفس بهعنوان واسطهای بین ذهن آگاهی و خوشبختی
که  302دانشجوی کارشناسی از دانشگاهی در هند شرکت کردند .نتایج مدلسازی معادالت
ساختاری نشان داد که ذهن آگاهی با واسطهگری ثبات عاطفی و عزتنفس با خوشبختی
همراه است .ثبات عاطفی و عزتنفس بهطور کامل رابطه ذهن آگاهی و خوشبختی را واسطه
قرار میدهد .عالوه بر این ،ثبات عاطفی تا حدی رابطه ذهن آگاهی و عزتنفس را واسطه
قرار داد .نتایج این مطالعه چگونگی ارتباط ثبات عاطفی و عزتنفس با روند رابطه ذهن
آگاهی و خوشبختی را روشن میکند (باجاج ،گاپتا و سنگاپتا .)2019 ،2اهمیت این مهارت،
ضرورت ورود آنها را به حوزهی تعارضات زناشویی نشان میدهد.
همچنین در ارتباط با اثر افزایش هوش هیجانی بر کاهش تعارضات زناشویی مایر 3و
همکاران ( )2000با کاربرد ابزاری دریافتند که ابعاد مهم هوش هیجانی ،اطمینان به خود،
خوش بینی و تعادل هیجانی است .افراد دارای هوش هیجانی باال خودکنترلی و خودانگیزی
باالیی دارند ،زندگی آنها معنادار است و اصولی و مسئولیتپذیر هستند ،عواطف خود را
1. Hogan, J, N. Gordon,C, L.
2. Bajaj, B. Gupta, R . Sengupta, S.
3. Mayer, J.
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بهدرستی ابراز می کنند ،قانع و نسبت به دیگران حساس و مراقب هستند ،زندگی هیجانی
پربار و متعادلی دارند ،خودانگیخته و با نشاط هستند و تجارب جدید را میپذیرند (اِوانس و
هوگس و استپتووارن .)2020 ،1از دیدگاه بار-ان 2هوش هیجانی دستهای از مهارتها،
استعدادها و تواناییهای غیر شناختی را شامل میشود که موفقیت فرد را در مقابله با فشارها
و استرسهای محیطی افزایش میدهد؛ بنابراین هوش هیجانی از عوامل مهم در تعیین موفقیت
فرد در زندگی است (تاالریکو و وارون و بانکس و برگر و پیوالیزر و مدینا ریورا و مترو،3
 .)2013از طرفی در بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی نتایج نشان داد ،بین
هوش هیجانی و رضایت زناشویی معلمان متأهل ایالت آنامبرا رابطه معنیداری برقرار هست
(آنیامِن .)2020 ،4همچنین به منظور کسب آگاهی از تأثیر هوش اجتماعی ،هوش هیجانی و
رضایت جنسی بر سازگاری زناشویی زنان شاغل در گراالی هند ،نتایج نشان داد هوش
اجتماعی و رضایت جنسی تأثیر قابلتوجهی بر سازگاری زناشویی زنان شاغل دارد .اگرچه
تأثیر مستقیم هوش هیجانی بر سازگاری زناشویی قابلتوجه نبود ولی هوش هیجانی در کنار
هوش اجتماعی و رضایت جنسی تأثیر مستقیم قابلتوجهی بر سازگاری زناشویی دارد
(آبیالش و نیالکاندان .) 2020 ،5در مطالعه دیگری نقش میانجی هوش هیجانی و سازگاری
زناشویی در رابطه بین ذهن آگاهی در ازدواج و بهزیستی ذهنی بررسی شد که نتایج تحلیل
مسیر نشان داد که هوش هیجانی بهطور کامل رابطه بین ذهن آگاهی و بهزیستی ذهنی را
میانجیگری مینماید .ضمن اینکه هوش هیجانی و سازگاری زناشویی در کنار هم تا حدی
رابطه بین ذهن آگاهی در ازدواج و بهزیستی ذهنی را واسطهگری نمودند و مدل  51درصد
از واریانس کل بهزیستی ذهنی را توجیه نمود (اِروز و دنیز .)2020 ،6با توجه به مطالعات
انجامشده و بررسی هریک از عوامل مهم خودشناسی ،عشق و هوش هیجانی در کاهش
تعارضات زناشویی به این خاطر که این عوامل مهم در هیچ پژوهشی با هم بهعنوان پیشبینی
1. Evans, T. R. Hughes, D. J. & Steptoe-Warren, G.
2. Bar- On
3. Talarico, J. F. Varon, A. J. Banks, S. E. Berger, J. S. Pivalizza, E. G. MedinaRivera, G. & Metro, D. G.
4. Anyameneg, A.
5. Abhilash, S. & Neelakandan, R.
6. Erus, S. M. & Deniz, M. E.
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کننده کاهش تعارضات زناشویی بررسی نشده است ،در این پژوهش به بررسی هر سه عامل
بهعنوان پیشبین تعارضات زناشویی پرداخته شد تا نهایتاً با پیشنهاد پروتکلهای آموزشی
مناسب با توجه به تبیینهای علمی دقیق و آموزشهایی قدمبهقدم بتوان برای کاهش
تعارضات و ارتقاء سالمتی فرد و جامعه قدم مهمی برداشته شود؛ بنابراین فرضیهها و سؤال
پژوهش اینست که )1 :خودشناسی با تعارضات زناشویی رابطه منفی دارد )2 ،عشق با
تعارضات زناشویی رابطه منفی دارد )3 ،هوش هیجانی با تعارضات زناشویی رابطه منفی دارد
و پرسش پژوهش اینست که کدام یک از متغیرهای عشق ،خودشناسی و هوش هیجانی
قدرت بیشتری در پیشبینی کاهش تعارضات زناشویی دارد؟

روش

1

پژوهش حاضر از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیهی زوجین
درگیر تعارضات زناشویی مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر تهران که در سال  1400در
این شهر زندگی میکنند تشکیل میدهد .در روششناسی مدل یابی معادالت ساختاری تعیین
حجم نمونه میتواند بین  5تا  15مشاهده به ازای هر متغیر اندازهگیری شده ،تعیین شود
(هومن)1393 ،؛ یعنی طبق این فرمول q < n < 15q5؛ که در آن  qتعداد متغیرهای
مشاهدهشده یا تعداد گویهها (سؤاالت) پرسشنامه و  nحجم نمونه است .با توجه به اینکه
تعداد مؤلفهها  18بود که در  13ضرب شد و تعداد نمونه  234شد که با احتساب ریزش 250
در نظر گرفته شد .در این پژوهش نهایتاً نمونه  248نفر ( 115زن و  133مرد) طور تصادفی
از مناطق  22گانه شهر تهران با استفاده از نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .معیار ورود
زوجهایی بودند که برای مشکل تعارضات زناشویی به مراکز مشاوره مراجعه کرده باشند،
همچنین برای تعمیم دهی بیشتر نتیجه پژوهش محدودیتی در قالب سن ،تحصیالت وجود
نداشت .برای بررسی و تحلیل آماری دادههای خام از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
از آمار توصیفی برای محاسبۀ شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگیها و همچنین جداول
مربوط به دادههای جمعآوریشده استفاده شد .بهمنظور تعیین توزیع دادهها از آزمونهای
1. Method
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کولموگروف -اسمیرنوف و شاپیرو ویلک بهره گرفته شد .با توجه به اینکه دادهها از
توزیعهای غیر نرمالی برخوردار بودند بر همین اساس از آزمونهای ناپارامتریک همچون
آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین رابطه میان متغیرها بهره گرفته شد و با استفاده از
رگرسیون گامبهگام به سؤال پژوهش پاسخ داده شد .ابزار جمعآوری اطالعات متغیر
تعارضات زناشویی پرسشنامه ثنایی و همکاران ( ،)1396خودشناسی ،پرسشنامه قربانی و
همکاران ( ،)2008عشق ،پرسشنامه استرنبرگ ( ،)1986هوش هیجانی ،پرسشنامه سیبریا
شرینگ (منصوری )1380 ،بود.
پرسشنامه تعارضات زناشویی :1ثنایی ذاکر و براتی با هدف سنجیدن هفت بعد اصلی
تعارضات زوجین این پرسشنامه را تدوین کردند .پرسشنامه شامل  42پرسش بوده است که
فرد باید به هر عبارت از  1تا  5نمره بدهد و دارای هفت مؤلفه :کاهش همکاری ،کاهش
رابطه ی جنسی ،افزایش واکنش هیجانی ،افزایش جلب حمایت فرزند ،افزایش رابطه فردی
با خویشاوندان خود ،کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان ،جداکردن
امور مالی از یکدیگر میباشد( .براتی و باقر زاده .)1379 ،در ایران آلفای کرونباخ برای کل
پرسشنامه  0/71بود( .دهقان )1380 ،و نمرات تمامی مؤلفههای پرسشنامه تعارضات زناشویی
از  0 /31تا  0/82با نمره کل تعارض زناشویی در سطح  ./01همبستگی معناداری داشتند.
(خزایی.)1385 ،
مقیاس خودشناس انسجامی :2مقیاس خودشناسی انسجامی توسط قربانی و همکاران
( )2008ساختهشده است .این مقیاس شامل  12ماده و پاسخ در طیف لیکرت  5درجهای
(عمدتاً نادرست تا عمدتاً درست) است و دارای سه زیرمقیاس است که عبارتاند از:
خودشناسی تأملی ،خودشناسی تجربی و خودشناسی انسجامی .نمره باال در این مقیاس با
ارزیابی ویژگیهای رفتاری وابسته به خودشناسی در دگرسنجیها در هر دو فرهنگ همراه
بوده است و میانگین ضرایب آلفای کرونباخ  0/80بوده است .در ایران آلفای کرونباخ 0/81
بهدستآمد و اعتبار همگرا ،مالک ،افتراقی و افزایشی مقیاس نیز در این مطالعه مورد تأیید
1. Marital Conflict Questionnaire
2. Integrative Self-knowledge Scale
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قرار گرفت( .قربانی و همکاران .)2008 ،همچنین در سال  2010نیز آلفای کرونباخ مقیاس
 0/79گزارش شده است( .قربانی ،کانینگهم و واتسن.)2010 ،1
مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ :2استرنبرگ 3در سال  1997برای سنجش عشق مقیاس
عشق مثلثی استرنبرگ را ساخت .این پرسشنامه دارای  45عبارت است که فرد باید به هر
عبارت از  1تا  9نمره بدهد با سه زیرمقیاس صمیمیت ،شور و شوق (شهوت) و تصمیم/تعهد
و در نهایت هشت نوع مختلف عشق شناخته شود ،وی برای محاسبه پایایی این مقیاس از
روش ضریب همسانی درونی استفاده کرد .نتایج نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه برابر با  0/97بود .روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته
است و ضریب آلفای کرونباخ برای مولفههای صمیمیت  ،0/90عشق  ،0/93تعهد 0/80
بهدستآمد( .حفاظی طرقبه و فیروزآبادی و حق شناس.)1385 ،
پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ :4پرسشنامه هوش هیجانی اولین بار توسط شرینگ

5

در سال  1995طراحی شد .این پرسشنامه دارای  70سؤال است؛ اما بعداً این پرسشنامه توسط
منصوری موردبررسی قرار گرفت که بعد از هنجار شدن در ایران ،شامل  33سؤال شده است؛
که بر روی طیف لیکرت  5درجهای نمرهگذاری میگردد و دارای  5زیرمقیاس است:
خودانگیزی ،خودآگاهی ،خودکنترلی ،هوشیاری اجتماعی یا همدلی و مهارتهای اجتماعی
می باشد .این پرسشنامه در ایران هنجاریابی شد و میزان همسانی درونی این آزمون به روش
آلفای کرنباخ  0/85بهدست آمد و در بررسی روایی سازه این آزمون ،بر اساس اطالعات
بهدستآمده میزان همبستگی  0/63گزارش شد( .منصوری )1380 ،و همچنین میزان
همبستگی درونی آزمون به روش آلفای کرونباخ  0/84به دست آمد( .اسدی.)1382 ،

یافتهها
1. Ghorbani, N. Cunningham, C. J. L. & Watson, P. J.
2. Sternberg's Triangular Love Scale
3. Sternberg, R. J.
4. Emotional Intelligence Questionnaire
5. Schering
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جدول  .1فراوانی مطلق و نسبی وضعیت جنسیت داوطلبین تحقیق ()n=248
متغیر موردبررسی

گروهها

فراوانی مشاهدهشده

فراوانی درصدی

مرد

133

53/6

زن

115

46/4

مجموع

248

100

جنسیت

جدول  .2فراوانی مطلق و نسبی وضعیت گروههای سنی داوطلبین تحقیق ()n=248
گروهها

فراوانی مشاهدهشده

فراوانی درصدی

متغیر موردبررسی

زیر  20سال

6

2 /4

 30-20سال

84

33/9

 40-31سال

64

25/8

 41-50سال

55

22/2

 51-60سال

29

11/7

باالی  60سال

10

4

مجموع

248

100

گروههای سنی

جدول  .3فراوانی مطلق و نسبی مقاطع تحصیلی گروه داوطلبین تحقیق ()n=248
گروهها

فراوانی مشاهدهشده

فراوانی درصدی

متغیر موردبررسی

زیر دیپلم

37

14/9

دیپلم

113

45/6

فوقدیپلم

39

15/7

لیسانس

50

20/2

فوقلیسانس و باالتر

9

3 /6

مجموع

248

100

سطوح تحصیالتی

با توجه به جدول  1و  2و  3فراوانی مطلق و نسبی نمونه از نظر جنسیت ،گروه سنی و مقاطع
تحصیلی گزارش شده است.
جدول  .4تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

میانگین

میانه

مُد

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

خودشناسی

2 /7

3

4

1 /2

0

4
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عشق

6 /1

6 /9

8

2

1

8 /7

هوش هیجانی

3 /5

3 /7

3

1 /1

1

5

تعارضات زناشویی

2 /3

2

3

1 /1

1

5

مطابق با نتایجی که در جدول  4گزارش شده است روشن میگردد که در مطالعه حاضر
متغیرهای پژوهش در بین داوطلبین تحقیق از وضعیت نسبتاً مطلوبی (متناظر با میانگین
برآورد شده) ،برخوردار میباشد.

نقش خودشناسی ،عشق و هوش هیجانی در  ...؛ صادقی و همکاران | 85

جدول  .5ضریب همبستگی بین متغیرها
متغیر مالک

متغیر پیشبین

شاخصهای آماری
ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعارضات

عشق

-0/68

>0/001

زناشویی

خودشناسی

-0/49

>0/001

هوش هیجانی

-0/58

>0/001

تعداد نمونه
248

جدول  5ضرایب همبستگی عشق ،خودشناسی و هوش هیجانی را با تعارضات زناشویی
زوجین نشان میدهد .همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،ضرایب همبستگی میان
عشق با تعارضات زناشویی رابطه منفی و معنادار دارد ،خودشناسی با تعارضات زناشویی
رابطه منفی و معنادار دارد و هوش هیجانی با تعارضات زناشویی رابطه منفی و معنادار دارد،
بنابراین فرضیه  1و  2و  3پژوهش تأیید میشود.
جدول  .6نتایج حاصل از رگرسیون به شیوه گامبهگام بر روی متغیرهای پژوهش
مرحله پیشبینی

پیشبین

1

عشق

2

عشق
خودشناسی

R
0/66

R2
0/44

F
195/33

0/72

0/53

140/70

عشق
3

خودشناسی
هوش هیجانی

0/73

0/54

96/49

Beta
-0/65

T
13/97

P
0/001

-0/51

10/88

0/001

-0/33

7/00

0/001

-0/50

10/44

0/001

-0/27

4/96

0/001

-0/11

2/08

0/008

به منظور پاسخ به پرسش پژوهش از تحلیل رگرسیون به روش گامبهگام استفاده شد .نتایج
حاصل در جدول  6نشان داده شده است .یافتههای جدول  6حاکی از آن است که در نمره
کل مقیاس تعارضات زناشویی به ترتیب متغیرهای عشق ،خودشناسی ،هوش هیجانی از
قدرت پیشبینی معنادارتر و باالتری برخوردار هستند؛ بهعبارتدیگر نتایج نشان داد که در
گام اول متغیر عشق بهتنهایی  44درصد واریانس تعارضات زناشویی را تبیین میکند و زمانی
که متغیر خودشناسی وارد معادله میشود ،ضریب باال به  53درصد و در گام سوم با ورود
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متغیر هوش هیجانی این ضریب به  54درصد میرسد؛ بنابراین عشق ،خودشناسی و هوش
هیجانی جمعاً  54درصد از واریانس تعارضات زناشویی را تبیین میکند.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش تأثیر خودشناسی ،عشق ،هوش هیجانی بر تعارضات زناشویی موردبررسی
قرار گرفت و نتایج نشان دادند که ضریب همبستگی بین خودشناسی ،عشق و هوش هیجانی
با تعارضات زناشویی رابطه معکوس و معنادار دارد ،بدین معنی که با افزایش سه متغیر
خودشناسی ،عشق و هوش هیجانی ،تعارضات زناشویی کاهش پیدا میکند و به ترتیب متغیر
عشق و خودشناسی و هوش هیجانی بیشترین تأثیر را بر کاهش تعارضات زناشویی دارد.
یافتههای پژوهش با پژوهشهای هاگان و گوردون ( ،)2020باجاج و گوپتا و سنگوپتا
( ،)2019امیدبیکی و همکاران ( ،)2015آبیالش و نیکالندان ( ،)2020آنیامن (،)2020
کاسپ برگز ( ،)2021کمینت و گاندای سرکو و بوگاال کارورا و ریج بوتال و گومز کانترنا
( ،)2020حاجیان و نائینیان ( )2020همسواست.
مطالعات نشان میدهد ،افرادی که از خودشناسی باالیی برخوردار هستند ،توانایی
بیشتری برای کنترل افکار و اعمال تکانهای خود دارند (عکسالعمل نشان ندادن) آنها
آگاهانهتر به محیط خود پاسخ میدهند ،بنابراین رفتارهای منفی در روابط آنها کاهشیافته
و درنهایت روابط رضایتبخشتری را تجربه میکنند .همچنین توانایی تحلیل تجارب
گذشته ،استفاده و انسجام آن در طرحهای کنش و واکنش ،موجب توانمندی هر چه بیشتر
افراد در حل تعارضات زندگی زناشویی میشود و ذهن آگاهی و خودشناسی منسجم
میتوانند به افراد برای داشتن ذهنی منعطف و آزاد از هرگونه کنشها و واکنشهای عادتی
نامناسب در جهت خلق روابطی سالم کمک کنند (قربانی و همکاران .)2015 ،همچنین
خودشناسی منسجم میتواند با واسطه بهبود حرمت خود موجب افزایش رضایت زناشویی
شود .با توجه به اینکه خودشناسی منسجم آگاهی و کوشش در جهت فهم هیجانات ،رفتارها،
عملکردهای عقالنی ،خلقیات و حالتهای بدنی را شامل میشود ،مهارتی بهمراتب مفیدتر
و کاملتر از خودآگاهی بهعنوان تنها بعدی هوش هیجانی است و ارتباط آن با رضایت
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زناشویی زوجین ،ضرورت ورود آن به آموزشهای زوجین را قبل و بعد از ازدواج نشان
میدهد (امیدبیکی و همکاران.)2015 ،
ذهن آگاهی و خودشناسی میتواند هوش هیجانی را باال ببرد و عمالً در کاهش
تعارضات زناشویی تأثیرگذار خواهد بود و افرادی که آگاهی هیجانی بیشتری را گزارش
دادهاند ،توانایی بیشتری در نظم دهی هیجانات ،بیان آنها و همدلی بیشتر در ازدواج و روابط
جنسی خود داشتند ،در نتیجه رضایت زندگی زناشویی باالتری را گزارش میدهند
(امیدبیکی و همکاران 2015 ،و اروز و دنیز.)2020 ،
همچنین در زندگی زناشویی نزدیکی بین دو نفر زمانی رخ میدهد که به یکدیگر
پاسخگو باشند و خود را فاش کنند و با فرایند تعاملی نهایتاً تکامل ویژگیهای ذاتی انسان
ازجمله پیوند زدن ،جفت گیری ذاتی ،دلبستگی و مراقبت از خود صورت میگیرد و عشق
تلفیق صمیمیت ،اشتیاق و تعهد است و روندی برای کشف معنا در زندگی و رشد فردی و
اجتماعی است (کوردوتیس )2015 ،و با طول مدت ازدواج مؤلفه صمیمیت و اشتیاق افزایش
مییابد (مولکو و لیمبو و آناکاکا .)2020 ،با توجه به اهمیت اثر سائق در فرمول یادگیری
هال (السون و هرگنهان ،)2017 ،1مؤلفه شوق و اشتیاق که بهنوعی به سائق جنسی برمیگردد،
میتواند بهعنوان یکی از مهمترین عوامل در جهت تداوم رابطهی زناشویی سود برساند
(صادقی )1398 ،و زمانی که افراد با افزایش خودشناسی ،عشق و هوش هیجانی در رابطه
قرار بگیرند ،میتوانند با آگاهی میل و شوق (که بهنوعی غریزه یا سائق جنسی ست) را با
مدیریت خود ،افزایش دهند و شور و هیجان رابطه با گذشت طول مدت ازدواج نهتنها کمتر
نشود بلکه بیشتر نیز خواهد شد ،به عبارتی ازدواج یا حداقل زندگی مشترک با شریک،
تشکیل شده از یک استراتژی تکاملی پایدار ،سازگاری را به حداکثر میرساند (دیلون،
 .)2015بهطوریکه در این پژوهش نیز مهمترین عامل در کاهش تعارضات زناشویی فاکتور
عشق است که یکی از مهمترین ابعاد آن به سائق جنسی برمیگردد که تحقیقات مطالعه شده
از این یافته حمایت میکند.
1. Olson, Hergenhahn
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با توجه به این که در بررسی عوامل کاهش تعارضات زناشویی سه متغیر خودشناسی،
عشق و هوش هیجانی بهعنوان عوامل رشد روانی و فردیت در نظر گرفته شد زیرا این عوامل
به رشد درونی و فردیت یافتگی کمک می کند تا فرد به یکپارچگی و صلح درونی دست
یابد و هر چه تعارضات خودش با خودش کمتر باشد ،در رابطههایش موفقتر خواهد بود،
نتایج این پژوهش با چهار رویکرد بوئن ،یونگ و اریکسون و استرنبرگ و درنهایت با رشد
و ارتقاء انرژی زندگانی در انسان بهعنوان موجودی ماوراء طبیعی قابل تبیین است
بدینصورت که با توجه به نظریه بوئن ،زن و مردی که سطح تمایزیافتگی پایینی داشته باشند
زمانی که ازدواج میکنند ،انتظار میرود بلوغ عاطفی کمتری را دارا و ظرفیت محدود برای
صمیمیت و یکی شدن داشته باشند .این مسئله نیازمند این میشود که هر دو نفر برای پایداری
ازدواجشان رشد و خود رهبریشان را قربانی ازدواج کنند .در مقابل در نظامهای زناشویی
تمایزیافته ،همسران به یکدیگر اجازه میدهند که نقشی نرمش پذیر تر ،رابطهای صمیمانهتر
داشته باشند و تفاوت عقاید یکدیگر را تحمل و واکنشهای عاطفی کمتری را تجربه کنند.
به سخن دیگر برای اینکه مشکالت کمتری داشته باشند در پاسخ به عواطف دیگران آرامش
خود را حفظ کنند (بوئن  ،1988نجفلویی  .)1385همچنین با توجه به رویکرد یونگ در
فرایند تفرد پس از شناخت کهن الگوهای پرسونا ،سایه (خودشناسی و هوش هیجانی) باید
جنبههای متضاد شخصیت از جمله آنیما و آنیموس (شناخت و تجربه عشق بهعنوان یک
فرافکنی) به تعادل برسند که مشکلترین مرحله در فرایند تفرد و تحقق خود است ،زیرا
بیانگر بیشترین تغییر در خود انگارهی ماست .پذیرفتن ویژگیهای عاطفی هر دو جنس ،منابع
خالقیت را میگشاید و بهعنوان رهایی نهایی از تأثیرات والدین ،خدمت میکند و به عقیدهی
فروید ،فرد با احیای تضاد ادیپوس کمتر به فرافکنیهای والدین عمل میکند و تمایل بیشتری
برای برقراری ارتباط دارد( .کاظمیان 1391 ،و شولتز و شولتز.)2013 ،1
همچنین این پژوهش عمالً با مراحل رشد اریکسون نیز قابل تبیین است و نشان میدهد
که یکی از عوامل مهم تعارضات زناشویی به عبارتی تثبیت و یا ماندن در مراحل رشد
کودکی ست که با کمک گرفتن از افزایش خودشناسی ،عشق و هوش هیجانی فرد میتواند
1. Schultz, Schultz
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به هویت خود دست یابد و نهایتاً کاهش تعارضات فردی و تعارضات زناشویی را ایجاد
خواهد کرد .بهطوریکه در مراحل رشد اریکسون از  1سالگی 2 ،تا  3سالگی 3 ،تا  6سالگی
و  6تا  11سالگی 11 ،تا  18سالگی و  18تا  35سالگی به ترتیب نیروی اعتماد ،نیروی استقالل،
هویت جنسی -عزتنفس و شایستگی ،وفاداری (تعهد) و صمیمیت (عشق) بایستی ایجاد
شود تا فرد به مراحل رشدی باالتر دست یابد ،اما اکثر افراد به دلیل عدم آگاهی در شناخت
خود و ماهیت عشق به دلیل درگیریهای والدین در سنین کودکی و به دلیل عدم آموزش
در دورهی نوجوانی و جوانی به نیروی مراحل بعد یعنی  35تا  55سالگی و  55به بعد که به
ترتیب نیروی زایندگی و خرد را برای افراد به همراه خواهد داشت بهخصوص در حوزهی
رابطه ،کمتر خواهند رسید زیرا که خرد ،انسان را به مرحله صلح و یکپارچگی میرساند و
تعارضاتش با خودش را که در ابتدا موجب اضطراب و بیماری میشد را از بین میبرد ،زیرا
خودشناسی ،تجربه و فهم عشق بهدرستی به فرد در مدیریت هیجاناتش کمک میکند و او
هنر زندگی کردن را اینگونه درک میکند و تعارضات زناشویی را به همین شکل کم
میکند بهطوریکه نتایج آماری این تحقیق هم نشان میدهد که این سه نقش تعیینکنندهای
در واریانس تعارضات زناشویی دارند .همچنین الزم به ذکر است که در نظریهی فروید این
مراحل رشد انرژی لیبیدو (جنسی) و یا در نظریهی یونگ مراحل رشد انرژی زندگی در
وجود انسان است که در هر مرحله با توجه به نظریهی اریکسون ،وظیفهای دارند که اگر به
انجام نرسد در مراحل رشد بعدی فرد دچار بحران در رشد خود خواهد شد و تحقق فردیت
و هویت و ...در او مشکلساز خواهد شد( .پاپالیا و وندکاس و دوسکینفلدمن ،1396 ،1شولتز
و شولتز .)2013 ،از طرفی جنبههای درونی روان انسان بهنوعی همان انرژی زندگانی ست
که ماهیتاً از سنخ و جنس انرژی جنسی نیست ،بلکه فقط صورتی از انرژی است ،اما
هنگامیکه در اندامهای جنسی جریان پیدا کند ،قدرتش را در مرکز جنسی خود تجربه کرده
و میتوان آن را به فرم انرژی جنسی احساسی تجربه کرد .هنگامیکه همان انرژی در مرکز
احساسات و عواطف تجربه شود ،به شکل عشق (عشق هورمونی) احساس میشود و
هنگامیکه انرژی در مرکز تفکر و منطق تجربه شود ،به شکل بصیرت و آگاهی (عشق ارادی
1. Papalia, Vandkas, Duskinfeldman
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و نیروی خرد) و یا کشف و شهود و دریافتهای درونی تجربه میشود .در اصل این
صورتهای مختلف همان انرژی زندگانی واحد هستند که به طرق متفاوت در قسمتهای
مختلف وجود انسان تجربه و احساس میشوند( .دی آنجلیس.)1391 ،1
همچنین با توج ه به نظریه عشق استرنبرگ که برای ایجاد عشق کامل نیاز به سه مؤلفه
شور و اشتیاق ،صمیمیت و تعهد هست که در پژوهش حاضر درمییابیم که با افزایش
خودشناسی و افزایش هوش هیجانی و شناخت عشق با هدف تغییر سطح انرژی (به این دلیل
که آگاهی از جنس انرژی است) و افزایش نیروی وفاداری و ایجاد تعهد در مراحل رشد
روانی جسمی اریکسون که محصول کسب هویت یا فردیت است ،فرد میتواند در روابط
خود ،عشق کامل را با دیگری تجربه کند که این پیامد خود ،موجب کاهش تعارضات
زناشویی خواهد شد به این دلیل که برای کسب هویت سه چیز نقش تعیینکننده دارند یکی
انتخاب شغل ،دوم انتخاب نظام ارزشی واقعی و سوم و مهمترین عامل داشتن هویت جنسی
یا رابطهی جنسی رضایتبخش است که با خودشناسی و تجربهی عشق بهدرستی و افزایش
هوش هیجانی محقق میشود.
ازآنجاییکه آموزشهای پیش از ازدواج که مبتنی بر مدل تحکیم ازدواج هستند ،منجر
به کاهش الگوها و آسیبهای ازدواج میشوند (رستمی ،نوابی نژاد و فرزاد ،)1399( ،بنابراین
با کمک گرفتن از یافتههای این پژوهش میتوان پروتکلهای آموزشی خاصی را قدمبهقدم
تدوین کرد تا بتوان با کاهش تعارضات بین زوجین و پدید آوردن یک رابطهی سالم ،ضمن
ایجاد محیطی مناسب برای رشد فردی زن و مرد ،محیطی برای پرورش فرزندان و جامعهای
سالم را برای همگان انتظار داشت و راهکارهای گستردهای را در رواندرمانی ارائه داد.
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