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 زوجین در هیجانی هوش و سازیخودمتمایس اساس بر زناضویی رضایت بینیپیص

  مطهد ضهر
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 چکیده

 اخیز ّبی دِّ در دلیل ّویي ثِ د.آٍر هی ٍارد ّب خبًَادُ ٍ افزاد ثِ ای گستزدُ ٍ عویك ّبی آسیت سًبضَیی سًذگی در ضکست

. لذا ّذف اس اًدبم ایي گزدیذًذ هٌذ عاللِ هَفك اسدٍاج یک ایدبد در هؤثز سبسٍکبرّبی هطبلعِ ثِ خبًَادُ حَسُ هتخصصبى

ي هطبلعِ ای. ثبضذ هیسٍخیي ضْز هطْذ در ٍ َّش ّیدبًی  سبسیخَدهتوبیشثز اسبس  رضبیت سًبضَیی ثیٌی پیص پژٍّص

سبل  در ضْز هطْذ درهبًی رٍاى ّبی کلیٌیکثِ  کٌٌذُ هزاخعِسٍخیي در خبهعِ آهبری  اس ًَع ّوجستگی است کِ تَصیفی

ثیي ایي اس  سٍج 42ًفز،  320ٍ حدن خبهعِ  05/0ثب در ًظز گزفتي سطح خطبی  َکزاىکاًدبم ضذ. ثب استفبدُ اس فزهَل  1397

همیبس  ایٌزیچ، سًبضَیی رضبیت ِپزسطٌبهثِ  کٌٌذگبى ضزکتدستزس اًتخبة ضذًذ. در  صَرت ثِسٍخیي خْت اًدبم پژٍّص 

اًدبم  SPSS-24افشار ّب ثب استفبدُ اس ًزمتحلیل دادُخَدهتوبیشسبسی اسکَرى پبسخ دادًذ.  ضَت ٍ پزسطٌبهِ َّش ّیدبًی

 05/0در سطح هعٌبداری گبم ثِگبم خطی ثِ رٍش ٍ آسهَى رگزسیَى پیزسَى ، ضزیت ّوجستگیتَصیفیّبی ضذ. ضبخص

، =000/0P= ،369/10-t) سبسیهتوبیشًطبى داد کِ در گبم اٍل هتغیز خَد 2در خذٍل  گبمثِاستفبدُ ضذ. ًتبیح رگزسیَى گبم

516/0-β=،) ّیدبًی در گبم دٍم هتغیز َّش (000/0P= ،103/4-t= ،204/0-β= )رضبیت ثیٌی کٌٌذگی لذرت پیص

. کٌٌذٍ هعٌبدار تجییي هی هثجت طَر ثِرضبیت سًبضَیی در سٍخیي را اس ٍاریبًس  %36 در هدوَع دارًذ ٍ سًبضَیی را در سٍخیي

افشایص رضبیت دّذ ٍ ثب سَق هی هستمل فزد را ثِ سوت عول ٍ الذامٍ َّش ّیدبًی ثبال  سبسیهتوبیشثبٍرّبی خَددر ًْبیت 

 .ّوزاُ است سًبضَیی

 

 َّش ّیدبًی، هتوبیشسبسیخَد، رضبیت سًبضَیی: های کلیدی واشه
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