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 چکیده
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 مقدمه
شود کـه در  عنوان یـك رویـداد بهنجار در زندگی شخصی تعریف می ازدواج به

افتد و به معنی زندگی مشترك دو نفر با خصوصیات و نیازهای  سالی اتفاق می بزرگ
ها در  گیری ترین تصمیم (. ازدواج یکی از مهم1101، 0متفاوت است )سوینك و گرینپ
کننده  ترین عوامل تعیین مندی از ازدواج یکی از اصلی زندگی هر فرد است و رضایت

رو متخصصان روانشناسی خانواده غالباً معیار  کیفیت زندگی و سالمت روانی است. ازاین
اند.  ها قرار داده یی آنمندی زناشو خود را در بررسی کیفیت روابط زوجین، سطح رضایت

ی رضایت وی از خانواده و زندگی بوده و  منزله رضایت یك فرد از زندگی زناشویی به
منجر به تسهیل امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد )عدالتی و 

رضایت زناشویی عبارت است از وضعیتی که در آن زن و شوهر در (. 1101، 1ردژوان
ارزیابی  و هر یك (1111، 4و کوردوا 9کنند )میرگاینواقع احساس خوشبختی میبیشتر م

(. در تعریفی 1109مثبتی از روابط زوجی خود دارند )افووی، اوفیلی، اوجتو و اوکاسان، 
رضایت زناشــویی، ارزیابی کلی ذهنی فرد از رابطه زوجی و میزان برآورده شــدن دیگر، 

 (.۱1104شود )لوپو، دلیردر نظر گرفته می ها و آرزوها نیازها، خواسته

با توجه به اهمیت رضایتمندی زناشویی، عوامل مختلف فردی، فرهنگی، اجتماعی و 
ای پویا و موفق اثرگذار است )یوسفی و عزیزی،  حتی اقتصادی در بروز و ظهور خانواده

 ۶موفقیت(. یکی از عوامل فردی که در ایجاد یك خانواده موفق مؤثر است هوش 0981
 برای کههای یکپارچه است  ای از توانایی هوش موفقیت مجموعه هریك از زوجین است.

 اجتماعی فرهنگی بافت در را آن فرد حال بااین است، ضروری زندگی در موفقیت احراز
 بیشتر ها آن از و دهند می تشخیص را خود قوت نقاط که افرادی. کند می تعیین خودش
 یا تصحیح های روش و دهند می تشخیص را ضعفشان نقاط اینکه با زمان هم کنند می استفاده
 از استفاده با موفقیت باهوش افراد. هستند موفقیت هوش دارای کنند می پیدا را ها آن جبران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sevink,M and Grinp,E 
2. Edalati,A and Redzuan,M 
3. Mirgain,S.A 
4. Cordova,J.V 
5. Deleire, L 
6. successful intelligence 



 040 سن گر تعدیل نقش گرفتن نظر در با زناشویی رضایت در عاطفی همدلی و موفقیت هوش نقش

 

دهند و  ها را شکل می شوند، آن ها سازگار می های تحلیلی، خالق و عملی با محیط تواناییعادلی از 
 (.1101، 0)استرنبرگکنند  انتخاب می

های کارآمد و جامع در حوزه هوش و  نظریه هوش موفقیت یکی از نظریه 
های  آزمایی است که از دیدگاه و رویکردهای مختلفی استفاده نموده است و از نظریه هوش

(. این نظریه بر 111۶و استرنبرگ،  1شود )استملر، گریگورنکو، جاروین نوین محسوب می
پردازی آن بر اساس دستاوردهای تجربی، مطالعات  سنجی تأکید ندارد و نظریه اصول روان

شناسی کامپیوتر و توسعه رویکردهای خبر پردازی صورت گرفته  های روان نظری، پیشرفت
چیزی که  (. استرنبرگ معتقد بود آن1118است )استملر، گریگورنکو، جاروین، شارپس، 

معرف هوش است، هوشبهر نیست، وی معتقد است ماهیت هوش بسیار پیچیده است و 
توان تمامی ابعاد سازنده هوش را از طریق آزمون مداد کاغذی مشخص ساخت  نمی

(. طبق این نظریه، باهوش بودن چیزی فراتر از درسخوان بودن است و 110۱)استرنبرگ، 
های مختلف، چگونه هوش خود را به کار  موقعیتفرد باهوش فردی است که بداند در 

(. برخالف تعاریف سنتی از هوش که غالباً بر نقش سازگاری با 1118بگیرد )استرنبرگ، 
محیط تأکید شده است، هوش ازنظر استرنبرگ؛ صرفاً انطباق با محیط نیست، بلکه شامل 

یطی جدید برای تحقق تغییر دادن محیط برای تناسب با خود )شکل دادن و گاهی یافتن مح
(. وی به تحلیل و تبیین 1119شود )استرنبرگ،  های فرد نیز می ها یا تمایل یافتن مهارت

پردازد که افراد تکالیف و مسائل ذهنی مختلف را چگونه و با چه مکانیسمی  فرایندهایی می
مواجهه دهند و در  های مرتبط با تفکر و استدالل را ارتقا می کنند، چگونه مهارت حل می

؛ نگهبان سالمی، 1111گذارند )استرنبرگ،  با مسائل مختلف عملکرد بهتری به نمایش می
 (.0981فرزاد و صرامی، 

کند و برای  گاهی اوقات سازگاری فردی صرفاً منافع و مصالح فردی را تأمین می
همان جامعه نفعی ندارد؛ بنابراین هوشبهر مهم است، اما ضامن یك جهان بهتر نیست. اینجا 

ای مانند هوش موفقیت، اشاره کرد )استرنبرگ،  توان به اهمیت سازه ای است که می نقطه
یابی به موفقیت در ابعاد مختلف زندگی  ی توانایی دست منزله (. هوش موفقیت که به1109

شود، شامل  های شخصی و در بافت فرهنگی و اجتماعی تعریف می و در چارچوب مالك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sternberg,R.J 
2. Stemler,S.E, Grigorenko,E.L, Jarvin,L 
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کارگیری  ، )به1ارزیابی و مقایسه، تفکر و حل مسئله(، هوش عملی)تحلیل،  0هوش تحلیلی
های جدید  ، )خلق ایده9دانش برای حل مشکالت روزمره و هوش اجتماعی( و هوش خالق

، مندلمن، 1101، 4باشد )باچینسکا و تورنتون ای تازه با مشکالت( می و کنار آمدن به شیوه
طور مستقیم پژوهشی صورت نگرفته است،  به در این زمینه (.110۱، ۱باربوت و گریگورنکو

افروز های این پژوهش به پژوهش بابایی، مکتبی، بهروزی و آتش راستا با یافته اما هم
شود که به این  اشاره می "تأثیر آموزش هوش موفقیت بر تفکر انتقادی"( با عنوان 098۱)

ده فرآیندهای ذهنی، نتیجه دست یافتند که هوش موفقیت بر تفکر انتقادی که دربرگیرن
ها و تصورات افراد است تأثیر دارد. آموزش توانمندی تحلیلی و رشد تفکر  استراتژی

های  وتحلیل، مقایسه و ارزشیابی را در دانشجویان برای موقعیت انتقادی امکان تجزیه
ای در  دهد و باعث رشد تفکر نقادانه که از ملزومات صالحیت حرفه مختلف، پرورش می

(؛ بنابراین به 1111شود )استرنبرگ،  از مشاغل و حتی زندگی اجتماعی است میبسیاری 
رسد هوش موفقیت عامل مهم و اثرگذاری بر رضایت زناشویی است چراکه مبتنی  نظر می

بر تفکر حل مسئله برای مشکالت و نوآوری جهت ارتقای کیفیت زندگی زناشویی در 
 باشد. کلیه ابعاد آن می

، زوجین ۶همدلیتواند بر رضایت زناشویی مؤثر باشد، میزان  ز میعامل دیگری که نی
ها(  است. همدلی توانایی عاطفی و شناختی حاالت روانی )احساسات، افکار و انگیزه

باشد )کانراس، میر و  های مناسب می ها با هیجان دهی مناسب به آن دیگران و پاسخ
های شناخت اجتماعی  یکی از مؤلفه های تحقیقات پیشین، بر اساس یافته(. 1109، 1بوشمن

عنوان قابلیت درك  کند، همدلی است. همدلی به که تعامل را به مسیر صحیح هدایت می
( و دادن پاسخ مناسب به 1114، 8و جکسون 9ها )دیستی های آن دیگران و تجربه احساس

توانند عواطف و  افراد در یك ارتباط همدالنه میشود.  آن موقعیت توصیف می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Analytical intelligence 
2. Practical intelligence 
3. Creative intelligence 
4. Baczynska,A and Thornton,G.C 
5. Mandelman,S.D, Barbot,B and Grigorenko,E.L 
6. empathy 
7. Konrath,S, Meier,B.P, Bushman,B.J 
8. Decety,J 
9. Jackson,P.L 
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های خود را مدیریت و رفتار خود را با انتظارات افراد جامعه هماهنگ سازند.  احساس
چنین افراد دارای همدلی باال دارای رفتارها جامعه پسند بیشتر و افراد دارای همدلی  هم

 (.110۶، 0گئوویا، کروز-ستیز بیشتری هستند )دورت، پینتو پایین دارای رفتارهای جامعه

، به معنای درك و فهم 1د شناختی و عاطفی است. همدلی شناختیهمدلی دارای دو بع
احساس دیگری است و همدلی عاطفی به معنای ارتباط عاطفی با دیگران و سهیم شدن در 

رسد، همدلی عاطفی مستلزم وجود همدلی  رو به نظر می هاست. ازاین حاالت عاطفی آن
ی نیز وجود نخواهد داشت شناختی است، زیرا در غیاب همدلی شناختی، همدلی عاطف

های درونی خود و  (. همدلی همچنین توانایی تمایز بین حالت1101، 9)استوك و لیشنر
، ۱، دیونس4آید )تمووا حساب می های درونی خود و دیگران به دیگران و واکنش به حالت

(، درك و همدلی زنان به 098۶(. بر اساس نظر کاظمی )1104، الم، 1، سیالنی۶هنریچ
ها و نیازهای  های مختلف، مانند رفتارهای کالمی و غیرکالمی، درك خواسته شیوه

شود که احساس خوب  ها، باعث می ها و عواطف آن دیگران، تالش برای درك احساس
 گردد. بودن و رضایت داشتن زن و شوهر از یکدیگر مهیا 

اشویی ( در پژوهش خود بر نقش تعهد زناشویی و همدلی زن098۱کریمی وردنجانی )
ی اصلی و رضایت زناشویی تأکید کرد. نتایج پژوهش رضایی  گری بین خانواده در میانجی

(، بیانگر این است که بین همدلی و اعتماد زناشویی با رضایت زناشویی رابطه 0989)
پیش بینی رضایت  معناداری وجود دارد و همچنین همدلی و اعتماد زناشویی قادر به

(، نشان داد که همدلی و 0984ج پژوهش نادری، مولوی و نوری )نتای باشند. زناشویی می
پژوهش کاش و گرینبرگ های مؤثر بر رضایت زناشویی هستند.  بخشودگی از مؤلفه

های همدلی بر مشکالت بین شخصی، رفتاری و  ( نشان داد که آموزش مهارت1100)
برنامگی و  چنین، آموزش همدلی باعث کاهش بی خودتنظیمی عاطفی مؤثر است، هم

شود. در بررسی رابطه متغیرهای  پذیری می آمیزی، صمیمیت و مسئولیت افزایش مردم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Duarte,J, Pinto-Gouveia,J, Cruz,B 
2. Cognitive empathy 
3. Lishner and Stocks 
4. Tomova,L 
5. Dawans,B 
6. Heinrich,M 
7. Silani 
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( نشان داد که 1109) 1و شافق 0نتایج مطالعات مدنیانجمعیت شناختی و رضایت زوجین 
 سن، تحصیالت و طول مدت ازدواج در سطح رضایت زناشویی تأثیرگذار هستند.

های داخلی و خارجی صورت گرفته در رابطه با رضایت  با توجه به بررسی پژوهش
زناشویی به نقش و اثرگذاری عوامل مختلف ازجمله باورهای مذهبی، همدلی عاطفی، 

شده است اما در   های دلبستگی، هوش هیجانی و غیره اشاره آوری، سبك سازگاری، تاب
ویی پژوهشی یافت نشد و تنها برخی رابطه با نقش هوش موفقیت در رضایت زناش

های  با توجه به نتایج پژوهشها در رابطه با هوش هیجانی مشاهده شد. در این میان،  پژوهش
باال و تأثیر هوش هیجانی و همدلی عاطفی در رضایت زناشویی خأل پژوهشی در رابطه با 

گردد؛  ه میبررسی نقش متغیر هوش موفقیت و همدلی عاطفی در رضایت زناشویی مشاهد
ی دیگری از هوش، یعنی هوش موفقیت و  تأثیر جنبههدف این پژوهش بررسی بنابراین، 

 همچنین همدلی عاطفی بر رضایت زناشویی بوده است.

 روش تحقیق
ها از پرسشنامه  آوری داده باشد. برای جمع همبستگی می -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

ماه سال  افراد متأهل ساکن شهر قم در اردیبهشتشد. جامعه آماری پژوهش کلیه  استفاده 
نفر  0۱طور میانگین  بودند. از آنجا که در تحقیقات همبستگی به ازای هر متغیر به 0981

متغیر )هوش موفقیت و  01( و در این تحقیق 1111نمونه الزم است )گال، گال و بورگ، 
فی( بررسی شده است لذا سه مؤلفه آن، رضایت زناشویی و چهار مؤلفه آن و همدلی عاط

نفر در نظر گرفته  111نفر نمونه الزم بود که با در نظر گرفتن احتمال افت،  0۱1حداقل 
گیری در دسترس، ابتدا شهر قم به پنج  منظور انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه شد. به

ر های اصلی هبخش اصلی )شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز( تقسیم شد و در میدان
بخش از افرادی که حاضر به همکاری بودند خواسته شد به پرسشنامه پاسخ دهند. درنهایت 

وتحلیل قرار گرفت.  مورد تجزیه 0۶۱های های ورود و خروج دادهبا در نظر گرفتن مالك
های ورود عبارت بودند از تمایل به همکاری، متأهل بودن و عدم استفاده از دارو یا مالك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Madaniana,L 
2. Shafeq,S.M 
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 ۶1های خروج عبارت بودند از کسب نمره کمتر از زمان پژوهش. مالك درمانی در روان
 طور کامل. ها بهدر پرسشنامه رضایت زناشویی و عدم تکمیل پرسشنامه

 ابزارهای پژوهش
برای بررسی میزان رضایت زناشویی، : )فرم کوتاه( 0پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

انتخاب شد. این شده،  ( طراحی0898توسط فورز و اولسون در سال )پرسشنامه اینریچ که 
عنوان یك ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات و کارهای بالینی متعددی  پرسشنامه به

ضریب آلفای  .باشد می  ماده 9۱خرده مقیاس و  4شامل و مورداستفاده قرارگرفته است 
های رضایت زناشویی، ارتباط، حل تعارض و تحریف آرمانی  پرسشنامه برای خرده مقیاس
و اعتبار بازآزمایی پرسشنامه برای هر  99/1، 94/1، 91/1، 9۶/1به ترتیب از این قرار است،

بوده است و ضریب آلفای پرسشنامه در  81/1، 81/1، 90/1، 9۶/1خرده مقیاس به ترتیب 
آلفا  14)با حذف سؤال  ۶9/1زوج به ترتیب برابر با  9۶۱( با تعداد 0998سوده )پژوهش آ

(. 0991ثنایی، عالقبند، فالحتی و هومن، ( به دست آمد )11/1، ۶1/1، 19/1شود ) می 19/1
و برای خرده  80/1ضریب آلفای پرسشنامه در پژوهش حاضر برای رضایت زناشویی کل 

 است. 91/1، ۶1/1 ،18/1، 18/1ها به ترتیب  مقیاس
( آن را طراحی نمودنـد 0811) این ابزار که مهرابیـان و اپسـتین: 1مقیاس همدلی عاطفی

های عـاطفی دیگران  های عاطفی فرد بـه واکنش گویـه ای است که پاسخ 99یـك مقیـاس 
ای  سنجی این مقیاس، در نمونه های روان سنجد. ویژگی ای لیکرت می درجه 8را در طیف 

بـه دست آمد که نشانه  80/1نفر بررسی شد و ضریب آلفای کرونباخ  814کل از متشـ
منظور بررسی روایی سازه این مقیـاس، از تحلیـل  همسانی درونی خـوب آن اسـت. به
از واریانس  ۶1/1های اصلی استفاده شـد کـه توانست  عـاملی اکتشافی با روش تحلیل مؤلفه

زمان سـیاهه سـالمت  و افتراقی آن از طریـق اجـرای هم کل را تبیین کند. روایی همگـرا
نتـایج ضـرایب همبسـتگی پیرسـون  .روانی و فهرست عواطف مثبت و منفـی محاسـبه شـد

شناختی  ها در مقیــاس همــدلی عــاطفی بــا بهزیســتی روان نشـان داد کـه نمـره آزمودنی
شناختی و عواطف منفی  گی روانو عواطـف مثبـت همبسـتگی مثبـت و بـا درماند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Enriching and Nuturing Relationship Issues, communication and happiness 
2. Emotional Empathy Scale 
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همبستگی منفـی دارد. این نتایج روایی همگـرا و افتراقـی مقیـاس همـدلی عاطفی را تأیید 
(. ضریب آلفای این مقیاس در 0981نماید )بشارت، خـدابخش، فراهـانی و رضازاده،  می

 است. 14/1پژوهش حاضر 
( 1111) استرنبرگ و گریگورنکو توسط پرسشنامه این:  موفقیت هوش پرسشنامه

 تا 0 های سؤال شامل) تحلیلی هوش بعد سه که است سؤال 9۶ شامل و است شده طراحی
 ارزیابی مورد را( 9۶ تا 1۱ سؤاالت)  عملی هوش و( 14 تا 09 سؤاالت)  خالق هوش ،(01

 کل پایایی و 10/1 ،۶9/1 ،91/1 ترتیب به را ها زیرمقیاس این پایایی ها آن. دهد می قرار
 این برای پایایی ضرایب( 1101) استرنبرگ پژوهش در. اند کرده گزارش 14/1 را مقیاس

 این درونی همسانی( 1119)  چان. است شده گزارش 94/1 تا 19/1 از ای دامنه در پرسشنامه
 نیز ایران در آن سنجی روان های شاخص. است کرده گزارش 9۶/1 از باالتر را پرسشنامه

 آلفای ضریب. است گرفته قرار تأیید مورد( 0981) صرامی و فرزاد سالمی، نگهبان توسط
 .است 99/1 ،9۶/1 ،۱4/1 ترتیب به ها زیرمقیاس برای و 91/1 پژوهش این در پرسشنامه

 ها یافته
درصد از گروه  0/11ها  درصد و زن 4/11بر اساس اطالعات حاصل از پژوهش، مردها 

سال با انحراف  99اند. میانگین سن افراد گروه نمونه  تشکیل دادهنمونه پژوهش حاضر را 
باشد. میانگین و  سال می ۶1سال و بیشترین آن  11است. کمترین سن  81/9استاندارد 

 آمده است. 0انحراف معیار متغیرهای پژوهش در جدول 

 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش1جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیر عنوان

 رضایت زناشویی

 4۱/۶ 0۶/9۶ رضایت
 98/۶ 98/94 ارتباطات

 ۶9/۱ ۱9/90 حل تعارض
 10/4 90/01 تحریف آرمانی
 8۱/08 80/008 رضایت کلی

 ۱0/19 11/119 همدلی عاطفی همدلی عاطفی

 هوش موفقیت

 91/08 01/01۶ هوش موفق
 99/1 ۱4/49 هوش تحلیلی
 10/9 91/9۶ هوش خالق
 91/1 1۱/49 هوش عملی
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های فرضمنظور استفاده از تحلیل رگرسیون ابتدا الزم است پیش ها به در تحلیل استنباطی داده
اند از: نرمال بودن توزیع متغیر مالك، وجود رابطه خطی بین  الزم بررسی شوند که عبارت

بین. بر اساس متغیرهای پیشخطی بین بین و مالك، استقالل خطاها، عدم وجود هممتغیرهای پیش
اسمیرنف توزیع متغیر مالك )رضایت زناشویی( -ویلك و کولموگروف-های شاپیروآزمون

بین و مالك منظور بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای پیش (. بهsig.>0.05نرمال بود )
خطی توسط ارائه شده است. استقالل خطاها و هم 1ماتریکس همبستگی بین متغیرها در جدول 

 آمده است. 9بررسی شده و نتایج در جدول  VIFو  Toleranceواتسون، -دوربین

 های آن : ماتریکس همبستگی بین متغیرهای پژوهش و زیرمقیاس2جدول 
رضایت  

 زناشویی
زیرمقیاس 

 رضایت
زیرمقیاس 
 ارتباطات

زیرمقیاس 
 حل تعارض

زیرمقیاس 
 تحریف آرمانی

همدلی 
 عاطفی

 0 14/1 19/1 1۱/1 0۱/1* 1۶/1 همدلی عاطفی
 11/1** 01/1 14/1** 00/1 04/1 09/1* هوش موفقیت
 1۶/1** 09/1 01/1 00/1 01/1 1۶/1 هوش تحلیلی
 04/1 00/1 01/1 09/1 04/1 18/1 هوش خالق
 08/1* 00/1 91/1** 01/1 01/1 10/1** هوش عملی

موفقیت رابطه مثبت و معنادار دهد رضایت زناشویی با هوش  نشان می 1همانطور که جدول 
یابد. دارد. به این معنا که با افزایش میزان هوش موفقیت میزان رضایت زناشویی افزایش می

دهد که تنها مؤلفه هوش عملی با های هوش موفقیت نشان میهمچنین بررسی مؤلفه
ضایت رضایت زناشویی رابطه دارد، یعنی با افزایش میزان هوش عملی در زوجین میزان ر

یابد. اگرچه همدلی عاطفی با نمره کلی رضایت زناشویی  ها افزایش می زناشویی در آن
منظور  رابطه نشان نداده است اما با زیرمقیاس رضایت همبستگی مثبت و معنادار دارد. به

بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش موفقیت و همدلی عاطفی از تحلیل رگرسیون  پیش
 ارائه شده است. 9د. نتایج در جدول گام استفاده ش به گام
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 بینی رضایت زناشویی گام هوش موفقیت و همدلی عاطفی جهت پیش به نتایج تحلیل رگرسیون گام .3جدول 

R R متغیر
2

 B 
خطای 

 استاندارد
Beta t 

سطح 
 معناداری

 Tolerance VIF واتسون-دوربین

هوش 
 موفقیت

09/1 19/1 09/1 19/1 09/1 90/1 11/1 ۶4/0 0 0 

دهد تنها در یك گام متغیر هوش موفقیت وارد معادله شده نشان می 9همانطور که جدول 
کند. ضریب درصد از تغییرات رضایت زناشویی را تبیین می 9اندازه  است. این متغیر به

-۱/1قبول  فرض استقالل خطاها )دامنه قابلحاکی از برقراری پیش ۶4/0واتسون -دوربین
فرض عدم هم برابر با یك، حاکی از برقراری پیش VIFو  Tolerance( و مقدار ۱/0

کنندگی سن، در رابطه بین  در ادامه جهت بررسی نقش تعدیل. بین استخطی متغیرهای پیش
 هوش موفقیت بر رضایت زناشویی از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.

 
 رضایت زناشویی: بررسی نقش تعدیل گر سن در ارتباط هوش موفقیت و 4جدول 

R R بین متغیر پیش
2

 B خطای استاندارد Beta t سطح معناداری 

 11/1 18/0 04/1 19/1 0۱/1 1۱/1 19/1 هوش موفقیت

 19/1 -01/1 -01/1 09/1 -98/1 سن

 19/1 -11/0 -۱8/1 118/1 -10/1 1۶/1 14/1 هوش موفقیت* سن

تنها  "مضروب هوش موفقیت و سن "دهد وارد کردن متغیر  نشان می 4همانطور که جدول 
به مجذور همبستگی اضافه کرده است و این مقدار معنادار نبوده است؛ بنابراین سن  10/1

 در ارتباط بین هوش موفقیت و رضایت زناشویی نقش تعدیل گر ندارد.

 گیری بحث و نتیجه
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش هوش موفقیت و همدلی عاطفی بر رضایت از 

که هوش موفقیت نسبت به همدلی  زندگی زناشویی بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد
ها سن نقش تعدیل  بینی رضایت زناشویی دارد و در رابطه بین آنتری در پیشنقش پررنگ

شود گر ندارد. باتوجه به اینکه با افزایش سن، انواع هوش و سرعت پردازش بیشتر می
( این فرض مطرح شد که سن احتماالً در رابطه بین هوش 0818)استرنبرگ و ریفکین، 
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موفقیت با رضایت زناشویی نقش تعدیل گر داشته باشد اما نتایج نشان داد که این دو متغیر 
در هر سنی با یکدیگر رابطه دارند. همدلی عاطفی نیز اگرچه با نمره کل رضایت زناشویی 

 ثبت و معناداری نشان داد.رابطه نداشت اما با زیرمقیاس رضایت همبستگی م
وجود رابطه بین همدلی عاطفی و رضایت زناشویی در تحقیقات متعدد دیگر نیز نشان 

، 110۱، 9، گئور و بارادوج1104، 1، چانگ1108، 0داده شده است )برای مثال: جانگ
، 110۶و همکاران،  ۱، ورهوفستاد1109، 4دونالد، اولسون، النینگ، گودارد و مارشالمك

(. اگرچه در این تحقیق رابطه آن، تنها با 0989، رضایی، 098۱، کریمی، 098۶ی، کاظم
های دیگر و نمره کل رضایت همبستگی زیرمقیاس رضایت معنادار بود و با زیرمقیاس

شامل:  زناشویی رابطه جنبه 01 با افراد انطباق و رضایت زیر مقیاس، نداشت. این
 اوقات های فعالیت مالی، مدیریت تعارض، حل زناشویی، ارتباط موضوعات شخصیتی،

 و طلبی مساوات های نقش دوستان، و اقوام فرزندان، ازدواج و جنسی، روابط فراغت،
( و شامل 098۱کند )یعقوبی و محمدزاده،  می گیری اندازه را مذهبی گیری جهت
از چگونگی ابراز "، "کند کنم همسرم مرا درك میاحساس می"هایی است مثل:  گویه

ها در امور خانه راضی  از نحوه تقسیم مسئولیت"و یا  "احساسات همسرم راضی هستم 
رسد همه این موارد مستلزم وجود همدلی است و معنادار بودن ، به نظر می"هستم 

های مختلف زندگی را همبستگی همدلی با این زیرمقیاس که رضایت کلی افراد از جنیه
 دهد، قابل انتظار است.نشان می

رابطه هوش موفقیت و رضایت زناشویی در تحقیقات قبل کمتر موردتوجه قرار گرفته  
( هوش موفقیت را چهارچوبی برای درك سازگاری 110۱) ۶دایناست. انگ و ون
شود برای کنند. برای مثال وقتی فرد وارد کشوری با فرهنگ متفاوت میفرهنگی معرفی می

غذا خوردن و حتی رد شدن از خیابان باید رفتارهای مختلف ازجمله معاشرت کردن، 
فرهنگ متفاوت آن جامعه را درك کرده و خود را با آن سازگار کند و این امر مستلزم 

راحتی بفهمد  تواند به(. یك فرد باهوش می1114پذیری ذهنی است )استرنبرگ، انعطاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jung,S.W 
2. Chung,M.S 
3. Gaur, Bhardwaj 
4. McDonald,J.E, Olson,J.R, Lanning,A.H, Goddard,H.W, Marshall,J.P 
5. Verhofstadt,L 
6. Ang,S and Van Dyne,L 
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وت است و او های مختلف، متفاهای الزم برای عملکرد سازگارانه در فرهنگکه مهارت
صورت عملی در زندگی روزمره خود به کار گیرد.  ها را یاد بگیرد و بهباید این مهارت

بهر او چقدر باالست، در سازگاری کسی که این مسئله را درك نکند، فارغ از اینکه هوش
(. شاید 110۱داین، شود )انگ و ونهای جدید با شکست مواجه میها و موقعیتبا فرهنگ

ین مفهوم را به تعامالت زندگی مشترك نیز تعمیم داد. وقتی دو نفر با فرهنگ و بتوان ا
های جدید بسیاری مواجه گیرند با موقعیتتربیت خانوادگی متفاوت کنار هم قرار می

 ها نیازمند هوش موفقیت هستند. خواهند شد که برای سازگار شدن با آن
آن آورده شده است بر این نکته جنبه دیگری از هوش موفقیت که در تعاریف نظری 

درستی  توانند نقاط قوت را تشخیص داده و بهتأکید دارد که افراد دارای هوش موفقیت می
شناسند و خوبی می جا از آن استفاده کنند ضمن این که نقاط ضعف خود را نیز به و به
ست که چنین (، واضح ا110۱کنند )استرنبرگ، ها را پیدا می های تصحیح و جبران آن راه

تواند در رویارویی با مسائل زندگی مشترك نیز مفید فایده واقع شود و هایی میتوانمندی
شاید به همین دلیل در این پژوهش هوش موفقیت توانسته است رضایت زناشویی را 

 بینی کند. پیش
های تحلیلی، خالق و عملی با  افراد دارای هوش موفقیت با استفاده از توانایی

(. ضمن این که 1101شوند )استرنبرگ،  های مختلف پیرامون خود سازگار می محیط
وتحلیل کرده، مسئله را شناسایی کنند و راهکارهای  های مختلف را تجزیهتوانند گزینه می

(. طبق این مفهوم، فرد باهوش فردی است که بداند 1111حل آن را پیدا کنند )استرنبرگ، 
(؛ و این امر 1118وش خود را به کار گیرد )استرنبرگ، های مختلف، چگونه ه در موقعیت

تواند باعث موفقیت فرد در یادگیری  های تحقیقات گذشته، میتنها بر اساس یافته نه
( و 1108، 0(، پیشرفت تحصیلی )لیرا، کاستیال، ماروفو، ملگار1108)استرنبرگ، 

( 1111ترنبرگ )( شود، بلکه بر اساس نظر اس1111های شغلی )استرنبرگ،  صالحیت
های این تواند در زندگی اجتماعی نیز نقش داشته باشد، همانطور که بر اساس یافته می

 تحقیق، نشان داده شد که در موفقیت و احساس رضایت از زندگی مشترك نیز نقش دارد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lira,L.A.N, Castillo,P.F.N, Marrufo,H.R.M, Melgar,A 
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کارگیری  توانند با به یابی به رضایت در زندگی زناشویی می درواقع، زوجین برای دست
موفقیت و با شناخت نقاط قوت و ضعف خود و ارتقاء آن استفاده کنند و با  ابعاد هوش

های تحلیلی و خالق و عملی انتخاب صحیح داشته باشند و با شرایط  تعادل میان توانایی
دهند سازگار شوند.  آید و محیطی که زوجین شکل می جدید که با ازدواج به وجود می

های جدید با استفاده از هوش خود به  وقعیتهمچنین با آگاهی به نوع عملکرد در م
باالبردن هرچه بیشتر کیفیت زندگی زناشویی خود کمك کنند. در برخورد با مسائل جدید 

های تفکر و استدالل بهره برده و عملکرد بهتری داشته باشند. یادگیری هوش  از مهارت
انند ازدواج امکان شود که در موقعیتی م موفقیت باعث به وجود آمدن تفکر انتقادی می

بخشد و منجر به انتخاب درست و زندگی  وتحلیل، مقایسه و ارزشیابی را بهبود می تجزیه
 شود. باکیفیت و بادوام می

هایی مواجه بوده است، ازجمله این تحقیق نیز همانند هر تحقیق دیگری با محدودیت
سازد. را محدود می پذیری نتایجگیری در دسترس که تعمیمحجم کم نمونه و روش نمونه

همچنین، به دلیل جدید بودن مفهوم هوش موفقیت، ممکن است جذابیت آن بر نتایج 
های تحقیق تأثیر گذاشته باشد. عالوه بر آن، مقطعی بودن پژوهش و استفاده از پرسشنامه

های این تحقیق هستند. شاید در  ها نیز از دیگر محدودیتخودگزارشی برای سنجش سازه
های دیگر سنجش مثل مصاحبه و مشاهده رفتاری، طولی و با استفاده از روشیك طرح 

شود که بتوان روابط همبستگی و علی بین این متغیرها را بهتر بررسی نمود. پیشنهاد می
گیری دیگر نیز های نمونهتر و متنوع و با استفاده از روش های بزرگتحقیق روی نمونه

شود جهت افزایش رضایت از  های پژوهش پیشنهاد می ه یافتهانجام گیرد. همچنین با توجّه ب
های هوش موفقیت  ها، به آن دسته از باورهای مؤلفه زندگی زناشویی زوجین، در آموزش

 شود، تأکید شود. که موجب افزایش رضایت از زندگی زناشویی افراد می
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