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 چکيده

 25تا  81 رضایت زناشویی افراد وگاردنر گانه چندهای حاضر با هدف بررسی هوشمقاله 

. بدین منظور از بین دانشجویان انجام شدمی و از نوع همبستگی کَ مقالهروش  باسال 

در سال تحصیلی  و حومه )مترو( تهران راه آهن شهریشرکت  کارمندان ودانشگاه یادگار 

 بصورتنیز  اطّالعاتآوری انتخاب شدند. جمع فر به صورت دردسترسن 04 و تعداد 99-91

ار ابزرضایت زناشویی به عنوان  وچندگانه گاردنر  هایهوش پرسشنامه های از؛محتمل بود

ورد م همبستگس پیرسونهای بدست آمده به روش آماری سپس داده ،پژوهش استفاده شد

گردید که  4040برابر با  sigآمده نمره به نتایج بدست توجّهتجزیه و تحلیل قرار گرفت. با 

فرض خالف  (. لذا فرض صفر رد شد وp<0.5باشد)یم 42/4 کوچکتر از سطح معناداری

 معنادار است.رابطه  %92به احتمال  تایید و در نتیجه

 .گاردنرچندگانه های رضایت زناشویی، هوش واژگان کليدی:
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 2علی اکبر صالحی، 1یوسفی سکينه

 .شهرری -(ره)خمینی واحدیادگارامام اسالمی آزاد دانشگاه کارشناسی، مقطع آموخته دانش 8
 .شهرری -(ره)خمینی واحدیادگارامام اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی، گروه مشاوردانشگاه، و مدرس 5

 

  نام نویسنده مسئول:

 یوسفی سکينه

 های چندگانه گاردنر و رضایت زناشوییرابطه بين هوش

 6/8/8099 تاریخ دریافت:

 50/5/8099 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
 هر ندگیز یهاادیدرو ترینمهمّ از یکی ازدواج. گیردمی شکل دارد منا ازدواج که شوهر و زن بین طتباار سیلهو به ادهخانو

 ایبر دمر و زن بین قانونی و شرعی س،مقد پیمانی ازدواج. ددگربرمی یخرتا ماقبل حتّی و یخرتا قدمت به آن زغاآ و ستا دفر

 رطو به زن و دمر ازدواج، در. دبو هداخو محبت و ریثاا ،مشآرا آن هثمر که ستا یکدیگر با جدید جتماعیا ندگیز یک در شرکت

 کنند. دیجاا ادهخانو انعنو تحت پویایی حدوا تا ،شوندمی یکدیگر متعهد مانی نامشخصز دوره یک طی کامل و نهآزادا

سالمت روانی، جسمانی و اجتماعی افراد در جامعه در درازمدت و از همه مهمتر تغیر رفتاری را در افراد جامعه برای  

است. یک جامع سالم و بدون ناهنجاری در دیدگاه گذاری شدهپایه مقالهسازگاری با مشکالت زناشویی ناشی از هر مولفه در این 

 اغل، مذهب، قومیت و جامعه جهانیکنیم که اختالالت از فرهنگ، خانواده، مشای زندگی میامروزه در جامعهگنجد و ما آل میایده

 و هادمرتمامی  .(5440هایی مثمرثمر برای رفع مشکالت مزبور خواهد بود)کن، ها و مهارتشوند. بنابراین نیاز به تواناییایجاد می

 دتسعا تامین و ادهخانو سالمت حفظ به که هاییرفاکتو از. ستا ادهخانو سالمت حفظ و دتسعا نهدفشا میکنند ازدواج که نانیز

 ادتعد تاثیر تحت دخو نوبه به نیز ملاعو ینا .ستاکم  رضتعا و باال ناشوییز ضایتر و ندگیز کیفیت میکند کمک جینزو

 ادهخانو یگرد سویی از .باشد ندامیتو ملاعو ینا از یکی ازدواج طریقه( که 8991)فیجی، ست ا ییگرد یمتغیرها از ودینامحد

 سالم ادهخانو قتحقّ و ستا ادهخانو سالمت وگر در راشکاآ سالم جامعه به ستیابید و رودمی رشما به جامعه صلیا یکنهار از یکی

 اده(. خانو8036مطلوب با یکدیگر بستگی دارد)گرای، ترجمه گلکاریان،  یبطههارا شتندا و نیروا سالمت از آن ادفرا رداریبرخو به

 حاضر مقاله در الذ. باشد قلاحد در آن در رضتعا و شتهباشددا دجوو بمطلو ندگیز کیفیت و باال ناشوییزضایت ر آن در کهلمسا

 به ازدواج و زن به زن هشیو به ازدواج دیعا سبک. نماییم سیربر را فتدامی قتفاا نستادکر در که ازدواج سبک 0 تا هشد سعی

 انیرا مناطق سایر در نیز یگرد سبک 5 امّا باشدمی سالمیا معاجو و انیرا متما در اولمتد سبک دیعا ازدواج ،دنکر ارفر هشیو

 ینا سیربر لحا. باشد بیشتر آن عقوو لحتماا و عقوو نستادکر در شاید امّا نیست نستادکر صمخصو اًمنحصر و ندشومی هیدد

 بحث ردمو مقاله ینا در دارد ثرا ناشوییز رضتعا و ناشوییز ضایتر و ندگیز برکیفیت سبک 0 ینا از یک هر به ازدواج یاآ که مرا

 ینا به که ستا سانیشنانروا از یکی ستیر یرجینیاو که ستا وتمتفا کامالً ازدواج 0 هر در جینزو بین طتباار سبک. باشدمی

 با مقاله ینا در. ستادهکر تلقی مهمّ ربسیا  هارفاکتو یگرد و رضتعا نمدآ دجوو به در را ادفرا بین طتباار سبک و ختهداپر مهمّ

 .هستیم ناشوییز رضتعا کاهش و ندگیز کیفیت و ناشوییز ضایتر یشافزاپی  در وهگر 0 ینا بر ستیر مانیدر روش از دهستفاا

 هایهوش نظریه و برد سوال زیر را هوش و شناختی هایویژگی مورد در قدیمی عقاید 8گاردنر هوارد اخیر هایدهه در

 .(8910) گاردنر. شودمیگرفته نظر در یادگیری در تاثیرگذار مهم عامل یک عنوان به هوش نظریه این در. کرد مطرح را چندگانه

. رفتگ نظر در مستقل سازه چندین از متشکل را آن و کرد تعریف ارزش با چیزی ساختن یا مسائل حل توانایی عنوان به را هوش

. ستاشده معرفی یکدیگر از ستقلمُ و مجزا هوش نوع هشت سازند،می را هوش هم با که چندگانه هایتوانایی جای به نظریه این در

 اردنرگ ولی گیرند،می نظر در شخصیت از بخشی یا حرکتی -روانی حیطه از بخشی عنوان به را اخیر کارکردهای این نظرانصاحب

 و شده روبرو فراوان استقبال با آموزشی هایمحیط در چندگانه هایهوش نظریه. کندمی معرفی هوش نوع یک عنوان به را آنها

 (.6899 ،5نیویگ)اندهداد سازمان گاردنر چندگانه هایهوش اساس بر را خود آموزشی هایفعالیت مدارس از برخی مربیان

 مقاله مطالعه ردمو نمونهاست.  94-98رویی معلمان زن سخت و هیجانی شهو انمیز بین بطهرا سیربر مقاله ینا فهد

 نشهرستا ارسمد متوسطه و هنماییرا ،ییابتدا دوره نمعلما تمامی بین از نسبی ایگیری طبقهنفر بودند که به روش نمونه 580

 ،یی کوباساروسخت مهنارسشپ و شرینگ هیجانی شهو نامهسشپر ازند دبو رتعبا هاداده یدآورگر اربزاگریدند.  بنتخاا ابسر

 یهامقاله فرضیه سیربر در. شددهستفاا چندگانه و خطی نگرسیور تحلیل چنینمه و نسوپیر نموآز از سیهاربر ایبر فرضیه

 ی،نگیزداخو ،هیجانیشبین هو جتماعیا هایرتمها ریهوشیا ،جتماعیاگاهی دآکنترلیخودخو ینگیزداخو ،هیجانی شبین هو

 ریهوشیا ،کنترلیدخو ی،نگیزداخو ،هیجانیهوش بین  ،با تعهدجتماعی ا رتمها ،جتماعیا ریهوشیا ،کنترلیدخو ،گاهیدآخو

 ،جتماعیا ریهوشیا ،کنترلیدخو ،گاهیدآخو ی،نگیزداخو ،هیجانی شبینهو نهایت در و چالش با جتماعیا یهارتمها ،جتماعیا

                                                           
1 - Howard Gardner 
2 - Givin 
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 جهت در هشد منجاا نهچندگا نگرسیور لةدمعا طبق همچنین و شتدا دجوو داریمعنا بطهرا ییروسخت با اجتماعیهای رتمها

رقیه شتند)دا را مطالعه ردمو نمونه ییروسختبینی پیش در را جتماعی بیشترین سهما ریهوشیا که رویی مشخص شدسخت تبیین

 .(8094قاصری، پرویز سرندی، 

گیرد که اطّالعات ای از فرآیندهای متعامل در نظر میمعاصر، ذهن انسان را به عنوان نظام پیچیدهشناسی دیدگاه روان

کننده نحوه پردازش اطّالعات در مقابل های مختلف یادگیری در واقع بیاننماید. سبکهای متفاوتی پردازش میمختلف را به شیوه

 های گوناگون، موقعیت باشد. در عین حال که افراد درهای گوناگون میمحرك

ها هم ها و رویکردهای یادگیری وجود دارد. مقالهبر این باور است که روابط مهمی بین انواع مختلف هوش( 8919گاردنر)

رنده ادگینیز ی یادگیریدر رویکرد  .غالب آنها متفاوت استهوشی های اند که رویکردهای یادگیری افراد با توجّه به ویژگینشان داده

از  ، تمرکز بر استفادههاکند تا به کسب موفقیت نایل آید. ویژگی این رویکرد، تالش مییادگیریبا به کارگیری راهبردهای 

 (.0544،  0یرو مت 0راهبردهایی است که یادگیرنده را در دستیابی به پیشرفت و موفقیت تحصیلی هدایت کند)هاروی

افراد مختلف با مشکالت مختلفی روبرو هستند که هر کدام از این موارد به نحوی اِختالل  کنیمای که زندگی میدر جامعه

ود باست، یکی از مشکالتی که ذهن را از مدّتهای خیلی زیادی به خود درگیر کردهدر عملکرد کاری و رفتاری این افراد گذاشته

های مختلف و به دنبال تاثیرگذاری نوع هوش و و افراد با هوش های مختلفعوامل تاثیرگذار در میزان رضایت زناشویی در خانواده

های گاردنر بر رضایت زناشویی بود و در این مقاله تاثیرگذاری آن در افراد مختلف با نوع هوش متفاوت و تاثیر هر یک از هوش

 ها ذهن را با خودشی که مدّتگاردنر بر رضایت زناشویی و رسیدن به جواب سوال هشتگانههای تصمیم به بررسی و تاثیر هوش

 شد به این جواب رسید. ی که انجام میبود تا بتوان طبق مقالهدرگیر کرده

 ،بودگران پیشین صورت گرفتههای هشتگانه گاردنر و رضایت زناشویی از طریق مقالهدر بررسی که بر تاثیرگذاری هوش

ی که در حال حاضر بود و در مقالههای دیگر تا حدودی صورت گرفتهفردی و هوشهیجانی و هوش بین بیشتر تاثیرگذاری هوش

است به صورت گرفته 8091بر روی تعدادی از افراد جامعه بخصوص دانشجویان متاهل زن و مرد دانشگاه یادگار امام در سال 

 پرداخت.های مختلف دیگر هوش بر رضایت زناشویی خواهیم بررسی نوع

 هایتأهل دانشگاهمُ با هدف تعیین رابطه بین سبک زندگی و رضایت زناشویی در دانشجویان ( پژوهشی8090پورمیدانی)

 این توجّه به بادارد  وجود معنادار رابطه زناشویی رضایت و زندگی سبک بینداد به این نتیجه رسید که شهر اصفهان به انجام 

 زندگی سازییغن باعث خود، زندگی سبک اصالح با تا کرد کمک زوجین به زندگی سبک تغییر آموزش طریق از توانمی افته،ی

 د.گردن خود مشترك

( در پژوهشی با هدف بررسی رابطه هوش با معنویت انجانم داد به این نتیجه رسید که ابتدا به مفهوم معنویت 8012پروین)

 معنویت به نوع با هوش در ارتباط است.و حل مشکل و جایگاه عصبی آن در مغز پرداخت و نتیجه حاصل شده این بود که 

( در پژوهشی که بر روی صفات شخصیتی و رضایت زناشویی انجام دادند این نتیجه رسیدند که خصوصیات 8095عطا، عادل)

 شخصیتی زوجین پیش بینی کننده رضایت زناشویی است.

است و با توجّه به باال رفتن آمار طالق و از زناشویی بوجود آمدههای اخیر در زمینه با توجّه به مُشکالت مُختلفی که در سال

باشد تواند در این زمینه دخالت داشتهاست، لذا یکی از مواردی که میجمله نارضایتی افراد مختلف در زندگی زناشویی بوجود آمده

گرفت، لذا این مقاله در تالش است و به ادیدهتوان نمیزان سطح هوش و نوع هوش افراد در ایجاد تفاهم در زمینه زناشویی را نمی

 های چندگانه گارنر رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. دنبال اینست که به نتیجه میزان رضایت زناشویی و هوش

 

 روش
واحد آزاد اسالمی دانشگاه زن و مرد دانشجویان  شامل مقالهو از نوع همبستگی است. جامعه آماری کمی  مقالهحاضر روش 

و حومه )مترو(  تهرانشرکت راه آهن شهری و تعدادی از کارمندان  که یا در حال ازدواج و یا متاهل هستند )ره(یادگار امام خمینی

                                                           
3 - Harvey 
4 -  Meter 
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به  گیریروش نمونه صورت دردسترس انتخاب شد.ه نفر ب 04سال انجام گرفت. تعداد  24تا  58 بودند درگروه سنیانتخاب شده

شامل هوش تصویری، هوش  که گاردنرگانه هشتهای هوش ایپرسشنامهدر دسترس استفاده گردید. صوت غیرتصادفی و از نوع 

حرکتی، هوش میان فردی، هوش درون فردی، هوش -ریاضی، هوش موسیقیایی، هوش جسمی-زبانی شناختی، هوش منطقی

مدادکاغذی که هم به  مزبورآزمون  .دادهای مختلف را مورد بررسی قرار و افراد با داشتن هوش در هر یک از زمینهبود گرا طبیعت

عبارت آزمون در  14 هایپاسخصورت فردی و هم به صورت گروهی قابل اجراست و نمره منفی ندارد. زمان اجرا نامحدود است 

، در نظر گرفته «2خیلی زیاد=»، «0زیاد=»، «0متوسط=»، «5کم = » ،«8خیلی کم=»ای به صورت درجه 2 یک طیف لیکرت

امتیاز است که بیشترین امتیاز در هر  24 شده و مجموع امتیاز هر بعد هوشعبارت مطرح 84 است. در هر یک از ابعاد هوش،شده

 بعد نشانگر وجه غالب در فرد است.

سواالت این مقیاس از پرسشنامه اصالح شده توافق با آیین زناشویی  2و همچنین پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ

گیری باشد. این مقیاس، گرایش زوجین را در پاسخ به سواالت بر اساس رفتارهای پسندیده اجتماعی اندازه( می8963ادموند)

 دهنده رابطه غیر واقع بینانه درباره رابطه زناشویی است.کند. نمره باال نشانمی

 معتبر تحقیقدر  اربزا یک انعنو به پرسشنامه ینا .ستاهشد بنتخاا ینریچا پرسشنامه ،ناشوییز ضایتر انمیز سیربر نای

 ضایتر سیربر ایبر ،پرسشنامه ینا از( 8919) 6نلسوا و رزست. فواگرفته ارقر دهستفاا ردمو دیمتعد بالینی یهارکا و تتحقیقا در

ست. فورز و السون ا سحسا یدآمی دبوجو ادهخانو در که تیاتغییر به نسبت سین مقیاا که معتقدند و ندادهکر دهستفاا ناشوییز

 در که تیاتغییر به نسبت سین مقیاا که معتقدند و ندادهکر دهستفاا ناشوییز ضایتر سیربر ایبر ،پرسشنامه ینا از( 8919)

 ننشا زوج 2409 ملی تحقیق در فیدتصا یگیرنمونه از دهستفاا ( با8919)ن لسوا و رزفوت. سا سحسا یدآمی دبوجو ادهخانو

 تموضوعا از یک هر .شد قائل ناخرسند تمایز و خرسند جینزو بین  %12-92با دقت  انمیتو پرسشنامه ینا از دهستفاا با که ندداد

 هبالقو تمشکال نداتومی ،ناشوییز بطهرا یک درون در هامینهز ینا یابیارز .ستا مهم یهامینهز از یکی با طتباار در ،پرسشنامه ینا

 اربزا یک انعنو به نداتومی همچنین اربزا یناد. مشخصنمای را نهاآ تقویت و یمندونیر یهامینهز نداتومی یا ،کند توصیف را هازوج

 ینا ود.ش دهستفاا ،هستند دخو ناشوییز بطهرا تقویت لنباد به و ناشوییز ورهمشا یجستجو در که هاییزوج ایبر تشخیصی

 رضتعا حل و تتباطاار ،ضایترجمله  از تحقیق اربزا یک انعنو به نداتومی باشدکهمیای ماده 02 سمقیا دهخر 0شامل  سمقیا

 د. دگر دهستفاا

، 9شخصیتی مسایل، 1ییناشوز ضایتر، 3مانیآر تحریف شامل ناشوییز بطروا از کلی یگیرازهندا یک ینریچا جیزو سمقیا

، خانواده و 82پروری، فرزندان و فرزند80، رابطه جنسی80، فعالیتهای اوقات فراغت85، مدیریت مالی88حل تعارض، 84تتباطاار

، را 54، و تغییرات زناشویی89ها، همبستگی زوج81گیری مذهبی، جهت83طلبی مربوط به زن و مردهای مساوات، نقش86دوستان

ها به روش آلفای است. ضرایب پایایی زیر مقیاسشدهعاملی انجاموش تحلیل مناسب و با رروایی آزمون گاردنر شود. شامل می

 رانهمکا و هشگروپژ توسط پرسشنامه .مناسب استشده در کل پرسشنامه است. پایایی محاسبهگزارش شده %12تا  %68کرونباخ 

                                                           
5 Four ENRICH Couple Scales 
6 Fowers & Olson 
7 Idealistic Distortion 
8 Marital Satisfaction 
9 Personality Issues 
10 Communication 
11 Conflict Resolution 
12 Financial Management 
13 Leisure Activities 
14 Sexual Relationship 
15 Children and Parenting 
16 Family and Friends  
17 Equalitarian Roles 
18 Religious Orientation 
19 Marital Cohesion 
20 Marital Change 
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 که نگلیسیا و سیرفا نباز و فرهنگ به تخصصمُ ساتیدا از نفر 0 ایبر سپس و شد ترجمه نلسوا یویدد رفسووپر از کتبی زهجاا با

 بعد و شد ترجمه نگلیسیا به سپس و حصالا سیرفا ترجمه و یددگر لساار د،بوهشد دهفرستا نلسوا یویدد کترد ایبر نهاآ مهرزو

 ایبر نهایت در. شد ترجمه نگلیسیا به رهباود و شد حصالا سیرفا ترجمه داًمجد ت،شکاالا فعر و صلیا نسخه با آن ةمقایس از

 نددنبو فهم قابل که التیاسو و شد اجرا نفر 6 روی بر مایشیآز رطو به پرسشنامه ،ننندگااخو توسط ،پرسشنامه فهم از گاهیآ

 نلسوا کترد ایبر رکا حلامر با اههمر ،نگلیسیا ترجمه و سیرفا ترجمه ر،همکا ساتیدا تایید و نهایی یشایرو از پس شد حصالا

 و یویدد توسط ینریچا جیزو پرسشنامهشد.  درصا کترد توسط انیرا در ترجمینمُ ایبر آن ایجرا ایبر نهایی زمجو و شددهفرستا

 ،ناشوییز ضایتر یمقیاسها دهخر ایبر پرسشنامه یلفاآ ضریبشد.  اجرا متاهل زوج 52248روی  5444 لسا در نلسوا میا

 هر ایبر پرسشنامه ماییزآزبا رعتباا و، %10، %10، %14، %16ست. ا ارقر ینا از به ترتیب مانیآر تحریف و رض،تعا حل ط،تباار

( 8019) دهسوآ مقاله در پرسشنامه یلفاآ ضریب ( و8-، بوده است. )جدول شماره: %95، %94، %18، %16به ترتیب  نموآزه دخر

 به دست آمد. %33و  %6، %31شود( می %314آلفا  50 )با حذف سوال %61با  برابر ترتیب « بهنفر 304»زوج  062 با تعداد

ها از شاخص آمار توصیفی نظیر جدول، درصد فراوانی و انحراف استاندارد استفاده گردید. از تجزیه تحلیل داده مقالهدر این 

سون استفاده شد و های آمار استنباطی از روش آماری همبستگی پیرها از شاخصهمچنین جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده

 استفاده گردید.  SPSS 36افزار ها از نرمبرای آنالیز داده

 

 ها یافته

 آمار توصيفی -1جدول شماره 

 jansiat age education Shoghl 

N 
Valid 40 40 40 40 

Missing 0 0 0 0 

Mean 1.23 31.43 3.65 2.03 

Std. Error of Mean .067 1.544 .132 .162 

Median 1.00 33.00 4.00 2.00 

Mode 1 21 4 2 

Std. Deviation .423 9.764 .834 1.025 

Variance .179 95.328 .695 1.051 

Skewness 1.369 .187 -.924 .850 

Std. Error of Skewness .374 .374 .374 .374 

Kurtosis -.135 -1.359 .206 -.280 

Std. Error of Kurtosis .733 .733 .733 .733 

Range 1 33 3 3 

Minimum 1 19 2 1 

Maximum 2 52 5 4 

Sum 49 1257 146 81 

 

واردی نظیر میانه، میانگین، نما، واریانس، انحراف معیار، کجی و دامنه و ماکسیمم و میینیم و در نهات م 8در جدول شماره 

 دارد.مجموع نمرات قرار 
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 مشاغل -2جدول شماره 

karmand 17 42.5 42.5 77.5 

azad 3 7.5 7.5 85.0 

kaneh dar 6 15.0 15.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 نفر خانه دار می باشیم. 6، نفر شغل آزاد 0نفر کارمند،  83ما شاهد این هستیم که  5در جدول شماره 

 سن - 1نمودارشماره 

 
 

سال بوده  25الی  89پژوهش هستیم که در دامنه سنی ما شاهد دامنه سنی افراد شرکت کننده در این  8در نمودارشماره 

 است.

 ميزان تحصيالت -2نمودار شماره 

 
 ما شاهد مقاطع تحصیلی آزمودنی که شامل دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس می باشیم. 5در نمودار شماره 
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 همبستگی رضایت زناشویی و هوش های چندگانه – 1جدول شماره

 

که  8در جدول شماره sig.، رابطه بین هوش های چندگانه و رضایت زناشویی می باشد که با توجه نمره فرضیه مورد بحث

کوچکتر است، فرض صفر رد و فرض خالف تایید می گردد. لذا می توان بایان  4042است و با توجه به اینکه این از  4040برابر با 

 .معنادار می باشد %92کرد که این رابطه با احتمال 

 

 گيریبحث و نتيجه
با توجه به نتایج حاصله در که بیانگر رابطه معناداری بین هوش های چندگانه و رضایت زناشویی وجود دارد، می توان نتیجه 

گرفت که هوش های چندگانه می توانند روی رضایت زناشویی تاثیر گذار باشد، لذا در آموزش های خانواده که داده می شود، 

 ی چندگانه می تواند جز موارد مهم و قابل تامل باشد.پرداختن به هوش ها

یستم ایمنی زوجین شهر اهواز انجام بررسی رضایت رابطه زناشویی با افسردگی و عملکرد س ی با هدفپژوهش (8095نجمه )

ایت همچنین بین رضکه بین رضایت زناشویی و سیستم ایمنی بدن رابطه مثبت معناداری وجود دارد و داد به این نتیجه رسید 

تم شدند و سیسداری وجود دارد، به طوری که زنان بیشتر از مردان دچار افسردگی میی و افسردگی نیز رابطه منفی معنازناشوی

ویی های چندگانه گاردنر و رضایت زناشی که نگارنده به بررسی هوشمقالهدر ضمناً  تری نیز نسبت به مردان داشتند.ایمنی ضعیف

گاردنر با رضایت زناشویی بدست آمد، در چندگانه های گرای از هوشد نیز ارتباط مثبت و معناداری بین هوش طبیعتش هپرداخت

ید آای که از مطالعه به دست میشد نتیجهدی به مطالعه آنها پرداختهای که در مقاالت متعدّهای انجام شدهمقالهبه  توجّهنتیجه با 

های مختلف ارتباط های گاردنر در زمینههای زندگی و رضایت زناشویی، و هوشمختلف از لحاظ سبکارتباط معناداری بین موارد 

داری وجود دارد، و ارتباط معناداری بین رضایت زناشویی و هوش هیجانی و رابطه بین فردی از مواردی بود که در مقاالت معنا

 بود.مختلف ذکر شده

بررسی روابط بین هوش هیجانی، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی و نقش هوش  هدف( در پژوهشی که با 8012پور ) نبی

 هوش هیجانی و رضایت زناشویی از نتیجه داد به این نتیجه رسید کههیجانی و رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی زنان انجام 

دانشجویان یادگار امام و کارمندان شرکت راه آهن در حالیکه پژوهش حاضر بین . عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی زنان هستند

پژوهش حاضر بین دانشجویان یادگار امام و کارمندان شرکت راه و از نوع همبستگی در حالیکه  تهران و حومه)مترو( انجام گرفت

شده که هوش آهن تهران و حومه)مترو( انجام گرفت ولی در پژوهش حاضر از نوع همبستگی استفاده شده است، و نشان داده 

 تاثیر را بر رضایت زناشویی داشته است.گرا بیشترین طبیعت

انجام داد به « بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی در دبیران زن( در پژوهشی که با هدف 8012خامنه )مهانیان 

های هوش هیجانی به ترتیب، لفهچنین از بین مؤوجود دارد. هم« رابطه زناشویی»و « هوش هیجانی»بین  این نتیجه رسید که

داری بر رضایت زناشویی دارند و نیز تاثیر معنی« همدلی»، و «خودمهارگری»، «های اجتماعیمهارت»، «خودآگاهی هیجانی»

دارند. پژوهش حاضر بین دانشجویان یادگار امام و « موفقیت شغلی»داری بر ، تاثیر معنی«رضایت زناشویی»و « هوش هیجانی»

 rezayatzanashoei Hoshchandgane 

rezayatzanashoei 

Pearson 

Correlation 
1 *.344- 

Sig. (2-tailed)  .030 

N 40 40 

hoshchandgane 

Pearson 

Correlation 
*.344- 1 

Sig. (2-tailed) .030  

N 40 40 
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در حالیکه در پژوهش حاضر که هوش  همبستگی عنو از ن شرکت راه آهن تهران و حومه)مترو( انجام گرفت هر دوکارمندا

 گرا بیشترین تاثیر را بر رضایت زناشویی داشته است.طبیعت

زان آمودانش چندگانه یهاهوش پرورش در یتخصص یهایباز ریتاثی با موضوع (. در مقاله8091آقابراری گاورزنی، صالحی)

 آموزاندانش چندگانه هوش پرورش درهای تخصصی آزمایشی به این نتیجه رسیدند بازیشبه سال انجام دادند از نوع  80تا  85

پژوهش حاضر بین دانشجویان یادگار امام و کارمندان شرکت راه آهن تهران و حومه)مترو( انجام  .است معنادار رابطه و مثبت ریتاث

گرا بیشترین تاثیر را بر رضایت زناشویی داشته است. در حالیکه در پژوهش حاضر که هوش طبیعتهمبستگی  عنو از گرفت هر دو

 های گاردنر انجام گرفته و هر دو معنادار است.هر دو پژوهش بین هوش

داد  انجام دانشجویان هویت سبک بر هویت آموزشی مدل تاثیر در پژوهشی که با هدف بررسی (8091صالحی، طریقت رام)

 بر هویت یپذیرآموزش مدل لذا است، معنادار رابطه است این بیانگر گردید، محاسبه 492/4 حتمالاِ با که به این نتیجه رسید

پژوهش حاضر بین دانشجویان یادگار امام و کارمندان شرکت راه آهن تهران و  .است اثرگذار دانشجویان هویت یهاسبک

گرا بیشترین تاثیر را بر رضایت زناشویی داشته بود پژوهش حاضر که هوش طبیعت همبستگی عنو ازحومه)مترو( انجام گرفت و 

پژوهش حاضر بین دانشجویان یادگار امام و کارمندان  های گاردنر انجام گرفته و هر دو معنادار است.است. و پژوهش بین هوش

گرا شده در حالیکه پژوهش حاضر هوش طبیعتاستفاده  گیهمبست عنو ازشرکت راه آهن تهران و حومه)مترو( انجام گرفت و هر دو 

 های گاردنر انجام گرفته و هر دو معنادار است.بیشترین تاثیر را بر رضایت زناشویی داشته است. و پژوهش حاضر بین هوش

شهر  هایتأهل دانشگاهمُ رابطه بین سبک زندگی و رضایت زناشویی در دانشجویان( با هدف برررسی 8090پورمیدانی)

 افته،ی این توجّه به بادارد  وجود معنادار رابطه زناشویی رضایت و زندگی سبک بین انجام داد به این نتیجه رسید کهاصفهان 

 مشترك زندگی سازییغن باعث خود، زندگی سبک اصالح با تا کرد کمک زوجین به زندگی سبک تغییر آموزش طریق از توانمی

 عنو ازپژوهش حاضر بین دانشجویان یادگار امام و کارمندان شرکت راه آهن تهران و حومه)مترو( انجام گرفت و هر دو  دگردن خود

گرا بیشترین تاثیر را بر رضایت زناشویی داشته است. و پژوهش شده در حالیکه پژوهش حاضر هوش طبیعتاستفاده همبستگی 

  دو معنادار است.های گاردنر انجام گرفته و هر حاضر بین هوش
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 و مراجع منابع

 تیرضا  با صمیمیت و یدلبستگ یهاسبک ،یهیجان تنظیم در یدشوار رابطه(. 19حیدری، علیرضا؛ اقبال، فرشته. ) [8]

-805، صص 94، وصول 19، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، پذیرشاهواز شهر فوالد عیصنا زوجین در ییزناشو

880. 

(. بررسی رضایت زناشویی با افسردگی و عملکرد سیستم 8090آقاجانی افجدی، اعظم؛ سعیدی، راضیه. )حمید، نجمه؛  [5]

 . 14-90، صص 95ایمنی، پذیرش 

هوش هیجانی و رضایت (. بررسی رابطه 8012زاده، محمد، کاظم. )خامنه مهری، مهانیان؛ برجعلی، احمد؛ سلیمی [0]

 .049-054، صص 0، شماره 84تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی )تهران(، سال دانشکده روانشناسی و علوم زناشویی، 

 (. روانشناسی پرورشی)روانشناسی یادگیری و آموزش(، ویرایش پنجم، چاپ سوم، تهران: نشر آگاه.8039سیف، ع.) [0]

شخصیتی با رضایتمندی های (. بررسی رابطه بین ویژگی8094ر. )مختا ،فرهادیان ؛عادل ،فاطمی؛ عطا، شاکریان [2]

 .8-84، صص95-99بهار، شانزدهم دورهن، کردستا پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله زناشویی،

 مقالهمندی زناشویی، های شخصیتی با رضایت(. رابطه بین ویژگی8019شاکریان، عطا؛ فاطمی، عادل؛ و همکاران. ) [6]
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