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تربیتی علوم و روانشناسی اتمطالع  
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874 -848صفحات   

بینی با سالمت روان و  های دلبستگی و خوش بررسی رابطه هوش هیجانی، سبک

 رضایت زوجین شهرستان اندیمشک
 

 2، زینب محمدی مهر1آیت اله کریمی باغملک

 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک 1

 کارشناس ارشد رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک 2

 

 چکیده

بینی با سالمت روان و رضایت زوجین  های دلبستگی و خوش ق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی، سبکتحقی

های داوطلب و در دسترس بود. تحلیل داده با استفاده از  نفر از زوج 04شهرستان اندیمشک انجام شد. نمونه آماری پژوهش 

بینی رابطه مثبت و  های دلبستگی و خوش هوش هیجانی، سبک های حاصل نشان داد که یافته استفاده شد. spssافزار  نرم

 های جوان داشته است. داری با سالمت روان و رضایت زوج معنی

 

 بینی، سالمت روان، رضایت های دلبستگی، خوش هوش هیجانی، سبکهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه:

، 1ه زندگی بشر را تحت تأثیر قرار نداده است )هالفوردچنین صمیمانشمول است و هیچ بنایی اینازدواج یکی از بنیادهای جهان

عنوان منبعی از خشنودی و رضایت برای فرد است ولی  (. ازدواج معموالً به1847، ترجمه: تبریزی، کاردانی و جعفری، 2448

ی در برابر فشارهای بخش سپر(. ازدواج رضایت1844شود. )جلوانی، عنوان منبعی از ناکامی تبدیل می متأسفانه گاهی اوقات به

ها های ناپایدار و فشارزا نتایج منفی برای سالمت روانی و جسمانی زوجکه ازدواج روانی و حوادث منفی زندگی است، درحالی

ها و چگونگی اثرگذاری این )آگاهی از هیجان 8اند که هوش هیجانیتحقیقات نشان داده(. 1447، 2دارد )بلوم، آشر و ویت

(. 1848، به نقل از رحبی، موسویان نژاد و تقی پور، 2448بین فردی( در زندگی زناشویی مؤثر است )لوسین، آگاهی در روابط 

مندی  ها و عواطف یکدیگر در زندگی زناشویی با احساس رضایتمحققان بر این باورند که توانایی درک و پذیرش افکار، احساس

-مندی و صمیمیت را در رابطه با ازدواج خود گزارش می باالیی از رضایت رو مردان و زنانی که سطح بیشتری همراه است. ازاین

ها و باورهای مشابهی درباره میزان  ها و باورهای شریک زندگی خود بسیار دقیق هستند و ارزشبینی احساسکنند در پیش

ط با رضایت زناشویی، یکی از عوامل شخصیتی و فردی مرتب(. 1844کنند )صادقی،  نزدیکی و صمیمیت بین خود حفظ می

گذارد دلبستگی است. دلبستگی یکی از متغیرهای مهم شخصی است که بر روابط و صمیمیت زناشویی افراد تأثیر می سبک

دهد )هازن و ها ارائه میی کارکرد و روابط زوج(. نظریه دلبستگی یک چارچوب مفید و منسجمی برای مطالعه1448، 8)فینی

کند. برای مثال، دلبستگی در تنظیم عواطف، ها با یکدیگر نقش مهمی را ایفا میدر روش تعاملی زوج (. دلبستگی1447، 0شاور

های بسیاری از جمله تعارض، ارتباط و روابط جنسی  کند. از طرف دیگر، دلبستگی در زمینه صمیمیت و حسادت، نقش ایفا می

بینی  ه بر رضایت زناشویی و سالمت روان مؤثر است، خوش(. عامل مهم دیگری ک1848نیز نقش دارد )خوشابی و ابوحمزه، 

نگر مفهومی فراگیر و گسترده دارد و عبارت است از خلق یا نگرشی که با شناسی مثبتعنوان جزئی از روان بینی به است. خوش

(. 1847)میراحمدی،  کندانتظار یک آینده مطلوب همراه است و فرد آن را از لحاظ اجتماعی موافق درخواست خود ارزیابی می

تأمین بهداشت همه افراد جامعه ها مؤثر باشد.  تواند در سالمت روان آن بینی افراد می سبک دلبستگی و هوش هیجانی و خوش

گیرد،  ترین مسائل اساسی هر کشور است، این امر در سه جنبه جسمانی، روانی و اجتماعی مورد مالحظه قرار می از مهم

اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد، فراوانی مشکالت روانی و رفتاری رو به فزونی خواهد  بهداشت به که بعد روانی درصورتی

توجهی به آن در ابعاد فردی و اجتماعی، خانوادگی و انسانی، سیاسی، اقتصادی و  گذاشت تا حدی که عوارض ناشی از بی

در زمینه رضایت و سالمت روان زوجین  (.1878ابی نژاد، جبران را در پی خواهد گذاشت )نو فرهنگی اثرات سوء و غیرقابل

 توان به تحقیقات زیر اشاره کرد. ها می جوان تحقیقاتی صورت گرفته است که از جمله آن

( مبین این امر است که بین سبک دلبستگی 1844( و مردانی، حموله و حیدری )1844نژاد )نتایج تحقیقات حافظی و جامعی

های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا و رضایت زناشویی رابطه منفی  یی رابطه مثبت و معنادار و سبکایمن و رضایت زناشو

 و معناداری وجود دارد.

                                                           
1 Halford 
2 Bloom, Asher, & With 
3 emotional intelligence 

4 Feeny 
5 Hazan, & Shaver 
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از هوش هیجانی با رضایت زناشویی  7و بازگشت هیجانی 8ثباتی هیجانیهای بی( نشان دادند که مؤلفه2411موسوی و ایروانی )

( نشان دادند که بین هوش هیجانی و رضایت 2414( و لوالیکار و همکاران )2411ر و همکاران )رابطه منفی دارند. کوچک انتظا

 زناشویی رابطه مثبت وجود دارد.

های دلبستگی اجتنابی و اضططرابی بطا رضطایت زناشطویی رابططه منفطی        ( نشان داد که بین سبک2411بررسی لوپز و همکاران )

( حاکی از این بود که بین سبک دلبستگی ایمطن و رضطایت زناشطویی رابططه     2444بل )معنادار وجود دارد. پژوهش باتزر و کمپ

دار وجود دارد. مطالعات بلطو  های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی با رضایت زناشویی رابطه منفی معنی دار و بین سبک مثبت معنی

ین سبک دلبستگی ایمطن و رضطایت زناشطویی    ی این امر است که ب دهنده ( نشان2447( و لمنز و همکاران )2444و همکاران )

( دریافتند که بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی رابطه 2448دار وجود دارد. کریستینا و همکاران )رابطه مثبت معنی

 دار وجود دارد.های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی و رضایت زناشویی رابطه منفی معنی دار و بین سبک مثبت معنی

بینی با  های دلبستگی و خوش ن با توجه به مطالب بیان شده هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی، سبکبنابرای

 باشد. سالمت روان و رضایت زوجین شهرستان اندیمشک می

 

 روش تحقیق

ری این تحقیق حاضر با توجه به هدف کاربردی بوده و با توجه به روش تحقیق توصیفی و همبستگی بوده است. جامعه آما

های جسمانی و روانی و بر اساس رعایت اصول اخالق  بیماری  پژوهش کلیه افراد متأهل شهرستان اندیمشک با نداشتن سابقه

ها انتخاب خواهند شد.  نفر از میان آن 04در دسترس  -گیری داوطلب پژوهش و تعهد شفاهی خواهند بود که به روش نمونه

های ( استفاده گردید. این مقیاس برای ارزیابی تفاوتEIS) 4مقیاس هوش هیجانی منظور سنجش متغیر هوش هیجانی از به

ماده و در یک  18( ساخته شده که شامل 2442فردی در توانایی شناسایی و تنظیم عواطف خود و دیگران توسط ونگ و لو )

دهنده هوش هیجانی باال است.  ی باال نشانهاشود. نمرهبندی می =کامالً موافقم( درجه0=کامالً مخالفم تا 1ای )گزینه 0طیف 

چنین برای سنجش دلبستگی از مقیاس  گزارش شده است. هم 48/4( 2442آلفای کرونباخ این مقیاس توسط ونگ و لو )

های ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه ( استفاده گردید. این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارتAAS) 4دلبستگی بزرگساالن

تهیه شد و شامل  1444های دلبستگی نزدیک است که توسط کولینز و رید در سال  روابط دلبستگی نسبت به پیکره دهیشکل

( 0تا کامالً با خصوصیات من تطابق دارد= 1وجه با خصوصیات من تطابق ندارد = هیچ ای )از به درجه 0ماده و در یک طیف  14

های دلبستگی ایمن، ( ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس1844ه از پاکدامن، ، برگرفت1444شود. کولینز و رید ) گذاری می نمره

ها نیز برای سنجش بینی زوج پرسشنامه خوش گزارش نمودند. از 40/4و  74/4، 41/4اجتنابی و دوسوگرا را به ترتیب 

ها تدوین ی در روابط زوجبین بینی زوجی بر اساس ادبیات خوش ای خوشماده 18مقیاس ها استفاده گردید.  بینی زوج خوش

تنظیم شده  4تا خیلی کم =  8ای از خیلی زیاد =  رتبه 0های این مقیاس در یک طیف لیکرتی نشده(. ماده گردید )رجبی، چاپ

سؤالی سالمت عمومی  24ها به یکدیگر است. همچنین پرسشنامه  بینی باالتر زوج دهنده خوش است که نمره باالتر نشان

های مقیاس فرم کوتاه رضایت زناشویی برای ارزیابی و شناسایی زمینه ش سالمت روانی استفاده گردید.گلدبرگ برای سنج

گذاری آن  ماده است. شیوه نمره 18های قوت و پرباری رضایت زناشویی ساخته شده و دارای زا و شناسایی زمینه بالقوه مشکل
                                                           
6 emotional instability 
7 return emotional 
8 Emotional Intelligence Scale  
9 Adult Attachment Scale  
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شود. در این مطالعه ابتدا از  بندی می= کامالً موافقم( درجه0تا  = کامالً مخالفم1ای ) گزینه 0صورت لیکرت در یک طیف  به

های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و سپس از آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و برای روش

 بینی متغیر مالک از تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد. پیش

 

 ها یافته

های  بینی، سالمت روان و رضایت زوج های دلبستگی، خوش تحلیل توصیفی متغیرهای هوش هیجانی، سبکهای حاصل از  یافته

های دلبستگی به ترتیب دارای  ، سبک84/4و انحراف معیار  42/8جوان نشان داد که متغیر هوش هیجانی دارای میانگین 

و متغیر  28/4و انحراف معیار  44/8ینی دارای میانگین ب چنین متغیر خوش باشند. هم می 42/4، 47/8میانگین و انحراف معیار 

باشند. عالوه بر این متغیر رضایت نیز داری میانگین و انحراف  می 82/4و انحراف معیار  27/8سالمت روان نیز دارای میانگین 

 باشند. می 80/4، 14/8معیار 

 

 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سالمت روان 

(، استفاده شده است. بر اساس این الگو ضرایب همبستگی 1471گی بین متغیرها از الگوی دیویس )برای توصیف میزان همبست

= 1= خیلی باال و  44/4 – 7/4= باال،  0/4تا  84/4= متوسط،  8/4 – 84/4= پایین،  1/4 – 24/4= جزئی،  41/4 – 44/4بین 

بستگی پیرسون استفاده گردید. بررسی ضریب همبستگی منظور بررسی رابطه بین متغیرها از هم شوند. بهکامل توصیف می

درصد وجود دارد؛ بنابراین با  1داری در سطح معنی  های جوان رابطه دهد که بین هوش هیجانی و سالمت روان زوجنشان می

داری های جوان رابطه مثبت و معنی توان گفت که بین متغیرهای هوش هیجانی و سالمت روان زوجدرصد می 44اطمینان 

 یابد. ها نیز افزایش می های جوان سالمت روان نیز در آن دیگر با افزایش میزان هوش هیجانی در زوج عبارتی وجود دارد. به

 های جوان . همبستگی بین هوش هیجانی و سالمت روان زوج1جدول

 توصیف همبستگی ضریب همبستگی داریسطح معنی متغیر

 پایین 224/4** 444/4 هوش هیجانی

**P ≤ 0.01 *P ≤0.05 
 

 های جوان های دلبستگی و سالمت روان در زوج بین سبک بررسی رابطه 

های دلبستگی و سالمت روان در  دهد که بین متغیرهای سبک¬، بررسی ضریب همبستگی نشان می2با توجه به جدول 

های دلبستگی ایمن در  که با سبکتوان گفت  % وجود دارد؛ بنابراین می1داری در سطح  های جوان رابطه مثبت و معنی زوج

 شود تا افراد سالمت روان بهتری در زندگی خود داشته باشند. افراد باعث می

 های جوان های دلبستگی و سالمت روان زوج . همبستگی بین سبک2جدول 

 توصیف همبستگی ضریب همبستگی داریسطح معنی متغیر

 پایین 14/4* 48/4 های دلبستگی سبک

**P ≤ 0.01 *P ≤0.05 
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 های جوان بینی و سالمت روان زوج خوش بین بررسی رابطه 

و  = r 1/4های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون برای این دو متغیر برابر با  یافته

شود در نتیجه بین  می توان گفت که فرض صفر رد می 44/4باشد. لذا با ضریب اطمینان  می =P 410/4داری برابر  سطح معنی

تر باشند، سالمت روان  بین داری وجود دارد؛ یعنی هرچه افراد خوش رابطه معنی های جوان بینی و سالمت روان زوج خوش

 ها نیز افزایش خواهد یافت. در آن

 های جوان بینی و سالمت روان زوج . همبستگی بین خوش3جدول 

 بستگیتوصیف هم ضریب همبستگی داریسطح معنی متغیر

 پایین 1/4 410/4 بینی خوش

**P ≤ 0.01 *P ≤0.05 
 

 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زوجین 

باشد. ضریب همبستگی  میهوش هیجانی و رضایت زوجین دار بین  دهنده وجود رابطه معنی . نشان8های حاصل از جدول  یافته

توان گفت که رابطه  می 44/4باشد. لذا با ضریب اطمینان  می =P 448/4داری برابر با  و سطح معنی =r 814/4پیرسون برابر 

داری وجود دارد. این  رابطه مثبت و معنیهوش هیجانی و رضایت زوجین معناداری بین این دو متغیر وجود دارد. پس بین 

 .خواهند داشتدهد که هر چه هوش هیجانی برای افراد بیشتر شود افراد رضایت بیشتری  ها نشان می یافته

 های جوان . همبستگی بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی زوج4جدول 

 توصیف همبستگی ضریب همبستگی داریسطح معنی متغیر

 متوسط 814/4** 448/4 ^رضایت از زندگی

 

 های دلبستگی و رضایت زوجین بررسی رابطه بین سبک 

و سطح  =r 184/4شده است، ضریب همبستگی پیرسون برابر  نشان داده -0با توجه به نتایج این آزمون که در جدول 

های دلبستگی و  سبکتوان گفت که بین متغیرهای  می 44/4باشد. لذا با ضریب اطمینان  می =P 48/4داری برابر با  معنی

 فزایش خواهد یافت.ها نیز ا های دلبستگی در افراد رضایت آن دیگر با بهبود سبک عبارت رابطه معناداری دارد. به رضایت زوجین

 های جوان های دلبستگی و رضایت از زندگی زوج . همبستگی بین سبک5جدول 

 توصیف همبستگی ضریب همبستگی داریسطح معنی متغیر

 پایین 184/4* 48/4 های دلبستگی سبک

 

 بینی و رضایت زوجین بررسی رابطه بین خوش 

دهنده  رابطه معناداری دارد. نتایج آزمون نشانرضایت زوجین بینی و  خوش دهد که بینبررسی ضریب همبستگی نشان می

 1بینی و رضایت زوجین  بین خوشبرای این دو متغیر بوده است. سطح معناداری بین دو متغیر  881/4ضریب همبستگی 

ی دارد. رابطه معناداربینی و رضایت زوجین  خوش توان گفت که بیندرصد می 44درصد بوده است؛ بنابراین با اطمینان 

 یابد. ها نیز افزایش می بینی در افراد رضایت آن دیگر با افزایش میزان خوش عبارت به
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 های جوان بینی و رضایت از زندگی زوج . همبستگی بین خوش6جدول 

 توصیف همبستگی ضریب همبستگی داریسطح معنی متغیر

 متوسط 881/4** 444/4 بینی خوش

 

 های جوان با استفاده از رگرسیون چندگانه در زوج بررسی عوامل مؤثر بر سالمت روان

توانایی تبیین  بینی های دلبستگی و خوش هوش هیجانی، سبکدهد که متغیرهای مستقل شده نشان می ضریب تعیین تعدیل

و  F =12/12درصد ) 44شده، در سطح  محاسبه Fباشند. فزون بر این، مقدار درصد از واریانس متغیر وابسته را دارا می 4/28

4441/4 P=باشد. ضریب همبستگی چندگانه بین متغیردار بودن رگرسیون میی معنی دهنده دار شده است که نشان( معنی-

 =812/4) بینی خوشدهد که متغیر باشد. از طرفی بررسی ضرایب رگرسیون نشان می ( می=R 04/4های مستقل و وابسته )

Bهای  توسعه سبک ی در تبیین متغیر وابسته دارد و پس از آن متغیرهای( نسبت به سایر متغیرها سهم و نقش بیشتر

 متغیرهای به عبارتی به ازاء یک واحد تغییر در. گیرند( قرار میB =127/4( و هوش هیجانی ) 188/4Bدلبستگی )

المت روان ، واحد در متغیر وابسته )س127/4، 188/4، 812/4به ترتیب  های دلبستگی و هوش هیجانی بینی، سبک خوش

های دلبستگی و  بینی، سبک دهند که با افزایش میزان خوشمقادیر مثبت این ضرایب نشان می .گرددزوجین( تغییر ایجاد می

 بیشتری خواهد شد.، سالمت روان در زوجین هوش هیجانی

 باشد:زیر میصورت  توان برای تخمین میزان سالمت روان در نظر گرفت، بهای که میمعادله Bبر اساس مقادیر 

Y= a+ b1x1+ b2x2+ b3x3 
812/4= سالمت روان زوجین 448/4+  بینی( )خوش   + 188/4 های دلبستگی( )سبک   + 127/4  )هوش هیجانی( 

 نتایج حاصل تحلیل رگرسیونی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته )سالمت روان زوجین( .7جدول 

 B Beta t P متغیر

 441/4 71/8 - 48/4 عدد ثابت

 812/4 208/4 47/2 48/4 (x1) بینی خوش

 188/4 200/4 422/2 4441/4 (x2)های دلبستگی سبک

 127/4 822/4 77/8 448/4 (x3)هوش هیجانی 

Sig= 0001/0  F= 12/12  R= 0/4  R
2 شده تعدیل  = 284/4  R

2
= 204/4  

های پژوهشمنبع: یافته  

 

 ه از رگرسیون چندگانههای جوان با استفاد بررسی عوامل مؤثر بر رضایت زوج

توانایی تبیین  بینی های دلبستگی و خوش هوش هیجانی، سبکدهد که متغیرهای مستقل شده نشان می ضریب تعیین تعدیل

و  F =4/18درصد ) 44شده، در سطح  محاسبه Fباشند. فزون بر این، مقدار درصد از واریانس متغیر وابسته را دارا می 4/27

4441/4 P=باشد. ضریب همبستگی چندگانه بین متغیردار بودن رگرسیون میی معنی دهنده شده است که نشاندار ( معنی-

 =844/4) بینی خوشدهد که متغیر باشد. از طرفی بررسی ضرایب رگرسیون نشان می ( می=R 08/4های مستقل و وابسته )
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Bهوش هیجانی توسعه  د و پس از آن متغیرهای( نسبت به سایر متغیرها سهم و نقش بیشتری در تبیین متغیر وابسته دار

(22/4B  و )های دلبستگی  سبک(21/4= Bقرار می )بینی، هوش  خوش متغیرهای به عبارتی به ازاء یک واحد تغییر در. گیرند

 .گردد، واحد در متغیر وابسته )رضایت زوجین( تغییر ایجاد می21/4، 22/4، 844/4های دلبستگی به ترتیب  و سبک هیجانی

، رضایت در های دلبستگی و هوش هیجانی بینی، سبک دهند که با افزایش میزان خوشمقادیر مثبت این ضرایب نشان می

  بیشتر خواهد شد.زوجین 

 باشد:صورت زیر می توان برای تخمین میزان رضایت در نظر گرفت، بهای که میمعادله Bبر اساس مقادیر 

Y= a+ b1x1+ b2x2+ b3x3 
844/4جین = رضایت زو بینی( )خوش   + 22/4 + )هوش هیجانی(  21/4 های دلبستگی( )سبک   

 نتایج حاصل تحلیل رگرسیونی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته )سالمت روان زوجین( .8جدول 

 B Beta t P متغیر

 2/4 27/1 - 48/4 عدد ثابت

 844/4 22/4 78/2 447/4 (x1) بینی خوش

 22/4 28/4 44/8 4441/4 (x2)هوش هیجانی  

 21/4 80/4 44/2 440/4 (x3)های دلبستگی  سبک

Sig= 0001/0  F= 4/18  R= 08/4  R
2 شده تعدیل  = 274/4  R

2
= 8/4  

های پژوهشمنبع: یافته  

 گیری نتیجه

 1داری در سطح معنی  های جوان رابطه دهد که بین هوش هیجانی و سالمت روان زوجبررسی ضریب همبستگی نشان می

های جوان  توان گفت که بین متغیرهای هوش هیجانی و سالمت روان زوجدرصد می 44وجود دارد؛ بنابراین با اطمینان  درصد

ها  های جوان سالمت روان نیز در آن دیگر با افزایش میزان هوش هیجانی در زوج عبارتی داری وجود دارد. بهرابطه مثبت و معنی

های جوان رابطه  های دلبستگی و سالمت روان در زوج ها بین متغیرهای سبک به یافته یابد. همچنین، با توجه نیز افزایش می

شود تا  های دلبستگی ایمن در افراد باعث می توان گفت که با سبک % وجود دارد؛ بنابراین می1داری در سطح ¬مثبت و معنی

 افراد سالمت روان بهتری در زندگی خود داشته باشند. 

بینی و سالمت  زمون همبستگی پیرسون نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون برای دو متغیر خوشهای حاصل از آ یافته

توان بین  می 44/4باشد. لذا با ضریب اطمینان  می =P 410/4داری برابر  و سطح معنی = r 1/4های جوان برابر با  روان زوج

تر باشند، سالمت روان در  بین یعنی هرچه افراد خوش داری وجود دارد؛ های جوان رابطه معنی بینی و سالمت روان زوج خوش

 ها نیز افزایش خواهد یافت. آن

هوش باشد. پس بین  میهوش هیجانی و رضایت زوجین دار بین  دهنده وجود رابطه معنی . نشان8های حاصل از جدول  یافته

دهد که هر چه هوش هیجانی برای افراد  می ها نشان داری وجود دارد. این یافته رابطه مثبت و معنیهیجانی و رضایت زوجین 

های دلبستگی و رضایت  سبکها نشان داد که بین متغیرهای  چنین یافته بیشتر شود افراد رضایت بیشتری خواهند داشت. هم

بررسی  ها نیز افزایش خواهد یافت. های دلبستگی در افراد رضایت آن دیگر با بهبود سبک عبارت رابطه معناداری دارد. به زوجین

دهنده ضریب  رابطه معناداری دارد. نتایج آزمون نشانبینی و رضایت زوجین  خوش دهد که بینضریب همبستگی نشان می
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درصد بوده  1بینی و رضایت زوجین  بین خوشبرای این دو متغیر بوده است. سطح معناداری بین دو متغیر  881/4همبستگی 

دیگر با  عبارت رابطه معناداری دارد. بهبینی و رضایت زوجین  خوش ان گفت که بینتودرصد می 44است؛ بنابراین با اطمینان 

 یابد. ها نیز افزایش می بینی در افراد رضایت آن افزایش میزان خوش

های دلبستگی و  هوش هیجانی، سبکهای حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر سالمت روان نشان داد که متغیرهای مستقل  یافته

ها نشان داد که متغیرهای  چنین یافته باشند. همدرصد از واریانس متغیر وابسته را دارا می 4/28نایی تبیین توا بینی خوش

 باشند.درصد از واریانس متغیر وابسته را دارا می 4/27توانایی تبیین  بینی های دلبستگی و خوش هوش هیجانی، سبکمستقل 
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