
هوش هیجانی و روابط زناشویی

هوش هیجانی به سه دسته توانایی ذهنی اشاره دارد که یک دسته آن، توانایی هاي بسیار واژه جامع
اساسی است که دربرگیرنده ادراك و تشخیص عواطف خود و دیگران می باشد، به عبارت 
دیگر، افرادي که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند، می دانند که خود یا دیگران در یک لحظه 

بنابراین قادرند به دقت عواطف گوناگون و . حالت هیجانی به سر می برندخاص، در چه نوع 
ش توانایی هاي هو. متفاوتی همچون خشم، ترس، احساس گناه و عشق را از هم تشخیص دهند

: هیجانی بطور کلی عبارتند از

توانایی دریافت و تشخیص دقیق عواطف خود و دیگران ) 1
ه عواطفتوانایی استدالل کردن راجع ب) 2
توانایی اداره و تنظیم موثر عواطف ) 3

این توانایی هاي سه گانه، ظاهرا عوامل اساسی تشکیل دهنده یک زمینه غنی عاطفی براي داشتن 
. یک زندگی زناشویی سعادتمندانه محسوب می شوند

ادراك هیجانی و روابط زوجین 
ی و روابط زناشویی صورت گرفته تاکنون تحقیقات زیادي در زمینه ادراك عاطف1995از سال 

:که نتایج آن به شرح زیر است
. ازدواج و زندگی زناشویی یک بافت سرشار از عاطفه می باشد) 1
در ازدواج هایی که زوجین با یکدیگر در تعارض و تضاد باشند، برانگیختگی هاي هیجانی ) 2

الفات بین زوجین به دلیل به عبارت دیگر، بیشتر تعارض ها و اخت. زیادتري دیده می شود
. برانگیختگی هاي هیجانی صورت می گیرد

. افراد در توانایی دریافت و تشخیص دقیق عواطف خود و دیگران با یکدیگر تفاوت دارند) 3
مثال بعضی از زوج ها آشکارا نسبت به عالئم هیجانی همسرشان بی توجه هستند و آنان را نادیده 

مثال حالت غمناکی . یر و عدم تشخیص صحیح این عواطف را دارندتعب»می گیرند یا آمادگی سو
. یا اندوه همسر خود را به عنوان عصبانیت و خشم تفسیر می نمایند

مثال . انسان ها داراي تفاوت هاي قابل توجهی در توانایی ابراز صریح عواطف خود می باشند) 4
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یج کننده اي به طرف مقابل خود بدهند برخی از زوج ها عادت دارند پیام هاي هیجانی مبهم و گ
پژوهشگران دریافته اند که ارتباط با ثبات و ). هم زمان، هم می خندند و هم اخم می کنند(

معناداري بین تفاوت هاي فردي در توانایی ابراز دقیق و صحیح عواطف و تشخیص آن ها با شادي 
. هاي زندگی و روابط زناشویی مطلوب وجود دارد

اي خرسند در مقایسه با زوج هایی که رابطه زناشویی و هیجانی خوبی با هم ندارند، زوج ه) 5
احساس همدلی بیشتري به هم نشان می دهند و نسبت به احساسات یکدیگر حساسیت بیشتري به 

. خرج می دهند
زوج هاي ناراضی از زندگی زناشویی در عکس العمل به رفتار نامناسب همسرشان مقابله به ) 6
. ل می کنندمث
براي مثال وقتی که . زنان بهتراز مردان در ابراز دقیق عواطف و تشخیص آن ها عمل می نمایند) 7

مثل لبخند (بدنی –یک زن پیام هیجانی مثبتی به شوهرش می دهد، احتماال از عالئم غیرکالمی 
از طرف دیگر، مردان . و از یک لحن صمیمانه در هنگام سخن گفتن استفاده می نماید) زدن

براي مثال هنگامی که مردي می . دارند) ترکیبی(تمایل به استفاده از پیام هاي مبهم و مختلط 
همراه با عالئم خواهد پیام هیجانی مثبتی به همسرش بدهد، این پیام هم همراه با خنده است و هم

. بالقوه تهدیدکننده اي همچون حرکات ابرو یا چشم
. ناتوانی مردان در تشخیص و ابراز دقیق عواطف، علت مهم و اساسی ازدواج هاي ناموفق است) 8

که از طریق اندازه (براي مثال در برانگیختگی هاي هیجانی باال در طول کشمکش هاي زناشویی 
مردانی که از زندگی ) مثل ضربان قلب یا فشار خون مشخص می شودگیري عالئم فیزیولوژیکی 

زناشویی خود راضی نمی باشند و با همسران خود اختالف دارند، عالئمی از گوشه گیري یا 
. نامیدند» حصار سنگی«انزواي هیجانی و بی عاطفگی از خود نشان می دهند، روان شناسان آن را 

ه زوج هاي ناسازگار، هم در اظهار و ابراز عواطف و هم زوج هاي شاد و خوشبخت نسبت ب) 9
. در استنباط، تشخیص و دریافت عواطف، عملکرد بهتري از خود نشان می دهند

یکی : برخی از مردان احساس می کنند که هم زمان از دو طرف مورد تهدید واقع می شوند) 10
یکی هم از طرف عواطف ناخوشایند از طرف موقعیت هایی که قادر به کنترل آن ها نمی باشند و

این مردان هنگامی . و منفی، همچون اضطراب و اندوه که به وسیله این موقعیت ها ایجاد می شوند
که احساس آسیب پذیري و ناتوانی می نمایند، عصبانی می شوند و مایل به تجربه حالت هاي 
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. ت ها می باشندهیجانی هستند تا از آن طریق احساس کنند قادر به کنترل موقعی
در زمینه زندگی زناشویی، وضعیت فوق بدین معنی است که احتماال یک شوهر به تقاضاي ) 11

همسرش جهت استقالل بیشتر، با واکنش هاي خشم آلود به این نوع گستاخی پاسخ دهد تا 
این . واکنش هاي مضطربانه و علت بروز چنین واکنشی احتماال ترس از دست دادن همسر است

شم و عصبانیت ممکن است منجر به رفتارهاي تخریبی شود که با جنگ و دعواهاي خانوادگی خ
. و ضرب و شتم هاي جسمی و خشونت آمیز همراه است

در تعامل هاي پر از تنش و تعارض زندگی زناشویی، حتی شوهرانی که بسیار مقاوم و شکیبا ) 12
مقابل عالئم جسمانی و منفی شدیدي می باشند، احساس درهم شکسته شدن می نمایند و در

که ) …همچون انقباضات و دردهاي معده، افزایش ضربان قلب، تعریق کف دست، سردرد و(
در چنین شرایطی، . آنان را تهدید می کند، احساس ناتوانی، اضطراب و دستپاچگی می نمایند

فته و بر اساس روي هم ر. مردان ممکن است به صورت خودکار و غیر ارادي دچار خشم شوند
یافته هاي مطالعات انجام شده بر روي تعامل هاي زندگی زناشویی، فرض می شود که اگر زوجین 

از عواطف همسرانشان آگاه شوند و بتوانند عواطفشان را به صورتی واضح و آشکار به یکدیگر 
ا نسبت به علل، براي این کار الزم است ت. اطالع دهند و ابراز نمایند، زندگی بهتري خواهند داشت

.جوانب و پیامدهاي عواطفشان بر زندگی زناشویی شان آگاه گردند

آنچه زنان در چهره مردان به سادگی می بینند
طبق تحقیقاتی که اخیرا انجام شده است، زنان تنها با نگریستن به مردان می توانند به طور 

به گزارش . ان تشخیص دهندناخودآگاه وجود یا عدم وجود خصوصیات مورد نظرشان را در مرد
زنان می توانند نشانه «: بی بی سی، در گزارشی که اخیرا در این رابطه تهیه شده است، آمده است

هاي عالقه یا عدم عالقه به کودکان را درصورت مردان بخوانند و تشخیص دقیقی از چگونگی 
ده داده است، آن دسته از تحقیقات آماري نشا» .تفکر آنها نسبت به جنس مخالف نیز داشته باشند

مردان که به کودکان عالقه مند هستند، براي روابط دراز مدت مناسب ترند و مردان متعصب 
مطالعات انجام شده توسط . باطرز تفکر مردساالر براي روابط گذرا و کوتاه مدت مناسب هستند

زنان به طرز شگفت «: استنشان داده) سانتا باربارا(محققین دانشگاه شیکاگو و دانشگاه کالیفرنیا 
آوري در تشخیص توانایی مردان در تشکیل زندگی و میزان عالقه آنها به داشتن فرزند، تنها با 

Ira
nS

uc
ces

s.C
om



نتیجه گیري زنان در این مورد باعث می شود که راجع به . نگاه کردن به چهره آنان، مهارت دارند
نتایج تحقیقات اخیر » .کنندنوع رابطه و مدت زمان آن، در همان ابتداي امر تصمیماتی اتخاذ

بیانگر این نکته است که در چهره هر شخص، خیلی بیش از آنچه تصور می رود اطالعات کاملی 
آنچه مسلم است زنان در . در مورد پتانسیل شخصیتی در مقام شریک آینده زندگی وجود دارد

مختلف به آنان می این زمینه از یک حس ثانویه برخوردار نیستند، اما مرور زمان و تجربیات
آموزد که تمام جزئیات را درمورد تصمیم گیري براي زندگی مشترك آینده و ایجاد روابط خود 

بد نیست به یکی از آزمایش هاي انجام شده در این تحقیقات اشاره اي داشته . در نظر بگیرند
نفر از 29در این آزمایش عکس هایی از چهره هاي مردان مختلف داوطلب در اختیار . باشیم

سپس از آنها خواسته شد که صاحبان عکس ها را . دانشجویان دختر در مقطع لیسانس قرار گرفت
. به ترتیب برطبق میزان عالقه آنها به کودکان، جذابیت ظاهري و مهربان بودن، دسته بندي نمایند

. نیز بیان کنندبه عالوه از آنها خواسته شد نظر خود را راجع به احساساتی بودن یا نبودن هر یک
به عنوان ! حدس این دانشجویان دختر کامال به واقعیت نزدیک بود. نتیجه کار باور نکردنی بود

زنان آن دسته از مردانی را که به «نتیجه اصلی این تحقیق می توان به این نکته اشاره کرد که 
اد یک رابطه دراز مدت کودکان عالقه مند هستند، قابل اعتمادتر می پندارند و آنها را براي ایج

اکثر زنان این مسئله را با نگاه کردن به چهره مردان تشخیص می . انتخاب مناسب تري می دانند
».دهند
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