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Abstract 
This study aimed to reduce family factors such as self-knowledge, love and 

emotional intelligence with the aim of family health and reducing marital 

conflicts. So that by cluster sampling, 248 samples (115 females and 133 

males) were randomly selected from a couple of clients in Tehran counseling 

centers. The instruments used to collect information were Sanaei et al, Marital 

Conflict Questionnaire (2017), Ghorbani et al, Self-Knowledge Questionnaire 

(2008), Sternberg Love Questionnaire (1986), and Schering Emotional 

Intelligence Questionnaire (2001). Survey data were analyzed by using 

stepwise regression. Findings indicate that the variables of self-knowledge, 

love and emotional intelligence explain a total of 54% of the variance of 

marital conflicts and the effect of love, self-knowledge and emotional 

intelligence on reducing marital conflict is greater, respectively. According to 

the results of this study, it is recommended to develop an accurate educational-

therapeutic 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. 

Keywords: Marital Conflicts, Self-Knowledge, Love, Emotional 

Intelligence. 
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 ینیبشیدر پ یجانیعشق و هوش ه ،ینقش خودشناس
 ییتعارضات زناشو

 

  یصادق رانیا
واحد تهران  ،یدانشگاه آزاد اسالم یعموم شناسیروان یدکتر یانشجود

 .رانیا، تهران، مرکز
 

 .رانیا، ، تهراننور امیدانشگاه پ شناسیروانگروه  اریاستاد * انیصالح نیافش
 

  یصالح هیمهد
، واحد تهران مرکز ،یدانشگاه آزاد اسالم شناسیروانگروه  اریاستاد

 .رانیا، تهران
  

  چکیده
ی آن ازجمله عوامل کاهندهاین پژوهش با هدف سالمتی خانواده و کاهش تعارضات زناشویی به بررسی 

صورت تصادفی از مراجعین ای بهگیری خوشهوسیله نمونهبه پرداخت کهخودشناسی، عشق و هوش هیجانی 

ابزار مورداستفاده برای مرد( انتخاب شدند.  133زن و  115نفر نمونه ) 248زوج مراکز مشاوره شهر تهران، 

(، پرسشنامه خودشناسی قربانی و 1396نایی و همکاران )پرسشنامه تعارضات زناشویی ثآوری اطالعات جمع

-بودند. داده( 1380)هوش هیجانی شرینگ (، پرسشنامه 1986(، پرسشنامه عشق استرنبرگ )2008همکاران )

ها حاکی از آن است که گام بررسی شدند. یافتهبههای پیمایش پس از گردآوری با استفاده از رگرسیون گام

کند درصد از واریانس تعارضات زناشویی را تبیین می 54عشق و هوش هیجانی جمعاً  متغیرهای خودشناسی،

با توجه به و اثر متغیر عشق، خودشناسی و هوش هیجانی بر کاهش تعارضات زناشویی به ترتیب بیشتر است. 

درمانی دقیق برای زوجین با هدف کاهش تعارضات  –نتایج این مطالعه تدوین یک پروتکل آموزشی 

نتایج نشان داد که خودشناسی، عشق و هوش هیجانی در  شود.اشویی و افزایش سالمت جامعه پیشنهاد میزن

 دار دارند.بینی کاهش تعارضات زناشویی نقش معنیپیش

   .یجانیعشق، هوش ه ،یخودشناس ،ییتعارضات زناشو :هاواژهکلید
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 مقدمه 
تنها نقطه عطفی است که مرحله نهترین نهاد بشری است که ترین و بنیادیازدواج قدیمی

رود زند، بلکه عنصر حیاتی جامعه مدنی نیز به شمار میجدیدی در زندگی فرد را رقم می

خورد. (. با ازدواج است که مقدمات تشکیل خانواده رقم می2020، 1)هویت و چرچیل

د و بخش شوازدواج، رویدادی است که منجر به ورود افراد به مرحله جدیدی از زندگی می

گیرد )رضوی، جزایری، احمدی ها را در برمیبسیار مهمی از حیات فردی و اجتماعی انسان

( معتقدند چرخه زندگی خانوادگی از 1988) 2کارتر و مک گلدریک(. 1398و اعتمادی، 

های سالمند سال آغاز و تا زوجشود که از مرحله مجرد بزرگمراحل تحولی تشکیل می

عنوان عنوان مرحله دوم این چرخه زندگی خانوادگی، بهزوج شدن به تداوم دارد. مرحله

رود. وارد شدن در این مرحله جدید و تعهد به دشوارترین انتقال در این چرخه به شمار می

های گذشته خود دارد تا در زندگی زوجی خود، وفاداریسیستم جدید، هر عضو را وا می

دهد. تکالیف تحولی در این مرحله، مواردی  را گسترش داده و تعهدات جدیدی را شکل

ای که همسر را نیز شامل گونهنظیر تجدید ساختار روابط با خانواده گسترده و دوستان به

زندگی مشترک که بر آینده  گذاری الگوهایشود، مذاکره درباره رابطه زناشویی و پایه

موتابی، مظاهری تهرانی، پناهی  فالحت پیشه بابلی،شوند )گذارد را شامل میازدواج تأثیر می

ترین نیازهای بشری است که از (. همچنین زندگی زناشویی یکی از جهانی1400و حیدری، 

های ها و استعدادهای متفاوت و با نیازها و عالیق مختلف و با شخصیتدو نفر با توانایی

ست که زوجین (. در رابطه زناشویی صمیمیت آن ا2017، 3شود )هاجنالگوناگون تشکیل می

حال با هم متفاوت باشند )حسینی و رسولی و یاد بگیرند با هم ارتباط برقرار کنند و درعین

(. به این خاطر که ازدواج یک تعهد طوالنی بین زن و مرد 2016داورنیا و بابایی گرم خانی، 

است، ضروری است که هر دو طرف از زندگی زناشویی راضی و خوشحال باشند 

که به دلیل ماهیت روابط متقابل همسران و شخصیت (. درحالی2013، 4)اندرسون
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خواهد مسائل را دقیقاً به تواند یا نمیفردی که هر یک از زوجین دارند، فرد نمیمنحصربه

های ها و خواستهبیند، ببیند؛ بنابراین احتمال بروز دیدگاهای که فرد دیگری میهمان شیوه

که اختالف دیدگاه روی دهد و نیازها برآورده نشوند؛ در  متضاد وجود دارد و بدیهی است

-ی چنین وضعیتی همسران نسبت به یکدیگر احساس خشم، ناامیدی و ناخشنودی مینتیجه

دهد، بنابراین با توجه به ماهیت رابطه زوجین به وجود آمدن کنند و تعارضات رخ می

 2(. در مفهوم تعارض2018، 1وایردی زناشویی طبیعی است )ام بی اختالف و تعارض در رابطه

گردد و بدین معناست که فرد بین اهداف، انتظارات و که به عدم توافق بین همسران برمی

بیند. در رابطه نیازها یا امیال شخصی خود و طرف مقابلش ناهمسازی و ناهمخوانی می

ممکن است گیرند های خود را بر عهده میعنوان زوج نقشکه همسران بهزناشویی وقتی

ها محقق شود و بعضی ناتمام بماند، لذا وضعیت تنش و استرس بین همسران بعضی از آن

(. امروزه علل تعارضات زناشویی به یک مسئله بسیار 2014، 3ناگزیر خواهد بود )تُلُرونلک

شده است )محمدی و حافظی و احتشام وشوهری اثرگذار است، تبدیلمهم که بر رابطه هر زن

شده، ایجاد تعارض بین زن و مرد (. مطالعات انجام1399فتخار سادی و بختیار پور، زاده و ا

دهد نسبت ها رخ میهایی که در طول زندگی آنها و نیز استرسرا وابسته به منابع قدرت آن

که روندهای صعودی طالق طوری(. به2021، 4دهند )پیترموناکو و اورال و بک و پاورسمی

باشد. بنا به آمار های اخیر میز افزایش تعارضات در حوزه خانواده در دهههای باراز مشخصه

گردد که شکست ازدواج در کشور، یک مورد منجر به طالق می 5منتشرشده در ایران از هر 

های اخیر رشد چشمگیری دهد. روند طالق در سالدرصدی در هر ازدواج را نشان می 20

است. این در حالی است که آمار ازدواج با روند نزولی  داشته و حالت صعودی به خود گرفته

(، به همین 1393آبادی، زاده پزشکی و مروتی شریفدر حال رشد است )عرب و ابراهیم

های منفی آن بود. در این پژوهش توجهی به آن باید منتظر دیگر پیامدخاطر در صورت بی

اشویی به سه عامل مهم یعنی عشق، ی تعارضات زنشده در حوزهبا توجه به مطالعات انجام
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تواند در رشد درونی، معنویت و فردیت و یافتیم که میخودشناسی و هوش هیجانی دست

نهایتاً پندار و گفتار و رفتار فرد اثرگذار باشد که نهایتاً منجر به کاهش تعارضات فردی و 

 ازیم.پردکاهش تعارضات زناشویی خواهد شد که در ادامه به ترتیب به آن می

با توجه به اهمیتی که این برساخت اجتماعی، یعنی عشق، در سطح زندگی فردی و اجتماعی 

ترین تصمیمات فرد اثر بگذارد؛ یعنی تواند بر مهمو در ابعاد مختلف این سطوح دارد می

عنوان همسر خود انتخاب طرف شخصی دیگر کشانده تا حدی که او را بهتواند فرد را بهمی

ای به تواند باعث جدایی و بروز پدیدهرعکس فروکش کردن و از بین رفتن آن میکند، یا ب

تواند به شکل یک شکست، شکست عاطفی، بروز نماید. نام طالق شود. درنتیجه عشق می

شکست عشقی مجموعه عالئمی هستند که پس از پایان یافتن یک رابطه عاطفی در افراد به 

های مختلف، همچون تحصیلی، اجتماعی و شغلی را وجود آیند؛ و عملکرد فرد در حوزه

(. استرنبرگ 1400بابایی فرد و طهماسبی نادری چگنی، دهند )مورد تأثیر منفی خود قرار می

تعهد. به - 3شهوت - 2صمیمیت - 1عشق کامل وآرمانی را شـامل سـه مؤلفه دانسته است:

تواند ا داشته باشد عشق او مینظر او هر شخصی در روابط عاشقانه، اگـر هـر سه مؤلفه ر

ی عشق آرمانی تبدیل به یـک عشـق آرمـانی و کامـل شـود و با توجه به اینکه هر سه مؤلفه

خورد بنابراین این سه وفور به چشم مییعنی صمیمیت، شهوت، تعهد در اشعار سعدی نیز به

(. فروم انسانی 1395و رشیدی آشجردی، هاشمی مؤلفه عوامل مهمی در عشق کامل هستند )

کند و پیوندش با جهان داند که با عشق زندگی میرا که از نظر روانی سالم است، کسی می

ای از نیازهای اصیل ارای مجموعهاز راه عشق است. استدالل او این است که وجود انسان د

شود. از های روانیِ انسان از برآورده نشدن آن نیازهای اصیل وجودی ایجاد میاست و تنش

نظر او عشق، عاشق و معشوق بودن، یکی از آن نیازهای اصیل طبع آدمی است و خأل آن را 

ه در طبع آدمی دارند کند. نیازهای اصیل، نیازهایی هستند که ریشچیز دیگری جبران نمیهیچ

ها، سالمت هاست و غفلت از آنو رشد و سالمت روانی انسان در گرو برآورده شدن آن

 کند.ها، سالمت انسان را مختل میهاست و غفلت از آنکند. شدن آنانسان را مختل می

https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=253671&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=253671&year=&PDF=
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داند و شکوفایی عشق ورزی میفروم انسان را دارای استعدادی درونی برای عشق

واسطه اراده و خواست فرد خواند که بهنشانه ثمردهیِ آن استعداد درونی میراستین را 

آید. طرف و موضوع و متعلَق عشق از طرف دیگر، از حالت قوه به حالت فعل درمیازیک

پس عشق جنبه انفعالی ندارد، بلکه عملی فعال است و شادمانی، رشد و آزادی از عالئم آن 

نقص در معرفت و آلودگی به کبر و حرص و طمع و نبودِ آید. از نظر فروم به شمار می

های معیوب یا پندارهای عاشقی است )عبدالرحیمی، بینی سرچشمه عشقخردورزی و واقع

ی تجلیات خدا در او باشیم، شاید (. اگر معشوق را خودخواهانه نبینیم و شیفته1394فعالی، 

هستی است. وقتی بتوانیم نقاب را  بتوان گفت که: عاشق شدن، در حقیقت، کنار زدن نقاب

های حضرت حق، در پس نقاب ی جلوهکنار بزنیم و خدا را ببینیم یعنی عشق. عشق، مشاهده

بینیم. یک ذرّه عالم هست. این عالم، کارگاه صنع خداست. هرچه بیشتر نگاه کنیم بهتر می

م. هرچه فهم موجود، ی فهم خودمان عاشقیاندازهی فهم خودش و ما بهاندازهدر جهان به

ای(. وقتی منیت و خودخواهی کنار گذاشته شود، تر است )الهی قمشهبیشتر باشد عاشق

توان قدم در راه عشق گذاشت. وادی محبّت، سرزمین اخالص است )حشمتی موالیی، می

(. موالنا و فروم، هر دو، عشق را یکی از عوامل اصلی ایجاد سالمت روحی و روانی 1396

های سالم و رشدیافته اند و عشق راستین و سالم را، هنر انسانمعنوی( دانسته)سالمت 

ی زمانی و مکانی و رغم فاصلهها نقش محوری دارد و بههای آناند. عشق در آموزهخوانده

توان اشتراکات فراوانی در کالم آنان مشاهده ها و تفاوت رویکردها، میاختالف فرهنگ

فروم با عرفان مولوی در این موضوع دارد.  شناسیرواناز قرابت کرد که این مطلب حکایت 

بخش بودن و نقش درمانی عشق، عامل پیوند و اتحاد بودن عشق، برای نمونه، هر دو به التیام

لزوم پیراستگی از رذایل اخالقی و آراستگی به فضایل اخالقی در پیوند عاشقانه، زاده دانش 

ختنی بودن عشق، مولد عشق بودنِ عشق، آفرینندگی و و زاینده شناخت بودنِ عشق، آمو

اند زایندگی عشق و توأم بودن عشق با رنج و بالکشی و صبوریِ عاشق اشاره کرده

شمرد و ترین عنصر عشق می(. همچنین فروم شناخت را اساسی1394)عبدالرحیمی وفعالی، 

ر کنار هم و مالزم خواند و همواره عشق و خود را دهر عشق بدون معرفتی را کور می
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ورزی چنین ادراکی دهد، عشق محصول شناخت است اما بدون عشق و عشقیکدیگر قرار می

دهد، همچنین عشق شود و راهی ست که انسان را به آگاهی از رازها سوق میحاصل نمی

عامل شناخت است و از نظر او سالمت انسان در گرو درک حقیقت است )عبدالرحیمی، 

ای از نظر جامی هرکسی طلبی دارد و جویای چیزی است. گویا همـه گمشده (.1394فعالی، 

ای جـز عشق اند. اصالً آدمی در عاشق بـودن خـویش مجبـور اسـت؛ چارهدارنـد، همه عاشق

ورزیدن ندارد؛ اگر اختیاری است در انتخاب معشوق است. وقتی زنـدگی از جستجوی 

یی ندارد؛ سرانجام یا افسردگی است، یا پوچی، یا ای خالی شود، دیگر بودن معنانایافته

های (. همچنین در پژوهش1390ترند )اسکندری، عصیان و یا خودکشی برای آنان که شجاع

های مطالعه شده در خارج از ایران که بررسی متغیرهای رضایت از رابطه، نگرش عشق، سبک

-گذارند، پرداخته شده بود، یافتهمیورزی و سازگاری با دین که بر پایداری رابطه تأثیر عشق

ها نشان داد کسانی که دین مشترک دارند بیشتر احتمال دارد که رابطه پایدار داشته باشند 

عنوان تابعی از رضایت از (. همچنین در بررسی تأثیر انواع عشق به2021، 1بُرگز-)کاسِپ

، واریانس انواع عشق را زندگی و سن، نتایج نشان داد هر دو متغیر سن و رضایت از زندگی

آنچه در ازدواج مهم است (. 2020و همکاران،  2کنند )کیمنتبا درجات مختلف توجیه می

دهد که به یکدیگر پاسخگو و نزدیکی بین دو نفر زمانی رخ می گانه عشق استظهور ابعاد سه

انسان ازجمله های ذاتی باشند و خود را فاش کنند و با فرایند تعاملی نهایتاً تکامل ویژگی

گیرد و عشق تلفیق گیری ذاتی، دلبستگی و مراقبت از خود صورت میپیوند زدن، جفت

صمیمیت، اشتیاق و تعهد است و روندی برای کشف معنا در زندگی و رشد فردی و اجتماعی 

همچنین ترکیب سه عنصر عشق، انواع مختلف عشق را به  (.2015، 3است )کورودوتیس

ترین نوع طور متوازن حضورداشته باشند، کاملی عناصر بهکه همهامیآورد و هنگوجود می

آید؛ اما باید به این امر توجه شود که در روابط نزدیک عیار به وجود میعشق یعنی عشق تمام

ی آن و همواره شود نه همهعشق تنها یکی از عواملی است که سبب موفقیت در رابطه می
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(. از طرفی 2015، 1باشند )کاراندانگ و گودادی دخیل میموارد دیگری در ایجاد رضایتمن

ی سه مؤلفه عشق استرنبرگ )صمیمیت، اشتیاق و تعهد( در زنان متأهل با توجه به در مقایسه

های عشق، صمیمیت و اشتیاق از نظر طول طول مدت ازدواج، نتایج نشان داد از بین مؤلفه

که مقدار عددی صمیمیت و اشتیاق به طوریهدار دارند. بمدت ازدواج با هم اختالف معنی

سال  5-1و  10-6، 15-11ترتیب از بیشترین به کمترین میزان مربوط به طول مدت ازدواج 

(. متأسفانه مشاهده زندگی زناشویی افراد در سطح جامعه 2020و همکاران،  2است )مولُکو

های ی زندگیهمه های موجود در این زمینه بیانگر آن است که درو مطالعه پژوهش

ی زوجین خانوادگی، فضای صمیمانه، آرامش، محبت و عشق برقرار نیست و تفاهم بین همه

حاصل  تواندشود. این امر میوجود ندارد، یعنی رضایت از زندگی برای اکثر افراد تأمین نمی

عدم درک صحیح از دیدگاه یکدیگر و نداشتن آگاهی کافی از مفهوم عشق و صمیمیت 

 (.1396باشد. )آرین فر و پورشهریاری، 

همچنین در بررسی عامل مهم دیگر یعنی خودشناسی که در ایران کمتر کار شده بود  

شده بود که در مقایسه با و در خارج از ایران هم بیشتر به فاکتور ذهن آگاهی پرداخته

برای درک  «خود»های خودشناسی، فقط به یک مؤلفه آن یعنی خودشناسی تجربی به تالش

که پردازد درحالیتجربه جاری در زمان حال و توجه دقیق به خود در زمان حال می

برای معنا « خود»های دیگری هم دارد از جمله خودشناسی تأملی به تالش خودشناسی مؤلفه

ها و تجارب گذشته اشاره دارد )قربانی، بینگ، مندی از بینشبخشیدن به تجربه گذشته و بهره

های فعال افراد برای ( و خودشناسی انسجامی به تالش2003، 3دیویسن و لبریتنواتسن، 

یکپارچه کردن تجربه خود در گذشته، حال و آینده در جهت سازش و ارتقاء خود اشاره 

(. در ایران در پژوهشی به بررسی رابطه بین 2008، 4)قربانی، واتسن و هارگیس دارد

داختند که نتایج نشان داد خودشناسی منسجم با خودشناسی منسجم و رضایت زناشویی پر

رضایت زناشویی رابطه مثبت دارد و باعث ایجاد روابط شخصیتی با رضایت زناشویی 
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ی گردد. نتایج همچنین گویای این بود که پتانسیل خودشناسی منسجم برای مطالعهمی

دف مفید در تواند یک هفرآیندهای خودتنظیمی مفید است و افزایش شناخت از خود می

(. همچنین در بررسی رابطه 2015و همکاران،  1ها باشد )قربانیتالش برای تقویت ازدواج

های خانواده یا مراکز مشاوره بین خودشناسی و سازگاری زناشویی زوجینی که به دادگاه

ی بینی کنندهعنوان یک پیشتبریز مراجعه کرده بودند نتایج نشان داد متغیر خودشناسی به

(. همچنین در مطالعه دیگری که به 1392و همکاران،  2سازگاری زناشویی است )بناب مهم

مندی زناشویی پرداخته شد. ی ذهن آگاهی و خودشناسی منسجم با رضایتبررسی رابطه

های پژوهش حاکی از آن بود که بین ذهن آگاهی و خودشناسی منسجم با رضایت یافته

های خودآگاهی )خودشناسی منسجم ود دارد و مهارتدار وجزناشویی رابطه مثبت و معنی

طورکلی بینی کنند. بهتوانند تغییرات رضایتمندی زناشویی را پیشو ذهن آگاهی( می

های خودآگاهی از عوامل مؤثر بر رضایت های پژوهش ایشان نشان داد که مهارتیافته

ه خودشناسی ظرفیت فهم (. با توجه به اینک1393بیکی و همکاران، زناشویی هستند )امید

زمانمند و انسجامی فرآیندها و تجارب درونی خود است که به فرد امکان درک 

ها را برای ترین فعالیتدهی افکار و احساسات، مناسبدهد تا با سازمانهایش را میتوانمندی

. (2015، 3رسیدن به نتایج مطلوب، شناسایی و انتخاب کند )قربانی و واتسون و فیاض و چن

ها با گذشته است. این عامل خودشناسی، آگاهی به تجارب کنونی و مرتبط ساختن آن

ها سبب پشیمانی نمایانگر توانایی خودآگاهانه در مهار خشم و اجتناب از اموری است که بعد

افراد خودآگاه که از (. 1393شود )امیدبیکی و خلیلی و غالمعلی لواسانی وقربانی، می

های مراقبت از خود، در مواجهه توانند با اتخاذ شیوهآگاهی دارند و مینیازهای درونی خود

های بیرونی موفق عمل کنند و قادرند بین ابعاد مختلف زندگی خویش تعادل برقرار با چالش

های زندگی روزمره بپردازند؛ و رضایت مطلوبی ی مؤثر با چالشکرده، بدین ترتیب به مقابله

ی دوست داشتن و مهرورزیدن ادگی تجربه نمایند. چراکه الزمهرا از زندگی فردی و خانو

به دیگران دوست داشتن خویش است. برعکس، افرادی که تصویر مثبت و روشنی از خود 
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توانند با بدن خود ارتباط مناسبی برقرار کنند، مشکالت متفاوت فردی و نداشته و نمی

بررسی آثار  (.1400، وعسگریسلحشوری، فیاض کنند )جعفری، اجتماعی را تجربه می

جای مانده از مفاخر علم و ادب و فالسفه نیز بیانگر توجه ویژه این بزرگان به بحث به

مثال موالنا سعی داشت با کمک اشعار عنوانباشد. بهخودآگاهی و ضرورت ارتقاء آن می

ها و ی شناخت خود و توجه به ظرفیتصورت استعاری آگاهی افراد را در زمینهخود به

ی پذیرش و شناخت خود، کنترل بیشتری های خویش ارتقاء دهد؛ تا افراد در نتیجهتوانایی

همچنین در مطالعات خارج از ایران (. 1400بر هیجانات خود داشته باشند )اصالحی فرشمی، 

یا آیا ذهن آگاهی "عنوان شش از یک، نیمی از ده دیگر در تحقیقی بهبر روی ذهن آگاهی 

دهد ها نشان میبخشد؟ یافتهفردی به عملکرد روابط میسی هر یک ارزش منحصربهو قدرشنا

طور حال متمایزی هستند که بههای مرتبط اما درعینکه قدردانی و ذهن آگاهی سازه

در همچنین (. 2020، 1کنند )هوگان و گوردونفردی به عملکرد رابطه کمک میمنحصربه

ای بین ذهن آگاهی و خوشبختی عنوان واسطهنفس بهتتحقیقی با عنوان ثبات عاطفی و عز

سازی معادالت نتایج مدل شرکت کردند.دانشجوی کارشناسی از دانشگاهی در هند  302که 

نفس با خوشبختی گری ثبات عاطفی و عزتساختاری نشان داد که ذهن آگاهی با واسطه

گاهی و خوشبختی را واسطه طور کامل رابطه ذهن آنفس بهثبات عاطفی و عزت همراه است.

نفس را واسطه عالوه بر این، ثبات عاطفی تا حدی رابطه ذهن آگاهی و عزت دهد.قرار می

نفس با روند رابطه ذهن نتایج این مطالعه چگونگی ارتباط ثبات عاطفی و عزت قرار داد.

ن مهارت، اهمیت ای (.2019، 2کند )باجاج، گاپتا و سنگاپتاآگاهی و خوشبختی را روشن می

 دهد.ی تعارضات زناشویی نشان میها را به حوزهضرورت ورود آن

و  3همچنین در ارتباط با اثر افزایش هوش هیجانی بر کاهش تعارضات زناشویی مایر

( با کاربرد ابزاری دریافتند که ابعاد مهم هوش هیجانی، اطمینان به خود، 2000همکاران )

بینی و تعادل هیجانی است. افراد دارای هوش هیجانی باال خودکنترلی و خودانگیزی خوش

پذیر هستند، عواطف خود را ها معنادار است و اصولی و مسئولیتباالیی دارند، زندگی آن
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کنند، قانع و نسبت به دیگران حساس و مراقب هستند، زندگی هیجانی راز میدرستی اببه

پذیرند )اِوانس و پربار و متعادلی دارند، خودانگیخته و با نشاط هستند و تجارب جدید را می

ها، ای از مهارتهوش هیجانی دسته 2ان-(. از دیدگاه بار2020، 1هوگس و استپتووارن

شود که موفقیت فرد را در مقابله با فشارها یر شناختی را شامل میهای غاستعدادها و توانایی

دهد؛ بنابراین هوش هیجانی از عوامل مهم در تعیین موفقیت های محیطی افزایش میو استرس

، 3فرد در زندگی است )تاالریکو و وارون و بانکس و برگر و پیوالیزر و مدینا ریورا و مترو

ه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی نتایج نشان داد، بین (. از طرفی در بررسی رابط2013

داری برقرار هست هوش هیجانی و رضایت زناشویی معلمان متأهل ایالت آنامبرا رابطه معنی

منظور کسب آگاهی از تأثیر هوش اجتماعی، هوش هیجانی و (. همچنین به2020، 4)آنیامِن

گراالی هند، نتایج نشان داد هوش رضایت جنسی بر سازگاری زناشویی زنان شاغل در 

توجهی بر سازگاری زناشویی زنان شاغل دارد. اگرچه اجتماعی و رضایت جنسی تأثیر قابل

توجه نبود ولی هوش هیجانی در کنار تأثیر مستقیم هوش هیجانی بر سازگاری زناشویی قابل

یی دارد توجهی بر سازگاری زناشوهوش اجتماعی و رضایت جنسی تأثیر مستقیم قابل

(. در مطالعه دیگری نقش میانجی هوش هیجانی و سازگاری 2020، 5)آبیالش و نیالکاندان

زناشویی در رابطه بین ذهن آگاهی در ازدواج و بهزیستی ذهنی بررسی شد که نتایج تحلیل 

طور کامل رابطه بین ذهن آگاهی و بهزیستی ذهنی را مسیر نشان داد که هوش هیجانی به

نماید. ضمن اینکه هوش هیجانی و سازگاری زناشویی در کنار هم تا حدی یگری ممیانجی

درصد  51گری نمودند و مدل رابطه بین ذهن آگاهی در ازدواج و بهزیستی ذهنی را واسطه

(. با توجه به مطالعات 2020، 6از واریانس کل بهزیستی ذهنی را توجیه نمود )اِروز و دنیز

امل مهم خودشناسی، عشق و هوش هیجانی در کاهش شده و بررسی هریک از عوانجام

بینی عنوان پیشتعارضات زناشویی به این خاطر که این عوامل مهم در هیچ پژوهشی با هم به
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کننده کاهش تعارضات زناشویی بررسی نشده است، در این پژوهش به بررسی هر سه عامل 

های آموزشی با پیشنهاد پروتکل بین تعارضات زناشویی پرداخته شد تا نهایتاًعنوان پیشبه

قدم بتوان برای کاهش بههایی قدمهای علمی دقیق و آموزشمناسب با توجه به تبیین

ها و سؤال تعارضات و ارتقاء سالمتی فرد و جامعه قدم مهمی برداشته شود؛ بنابراین فرضیه

عشق با  (2( خودشناسی با تعارضات زناشویی رابطه منفی دارد، 1پژوهش اینست که: 

( هوش هیجانی با تعارضات زناشویی رابطه منفی دارد 3تعارضات زناشویی رابطه منفی دارد، 

و پرسش پژوهش اینست که کدام یک از متغیرهای عشق، خودشناسی و هوش هیجانی 

 بینی کاهش تعارضات زناشویی دارد؟قدرت بیشتری در پیش

 1روش

ی زوجین آماری پژوهش حاضر را کلیهجامعه . باشدحاضر از نوع همبستگی می پژوهش

در  1400کننده به مراکز مشاوره شهر تهران که در سال درگیر تعارضات زناشویی مراجعه

شناسی مدل یابی معادالت ساختاری تعیین دهد. در روشکنند تشکیل میاین شهر زندگی می

ری شده، تعیین شود گیمشاهده به ازای هر متغیر اندازه 15تا  5تواند بین حجم نمونه می

تعداد متغیرهای  q؛ که در آن  > 5q15q < n(؛ یعنی طبق این فرمول 1393)هومن، 

حجم نمونه است. با توجه به اینکه  n  ها )سؤاالت( پرسشنامه و شده یا تعداد گویهمشاهده

 250شد که با احتساب ریزش  234د نمونه ضرب شد و تعدا 13بود که در  18ها تعداد مؤلفه

مرد( طور تصادفی  133زن و  115نفر ) 248در نظر گرفته شد. در این پژوهش نهایتاً نمونه 

معیار ورود انتخاب شدند. ای گیری خوشهگانه شهر تهران با استفاده از نمونه 22از مناطق 

هایی بودند که برای مشکل تعارضات زناشویی به مراکز مشاوره مراجعه کرده باشند، زوج

همچنین برای تعمیم دهی بیشتر نتیجه پژوهش محدودیتی در قالب سن، تحصیالت وجود 

شد. های خام از آمار توصیفی و استنباطی استفاده نداشت. برای بررسی و تحلیل آماری داده

ها و همچنین جداول های گرایش مرکزی و پراکندگیاز آمار توصیفی برای محاسبۀ شاخص

های ها از آزمونمنظور تعیین توزیع دادهشده استفاده شد. بهآوریهای جمعمربوط به داده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Method 
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ها از اسمیرنوف و شاپیرو ویلک بهره گرفته شد. با توجه به اینکه داده -کولموگروف

های ناپارامتریک همچون نرمالی برخوردار بودند بر همین اساس از آزمون های غیرتوزیع

آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین رابطه میان متغیرها بهره گرفته شد و با استفاده از 

آوری اطالعات متغیر ابزار جمعگام به سؤال پژوهش پاسخ داده شد. بهرگرسیون گام

(، خودشناسی، پرسشنامه قربانی و 1396و همکاران )تعارضات زناشویی پرسشنامه ثنایی 

(، هوش هیجانی، پرسشنامه سیبریا 1986(، عشق، پرسشنامه استرنبرگ )2008همکاران )

 ( بود.1380شرینگ )منصوری، 

: ثنایی ذاکر و براتی با هدف سنجیدن هفت بعد اصلی 1پرسشنامه تعارضات زناشویی

پرسش بوده است که  42کردند. پرسشنامه شامل تعارضات زوجین این پرسشنامه را تدوین 

نمره بدهد و دارای هفت مؤلفه: کاهش همکاری، کاهش  5تا  1فرد باید به هر عبارت از 

ی جنسی، افزایش واکنش هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزند، افزایش رابطه فردی رابطه

دوستان، جداکردن با خویشاوندان خود، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و 

(. در ایران آلفای کرونباخ برای کل 1379باشد. )براتی و باقر زاده، امور مالی از یکدیگر می

های پرسشنامه تعارضات زناشویی ( و نمرات تمامی مؤلفه1380بود. )دهقان،  71/0پرسشنامه 

داشتند. . همبستگی معناداری /01با نمره کل تعارض زناشویی در سطح  82/0تا  0 /31از 

 (.1385)خزایی، 

: مقیاس خودشناسی انسجامی توسط قربانی و همکاران 2مقیاس خودشناس انسجامی

ای درجه 5در طیف لیکرت  ماده و پاسخ 12این مقیاس شامل  شده است.( ساخته2008)

اند از: )عمدتاً نادرست تا عمدتاً درست( است و دارای سه زیرمقیاس است که عبارت

نمره باال در این مقیاس با  تأملی، خودشناسی تجربی و خودشناسی انسجامی.خودشناسی 

ها در هر دو فرهنگ همراه های رفتاری وابسته به خودشناسی در دگرسنجیارزیابی ویژگی

 81/0بوده است. در ایران آلفای کرونباخ  80/0بوده است و میانگین ضرایب آلفای کرونباخ 

مالک، افتراقی و افزایشی مقیاس نیز در این مطالعه مورد تأیید اعتبار همگرا، آمد و دستبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Marital Conflict Questionnaire 

2. Integrative Self-knowledge Scale 
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نیز آلفای کرونباخ مقیاس  2010(. همچنین در سال 2008قرار گرفت. )قربانی و همکاران، 

 (.2010، 1گزارش شده است. )قربانی، کانینگهم و واتسن 79/0

مقیاس  برای سنجش عشق 1997در سال  3استرنبرگ: 2گسترنبراعشق مثلثی س مقیا

عبارت است که فرد باید به هر  45را ساخت. این پرسشنامه دارای  عشق مثلثی استرنبرگ

نمره بدهد با سه زیرمقیاس صمیمیت، شور و شوق )شهوت( و تصمیم/تعهد  9تا  1عبارت از 

س از ین مقیاامحاسبه پایایی ای برو در نهایت هشت نوع مختلف عشق شناخته شود، وی 

خ نباوکری لفاآکه ضریب ن داد نتایج نشاد. کرده ستفاانی دروضریب همسانی روش 

گرفته ار سی قرربررد نیز موان یردر این پرسشنامه اپایایی و یی بود. روا 97/0بر با اپرسشنامه بر

 80/0، تعهد 93/0، عشق 90/0ی صمیمیت مولفههاای برخ نباوکری لفاآضریب و ست ا

 (.1385و حق شناس،  )حفاظی طرقبه و فیروزآبادی آمد.دستبه

 5پرسشنامه هوش هیجانی اولین بار توسط شرینگ :4پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

سؤال است؛ اما بعداً این پرسشنامه توسط  70طراحی شد. این پرسشنامه دارای  1995در سال 

سؤال شده است؛  33منصوری موردبررسی قرار گرفت که بعد از هنجار شدن در ایران، شامل 

زیرمقیاس است:  5گردد و دارای گذاری میای نمرهدرجه 5که بر روی طیف لیکرت 

های اجتماعی خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی یا همدلی و مهارتخودانگیزی، خودآگاهی، 

باشد. این پرسشنامه در ایران هنجاریابی شد و میزان همسانی درونی این آزمون به روش می

آمد و در بررسی روایی سازه این آزمون، بر اساس اطالعات دستبه 85/0آلفای کرنباخ 

( و همچنین میزان 1380)منصوری،  گزارش شد. 63/0آمده میزان همبستگی دستبه

 (.1382به دست آمد. )اسدی،  84/0همبستگی درونی آزمون به روش آلفای کرونباخ 

 هایافته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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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 (n=248فراوانی مطلق و نسبی وضعیت جنسیت داوطلبین تحقیق ) .1جدول 

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

 فراوانی درصدی شدهفراوانی مشاهده هاگروه متغیر موردبررسی

 های سنیگروه

 4/2 6 سال 20زیر 

 9/33 84 سال 30-20

 8/25 64 سال 40-31

 2/22 55 سال 41-50

 7/11 29 سال 51-60

 4 10 سال 60باالی 
 100 248 مجموع 

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

 فراوانی درصدی شدهفراوانی مشاهده هاگروه متغیر موردبررسی

 سطوح تحصیالتی

 9/14 37 زیر دیپلم

 6/45 113 دیپلم

 7/15 39 دیپلمفوق

 2/20 50 لیسانس

 6/3 9 لیسانس و باالترفوق

 100 248 مجموع 

فراوانی مطلق و نسبی نمونه از نظر جنسیت، گروه سنی و مقاطع  3و  2و  1با توجه به جدول 

 تحصیلی گزارش شده است.

 تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش .4جدول 

 بیشینه کمینه انحراف معیار مُد میانه میانگین متغیرهای پژوهش

 4 0 2/1 4 3 7/2 خودشناسی

 فراوانی درصدی شدهفراوانی مشاهده هاگروه متغیر موردبررسی

 جنسیت
 6/53 133 مرد

 4/46 115 زن

 100 248 مجموع 
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 7/8 1 2 8 9/6 1/6 عشق

 5 1 1/1 3 7/3 5/3 هوش هیجانی

 5 1 1/1 3 2 3/2 تعارضات زناشویی

گردد که در مطالعه حاضر گزارش شده است روشن می 4مطابق با نتایجی که در جدول  

متغیرهای پژوهش در بین داوطلبین تحقیق از وضعیت نسبتاً مطلوبی )متناظر با میانگین 

 باشد.برآورد شده(، برخوردار می
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 ضریب همبستگی بین متغیرها .5جدول 

 آماریهای شاخص بینمتغیر پیش متغیر مالک

تعارضات 

 زناشویی

 تعداد نمونه سطح معناداری ضریب همبستگی 

 <001/0 -68/0 عشق

 <001/0 -49/0 خودشناسی 248

 <001/0 -58/0 هوش هیجانی

ضرایب همبستگی عشق، خودشناسی و هوش هیجانی را با تعارضات زناشویی  5جدول 

شود، ضرایب همبستگی میان میمشاهده  5طور که در جدول دهد. همانزوجین نشان می

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، 

 شود.پژوهش تأیید می 3و  2و  1بنابراین فرضیه 

 گام بر روی متغیرهای پژوهشبهرگرسیون به شیوه گام نتایج حاصل از. 6جدول 

 R 2R F Beta T P بینپیش بینیمرحله پیش

 001/0 97/13 -65/0 33/195 44/0 66/0 عشق 1

2 
 عشق

 خودشناسی
72/0 53/0 70/140 

51/0- 

33/0- 

88/10 

00/7 

001/0 

001/0 

3 

 عشق

 خودشناسی

 هوش هیجانی

73/0 54/0 49/96 

50/0- 

27/0- 

11/0- 

44/10 

96/4 

08/2 

001/0 

001/0 

008/0 

گام استفاده شد. نتایج بهمنظور پاسخ به پرسش پژوهش از تحلیل رگرسیون به روش گامبه

حاکی از آن است که در نمره  6های جدول نشان داده شده است. یافته 6حاصل در جدول 

کل مقیاس تعارضات زناشویی به ترتیب متغیرهای عشق، خودشناسی، هوش هیجانی از 

دیگر نتایج نشان داد که در عبارتباالتری برخوردار هستند؛ بهبینی معنادارتر و قدرت پیش

کند و زمانی درصد واریانس تعارضات زناشویی را تبیین می 44تنهایی گام اول متغیر عشق به

درصد و در گام سوم با ورود  53شود، ضریب باال به که متغیر خودشناسی وارد معادله می
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رسد؛ بنابراین عشق، خودشناسی و هوش رصد مید 54متغیر هوش هیجانی این ضریب به 

 کند.درصد از واریانس تعارضات زناشویی را تبیین می 54هیجانی جمعاً 

 گیریبحث و نتیجه

در این پژوهش تأثیر خودشناسی، عشق، هوش هیجانی بر تعارضات زناشویی موردبررسی 

عشق و هوش هیجانی قرار گرفت و نتایج نشان دادند که ضریب همبستگی بین خودشناسی، 

با تعارضات زناشویی رابطه معکوس و معنادار دارد، بدین معنی که با افزایش سه متغیر 

کند و به ترتیب متغیر خودشناسی، عشق و هوش هیجانی، تعارضات زناشویی کاهش پیدا می

 عشق و خودشناسی و هوش هیجانی بیشترین تأثیر را بر کاهش تعارضات زناشویی دارد.

(، باجاج و گوپتا و سنگوپتا 2020های هاگان و گوردون )پژوهشای پژوهش با هیافته

(، 2020(، آنیامن )2020(، آبیالش و نیکالندان )2015امیدبیکی و همکاران )(، 2019)

(، کمینت و گاندای سرکو و بوگاال کارورا و ریج بوتال و گومز کانترنا 2021کاسپ برگز )

 ( همسواست.2020)(، حاجیان و نائینیان 2020)

دهد، افرادی که از خودشناسی باالیی برخوردار هستند، توانایی مطالعات نشان می 

ها العمل نشان ندادن( آنای خود دارند )عکسبیشتری برای کنترل افکار و اعمال تکانه

یافته ها کاهشدهند، بنابراین رفتارهای منفی در روابط آنتر به محیط خود پاسخ میآگاهانه

کنند. همچنین توانایی تحلیل تجارب تری را تجربه میبخشو درنهایت روابط رضایت

های کنش و واکنش، موجب توانمندی هر چه بیشتر گذشته، استفاده و انسجام آن در طرح

شود و ذهن آگاهی و خودشناسی منسجم افراد در حل تعارضات زندگی زناشویی می

های عادتی ها و واکنشرای داشتن ذهنی منعطف و آزاد از هرگونه کنشتوانند به افراد بمی

(. همچنین 2015نامناسب در جهت خلق روابطی سالم کمک کنند )قربانی و همکاران، 

تواند با واسطه بهبود حرمت خود موجب افزایش رضایت زناشویی خودشناسی منسجم می

وشش در جهت فهم هیجانات، رفتارها، شود. با توجه به اینکه خودشناسی منسجم آگاهی و ک

مراتب مفیدتر شود، مهارتی بههای بدنی را شامل میعملکردهای عقالنی، خلقیات و حالت

عنوان تنها بعدی هوش هیجانی است و ارتباط آن با رضایت تر از خودآگاهی بهو کامل
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دواج نشان های زوجین را قبل و بعد از اززناشویی زوجین، ضرورت ورود آن به آموزش

 (.2015دهد )امیدبیکی و همکاران، می

تواند هوش هیجانی را باال ببرد و عمالً در کاهش ذهن آگاهی و خودشناسی می

تعارضات زناشویی تأثیرگذار خواهد بود و افرادی که آگاهی هیجانی بیشتری را گزارش 

بیشتر در ازدواج و روابط ها و همدلی اند، توانایی بیشتری در نظم دهی هیجانات، بیان آنداده

دهند جنسی خود داشتند، در نتیجه رضایت زندگی زناشویی باالتری را گزارش می

 (.2020و اروز و دنیز،  2015)امیدبیکی و همکاران، 

دهد که به یکدیگر همچنین در زندگی زناشویی نزدیکی بین دو نفر زمانی رخ می

های ذاتی انسان تعاملی نهایتاً تکامل ویژگی پاسخگو باشند و خود را فاش کنند و با فرایند

گیرد و عشق گیری ذاتی، دلبستگی و مراقبت از خود صورت میازجمله پیوند زدن، جفت

تلفیق صمیمیت، اشتیاق و تعهد است و روندی برای کشف معنا در زندگی و رشد فردی و 

و اشتیاق افزایش  ( و با طول مدت ازدواج مؤلفه صمیمیت2015اجتماعی است )کوردوتیس، 

(. با توجه به اهمیت اثر سائق در فرمول یادگیری 2020یابد )مولکو و لیمبو و آناکاکا، می

گردد، نوعی به سائق جنسی برمی(، مؤلفه شوق و اشتیاق که به2017، 1هال )السون و هرگنهان

د برساند ی زناشویی سوترین عوامل در جهت تداوم رابطهعنوان یکی از مهمتواند بهمی

( و زمانی که افراد با افزایش خودشناسی، عشق و هوش هیجانی در رابطه 1398)صادقی، 

نوعی غریزه یا سائق جنسی ست( را با توانند با آگاهی میل و شوق )که بهقرار بگیرند، می

تنها کمتر مدیریت خود، افزایش دهند و شور و هیجان رابطه با گذشت طول مدت ازدواج نه

ازدواج یا حداقل زندگی مشترک با شریک، که بیشتر نیز خواهد شد، به عبارتی نشود بل

رساند )دیلون، شده از یک استراتژی تکاملی پایدار، سازگاری را به حداکثر میتشکیل

ترین عامل در کاهش تعارضات زناشویی فاکتور مهمکه در این پژوهش نیز طوری(. به2015

گردد که تحقیقات مطالعه شده بعاد آن به سائق جنسی برمیترین اعشق است که یکی از مهم

 کند.از این یافته حمایت می
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که در بررسی عوامل کاهش تعارضات زناشویی سه متغیر خودشناسی، با توجه به این

عنوان عوامل رشد روانی و فردیت در نظر گرفته شد زیرا این عوامل عشق و هوش هیجانی به

کند تا فرد به یکپارچگی و صلح درونی دست افتگی کمک میبه رشد درونی و فردیت ی

تر خواهد بود، هایش موفقیابد و هر چه تعارضات خودش با خودش کمتر باشد، در رابطه

نتایج این پژوهش با چهار رویکرد بوئن، یونگ و اریکسون و استرنبرگ و درنهایت با رشد 

ی ماوراء طبیعی قابل تبیین است عنوان موجودو ارتقاء انرژی زندگانی در انسان به

صورت که با توجه به نظریه بوئن، زن و مردی که سطح تمایزیافتگی پایینی داشته باشند بدین

رود بلوغ عاطفی کمتری را دارا و ظرفیت محدود برای کنند، انتظار میزمانی که ازدواج می

که هر دو نفر برای پایداری شود صمیمیت و یکی شدن داشته باشند. این مسئله نیازمند این می

های زناشویی شان را قربانی ازدواج کنند. در مقابل در نظامازدواجشان رشد و خود رهبری

تر ای صمیمانهدهند که نقشی نرمش پذیر تر، رابطهتمایزیافته، همسران به یکدیگر اجازه می

ی را تجربه کنند. های عاطفی کمترداشته باشند و تفاوت عقاید یکدیگر را تحمل و واکنش

که مشکالت کمتری داشته باشند در پاسخ به عواطف دیگران آرامش به سخن دیگر برای این

در یونگ (. همچنین با توجه به رویکرد 1385، نجفلویی 1988خود را حفظ کنند )بوئن 

فرایند تفرد پس از شناخت کهن الگوهای پرسونا، سایه )خودشناسی و هوش هیجانی( باید 

عنوان یک ای متضاد شخصیت از جمله آنیما و آنیموس )شناخت و تجربه عشق بههجنبه

ترین مرحله در فرایند تفرد و تحقق خود است، زیرا فرافکنی( به تعادل برسند که مشکل

های عاطفی هر دو جنس، منابع ی ماست. پذیرفتن ویژگیبیانگر بیشترین تغییر در خود انگاره

ی کند و به عقیدهعنوان رهایی نهایی از تأثیرات والدین، خدمت میگشاید و بهخالقیت را می

کند و تمایل بیشتری های والدین عمل میفروید، فرد با احیای تضاد ادیپوس کمتر به فرافکنی

 (.2013، 1و شولتز و شولتز 1391برای برقراری ارتباط دارد. )کاظمیان، 

دهد نیز قابل تبیین است و نشان می همچنین این پژوهش عمالً با مراحل رشد اریکسون

که یکی از عوامل مهم تعارضات زناشویی به عبارتی تثبیت و یا ماندن در مراحل رشد 

تواند کودکی ست که با کمک گرفتن از افزایش خودشناسی، عشق و هوش هیجانی فرد می
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یجاد به هویت خود دست یابد و نهایتاً کاهش تعارضات فردی و تعارضات زناشویی را ا

سالگی  6تا  3سالگی،  3تا  2سالگی،  1که در مراحل رشد اریکسون از طوریخواهد کرد. به

سالگی به ترتیب نیروی اعتماد، نیروی استقالل،  35تا  18سالگی و  18تا  11سالگی،  11تا  6و 

نفس و شایستگی، وفاداری )تعهد( و صمیمیت )عشق( بایستی ایجاد عزت-هویت جنسی 

د به مراحل رشدی باالتر دست یابد، اما اکثر افراد به دلیل عدم آگاهی در شناخت شود تا فر

های والدین در سنین کودکی و به دلیل عدم آموزش خود و ماهیت عشق به دلیل درگیری

به بعد که به  55سالگی و  55تا  35ی نوجوانی و جوانی به نیروی مراحل بعد یعنی در دوره

ی خصوص در حوزهخرد را برای افراد به همراه خواهد داشت بهترتیب نیروی زایندگی و 

رساند و رابطه، کمتر خواهند رسید زیرا که خرد، انسان را به مرحله صلح و یکپارچگی می

برد، زیرا شد را از بین میتعارضاتش با خودش را که در ابتدا موجب اضطراب و بیماری می

کند و او فرد در مدیریت هیجاناتش کمک می درستی بهخودشناسی، تجربه و فهم عشق به

کند و تعارضات زناشویی را به همین شکل کم گونه درک میهنر زندگی کردن را این

ای کنندهدهد که این سه نقش تعیینکه نتایج آماری این تحقیق هم نشان میطوریکند بهمی

ی فروید این ه در نظریهدر واریانس تعارضات زناشویی دارند. همچنین الزم به ذکر است ک

ی یونگ مراحل رشد انرژی زندگی در مراحل رشد انرژی لیبیدو )جنسی( و یا در نظریه

ای دارند که اگر به ی اریکسون، وظیفهوجود انسان است که در هر مرحله با توجه به نظریه

یت انجام نرسد در مراحل رشد بعدی فرد دچار بحران در رشد خود خواهد شد و تحقق فرد

، شولتز 9613، 1ساز خواهد شد. )پاپالیا و وندکاس و دوسکینفلدمنو هویت و... در او مشکل

نوعی همان انرژی زندگانی ست های درونی روان انسان به(. از طرفی جنبه2013و شولتز، 

که ماهیتاً از سنخ و جنس انرژی جنسی نیست، بلکه فقط صورتی از انرژی است، اما 

های جنسی جریان پیدا کند، قدرتش را در مرکز جنسی خود تجربه کرده امکه در اندهنگامی

که همان انرژی در مرکز توان آن را به فرم انرژی جنسی احساسی تجربه کرد. هنگامیو می

شود و احساسات و عواطف تجربه شود، به شکل عشق )عشق هورمونی( احساس می

ود، به شکل بصیرت و آگاهی )عشق ارادی که انرژی در مرکز تفکر و منطق تجربه شهنگامی
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شود. در اصل این های درونی تجربه میو نیروی خرد( و یا کشف و شهود و دریافت

های های مختلف همان انرژی زندگانی واحد هستند که به طرق متفاوت در قسمتصورت

 (.1391، 1شوند. )دی آنجلیسمختلف وجود انسان تجربه و احساس می

ه به نظریه عشق استرنبرگ که برای ایجاد عشق کامل نیاز به سه مؤلفه همچنین با توج

یابیم که با افزایش شور و اشتیاق، صمیمیت و تعهد هست که در پژوهش حاضر درمی

خودشناسی و افزایش هوش هیجانی و شناخت عشق با هدف تغییر سطح انرژی )به این دلیل 

وفاداری و ایجاد تعهد در مراحل رشد که آگاهی از جنس انرژی است( و افزایش نیروی 

در روابط تواند روانی جسمی اریکسون که محصول کسب هویت یا فردیت است، فرد می

خود، عشق کامل را با دیگری تجربه کند که این پیامد خود، موجب کاهش تعارضات 

یکی کننده دارند زناشویی خواهد شد به این دلیل که برای کسب هویت سه چیز نقش تعیین

ترین عامل داشتن هویت جنسی انتخاب شغل، دوم انتخاب نظام ارزشی واقعی و سوم و مهم

درستی و افزایش ی عشق بهبخش است که با خودشناسی و تجربهی جنسی رضایتیا رابطه

 شود.هوش هیجانی محقق می

نجر های پیش از ازدواج که مبتنی بر مدل تحکیم ازدواج هستند، مکه آموزشازآنجایی

(، بنابراین 1399)رستمی، نوابی نژاد و فرزاد، ) شوندهای ازدواج میبه کاهش الگوها و آسیب

قدم بههای آموزشی خاصی را قدمتوان پروتکلهای این پژوهش میبا کمک گرفتن از یافته

ی سالم، ضمن تدوین کرد تا بتوان با کاهش تعارضات بین زوجین و پدید آوردن یک رابطه

ای محیطی مناسب برای رشد فردی زن و مرد، محیطی برای پرورش فرزندان و جامعهایجاد 

 درمانی ارائه داد.ای را در روانسالم را برای همگان انتظار داشت و راهکارهای گسترده

 منابع
بینی تعارضات زناشویی (. مدل معادالت ساختاری پیش1396آرین فر، نیره؛ پورشهریاری، مه سیما )

های عشق های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و متغیر میانجی سبکوارهطرحبر اساس 

 .134-107(، 29)8، درمانی )فرهنگ مشاوره(فرهنگ مشاوره و روانورزی، 
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(. بررسی رابطه بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سالمت روانی 1382اسدی، جوانشیر )

عمومی، دانشگاه  شناسیروانناسی ارشد نامه کارشخودرو، پایانکارکنان شرکت ایران

 عالمه طباطبائی تهران.

، شناختیفصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره(. جامی و مشکل عشق. 1390اسکندری، بهاءالدین )

(24)7 ،37-68. 

اصغر؛ ابوالمعالی الحسینی، خدیجه؛ خلعتبری، جواد اصالحی فرشمی، فاطمه؛ اصغرنژاد فرید، علی

های مثنوی معنوی بر ابعاد سرمایه ی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر استعاره(. اثربخش1400)

درمانی، دانشگاه شناختی، در دانشجویان دختر افسرده. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روانروان

 .204-171، 11( 46عالمه طباطبائی، )

 تهران: داوران.اکبر سیف، ، علیهای یادگیرینظریه(. 1396السون، متیواچ. هرگنهان، بی.آر )

ی ذهن آگاهی (. رابطه1393بیکی، مهسا؛ خلیلی، شیوا؛ غالمعلی لواسانی، مسعود؛ قربانی، نیما )امید

 .327-341(، 18) 3، شناسیروانو خودشناسی منسجم با رضایتمندی زناشویی، 

ق در های عشق: چالش عشمالک تغییر(. 1400بابایی فرد، اسداله؛ طهماسبی نادری چگنی، محمد )

 .58-47، 4(14. )مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسیرویارویی با مدرنیته. 

نامه (. تأثیر تعارضات زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر، پایان1379براتی باقرزاده، طاهره )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رودهن.

رشد و تحول  شناسیروان(. 1396پالیا، دایان ای؛ وندکاس الدز، سالی؛ داسکینفلدمن، روت )پا
، داوود عرب قهقهستانی، هامایاک آوادیس یانس، حمیدرضا سهرابی، فروزنده انسان

 داورپناه، افسانه حیات روشنایی، سیامک نقشبندی، تهران، رشد.

های سنجش خانواده و مقیاس(. 1396هومن، عباس ) ثنایی، باقر؛ عالقمند، ستیال؛ فالحتی، شهره؛
 .242، تهران، بعثت، ازدواج

(. تدوین مفهومی 1400جعفری، نرگس؛ سلحشوری، احمد؛ فیاض، ایراندخت؛ عسگری، محمد )

فصلنامه فرهنگ مشاوره و های شهید مطهری )ره(. الگذوی خودآگاهی مبتنی بر اندیشه

 .24-1، 12(48. )درمانیروان

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/2118/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/2118/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c
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ی عشق استرنبرگ و رضایت زناشویی، با هدف داشتن (. بررسی رابطه1396) حشمتی موالیی، نفیسه

کنفرانس  ساله حاضر در شهر تهران با فرهنگ ایرانی. 40-20در زندگی، در زنان متأهل 
 .8-1(، 1، )بین المللی فرهنگ آسیب شناسی روانی و تربیت

های عشق (. بررسی رابطه بین مؤلفه1385شناس، حسن )حفازی طرقبه، میترا؛ فیروزآبادی، علی؛ حق

 .109-99، 54(16نامه، )و رضایت زناشویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پایان

انشگاه (. بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی با تعارضات زناشویی دانشجویان د1385خزایی، مهدی )

 نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه خاتم.تهران، پایان

کننده برای (. مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طالق با زنان مراجعه1380دهقان، فاطمه )

 معلم تهران.نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تربیتمشاوره زناشویی، پایان

 ، ابراهیمی، تهران، نسل نو اندیش.ی عشقزهایی دربارهرا(. 1391دی آنجلیس، باربارا )

های پیش از (. اثربخشی آموزش مهارت1399رستمی، مهدی؛ نوابی نژاد، شکوه؛ فرزاد، ولی اله )

های زوج ( بر الگوها و آسیبSYMBISازدواج مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع )

 .53-35، 1(1نامزد. خانواده درمانی کاربردی، )

 (.1398سید حسین؛ جزایری، رضوان السادات؛ احمدی، سید احمد؛ و اعتمادی، عذرا )رضوی، 

سازی پیش از ازدواج بر اساس مدل اولسون و بسته مشاوره پیش از مقایسه تأثیر برنامه آماده

 .195-181، 15(58ازدواج بومی بر مشکالت دوران عقد زوجین. فصلنامه خانواده پژوهی، )

 ، یحیی سید محمدی، تهران، ویرایش.های شخصیتنظریه(. 2013، سیدنی آلن )شولتز، دوان؛ شولتز

خواهد: فرمولی برای عشق با استفاده از کاملترین فرمول (. عشق آموزش می1398صادقی، ایران )

 یادگیری کالرک هال، تهران، وانیا.

دو فروم و مولوی.  (. تأثیر عشق برسالمت معنوی نزد1394عبد الرحیمی، محمد؛ فعالی، محمدتقی )
 .105-73(، 18)9، پژوهشی ادیان -فصلنامه علمی

-(. طراحی مدل فرا1393آبادی، علی )زاده پزشکی، رضا؛ مروتی شریفعرب، سید محمد؛ ابراهیم
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22-1. 

https://www.sid.ir/Fa/Seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=289808&year=&PDF=
https://www.sid.ir/Fa/Seminar/SeminarList.aspx?ID=1056
https://www.sid.ir/Fa/Seminar/SeminarList.aspx?ID=1056
https://www.sid.ir/Fa/Seminar/SeminarList.aspx?ID=1056
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 .131-146(، 9) 31، شناختیهای روانها و مدلروشتعارض زناشویی و رضایت زناشویی، 

شکنی در روابط زناشویی بر اساس سطح بینی میزان احتمال پیمان(. پیش1398گودرزی، محمود )
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2103-2118. 
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