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  چكيده

پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي وهوش همسـران صـورت        

ـ     گيـري در دسـترس،    هگرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رويـدادي بـود واز طريـق نمون

سوالي رضايت 47زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 30نفر زن وشوهر (60

وماتريسـهاي پيشـرونده ريـون بود.فرضـيه تحقيـق بـا اسـتفاده از روش         Enrichزناشويي 

%دو فرضـيه  99همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفـت ونتيجـه ،در سـطح اطمينـان     

رابطه بين رضايت زناشويي وهوش مـردان وديگـري مبنـي بـر رابطـه       تحقيق يكي مبني بر

رضايت زناشويي وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضيه تحقيق بعـدي  

استودنت مورد بررسي قرار گرفت ونتيجـه ،هـردو در سـطح اطمينـان      tبا استفاده از روش 

ل شد،بين رضايت زناشويي مـردان  %رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واين نتايج حاص99

  وزنان وهمچنين بين هوش مردان وزنان تفاوت معناداري وجود ندارد.
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  مقدمه

پيامبر اكرم (ص) فرمودند:هيچ چيز نزد خدا محبوبتر از خانه اي كه به ازدواج آباد شود نيست و هيچ 

،  1359اي كه در اسالم بوسـيله طـالق از هـم بپاشـد نيست(مشـكيني،       چيز نزد خدا منفورتر از آشيانه

  ).182ص

راحلي از امتحان بزرگ الهـي اسـت   گزيني، ازدواج، تشكيل خانواده، فرزند و تربيت او همه م همسر  

رسند و آدمي باكوله بار معرفت و اختيار، چنگ در ريسمان توكل الهي   كه يكي پس از ديگري از راه مي

هاي پر غرور تكامل قدم نهد و خود را بر كشد ، تا در نهايت راههاي پر پـيچ و خـم    زند تا به اوج قله مي

ر )را احراز نمايد. ادارة زندگي مشترك و تدبير نيكوي خـانواده،  زندگي مقام واالي (و رضوان من اهللا اكب

همچون ساير امور نيازمند دانش كافي،دل اگاهي و بصيرت است. موفقيت در اين حوزه،مجاهدت و سعي 

هاي هـدايت الهـي را بـه سـوي خـود جـذب كنـد،خانواده متعـادل،يكي از          طلبد ،تا بتواند بارقه وافر مي

  ).14،ص 1377ي و آرزوي برتر هر زوج جواني است (شرفي ،آرمانهاي تشكيل زندگ

زناشويي و تاسيس زندگي مشترك خانوادگي يك خواسته طبيعي است. كه غرائزش در وجود انسانها 

  ).3،ص 1363است و اين خود يكي از نعمتهاي بزرگ الهي است (اميني، نهاده شده

شكيل خانواده و داشـتن فرزنـد اسـت . زنـدگي     هاي زيبا و متعالي بشر ،گرايش او به ت يكي از انگيزه

اي است كه او را به طـور   خانوادكي بشر صددرصد طبيعي است .به اين معني كه آفرينش انسان به گونه
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دهد . شواهد تـاريخي نشـان    فطري و طبيعي به سوي تشكيل كانون خانوادگي و داشتن فرزند سوق مي

  ).17،ص 1377انوادگي داشته است (سادات ،دهد كه انسان در تمام طول تاريخ،زندگي خ مي

اند بر اين باورند كه در طول تاريخ هيچ رسـم و   انديشمنداني كه تاريخ را از سر بصيرت مطالعه كرده

قانوني به اندازه همسر گزيني و تشكيل خانواده اهميت نداشته است . علـت اين حقيقـت آن اسـت كـه    

دف آن بقـاوپرورش واسـتمرار نـوع بشـر اسـت (سـادات        ازدواج يك امر نوعي است نه شخصي. يعني هـ 

  ).18، ص 1377،

آيند و هر يك خود  پس از تشكيل خانواده زن و مرد از روي عشق و محبت در خدمت يكديگر در مي

كند . در مرحلة بعد، اين دو در خدمت پرورش و رفاه فرزندان قـرار   را وقف آسايش و راحتي ديگري مي

ب از حصار تنگ خودخواهي تنها براي خود كاركردن و جز خود كسي را نديدن ، گبرند وبه اين ترتي مي

شوند ، عواطف  و ويژگيهاي روحي آنها با قرار گرفتن در محدودة ايـن پيونـد صـيقل     تا حدي خارج مي

آيد . ايـن تمـرين مناسـبي بـراي      خورد و جز خود ، دغدغة كس ديگري نيز در درون آنها بوجود مي مي

آيد . بسـياري از   خودبيني و خودخواهي است كه اولين شرط رشد و كمال آدمي به حساب ميمبارزه با 

شود : نياز زيستي و غريزي به جنس مخالف ، نياز به محبت  نيازهاي اساسي انسان در خانواده تأمين مي

  ) . 19، ص 1377(سادات ،  0000، عاطفه ، نياز به داشتن فرزند و

اعتنايي به اصول ضروري و ارزشهاي آن اسـت كـه پايـه     دس خانواده و بيامروزه اختالل در نظام مق

هاي اصلي خود زمين را به تباهي كشيده و دوران معاصر را به نام (بيگـانگي انسـان از انسـان ) كـه بـه      

است . توقع يك  بيماري غير قابل عالج  (بيگانگي انسان از خويشتن ) منتهي گشته است ، سزاوار نموده
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لح و مجتمع قابل تفسير با (حيات اجتماعي معقول) بدون اصالح نظام خـانواده كـامالً بيجـا و    جامعة صا

  ) . 3، ص  1377خالف حقيقت است (انصاريان ، 

چنـان كـه    در جامعة ما اهميت آشنايي با و ظايف و حقوق همسران و راه و رسم زندگي زناشويي آن

واج جايگـاه الزم خـود را نيافتـه اسـت . الزم اسـت      بايد براي همگان روشن نشده و آموزش قبـل از ازد 

زوجين قبل از تشكيل خانواده با شركت در كالسهاي آموزشي ويژه ، با مطالعه كتابهاي مفيـد و كسـب   

توان از بروز  اطالعات از افراد صاحبنظر ، آگاهيهاي الزم را كسب كنند . با  اين گونه آموزشهاي اوليه مي

  ) . 42، ص  1377ها پيشگيري كرد (سادات ،  وادهبسياري از مشكالت در خان

آورد . سرنوشـت   كند و براي فرزندان محنت و رنج پديـد مـي   طالق كاخ سعادت زوجين را ويران مي

شود . امكان اينكه زوجـين خـود پـس از طـالق بـه       شود و او از هر يتيمي ، يتيم تر مي كودك تيره مي

از پدر و مادر قرباني حادثه طـالق اسـت و بـر     كه كودك بيشراحتي برسند ، بسيار كم است . خالصه آن

 1368كنند بايد شك كرد (قائمي ،  عقل چنين والديني كه فقط به فكر خويشند و فرزند را فراموش مي

  ) . 254، ص 

نشـاط دارد و ايـن    اي پـر  از نگاه نافذ امام علي (ع) مؤمن كسي است كه عليرغم قلبي غمگين ، چهره

و ضابطه براي ارزيابي لياقت زن يا شوهر در زندگي مشترك است. براي تعادل در زنـدگي   بهترين ميزان

، بايد چون چشمه از درون جوشيد و خرمي و زيبايي آفريد و به ديگران مسرت حيات عرضه نمود . بايد 

گـل  هـا (بـه ويـژه همسـر) زدود و      دستي از آستين همت بيرون آورد و گرد و غبار افسردگي را از چهره

  ) . 108، ص  1377لبخند را بر لبان آنان ، روياند (شرفي ، 
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  فصل اول

  گستره علمي موضوع مورد پژوهش

  

در اين فصل به بيان موضـوع پـژوهش و هـدفهاي پـژوهش و همچنـين اهميـت و ارزش تحقيـق ،        

اسـت .   ه شدههاي تحقيق پرداخته شده سپس تعاريف عملياتي از متغيرها ارائ سؤالهاي پژوهش و فرضيه

  شود. اي از مطالب مطرح شده در فصل اول ارائه مي در انتهاي فصل خالصه

  موضوع پژوهش -1

موضوع اين پژوهش بررسي رابطة رضايت زناشويي و هوش همسران توسط تست رضايت زناشـويي و  

  باشد . تست پيشرونده ريون مي

  هدفهاي پژوهش -2

  باشد .  بودن رضايت زناشويي با هوش در مردان مي اولين هدف اين پژوهش بررسي رابطة معنادار
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  باشد . دومين هدف اين پژوهش بررسي رابطة معنادار بودن رضايت زناشويي با هوش در زنان مي

  باشد . سومين هدف اين پژوهش بررسي تفاوت معنادار بودن رضايت زناشويي مردان و زنان مي

  باشد . ودن هوش مردان و زنان ميچهارمين هدف اين پژوهش بررسي تفاوت معنادار ب

  امكان بررسي موضوع پژوهش و اهميت آن -3

مفهوم ومقصود زناشويي وازدواج درطي قرنهـا وشـرايط اقتصـادي و اجتمـاعي وجغرافيـايي و غيـره       

آميخته است . ليكن امـروزه   پيوسته دستخوش تحول و تغيير بوده و با عوامل و نيازمنديهاي گوناگون در

يي و ازدواج با شرايط قرن حاضر براساس محبت ، همكاري ،همدردي ، تفـاهم و فـداكاري   مفهوم زناشو

تـرين اهـدافي كـه تـاكنون بـراي تحقيقـات و        متقابل و زندگي مشترك زن و مرد استوار اسـت . عمـده  

است مشخص نمودن ضرورت و اهميت نقش  مطالعات مختلفي كه پيرامون موضوع خانواده صورت گرفته

جوامع مختلف در جهت رشد و پيشرفت و اعتالي اهداف آرماني آن جامعه بـوده اسـت . بـه     خانواده در

شناسـي و غيـره سـعي     شناسـي ، روان  شناسي، مردم عبارت ديگر محققان مختلف از ابعاد مختلف جامعه

زند . زيرا هاي تداوم و انسجام بيش از پيش خانواده را مهيا سا اند تا با ارائه راهكارهاي جديد زمينه نموده

تـوان فرزنـداني ســالم و پـويــا      اند كه تنها در سايه امنيت و آرامش خانواده است كه مـي  امروز دريافته

گيـري شخصـيت افـراد     تـربيت نمود و از آنـجا كـه زن در خـانـواده نـقش مهمـي در انسـجام و شـكل 

مندي زناشـويي بيشـتري    راي رضايتخانواده دارد و زماني ميتواند نقش خود را كاملتر انجام دهد كه دا

  باشد . لذا رضايت زن در ازدواج موضو ع مورد مطالعه تحقيقات متعدد قرار گرفته است .

  سؤالهاي پژوهش -4
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  آيا بين رضايت زناشويي با هوش در مردان رابطه معناداري وجود دارد؟

  آيا بين رضايت زناشويي با هوش در زنان رابطه معناداري وجود دارد؟

  ا بين رضايت زناشويي مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد؟آي

  آيا بين هوش مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد؟

  هاي پژوهش  فرضيه -5

  بين رضايت زناشويي با هوش در مردان رابطه معناداري وجود دارد . 

  بين رضايت زناشويي با هوش در زنان رابطه معناداري وجود دارد .

  رضايت زناشويي مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد .بين 

  بين هوش مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد .

  متغيرها و تعريف عملياتي آنها-6

متغير پيش بيني كننده : در اين پژوهش متغير پيش بيني كننده هوش است . آلفـرد بينـه معتقـد    

، ص  1372و استدالل درست است (اسكوئيلر و همكاران ،است كه هوش توانايي فرد در قضاوت ،ادراك 

11  . (  

  سؤالي سربهاي (آ، 60در اين پژوهش متغير هوش از طريق ماتريسهاي پيشرونده ريون بزرگساالن ،

ــدازه  تفســير كيفــي معادلهــاي هوشــبهر آزمــون    1-1گيــري خواهدشــد . جــدول  ب ، ت ، د ، ج ) ان

  .دهد  ماتريسهاي پيشرو را نشان مي
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  تفسير كيفي معادلهاي هوشبهر آزمون ماتريسهاي پيشرو 1- 1جدول

  طبقه بندي از لحاظ هوش  معادل هوشبهر 

  يا بيشتر149

148-125 

124-113 

112-89 

88-77 

76-65 

  يا كمتر64 

  حدود نابغه

  بسيار ممتاز 

  ممتاز

  متوسط

  كودن(پايين تر از متوسط)

  عقب مانده مرزي

  عقب مانده

  است.  بيني شونده رضايت زناشويي شونده : در اين پژوهش متغير پيشمتغير پيش بيني 

اليس معتقد است كه رضايت زناشويي احساسات عيني از خشنودي ، رضـايت و لـذت تجربـه شـده     

هاي ازدواجشان را در نظر بگيرنـد . رضـايت يـك متغيـر      توسط زن يا شوهر است موقعي كه همه جنبه

  ).64،ص 1380شود(ذوالفقار،  ت فردي زن و شوهرمحسوب مينگرشي است و بنابراين يك خصوصي

) ، ENRICHدر اين پژوهش رضايت زناشويي متغيري است كه بوسيله پرسشنامه رضـايت زناشـويي (  

هـا را بـا    گيري خواهد شد . پس از بدست آوردن نمره خام ، نمـره  سؤالي فرم تجديد نظر شده اندازه 47

  مي باشد.  10و انحراف معيار  50كنيم كه در آن ميانگين برابر  بديل ميت tاستفاده از جدول نرم به نمرة 

  نشانگر نارضايتي شديد همسران از روابط زناشويي است . 30هاي كمتر از نمره •
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  نشانگر عدم رضايت از روابط زناشويي همسران اسـت . 40تا  30هاي بين  نمره �

  روابط زناشويي همسران است .نشانگر رضايت نسبي و متوسط از  60تا 40هاي بين نمره �

  نشانگر رضايت زياد همسران از روابط زناشويي است . 70تا 60هاي بين نمره �

  العاده از روابط زناشويي بين همسران است .  نشانگر رضايت فوق 70هاي باالتر از  نمره �

  متغير مزاحم :وضعيت اقتصادي ،مسائل فرهنگي ،مشكالت اجتماعي كه به علـت محــدوديــت 

  اند بنابراين تعميم نتايج اين پژوهش با احتياط بايد صورت گيرد . زماني و مكاني كنترل نشده

  خالصه

در اين فصل ، ابتدا موضوع پژوهش كه عبارت است از بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هـوش  

ا هوش در مردان همسران ، بيان شد . اهداف اين پژوهش ، بررسي رابطة معنادار بودن رضايت زناشويي ب

باشد . همچنين بررسي تفاوت معنادار بودن رضايت زناشـويي و هـوش در مـردان و زنـان      و در زنان مي

) بـراي سـنجش رضـايت زناشـويي و     ENRICHباشد ، عنوان گرديد . با توجه بـه وجـود پرسشـنامه (    مي

اسـت . هـدف از    هاي پيشرونده ريون براي سنجش هوش ، بررسي موضوع پژوهش امكان پـذير  ماتريس

اين پژوهش بررسي ميزان تاثير هوش بر رضايت زناشويي است و افـزايش آگـاهي بـه جوانـان در حـال      

ازدواج ، به منظور حفظ نظام خانواده و ايجاد آرامش و تربيـت فرزنـدان سـالم و  صـالح و جلـوگيري از      

  كند سؤالهاي پژوهش عبارت بودنداز : طالق اهميت خود را آشكار مي

  ين رضايت زناشويي با هوش در مردان رابطه معناداري وجود دارد؟آيا ب -١

  آيا بين رضايت زناشويي با هوش در زنان رابطه معناداري وجود دارد؟ -٢
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  آيا بين رضايت زناشويي مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد؟ -٣

  آيا بين هوش مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد؟ -٤

  بود از :هاي پژوهش عبارت  فرضيه

  بين رضايت زناشويي با هوش در مردان رابطه معناداري وجود دارد. -١

  بين رضايت زناشويي با هوش در زنان رابطه معناداري وجود دارد . -٢

  بين رضايت زناشويي مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد . -٣

  بين هوش مردان و زنان تفاوت معناداري وجوددارد . -٤

ه اين پژوهش هوش است و آلفرد بينه معتقد است كه هوش توانايي فـرد  بيني كنند متغيرهاي پيش

اي است كه آزمودني از طريق  در قضاوت ، ادراك و استدالل درست است . و تعريف عملياتي هوش نمره

بينـي شـونده ايـن     آورد . متغيـر پـيش   سؤالي بدسـت مـي   60هاي پيشرونده ريون بزرگساالن ،  ماتريس

است و اليس معتقد است كه رضايت زناشويي احساسات عينـي از خشـنودي ،    پژوهش رضايت زناشويي

هـاي ازدواجشـان را در نظـر     رضايت  و لذت تجربه شده توسط زن يا شوهر است موقعي كه همة جنبـه 

شـود   بگيرند . رضايت يك متغير نگرشي است و بنابراين يك خصوصيت فردي زن وشوهر محسوب مـي 

اي است كه آزمــودني از طــريق پرسشـنامه رضـايت زناشـويي ،     وئي نمره.تعريف عملياتي رضايت زناش

  آورد.   سؤالي بدست مي 47
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  فصل دوم
  

 ادبيات و پيشينه تحقيق
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  فصل دوم

  ادبيات و پيشينه تحقيق

  

پژوهش حاضر شامل دو بخش است كه بخش اول مربوط به مبحث رضايت زناشـويي و بخـش دوم        

يـف رضـايت و رضـايت زناشـويي ، ازدواج ،     باشد. در بخش اول بـه بيـان تعر   مربوط به مبحث هوش مي

اهداف واالي ازدواج در اسالم ، نقش زن در زندگي امروز ،شرايط همسر در ازدواج ،حقـوق زن و شـوهر   

پـردازيم و در بخـش دوم بـه     برهم ،هدف زندگي از ديد قرآن ، برقراري ارتباط مؤثر خانواده و طالق مي

  باشد. هاي هوش و آزمونهاي هوش مي يهبيان تعريف هوش،عوامل مؤثر در هوش ، نظر

  : 1تعريف رضايت

  ).63، ص 1380، آيد(ذوالفقار رضايت حالت هيجاني است كه بارسيدن به يك هدف پديد مي     

پار سونز، رضايت را به عنوان حالت دروني در مقابل خوشـايندي كـه حالـت ظـاهري دارد مطـرح            

  كند ( همان منبع) . مي

شود كه تمايالت محـرك   گويد : رضامندي به آن حالت موجود زنده گفته مي مي 1343د نژا شعاري     

  كند(همان منبع) . اند. احساسي كه شخص هنگام رسيدن به آرزوهايش پيدا مي وي به هدف خود رسيده

                                                           
1 - satisfaction 
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ز آمـده ا  كند: رضايت خوشايندي بـر  شناسي رضايت را اينگونه تعريف مي المعارف فلسفه و روان دايره     

اسـت . از   آگاهي به يك وضعيت راحت است كه معموال با ارضاي بعضي تمـايالت خـاص پيونـد خـورده    

آنجائيكه  رضايت همرا خوشايندي است ، لذا خوشايندي ممكن است بـه رضـايت تبـديل شـود . افـراد      

ت شـود بـه دسـ    رضايت را در فكر كردن به وضعيتي كه در وهله اول از خوشايندي براي آنها حاصل مي

  آورند(همان منبع). مي

  تعريف رضايتمندي زناشويي

  معتقدند كه رضايت زناشوئي ،انطباق بين وضعيتي كه وجود دارد و1974وديگران  2وينچ     

  ).64، ص 1380باشد (ذوالفقار ،  وضعيتي كه مورد انتظار است مي

وهر از آن احسـاس  يكي از عوامل مهم در هر رابطه زناشويي رضـايت خـاطري اسـت  كـه زن و شـ          

گذارد . شوهري  كنند. ميزان رضايت خاطر شما از رابطه زناشويي روي ارسال و دريافت پيام تاثير مي مي

كند و از پيام همسرش برداشت منفـي   كه از ازدواج خود ناراضي است به حوادث منفي زندگي توجه مي

  ).83، ص1379است (قراچه داغي ، نمايد . در حالي كه شوهر راضي از ازدواج برداشتهايش مثبت  مي

اي كه در روابط صميمانه از اهميت فراوان برخوردارند انتظارات از رابطة زناشويي يـا   سه نوع انديشه     

  ).85، ص1379داغي ،  معيارها، باورهاي مربوط به روابط زناشويي و تبيين رفتار همسر هستند(قراچه

                                                           
2 - winch 
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  ازدواج

از اسالم كه باالترين نعمتهاست ، همسر خوب و شايسـته بزرگتـرين    رسول اكرم (ص) فرمودند: بعد     

  نعمت زندگي است.

هـا و   هاي فيزيولوژيكي يك فرد و ازدواج جوابي اسـت بـه خواسـته    بلوغ جنسي عبارتست از خواسته     

را هاي رواني بيشتر است و در اجتماعي كه بلوغ  هرچه بين اين دو سؤال وجواب فاصله بيشتر باشد عقده

سازند بحرانهاي قلمـداد   به علل كيفيات شهواني و محركهاي معمولي يا بنابر خاصيت مصالح زودرس مي

  ).103،ص  1374نژاد ،  شوندومخرب (پاك العاده مي شده فوق

  تعريف ازدواج 

ي باشد،ارتباطي كه داراي ابعاد زيست اي مي نظير و گسترده ازدواج ارتباطي است كه داراي تماميت بي     

، عاطفي ، رواني ، اقتصادي و اجتماعي است . به عبارت ديگـر ،همزيسـتي زوجـين در درون خـانواده ،     

اي قابل مقايسه با هيچيـك   شود كه بي هيچ شك و شبهه اي مي جانبه موجب چنان ارتباط عميق و همه

س شده است . بطور باشد به نحوي كه قرارداد ناشي از آن داراي نوعي تقد از ديگر ارتباطات انساني نمي

شود  كلي ازدواج را ميتوان عملي دانست كه موجب پيوند دوجنس مخالف بر پاية روابط پاياي جنسي مي

  ).23، ص  1381كند (نجاتي ، و با انعقاد قراردادي اجتماعي مشروعيت پيدا مي

قابل بين يك مـرد  باشد از كنش مت كند ، ازدواج فرايندي مي ازدواج را چنين تعريف مي 3كارلسون       

  و يك زن كه با تحــقق بخشيدن به بــرخي شرايط قانوني و برپاداشتن مراسمي براي 
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  ازدواج را بر خوردي دراماتيك بين فرهنگ و 4گيرد .كلودي استروس برگزاري زناشويي انجام مي

  داند(همان منبع). طبيعت  يا ميان قواعد اجتماعي و كشش جنسي مي

شود بنابراين جوانان بايد  زديكي است كه ميان مرد و زن براي مدت طوالني برقرار ميازدواج رابطه ن     

آميز است در نظر بگيرند. اين رابطـه تنهـا بمنظـور     قبل از ازدواج شرايطي را كه الزمه زناشويي موفقيت

پيوند  ارضاي تمايالت آني نيست بلكه زندگي آينده و خوشبختي زن و مرد و كودكان آنها بر اساس اين

قرار گرفته است و يكي از علل عمدة اختالالت رواني در كودكـان گسسـته شـدن رابطـة خـانواده و يـا       

  ).60، ص  1378اختالفات شديد خانوادگي است (شاملو، 

  فوائد ازدواج

انتخاب و ازدواج با همسري مناسـب يكـي از عوامـل مهـم و مـؤثر جهـت رسـيدن بـه خوشـبختي               

  ).44، ص 1372است(نوروزي،

توان كسب استقالل،انس و آرامش ،حفظ عفت و مصونيت از گناه ،آرامش و تعادل  از فوائد ازدواج مي    

اعصاب ، توليد و تكثير نسل، تعـاون در اطاعـت و نيـل بـه ثـواب ، سـالمت و امنيـت اجتمـاعي را نـام          

  ).45، ص 1372برد(نوروزي،

باشد. اوالد،كم كردن شهوت،تدبير منزل  ه مستتر ميغزالي دانشمند بزرگ اسالمي ،در نكاح پنج قائد    

  كه مربوط به زنان است،كثرت تعداد خانواده سببي و نسبي(همان منبع).
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  هاي دوران كودكي ازدواج دختر و پسر ريشه

، در  هر كس ممكنست عصباني شود سهل است اما بحق خشمگين شـدن و در حـد وانـدازه معقـول        

،ص  1379اي مناسب ، ساده نيست (ارسـطو ، بـه نقـل از بلـوچ ،     و به شيوهزمان مناسب،با دليل موجه 

11.(  

تحقيقات نشان داده كه در دوران كودكي به پسـرها و دخترهـا در زمينـة كنتـرل عواطـف خـويش           

شود . والدين بطور كلي بيشتر با دختر خود دربارة احساسات و عواطف  درسهاي بسيار متفاوتي داده مي

كنند تا با پسر خود . مثال به دخترها اطالعـات بيشـتري راجـع بـه عواطـف داده       ت ميبجز خشم صحب

كننـد در   ي خود راجع به عواطف و احساسات بحث مي شود تا به پسرها . زماني كه مادرها با دخترها مي

د علـل و  پردازند . آنها معموال با پسرهاي خود در مور مقايسه با پسرها با جزئيات بيشتري به اين امر مي

كننـد(بلوچ ،   زنند و آنهـا را در ايـن بـاره نصـيحت مـي      نتايج احساساتي شبيه به خشم بيشتر حرف مي

  ).199، ص 1379

ها در زمينة درك پيامهاي عاطفي كالمي و غير كالمـي ، همچنـين بيـان احساسـات خـود و       دختر     

ند كه در هنگام آسيب ديدن ، ترس ، گير رسند و پسرها بخوبي ياد مي تبادل آن با ديگران به مهارت مي

گناه و ضعف هر چه كمتر دچار احساسات شوند . حـس همـدلي زنهـا خيلـي قـويتر از مردهاسـت.آنها       

توانند از طريق چهره ، لحن صدا و ديگر عالئم غير كالمي به احساسـات   حداقل خيلي بهتر از مردها مي

تر از يك مـرد   اش خيلي ساده زن از روي چهرهدروني ديگران پي ببرند . بطور كلي درك احساسات يك 

ــاوتي                                                                               ــيچ تفــــ ــره هــــ ــف در چهــــ ــروز عواطــــ ــاظ بــــ ــه از لحــــ ــت در حاليكــــ اســــ
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شوند اين خصوصيت در پسـرها   ي خردسال وجود ندارد ولي همانطور كه بزرگ مي بين پسرها و دخترها

يابند زنان در مقايسه با مـردان عواطـف و احساسـات را بـا شـدت و       كمتر شده و در دخترها افزايش مي

تر از مردان هستند . از اينها ميتوان نتيجـه   كنند.  از اين لحاظ آنان عاطفي ربه ميناپايداري بيشتري تج

شوند براي ايفـاي نقـش مـدير عواطـف و      گرفت كه بطور كلي زنها هنگامي كه وارد زندگي زناشويي مي

درك اند در حاليكه مردها از اهميت اين امر براي حفظ بقاي رابطه زناشويي  احساسات كامال تعليم ديده

  ).201، ص1379كافي ندارند(بلوچ ،

زوج انجام گرفت براستي مهمتـرين عنصـر بـراي زنـان نـه مـردان در        264در تحقيقي كه بر روي      

روانشـناس   5رضايت از روابطشان اين حس بود كه ارتباط خوبي با شوهرشان داشته باشـند. تدهوسـتون  

و نزديكي يعني گفتگو راجع بـه مسـائل بـويژه در    كند از ديدگاه زنها صميميت  دانشگاه تكزاس بيان مي

خواهنـد ،   كنند كه زنهايشان از آنها چه مي مورد خود رابطة زن و شوهر. مردها روي هم رفته درك نمي

خواهـد   خواهم كه به اتفاق هم كاري انجام دهيم ولي همة كـاري كـه او مـي    گويند من از او مي آنها مي

  حرف بزنيم (همان منبع). انجام بدهيم اينست كه بنشينيم و

در حقيقت موضوعات خاصي از قبيل تعداد دفعات رابطة جنسي ، نحوه تربيت فرزندان و يـا مقـدار        

توانند باعث ايجاد يا متالشي شدن پيوند زناشويي شوند بلكه عـاملي كـه    انداز و قرض هيچكدام نمي پس

شوهر چگونه راجع به رنجشها ،دلخوريها و زند اينست كه زن و  سرنوشت يك زندگي مشترك را رقم مي

كنند حتي توافق در مورداينكه چگونه مخالفت خود را ابراز  مابين بحث و گفتگو مي مسائل آزاردهنده في
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تواند راهي براي بقاي زندگي زناشويي باشد. زن و شوهر بايد در هنگام برخورد با احساسـات و   كنيم مي

ر بر تفاوتهاي دروني مربوط به جنسيت خود غلبه كنند . شكسـت  عواطف سخت و انعطاف ناپذير يكديگ

توانند نهايتا رابطة آنها را از هـم بگسـالنند    دراين زمينه زن و شوهر را درمقابل شكافهاي عاطفي كه مي

كند . چنانچه يكي از طرفين يا هر دو آنها در زمينه هوش عاطفي دچار نقص و كمبودي  آسيب پذير مي

  ).203، ص 1379يابند(بلوچ ، افهاي عاطفي به احتمال زياد گسترش ميباشند آنگاه شك

  گتمن دريافته است كه يــكي از نخستين پيامــهاي هشداردهنده راجـع به در خـطر بودن      

  زندگي زناشويي انتقاد تند و بيرحمانه طرفين از يكديگر است . دريك رابطه زناشويي سالم زن

ها به روشي مخرب و  كنند. اما غالبا در لحظات خشم است كه گاليه م انتقاد ميو شوهر بطور آزادانه از ه

  ).204،ص 1379شوند(بلوچ،  به شكل تهاجم به شخصيت همسر بيان مي

گـذاري اصـولي ،    گذاري از عملكرد فرد بسيار ساده است در گله تفاوت بين انتقاد از شخصيت و گله     

كنـد امـا در انتقـاد از شخصـيت      ساس خود را در اين مورد بيان مـي كند و اح مرد از عمل زن انتقاد مي

شـود   كنـد . درايـن روش انتقـاد باعـث مـي      اي همه جانبه به طرف مقابل مي اعتراض را تبديل به حمله

بـرد . همـة اينهـا بـه      شخص احساس شرم كند و فكر كند مورد تنفر و سرزنش ديگران است و رنج مـي 

شـود بـه واكـنش     را ترغيب كند كه رفتار خود را تصـحيح كنـد باعـث مـي    احتمال زياد بجاي آنكه وي 

  ).205، ص 1379تدافعي روي بياورد(بلوچ ، 

آورد  بدتر از همه زماني است كه انتقاد توام با تنفر و تحقير باشد .خشم براحتي تحقير را با خود مي     

د .وقتي زن يا شوهر مرتكب يكي ازاين شو كه معموال نه فقط با كلمات بلكه همچنين با لحن صدا ادا مي
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ضربه در دقيقه  3تا 2كنند و ضربان قلبش به اندازه  شوند ديگري را وارد درگيري عاطفي مي حركات مي

  ).206،ص 1379يابد (بلوچ ،  افزايش مي

  افكار مسموم 

از اعمـال و  كسانيكه بدبين هستند بشدت در معرض راهزني عاطفي قرار دارند . آنهـا اغلـب اوقـات         

شـود در   شوند و به محض آنكه اين واقعـه شـروع مـي    رفتار همسران خود عصباني ، آزرده و غمگين مي

شود كه در برخورد بـا همسـر    روند . اين افسردگي به همراه ديد بدبينانه آنها باعث مي افسردگي فرو مي

ال سـكوت سـنگين را در روابـط آنهـا     خود به انتقاد و بدگويي از او بپردازند و اين امر به نوبه خود احتم

شود كه نسـبت بـه    دهد . شايد تلخترين و مهلك ترين افكار سمي در نزد شوهراني يافت مي افزايش مي

  ).209، ص 1379كنند(بلوچ ،  همسران خود خشونت جسماني اعمال مي

  بهداشت  رواني

اشاره كرد . احتـرام بـه شخصـيت     بهداشت رواني داراي اصولي است كه ميتوان به اختصار به آنها       

خود و ديگران .اصول بهداشت رواني مبتني بر تقويت افراد استوار شده است و از تخريب شخصيت افراد 

كند . تقويت مكانيسمهاي تشويقي به جاي تنبيـه و پيشـه    تا جايي كه امكان داشته باشد جلوگيري مي

تواند در اين راستا معني شود . روبرو شـدن بـا    پوشي از بعضي كارهاي منفي مي گرفتن بردباري و چشم

شود . شخص بايـد خـود را آنگونـه     واقعيات اجتماعي و زندگي از اصول مهم بهداشت رواني محسوب مي

شود . خيلي از  كه هست قبول كند . كشمكش و عدم قبول واقعيات اغلب موجب بروز اختالل رواني مي

كنند بلكه با مكانيسمهاي مختلف سعي دارند آن را بپوشـانند و    هاي خود را قبول نمي افراد نه تنها نقص
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شوند . سالمتي رواني به نحوة روبرو شدن با اين مشكالت  مشكالت عاطفي جزئي از زندگي محسوب مي

  ).107،108، ص 1381و يافتن بهترين راه حل براي غلبه بر آنها بستگي دارد (نجاتي ،

كه محبت كند ، عشق بورزد و تنفر و خشـمهاي خـود را كنتـرل و     در خانواده اگر شخص يادبگيرد     

كند . فرزندان معموال ارزشها و معيارهاي والدين خود را  پنهان كند در دوران بزرگسالي مشكل پيدا نمي

كند بايد  گيرند . اجتماع نيز چون والدين قوانين خود را داشته و هركس كه در جامعه زندگي مي ياد مي

ن پيروي كند . هركس كه رفتارش از خودخواهي سرچشـمه گرفتـه باشـد در بيشـتر مواقـع      از قوانين آ

  ).109، ص 1381شود (نجاتي ، بدون شك در رفتار با ديگران با مشكل روبرو مي

ترين درسي است كه هر فـرد بايـد آن را يـادبگيرد . بدسـت  آوردن رضـايت از       خود كنترلي مشكل     

ضروري است . رضايت ممكنست از احساس برتري و پيشرفت ، از رسيدن به زندگي براي بهداشت رواني 

آيـد . رضـايت پشـتوانه     نياز و آرزوهاي شخصي ، مقابله بامشكالت و ناماليمات و موارد ديگر بدست مـي 

دهـد و   قوي و نيرومندي براي مقابله با مشكالت است . توانايي در كسب رضايت به انسان استقامت مـي 

شود. نياز به احساس امنيت يكي از نيازهاي اساسـي انسـان اسـت . توانـايي      دروني ميموجب خشنودي 

راحت و صميمي بودن ، احساس تعلق داشتن ، شناخته شدن ، داشتن موقعيت مناسب و خوب در ميان 

آيـد بلكـه يـك  برنامـه ريـزي درسـت و منطقـي         ديگران و مسائلي از اين قبيل به آساني بدسـت نمـي  

سـازد كـه    حساس ناامني عاطفي به شكل مزمن و طوالني فشار سنگين به انسـان وارد مـي  خواهد . ا مي

ممكنست به بيماري مشخص منجر شود . خانواده مهمترين سهم را در شـكل دهـي بهداشـت روانـي و     
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شـود ،   اي كه در آن عشق ، عالقه و محبت به اندازه كـافي مبادلـه مـي    باشد ، خانواده شخصيت  دارا مي

  ).   110،111، ص 1381واني افراد آن تا حد زيادي تامين است (نجاتي ،سالمت ر
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  ن بهداشت روان از ديدگاه اسالم وعرفا

دهـد، همـان درون    معرفت به خويشتن به خويشـتني كـه بـوي معرفـت وويژگيهـاي سـرمدي مـي           

باشد. لـذا بهداشـت روانـي اسـالم در      هاي عارفه مي وشخصيتي كه يادآورنده زالل الهام، اشراق ورسيدن

رضاي حق نهفته است. رضاي حق يعني بسط عدالت رفتاري وكرداري درعرصه هستي ،كه اين گسترش 

گردد وايـن خـود يعنـي     دالت وقسط وميزان خود موجب نظم ،هماهنگي وهمرنگي دروني وبيروني ميع

  ).183،صفحه 1380تعادل رواني يا بهداشت رواني وتعادل اجتماعي (كامران ماوردياني ،

                                                           
6 - A.Adler 
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  مهمترين عوامل براي ازدواجهاي موفق

ا در دوران نامزدي و بعضي از آنهـا را  ازدواج موفق بستگي به عوامل مختلفي دارد كه بعضي از آنها ر     

گذشتگي فراوان الزم است ولـي اگـر    بعد از ازدواج ميتوان شناخت . در ازدواج ، سازش دائمي و از  خود

زن و مرد قبل از ازدواج با يكديگر توافق بيشتري داشته باشند امكان سازش بعدي بيشـتر خواهـد بـود    

تشـابه   -4تشابه مذهبي  -3تشابه عاليق و طرز تفكر  -2رشد عاطفي و فكري  -1پس مهمترين عوامل 

تشابه عالقه به زندگي و سرعت عمل در  -6تشابه طرز فكر نسبت به امور جنسي  -5تحصيلي و طبقاتي 

  ).60،ص 1378باشد(شاملو ، رابطه با خانوادة زن و شوهر مي -7كارها 

  پختگي رواني و رشد عاطفي فكري طرفين 

ي و فكري فقط بستگي به سن ندارد از آنجايي كـه رشـد عـاطفي فكـري بـا رشـد       درجه رشد عاطف     

هوشي رابطه مستقيم دارد لذا اختالف زياد بـين هـوش و معلومـات زن و مـرد ممكنسـت سـبب بـروز        

   دهد كه مردان بيشتر مايلند بـا زناني كه اختالفات زناشويي شود. تحقيقات نشان مي

صيل مدرك تحصيلي كمتري دارند ازدواج كنند . رشد اجتمـاعي بـا   كم هوشتر از خودشان و از نظر تح

رشد فكري عاطفي رابطه دارد چون فردي كه از نظر اجتماعي رشد كرده طرز سـازش و همكـاري را بـا    

كند و از بحرانهاي  داند و به محدوديتهاي خود واقف است ، انتظارات اجتماعي را درك مي افراد بهتر مي

شود كه  كند. بعبارت ديگر پختگي رواني و رشد اجتماعي ، عاطفي باعث مي ي ميدائمي زندگي جلوگير

همســران معايــب يكــديگر را بپذيرنــد ، نقــايص يكــديگر را بــه رخ هــم نكشــند و در حــاالت مختلــف   

  ).125،ص  1374فر ،  پذيري داشته و واكنش مناسب نشان دهند(ميالني انعطاف
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زناشويي، رشد عاطفي وفكري است شخصي كه از لحاظ عـاطفي  مهمترين عامل موفقيت در زندگي      

اي دارد و داراي فلسـفه   و فكري رشد كرده ، در مورد اعضاي خانواده و مشكالت زندگي  نظر واقع بينانه

تواند از بحرانهاي دائمي زندگي جلوگيري كند . رشد احتمـاعي   زندگي  معيني است كه براساس آن مي

د عاطفي  و فكري دارد ، زيرا كسي كه از لحاظ اجتمـاعي رشـد كـرده ، روابـط     نيز رابطه نزديكي با رش

  ).65، ص 1380داند چگونه با ديگران سازش كند(ذوالفقار ، كند و مي اجتماعي را بهتر درك مي

  طرز تفكر و عقايدو تمايالت

حكمتر كـرده و معنـي و   است كه توافقهاي زياد قبل از ازدواج روابط بعد از ازدواج را نيز م ثابت شده     

توانند  دهد.البته زن و شوهر در همة موارد با يكديگر توافق كامل نمي مفهوم بهتر به زندگي زناشويي مي

داشته باشند ولي براي اينكه خانواده سعادتمند و مستحكم شود توافق كلي در بيشترقسمتهاي زنـدگي  

  ).126،ص 1374الزم و ضروري است (ميالني فر ، 

تن توافق نسبت به موضوعات مهم زندگي يكي از مسـائلي اسـت كـه در موفقيـت و رضـامندي      داش     

  ).69، ص 1380، زندگي زناشويي نقش دارد(ذوالفقار

دادن بـه راديـو ،    عاليق شامل فعاليتهاي متعدد روزانه از قبيل رفتن به سينما،تاتر،كنسـرت، گـوش       

گردد. البته نبايد انتظار داشت كه زن و شوهر در همـه   ميخواندن كتاب ، رفتن به ميهماني و امثال آن 

اي از اين  اين عاليق با يكديگر توافق داشته باشند ولي براي سعادت خانواده توافق كلي در قسمت عمده

عاليق ضرورت دارد. طرز تفكر ، موضوع بسيار مهمي است زيرا براسـاس آن فلسـفه زنـدگي هـر فـردي      

  ).70، ص 1380شود(ذوالفقار،  ريخته مي



  

 

     ��ر�� ار���ط ���ن ر���� ز��	�� و ه	ش ه���ان
                                ٣٤     

به نقش تفكر در رضايت زناشويي پرداخت و بيـان داشـت توافـق زن و مـرد در مـورد       1375اليس      

باشـد. و   اي دارد، كه اين توافق متاثر از طرز تفكر و عاليق آن دو مـي  مسايل مختلف زندگي نقش عمده

تحصـيل و تربيـت فرزنـدان     زوجين بايد در زمينه موضوعات مختلف از فبيل آزادي افـراد در خـانواده ،  

  ،مداخله اطرافيان و غيره به يك توافق منطقي برسند(همان منبع).

  7ها طرز تلقي و نگرش

ها روي رفتار ما با كسـاني كـه بـا آنهـا رابطـه تنگـاتنگي داريـم تـاثير          باورها، احساسات و ارزشيابي     

اي مثبـت   زياد رفتار ما با او به گونـه گذارد. اگر نگرش خوبي در مورد كسي داشته باشيم به احتمال  مي

  ).69، ص  1380شكل خواهد گرفت(ذوالفقار ، 

معتقد است ، در زمينه رضايت از زندگي زناشويي برداشت ، زن يا شوهر از رفتار يكديگر  1371بك      

  بيشتر از خود رفتار حائز اهميت است(همان منبع).

صورت گرفت، نشان  1985 8آزمايشگاه توسط مك دونالد يك ارزيابي شناخت گرايانه جالب كه در      

فهمي بزند، اغلب زوجهاي ناراضي اين  ها خودش را به كژ داد كه اگر طي يك بحث ساختگي يكي از زوج

دهند(همسرم از من متنفر است)، در حاليكه زوجهاي راضـي همـين    رفتار را به عوامل دروني نسبت مي

دهند و  مثبت (درست فهميدن منظور ، توسط طرف مقابل ) نسبت ميتفسير را در واكنش به رفتارهاي 

                                                           
7 - Attitude 
8 - Mc Donald 
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داننـد و   در موارد منفي ( فهميده نشدن توسط طرف مقابل ) ، عوامل خـارجي (شـرايط) را دخيـل مـي    

  همچنان معتقدند همسرشان آنها را دوست دارد (همان منبع).

  عقايد مذهبي

يابـد و حتـي اگـر زن و     اكثرا پس از ازدواج ادامه مياست اعتقادات و نگرشهاي زن و مرد  ثابت شده     

شوهر از يك مذهب ولي داراي اعتقادات و ديد فلسفي متفاوت نسبت به اصول و موازين مـذهبي خـود   

اعتقـاد بـه    باشند ، مثال يكي از آنها متعصب و به اصطالح معتقد به اصول و فروع دين بوده و ديگري بي

الشـعاع قـرار    ه اختالفـات عديـده شـده و مسـائل زنـدگي را نيـز تحـت       موازين فوق باشد بازهم منجر ب

  ).127، ص 1374فر ،  دهد(ميالني مي

  اختالفات طبقاتي

يكي از عوامل بسيار مهم در امر ازدواج ،اختالفات طبقاتي وخانوادگي است . در يك ازدواج مطلـوب       

اسـت زنـان بـه     ته باشد . تجربه ثابت كـرده هميشه بايد تشابه طبقاتي تا آنجا كه امكان دارد و جود داش

برند.بنابراين اگـر زنـي بـا     امتيازات شوهر ديگران نظير ثروت ،مقام اجتماعي ، تحصيالت عالي رشك مي

افرادي درمعاشرت باشدكه ازنظروضع زندگي هماهنگي ندارند ممكن است در سـعادت زنـدگي اخـتالل    

فات طبقاتي زياد زندگي زناشويي راحتي داشته باشـند  وارد كند . البته ممكنست زن و شوهري با اختال

شوند ممكنسـت ايـن تفاوتهـا باعـث      ولي از آنجائيكه تدريجا  زن و شوهر از تفاوتهاي بين خود آگاه مي

  ).127، ص  1374اختالف شود(ميالني فر ، 

  ميزان تحصيالت
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سـندي زناشـويي وجـه    ميان تعادل سـطح تحصـيالت زن و شـوهر و خر   «گويد  مي 1963كارلسون      

برخالف عقيده وي معتقد است، ميان سعادت  1929 9در صورتيكه هاميلتون». مشتركي موجود نيست 

خانوادگي و همگوني تحصيالت همبستگي مثبتي وجود دارد و وجود يك موقعيت تحصيلي همسـان يـا   

گـوني تحصـيل   دست كم همسنگ، خواهد توانست به ايجاد توافق ميان زن و شوهر كمك كند. چـه هم 

بيني است و همچنين در بسياري از موارد تناسب اجتمـاعي و سـني نيـز از آن     خود مظهر تناسب جهان

  ).  65، ص  1380آيد(ذوالفقار ،  مي بر

  توافق و طرز فكر درباره امور جنسي  

دهد كه مسائل جنسي از لحاظ اهميت در رديف مسائل درجه اول يـك زنـدگي    تحقيقات نشان مي     

ناشويي قرار دارند و سازگاري در روابط جنسي از مهمترين علل خوشـبختي زنـدگي زناشـويي اسـت .     ز

شـود .   بطوري كه اگر اين روابط ارضاء كننده و كامل نباشد منجر بـه نـاراحتي شـديد و اختالفـات مـي     

يالت داشتن اطالعات كافي در مورد امور جنسي بدون دغدغه و ترس ، از موضوعات اساسي ارضـاي تمـا  

شـوند . نزديكـي يـك     جنسي است و ازدواجهاي صحيح و مطمئن باعث سازگاري جنسي بيشـتري مـي  

تماس بدني تنها و فقط بمنظور توليد مثل نيسـت بلكـه وسـيله تظـاهرات صـميمانه عشـقي و آرامـش        

ي و وارتباطي است كه با احساس امنيت همراه با حس وابستگي به يكديگر و ارضاء خاطر و غلبه بر تنهاي

  ).127، ص 1374جدايي است (ميالني فر ، 

                                                           
9 - Hamilton 
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كننده نباشـد   روابط جنسي يكي از متغيرهاي مهم در روابط زناشويي است . زيرا اگر اين روابط قانع     

  ).67، ص 1380گردد(ذوالفقار، منجر به احساس محروميت ، ناكامي و عدم احساس ناايمني مي

اشـاره   1993توان به تحقيق اسميت  ته است . از جمله ميدراين زمينه تحقيقات زيادي صورت گرف     

كرد كه به بررسي نگرشهاي جنسي ، جاذبه بين فردي و توافق زناشويي پرداخت و نشـان داد كـه بـين    

  جاذبه جنسي و جسمي و رضايتمندي زناشويي رابطه معناداري وجود دارد(همان منبع).

  شديدي به رابطـه جنسي داشــته باشد ولــي  درزندگي زناشويي اگريكي ازطرفيـن احتياج     

  كم باشد باكمي شود.ولي اگراين اختالف طرف مقابل ميل كمتري راحس كند،اشكاالتي ايجادمي

  توان رابطه جنسي لذت بخشي برقرار كرد(همان منبع).  صبر وحوصله ورعايت حال ديگري مي

  تولد فرزند

پدر و مادري در زندگي زناشويي به خصوص در زنـدگي زنـان   تغييراتي كه به وسيله انتقال به دوره      

  ).66، ص 1380آيد در خشنودي و لذت از زندگي زناشويي مؤثرند (ذوالفقار،  پديد مي

در يك بررسي كه روي زوجين بدون فرزند و زوجيني كه داراي فرزند بودند انجام  1971 10فلدمن      

اند،نسبت بـه دوره   ني كه به دورة پدر و مادري انتقال يافتهداد،آشكار كرد كه رضايت زناشويي در همسرا

زندگي زناشويي قبلي كاهش يافته است . و همسران صاحب فرزند كودكان خود را عواملي تهديد كننده 

پنداشتند و از تغييراتي كه در روابط شوهرانشان با آنهـا پديـد آمـده بـود سـخن       در ارتباط زناشويي مي

  ).66، ص 1380گفتند (ذوالفقار، مي

                                                           
10 - Feldman 
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  تعداد فرزندان

توانددر روابط  معتقد است ، عالوه بر تولد فرزندان تعداد فرزندان نيز مي 1370 11ويرجينيا ستير         

والدين با يكديگر تاثير بگذارد. هر چه تعداد فرزندان بيشتر باشد فشار بيشتري بر روابـط زناشـويي وارد   

شود،وقت محدود شده و منـابع ديگـر خـانواده بايـد بـه       ضافه ميشود. هر بار كه عضوي به خانواده ا مي

شود كـه فشـارها    اجزاي كوچكتر تقسيم شود،خانة بزرگتر و پول بيشتري بايد فراهم كرد. نتيجه اين مي

  ).66، ص 1380گردد(ذوالفقار، گردد كه منجر به ضعيف شدن روابط زناشويي مي آنچنان شديد مي

  اخالق

تواند زمينه را براي نزديكـي بيشـتر    يات خوب از امتيازاتي است كه داشتن آن ميخلق وخو و اخالق     

زوجين فراهم آورد. زوجي كه اين ويژگي را داشته باشند نسبت به هـم مهربـان بـوده و همـين امـر در      

استحكام خانواده اثرات مهمي دارد. در زمان ازدواج هريك از طرفين ازدواج بايد به اخالقيات فردي كـه  

خواهند با او زندگي كنند توجه الزم را داشته باشند . آنچه ماية تحكيم و ماية سازش روابط  ك عمر ميي

خانوادگي است اخالق خوب هر يك از طرفين است و همين اخالق  خوب است كه بسياري از اضطرابها 

  ).50، ص  1381و استرسها را كاهش داده و كم ميكند(نجاتي ، 

  گان دخالت اطرافيان و بست

  يكي از مهمترين عواملي كه در بروز مشكالت زناشويي و طالق اثر قاطعــي دارد مشــكالت    

  مربوط به خويشاوندان زن وشوهر يا خانواده اصــلي آنـهاست. مشكل در اعمال نفـوذ يا دخالت

                                                           
11 - Satir 
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خويش اسـت .  خانواده اصلي در رابطه زناشويي ، فرزندان خود ، در تصاحب و تربيت فرزندان و نوادگان 

تواند  شود،مي دخالت يا اعمال نفوذ خانواده اصلي كه غالبا به صورت پنهان و در پوششهاي زيبا عرضه مي

  ).67، ص 1380باشد(ذوالفقار، از زير بناهاي جدي تعارضات زناشويي از شروع تا پايان هر ازدواجي 

تند،جداشدن از خانواده اصلي خود اي كه زن و شوهر با آن روبرو هس وظيفه 1370به نظر مينوچين     

و تبادل نظر و توافق بر سر برقراري روابط متفاوتي با والدين ،خواهر و بـرادران خـود ، و فاميـل همسـر     

هاي اصلي بايد با جدايي يا جدايي نسبي يكي از اعضـاي خـود ، پـذيرفتن يـك      است. هر يك از خانواده

يستم عملكرد خانواده، سـازگاري پيـدا كنـد . اگـر     عضو جديد، و درون سازي زير مجموعه همسر در س

گيري واحد جديد راتهديـد   هاي اصلي تغيير نكند ، ممكن است فرآيند شكل ساختارهاي ديرپاي خانواده

  ).68، ص 1380كند(ذوالفقار،

  تفاوت سني بين زن و شوهر 

ن مختلـف فـرق   گويد: چون شيوه نگرش اشـخاص در سـني   به نقل از كارلسون مي 1370ساروخاني     

شان نيـز تفـاوت وجـود دارد،لـذا      كند و افرادي كه داراي سنين متفاوتي هستند،در فرهنگ و انديشه مي

بيني را به همراه خواهـد آورد و بـر بقـاء و سـعادت      تفاوت وسيع سني وجود تفاوتهاي فرهنگي و جهان

ندان در پذيرش ايـن كـه تفـاوت    افزايد:هر چند دانشم زناشويي تاثير خواهد گذارد.نويسنده در ادامه مي

باشد،همداستان هستند ولـي در مـورد    وسيع سني ميان زن و شوهر عاملي زيانباردر سالمت خانواده مي

معتقداست بيشترين خرسـندي بـراي    1943 12ميزان تفاوت سني هنجار جهاني در دست نيست. برنارد

                                                           
12 - Bernard 
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شش سال سالمندتر از ايشـان باشـد و   شود كه با مردي ازدواج كنند كه پنج تا  زنان هنگامي حاصل مي

آيد كه ميان صفر تـا ده سـال بزرگتـر از همسرشـان      براي مردان همين خرسندي هنگامي به وجود مي

  ).68، ص 1380باشند(ذوالفقار، 

  رابطه با اولياء

يكي از عالئم بارز رشد عاطفي و اجتماعي مقدار استقاللي است كه هر جواني نسبت به اولياي خود      

هاي خـود انتقـال    ارد.شخصي كه رشد واقعي كرده باشد ،عاليق و عواطف خود را از اولياء به زن و بچهد

دهد. بدين معني كه او ديگر از لحاظ عاطفي و اجتماعي متكي به كمكهاي پدر ومـادر خـود نيسـت     مي

رل زندگي خود را بـه  دارد ولي اجازه مداخله وكنت داند او آنها را دوست مي ،بلكه آنها را دوستان خود مي

دهند .بنابراين جواناني كه خيال ازدواج دارند بايد در اينگونه روابط اوليـاي خود،تعمـق كننـد.     آنان نمي

كند كه بايد بعد از ازدواج نيز با آنـان بسـر    دختري كه بشدت به پدر و مادر خود عالقه دارد و اصرار مي

وز بچه ننه است و بايد از مادرش دستورهاي زنـدگي را  تواند عيال خوبي باشد و يا پسري كه هن برد،نمي

دريافت دارد،شوهر مستقل و خود مختار و مفيدي نخواهد بود. بيشتر آنچـه كـه جوانـان دربـارة رابطـة      

اسـت،او   اند.اگر قبال روابط خانوادگي او سالم و  با نشـاط بـوده   دانند از خانوادة خود آموخته خانوادگي مي

ه چنين كانون پرنشاط و سعادتمندي براي زن و يا شوهر و كودكان خود به وجود كرد ك نيز سعي خواهد

آورد، ولي اگر بالعكس در زمان كودكي شخص در خـانواده متشـنج و نـاراحتي پـرورش يافتـه باشـد،به       

  ).67، ص 1378احتمال زياد اين مشكالت در خانواده خود او نيز ايجاد خواهد شد(شاملو،

  زناشويي نقش منفي داردويژگيهايي كه در امر 
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خست: اگر يكي از زوجين خسيس باشد زندگي هم از نظر رواني و هم از نظر رفاهي براي دو  - 1

  ).216،ص 1381طرف سخت و مشكل خواهد بود(حسيني كازروني،

احترامي صفات مذمومي هستند كـه   مورد و پرخاش و توهين و بي عصبانيت : حساسيتهاي بي - 2

  رساند(همان منبع). كند،به خود شخص نيز زيان مي ا ناراحت ميعالوه برآنكه طرف مقابل ر

اي كه در آن صداقت و صـميميت نباشـد،اعتماد و اطمينـان از آن رخـت بـر       دورويي: زندگي - 3

، ص 1381خواهد بست و اضطراب و تزلزل رواني برآن حاكم خواهد بود(حسـيني كـازروني ،  

217.(  

برد(همـان   را متزلزل كرده و اعتماد را از ميان مي دروغ : دروغ نيز مثل دورويي بنيان خانواده - 4

  منبع).

پنهان كاري : پنهان كاري عبارت است از اينكه يكي از زوجين بدون نظر و اطالع همسر خود  - 5

و در غياب او مبادرت به انجام اعمالي نمايد واين اعمال را چه خوب و چه بد از همسـر خـود   

برد. اينگونه اعمـال   ع خانواده باشد،اعتماد را از ميان ميپنهان دارد. چنين رفتارهايي ولو به نف

به تديج بنيان خانواده را به هم ريخته و هر يك از زوجين را نسبت به رفتار ديگري بـدبين و  

  كند(همان منبع). العمل مي ناراحت كرده و وادار به عكس

صدمه و رنـج   شود كه هدفش اعمال پرخاشگري و خشونت : پرخاشگري به رفتاري اطالق مي - 6

پـزد و شـوهري كـه مرتبـا از زنـش انتقـاد        باشد. زني كه غذاي مورد عالقه شوهرش را نمـي 

كند، هريك ازاين رفتارها بخشي از عناصر يك رفتـار پرخاشـگرانه بـوده و موجـب از هـم       مي
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گردد. اين رفتارها قدرت تحمـل طـرف مقابـل را ضـعيف      پاشيدگي بنياد زندگي زناشويي مي

  سازد(همان منبع). گي را بر هر دو مشكل مينموده و زند

شـود.اگر ايـن وضـعيت     لجاجت :گاهي حركات لجوجانه به شكستن وسايل خانه منتهـي مـي   - 7

  شود(همان منبع). پاشيدگي خانواده مي حالت افراطي به خود بگيرد،باعث طالق و از هم

رات او خودبيني و تحقير ديگري : خودبيني هـركس از شخصـيت خـويش و از مجمـوع تصـو      - 8

شود. معموال  ها و كوششهاي وي تشكيل مي ها،آرزوها ، داوري دربارة تواناييها،احساسها،انديشه

تر از ديگران حـس   كسانيكه خود كم بين هستند،گرفتار عقدة حقارتند و خود را كمتر و زبون

د و بيني هستند، مبتال به تكبر ، نخوت ،خودستايي هستن كنند. اما افرادي كه دچار بزرگ مي

دوست دارند ديگران را تحقيـر كننـد. زن يـا شـوهري كـه بخواهـد همسـر خـود را تحقيـر          

، ص 1381است(حسـيني كـازروني،   كند،بادست خود تيشه به ريشةبنياد خانوادگي خـود زده 

218.(  

انضباطي قرار دهد ،مورد اعتراض همسـر   انضباطي : مرد يا زن كه اساس رفتار خودرا بر بي بي - 9

شـود و گرمـي و شـادماني را از     اعتمـادي مـي   انضباطي منجر به بي رد. گاه بيگي خود قرار مي

  گيرد(همان منبع). خانواده مي
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  وجوهي از اختالفات زناشويي

تفاوتهاي فردي يك اصل مسلم و غير قابل انكار است كه براي نظام اجتماع و طبيعت ضروري است.      

تالف وجود دارد و تا زماني كـه ايـن اختالفهـا فاصـله     به پيروي ازاين اصل طبيعت ،بين زن و شوهر اخ

كنند(حسـيني   پوشـي هماهنـگ شوند،مشـكلي را ايجـاد نمـي      زيادي نداشته باشند و با گذشت و چشـم 

  ).218، ص 1381كازروني،

هـا،اختالف در   اختالفهايي كه ممكنست منجر به ناسـازگاري شود،عبارتسـت از:اخـتالف در خواسـته        

ها ،اختالف در ديدگاهها،اختالف در خلق وخـوي،اختالف در ميـزان هـوش،اختالف در     ها و عالقه سليقه

  ).219، ص 1381ابعاد معنوي(حسيني كازروني،

  نيازهاي احساسي زن و مرد

، 1375احساسي كه يك زن از خود دارد با احساسات و كيفيت روابط او ارتبـاط دارد(قراچـه داغـي،        

  ).23ص 

  تماد واطمينان ،پذيرش ،قدرداني،تحسين ، تصديق نياز دارند وزنها بيشتر مردها بيشتر به اع     

  به توجه ،درك كردن ،احترام ،صميميت ،تاييد واعتبار واطمينان وقوت قلب نياز دارند.(قراچه

  ).172، ص 1375داغي، 

شود.به همين  خواهند مورد توجه قرار گيرند و به آنها احترام گذاشته خواهند درك شوند،مي زنها مي     

گيرنـد ناراحـت    شود و مـورد احتـرام و توجـه قـرار نمـي      دليل ا ست كه وقتي احساسات آنها درك نمي
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شــود بــه ارزش و بــه حــق بــودن خــود ترديــد   شــوند.وقتي زن از ناحيــه شــوهرش احتــرام نمــي  مــي

  ).268، ص 1381كند(حسيني كازروني، مي

پذيرنـد و   كنند،آنها رانمـي  زنانشان به آنها اعتماد نميگيرند كه  اغلب مردها زماني رنجش به دل مي     

آيند. از آن جـايي كـه ايـن     ها ،افكار،تصميمات و رفتارشان برنمي ها ،توانمندي در مقام قدرداني از انگيزه

موارد براي مردها بسيار مهم هستند ،اگر زنها اين نكات را رعايت نكنند همسران آنهـا در اعمـاق وجـود    

  كنند(همان منبع). كفايتي مي سندگي و بيخود احساس ناب

  توان در زندگي خوشبخت بود چگونه مي

داننـد  كـه    راز شيريني زندگي خوشبختي است . آدمهاي زيادي به دنبال خوشبختي هستند اما نمي    

خوشبختي همراه آنان است . براي يافتن خوشبختي انسان بايد احساس كند كه بـه او احتيـاج دارنـد و    

يهاي انسانها نه در اثر بروز حوادث ، بلكه به خاطر افكار نامطلوبي است كـه نسـبت بـه بـروز ايـن      ناراحت

  ).18، ص 1375حوادث دارند.( رياحي ، 

است كه خوشبختي زياد والدين زن و شوهر، خوشبختي دوران كودكي زن  مطالعات ترمن نشان داده    

نضـباط صـحيح و منطقـي و تنبيـه كـم در خـانواده ،       و مرد ، عدم تعارض ، دلبستگي به پدر و مادر ، ا

صراحت والدين در مسائل مربوط به امور جنسي ، نگرش پيش از ازدواج به مسائل كلـي زنـدگي نكـات    

مهمي در خوشبختي و بقاي زناشويي فرد است . وجود فرزند و حتي تعداد آن رابطه مستفيمي با ادامـه  

 1374آيند( ميالني فر،  ناصر ثبات زندگي خانواده به شمار ميزندگي زناشويي دارد و كودكان از جمله ع

  ).128،ص 
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زوجهاي خوشبخت و سعادتمند داراي شخصيتهاي متفاوتي هستند ولي يك چيز مشترك دارند كـه      

ممكن است سريع ظاهر نشود و آن شوهري است كه شخصيت او با احتياجات زن مطابقـت دارد و زنـي   

كند . روابط زناشويي بر مبناي نحوه استفادة صـحيح از   ت مردش مطابقت ميكه شخصيت او با احتياجا

تشابهات و اختالفهاي شخصيتي استوار است. بايد متوجه باشيد هيچكس داراي شخصيت ثابت مطلقـي  

نيست . زنان و مردان سعادتمند از احتياجات شخصي متفاوتي برخوردارند اما داراي خصوصيات مشابهي 

نند يكديگر را درك كنند. اگر زن و شوهر درست شبيه هم باشند هردو از اين يكساني و توا هستند و مي

شوند. عوامـل بوجـود آورنـده شخصـيت همـواره در تصـميمات زوجـين مشـخص          يكنواختي خسته مي

  ). 90، ص 1381شود(نجاتي ،  مي

  نياز اساسي ازدواج موفق

نساني است و نزديكي احساسات براي هر دو جنس ترين نيازهاي رواني هر ا نزديكي روحي از اساسي     

باشـد. بـراي يـك مـرد ارتبـاط       اي برخوردار است،اگر چه نتايج آن باهم متفاوت مي العاده از اهميت فوق

آورد و بـراي زن ،خشـنودي و احسـاس رضـايت ايجـاد       پذيري را به ارمغان مـي  روحي قوت قلب وشكل

يق خصوصيات همسـران خـود بپردازنـد. در واقـع آنهـا      كند.زوجهاي خوشبخت قادرند به توصيف دق مي

ــي  ــوب م ــديگر را خ ــتر      يك ــميميت بيش ــي و ص ــه نزديك ــكالت ب ــتن مش ــان گذاش ــند و در مي شناس

  ).193، ص 1381انجامد(نجاتي، مي

زوجهاي موفق با تاييد ، ستايش و پشتيباني و تقويت يكديگر درجة صـميميت و نزديكـي را بيشـتر        

بخت همسرانشان را به اندازة خودشان دوست دارند . يك عاشق كه يك دوسـت  كنند. زوجهاي خوش مي
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كند. او استرس و نگراني  دهد واز احساس تنهايي كردن دورمان مي تواند باشد به ما خودباوري مي نيز مي

دهد. آنچـه موجـب تـداوم     خواهيم ما را ياري مي دهد و براي رسيدن به آنچه كه مي را در ما كاهش مي

  ).194،ص  1381شود دوست داشتن است ( نجاتي ،  مي زندگي

اغماض و صرف نظر كردن از رؤياهاي دست نيافتني از عناصر حياتي مستحكم شدن روابط زناشويي      

است. زوجهاي موفق به  اين امر واقفند كه در مسير زندگي مشترك ممكنست مشكالت بيشماري وجود 

  با آن كنار بيايند(همان منبع). اي داشته باشد كه آنها بايد به گونه

خواهنـد ، بلكـه آنهـا پيوسـته بـا كوشـش و        زوجهاي موفق يكديگر را به خاطر رفع نيازهايشان نمي     

، ص  1381جديت تمام در تالش هستند كه خشنودي و رضايت همسر خـود را فـراهم آورنـد(نجاتي ،    

195.(  

شترك از قبيل مذهب ،اخالقيات ، شيوه زنـدگي ،  عالئق متضاد مانع بزرگ عشق است و ارزشهاي م     

  تواند از مهمترين عناصر در تداوم روابط زناشويي باشد (همان منبع).   . مي……ضريب هوشي و

هاي مخـرب بـا ايـن     شوند و باشيوه زوجها گاهي در چگونگي حل مسائل و مغايرتها دچار مشكل مي     

وال از سه شيوة غيراصولي براي حل مشكالت خود استفاده كنند. اينگونه زوجها معم مشكالت برخورد مي

كنند. ديگـر آنكـه فقـط بـراي دريـافتن افكـار و        كنند.يكي اينكه از شنيدن شكايت و گله امتناع مي مي

كنند و در آخر به جاي اينكه بخواهند تا شريك زنـدگي آنهـا در    احساسات همسر لب به شكايت باز مي

شوند. زوجهاي خوشبخت مايل هسـتند كـه    توهين و فحاشي متوسل مي روش خود تغيير ايجاد كند به
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هـاي ديگـر حـل مشـكالت      گفتگوها و بحثهاي خانوادگي را در حالت آرامـش ادامـه دهنـد زيـرا شـيوه     

  ).195،196، ص 1381نميتوانند راهگشا و ثمربخش باشند(نجاتي ،

پيمان شكني ويرانگرترين عاملي است در يك زندگي موفق اعتماد و اطمينان پايا و هميشگي است.      

  ).196، ص 1381تواند در زندگي خود تجربه كند(نجاتي، كه يك زوج مي

كنند رابطـة يـك    زوجهايي كه از خوشبختي برخوردارند در روابط خود به طور يكسان نقش ايفا مي     

ل داشته باشد. بايد همواره تواند ناخشنودي و نارضايتي هر يك از طرفين را به دنبا طرفه و نامتعادل  مي

  به خاطر داشت كه روابط منصفانه از استحكام و پويايي بيشتري برخوردارست(همان منبع). 

  نقش زن در زندگي امروز

پيامبر اكرم(ص) فرمودند:زني كه نخستين فرزندش دختر باشد مبارك اسـت. و همچنـين فرمودنـد:        

اند ،اهانتش نكند و پسـران را بـراو تـرجيح ندهد،خـدا وارد     كسيكه دختري داشته باشد و او را از خود نر

  ).97، ص1359بهشتش كند(مشكيني،

انديشي ، وظيفه داني و سعه صدر مادران است. سعادت  خوشبختي و سعادت هر جامعه در گرو نيك     

دهند.  مي شود. مادران شايسته فرزندان برومند به جامعه تحويل ريزي مي هر جامعه از طريق مادران پايه

زن در زندگي امروز داراي حقوق و وظايفي اسـت. همسـري اسـت مهربـان و وفـادار بـراي شـوهر،مادر        

  ).48، ص1375اي است براي فرزندان و مدير و كدبانوي خوبي است براي ادارةزندگي (رياحي ، شايسته

  زن در نقش همسري
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دم رعايت آن موجب لطماتي به شئون زن را در جامعة اسالمي وظايف عمده و پراهميتي است كه ع     

اي براي سـكون و   حيات اجتماعي و خانوادگي است . به تعبير قرآني زن آيت خداست و موجب و انگيزه

آرامش . زن در نقش همسري فردي است اجتماعي ،دوستدار شوهر ،خود را مكلف به نيكي نسبت به او 

او داراست. وظيفة ا و خوشرفتاري،خوش خلقـي و   داند به همانگونه كه اين وظيفه را شوهر نسبت به مي

جويد . زن خوب صديقي است  دلجويي از همسراست و از همه فرصتها براي وصول به اين هدف سود مي

دهد و خود را در قبال  فداكار كه اساس زندگي را بر تفاهم و همكاري و همزيستي مسالمت آميز قرار مي

  ).10، ص1368ي ،داند(قائم انجام اين وظايف مسئول مي

  موقعيت زن در اسالم 

تحقير زن ،حمله به شخصيت او ، محدود نمودن وي خارج از دستورات حكيمانه دين،زجر دادن بـه       

او،ممنوع كردنش از ديدن پدر و مادر و اقوام وباتلخي و ترشروئي با او زندگي كردن ، خسته از كار روزانه 

با او روبرو شدن،پاسخ ندادن به غرائز او بخصوص غريزه جنسـي   و درگيريهاي بيرون به وقت خانه رفتن

خواهيـد بنـاي    وي ، همه و همه از نظر دين امري ناپسند و كاري زشت و ظلمي فـاحش اسـت.اگر مـي   

زندگي بر پاية عشق و محبت استوار باشدشخصيت زن را رعايت كنيـد. بـه او اعـالم دوسـتي و محبـت      

د،در كار و برنامة خانه به او كمك دهيد ،از آزار وي بپرهيزيد و بعضـي  نماييد،از وي دلجويي داشته باشي

هاي او را كه محصول كار روزانه و خستگي و محدوديت وجودي اوست را با تمام وجود گذشـت   از برنامه

كنيد تـا شـيريني زنـدگي را بچشـيد و بـا ايـن روش خداونـد مهربـان را در حـد عـالي عبـادت كـرده             

  ).95، ص 1377باشيد(انصاريان ،
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اي پيـدا   اگر انسان با رعايـت حقـوق زن و احتـرام بـه شخصـيت او ، از او فرزنـد صـالح و شايسـته             

شود و از آثار پاكي و صالح بودن فرزندش بعـد از مـرگ    كند،پروندة عملش حتي پس از مرگ قطع نمي

  بهره خواهد برد(همان منبع).

و مردان از همسران پاك و شايسته خود قدرداني نماييد كه پس پدران و مادران قدر دختر را بدانيد      

  ).96، ص 1377داري منبع خيري براي دنيا و آخرت انسان است(انصاريان، دخترداري و زن

شوهردادن دختر به مرد بداخالق كه آلوده به كبر،فخر،حسـادت،حرص،طمع،بخل و بـدزباني اسـت         

يه و كم عقل كه قدرت ادارة زندگي راندارد چيزي براي زن ممنوع و شوهردادن دختر به مرد نادان و سف

آورد ،كاري خالف شرع و دور از انسانيت است.پس شوهردادن دختر بـه كسـي    جز مشكالت بوجود نمي

بند به دين و فـرائض الهـي و عقايـد حقـه نيسـت و بـه تعبيـر كتـاب خـدا فاسـق اسـت جـايز              كه پاي

  ).163، ص 1377نيست(انصاريان،

  ز نظر اسالمازدواج ا

ــوبتر از ازدواج            ــدا محب ــزد خ ــالم ن ــراردادي ) در اس ــايي (ق ــيچ بن ــد: ه ــامبر اكرم(ص)فرمودن پي

  ).20، ص 1359نيست(مشكيني، سال

،ص  1363زاده ،  اي است براي محبت و مهر (قلي اي است براي آرامش و سكون و مايه ازدواج وسيله    

3.(  

ط او با چهار واقعيت دارد: پدر با ايمان ، مادر مؤمنه ، معلم پاك و رشدو كمال انسان بستگي به ارتبا     

  ).445، ص 1377دلسوز، غذاي حالل(انصاريان،
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اند كه وجود يكي مكمل ديگري است و تنها در پيوند با هم  اي آفريده شده گونه آفرينش زن و مرد به    

برسند، بعبارت ديگر برخي استعدادهاي  توانند استعدادهاي خود را شكوفا سازند و به كمال است كه مي

رسـد و آنهـا را بـه پختگـي الزم      زن و مرد پس از ازدواج و تشكيل خانواده به رشـد شايسـتة خـود مـي    

  ).    18، ص 1377رساند( سادات ،  مي

  سختگيري در مسئله ازدواج

ز هجـوم غريـزه   نياز پسر و دختر به ازدواج نيازي طبيعي و احتياجي ذاتـي اسـت ،خـودداري طـوالني ا    

رسد .گاهي سركشي غرائز باعث افتادن افراد در منجالب  شهوت براي پسر و دختر امري مشكل بنظر مي

است و گاهي جلوگيري از ازدواج براي پسران و دختران دردسر آفريده و آنان را بـه   گناه و معصيت شده

سن ازدواج را اگر پيشـنهاد ازدواج  است. بعضي از پدران و مادران فرزندان در  امراض مختلفي دچار كرده

آورند  حيايي و پررويي به حساب مي دانند واعالم نياز آنان را به تشكيل زندگي ، حاصل بي كنند بچه مي

كنند و بصورتي با آنان برخـورد   و در اين زمينه به فرزندان خود هجوم برده ،آنان را سرزنش  و تحقيرمي

و اگر از ا يمان قوي برخوردار نباشند،خود را مجبور به حركـت در  شوند  نمايند كه آنان سرخورده مي مي

  ).131، ص 1377بينيد(انصاريان، كژراهه مي

گيرد و بـا آنـان كـه     گيرند،آسان مي گويد:خداوند مهربان با آنان كه در همة امور آسان مي اسالم مي     

  ).132، ص 1377سختگير هستند سخت خواهد گرفت (انصاريان،

  ي ازدواج در اسالماهداف واال
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اي از مشكالت و عاملي براي تداوم پاكي جوانان  ازدواج اين حقيقت الهي و طبيعي آسان كننده پاره     

شود  و حفظ عفت و تقواي آنان است . بناي يك خانه در جامعه در صورتي با سالمت و آرامش قرين مي

ر آن زندگي كننـد. خانـه مسـلمان در هـر     كه مرد و زن با تحقق دادن ازدواج و رعايت حقوق يكديگر د

اي از ياد خدا و محصولي از رفعت و بلنـدي و عظمـت و    سرزميني كه هست بايد پرتوي از وحي و جلوه

  ).64، ص 1377اي از تسبيح حق در شب و روز باشد(انصاريان، ميوه

ت و باعــث گيــري از يــارگرفتن موجــب بســياري از مشــكال تنهــايي و تنهــا زيســتن،عزلت و كنــاره     

افسردگي،دل مردگي و علت هيجانات روحي و عصبي و مـورث انـواع بيماريهـاي روانـي و بـدني اسـت.       

ــي       ــي و روان ــاي اخالق ــي و بيماريه ــار غيرمنطق ــاالت ،اوهام،افك ــايي از خي ــان را در دري ــايي انس تنه

  ).65، ص 1377آورد(انصاريان، گوناگون رابراي انسان به ارمغان مي بردوامواجي ازمشكالت فرومي

دهد، از علل استحقاق  با توجه به آيات و روايات و تجربه حيات ،ازدواج انسان را كرامت و شرافت مي     

دارد و از  كند،از افتادن در بنـد شـيطان مصـون مـي     رهاند،از پستي و فرومايگي حفظ مي عذاب الهي مي

دارد و اين همه موجب راحتي  مان مياينكه آدمي منبع شر و فساد شود و مورد لعنت حق قرار گيرد در ا

و استراحت ،آرامش و امنيت ، پـاكي و تقـوا و آسـان شـدن مـوارد زنـدگي و سـبك شـدن بـار حيـات           

  ).67، ص 1377گردد(انصاريان، مي

هدف از ازدواج بايد هدفي معنوي و مقدس و پاك باشد. ازدواج بايد براي اطاعـت از دسـتور حـق ،         

براي تامين سـعادت همسـر و تربيـت الهـي و ملكـوتي فرزنـدان صـورت بگيـرد          پيروي از روش انبياء و

  ).71، ص 1377(انصاريان،
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در انتخاب و اختيار همسر بايد خير دنيا و آخرت و سعادت امروز و فـرداي انسـان مالحظـه شـود و          

د، زيـرا در بنـاي   هاي شيطاني لحـاظ گـرد   پاك ماندن انسان از آلودگيها و پاكيزه ماندن زندگي از برنامه

ازدواج در اسالم فقط شهوت و تمتع و لذت بدني و مادي منظـور نيسـت بلكـه هـدف اسـالم از مسـئله       

اي الهي و بوجود آمدن فرزنداني شايسـته و تـامين    ازدواج حفظ دين زنان و مردان و  ساخته شدن خانه

داري،عشق ورزي بـه زن  رضايت حق ا ست،به همين خاطر در چنين چهارچوبي اصل ازدواج،آئين همسر

شرعي،تامين نياز جنسي، رعايت حقوق،فرزنددار شدن،تربيت اوالد و به عهده داشتن وظايف الزم و كـار  

كوشش و كسب براي تامين مسكن و لباس و تغذيه زن و بچه بعنوان عبادت خدا شناخته شـده وبـراي   

، ص 1377است(انصاريان ، منظور شدهدارد اجر عظيم و ثواب زياد  هر قدمي كه انسان دراين زمينه برمي

176.(  

  معيارهاي انتخاب همسر

تـرين معيـار در انتخـاب همسـر ايمـان و       براي كساني كه پايبند به ارزشهاي دينـي هستند،اساسـي       

تقواست . اهميت ايمان از دو جهت است : اول اينكه شخص با ايمان   به علت ارتبـاط قلبـي بـا خـدا و     

وي كنترل كننده دروني،فردي قابل اعتماد است. دوم اينكه افراد با ايمان به علـت  برخورداري از يك نير

هاي كم و بيش  كنند داراي بينشها و گرايشها وسليقه  اينكه از نظام اعتقادي و ارزشي واحدي پيروي مي

، 1377يكساني هستند از اين رو در زندگي مشترك ،تناسب فكري و روحي زيادي با هم دارند(سادات ، 

  ).176ص
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يكي ديگر از معيارهاي اساسي در انتخاب همسر،اطمينان يافتن از اخـالق خـوب و شايسـته طـرف          

مقابل است. زندگي كردن باافراد خشن ،بداخالق، تندخو و بدرفتار بسيار مشكل است.در روايات اسالمي 

  ).25، ص 1377كند(سادات، است كه همسر بداخالق انسان را به پيري زودرس مبتال مي آمده

گري،داشـتن دوسـتان نامناسـب،ولگردي و برخـي عادتهـاي       مردم آزاري،فحاشـي و بـدزباني،الابالي       

بداجتماعي از قبيل اعتياد به مواد افيوني،اهميت ندادن به كارو فعاليت ،داشـتن كـار و شـغل ناسـالم از     

د . ازدواج با افرادي كه داراي بر جمله ويژگيهايي است كه شايستگي يك نفر را براي همسري از بين مي

اينگونه ويژگيها هستند معموال آغاز گرفتاري است .از جمله مسائلي كه در انتخاب همسر بايـد بـه طـور    

  ).26، ص 1377جدي به آن توجه كرد عفت اخالقي و نجابت و پاك نظري است(سادات،

ينه را براي پرورش استعدادهاي كند و زم همسر خوب و موافق ،زندگي را مزين آرامش و آسايش مي     

شـود و   سازد،بر عكـس شكسـت در ازدواج موجـب يـأس و دلسـردي مـي       دروني وترقي تعالي فراهم مي

دارد. لـذا بايـد جـوان قبـل از ازدواج كمـال دقـت و        استعدادهاي دروني را از حركت و تكامـل بـاز مـي   

، ص 1372همفكر برگزيند (نوروزي، انديشي را بكار گرفته و سعي نمايد همسري خوب و موافق و عاقبت

45 .(  

تحصيل و عنوان ،ثروت و دارايي ،زيبـايي و تناسـب    -1مسائلي كه در ازدواج كمتر بايد مطرح باشد:     

  ).56، ص 1368اندام(قائمي،

 -2ايمـان و سسـت عقيـده اسـت     خواستگاري كه بـي  -1به خواستگاراني هم نبايد پاسخ مثبت داد:      

خواستگاري كه در طرز فكر ،سليقه و تمنيات بـا تـو متفـاوت     -3رابخوار و معتاد استخواستگاري كه ش
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پذيرد و باالخره خواستگاري  است و اصرار به اعمال نظر شخصي دارد و مالك و معياري رادر اين راه نمي

  ).57، ص 1368كه تفاوت سني بسيار دارد(قائمي،

و گذشت،تسـليم عقـل شـدن ،رعايـت مـادري      دهـد سـازگاري    آنچه زنـدگي زوجـين را رنـگ مـي         

  ).60، ص 1368باشد(قائمي، وشوهرداري ،دوري از خودپرستي و غيره مي

گيريم كه همسر خوب از ديدگاه اسـالم بايـد داراي صـفات و ويژگيهـايي باشـد كـه        پس نتيجه مي     

داراي  -6جميل و زيبا  -5عفيف و نجيب  -4با اخالق  -3عاقل و باهوش  -2ايمان و تقوا  -1عبارتند از:

متناسب از حيث سن  -9سطح باشد  از نظر مال وثروت هم  -8باسواد بودن  -7شرافت خانوادگي باشد  

  ).46،47، ص 1372داشتن سالمت جسماني و رواني  (نوروزي،-10

ري خود دا داري و شوهر از ديدگاه امام علي(ع) بناي خانواده و نظام آن آنقدر مهم است كه زن با خانه    

فرمايد: به خاطر زيبايي و دارايي با زنان  برد. امام در رابطه با ازدواج و همسر گزيني مي ثواب جهاد را مي

شـود. پـس بـه خـاطر ديـن و       ازدواج نكنيد زيرا زيبايي از بين رفتني است و مال باعـث طغيـان او مـي   

، ص 1380ر چند سياه باشند(هجرتي ،دينداري زن با او ازدواج كنيد و زناني بگيريد كه ديندار باشند ه

9.(  

  خواستگاري

رفتنـد و از آنهـا درخواسـت همسـري      اينكه از قديم االيام مردان به عنوان خواستگاري نزد زنان مي     

است. خداونـد طبيعـت مـرد را مظهـر      اند از بزرگترين عوامل حفظ حيثيت و احترام به زن بوده كرده مي

  ).50، ص 1372زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن (نوروزي،طلب و عشق و تقاضا آفريده و 
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خواستگاري احترامي است كه مرد مسلمان بايد از شروع خواستگاري بـراي زن قائـل باشـد و بـراي          

اند رعايت كند،حتي در برابر دخترشان  هميشه تا پايان زندگي در قلمرو آنچه قرآن و پيامبر و ائمه گفته

  ).138، ص1374نژاد، ر را اگر براي دادن هديه هم هست بر پسر ترجيح دهند(پاكو پسرشان. و دخت

  مهريه

با بعثت رسول گرامي اسالم(ص) و پياده شدن احكام الهي مهريه براي حمايت از زن وضـع شـده و        

هاي اسالمي مرسوم است . امروزه مهريه يـك پشـتوانة اقتصـادي بـراي زن محسـوب       تاكنون در جامعه

تواند از نظر روحي و اجتماعي و مـالي   د. زيرا اگر جدايي(طالق) لطماتي براي مرد داشته باشد،ميشو مي

جبران نمايد اما زن براي جبران لطمات نياز به يك پشتوانة مـالي دارد و آن پشـتوانه را اسـالم در مهـر     

  ).52، ص 1372قرارداده است (نوروزي،

توانـد مهريـه و صـداق زن قـرار بگيـرد       و چـه عمـل مـي    آنچه داراي ارزش و قيمت باشد چه مـال      

تواند صداق زن باشد . پيامبر اكرم(ص)  .باغ،مغازه،زمين،ساختمان،پول نقد،آموختن علم و امثال اينها مي

   13فرمودند:برترين زنان امت من زني است كه زيبائيــش بيشتر وصــداقش كمترباشد

  ).147، ص 1377(انصاريان،

  جهيزيه 

ين زمينه،بايد به خانواده عروس و داماد اين معنا را توجه داد كه قناعـت اخـالق انبيـاء و اوليـا و     در ا    

حقيقتي محبوب خداوند است را از ياد نبرند و آنچه را كه خانوادة عروس به اندازة توان و قدرت خود به 
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نخواسته قدم سرزنش و  دنبال دختر فرستادند با چشم عنايت و محبت و با ديدة قناعت بنگرند تا خداي

  تحقير، سركوفت و حمله به شخصيت افراد در سرزمين زندگي وارد نگردد و پدر عروس در تهيه جهيزيه

، 1377شأن انساني و موقعيت اجتماعي خود و خانواده داماد را لحاظ كند و از اسراف بپرهيزد (انصاريان،

  ).197ص 

همـين دليـل در بعضـي از     لكه تنها يك سنت اسـت. بـه  جهيزيه هيچ ريشه فرعي و اسالمي ندارد ب     

برند و بر عهدة زن نيست ، همچنين جهيزيه در زندگي آيندة دو جوان  شهرها مردان جهيزيه به خانه مي

  ).52، ص 1372بسيار مؤثر است(نوروزي،

  عقد و عروسي

ـ     فرمايــد: پربركـت  پيـامبر (ص) مـي        دگيش كمتــر تــرين همسـر زنـي اســت كـه هزينــة ازدواج و زن

  ).59، ص 1359باشد(مشكيني،

با مراسم عقد و جاري شدن خطبه زن و مرد با هم محرم شـده و بعنـوان همسـر ايـام نـامزدي را آغـاز       

كنند. اين ايام يا مفيد و سازنده است يا غير مفيدو مخرب. از اين جهت مفيدو سازنده است كه ايـام   مي

از رفتن به خانة خود بـا اخـالق و روحيـات هـم آشـنا      نامزدي بهترين فرصت است كه زن و شوهر قبل 

شوند و گامي براي درك يكديگر بردارند ودر صورتي غير مفيد و مخرب است كه شروع به برخوردهـاي  

شود.بعد از ايام نـامزدي نوبـت مراسـم     غير منطقي كنند و زندگي مشتركشان تبديل به جدايي و طالق 

نند كه منظـور از مراسـم عروسـي برگـزاري جشـن شـروع       رسد. خوب است جوانان درك ك عروسي مي
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زندگي مشترك است نه ارائة پول،قدرت و موقعيت اجتماعي،خودنمايي. به همين جهت مراسم عروسـي  

  ).53، ص 1372تواند ساده و مختصر برگزار شود(نوروزي، مي

و گناهـان و عوامـل    عقدو عروسي بايد توام با وقار و حفظ كرامت و شخصيت و به دور از محرمـات       

تحريك شهوات باشد تاموجبي براي جلب رحمت حق و عاملي براي تحقق بركات الهـي شود(انصـاريان   

  ).201، ص 1377،

  ).202، ص 1377داند(انصاريان ، اسالم عروسي را به هنگام شب بهتر مي     

  زنظر اسالم مستحباند ا ودعوت دوخانواده راپذيرفته زحمت كشيده غذا دادن به مهمانان كه     

  ).203، ص 1377است(انصاريان، 
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  حقوق زن و شوهر

فرمايد: هرچه محبت همسر در قلب بنده زيادتر شـود فضـيلت و ايمـانش زيـادتر      امام صادق(ع) مي     

  ).86، ص 1359شود(مشكيني، مي

مراقب باشند  اسالم براي زن و شوهر حقوق واجب و مستحبي قرارداده كه الزم است  رعايت كنند و     

دهد. خير و  اين دستورات حيات بخش را زيرپا نگذراند،چه اين حقوق پاية اساسي خانواده را تشكيل مي

  ).116، ص 1359كند(مشكيني، سعادت،لذت و آرامش،دوام و بقاي زندگي داخلي را تأمين مي

يل كند هر چند كه برخالف فرمايد: مرد بايد در امر خانواده سه چيز را برخود تحم امام صادق (ع)مي     

، ص 1359ميل و طبعش باشد،خوشرفتاري،توسعه در معاش بدون اسـراف و غيـرت ناموسي(مشـكيني،   

125.(  

احتـرام بـه   -4گشايش در زنـدگي   -3مباشرت  -2تهيه لوازم زندگي  -1است : حق زن بر شوهر اين     

راده و اختيـــار خـــود را رعايـــت ا -7خـــوش زبـــاني و مـــدارا  -6آراســـته و پـــاكيزه بـــودن  -5زن 

  ).204،ص 1377بنمايد(انصاريان،

  ).382،ص 1377فرمايد: جهاد زن ، نيكو شوهرداري است (انصاريان، امام كاظم(ع) مي    

 -4بيرون رفتن از خانه با اجازه شـوهر باشـد   -3تمكين  -2اطاعت  -1حقوق شوهر بر زن اينست :      

 -7احترام به شوهر و خوشرفتاري با او  -6خدمت در خانه  -5ي پرهيز از آزار شوهر و تندخويي و بدزبان

  ).205،ص1377بدون اجازه شوهر در اموال او تصرف نكند(انصاريان، -8براي غير شوهر خود را نيارايد 

  رفتار
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حركــات زن و شــوهر نســبت بــه يكــديگر بايــد محصــول ادب و وقار،دوســتي و رفاقــت ، تعــاون و       

تواضع و فروتني باشد و همچنين كردار زن و شوهر نسبت به هم بايد براساس  همكاري،عشق و عالقه و

  ).255، ص 1377احترام متقابل و ارج نهادن به شخصيت يكديگر باشد(انصاريان،

  گفتار 

زن و شوهرسخن و كالمشان با يكديگر بايد آميخته به عشق و محبـت و بيـان عاطفـه و احسـاس و         

وانصاف باشد. سخن وقتي رنگ خدائي داشته باشد، قضـاوت وقتـي صـحيح    جلوة شعور و عقل و وجدان 

باشد،كالم وقتي نرم وساده وسهل باشد،گفتاروقتي ريشه در عدالت وانصاف داشته باشد به زندگي ،گرمي 

  ).256،ص1377بخشد (انصاريان، ،استحكام ،عشق وسالمت مي

  هدف زندگي از ديد قرآن 

فرمايد:  يابيم. قرآن كريم در اين زمينه مي مفهوم عميق حيات طيبه ميمنظور اصلي از زندگي را در     

كسانيكه موفق به عمل صالح گردند اعم از زن و مرد و ايمان به خداي بياورند ما آنها را به حيات طيبـه  

  ).24، ص 1377(شرفي ، 14كنيم زنده مي

از اراده و اسـتعداد فراسـوي    است كه بشـر بـا اسـتفاده    پس براساس اين نگرش هدف از زندگي اين     

زيست مادي و حيواني،به چنين تجلي روشني از حيات ملكوتي و معنوي دست يابد. الزمة نيل به چنين 

امري،نفي پوچي و درهم شكستن حصارهاي زندگي مادي و مكانيكي است. انساني كه به چنين مفهومي 
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مصونيت يافته و نفوذناپذير بـا چشـماني    از حيات و زندگي دست يافت در برابر آسيبهاي روحي و رواني

  ).25، ص 1377يابد(شرفي، نگرد و به بصيرت دست مي نافذ و عميق در آيه آية هستي مي

داري جهـان و انسـان    گشايد و ابتدا بر هدف اندازهاي متعددي را فراروي انسان مي قرآن كريم ،چشم     

ــي  ــد م ــي در زمي   تأكي ــاي اله ــوان مالكه ــه عن ــپس ب ــرش   ورزد و س ــاد نگ ــدگي، ايج ــداف زن ــة اه ن

  ).27، ص 1377نمايد(شرفي، مي

  آورد و  عمل متعالي: دنيا ، آزمايشگاه بزرگي است كه از انسانها آزمونهاي مكرري به عمل مي     

  باشد(همان منبع). اين آزمونها به منظور تعيين درجة لياقت و شايستگي آنها مي

گيرد ، در رابطة او با خدا معنـا پيـدا    براي بشر در نظر مي خودسازي و تكامل: هدف ديگري كه قرآن    

كند و آن عبادت تكامل و خودسازي است چه، منظور از عبادت پروردگار نيز تهذيب نفس ورهاكردن  مي

  ).28، ص 1377خوداززنجيرهاي وابستگي به مسائل مادي است(شرفي ،

هاي  دن و شدن در حال نوسان است،ولي جاذبهفراشدن(واالگرايي): آدمي ، پيوسته درمرز جدايي بو     

گرايي است،منظور از شدن دراينجا  سنگين ماندن و بودن ،بسي نيرومندتر از كشش به سوي وااليي و  به

گونه كه حداكثر قابليتي كه  تحول و شكفتگي است. به تعبير ديگر فراشدن شكفتگي تمام عيار است. آن

، 1377نمايد(شـرفي،  افتد و روند رشد و تحول اورا تسـريع مـي   يدر وجود آدمي نهفته است به جريان م

  ).29ص

  اساس رابطة زناشويي از نظر قرآن كريم
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اي برتـر و واالتـر از پيونـد     دانـد كـه رابطـه    قرآن كريم اساس رابطة زناشويي را مودت و رحمت مـي      

  ورحمت شكلگيري اقتصادي وسودجويانه است. بنياني كه براساس مودت  شهواني يا بهره

اي  گيرد، آثار بسيار پرخير و بركتي نه تنها براي زن و شوهر و فرزندان بلكه براي جامعه دارد. جامعه مي

كه در آن نهاد خانواده گرفتار به هم ريختگي و نابساماني است، عاقبت روشني ندارد و ديريا زود از هـم  

  ).20، ص 1377نواده پي برد(سادات، خواهد پاشيد. از اين جا ميتوان به اهميت تحكيم بنيان خا

  خانواده

صاحب نظران معتقدند : خانواده از نخستين نظامهاي نهادي عمومي و جهاني است كـه بـراي رفـع         

نيازمنديهاي حياتي و عاطفي انسـان و بقـاي جامعـه ضـرورت تـام دارد و از همـة نهادهـاي اجتمـاعي         

  ).37، ص 1377تراست (شرفي، تر و خودي ،طبيعي

باشـند و   خانواده سازماني است كه كلية اعضاي آن داراي حقـوق و حـدود اختيـارات مشـخص مـي          

همچنين حرمت و حفظ شئون خانوادگي در گرو رعايت حقوق متقابل است. اين حـريم ابتـدا از سـوي    

ران اعضاي خانواده و سپس از ناحية ديگران بايد كامال حفظ شده و امنيت زندگي تأمين شود . نـه ديگـ  

بايد به خود اجازه تجاوز به حريم خانوادگي كسي را بدهند و نه اعضاي خانواده بايـد حـريم خـود را در    

  ).137، ص 1377رابطه با ديگران بردارند(شرفي،

  داند داراي روابـط جنسي پايـا و مشخص كه به توليد مثل ،خانواده را گروهي مي 15مك آيور     

  دانند متشكل از افرادي  خانواده را گروهي مي ،17و الك 16. برگسشود  وتربيت فرزندان منتهي مي 
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كه باپيوند زناشويي، همخوني و يا بعنوان فرزند با هـم بـه عنـوان زن، مادر،شـوهر،پدر،برادر ،خـواهر در      

،يكي ديگر 18كنند. لوي اند و در واحد خاصي زندگي مي ارتباطي متقابل، فرهنگي مشترك را پديد آورده

اسـت .خـانواده واحـدي     ازان خانواده است كه از خانواده تعريفي به اين مضـمون ارائـه داده  از نظرية پرد

داند كه با نهاد  آيد و يا درتعريفي ديگرخانواده را پيوندي مي اجتماعي است كه براساس ازدواج بوجود مي

نظريـه پـردازان    يكي ديگر از 19است، در ارتباط است. راجرز ازدواج ، كه مورد تصويب جامعه قرار گرفته

داند نيمه بسته كه تشكيل شده از اعضايي با وضعيتها و مقامهاي گوناگون  خانواده ، خانواده را نظامي مي

در خانواده و اجتماع ، كه با توجه به محتواي نقشها،وضعيتها ، افكار و ارتباطات خويشـاوندي كـه مـورد    

  ).20، ص 1381كند(نجاتي، اي است ايفاي نقش مي تأييد جامعه

  توان گفت : خانواده نهادي اجتماعي است و شالودة حيات اجتماعي محسوب  بطور كلي مي     

  شود كه عالوه بر حفظ بقاي نسل وپرورش كودك، وظايف متعدد وپيچيده ديگري از قبيل مي

م فعاليتهاي آموزشي ، اقتصادي و اجتماعي كردن فرد را به عهده داشته و بعنوان عامـل ارتبـاط مسـتقي   

  ).21،ص 1381فرد با گروهها ،مؤسسات اجتماعي و سازمانها ، نقش مهمي دارد(نجاتي،

  تيپهاي خانواده

                                                                                                                                                                             
16 - E.W.Burgess 
17 - H.J.Locke 
18 - R.H.Lowie 
19 - R.H.Rodgers 
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ها را از حيث كيفيت روابط دروني و ميـزان اسـتحكام آنهـا ،ميتـوان بـه سـه تيـپ تقسـيم          خانواده     

  ).37ص ، 1377خانواده متكامل (شرفي، –خانواده متعادل ج  –خانواده متزلزل ب  -نمود،الف
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  خانواده متزلزل

است و از درون تهي گشته  اي از هدف اصلي خويش بازمانده و آرمانش را از دست داده چنين خانواده     

اي داراي روابط خصمانه و غير دوستانه اسـت و مسـئوليتها    ريزد و چنين خانواده و با هر ضربه بيشتر مي

گيـري درآن بـه غايـت دشـوار اسـت. در چنـين       در آن به كنار رفته، مديريت تجزيـه شـده و تصـميم    

اي مكفي براي پاي بندي اعضاي آن به ميثاق زندگي مشـترك وجـود نـدارد و فـرداي      اي جاذبه خانواده

اي انتقادها به شكلي ظالمانه ، مسـتقيم و مسـتمر    روشن،آيندة اميدبخش وجود ندارد. در چنين خانواده

  ).38، ص 1377رفي،آيد(ش توسط اعضاي آن از يكديگر به عمل مي

  خانواده متعادل

آفريند . منظور از  تصوير واقع بينانه از خانواده متعادل ،نوعي بصيرت و اعتماد به نفس در انسان مي     

  اي از  باشد ، بلكه اين مفهوم به شبكه خانواده متعادل ، سازمان فاقد عيب و نقص نمي

ا مشكالت و موانع اجتماعي بـوده و ضـعفهاي كـم و    شود كه اعضاي آن درگير ب روابط متقابل اطالق مي

كننـد و بـراي    بيش قابل اعتنايي نيز دارند ، ليكن در مقابله با موارد مذكور ، شـيوة منطقـي اتخـاذ مـي    

شوند(تناسب بين كنش و واكنش ) و در برابر موقعيتهـاي دشـوار    مسائل ، اهميتي در خور آنها قائل مي

  ).40، ص 1377كنند(شرفي، تصميم به موقع و مقتضي اتخاذ ميكه ناگزير از انتخاب باشند ، 

  خانواده متكامل

رسـد و   روانشناسان مكتب كمال معتقدند كه خانواده پس از حصول تعادل به تكامل و بالندگي مـي      

آن  زماني است كه حداكثر قابليتها و تواناييهاي وجودي اعضاي آن (خانواده) كشف شود و مورد پرورش 
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عه و گسترش قرارگيرد. در چنين صورتي ،اعضاي خانواده متكامل نه تنها خود مشكلي ندارند و از و توس

زدا نيز هسـتند و در رفـع آسـيبهاي روانـي و اجتمـاعي سـايرين و        تعادل الزم برخوردارند ، بلكه مشكل

فع شخصـي در سـر   دارند. اعضاي خانوادة متكامل ، هدفهايي فراتـر از منـا   هاي وابسته، گام برمي خانواده

كنند، هم به لحاظ درسـتي   نظرها و داوريهاي مردم عمل مي پرورانند و عالوه برآن ، مستقل از اظهار مي

ــار ، از آن     ــابي هــر رفت ــه معيارهــاي مطمــئن و دقيقــي كــه در ارزي ــة اتكــا ب عملشــان و هــم از جنب

  ).41، ص 1377برخوردارند(شرفي،

  ويژگيهاي ارتباط سالم زن و شوهر

 -2دهند  بخشي از اوقات خود را در زندگي شبانه روزي ،مخصوص ارتباط با خانواده خود قرار مي -1    

كنند وهريك وظيفه مجزا ومتفاوت به  در ارتباط متقابل خود با همسر ،همواره احترام متقابل را حفظ مي

با لحني محبـت   در ارتباط كالمي، -3عهده داشته كه تكميل وتكوين خانواده ،مرهون تالش هردواست. 

اشكالها وانتقادها را دور از حضور فرزندان بازگو وحل وفصـل   -4شود.  آميز وبا نيتي خيرخواهانه وارد مي

  ). 55،صفحه 1380كنند (كامران ماوردياني ، مي

شود بطوري كـه بـه حيثيـت وي     انتقادها با رعايت احترام در حد ظرفيت طرف مقابل عنوان مي -5    

هاي قوت وتكيه روي نقاط مثبت آغاز وزمان فرصت اصالح بـه   انتقاد با اظهار جنبه -6د. ،لطمه وارد نكن

در ابراز احساسات ،انتقادها وارشادات، شخصيت وعزت نفس فرد،همواره حفـظ   -7شود.  يكديگر داده مي

ديـده  طرفين ممكنست از اشتباهات يكديگر اطالع داشته باشـند ،ولـي بزرگوارانـه آنهـا را نا     -8شود  مي

درصورتي كه طرف مقابل خطاكار است اين سخن علي (ع) را آويزه گوش نموده است كـه   -9گيرند  مي
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با سكوت او را عقوبت ويا اصالح كند :داناترين مردم كسي است كه درعقوبت ناآگاهان ،از سكوت تجـاوز  

م وانتم لباس لهـن  در اظهار انتقاد همواره حس عيب پوشي ورازداري را براساس هن لباس لك -10نكند 

آنها پوشش شمايند وشما پوشش آنهاييد همواره حفظ كرده وگـاهي اوقـات سـكوت وخاموشـي را     ……

اوقات خوش خانه در ارتباط با يكديگر ،به سخنان وگفتاري كـه   -11بينيد  سازنده تر از سخن گفتن مي

،صـفحه  1380دياني ،گردد (كامران ماور شود ،صرف مي موجب رشد متعالي شخصيت خود وفرزندان مي

56.(  

  ويژگيهاي ارتباط ناسالم زن وشوهر

اصـرار   -3عيـب ونقـص دانسـتن     ديگـري را مقصـر وخـود را بـي     -2اسرار وپافشاري در سخن خود  -1

-6خـود را بـاالتر از ديگـران پنداشـتن     -5سرزنش كردن وطعنـه زدن  -4وپافشاري بر بيگناهي خويش 

با لحـن   -8ك نكردن واحساس همدردي وهمدلي نكردن احساسات طرف مقابل را در-7مسخره كردن 

جـواب انتقـاد را بـا انتقـاد      -10هميشه حالت تدافعي به خود گـرفتن   -9نامناسب وخشن سخن گفتن 

نقطه ضعف طرف را -13توهين كردن  -12شخصيت وحرمت ديگري را درنظر نگرفتن -11پاسخ گفتن 

  ). 58،صفحه 1380روكردن (كامران ماوردياني،

توجهي به سخنان وگفتار -15ه جاي برخورد مؤدبانه با مشكل ،شخصيت مقابل را زير سوال بردن ب-14

مخاصـمه ،مجادلـه   -17نارضايتي را بطور مستقيم با لفظي زننـده ابـراز كـردن     -16طرف مقابل نكردن 

نيكـي را بـا بـدي     -20عزت نفس ديگري را لكه دار كـردن   -19سوء ظن داشتن  -18ومشاجره كردن 

تـذكرات مكـرر ،وارسـي كردنهـا ، علـت      –تهديـدها   –انتفادهـا  –خرده گيريهاي پياپي  -21سخ گفتن پا
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برد (كامران  همه زمينه ايجاد ارتباط سالم را به كلي از بين مي –مورد ودخالت كردنهاي بيجا  يابيهاي بي

  ). 59، صفحه 1380ماوردياني ،
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  هايي براي زن و شوهرها توصيه

ا اينست كه به همسرانشان اجازه دهند نارضايتي خود را ابراز كنند ، در غير اينصورت توصيه به مرده    

هـاي زنـان گـوش     آيند. مردها به گلـه  به شدت آنها افزوده شده و باالخره بصورت فوراني از خشم در مي

و كننـد كـه بـه نظريـات      كنند و با احساسات او در مورد موضوع همدلي نمايند. زيرا زنان احسـاس مـي  

  ).214، ص 1379گيرند (بلوچ، احساساتشان توجه شده و آرام مي

هاي خود شخصيت مردها را مـورد حملـه قـرار ندهنـد.      توصيه به زنها اينست كه در شكايتها و گله     

يعني رفتار و عملكرد آنها را مورد انتقاد قرار دهند و به شخصيت آنها توهين نكننـد و همچنـين انتقـاد    

  ).215، ص 1379فت بيان كنند(بلوچ،خود را با مالط

  هاي كاربردي براي رسيدن به تفاهم شيوه

هنگام گفتگوي همسرمان، با نهايت دقت به مطالب وي گوش فراداده واز انجام هـر عملـي كـه     - 1

  ).64، ص 1377كنيم(شرفي، مغاير با حالت توجه باشد خودداري مي

عالئق و تمـايالت وي بدسـت آوريـم و    با مطالعه در حاالت و روحيات همسر خود ، فهرستي از  - 2

  دانيم (همان منبع). نسبت به تأمين آنها خود را متعهد و ملزم مي

از مقايسه او با ديگران بشدت بپرهيزيم . زيرا همسرمان انساني است منحصـر بـه فـرد و داراي     - 3

اقع ويژگيهاي شخصيتي اعم از مثبت و منفي كه قابل مقايسه با هيچ فرد ديگري نيست و در مو

ضروري ، ميتوان او را با خودش( گذشتة او) مقايسه كرد و ميزان پيشرفت اخالقي و معنـوي و  

  اش رامورد تقدير قرارداد(همان منبع). فكري
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نحوة برقراري ارتباط كالمي نيز از عواملي است كه در ايجاد تفاهم ، نقشي تعيين كننـده دارد.   - 4

طفي است و تأثيرات مسـلمي را بـر شـنونده برجـاي     هر واژه يا كلمه داراي نوعي بار رواني و عا

  ).65، ص 1377گذارد (شرفي ،  مي

شود كه زن و شوهر، ميل و  در مناسبات با همسر، صداقت همچون پل ارتباطي مؤثر، موجب مي - 5

رغبت وافر وكاملي براي صحبت بايكديگر پيدا كنند و از اين طريق بر رشـد شخصـيت خـود و    

  ن منبع).فزايند (هما همسرشان بيا

  طالق 

، 1377(انصـاريان ،   20تر از طالق نيسـت  پيامبر اكرم(ص) فرمودند: در حاللهاي خدا چيزي مبغوض     

  ).532ص 

ها پاي بند به ايمان به خدا و قيامت و آراسته به اخالق حسنه و عمل صـالح   مسلم است اگر خانواده     

شد و زن و شوهر با صلح و صفا و مسالمت تـا   باشند چيزي به عنوان طالق در جمع آنان مطرح نخواهد

آخر عمر كنار يكديگر زندگي كرده و فرزندان آنها هم از آن زندگي پر صلح صفا و محبت بهره خواهنـد  

برد. پژمردگي ،سستي، تنبلي ،اعتياد، ترك تحصيل،فاسد شدن بسياري از فرزندان امت اسالم ريشـه در  

  ).540، ص 1377در طالق آن دو نفر دارد(انصاريان،اختالف پدر و مادر آنان و در نتيجه 

باشـند.نگرش و عـدم    طالق يكي از بحرانهاي مهم زندگي است و عوامـل زيـادي در آن دخيـل مـي         

كنند.داشتن فرهنگهاي مختلف،مخالفت والدين با انتخـاب   شناسايي كامل دو فردي كه با هم ازدواج مي

                                                           
  280، صفحه  15وسائل ،ج  -  20
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يابـد و عـدم رعايـت اصـول و مـوازين ازدواج از       ز ازدواج ادامه ميهمسر و مداخالت آنها كه مسلماً بعد ا

كننـد   ها بخصوص آنهايي كه خيلي با عجلـه ازدواج مـي   عوامل اصلي هستند. طالق در بعضي از خانواده

آيـد. در ايـن نـوع ازدواجهـا زنـدگي بـا        هاي اقتصادي ،اجتماعي پيش مـي  علت مسائل و زمينه بيشتر به

آورد. در بعضـي مـوارد    مشكالت تطبيقي،مذهبي،فلسفي و روش زندگي پـيش مـي  خانوادة شوهر يا زن 

  بخصوص در روستاها و شهرهاي كوچك درصورتي

كنند و زن و شوهر زود صاحب فرزند شوند و يا هر دو كار  كه پدر و مادرها با عروس يا داماد زندگي مي

تواند علتهاي مختلف  نين طالق ميخارج از منزل داشته باشند مفيد،راهنما و كمك زيادي هستند.همچ

است كه او با مواجه شدن بـا مشـكالت    ديگري داشته باشد. اگر والدين فردي طالق گرفته باشند،ممكن

است طـرف   زندگي همان راه والدين را پيشه كند و افرادي كه ازدواج آنها چندين بارمنجر به طالق شده

.هستند.تصـادف يـا   …مالحظه،يكدنده و دبين ، خودخواه،بيخوبي براي ازدواج نيستند و اكثراً اين افراد ب

هاي تك فرزندي موقعي كه فرزنـد فـوت    آورد و در خانواده بيماري فرزند بيشترين فشار را به والدين مي

است پدر و مادرها از هم جدا شوند.مسائل جنسي و اقتصادي از مهمترين مسائل اسـت و   كند،ممكن  مي

رخاشگري،ايرادگيري،وسـيله كنتـرل و نظـارت كارهـاي ديگـر وبـــاالخره       در هردو مورد باعث حالـت پ 

درگــيري و مشــاجره و جدايي است. كم شدن نفوذ و اعتقادات مذهبي،ازدواجهاي متعـدد و مخفـي و   

دوردست،ارتباطات جنسي شوهر با زنان ديگر بخصوص در دوران بـارداري همسـر،راحت گـرفتن اجـازه     



  

 

     ��ر�� ار���ط ���ن ر���� ز��	�� و ه	ش ه���ان
                                ٧١     

و پرجمعيت،ديـدهاي مختلـف و    21هـاي گسـترده   قانون طالق،وجود خانواده طالق از دادگاه،آسان بودن

  ).130، ص 1374فر ، شود(ميالني مداخالت زياد مسائلي هستند كه باعث طالق مي

انـد و   دهد باالترين ميزان طالق در افرادي است كه هيچكدام اعتقاد مذهبي نداشته آمارها نشان مي     

 22ه زن و شـــوهر داراي يـــك مـــذهب و مســـلك و مـــرامكمتـــرين ميـــزان در افـــرادي اســـت كـــ

  ).132، ص 1374فر، اند(ميالني بوده

تواند،نداشتن توافق اخالقي ،اعتياد،بيكاري،نداشـتن اوالد و عقـيم    از مهمترين علل طالق باز هم مي     

  ).115، ص 1363بودن زن يا مرد،فقر مالي و فرهنگي و غيره باشد(قلي زاده،

  خانواده گسسته

دهد،دچار هيجـاني   دليل مرگ ،جدايي يا طالق از دست مي كودكي كه يك يا هر دو ،ولي خود را به     

است منجر به ايجاد و احساس حقـارت و نـاايمني در اوگردد.زيـرا قسـمت اعظمـي از       شود كه ممكن مي

ايي آنهـا  اين دارد كه پدر و مادرش يكديگر رادوست بدارند و طالق يا جـد  احساسات ايمني او بستگي به

بينــي و اضــطراب جــايگزين آن  بــرد و در مقابــل حــس حقــارت وخــودكم ايــن احســاس را از بــين مــي

  ).53،ص 1378شود(شاملو، مي

  اختالفات خانوادگي 

                                                           
21 - Extended  family 
22 - Landis 
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هاي گسسته اثر  اند نسبت به خانواده هايي كه در آن پدر و مادر از هم جدا نشده گاهي اوقات خانواده     

  . بدين معني كه اگر اوليا با هم تجانس و توافق مخربتري برروي كودكان دارند

  نداشته و هميشه در حال نزاع ومشاجره باشند.كودك احساس حقارت و ناايمني شديدي خواهد

توان در اختالفات پدر و مـادر آنـان در زمـان كـودكي      كرد. اغلب اوقات منشأ اضطراب بزرگساالن را مي

  ).55، ص 1378يافت(شاملو،

انوادگي علل وعوامل مختلفي دارد از قبيـل عوامـل اقتصـادي،تربيت خـانوادگي زن يـا      اختالفات خ     

شوهر، محيط زندگي،دخالتهاي بيجاي پدر و مادر زن و شوهر يا سـاير بسـتگان و غيـره. امـا مهمتـرين      

عامل ناسازگاري و اختالفات خانوادگي، آشنا نبودن زن و شوهر به وظايف زناشويي و عدم آمادگي بـراي  

  ).6، ص 1364دگي مشترك خانوادگي است(اميني ، زن

  تاثير فروپاشي ازدواج و جامعه

  است. دهد كه متاركه به اقدامي عادي تبديل شده افزايش ميزان طالق در جامعه نشان مي     

انجامد. از هر چهـار   % اين ازدواجها به متاركه مي50كنند و حدود  % مردم آمريكا ازدواج مي95بيش از  

از هـر   1920شود و اين درحالي است كه در دهـة  ج،يك ازدواج در سه سال نخست آن متالشي ميازدوا

شد. تغييرات در طرز و سبك زنـدگي،نگرش مـردم را    هفت ازدواج تنها يك ازدواج به متاركه منتهي مي

ن طـالق در  است. اين تغيير نگرش يكي از داليل باالرفتن ميـزا  در قبال پايان دادن به ازدواج تغيير داده

  ).208، ص 1379داغي ، خانواده است (قراچه
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براي بسياري متاركه شانس انتخاب بعـدي را بـه همـراه دارد. امـا در ضـمن تغييـرات غيرمنتظـرة             

كند. احساس تنهايي،افسردگي، اضطراب،  احساس گناه،شكست و ناكامي از جملـه   متعددي را ايجاد مي

ه همراه باشند. از سـوي ديگر،متاركـه روي زنـدگي ديگـران نيـز اثـر       تواند با متارك مواردي است كه مي

گذارد كه از جمله آنها ميتوان به فرزندان،دوستان مشترك، همكاران و اقوام همسر اشاره كرد (قراچه  مي

  ).209،ص1379داغي،

  انواع عوارض بعد از طالق

ابستگي خود را از دست داده و بطور شود كه فرد اجباراً و : طالق از همسر باعث مي23طالق رواني-1     

شـود   خود مختار عمل كند. طالق در افرادي كه به هم خيلي وابسته و يا داراي فرزندهستند تحمل نمي

  ).132، ص 1374فر، و اكثراً با سردرگمي،افسردگي ، بالتكليفي و اختالالت رفتاري توأم است(ميالني

شود. هردو زوج با توافـق از يكـديگر    ف دادگاه انجام مي: در صورتي است كه از طر24طالق قانوني-2     

  كنند(همان منبع). جدا شده و اكثراً خيلي زود ازدواج مي

:در اينجا مسئله تقسيم ثروت و وسايل خانه هريك از همسران بعـد از  25طالق بامسئله اقتصادي -3     

  ندان خــود از طرف طالق مطرح است و اكثراً مــرداني كه قبول به پرداخــت مخارج فرز

  آورند(همان منبع). اند امتناع كرده و مشكالت زيادي را به بار مي دادگاه شده

                                                           
23 - Psychological  Divorce 
24 - Legal  Divorce 
25 - Economic  Divorce 
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اي بجاي فردي كه طالق گرفته  : معموالً خانواده و خويشاوندان از قبول فرد تازه26طالق اجتماعي-4     

اند از دسـت   ق گرفتهكنند،مگر آنكه خودشان باعث طالق شده باشند.براي دو فردي كه طال ممانعت مي

دادن خانواده ،فاميل و دوستان قبلي ومواجه شدن با اعضاي خانواده و دوسـتان جديـد اكثـراً مشـكالت     

  فر،همان منبع). آورد( جمعي و خانوادگي و رفت وآمد پيش مي

سـال خـود را بـا شـرايط جديـد      3تـا 2آميز است اغلب زنان و مردان در مـدت   با آنكه طالق استرس     

دهند. اما در مواردي نيز مشكالت مالي و اقتصادي و احساسي و اجتماعي همچنان  يشان تطبيق ميزندگ

هـا نيـز بـاز بمانـد. در      ماند. بايد سعي كنند كه بعد از طالق كانـالهاي ارتباطي ميان آنها و بچه باقي مي

هـاي جديـد    نوادهمواردي نيز صحبت دربارة ازدواج مجدد،بوجود آمدن ناپدري و نامـادري وتشـكيل خـا   

توانددشوار باشـد ،ايـن ارتبـاط از شـدت      كند. با آنكه برقراري ارتباط با همسر سابق مي ضرورت پيدا مي

ها ببينند كه پدرو مادرشان به شكل دوستانه  كاهد. از آن گذشته وقتي بچه ناراحتيهاي بعد از جدايي مي

ة جنگ و مشاجره ميان پدر و مادر براي رسند.تماشاي ادام كنند به احساس بهتري مي با هم صحبت مي

  ).223،ص 1379ها بشدت استرس آميز است            (قراچه داغي، بچه

  تدابير اسالم براي پيشگيري از طالق

ازدواج را با ميثاق و پيمان شديدي براساس مهر و مودت ،تقوي و خوشرفتاري اسـتحكام فـراوان   -1     

تـرين   پيغمبر اكرم(ص) فرمودنـد:مبغوض -3دقت در انتخاب همسرتوصية فراوان دربارة-2بخشيده است.

اگـر   -5طالق بنفسه بر حذر داشته شده و در موارد ضروري مباح است-4حاللها نزد خداوند طالق است

                                                           
26 - Community  Divorce 
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زن باردار بوده،وضع حمل كرده،بايد ايام نفاس و استراحت پس از زايمان او تمام گشـته و پـاكيزه شـده    

براي كاهش دادن طالق در جامعه به زنان اجازه -7ه ازنظر عقل،رشد و بلوغدهند صالحيت طالق-6باشد

است تحت تاثير اغفال فريبكاران درآيند  طالق نداده،چه زنان داراي عواطف و احساسات فراوانند و ممكن

ــه    ــروت و مهري ــه ث ــيدن ب ــع رس ــه طم ــا ب ــزايش    و ي ــاع اف ــدد،طالق را در اجتم ــنگين و متع ــاي س ه

  ).117، ص 1363زاده، دهند(قلي
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  هوش

  تعريف هوش

گويـد:هوش آن چيـزي اسـت كـه آزمونهـاي هوشـي آن را        ،روانشـناس فرانسـوي مـي   27آلفرد بينـه      

  شود. اي اضـافه شـود مفـهوم آن بهتر درك مي كنم اگر به اين تعريف ،جمله سنجند. فكر مي مي

كه افراد عقب مانده ذهني شود  سنجند و باعث مي (هوش آن چيزي ا ست كه آزمونهاي هوشي آنرا مي 

را از افراد طبيعي و با هوش متمايز كند) پس هوش توانايي و استعداد كافي براي يادگيري و درك امـور  

برداري از تجربيات گذشته ، بكاربردن قضاوت و استدالل صـحيح و   و هماهنگي و سازش با محيط و بهره

  ).39، ص1379فر، (ميالني پيدا كردن راه حل منطقي در مواجه شدن با مشكالت است

كليه تواناييهاي فرد در تفكر عاقالنـه و رفتـار   «،روانشناس مشهور معاصر آمريكايي هوش را  28وكسلر    

  ).11، ص 1372اسكوئيلر و همكاران،»(داند منطقي و مؤثر در سازش با محيط مي

اسـت   ا اسـتاندارد كـرده  كه اولين نسخه آزمونهاي هوشي را در اياالت متحـده آمريكـ   29لويس ترمن     

  ).12،ص 1372اسكوئيلروهمكاران،»(هوش ظرفيت فرد درتفكرانتزاعي است«گويد: مي

                                                           
27 - Alfred Binet )1911-1875       روانشناس معروف فرانسوي است كـه نخسـتين آزمونهـاي هـوش را بـا همكـاري (

  تثودور سيمون تهيه كردومورد استفاده قرار داد.
28 - David Wechsler  ازمونهاي جديدي براي سنجش مـوثر عرضـه كـرد.     1939وروانپزشك مشهور امريكايي است اودر سال ،روانشناس

  اين آزمونها شامل دوقسمت كالمي وعملي است
29 - Lowis Terman )1965-1877   روانشناس آمريكايي است كه آزمونهاي هوش بينه را استاندارد كرد وآنها را آزمونهـاي اسـتنفورد، (– 

هاي آمريكا رواج داد وبر روي كودكان تيز هوش پژوهشهاي كسترده ومهمـي بعمـل    من استفاده از آزمونهاي روانشناسي را در مدرسهبينه  ناميد تر

  آورد .
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، معتقد بود كه هوش يك عامل كلي است كه در كنار اين عامل كلي، يك سلسـله   30چارلز اسپيرمن    

و با هوش كلي بـه  عوامل يا استعدادهاي اختصاصي نيز وجود دارد .ليكن همة اين استعدادها با يكديگر 

  نحوي در ارتباط هستند(همان منبع).

،عامل كلي هوش را تجزيه كرده و از آن هفت عامل  32،با كاربرد روش تحليل عوامل31لويس ترستون    

توانايي  -1است كه عوامل جداگانه هوش از نظر ترستون عبارتند از :  جزيي يا اختصاصي استخراج كرده

 -3هـا   سيالي واژگان : سرعت در ارائـة واژه -2درك مطالب و ضرب المثها كالمي:واژگان،قدرت خواندن ،

 -5تجسم فضايي: درك روابـط فضـايي    -4توانايي عددي:توانايي كاركردن با اعداد و حل مسائل رياضي 

 -7سرعت ادراك : درك سـريع تفاوتهـا و تشـابهات      -6ها  حافظه تداعي: سرعت در به ياد سپردن واژه

  ).13، ص 1372منطقي (اسكوئيلر و همكاران،استدالل: تفكر

هوش عبارتست از استعداد بجا آوردن كارهايي كه صفات هفتگانه «گويد: درتعريف هوش مي33استادرد

زيررادارند ونگاهداشتن اين كارها تحت شرايطي كه مستلزم تمركز نيروي ذهني و مقاومت در برابر قواي 

  ).7،ص1344سياسي،»(عاطفي هستند

                                                           
30 - Charles Spearman )1945-1863   استاد دانشكاه لندن بود وي در بررسي هوش وكاربرد روشهاي آماري درتحليل كيفيـت هـوش،(

  شهرت جهاني دارد.
31 - Lwis Thurston )1955-1887    روانشناس آمريكايي است كه براي تجزيه وتحليل هوش كلي از روش تحليل عوامـل اسـتفاده كـرده،(

  است .
32 - Factor Analysis          يك روش پيشرفته آماري است كه با اسـتفاده از آن همبسـتگي بيـان تواناييهـاي مختلـف ذهنـي ويـا ويژگيهـاي

  يابند تر دست مي حليل همبستگيها به عوامل كليكنند وبا ت شخصيتي را محاسبه مي
33 - staddard روانشناس آمريكايي معاصر  



  

 

     ��ر�� ار���ط ���ن ر���� ز��	�� و ه	ش ه���ان
                                ٧٨     

   37صـرفة وقـت  -364جنبـة انتزاعـي  -353پيچيـدگي -342دشـواري -1صفات هفتگانه عبارتنـد از :  اين      

  (همان منبع). 40جنبة ابتكاري-397ارزش اجتماعي-386تناسب با غرض-5

تمركـز نيـروي   -1رفتار ناشي از هوش،عالوه براين هفت صفت،رعايت دو شرط را هـم بايـد برسـاند.        

  ).9، ص 1344ياسي،(س42مقاومت دربرابر عوامل عاطفي-412ذهني

،هوش نـوعي تطـابق    44و استرن 43باشد و از نظر كالپارد هوش از نظر پياژه ،تبادالت هوشمندانه مي     

،هوش تنها همراه با عمليـات وتـأثيرات   45ذهني بامقتضيات و موقعيتهاي جديد است. از نظر كارل بوهلر

  ).35،ص 1368شود(رباني، ناگهاني ،توأم باادراك(درك وفهم ناگهاني) ظاهرمي

بعضي هوش را استعداد » شايستگي و استعداد يادگيري افراد«متداولترين تعريف هوش عبارتست از:     

تعريـف  »توانايي سازگاري و انطبـاق بـا محـيط   «،46كلي و قدرت استفاده از تجربيات و برخي مانند پياژه

  ).39، ص 1379فر، اند(ميالني كرده

                                                           
34 -Diffculty  
35- Complexity  
36 - Abstractness 
37 - Economy 
38 - Adaptivness to a gool 
39 - Social value 
40 - The Emergence of originals 
41 - Concentration of Energy 
42 - Resistance to emotional Blackings 
43 - Claparded 
44 - Stern 
45 - Buhler 
46 - Piaget 
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كرد و روانشناسان ديگـر هـوش راتوانـايي تفكـر      اوت درست اشاره ميبينه در تعريف از هوش به قض     

دانند. به هـر   انتزاعي ،توانايي يادگيري ،استعداد حل مسئله و ياتوانايي سازگاري با موقعيتهاي جديد مي

است. سازگاري با محيط مسلمأ براي بقـاي موجـود زنـده امـري      يك از اين تعاريف انتقادهايي وارد شده

است. از سويي  اما توانايي سازگاري مفهومي گسترده دارد كه رفتار هوشمندانه بخشي از آن اساسي است.

گيرد  ديگر تعريف ترمن از هوش بعنوان توانايي تفكر انتزاعي همة ابعاد رفتارهاي هوشمندانه را در برنمي

شــامل . زيــرا هــر چنــد تفكــر انتزاعــي بخــش مهمــي از رفتــار هوشــمندانه اســت ، امــا تمــامي آن را 

شود.مفهوم عام هوش بعنوان توانايي يادگيري ،در صورتي كه نتايج حاصل از اجراي آزمونهاي هوش  نمي

  بعنوان شاخص هوش تلقي شود، 

هاي حاصل از اجراي آزمونهاي هوش با سرعت يـادگيري تكـاليف جديـد     تعريفي نادقيق است .زيرا نمره

ري آنچه كه شخص قابليت يادگيري آن را داراست همبستگي خيلي بااليي ندارد، هرچند با سطح يادگي

  ). 281،ص 1377همبسته است (پاشا شريفي ،

  ،1923بورنيگ ،».خزانه مهارتهاي ذهني آدمي:«،هوش عبارتست از 1975به نظر هامفريز ،

، 1377پاشا شـريفي، »(كنند گيري مي هوش چيزي است كه آزمونهاي هوش آن را اندازه«عقيده داشت ،

  ).282ص 

تعريف هوش از نظر عوام ، عبارتهايي مانند عقل سليم ، انديشه زيركي،تيزفهمي و يا حتـي توانـايي        

  ).27، ص 1376سازگاري بامردم است(كريمي،جمهري ،

  وضعيت هوش در سازمان و اعمال ذهني
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عملي و شود و يا  هر رفتاري كه خواه بصورت اعمال ظاهري يعني افعالي كه در خارج از ما صادر مي     

فعلي كه در ما جنبة دروني پيدا كرده و سرانجام در فكر و انديشه ظاهر شود به صورت نوعي سازش بـا  

  ).27، ص 1368محيط و يا بعبارت ديگر سازگاري و انطباق مجدد با محيط است(رباني،

كـه اشـيايي   آيد . در صورتي   از نقطه نظر زيست شناسي هوش يكي از فعاليتهاي ارگانيزم بشمار مي     

سازد، شـبكه بخصـوص از محـيط اطـراف را      شود و خود را با آنها سازگار مي كه هوش به آنها مربوط مي

دهد. وليكن از آنجائيكه معلومات و معرفتهاي توسعه يافتـه بوسـيله هوش،تعـادل مطلـوب و      تشكيل مي

و معرفتهـاي زيسـت    آورد رسانند ، هوش بخودي خود تفكر علمي را بوجـود مـي   ممتازي را بتحقيق مي

آيد. پس طبيعي است كـه تئوريهـاي روانشناسـي،هوش را درحـد      شناسي نيز جزء اين افكار بحساب مي

فاصل بين تئوريهاي زيست شناسي مربوط به سازش و تئوريهاي شناخت ، بطور كلي قرار دهيم و بـين  

، ص 1368د دارد(ربـاني، هاي معرفت شناسي ،رابطة بسيار نزديكي وجـو  هاي روانشناسي و فرضيه فرضيه

37.(  

  هوش عملي و هوش نظري

فعاليتي ناشي از هوش عملي است كه قبل از تكلم يا بدون استفاده از آن بوسيلة بدن و اعضاي بدن      

گيرد كه براي وصول به مقصـود ،تفكـر و تكلـم را     كند و فعاليتي از هوش نظري مايه مي حل مشكل مي

گردد. وجه اعالي هوش نظري خرد يا عقل خوانـده   ا بردشواريها فائق ميطلبد و به كمك آنه ياري مي به

سازد و بر اصول و مبادي خاصي استوار است كـه مبـادي    شود و آن ، درك علم و فلسفه را ميسر مي مي

  ).11، ص 1344شوند(سياسي، عقلي خوانده مي
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  ).14، ص 1344سي،هوش عملي همان هوش ابتدايي يا حسي و حركتي وهوش صنعتي است(سيا     

آيند واز اين دسته حركـات مايـه    حركات ناشي از هوش عملي بالفاصله به دنبال حركات غريزي مي     

رسانند . مراد از حركات غريزي ،حركات ساده  ابتدايي هسـتند كـه مـنظم و     گيرند و به آنها مدد مي مي

يابـد و موجـودات جانـدار در     ي راه ميشوند و در آنها تغيير و تصرف كمتر يكنواخت و ماهرانه صادر مي

آغاز زندگي با آنها مجهز هستند و بدون هيچگونه تمرين و آزمايش قبلي،آنها را براي انطباق با محيط و 

  ).36، ص 1344آورند (سياسي، تأمين زندگي بخوبي بجا مي

  هوش واستعدادهاي ديگر

اي اسـت مشـترك كـه     ت، جزء اول مايهدهندكه هر استعدادي داراي دوجزء اس آزمايشات نشان مي     

باشند موجود است كه اسپيرمن اين مايه 47بميزان مختلف در همة افراد آدمي بشرط آنكه سالم و بهنجار

دهـد.   را عالمت آن قرار مـي                                   gخواند و حرف  مي 48مشترك را عامل عمومي

وع استعدادها و گونـاگوني آثـار خـارجي آنهاسـت. پـس      كه سبب تن 49جزء ديگر عاملي است اختصاصي

دهـد،همگي از مايـة هـوش     كسي كه در رياضيات استعداد دارد و آنكه در نويسندگي قدرت به خرج مي

 اي دارند و چيزي كه سبب اختالف استعدادهايشان است ،همان عامل يا عوامل اختصاصي و با حرف بهره

                                                           
47- Normal  
48 - general factor 
49 - Specific factor 
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s دهد كه عامل در روانشناسي نشان مي 50ت متقابلخواند. ازمايشهاي مربوط به نسب ميg   اي از  درپـاره

  ).  105، ص 1344استعدادها دخالت و اثر بيشتري دارد تا در استعدادهاي ديگر(سياسي ،

داند كـه هـيچ عامـل     هوش كلي را متشكل از عده بسياري از استعدادهاي اختصاصي مي 51ثرندايك     

. اين استعدادها معموالً با هم نسبت متقابل عالي دارند ولي گـاهي   كند مشتركي آنها را بهم مربوط نمي

هم ندارند. هرگاه بين استعدادهايي نسبت متقابل عالي ديده شود،بايد علتش را وجود عناصري دانسـت  

كه در بسياري از آنهامشترك است. كالپارد ،هـوش بمعنـي وسـيع كلمـه را كـه عبـارت از رشـد همـة         

داند كه در برابر آن مايـة اصـلي    خواند و مناسب مي مي 52هوش عمومي يا كلياستعدادهاي ذهني است،

رساند و عبارت از استعداد ذهن است بـه حـل مسـائل     را قرار دهند كه معني دقيق كلمه را مي 53هوش

  ).107. ص 1344تازه(سياسي،

كنـد و   نمـي  هرگز از هوش كـودك دوازده سـاله تجـاوز    54بينه معتقد بود كه هوش فرد بالغ متوسط    

كه قادر به تعقيب تحصيالت منظم نيست در حدود هوش كودك نه ساله يا ده  55هوش مردم كوته خرد

تواند بوسيله كتابت با ديگران  يعني كسي كه باداشتن سواد نمي 56شود و آدم سبك مغز ساله متوقف مي

ل فهم باشد بنويسد،سـن  خواند بفهمد ومطلب خودرا بــوجهي كه قاب نچه راكه مي ارتباط حاصل كند وآ

                                                           
50 - Correlation 
51 - Thorndike 
52- Intelligence  general  ouglobale 
53 - Intelligence  Integrale 
54 - Adulte moyen 
55- Les debiles (morons)  
56 - Les  imeciles 



  

 

     ��ر�� ار���ط ���ن ر���� ز��	�� و ه	ش ه���ان
                                ٨٣     

 57گذرد، سن واقعي او هر چه باشد.اما تهي مغزان رسد و از آن نمي هوشي او حداكثر به هفت سالگي مي

گوينـد و نـه سـخن     توانند بوسيلة تكلم با ديگران ارتباط حاصل كنند نه سـخن مـي   يعني كسانيكه نمي

، ص 1344كند(سياسـي،  وز نمـي فهمند،سـن هوشـي آنهـا در تمـام عمـر از دوسـال تجـا        ديگران را مي

158،159.(  

                                                           
57 - Les  idiots 
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  gماهيت عامل

كه هوش سيال عبارتسـت   60و هوش سيال 59رابه دو عامل تجزيه كرد: هوش متبلور gعامل  58كتل     

شـود. هـوش    از :توانايي اساسي استدالل كه عمدتاً به دستگاه عصبي وابسته است و از وراثت ناشـي مـي  

كند كه در فرهنگي كه شخص در آن زندگي  يي در مهارتهايي تجلي ميمتبلور با به كارانداختن اين توانا

  ).286، ص 1377شود(پاشا شريفي، كند با ارزش تلقي مي مي

  تست هوش چيست؟

اي است كه روانشناسان ابتدا به منظور پيش بيني استعداد تحصيلي افراد طـرح   آزمون هوش وسيله      

تمـاعي افـراد را تـا حـدودي پـيش بينـي كـرد كـه برخـي از          توان موفقيتهاي شغلي و اج اند و مي كرده

شوند.تعدادي از آزمونها عالمت گذاشتن  آزمونهاي هوشي بصورت فردي و برخي بصورت گروهي اجرا مي

يا رسم كردني است و بعضي ديگر عملي هستند و به وسايل و ابزار خاص نياز دارند. براي خردسـاالن و  

اي از آزمونهـاي هوشـي    اي تهيه شده است. باالخره پرسشـهاي پـاره   هبزرگساالن آزمونهاي هوش جداگان

  ).14، ص 1372اي ديگر تصويري است(اسكوئيلر و همكاران ، كالمي و پاره

  بهره هوشي (هوشبهر) چيست؟

                                                           
58 - Ca ttel 
59 - Christalised 
60 - Fluent 
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شود. بهره  محاسبه مي 61*) آزمودنيIQهوشي( پس از اجراي آزمون بصورت گروهي يا انفرادي بهره     

شود در واقع تواناييهاي ذهني يك فرد را با تواناييهاي ديگران  صورت يك عدد بيان ميهوشي كه غالباً ب

است .  100كند. براساس آزمون استنفورد ـ بينه متوسط بهرة هوشي افراد يك جامعه برابر با  مقايسه مي

يشـتري  اگر بهره هوشي آزمودني باالتر از اين حد باشـد آزمـودني در مقايسـه بـا اكثريـت از اسـتعداد ب      

هوشـي   مند است و چنانچه كمتر از اين حد باشد آزمودني از استعداد كمتري برخوردار اسـت. بهـره   بهره

  ). 16، ص 1372است(اسكوئيلر و همكاران، 110تا  90اكثريت افراد يك جامعه بين 

، آيـد   براي تعيين و محاسبة هوش كودكان با آزمون بينه سيمون،سن عقلي كودك  با آزمون بدست مي

فـر   نامنـد(ميالني  مـي 62كنند و نتيجه اين تقسـيم را هوشـبهر   اي اوتقسيم مي به سن و اقعي يا شناسنامه

  ).41، ص 1379،

سن عقلي عبارتست از: توانايي پاسخگويي آزمايش شونده به سؤاالت آزمون هوش در يك سن معين      

  ).55،ص 1372(اسكوئيلر و همكاران ،

داشته  115عضي از مشاوران عقيده دارند، چنانكه شخص هوشبهر كمتراز از نظر موقعيت درسي ، ب     

باشد پيشرفت در دانشكاه براي او كم است و براي تحصيالت فوق ليسانس و دكتـرا هوشـبهر بيشـتر از    

توان آن را بتنهـايي مـالك    توصيه شده است. هوشبهر فقط يكي از عوامل موفقيت است . زيرا نمي 125

                                                           
شـود كـه دربـاره او بـويژه در آزمايشـگاه ،آزمايشـهاي        آيد .اين واژه به كسي نيز اطالق مي كسي است كه از او آزمايش هوش بعمل مي آزمودني -*

  گيرد. روانشناختي صورت مي
62 -   
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فر  را هوشبهر با قدرت سازگاري و تطبيق اجتماعي هميشه رابطة مستقيم ندارد(ميالنيعمل قرار داد. زي

  ).       45، ص 1379،

  ي به ماهسن عقل

  سن واقعي به ماه
100 *  MA 

  = 

  
CA 
  

  IQ= هوشبهر 
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  بهره هوشي و تواناييهاي ديگر ذهني 

توان از دو نظر بررسي كرد،با هوش ارتباط داد،يكي رابطة هوش با سرعت يادگيري و  يادگيري را مي     

دهند كه هوش با هـر دو جنبـة    ي يادگيري است. آزمايشها نشان ميديگر ارتباط هوش باسطح پيچيدگ

يادگيري ارتباط نسبتاً نزديكي دارد.شخص باهوش چنانچه ازانگيزة كافي براي يادگيري برخوردار باشدو 

آمـوزد و وقتـي كـه آنهـا را      از ناراحتي جسمي و روحي رنج نبرد ، مطالب را زودتر ، بهتـر و بيشـتر مـي   

آورد . آمادگي شـخص بـاهوش بـراي يـادگرفتن      سپارد و آسانتر نيز به ياد مي خاطر ميآموخت بهتر به 

  ).41، ص1372تر نيز بيشتر است(اسكوئيلر و همكاران، مطالب پيچيده

عوامل زيادي بجز هوش در يادگيري دخالت دارند، مانند انگيزش ، سالمت جسماني و رواني سـاخت      

  ت (همان منبع).شخصيت ،پشتكار فرد در يادگيري اس

دهند كه ميان هوش و موفقيت در تحصيل همبستگي بااليي وجود دارد مگر آنكه  پژوهشها نشان مي    

عواملي مانند انگيزش كم براي يادگيري ، افسردگي روحي، اختالل شخصيت يا ناراحتيهـاي خـانوادگي   

  ).42، ص 1372ر و همكاران ،آموز خلل بوجود آورند(اسكوئيل در كار يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش

دهد كه هـوش بيشـتر، احتمـال موفقيـت در مسـابقه ورودي دانشـگاهها را بـاال         پژوهشها نشان مي     

  برد(همان منبع). مي

  هوش با موفقيتهاي اجتماعي و فردي ارتباط مستقيم دارد،اما عموميت ندارد (اسكوئيلر و      

  ).44، ص 1372همكاران،
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كنـد. مـثال    دهند كه بهرة هوشي ثابت نيست و گاهي به علل مختلـف تغييـر مـي    ميتجربيات نشان     

كودكاني كه از بعضي از خواص شخصيتي مانند اعتماد به نفس، استقالل عمل، عدم وابسـتگي بـيش از   

حد به ديگران ، رقابت سازنده، انگيـزه بـراي يـادگيري ،كنجكـاوي و پشـتكار برخوردارنـد، بـا رفتـار و         

دهند. برعكس كودكاني كه از اين خصوصيات برخـوردار   فردي بهرة هوشي خود را افزايش ميويژگيهاي 

نيستند، ممكنست در بهـرة هوشـي خـود اثـر سـوء بگذارنـد و سـبب كـاهش آن بشـوند (اسـكوئيلر و           

  ).45، ص 1372همكاران،

  ماهيت هوش

قدان آن بيشترين اهميت را به نظر بينه و سيمون هوش يك قوة ذهني بنيادي است كه تغيير يا ف      

در زندگي عملي آدمي دارد. اين قوة ذهني همان قضاوت است كه گاه از آن تحـت عنـوان عقـل سـليم     

شود. درسـت قضـاوت كـردن، درسـت درك كـردن،       ،عقل عملي،ابتكار و توانايي انطباق باشرايط ياد مي

  ).47، ص 1375همكاران،سالدرست استدالل كردن ، اينهاست فعاليتهاي بنيادين هوش (براهني و 

مجموعه يا كل قابليـت يـك فـرد بـراي فعاليـت      «ديويد وكسلر ،معتقد است كه هوش عبارتست از ،    

  ).48، ص 1375هدفمند ، تفكر منطقي و برخورد كارآمد با محيط (براهني و همكاران،

لي ، از حالتهاي حسي بينه و سيمون معتقد بودند كه هوش در مسير رشد خود از كودكي تا بزرگسا     

كند و به همين جهت ضرورت دارد كه  ، به سوي حالتهاي انتزاعي تحول پيدا مي 63حركتي و انضمامي –

در سالهاي نخست زندگي به سنجش فعاليتهاي عيني و در سنين باالتر به سنجش استداللهاي نظري و 

                                                           
63 - Concret 
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دانستند  را وابسته به رشد مغز ميتفكر كالمي پرداخته شود. از طرفي ديگر بينه و سيمون ، رشد هوش 

شود. بنظر آنهـا چيـزي كـه     سالگي متوقف مي 15تا14و باور داشتند كه مانند مغز ، رشد هوش نيز در 

سـازد،تفاوت در كميـت هـوش     ساله متفـاوت مـي   15هوش يك فرد بزرگسالي را از هوش يك نوجوان 

شوند به اين ترتيب  وي هم انباشته مينيست، بلكه گسترش حجم معلومات است كه در سالهاي بعد به ر

ساختند و معتقدبودنـد كـه اولـي برآمـده از محـيط       بينه و سيمون اطالعات را از ماهيت هوش مجزا مي

  ).109، ص 1377زندگي و دومي وابسته به وراثت فردي است(بهرامي،

  هوش بعنوان توان درك رابطه –الف 

  د،درك ارتباط بين آنها به هوش بيشتري نيـــازمندتر باش ها پنهان هر چه رابطة بين پديده     

  ها معموال در آزمونها از سؤاالت تصويري،بويژه تصاوير هندسي است. براي سنجش درك رابطه

كنند تا عامل يادگيري و فرهنگي را از سـنجش هـوش حـذف كننـد. مراجعـه بـه سـؤاالت         استفاده مي

روندة ريون، نمونه جـالبي از ايـن    ي ماتريسهاي پيشآزمونهاي هوش ناوابسته به فرهنگ كتل و آزمونها

  ).110، ص 1377كند(بهرامي،  آزمونها ارائه  مي

  هوش بعنوان توان سازگاري با موقعيتهاي جديد  -ب

شكل گرفته است. درمورد انسـان،   65و اسپنسر 64اين نظريه بيشتر تحت تأثير نظرية تكاملي المارك     

ش مكمل هم است، يكي تغيير محيط، آنگونه كـه سـاخت فيزيكـي و    سازگاري با محيط مستلزم دو تال

                                                           
64 - Lamarck 
65 - Spenser 
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كند. دوم انطباق فرد با شرايط محيط يعني تغيير فرد به اقتضاي زمان در مكان  شخصيتي فرد اقتضا مي

  ).111، ص 1377(بهرامي،

  هوش بعنوان ظرفيت يادگيري -پ

حد آن در نـزد افـراد متفـاوت اسـت و     داند كه  اين نظريه ، هوش رايك ظرفيت بالقوه يادگيري مي     

آموختـه    ، تماميت دانـش 67و وودرو 66نظر كالوين كند. به همين تفاوتها،حجم يادگيري افراد را تعيين مي

تواننـد   تواند درجة هوشمندي افراد را تعيين كند. آنان كه مطالب دشوارتري را مـي  شده ، به عبارتي مي

دهنـد داراي سـطح    و كساني كه در يادگيري ناتواني نشـان مـي   فرابگيرند ، از هوش باالتري برخوردارند

  ). 112، ص 1377هوش كمتري هستند (بهرامي،

  هوش بعنوان قدرت تفكر انتزاعي –ت 

تر هستند . تفكـر   به نظر ترمن، استاد دانشگاه استانفورد ، افراد به همان اندازه باهوشترند كه انتزاعي     

ها ، همبستگي مثبت بااليي دارد.  پديده»هم نگريبا«قدرت حل مسئله و  انتزاعي با استعدادهاي كالمي،

دهيم و معتقديم كه در اواخـر   از نظر مراحل رشد هوش امروز،تفكر انتزاعي را در آخرين مرحله قرار مي

، ص 1377رسـد(بهرامي ،  سالگي به كمال خـود مـي   18الي  14دوران نوجواني يعني در حد فاصل بين 

112.(  

  عوامل مؤثر دررشد هوش 

                                                           
66 - Colvin 
67 - Woodraw 
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)مدتهاسـت كـه در رشـد هـوش مـؤثر      ……اثر عوامل ارثي و محيطي (تربيتي ،فرهنگي ،اجتمـاعي و     

  ).48، ص 1379فر، شناخته شده است (ميالني

دهد كه اوال وراثت بيشتر از محيط در رشد هوش تأثير دارد و بعالوه آثار هركدام  مطالعات نشان مي     

محيط نسبي است و آنچه مهم است آثار متقابل وراثت ومحيط بـر يكـديگر اسـت كـه     از عوامل ارثي و 

  ).49، ص 1379فر ، مكمل هم و تفكيك ناپذيرند(ميالني

  نقش محيط و وراثت در تشكيل هوش

طرفداران وراثت معتقدند كه بيشتر مردم كم و بيش در معرض محركهاي مهم و روزمـرة محيطـي        

توانند از محيط خـود برداشـت    ارثي هوش برتري دارند، مي اي كه از نظر زمينه دهگيرند. ليكن ع قرار مي

بيشتر و بهتري بكنند. يعني آنها اطالعات محيطي را با سرعت و كيفيت بيشتر و بهتري تجزيه و تحليل 

كنند و يا قدرت حافظه و يادگيري آنها بيشتر اسـت يانسـبت بـه محـيط خـود احسـاس كنجكـاوي         مي

كنند و در نتيجه انگيزة قـويتري نسـبت بـه كشـف مجهـوالت محيطـي دارند(اسـكوئيلر و         بيشتري مي

  ).23، ص 1372همكاران،

بر عكس پيروان تأثير محيط ، براين عقيده هستند كه محيط افراد مختلف يكسان نيست و محيطي      

ر را كه به هـوش  مناسب است كه حس كنجكاوي، انگيزش ، حافظه ، قدرت يادگيري و تواناييهايي ديگ

  ).23،ص 1372دهد نه وراثت (اسكوئيلروهمكاران، شوند رشد مي بيشتر منجر مي

  وراثت و هوش  -1
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دهند كه هم نقش محيط و هـم نقـش وراثـت در تشـكيل هـوش       پژوهشهاي انجام گرفته نشان مي     

يگري را بايـد دور از  بسيار مهم است. بطوريكه توجه به تأثير يكي از اين دو بدون در نظر گرفتن نقش د

  ).24، ص 1372واقعيت دانست(اسكوئيلر و همكاران،

شود كه هر چه افراد از نظر ژنتيكي قرابت بيشتري داشته باشند، همبستگي  در بررسيها مالحظه مي     

بهره هوشي آنها نيز باالتر است. ازاين گذشته ، ضريب همبستگي بهره هوشي افرادي كه بـا هـم بـزرگ    

دهنـدة   اند كه اين خود نشـان  بيشتر از ضريب همبستگي افرادي است كه جدا از هم رشد كردهاند،  شده

  ).25، ص 1372اثر محيط بر بهرة هوشي است(اسكوئيلر و همكاران ،

بايست ضريب همبستگي ،بهره هوشي دوقلوهاي همسان چـه بـا هـم     % ارثي بود،مي100اگر هوش      

شود كه گرچه  ضريبهاي بدست آمده  باشد، در عمل مشاهده مي +1بزرگ شده باشند و چه جدا از هم 

+ براي دوقلوهاي يك تخمكي در دو محيط ) 74/0+ براي دوقلوهاي يك تخمكي در يك محيط و 86/0(

كمتر از يك هستند،ولي در حد خيلي بااليي قرار دارند ، اين مسئله شايد نشان دهنده نقش مهم وراثت 

رفت كه ضريب همبسـتگي   ر محيط اثر قاطعي به هوش داشت،انتظار ميدرتشكيل هوش باشد. چون اگ

  ).26، ص 1372+ باشد( اسكوئيلر و همكاران ،74/0دوقلوهاي همسان در دو محيط خيلي كمتر از 

هــايي كــه افــراد بســيار بــاهوش در ميــان آنهــا ديــده  گــالتن، دانشــمند انگليســي دربــارة خــانواده     

ها،تعـداد افـراد بسـيار بـاهوش بيشـتراز       ه درميان فرزندان اين خـانواده شد،مطالعه كردومتوجه شدك مي

  هـاي معمولي است و نتيــجه گرفت كه عوامل ارثي در ميزان هوش تاثير دارند خانواده

  ).69، ص 1377(شريعتمداري ، 
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     Marquis ،  wood worth انـد كـه تقريبـا در هـر      ،در آزمايشگاه خود به اين نتيجه رسـيده

ي  ها بايكديگر و با والدين اختالف دارد و بطور كلي والدين با هوشتر ، بچـه هـا   اده ميزان هوش بچهخانو

هاي باهوشترين والدين، از هوش والدين آنها كمتـر اسـت و هـوش     باهوشتر دارند و همچنين هوش بچه

  .)71، ص 1377هاي كم هوشترين والدين از هوش والدين آنها بيشتر است(شريعتمداري، بچه

  ازدواج ميان خويشاوندان و هوش -2

است كه هر چه زن و شوهر از نظر ژنتيكي (نسبي) قرابت بيشـتري داشـته باشـند     امروزه ثابت شده     

رود. يعنـي قرابـت بيشـتر زن و     احتمال بروز ناهنجاريها و كمبودهاي مادرزادي در كودكان آنهاباالتر مي

  ).28، ص 1372كودك آنها شود(اسلوئيلر و همكاران،  شوهر ممكنست منجر به بهرة هوشي كمتري در

  رسد هوش چگونه به ارث مي -3

رسد كه براي هوش ژنهاي خاصي وجود نـدارد و هـوش حاصـل عملكـرد كلـي سـاختمان        بنظر مي     

اي است كه  هـزاران ژن   عصبي و بخصوص قشر مغز است و اين قشر نيز داراي ساختمان بسيار پيچيده

رسد بلكه تواناييهاي مغزي دخيل در  ركت دارند. پس هوش به خودي خود به ارث نميدر تشكيل آن ش

  ).30، ص 1372رسند(اسكوئيلر و همكاران ، هوش هستند كه به ارث مي

  محيط و هوش -4

يابند ، بهره هوشي آنها بسيار بـه يكـديگر    وقتي كه دوقلوهاي همسان در محيط يكساني پرورش مي    

كنند. همچنين ضريب همبستگي بهره هوشـي   تي كه در محيطهاي مختلف رشد مينزديكتر است تا وق

اند با او ارتباط ارثـي ندارنـد، مثبـت و نسـبتا      پدرخوانده و مادر خوانده و كودكي كه به فرزندي پذيرفته
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اندبسـيار   اي كه با هـم رشـد كـرده    +) و ضريب همبستگي بهره هوشي كودكان غريبه25/0خوب است (

ــرورش يافتــه  يب همبســتگي كودكــان غريبــهباالترازضــر اند(اســكوئيلر و  اي اســت كــه  جــدا از هــم پ

  ).31، ص 1372همكاران،

اسـت كـه ژنهـا در بـاال و      هاي مهم معتبر در مورد سهم وراثت و محيط در هوش ايـن  يكي از نظريه     

پردازد و بهـرة هوشـي    كنند و محيط در اين دامنه به فعاليت مي پايين دامنه نوسان، هوش را تعيين مي

  كند(همان منبع). راكم يا زياد مي

  هوشــي   همچنين محيط غني همواره سبب افزايش و محيط محروم ،ســبب كاهش بهــره    

هاي مختلف ژنتيكي اثرات ثـابتي ندارنـد. هـر چـه      كودك خواهد شد. ليكن محيطهاي يكسان در زمينه

حـيط بـرآن بيشـتر اثـر خواهـد گذاشت(اسـكوئيلر و       زمينه ارثي هوش بيشـتر باشـد، تغييـر كيفيـت م    

  ).32، ص 1372همكاران،

     Gordon هايي كه در  از همبستگي ميان كم شدن هوش و باالرفتن سن ، مخصوصا در مورد بچه

برند، به اين نتيجه رسيد كه پايين بودن سطح هـوش اينگونـه بچـه هـا بـا وراثـت        يك خانواده بسر مي

گفت محيط يا مدرسه و استفاده از فرصتهاي تربيتي در هوش مؤثر اسـت . بـدون    ارتباطي ندارد و بايد

ــي       ــوب م ــيط محس ــزء مح ــز ج ــي ني ــتهاي تربيت ــتفاده از فرص ــه واس ــركت درمدرس ــود  ترديد،ش ش

  ).68، ص 1377(شريعتمداري،

  نقش زمان در تشكيل هوش -5
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از اين نظر كه رشـد و تكامـل   شود و هم به محيط. ارث  زمان عاملي است كه هم به ارث مربوط مي     

هاي مختلف رشد در طـول زمـان،    ريزيهاي ژنتيك اوست، بنابراين بروز دوره انسان تا حدودي تابع برنامه

بدون برنامة ژنتيك عملي نخواهد بود. از طرف ديگر زمان با محيط نيز ارتباط نزديك دارد. زيرا فقط در 

معنـي اسـت. پـس     ود محيط ،سخن از زمان بيشود و بدون وج محيط است كه نقش زمان مشخص مي

بايد گفت كه هوش نتيجه سه عامل اساسي است، يعني وراثت، محيط و زمان كه در زمـان حقيقـت در   

  ).32، ص 1372دو عامل اول ودوم مستتر است( اسكوئيلر و همكاران ،

  عوامل محيطي مؤثر در رشد هوش -6

تكامل اندامها و دستگاههاي بدن جنين بيشتر در درون  عوامل محيطي دوران بارداري: رشد و -الف     

گيرد. بنابراين هر عاملي كه سبب اختالل در كميت يا كيفيـت رشـد جنـين شـود،      رحم مادر انجام مي

است در رشد هوش نيز اثر منفي داشته باشـد. مـثالً ابـتالي مـادر بـه بعضـي از بيماريهـا ماننـد           ممكن

، بخصوص در سه ماه اول بارداري ممكنسـت دررشـد انـدامهاي     69، سرخجه و هرپس 68توكسوپالسموز

  ).34، ص 1372جنين توليد اختالل كند و سبب ناهنجاريهاي مادرزادي شود(اسكوئيلر و همكاران،

توانند از طريق كم كردن اكسيژن مورد نياز نـوزاد ، عفونـت ،    عوامل محيطي هنگام زايمان: مي -ب     

زدن بر مغز جنين يا نوزاد ،سبب كم كاري يـا عـدم رشـد طبيعـي قـواي       تحت فشار قراردادن يا صدمه

  ).35، ص 1372عقالني و از جمله هوش او بشوند(اسكوئيلر و همكاران،

                                                           
68 - toxoplasmosis 
69 - herpes 
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  عوامل محيطي دوران بعد از زايمان : تغذيه و بهداشت جسمـي، نارســاييهاي شـــديد -ج     

  نفي  و جبــران ناپذيري بر هوشاست تأثيرات م غذايي و بهداشت نامناسب جسمي ، ممكن

ماندگي هميشگي ذهني شوند. البته اثر نارسايي غذايي  بگذارد. اين كمبودها حتي قادرند كه سبب عقب

براثـر كمبـود    70در سالهاي اولية زندگي به مراتب مهمتر از سالهاي بعدي اسـت. بيمـاري كواشـيوركور   

دچار اختالل رشـد دسـتگاه عصـبي مركـزي و      شود و شخص پروتئين در برنامة غذايي كودك ايجاد مي

اي دارد. كـودكي   العاده ماندگي ذهني خواهد شد. بهداشت جسمي و محيط زندگي نيز اهميت فوق عقب

كند، هر آن در معرض ابتال به بيماريهـاي مختلـف از قبيـل     كه در محيطهاي آلوده و عفوني زندگي مي

بعضـي از ايـن عفونتهـا مثـل مننژيـت، مسـتقيما روي       اسهال و استفراغ و عفونت ادراري و ريوي است. 

است سبب ضايع شدن قسمتي از مغز يا اختالل در رشد  گذارند و ممكن هاي مغز ياخود مغز اثر مي پرده

كنند و سبب  آن شوند. اين عوامل بخصوص در نخستين سالهاي كودكي ،رشد هوش را دچار اختالل مي

  ).36، ص 1372همكاران،شوند (اسكوئيلر و  كاهش بهره هوشي مي

  آزمون استاندارد شده هوش

هـاي مختلـف از جملـه     سـؤال در زمينـه   30بـا   1905اولين آزمون استاندارد شده هوش در سـال       

گانة آزمون در مقاطع سني مختلف  30سنجش توان قضاوت ، ادراك و استدالل منتشر گرديده.سؤاالت 

بينـه وسـيمون در آزمـون     1908جداگانه داشت . در سال توزيع شده بود و هر سال براي خود سؤاالت 

خود تجديد نظر كردند و آنها از طرفي سؤاالت آزمون را گسترش دادند و از طرفـي ديگـر مفهـوم سـن     

                                                           
70 - Kwashiarkor 
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را وارد آزمون خود نمودند. تعيين سن عقلي از جمع سؤاالت پاسخ داده شده بـه كـل آزمـون و     71عقلي

كـودك ازسـن    آيد.چنانچـه سـن عقلـي محاسـبه شـده      دسـت مـي  هاي سن عقلي ب تبديل آنها به معادل

گرفتند كه آن كودك پيشرفتة ذهني اسـت و چنانچـه سـن عقلـي      شد نتيجه مي بيشترمي او 72تقويمي

ماندگي ذهني دارد. تجربيات بينـه و   نمودند كه آن كودك عقب شد، قضاوت مي كمترازسن تقويمي اومي

ســالگي  3از مــرز 73مانــدة ذهنــي عميق(كانــا) عقــبســيمون نشــان داده بودكــه ســن عقلــي كودكــان 

ســالگي عقلــي تجــاوز  10از مــرز  75ســالگي عقلــي و كودكــان(كودن) 7ازمــرز 74عقلي،كودكان(كــاليو)

  ).8، ص 1377نمايد(بهرامي، نمي

بينه و سيمون آخرين تجديد نظر خود را بـر روي آن انجـام دادنـد. آنهـا اوالً تعـداد       1911در سال     

عدد گسترش دادند، ثانياً سؤاالت جديدي را جايگزين برخي از سؤاالت  54خود را تا مرز سؤاالت آزمون 

سـالگي مـورد سـنجش قـرار      15سالگي الـي پايـان    3كودكان را از  1911ضعيف قبلي نمودند. آزمون 

  عدد) نيزتحت عنوان بزرگساالن در نظر گرفته شده5داد و تعدادي سؤال ( مي

  ساله بسيار با هوش به سؤاالت ويژه سن خود پاسخ داده باشد 15 يا14بود كه چنانچه كودكي 

  ).9،ص 1377به آنها نيز پاسخ دهد (بهرامي،

                                                           
71 - Mental age 
72 - Cronological  age 
73 - Idiot 
74 - Imbecile 
75 - Debile 
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ابداع نمودند.  را 78كودكيحركتي  دورة اول  –، آزمون مدرج رشد رواني 77و ايرن لزين 76اودت برونه     

دهد. قسمت اول آزمون بـا عالمـت    يسالگي مورد ارزشيابي قرار م 6اين آزمون،كودكان را از بدو تولد تا 

سـطح   4مـاهگي را در   30است و رفتارهاي مربـوط بـه رشـدكودكان تـا      مشخص شده B.Lاختصاري 

و رشد روابط بين فردي واجتمـاعي  81، رشد زبان و گفتار 80حركتي-،هماهنگي بينايي79رفتارهاي وضعي

رت هوشبهر ارائه شود،به صـورت  سنجند. در اين قسمت از آزمون نتايج سنجش به جاي اينكه به صو مي

را دارد  BLCگردد. قسمت دوم آزمون ،عالمت اختصـاري  ارائه مي DQ 82بهر با عالمت اختصاري رشد

و در آن به سنجش سؤاالت مربوط به : رفتارهاي حركتي ، برقراركردن روابـط اجتمـاعي از راه گفتـار و    

  ).10، ص 1377بهرامي،است( تفكر از راه فعاليتهاي عملي بهاي بيشتري داده شده

  آزمونهاي هوش

توان آنها را همزمان روي  شوند و آزمونهايي كه مي آزمونهايي كه بصورت انفرادي بكاربرده مي –الف      

  ).56، ص 1372گروهي از افراد پياده كرد(اسكوئيلر و همكاران،

ادنـي اسـت.آزمونهاي مـداد    و آزمونهايي كه در آنها پاسخها انجام د 83آزمونهاي مداد و كاغذي –ب      

  شوند(همان منبع). تقسيم مي 85و غيركالمي 84كاغذي خود به آزمونهاي كالمي

                                                           
76- O.Brune  
77 - I.Lezine 
78 - Echelle De Developpement psychomoteur De La Premiere Enfance 
79 - Developpement postual 
80 - Coordination oculomotrice 
81 - Developpement verbal 

82 -  
83 - Paper and pencil 
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  آزمونهاي هوشي مخصوص كودكان و آزمونهاي هوشي مخصوص بزرگساالن (همان منبع).  –ج      

آزمونهاي عمـومي و آزمونهـايي كـه بـراي گروههـاي خـاص ماننـد گـروه تيزهوشـان سـاخته            –د      

  است(همان منبع). دهش

سنجد و آزمونهايي كه استعدادهاي خاصي را بطور جداگانه  آزمونهايي كه هوش را بطور كلي مي –ه      

  دهند(همان منبع). مورد سنجش قرار مي

  آزمونهاي گروهي 

 5گيري هوش افراد در همة سطوح توانـايي ، از كودكـان    ماتريسهاي ريون: اين آزمون براي اندازه-1    

رود. سؤالهاي مطرح شده در ماتريسها همـه از يـك نوعنـد و همگـي      ساله تا بزرگساالن سرآمد بكار مي

انـد و آزمـودني    شامل توالي الگوهاي اشكال يانمودارهايي هستند كه براساس منطق خاصي تنظيم شـده 

درسـت هـر   بايد هر يك از نمودارها را با انتخاب يك شكل از بين چند شكل كامل كنـد. يـافتن پاسـخ    

اي را كـه كشـف    آنست كه آزمودني رابطـة بـين اجـزاي نمودارهـا را كشـف كنـد وقاعـده        سؤال مستلزم

است ،در مورد سؤالهاي ديگر بكار ببندد ، سؤالهاي مطرح شده در آزمون مناسبترين مقياس بـراي   كرده

ان برحسـب توانـايي   تـو  گيري توانايي سيال است. در حقيقت همة واريانس ماتريسهاي ريون رامـي  اندازه

، ص 1377سيال و يك عامل خاص كه به شكل هر ماتريس مربـوط اسـت تبيـين كـرد( پاشـا شـريفي،      

315.(  

                                                                                                                                                                             
84 - Verbal 
85 - Noverbal 

  سن رشد 

  سن تقويمي 
100 *  DA 

  = 

  
CA 
  

     =DQ  
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است كه  شوند، اما يكي از محدوديتهاي آنها اين هر چند ماتريسهاي ريون آزمون خوبي محسوب مي     

اختصاصـي سـؤالها ،توانـايي     سؤالهاي آزمون از تنوع كمي برخوردار است. در نتيجـه كسـانيكه درعامـل   

گيرند كه البته اين امر  ترند ، بيشتر نمره مي بيشتري دارند، معموالً از افرادي كه از نظر اين توانايي پايين

بااصول سنجش هوش ناسازگار است. به همين دليل است كه خود ريون، استفاده از آزمونهاي كالمـي را  

، 1377كند(پاشا شريفي ، ، همراه با ماتريسهاي خود توصيه ميگيرند كه عموما هوش متبلور را اندازه مي

  ).316ص 

سال به باال تا بزرگساالن  4توان هوش كودكان از  آزمون نابسته به فرهنگ كتل: با اين آزمون مي -2      

است هوش سيال را   گيري كرد. اين آزمون از عوامل فرهنگي مستقل وتا جايي كه ممكن سرآمد را اندازه

است كه همة آنهـا عمـدتاً هـوش سـيال را      گيرد. آزمون كتل از پنج خرده آزمون تشكيل شده ازه مياند

  گيرند (همان منبع). اندازه مي

  آزمونهاي فردي هوش 

تعريـف سـن    -1بينه: بينه آزمون هوش خود را براساس دو اصل تدوين كـرد:      –آزمون استنفورد  - 1

  ).322، ص1377مفهوم توانايي كلي ذهني(پاشا شريفي،-2

است ، كـه ايـن    16و انحراف معيار  100بينه داراي ميانگين  –هوشبهر انحرافي در آزمون استنفورد     

 –رود. محتـواي آزمـون اسـتنفورد     سالگي تا بزرگسالي بكار مي 2گيري هوش افراد از  آزمون براي اندازه

  ).323، ص 1377ي     (پاشا شريفي،بينه شامل دو نوع سؤال است. سؤالهاي كالمي و سؤالهاي غيركالم
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توسط ثرندايك و همكارانش براساس روش مبتكر ايـن   1986بينه درسال  –آزمون جديد استنفورد      

هـاي عمـده روانسـنجي و پژوهشـهاي روانشناسي،شـناختي تـدوين        آزمون و مبتني بر مفاهيم و نظريه

هاي مثبت فرمهاي قبلي، نقاط ضعف  هاست تا ضمن حفظ جنب شد.دراين فرم آزمون كوشش بعمل آمده

آنها برطرف شود. دراين فرم گوناگوني محتـوا و خصـايص تكـاليف فرمهـاي پيشـين حفـظ شـده ، امـا         

اسـت . بـه جـاي اسـتفاده از مقيـاس سـني،        بندي سؤالها بر حسب سن حذف گرديده چهارچوب ، گروه

اند(پاشـا شـريفي،    شكل تنظيم شدهگروه تقسيم و از آسان به م 15سؤالها برحسب محتواي مشترك به 

  ).325، ص 1377

تدوين  86با عنوان مقياس هوشي وكسلر ، بلويو 1939مقياسهاي هوش وكسلر: اين آزمون در سال-2     

بـه   87بينه ،يكي بكاربسـتن مقيـاس امتيـازي    –شد. دو تفاوت عمده مقياس وكسلر با مقياس استنفورد 

  ).328، ص 1377است(پاشا شريفي ، 88س هوش عمليجاي مقياس سني و ديگري وارد كردن مقيا

  ديدگاه نظري مختلف از مفهوم هوش

هـا بـراي    هاي آزمونها و تحليل عاملي اين نمره اولين ديدگاه،ديدگاه تحليلي است كه متكي به نمره     

ذي گيري مداد و كاغ نشان دادن ، ماهيت ياساختار هوش است. اين روش رابه سبب تأكيدي كه بر اندازه

توان روش كمي يا روانسنجي ناميد.دوم ديدگاهي كيفي در مقابل ديدگاهي كمي است كـه در   دارد، مي

شود، بلكه توجـه   است . در اين ديدگاه به تفاوتهاي فردي چندان توجهي نمي كارهاي پياژه متجلي شده

                                                           
86 - Wechsler – Bellevue Intelligence Scale 
87 - Point Scale 
88 - Performance Scale 
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و چگـونگي   بيشتر به پيشرفت هوش طي مراحل رشد است . تأكيد اين ديـدگاه بررشـد تفكـر انتزاعـي    

هـاي   ها در جريان تحول به سوي بلوغ اسـت . در ديـدگاه سـوم، بيشـتر بـه جنبـه       سازمان دادن دانسته

  ).28، ص 1376است( كريمي و جمهري، فيزيولوژيكي هوش توجه شده

گيري هوش نه مستقيماً مبتني بر آزمونهاي كالسيك هوش و عوامل سـاختاري   دراين ديدگاه اندازه     

فيزيولوژيكي  -گيريهاي رواني حدود به بررسي و مطالعة مراحل رشد كودكان، بلكه بر اندازهآنست و نه م

مبتني است. جالب توجه است كه اين ديدگاه در اواخر قرن هيجدهم با كارهـاي گـالتون شـروع شـد و     

د. نخستين گيريهاي توانايي استدالل از بكار بردن آنها خودداري كر شامل روشهايي بود كه بينه در اندازه

بـود و كماكـان    )RTمقياس فيزيولوژيكي كه بوسيلة گالتون مورد مطالعه قرار گرفـت، زمـان واكـنش(   

پردازند. اين روش ، در مقايسه با روشهاي بعدي،كاركردهاي  گيري آن مي روانشناسان جديد نيز به اندازه

د. ايـن روشـها ماننـدآزمونهاي    آزمايـ  اي نه چندان مستقيم مـي  فيزيولوژيكي و مغزي را به شيوه –رواني 

-شـود و تقريبـا ناوابسـته بـه فرهنـگ اسـت(كريمي       هوشبهر شامل فرايندهاي پيچيدة شـناختي نمـي  

  ).40، ص 1376جمهري،

  هاي معاصر هوش نظريه

ثرندايك هوش را از نظر كاركرد به سه دسته : هوش اجتماعي ، هـوش انضـمامي و هـوش انتزاعـي          

اعي به نظر او آن قسمت از هـوش اسـت كـه بـه درك روابـط بـين افـراد و        كرد. هوش اجتم تقسيم مي

پردازد. اين هوش ويژگيهاي مؤسسات و نهادهاي اجتماعي ،آداب و رسوم قـوم و   گروههاي اجتماعي مي

دهد. هوش انضمامي به نوبة خود  اي ،همچنين قوانين حقوقي و جزايي را زير پوشش خود قرار مي قبيله
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شود. اين هوش به كاربرد وسايل و ابزار در زنـدگي روزمـره    هاي مادي فعال مي و پديده در رابطه با اشيا

گيرد.هـوش انتزاعـي بـه مـا اجـازه       بندي شان را بعهده مـي  پردازد و تشخيص انتزاعي آنها و يا طبقه مي

 دهد كه نمادهـا و زبـان عالمتـي را بكـار بگيـريم و بـه كمـك آنهـا بـه تفكـر و اسـتدالل بپـردازيم             مي

  ).113، ص 1377(بهرامي،

پذير اسـت و بـه همـين     وكسلر معتقد است كاركرد هوش در چهارچوب گرايشهاي شخصيت تبيين     

بينيم كه  نمايد. در تأييد اين نظريه ،عمالً مي جهت درتفسير نتايج خرده آزمونهاي خود به آنها توجه مي

گرايان صفات ظاهري اشيا را بيشـتر   ند و برونها بيشتر توجه دار گرايان به روابط ظريف بين پديده درون

توانند آنطوري كه بايد و شايد بـه مـدت    دهند. افراد افسرده در جلسات سنجش نمي مورد توجه قرار مي

طوالني تمركزنمايند و از تمام ظرفيت هوش خود استفاده كنندو همين پديده در مورد افراد اضطرابي و 

  نوراستنيك صادق است(همان منبع).

  هاي عاملي هوش نظريه  -الف 

هاي فرضـي ماننـد روان رنجوري،هـوش كالمـي      نخستين مفهوم كلمة عامل است . عوامل خصيصه     

شوند كه مشخص كردن عوامـل ، مبتنـي بـر     ،درونگرايي و غيره هستند كه بوسيله آزمونها سنجيده مي

  ).29ص ، 1376جمهري ، -فنون آماري ،محاسبه ضريبهاي همبستگي است(كريمي

خوريم  وزن عاملي يا اشباع است. اين اصـطالح   مي مفهوم ديگري كه غالباً در تحليل عاملي به آن بر     

 –شـود(كريمي   گيـرد اطـالق مـي    اي كه يك آزمون خصيصـة فرضـي يـا عـاملي را انـدازه مـي       به درجه

  ).30، ص 1376جمهري،
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از آنهـا ضـرايب همبسـتگي را بـه صـورت       روشهاي گوناگون در تحليل عوامل وجود دارد كه برخي     

كنند. يكي از اين روشها كه مورد توجه خاص  عاملهايي با تعداد بيشتر و برخي با تعداد كمتر تركيب مي

آيسينگ بود، روشي است كه بر تعداد كمي از عوامل قوي تمركز دارد. در ايـن روش عاملهـا از يكـديگر    

شـوند. روش ديگـر    هاي خاص هستند ، بطور قائم رسم ميمستقل هستند و محورهايي كه نمايندة عامل

برد كه غالباً از نظـر تعـداد بيشـترند، امـا تـوان       اي را بكار مي كه مورد توجه كامل است، عوامل همبسته

 -انـد كـه بهتـرين درك روانشـناختي از آنهـا فـراهم شـود(كريمي        كمتري دارند و طوري طراحي شـده 

  ).31، ص 1376جمهري،

يج آزمونهاي هوشي را با فنون آماري، مانند همبسـتگي و تحليـل عـاملي تجزيـه و تحليـل      پس نتا     

شود. نتايج حاصل از تحليل  است مشخص مي گيري شده كنيم تا ماهيت توانائيهاي شناختي كه اندازه مي

دهد.درچنين روشي اين امكان وجودخواهدداشت تـا   ،طرحي روانسنجشي ياساختاري ازهوش بدست مي

  ).32،ص 1376جمهري، -شود(كريمي بعدي بودن هوش بررسي  چند

 1904پيشـنهاد كـرد و سـپس در سـال      1901روش تحليل عاملي را اولين بار پيرسـون در سـال        

،   اسپيرمن آن را پرورد. نكتة قابل ذكر اين است كه شيوة تحليل عوامل به فاكتورهاي نهفتـه در هـوش  

ن توجه دارد. به عبارت ديگر اين روش عواملي را در هوش كشف بيشتر از صفات يا خصوصيات ظاهري آ

، ص 1377توان به آنها دست يافت (بهرامـي،  سازد كه بدون تجزيه و تحليلهاي آماري نمي و برجسته مي

114،115.(  

  نظريه دو عاملي اسپيرمن
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اسـپيرمن امـري   كرد. براي  اسپيرمن آزمونهاي مختلف سنجش استعداد را در مورد كودكان اجرا مي     

اي با  هاي حاصل را محاسبه كند.آنچه او دريافت ، اين بود كه هر نمره عادي بود كه همبستگي بين نمره

هاي ديگر همبستگي مثبت دارد. اسپيرمن به اين نتيجه رسيد كه همة آزمونها يك وجـه مشـترك    نمره

از ايـن گذشـته بـه ايـن عقيـده      يا هوش عمومي ناميد.  gدارند.واين وجه مشترك يا عامل كلي را عامل

در تمـام كارهـاي فكـري دخالـت دارد . در ضـمن اسـپيرمن عناصـر اختصاصـي يـا            gرسيد كه عامل

را  sاي را كه با هم همبستگي بااليي ندارند را مشخص كرد و براي نشان دادن آنها حرف تواناييهاي ويژه

  ).32، ص 1376جمهري، -است (كريمي  sيو بار اختصاص gبكار برد . هر آزمون داراي وزن يا بار عامل

اسـت   gصورت است كه هوش مركب از يك عامـل  تصويري كه اسپيرمن از هوش بدست داد به اين     

كند. تفـاوت   كه تقريباً در همة فعاليتهاي زندگي، از نوشتن يك نامه گرفته تا تعمير اتومبيل دخالت مي

 gبيشـتر و افـراد كنـد ذهـن از     gت. افراد بـا هـوش از  درآنهاسgبين افراد بيشتر مربوط به ميزان عامل

مشخص كنندة اينست كه چرا افرادي كه در يك توانايي ذهني قوي هسـتند در   gكمتري برخوردارند .

نيز با هم متفاوتنـد .   sبيشتر تواناييهاي ديگر نيز قوي هستند . با اين همه، افراد از نظر تواناييهاي ويژه

در تنظيم متن يك نامه بهتر از عملكرد او در تعمير يك اتومبيل است و اين بطوري كه عملكرد يك فرد 

داشته و تحت كنترل آن قرار دارند و از طرفي با  gدر حالي است كه اين دو فعاليت تا حدودي بار عامل

  ).33، ص 1376دهند(كريمي،جمهري، يكديگر نيز همبستگي نشان مي

  نظريه سلسله مراتبي
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استفاده از روشهاي تحليل عاملي به همان صورت كه اسپيرمن بكار برده بـود اعـالم   با  89سيريل برت    

نگري است. او اعالم داشـت   نوعي ساده sو gداشت كه تصوير كردن هوش به صورت تركيبي از دو عامل

نگري است. او پذيرفت كه عالوه بر  نوعي ساده sو gكه تصوير كردن هوش به صورت تركيبي از دو عامل

اسـت بدسـت    عمومي،عوامل گروهي نيز وجود دارند. تعداد عوامل گروهي كه يك پژوهشگر ممكنعامل 

شوند كه  آورد، بستگي به تعداد و تنوع آزمونها دارد. اما معموال چهار عامل در تحليلهاي عاملي ظاهر مي

مسـلط و  ارثـي  gعبارتند از عوامل كالمي،عددي،فضايي و مكانيكي.برت و اسپيرمن متقاعـد شـدند كـه    

تابعي است از آموزش. برت عوامل گروهي خـود را نيـز نتيجـة آمـوزش      sبدون تغيير است،در حالي كه

  ).34، ص 1376جمهري، -دانست(كريمي مي

                                                           
89 - Burt 
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  90نظريه چند عاملي ترستون

اسـت. الگـوي    تلقي شدهPMA(91در نظرية او هوش تركيبي از تعدادي تواناييهاي ذهني نخستين(     

توانايي ذهني نخستين است كه هيچيك بر ديگري برتري نـدارد و عامـل عمـومي    اصلي او شامل هفت 

(سرعت بخاطر آوردن كلمات 92رود . تواناييهاي ذهني نخستين عبارتند از: رواني كالمي هوش بشمار نمي

هـا ) ،درك اعـداد و تـوان و     (توانـايي درك معنـي واژه  93و بيان آنها در مدت زمان كوتـاه)،درك كالمـي  

(درك تشـابهات و   94آنها،عامل فضايي(ادراك روابط فضايي) ، سرعت ادراك جزئيات ديداري كاربردهاي

(بــازگو كــردن كلمــات يــا جمــالت شــنيده شــده)،  95ها)،حافظــه تــداعي مغايرتهــاي تصــاوير و پديــده

است بصورت استقراء يا قياس انجام شود)، درك معماها، حل كردن قضايا ، جزو عامـل   (ممكن96استدالل

  ).34، ص  1376جمهري ، -شوند (كريمي طبقه بندي مياستدالل 

اسپيرمن و برت، روش تجزيه به عامل اصلي را انتخاب كردند، در حالي كـه ترسـتون روش سـاختار         

ساده را برگزيد . اين دو روش از نظر رياضي معادل يكديگرند و هيچيك بر ديگري برتـري نـدارد. تنهـا    

كننـد. روش سـاختار سـادة     عات يكسان را بصورت متفاوت عرضـه مـي  است كه اطال اختالف آنها در اين

                                                           
90 - Thurston 
91 - Primary  Mental  Abilities 
92 - Word fluency 
93 - Verbal  Meaning 
94 - Peceptual Speed 
95 - Memor Association 
96 - Reasoning 
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ترستون ، تواناييهاي ذهني نخستين يا بردارهاي ذهني را به دست داد، ولي روش تجزيه به عامل اصلي 

  ).35، ص 1376جمهري، -اسپيرمن به هوش كلي غالب و تواناييهاي اختصاصي انجاميد(كريمي 

گيري كرد وجود ندارد. گروهي از كودكان  اي كه بتوان اندازه نايي كلي) ترستون، تواPMAبراساس(     

ها قويترند ، در حالي كه برخي ديگر در كيفيتهاي ذهني مستقل و متفاوت برديگران  در بعضي از زمينه

  برتري دارند(همان منبع).

  98گيلفورد 97نظريه سه بعدي

دهـد .   هـاي آن مـورد بررسـي قـرار مـي      فراوردهطرح گيلفورد هوش را از سه زاوية محتوا،كاركرد و      

اسـت تصـويري ،نمادي،معنـايي يـا رفتـاري باشـند.محتواهاي تصـويري شـامل          محتواها بنظر او ممكـن 

آيند. محتواهاي نمادي تمام اطالعـات مربـوط بـه حـروف،      اطالعاتي هستند كه از راه حواس بدست مي

هاي معنـايي ، شـامل معـاني كلمـات، جمالت،عقايـد و      گيرند. محتوا اعداد و عالئم قراردادي را در برمي

آمده از رفتارهاي مختلـف مـردم را تحـت     شوند. باالخره محتواهاي رفتاري اطالعات بدست ها مي انديشه

  ).119، ص 1377دهند(بهرامي، پوشش خود قرار مي

نظر او ،وجه اين پردازد.ب در سطح كاركرد گيلفورد به بررسي نوعي فعاليت هوش برروي محتواها مي     

) يـا ارزشـيابي اسـت . منظـور از كـاركرد      100واگـرا  يا99همگرااي يا تفكري( فعاليتها يا شناختي يا حافظه

                                                           
97 - Three I Imensional 
98 - Guilford 
99 - Convergent 
100 - Divergent 
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ها منجـر   از فعاليتهاي هوشمندانه است كه به كشف بازشناسي ، يا كشف مجدد پديده شناختي آن دسته

پردازنـد.در تفكـر    ناخته شـده مـي  هاي ش اي به حفظ و نگهداري همان پديده شوند.فعاليتهاي حافظه مي

شـود تجهيـز    تـرين تلقـي مـي    همگرا، فرد تمام اطالعات و تالش خود را براي يافتن راه حل كه مطلوب

هـاي   كند تا شايد به ابتكار يا نـوآوري  حلهاي مختلف را تجربه مي كند. درتفكر واگرا برعكس ، فرد راه مي

كند.وجوه اخـتالف يـا تشـابه     ها را با هم مقايسه مي دهممكن دست يابد . به هنگام ارزشيابي ،هوش،پدي

نشـينند و ارزش هـر پديـده را بـا مالكهـاي موجـود تعيـين         گيرنـد، بـه قضـاوت مـي     آنها را در نظر مي

  كند(همان منبع). مي

آورنـد توجـه دارد. ايـن     ها گيلفورد به نتايجي كه فعاليتهاي هوشمندانه در پي مـي  در سطح فراورده     

هـا ، نظامها(سيسـتمها)، تبـديلهاو     هـا ،رابطـه   ها را او به شش دسته كه عبـارت از: واحدها،طبقـه   فراورده

  نمايد(همان منبع). تلويحات (كاربردها) هستند، تقسيم مي

  102و هوش سيال 101نظرية كتل دربارة هوش متبلور

ي كلي ادراك رابطـه  گيرد و هوش سيال تواناي بنظر او هوش متبلور تماميت دانش هر فرد رادر برمي     

هاسـت ،در   دهد. هوش متبلور برآمده از محيط و يـادگيري  ها را در او نشان مي يا كشف رابطه بين پديده

، ص 1377دهـد (بهرامـي ،   صورتي كه هوش سيال وابسته به وراثت است و توان بالقوه فرد را نشان مـي 

121.(  

                                                           
101 - Crystullized 
102 - Fluent 
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  هنگي است و به همين جهت طرز فكر هوش متبلور بازتاب تمام عيار تجارب و تماسهاي فر     

انـد حجـم    گردد. مهارتهايي كه در مدارس آموخته شـده  قومي و آداب و رسوم محلي در آن منعكس مي

دهند و اين افزايش به سنوات تحصيل وابسته اسـت. هـر چـه     هوش متبلور را بطور مستقيم افزايش مي

سـالگي   14واهد كرد. رشد هوش سيال در تر عمل خ تحصيالت افزايش داشته باشد ، هوش متبلور غني

 14تواند افزايش داشته باشـد. هـوش سـيال از    شود. در حالي كه هوش متبلور تا آخر عمر مي متوقف مي

كنـد. كـار    آيد و سپس تا پيري و مرگ سير نزولي را طي مي مي سالگي به صورت فالت در 20سالگي تا 

و در ايـن امـر عوامـل ديگـري از جملـه داشـتن        گردد هوش متبلور در چارچوب هوش سيال شكوفا مي

  ).122، ص 1377گيرند  (بهرامي، انگيزه و قرارگرفتن اتفاقي در شرايط مطلوب نقش به عهده مي

هـاي   هاي متفـاوت هـوش از جملـه اسـتانفورد،بينه،آزمون     كتل معتقد است كه هوش متبلور را با آزمون

گيري كرد. در صورتي كه بـراي   توان اندازه بخوبي ميپيشرفت تحصيلي و آزمونهاي اطالعات و معلومات 

بايست حتماً از آزمونهاي بري از فرهنگ كمك گرفته شود. كلمات و جمـالت   سنجش هوش سيال ، مي

از آنجا كه حاصل يادگيري هستند و بار فرهنگي دارند بايد از سؤاالت آزمونهاي هوش سيال حذف شوند 

  تفاده شود(همان منبع).و به جاي آنها از تصاوير هندسي اس

  104جنسن 103نظريه دوسطحي

                                                           
103 - Two Level Theory 
104 - Jensen 
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او معتقد است كه هوش داراي دو سطح متمايز و در عين حال وابسته به يكديگر است. در سطح اول      

كننـد. در ايـن    هاي سـاده برقـرار مـي    ،فعاليتهاي هوشمندانه پيوند بين محرك و پاسخ رابصورت تداعي

، 1377كامالً با ويژگيهاي ظاهري محرك مطابقت دارد(بهرامي،پيوندها شكل ظاهري پاسخ و ماهيت ان 

  ).123ص 

شود و لذا كار او به جاي  تر مي در سطح دوم به نظر جنسن هوش داراي فعاليتهاي وسيعتر و پيچيده     

يابند ، بين  شوند،تغيير شكل مي بندي مي ها مقوله گردد. دراين سطح پديده تداعي به شناخت منتهي مي

گردنـد. نتيجـه اينكـه هـوش در ايـن       گردد و در نهايت تعبير و تفسير مي ز آنها ارتباط كشف ميبرخي ا

پذيرد. بلكه آن را به موادي كه بـراي خـود او    شود نمي سطح، محرك را به همان گونه كه به او ارائه مي

در ايـن  كند . بنابراين شكل ظاهري پاسخ و ماهيت آن،برخالف سـطح يـك ،   قابل درك است تبديل مي

  ).124، ص 1377سطح الزاماً باشكل ظاهري محرك همانند نخواهد شد(بهرامي،

هاي افراد در سطح اول و دوم ، كاركرد هوش با هم همبسـتگي مثبـت    جنسن معتقد است كه نمره     

  كنند در سطح دارند. به عبارت ديگر كساني كه در سطح اول نمرات خوب دريافت مي

واهد شد و بالعكس . بنظر او سطح دوم هوش بيشـتر از سـطح اول آن تحـت    دوم نيز نمراتشان خوب خ

گيرد . بسياري از كساني كه در آزمونهـاي هـوش نمـرات كـم      تاثير فرهنگها و طبقات اجتماعي قرار مي

اند كه در سطح دوم هوش عملكرد نامناسب دارند. فقر فرهنگـي خـانواده و    كنند جزو كساني دريافت مي

  تواند يكي از علل اين پديده محسوب گردد(همان منبع). اين زمينه ميطرز نگرش آن در
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  هوش 105هاي فرايند مداري نظريه -ب

هـاي اخيـر بـا     اي است نـو كـه در دهـه    توجه به فرايند كاركرد هوش به جاي كميت بازده آن پديده    

ي تفاوتهاي فـردي  گير است. دراين نظريه به اندازه گسترش نظرية شناختي وارد حوزة روان سنجي شده

شـود كـه    اي داده مي شود، بلكه بيشترين اهميت به شيوه مانند اكثر آزمونهاي متعارف هوش، توجه نمي

  ).125، ص 1377گيرند(بهرامي، ها براي ارائه پاسخ در پيش مي آزمودني

هوشمندانه را اند نيز فرايند فعاليتهاي  آزمونهايي كه بر بنياد نظرية فرايند مداري هوش ساخته شده     

آمـده از پاسـخ افـراد ديگـر سـنجيده       هـاي بدسـت   كند. در اين آزمونها پاسخ هر فرد با نرم ارزشيابي مي

هاي شناختي  شود كه در نظريه ارزشيابي مي  گونه شود بلكه با در نظر گرفتن مراحل رشد هوش، آن نمي

از همـه   107و برونـر  106انـد،پياژه  تهاند.از بين كساني كه به فرايند رشد هوش توجـه داشـ   هوش ارائه شده

  تر هستند (همان منبع). معروف

  نظريه شناختي پياژه دربارة هوش

شـود و   داند كه از همان بدو تولد باعث سازگاري فرد با محيط مي مي 108پويااي  پياژه هوش را پديده     

طرحواره ناميـده   يا 110رهانگانمايد. طرح ساده و اولية هر شناخت در نظام پياژه  او مي در 109تعادلايجاد 

                                                           
105 - Process – oriented 
106 - Piaget 
107 - Bruner 
108 - Dunamic 
109 - Equilibre 
110 - Scheme 
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ها با دو كنش متمايز و در عين حال وابسته به يكديگر هوش، كه اصطالحاً درون سـازي   شود . انگاره مي

  ).126، ص 1377شوند(بهرامي، اند، به مرور ساخته مي نام گرفته 112درون سازي يا تطابق 111يا جذب

ــراي اينكــه فراينــد رشــد شــناخت را بهتــر مطالعــه كنــد آن   ــه  پيــاژه ب ــزرگ حســي  4را ب  –دورة ب

   -كند. در دوره حسي تقسيم مي 116و عمليات صوري 115،عمليات عيني 114،پيش عملياتي113حركتي

كند.  كشد هوش از طريق فعاليت حواس و حركات بدني رشد مي سالگي طول مي 2حركتي كه تا حدود 

شـوند. در   سـاخته مـي   از ديگـران  و118خود، پندار از 117دراين زمان مفاهيم آغازين عليت، پايداري شيء

سالگي تا حـدود   2گيرد. اين دوره از  دوره دوم كودك مفاهيم متعدد زبان و نمادهاي ارتباطي را ياد مي

، هوش كودك رنگ قضـاوت شخصـي بـه خـود     119سالگي ادامه دارد و بعلت تسلط حالت خود مداري 7

شود و همين امـر وي را بـه    يپذيري،واقع نگرتر م گيرد. در مرحلة عمليات عيني،كودك بعلت جامعه مي

سازد. اين دوره  ها  و برخي از قوانين حاكم بر اشياء قادر مي شناخت روابط اجتماعي ،صفات عيني پديده

سـالگي)،   7سـالگي) ، جـرم(   7كشد . مفاهيم نگهـداري عـدد(   سالگي طول مي 12سالگي تا حدود  7از 

دي اشياء با در نظر گرفتن صفات چندگانه آنها بن سالگي)، به همراه توان طبقه 12سالگي) ،حجم( 9وزن(

                                                           
111 - Assimilalion 
112 - Accommodation 
113 - Sensory – Motrice 
114 - Pleopera tional 
115 - Concret  operations 
116- Formal operations 
117 - Obsect pereamance 
118 - Self Image 
119 - Egocentrisme 
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شوند. در دورة عمليات صوري افراد به توان عـالي هـوش يعنـي تفكـر منطقـي و       دراين مدت حاصل مي

سالگي به بعد ادامه خواهد داشت قوانين تعميم يافتة  12كنند. در اين دوره كه از  فلسفي دست پيدا مي

گيرند و اخالق از حالت قضاوتهاي وابسـته   ا مورد توجه قرار ميه شوند. كليات و مجموعه علمي درك مي

  ).127، ص 1377گردد(بهرامي ، به موقعيت به صورت قضاوتهاي جهان شمول متحول مي
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  برونر 120نظريه بازنمايي

تـوان بـه كـاركرد هـوش آنهـا       هاي كودكان مي برونر معتقد است كه از راه تجزيه و تحليل بازنمايي     

كند. به نظر او در  ه همين منظور مشاهدة دقيق آنها را به هنگام فعاليتهاي روزمره پيشنهاد ميبرد و ب پي

تـوان گفـت آنهـا بـا      اي كه مي نزد كودكان خردسال تفكر به طرز تنگاتنگي درگير با عمل است به گونه

وانـد مـالك   ت كنند. به اين ترتيب خالقيـت مـي   انديشند و نقش تفكر خود را بازي مي دستهاي خود مي

ارزشيابي هوش كودكان قرار گيرد. آزمونهاي خالقيت را هم به صورت كامالً آزاد،همه بـه صـورت نيمـه    

  ).128، ص 1377كنند(بهرامي، هدايت شده و هم به صورت كامال تنظيم شده اجرا مي

ـ                 ارج مروري بر نتايج تحقيقات به عمل آمده در زمينـه رضـامندي  زناشـويي در داخـل و خ

عمل آمده در داخل وخارج كشور بـا اسـتفاده از توضـيحات     كشوركه اين مرور بر نتايج تحقيقات به

  گيرد. مورد بررسي قرار مي 1380نامه كارشناسي ارشد  محبوبه ذوالفقار ـ پايان

زوج تازه ازدواج كرده را  77در تحقيقي وضعيت  1375اسد  به نقل از بني 1976 121بنتلر و نيوكامب     

زن و  123گرايـي  و عينيـت  122هيجـاني سال پيگيري نمودند و متوجه شدند كه پايـداري   4در طي مدت 

  بيني كنندة ميزان سازگاري زناشويي زوجهاي سازگار و ناسازگار است. گرايي مرد پيش درون

                                                           
120 -Representationa 
121 - Bentler - Newcomb 
122 - Emotional Stability 
123 - Objectiv 
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در پژوهشي نشان داد زوجين وقتي از زندگي زناشويي راضي هستند كه تعـداد   1241977فرانك بين      

تر است. وقتي زنان شاغلند رضايتمندي زناشويي  دان كمتر و ساختار قدرت زناشويي مساوات طلبانهفرزن

  شوند رضايتمندي زناشويي كمتري دارند . مردان كم بود و وقتي زنان داوطلبانه مشغول به كار مي

زن  50د و نفر آنها داوطلبانه بدون فرزند بودنـ  50زن كه  100اي روي  مطالعه 1978 125هاسك نچ     

شدند ، انجام داده و به بررسـي رابطـه بـين نداشـتن فرزنـد و سـازگاري زناشـويي         دار نمي ديگر كه بچه

مؤلفه سازگاري زناشويي كه به عنوان پايه و اساس مقايسه اين زنان بكار رفت عبارت بـود از   4پرداخت. 

  ».، رضامندي ، و ابراز عواطف127، وحدت و هماهنگي 126نظر  توافق«

دهند زناني كه با انتخاب خود فاقد فرزند هستند از نظر سـازگاري كلـي زناشـويي     ها نشان مي يافته     

هاي سازگاري زناشويي اينگونه نيسـت. آن   كنند. اما اين تفاوت در تمامي حوزه نمرات باالتري كسب مي

ــه        ــت مؤلفــ ــروه داشــ ــايز را در دو گــ ــخيص و تمــ ــدرت تشــ ــترين قــ ــه بيشــ ــه كــ   مؤلفــ

  بود .» هنگيوحدت و هما« 

دهد، در ازدواجهايي كه  نشان مي 1375به نقل از بني اسد  1983 128مطالعات گري لتيل و بوركس     

ترند. حـال آنكـه حـداكثر رضـامندي در ميـان       گيرند، زنان ناراضي بيشترين وظايف را زنان به عهده مي

  يرد.گ زوجهايي است كه تقسيم وظايف منزل به تساوي بين زن و شوهر انجام مي

                                                           
124 - Bean Frank 
125 - Houseknecht 
126 - Consensus 
127 - Cohesion 
128 - Borks – Gray – little 
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زوج و مرداني كه مسئوليتهاي  79طي تحقيق طولي برروي  1377به نقل از اسلون فيدر  129گاتمن     

دادند .  دار بودند ، نشان داد كه اين مردان سالمتر ازآناني بودند كه اين وظايف را انجام نمي خانه را عهده

رسد وقتـي   ل نيست بلكه به نظر ميگاتمن معتقد است سالمتي باالتر اين گروه مردان تاثير كارهاي منز

رسد كه چرا بايد سهمش را از وظايف خانه انجام دهد و بعد هـم همـين كـار را     مردي به اين نگرش مي

تـر و   اند و در زندگي سـعادتمند  شان را حل كرده كند ، نشانه آن است كه آنان كشمكشهاي زناشويي مي

فزايش زندگي زناشويي اين مردان،بـر سـالمت روح و   برند. آنگاه خوشبختي رو به ا مسرورتري به سر مي

  افزايد. جسم آنها مي

  كند ، چنانچه مردان مشتاقانه سهم تحقيق در امور خانوادگي دانشگاه پنسيلوانيا ، آشكار مي    

گويند پدراني كه عميقا در وظـايف   يابد. محققان مي شان را انجام دهند، خطر طالق كاهش مي داري بچه

شان به كار برند  م هستند، همزمان تمايل دارند تا تالش بيشتري براي بهبود زندگي زناشوييوالدين سهي

شود و تقريبـا   اش به فرزندان محكمتر مي اش را انجام دهد دلبستگي و هر چه پدر بيشتر وظايف والديني

  كمتر تمايل دارد كه با طالق به اين رابطه خاتمه دهد(همان منبع).

نشـان داد زن و شـوهرهايي كـه     1367به  نقـل از وكيلـي    1983 130ويگين و مودينتايج تحقيق      

  تر هستند. توانايي درك و پذيرش افكار و احساسات يكديگر را داشته باشند در زندگي زناشويي راضي

                                                           
129 - Gottman 
130 - Wiggin – Moody 



  

 

     ��ر�� ار���ط ���ن ر���� ز��	�� و ه	ش ه���ان
                                ١١٨     

به بررسي عوامل مؤثر بر رضامندي زناشويي در ميان زنان چيني پرداخت . نتـايج   1986 131لو -هوآ     

ان داد مهمترين عامل براي ازدواج شاد، احساس بين همسران و هماهنگي خانوادگي است ( پژوهش نش

در مقايسه با پول و وضعيت مادي) ، همچنين براي رسيدن به رضامندي زناشويي ، بايد ساختار قـدرت  

يـت  گرايانه باشد و  ازدواجهايي كه نتيجه آشنايي خود فرد با طرف مقابل اسـت مـورد حما   زوجين برابر

  قرار گيرد.

در تحقيقي نشان داد كه متغيرهاي عاطفي و نگرشـي   1374به نقل از موسوي  1986 132برودريك     

  باشند. با واريانس بسيار منحصر به فرد در مقايسه با متغيرهاي رفتاري در رضامندي زناشويي مؤثر مي

به اين نتيجه رسـيد كـه بـه    در بررسي رابطه افشاسازي خود با رضامندي زناشويي ،  1986 133شام     

سازي خود، اثرات زيان بخش زيادي بـر   ويژه در رابطه با زنان ، تركيباتي از كيفيت و كميت پايين افشاء

  رضامندي زناشويي خواهد داشت.

عواملي كه با رضـايتمندي زناشـويي در زوجينـي كـه هـر دو شـاغل        1988 134در يك پژوهش ري     

. در مورد زنان رضايتمندي زناشويي ارتباط نزديكي با رضامندي شـغلي   هستند را مورد بررسي قرار داد

داشت ؛ براي مردان رضامندي زناشويي با درگيري همسر با حرفه شوهر همبسـتگي بـااليي نشـان داد.    

                                                           
131 - Hua – Lu 
132 - Broderick 
133 - Shumm 
134- Ray  
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تري را نسـبت بـه نقشـهاي جنسـيتي و قـدرت تصـميم        گيري نسبتا سنتي مردان در اين پژوهش جهت

  ند.گيري باالتري را نشان داد

 1989 135در ارتباط با بررسي رابطه بين تعامالت روزانـه زوجـين بـا رضـامندي زناشـويي، كرچلـر           

زوج اتريشي انجام داد. شواهد اينگونه نشان داد كه زوجين شاد در مقايسه با زوجـين   21پژوهش روي 

گذراننـد .   رگرمي مـي ناشاد زمان بيشتري را با يكديگر چه در خــانه و يا طي زمانها تفــــريح و ســــ 

براي مردان ، حضور همسر ، بيشتر پاداش دهنده بود. زوجين شاد ، بيشتر تجربه توازن قدرت را در بين 

  خود داشتند و بهتر قادر بودند، به شكل دقيق وضعيت انگيزشي طرف مقابل را درك كنند. 

گـردد.   عامـل ايجـاد مـي    محققان عموما روي اين نكته توافق دارند كـه افسـردگي توسـط چنـدين         

در مقاله خود به تعدادي تحقيقات تجربي به شرح زير اشاره دارد كه به بررسي ارتباط  1998 136هالوران

  پردازند. و افسردگي مي 137آشفتگي زناشويي

در تحقيقات خود به ارتباط روشني ميان آشفتگي زناشويي و افسـردگي ميـان    1381989الين و فنل     

شناسـي افسـردگي اسـت     آن ازدواج ناسازگارانه يكي از عوامل خطـر بـراي نشـانه    بر زنان رسيدند. عالوه

در حاليكه رضايت از زندگي زناشويي با كاهش خطر افسردگي همبستگي دارد بـيچ و   1987 139ويسمن

در بين زوجيني كه يكي از آنان مبتال به افسـردگي اسـت معمـوال تجربـه آشـفتگي       1986 140همكاران

                                                           
135 - Kirchler 
136 - Halloran 
137 - Marital distress 
138 - Olin –Fenell 
139 - Weissman 
140 - Beach et al 
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% از زنـان افسـرده داراي ازدواج ناسـازگارانه و    50شود كه  و برآورد مي 1989 141فادنروابط وجود دارد 

  باشند. % از زناني كه ازدواج ناسازگارانه هستند، داراي افسردگي مي50

به بررسي اين موضوع پرداختند كه چه چيز موجـب يـك زنـدگي     1999 142ساكولسكي و هنريك      

به بررسي اين موضوع پرداختند. در ايـن مـدل    143ده از مدل ويسمنگردد آنها با استفا زناشويي شاد مي

گـردد. محققـان    روابط ميان فردي ، درون فردي و متغيرهاي محيطي با رضـايت زناشـويي مـرتبط مـي    

،  144هـاي عاشـقانه ، رضـايت جنسـي و تعهـد)      متغيرهاي ميـان فـردي ( سـبك عشـق ورزي ، نگـرش     

  و متغيرهـاي محيطـي    145همسر،كمك همسـر و برابـري)  متغيرهاي درون فردي (خودافشايي ، حمايت 

( بيماري، اشتغال و وجود شبكه حمايتي ) را شناسايي كرده و به بررسي ارتباط اين متغيرها با رضـايت  

، عشق دوستانه ، 146از زندگي زناشويي پرداختند . آنها دريافتند كه متغيرهاي ميان فردي ، عشق پرشور

مندي زناشويي هم بـراي زنـان وهـم     نسي به شكل مثبتي با رضايت، تعهد رضايت ج147عشق نودوستانه

دهد  همبستگي منفي با رضامندي زناشويي نشان مي 148براي مردان همبستگي دارد.و عشق بازي دهنده

. از بين متغيرهاي درون فردي ، خودافشايي، حمايت از همسر ، صميميت و انصاف ادراك شده به شكل 

  مندي  مثبت با رضايت

                                                           
141 - Fadden 
142- Sokolski – Hendyick  
143 - Whisman’s model 
144 - Love styles ,love attiudes, sexual satisfaction and commitment 
145 - Self – disclosure, spousal suppoyt , spousal sharing and equity 
146 - Passionate Love 
147 - Altruistic  Love 
148 - Gameplanying Love 
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يي هم براي شوهران و هـم بـراي زنـان ارتبـاط داشـت . فقـط بـراي زنـان، مسـاوات در وظـايف           زناشو

مندي زناشويي دارد. در زمينه متغيرهـاي محيطـي بـراي هـر دو زوجـين ،       همبستگي مثبتي با رضايت

حمايت كلي اجتماعي همبستگي مثبت با رضـامندي زناشـويي و فشـار روانـي همبسـتگي منفـي را بـا        

  زناشويي نشان داد.مندي  رضايت

در يك پژوهش طولي كه رابطه بين حاالت فيزيولوژيكي و رضايت زناشويي را بررسي  1991گاتمن       

توان كاهش  نمود نتيجه گرفت زوجهايي كه برانگيختگي فيزيولوژيكي بااليي دارند ، خصوصا مردان ، مي

قلب آنها زياد است ، و تعرق زيادي دارند هايي كه ضربان  بيني كرد. زوج رضامندي زناشويي آنها را پيش

اند ولي انتظار تعارضات زناشويي را  خواه در تعامالت زناشويي و يا حتي هنگاميكه كامال خاموش و ساكت

سال رضايت از زندگي زناشـويي آنهـا بـه تـدريج      3دارند و يا از تحرك بيشتري برخوردارند ، طي مدت 

% اسـت . در  95االت فيزيولوژيكي و كاهش رضامندي زناشـويي يابد. ميزان همبستگي بين ح كاهش مي

تحقيقات بعدي اين محقق ، الگوهاي تعامل زناشويي كه با كـاهش رضـامندي زناشـويي در طـي زمـان      

ترين الگو ، الگويي است كـه شـوهران گوشـه     رابطه دارند مورد بررسي قرار گرفتند. آنها دريافتند مخرب

گويند. اين تحقيقـات                  مي 149»مخالفت ورزي«هستند، الگويي كه به آن  گيرند و فقط       گوش دهنده

كند و عواملي كه طالق  نشان داد كه زوال رضايتمندي زناشويي در طي زمان ، طالق را پيش بيني نمي

هـر دو   152گيري كناره و 151بودن، دفاعي  150كنند شامل، حاالت چهره زوجها بيني مي و جدايي  را پيش

                                                           
149 - Stone – Walling 
150 - Facial Expression 
151 - Defensive 
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باشد و  . خصوصيات و حاالت چهره شامل: تنفر زن ، ترس شوهر و لبخند تنفرانگيز زن و شوهر مياست

  دفاعي بودن شامل: انتفاد و شكايت بيش از حد زوجين ، مخالفت  و سرسختي شوهر است.

تقسيم كار خانه و سالمت رواني زنـان  « تتحت عنوان  1995 153تحقيقي كه توسط پينا و بنگستون     

صورت گرفت ، مشخص كرد، زناني كـه بـه طـور تمـام وقـت شـاغلند احتمـال        » ين بازنشستگيدر سن

بيشتري دارد از عدم حمايت شوهرانشان در انجام كارهاي خانه ناراضي باشند. هنچنـين تحقيقـات ايـن    

تر نشان داد هنگاميكه شوهرانشان بصورت مساوي در تقسيم  روي زوجين جوان 1993محققان در سال 

كننـد. ارتبـاط ميـان     خانگي با آنها شريك هستند، شـادكامي زناشـويي بـاالتري را تجربـه مـي      كارهاي

  تر كمتر بود. مشاركت شوهر در انجام كارهاي خانگي و شادكامي زناشويي ، ميان زنان سالخورده

  به بررسي ارتباط بين منبع كنترل و رضامندي زناشويي پرداختند.  1997 154كمپ و الورنس     

  ضيه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت:دو فر

دارد زوجيني كه داراي منبع كنتـرل مشـابهي هسـتند     اين فرضيه بيان مي 155فرضيه مشابهت: )1

  رضايت زناشويي بيشتري نسبت به زوجيني كه منبع كنترل آنها متفاوت است ، دارند.

نترل دروني را دارند كند زوجيني كه هر دو نفر منبع ك : چنين اظهار مي156فرضيه دروني بودن  )2

  شان در مقايسه با ساير زوجين بيشتر است. رضامندي زناشويي

                                                                                                                                                                             
152 - Wethdrawell 
153 - Pina – bengston 
154 - Camp – Lawrence 
155 - Simililarity  Hypothesis 
156 - Internality  Hypothesis 
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آمـده فرضـيه    هاي پژوهش فرضيه مشابهت مورد حمايت قرار نگرفت . شـواهد بدسـت   براساس يافته     

  دروني بودن را مورد تأييد قرار داد.

يني كه هر دو شاغل بودنـد مـورد   در پژوهشي رضايت از زندگي زناشويي را در زوج 1998 157ويلكي     

بررسي قرار داد . نتايج نشان داد ، تقسيم وظايف به ويژه ادراك عدالت دركارها در انجام كارها بر رضايت 

زناشويي زنان مؤثر است در حالي كه براي مردان عدالت در تقسيم درآمد بر رضـامندي زناشـويي تـأثير    

  دارد.

زاي زنـدگي بـر    انايي باالي همسر در مقابلـه بـا حـوادث اسـترس    نشان داد ، تو 1998 158ويسل -لو     

كيفيف روابط زناشويي زنان مؤثر است. زنان نياز دارند كه همسرشان آنها را از خطرات خارجي محافظت 

كند ، در حاليكه كيفيفت روابط زناشويي باال براي مردان وابسته به آن است كه بتوانـد از همسرشـان در   

  جي حمايت كنند.برابر خطرات خار

عدالتي نسبت بـه خـود در كـار و     در پژوهشي به بررسي ارتباط ادراك بي 1999 159وويدانف و دانلي     

ها با استرس و كيفيت زندگي زناشويي پرداختند . در ايـن   شغل درآمدزا ، وظايف خانگي و نگهداري بچه

ا و وظايف خانگي رابطه مثبـت بـا   ه عدالتي توسط زنان در نگهداري بچه زمينه مشخص شد كه ادراك بي

عدالتي توسط آنهـا در   استرس و ارتباط منفي با كيفيت زندگي زناشويي دارد. در مورد مردان ،ادراك بي

شان دارد. در واقـع   شغل و كار درآمدزا ارتباط مثبت با استرس و ارتباط منفي با كيفيت زندگي زناشويي

                                                           
157 - Wilkie 
158 - Lev – wiesel 
159 - Voydanoff – Donnelly 
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ايف فوق بر ارتباط بين زمان صرف شده براي اين وظايف با ادراك بي عدالتي توسط زنان و مردان در وظ

هـاي جنسـيتي غيـر     كيفيفت زندگي زناشويي و استرس مؤثر است . اين رابطه در مورد زنـان بـا نگـرش   

  تر بود. تر داشتند قوي هاي جنسيتي سنتي سنتي و مرداني كه نگرش

 –گيري در زمينه شغل  با تصميمماه گذشته  6زوج كه طي  61با پژوهش روي  1602000زون كويك     

روبرو بودند نشان داد كه ايدئولوژي نقشـهاي جنسـيتي و راهبردهـاي غيـر مسـتقيم نفـوذ و        161خانواده

گذاري با رضايتمندي زناشويي مرتبط اسـت . متغيرهـايي كـه بـا رضـامندي زناشـويي همبسـتگي         تأثير

گذاري وي  هاي نفوذ و تأثير جين و استراتژيداشتند بين زنان و مردان متفاوت بود. ايدئولوژي يكي از زو

  با رضامندي زناشويي طرف مقابل همبستگي نشان داد.

شـان راضـي    نشان داد ، مردان و زناني كه از زندگي زناشويي 1999 162تحقيق هين تيكا و همكاران     

ي كه يـك  برند و زوجين بيشتري نسبت به زوجين رضامند رنج مي 163نيستند از اختالالت ذهني عمومي

انـد بـه    ازدواج نامناسب دارند بيشتر از زوجين ناراضي از زنـدگي زناشـويي و افـرادي كـه ازدواج نكـرده     

  شوند. اختالالت ذهني عمومي مبتال مي

پرداختنـد   اي كه بررسي كيفيت زناشويي با رضايت جنسي مي در مطالعه 2000 164يانگ و همكاران     

  كيفيت رابطه زناشويي ارتباط دارد .نشان دادند. سطح رضايت جنسي با كل 

                                                           
160 - Zvonkovic 
161 - Work-family decision 
162 - Hintikka 
163 - General  health 
164 - Young et al 
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داد ، كيفيفت كلي رابطه زناشويي ، رضـايت   كه نشان مي 1979 165هاي فوق با مطالعات فرانك يافته     

  دهد . هماهنگ است. از رابطه جنسي را تحت تأثير قرار مي

شفتگي روابط بيني كننده آ نشان داد، پرهيز زنان از صميميت پيش 2000 166در يك پژوهش روبرتز     

باشد  زناشويي در مردان و رفتارهاي خصمانه شوهران مهمترين عامل در كيفيت زندگي زناشويي زنان مي

اي باشد كه پاسخگويي خصمانه شوهر باال باشد، اجتناب  . همچنين اگر چارچوب روابط زناشويي به گونه

  شد .اي براي زن داشته با تواند تأثير محافظت كننده شوهر از تعارض مي

گويد اگر چه كمك مردان در انجام وظايف خانگي افزايش پيدا كرده ، اما زنهـا   مي 2000 167كلتران     

پردازند وي در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد كه توازن  هنوز دو برابر مردان به انجام وظايف خانگي مي

  در زنان رابطه دارد.در انجام كارهاي خانگي با افسردگي كمتر و رضامندي زناشويي باالتر 

نشان داد، رضايت زن از تقسيم كارهاي خانگي و ارتقاي شغلي وي  2001 168مطالعه استيونز و كيگر     

هاي رضايتمندي زناشويي در زنـان هسـتند . بـراي مـردان نيـز رضـايت از        از مهمترين پيشگويي كننده

  باشد. ضامندي زناشويي ميتقسيم كار خانگي و ارتقاء شغلي همسر مهمترين پيشگويي كننده ر

در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه باالتر بودن ميزان  1375به نقل از ميرخشتي  169همستروم     

  تواند به اين علت باشد كه ازدواج براي مردان در   رضايت زناشويي مردان نسبت به زنان مي

                                                           
165 - Frank 
166 - robeyts 
167 - Coltran 
168 - stenens – kiger 
169 - Hemstrom 
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  كنند اين   عنوان يك كفيل عمل ميكند . آنها به  اغلب موارد مواضع مسلطي را در خانه ايجاد مي

ها در زنان است . نارضايتي كه در نتيجه حكمرانـي و   اين ساختار قدرت احتماال مسئول برخي نارضايتي

  شود. خشونت مردان و مشكالت مالي كه مردان مسئول آن هستند ، ايجاد مي

ساسـيت بيشـتري نسـبت بـه     گويد : از آنجائيكـه زنـان تعهـد و ح    به نقل از همان منبع مي 170فاين     

تواند  كنند و اين مي شان در زندگي مشترك دارند ، تالش بيشتري براي حفظ و نگهداري رابطه مي رابطه

  يكي از علل احتمالي باال بودن ميزان رضايت زناشويي مردان باشد.

جه دست يافت در بررسي تأثير تفكرات غير منطقي بر نارضايتي زناشويي به اين نتي 1373سلمانيان      

  كه ميزان نازضايتي زناشويي در زنان بيشتر از مردان است.

بررسي و مقايسه عوامل مؤثر بر رضامندي زناشويي در سه «در تحقيقي تحت عنوان  1374موسوي      

نشان داد كه عوامل اقتصادي ، اعتقادات مذهبي ، آداب و » گروه پزشكان، كارمندان، كارگران شهر تهران

اعي ، ارضاي عاطفي، ارضاي جنسي و تفاهم فكري زوجين بر رضامندي زناشويي نقش مؤثري سنن اجتم

  دارند.

بررسي رابطه برخي عوامل جمعيت شناختي با خشونت مـردان  «به  1376در تحقيقي شهني ييالق      

تغير آمده حاكي از آن است كه سه م پرداخت. نتايج به دست» نسبت به همسران خود در شهرستان اهواز

هاي خشونت جسمي  بيني كننده رضايت زن از زندگي زناشويي، تحصيالت مرد و طول مدت ازدواج پيش

                                                           
170 - Fine 
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مرد نسبت به همسرش است. در بين اين متغيرها رضايت زن از زنـدگي زناشـويي بيشـتري همبسـتگي     

  منفي را با خشونت مردان عليه زن دارد.

ررسي ميزان رضايت زناشويي زوجهايي كه با خانواده ب«با عنوان  1379در تحقيقي كه توسط مرادي      

نشان داده شد كه زن و شوهرهايي كه با خـانواده  » كنند و زوجهايي كه مستقل هستند اصلي زندگي مي

كنند در روابـط زناشـويي خـود از رضـايت كمتـري       اصلي (اعم از خانواده خود يا همسرشان) زندگي مي

  قلند برخوردار هستند.نسبت به گروه زن و شوهرهايي كه مست

مقايسه ويژگيهاي شخصيتي زنـان متاهـل   « با عنوان  1379در پژوهشي كه توسط حافظ شعر باف      

انجـام گرفـت، بـه ايـن     » دار شهرستان مشهد و ارتباط اين ويژگيها با رضايتمندي زناشويي شاغل و خانه

فـاوتي وجـود نـدارد و همچنـين بـين      دار ت نتيجه رسيد كه بين رضايتمندي زناشويي زنان شاغل و خانه

  دار ارتباط وجود دارد . ويژگيهاي شخصيتي و رضامندي زناشويي زنان شاغل و خانه

آموزش مهارتهاي ارتباطي به بانوان و بررسـي سـودمندي   «در پژوهش خود به بررسي  1379مرادي      

  شان داد،دورهآمده ن دست پرداخــت نتـايج به»آن برافزايش خشنودي زناشـويي آنــها

  آموزشي مهارتهاي ارتباطي اثري روي خشنودي زناشويي زنان ندارد 

رابطه بين نقش جنسـيتي و سـازگاري زناشـويي دانشـجويان     «در پژوهشي به بررسي 1379عليمحمدي 

پرداخت، نتايج نشان داد كه بين نقش جنسيتي مردانگي در مردان و سازگاري زناشـويي  » متأهل تهراني

منفي وجود دارد و همچنين بين مدت ازدواج و سازگاري زناشويي زوجين ، بين سازگاري  زوجين رابطه

زناشويي مردان و سازگاري زناشويي زنان، بين نگرش زنان به كار خـانگي و سـازگاري زناشـويي زنـان و     
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ابطـه  مردان و بين توافق در كارهاي خانگي و سازگاري زناشويي زنان ارتباط معنادار وجـود دارد. ولـي ر  

معناداري بين نقش جنسيتي زنانگي در زنان و سازگاري زناشويي زوجين و بين توافق بر كارهاي خانگي 

  و سازگاري زناشويي مردان ديده نشد.

منطقي و رضـايت   بررسي و مقايسه باورهاي غير« تحت عنوان  1380تختي در پژوهشي كه در سال      

و زير ديپلم ، ليسانس و باالتر انجام داد ، آشكار كرد بين  زناشويي زوجين شاغل با سطح تحصيلي ديپلم

دار وجود نداشت و بين رضايتمندي زناشويي زوجين و سطح  رضايت زناشويي زنان و مردان تفاوت معني

دار وجود ندارد، ولـي ارتبـاط بـين رضـامندي زناشـويي و باورهـاي منطقـي         تحصيالت آنان رابطه معني

  باشد.  دار مي معني

  ه خالص

در فصل دوم گفتيم كه پارسونز رضايت را بعنوان حالـت درونـي در مقابـل خوشـايندي كـه حالـت            

ظاهري دارد مطرح ميكند. وينچ و ديگران معتقدند كه رضايت زناشويي ،انطباق بين وضعيتي كه وجـود  

ـ        نظيـر و   يدارد و وضعيتي كه مورد انتظار اسـت ميباشـد . ازدواج ارتبـاطي اسـت كـه داراي تماميـت ب

باشد ، ارتباطي كه داراي ابعاد زيستي، عاطفي ، رواني اقتصادي و اجتماعي است در مورد  اي مي گسترده

اند كمتر دچار  است كه افرادي كه ازدواج كرده و در اين امر موفق بوده ازدواج و گزينش همسر ثابت شده

احسـاس مسـئوليت و ارضـاي جنسـي     گردند و شايد اين به دليل رضايت از زنـدگي ،   بيماري رواني مي

  است.
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ــ  3ــتشابه عاليـق و طـرز تفكـر     2ـ رشد عاطفي وفكري 1از مهمترين عوامل ازدواج موفق ميتوان      

ـ تشابه عالقه بـه  6ـ تشابه طرز فكر نسبت به امور جنسي 5ـ تشابه تحصيلي و طبقاتي 4تشابه مذهبي 

ـ تولد 10ـ ميزان تحصيالت 9ـ اخالق 8زن و شوهر ـ رابطه با خانواده 7زندگي و سرعت عمل در كارها 

  توان نام برد. و تعداد فرزندان را مي

توان كسب استقالل ، انس و آرامش ، حفظ عفت و مصونيت از گنـاه ، آرامـش و    از فوائد ازدواج مي     

اعي را نـام  تعادل اعصاب ، توليد و تكثير نسل ، تعاون در اطاعت و نيل به ثواب ، سالمت و امنيت اجتمـ 

  برد.

زن در زندگي امروز داراي حقوق و وظايفي است . همسري است مهربان و وفادار براي شوهر، مـادر       

  است براي ادارة زندگي. اس است براي فرزندان و مدير و كدبانوي خوبي شايسته

ه تعبيـر كتـاب   دادن دختر به كسي كه پاي بند به دين و فرائض الهي و عقايد حقه نيست و ب شوهر     

  خدا فاسق است جايز نيست.

ترين نيازهاي رواني هر انساني است و نزديكي احساسات براي هر دو جنس  نزديكي روحي از اساسي     

باشد . براي يـك مـورد ارتبـاط     چه نتايج آن هم متفاوت  مي اي برخوردار است ، اگر العاده از اهميت فوق

آورد و بـراي زن ، خشـنودي و احسـاس رضـايت ايجـاد       مغان ميپذيري را به ار روحي قوت قلب و شكل

كند . زوجهاي خوشبخت قادرند به توصيف دقيق خصوصيات همسران خود بپردازنـد. در واقـع آنهـا     مي

  انجامد.  شناسند و در ميان گذاشتن مشكالت به نزديكي و صميميت بيشتر مي يكديگر را خوب مي
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ي و مقدس و پاك باشد .ازدواج بايد بـراي اطاعـت از دسـتور حـق،     هدف از ازدواج بايد هدفي معنو     

  پيروي از روش انبيا و براي تأمين سعادت همسر و تربيت الهي و ملكوتي فرزندان صورت بگيرد.

تـرين معيـار در انتخـاب همسـر ايمـان و       بند به ارزشهاي ديني هسـتند، اساسـي   براي كسانيكه پاي     

ي ديگر در انتخاب همسر، اطمينان يافتن از اخالق خوب و شايسـته طـرف   تقواست.و از معيارهاي اساس

  مقابل است.

اسالم براي زن و شوهر حقوق واجب و مستحبي قرارداده كه الزم است رعايت كنند و مراقب باشند      

دهـد .   اين دستورات حيات بخش را زير پا نگذارند ، چون اين حقوق پاية اساسي خانواده را تشكيل مـي 

  كند. خير و سعادت ، لذت و آرامش ، قوام و بقاي زندگي داخلي را تأمين مي

اي برتـر و واالتـر از پيونـد     دانـد كـه رابطـه    قرآن كريم اساس رابطة زناشويي را مودت و رحمت مـي      

گيـرد ،   جويانه است. بنياني كه براساس مودت و رحمت شكل مـي  گيري اقتصادي و سود شهواني يا بهره

اي كه در آن  سيار پرخيز و بركتي نه تنها براي زن و شوهر و فرزندان بلكه براي جامعه دارد . جامعهآثار ب

ريختگي و نابساماني است، عاقبت روشني ندارد و ديـر يـا زود از هـم خواهـد      نهاد خانواده گرفتار به هم

  توان به اهميت تحكيم بنيان خانواده پي برد. پاشيد. از اين جا مي

باشـند و   واده سازماني است كه كليه اعضاي آن داراي حقـوق و حـدود اختيـارات مشـخص مـي     خان     

همچنين حرمت و حفظ شئون خانوادگي در گرو رعايت حقوق متقابل اسـت.اين حـريم ابتـدا از سـوي     

اعضاي خانواده و سپس از ناحية ديگران بايد كامال حفظ شده و امنيت زندگي تأمين شـود. نـه ديگـران    
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ه خود اجازه تجاوز به حريم خانوادگي كسي را بدهند و نه اعضاي خانواده بايـد حـريم خـود را در    بايد ب

  رابطه با ديگران بردارند.

توان به سه تيپ تقسيم نمـود .   ها را از حيث كيفيت روابط دروني و ميزان استحكام آنها، مي خانواده     

  واده متكامل .الف ـ خانواده متزلزل ب ـ خانواده متعادل ج ـ خان

باشـند . نگـرش و عـدم     طالق يكي از بحرانهاي مهم زندگي است و عوامل زيادي در آن دخيل مـي      

كنند ، داشتن فرهنگهـاي مختلـف ، مخالفـت والـدين بـا       شناسايي كامل دو فردي كه با هم ازدواج مي

م رعايت اصول و موازين ازدواج يابد و عد انتخاب همسر و مداخالت آنها كه مسلما بعد از ازدواج ادامه مي

تواند نداشتن توافق اخالقي ، اعتياد ، بيكـاري   از عوامل اصلي هستند . از مهمترين علل طالق باز هم مي

  ، نداشتن اوالد و عقيم بودن زن يامرد ، فقر مالي و فرهنگي و غيره .

مانـده   كـه افـراد عقـب   شـود   سنجند و باعث مي هوش آن چيزي است كه آزمونهاي هوش آن را مي     

ذهني را از افراد طبيعي و باهوش متمايز كند پس هوش توانايي و استعداد كافي براي يـادگيري و درك  

برداري از تجربيـات گذشـته ، بكـاربردن قضـاوت و اسـتدالل       امور و هماهنگي و سازش با محيط و بهره

  حل منطقي در مواجه شدن با مشكالت است . صحيح و پيدا كردن راه

چارلز اسپيرمن معتقد بود كه هوش يك عامل كلي است كه در كنار اين عامل كلـي ، يـك سلسـله         

عوامل يا استعدادهاي اختصاصي نيز وجود دارد . ليكن همة اين استعدادها با يكديگر و با هوش كلي بـه  

  نحوي در ارتباط هستند.
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ارتبـاط داد ، يكـي رابطـة هـوش بـا سـرعت       توان از دو نظر بررسي كرد و با هـوش   يادگيري را مي     

دهند كه هـوش بـا    يادگيري و ديگر ارتباط هوش با سطح پيچيدگي يادگيري است . آزمايشها نشان مي

  هر دو جنبه يادگيري ارتباط نسبتا نزديكي دارد .

دهند كه ميان هوش و موفقيت در تحصيل همبستگي بـااليي وجـود دارد . مگـر     پژوهشها نشان مي     

نكه عواملي مانند انگيزش كم براي يـادگيري ، افسـردگي روحـي ، اخـتالل شخصـيت يـا ناراحتيهـاي        آ

دهند  آموزان خلل بوجود آورند . پژوهشها نشان مي خانوادگي در كار يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش

فقيتهـاي  بـرد . هـوش بـا مو    كه هوش بيشتر ، احتمال موفقيت در مسابقه ورودي دانشگاهها را باال مـي 

  اجتماعي و فردي ارتباط مستقيم دارد ، اما عموميت ندارد .

دهند كه هم نقش محيط و هـم نقـش وراثـت در تشـكيل هـوش       پژوهشهاي انجام گرفته نشان مي     

بسيار مهم است . بطوري كه توجه به تأثير يكي از اين دو بدون در نظر گرفتن نقش ديگري را بايد  دور 

   از واقعيت دانست .

كرد به سه دسته : هوش اجتماعي ، هوش انضـمامي و  هـوش انتزاعـي     ثرندايك هوش را از نظر كار     

كرد . هوش اجتماعي به نظر او آن قسمت از هوش اسـت كـه بـه درك روابـط بـين افـراد و        تقسيم مي

وم قوم و پردازد . اين هوش ويژگيهاي مؤسسات و نهادهاي اجتماعي و آداب و رس گروههاي اجتماعي مي

دهد . هـوش انضـمامي بـه نوبـة      اي و همچنين قوانين حقوقي . جزايي را زير پوشش خود قرار مي قبيله

شود . اين هوش به كـاربرد وسـائل و ابـزار در زنـدگي      هاي مادي فعال مي خود در رابطه با اشيا و پديده
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گيرد . هوش انتزاعي به ما اجازه  يبنديشان به عهده م پردازد و تشخيص انتزاعي آنها و يا طبقه روزمره مي

  دهد كه نهادها و زبان عالمتي را بكار بگيريم و به كمك آنها به تفكر و استدالل بپردازيم . مي

گيرد و هوش سياسي توانايي كلـي ادراك   بنظر كتل هوش متبلور تماميت دانش هر فرد را دربر مي     

دهد. هوش متبلور برآمده از محيط و يادگيريهاسـت   ن ميها را در او نشا رابطه يا كشف رابطه بين پديده

دهد.كبل معتقد است كه  در صورتي كه هوش سيال وابسته به وراثت است و توان بالقوه فرد را نشان مي

هوش متبلور را با آزمونهاي متفـاوت هـوش از حملـه اسـتانفورد،بينه، آزمونهـاي پيشـرفت تحصـيلي و        

گيري كرد. در صورتي كه براي سنجش هوش سيال  توان اندازه وبي ميآزمونهاي اطالعات و معلومات بخ

  بايست حتما از آزمونهاي بري از فرهنگ كمك گرفته شود. مي

توان به كاركرد هوش آنهـا پـي    هاي كودكان مي برونر معتقد است كه از راه تجربه و تحليل بازنمايي     

  كند. م فعاليتهاي روزمره پيشنهاد ميبرد و به همين منظور مشاهده دقيق آنها را به هنگا

  است. همچنين تحقيقاتي در زمينه رضايتمندي زناشويي در داخل و خارج كشور صورت گرفته     

دهـد در ازدواجهـايي كـه     نشـان مـي   1375اسد  به نقل از بني 1983لتيل و بوركس  مطالعات گري     

ترند . حـال آنكـه حـداكثر رضـامندي در ميـان       يگيرند، زنان ناراض بيشترين وظايف را زنان به عهده مي

  گيرد. زوجهايي است كه تقسيم وظايفبه تساوي بين زن و شوهر انجام مي

نشان داد زن و شوهرهايي كه توانـايي   1367به نقل از وكيلي  1983نتايج تحقيق ويگين و مودي 

  تر هستند. راضيدرك وپذيرش افكار و احساسات يكديگر را داشته باشند در زندگي زناشويي 
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عواملي كه با رضامندي زناشويي در زوجيني كه هر دو شاغل هسـتند را   1988در يك پژوهش ري      

مورد بررسي قرار داد. در مورد زنان رضامندي زناشويي ارتباط نزديكي با رضامندي شغلي داشـت بـراي   

نشـان داد. مـردان در ايـن    مردان رضامندي زناشويي بادرگيري همسر با حرفه شوهر همبستگي بـااليي  

گيـري بـاالتري را    تري را نسبت به نقشهاي جنسيتي و قـدرت تصـميم   گيري نسبتا سنتي پژوهش جهت

  نشان دادند.

در بررسي تاثير تفكرات غير منطقي به نارضايتي زناشويي به اين نتيجه رسـيد كـه    1373سلمانيان     

  است.ميزان نارضايتي زناشويي در زنان بيشتر از مردان 
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  فصل سوم

  فرايند روش شناختي بررسي تجربي موضوع

  

شود و سپس اطالعاتي دربـارة   در اين فصل ابتدا مطالبي را دربارة انتخاب نمونه و لزوم آن مطرح مي

شود. سپس ابزار پژوهش  مونه منتخب ارائه ميگيري و حجم ويژگيهاي ن جامعة مورد بررسي، روش نمونه

شـود. در ادامـه همـين فصـل روش      گذاري آن داده مـي  معرفي و توضيحات مربوط به شيوة اجرا و نمره

هاي بدست آمـده از اجـراي    اجراي پژوهش و توضيحاتي دربارة طرح پژوهش و شيوة تحليل آماري داده

  گيرد. پژوهش مورد بررسي قرار مي

  

  نمونه انتخاب  -1

تك افراد جامعه آماري امكان  از آنجا كه دراجراي پژوهش امكان مطالعه و اجراي آزمون در مورد تك

پذير نيست لذا ناگزير از انتخاب نمونه هستيم كه معرف جامعة مـورد بررسـي باشـد. بنـابراين بايـد در      

ي جامعـه آمـاري را داشـته    انتخاب نمونه دقت الزم را بعمل آوريم كه نمونه انتخاب شده تمام ويژگيهـا 

  باشد.
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گيري است كه در ايـن رابطـه بايـد نماينـدة      ترين مسئله نمونه انتخاب واقعي نمونه احتماالً از عمده 

  واقعي بودن نمونه و تصادفي بودن آن مورد توجه قرار گيرد.

ه نفـر آزمـودني كـ    60جامعة مورد بررسي:جامعة مورد بررسي در اين پـژوهش عبارتسـت  از،   -1-1

  زوج).30باشند( بصورت زوج مي

گيري در دسترس اسـت. نمونـه در    گيري در اين پژوهش ، نمونه گيري :روش نمونه روش نمونه-2-1

گيـري   دسترس گروهي از اعضاي يك جامعه هستند كه انتخـاب آنهـا فقـط بخـاطر سـهولت در نمونـه      

  است. بوده

نفر آزمودني)  60زوج ( 30در برگيرنده نمونه منتخب : حجم نمونه انتخاب شده در اين تحقيق -3-1

باشد كه ويژگيهاي نمونه انتخاب شده در اين پژوهش عبارت بودند از : زوجهايي كه سـن آنهـا بـين     مي

  باشد. سال بوده و ميزان تحصيالت آنها از ششم ابتدايي تا فوق ليسانس مي45-15

  ابزار و روش اجراي پژوهش  -2

جش درايــن پــژوهش عبارتنــد از : پرسشــنامه رضـــايت     ابــزار پــژهش : ابزارهــاي ســن     -1-1

  ). RAIVEN )و ماتريسهاي پيشرونده ريون( ENRICHزناشويي(

  .  ENRICHآزمون رضايتمندي زناشويي -1-2

مورد بررسي  1380نامه كارشناسي ارشد  كه اين آزمون با استفاده از توضيحات محبوبه ذوالفقار پايان

  گيرد. قرار مي



  

 

     ��ر�� ار���ط ���ن ر���� ز��	�� و ه	ش ه���ان
                                ١٣٨     

سـاخته شـد. ايـن پرسشـنامه بـراي ارزيـابي        1989 171ولسون، فورنير و دراكمناين آزمون توسط ا

رود.  رابطـه زناشـويي بكـار مـي      172هاي قـوت و پربارسـازي   زا يا شناسايي زمينه هاي بالقوه مشكل زمينه

اولسون از اين پرسشنامه براي بررسي رضايت زناشويي استفاده نموده و معتقد است كه اين مقيـاس بـه   

شـود و همچنـين در ايـن خصـوص بـه       دهد مربوط مـي  ه در طول دوره حيات آدمي رخ ميتغييراتي ك

آيد حساس است. هر يك از موضـوعات ايـن پرسشـنامه در ارتبـاط      تغييراتي كه در خانواده به وجود مي

تواند مشكالت بالقوه  ها در درون يك رابطه زناشويي مي هاي مهم است. ارزيابي اين زمينه بايكي از زمينه

هاي نيرومندي و تقويت آنها را مشخص نمايد. اين ابزار همچنين  تواند زمينه زوجها را توصيف كند يا مي

تواند به عنوان يك ابزار تشخيص براي زوجهايي كه در جستجوي مشاوره زناشويي و به دنبال تقويت  مي

تبر در تحقيقات متعـددي  رابطه زناشويي شان هستند،استفاده شود. به عالوه اين پرسشنامه يك ابزار مع

  براي بررسي رضايتمندي زناشويي مورد استفاده قرار گرفته است.

است كه بـه   مقياس تشكيل شده 12سؤال بسته و  115از    ENRICHپرسشنامه رضايت زناشويي

 5سؤال است. پاسـخ بـه سـؤاالت بصـورت     10سؤال دارد، بقيه مقياسها شامل  5جز مقياس اول آن كه 

  كامالً مخالف) است. -مخالف -نه موافق و نه مخالف -موافق –الً موافق گزينهĤي (كام

  است.  مقياس اين پرسشنامه به شرح زير توصيف شده 12

                                                           
١٧١
 - Davidh .olson, David G.fournier and joan M.Druckman 
١٧٢
 - Enrichment 
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: اين مقياس تمايل شـخص بـراي پاسـخ متعـارف بـه سـؤاالت پرسشـنامه را         173پاسخ قراردادي -1

  كند. گيري مي اندازه

جنبـة رابطـه زناشـويي را كـه در زيـر       10ق بـا  : اين مقياس رضايت و انظبـا 174رضايت زناشويي -2

    كند. گيري مي است،اندازه آمده

: اين مقياس درك شخص را از همسرش با توجه بـه رفتارهـا ويژگيهـا و     175موضوعات شخصيتي -3

كند. نمره بـاال نشـان دهنـده     شود ارزيابي مي سطح رضايت يا عدم آن ، كه مربوط به اين موضوعات مي

پذيرش يا فقدان راحتي بـا شخصـيت و رفتـار همسـر و نمـره پـائين نشـان دهنـده         يك سطح پائين از 

  سازگاري با همسر و رضايت از شخصيت همسر است.

: اين مقياس به احساسات ، اعتقادات و نگرشـهاي شـخص، نسـبت بـه نقـش      176ارتباط زناشويي -4

آگاهي زن و شوهر و رضايت از شود. نمره پائين نشان دهنده  ارتباط در تداوم روابط وزناشوئي مربوط مي

  سطح و نوع ارتباط در روابطشان و نمره باال نشان دهنده فقدان رضايت در ارتباطشان است.

: اين مقياس نگرشها،احساسات و اعتقادات شخصي همسر را دربه وجود آوردن يـا  177حل تعارض -5

بحـث تمركـز دارنـد، نمـره      كند. موضوعها برروي روشهايي براي خاتمه دادن به حل تعارض ارزيابي مي

                                                           
١٧٣
 - Convetionality 
١٧٤
 - Marital Satisfaction 
١٧٥
 - Personality issue 
١٧٦
 - Marital Communication 
١٧٧
 - Conflict resolution 
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گرايانه دربارة تعارضهاي اجتماعي در روابط زناشويي اسـت. نمـره بـاال     پايين نشان دهندة نگرشهاي واقع

  شوند. نشان دهندة عدم رضايت از روشي است كه تعارضات حل مي

: اين مقياس روي عالئق و نگرشهاي مربوط به روش اقتصـادي و مسـائلي كـه در    178نظارت مالي -6

شوند تمركز دارد. نمره پائين نشان دهندة رضايت از اداره مالي و نگرش واقع  وابط زن و شوهر اداره مير

بينانه نسبت به موضوعات مالي و نمره باال نشان دهندة نگرانيهاي مختلف در زمينه اداره مالي در روابط 

  زناشويي است.

ت شخصـي هـر زوج رابـراي گذرانـدن     : اين مقياس ترجيحا179فعاليتهاي مربوط به اوقات فراغت -7

پذيري و توافـق دربـاره اسـتفاده از     كند. نمره پائين نشان دهندة انطباق،انعطاف اوقات فراغت ارزيابي مي

زمانهاي فعال اوقات فراغت است و نمره باال نشان دهندة نارضـايتي از اينكـه چگونـه اوقـات فراغـت در      

  د.گير روابط زن و شوهر مورد استفاده قرار مي

: اين طبقة احساسات و نگرانيهاي شخصي را درباره روابط جنسي و عـاطفي بـا    180روابط جنسي -8

كند. آيتمها منعكس كننده رضايت از ابراز عواطف و ميزان احساس راحتي در بحثهاي  همسر ارزيابي مي

عواطـف و  مربوط به موضوعهاي جنسي و آميزش جنسي است . نمره پائين نشان دهنده رضايت از ابراز 

نگرش مثبت دربارة نقش مسائل جنسي در ازدواج و يا عدم توافق دربارة تصميمات مربوط به جلوگيري 

  از حاملگي است.

                                                           
١٧٨
 - Financiad management 

١٧٩
 - Pleasure activities 
١٨٠
 - Sexual – relationship 



  

 

     ��ر�� ار���ط ���ن ر���� ز��	�� و ه	ش ه���ان
                                ١٤١     

: اين مقياس نگرشها و احساسات شخصي را دربارة داشـتن بچـه و توافـق روي    181ها ازدواج و بچه -9

هاسـت و   ر مورد بچه داشتن و تعداد بچـه كند . نمرة پائين نشان دهندة توافق د ها ارزيابي مي تعداد بچه

بينند ورضايت از نحوه  ها از روابط زناشويي مي گرايانه از تاثيري كه بچه همچنين نشان دهندة درك واقع

مشخص شدن نقشها ومسئوليتهاي والديني است .نمره بـاال نشـان دهنـدة عـدم رضـايت از تصـميمات       

  دهند. خانواده      ترجيح ميهايي كه  مربوط به بچه داشتن و يا تعداد بچه

: اين مقياس به ارزيابي احساسات و عالئق مربوط به روابط با خويشاوندان، 182بستگان و دوستان -10

پردازد. آيتمها نشان دهنـدة نگـرش دوسـتان و بسـتگان نسـبت بـه ازدواج و        اقوام همسر و دوستان مي

ست . نمـرة پـائين نشـان دهنـدة سـازگاري      انتظارات مربوط به ميزان صرف وقت با دوستان و بستگان ا

  هايي از تعارض دارد. باشد و داللت بر وجود زمينه روابط خانواده و دوستان مي

: اين مقياس نگرشها، احساسات .و اعتقـادات شخصـي را   183نقشهاي مربوط به برابري زن و مرد -11

  دة ارزشهاي برابرگرايانه است.كند. نمرة پائين نشان دهن هاي مختلف زناشويي ارزيابي مي دربارة نقش

: اين مقياس نگرشها، احساسات و عالئق شـخص را دربـارة اعتقـادات و     184گيري عقيدتي جهت -12

كند. نمرة پائين نشان دهندة اين ديدگاه است كه مـذهب   اعمال مذهبي در زندگي زناشويي ارزيابي مي

                                                           
١٨١
 - Mariage and children 
١٨٢
 - Family and friends 
١٨٣
 - Ehalitarian roles 
١٨٤
 - Religious Orientaion 
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اهميـت دانسـتن مـذهب در     دهنـدة  بـي   يك بخش بيش از اندازه مهم در ازدواج است و نمرة باال نشان

  ازدواج است.

 ENRICHبررسي اعتبار و روايي پرسشنامه رضايت زناشويي

گـزارش   92/0ضريب اعتبار اين پرسشنامه را بـا روش ضـريب آلفـا،    1989اولسون، فورنير و دراكمن

  اند. كرده

،  و با مقياسـهاي   60/0تا  41/0هاي رضايت خانوادگي از  ضريب همبستگي اين پرسشنامه  با مقياس

آن اسـت . كليـه خـرده مقياسـهاي      185اسـت كـه نشـانه روايـي سـازة      41/0تا  32/0رضايت زندگي از 

دهـد كـه ايـن     كنـد و ايـن نشـان مـي     زوجهاي راضي و ناراضي را متمـايز مـي   ENRICHپرسشنامه 

  خوبي برخوردار است. 186پرسشنامه از روايي مالك

ررسـي تفكـرات غيـر منطقـي براسـاس رويكـرد شـناختي        ب«سليمانيان در پژوهشي تحـت عنـوان    

گويد: بـراي اسـتفادة پرسشـنامه در     در ارتباط با اعتبار و روايي اين پرسشنامه مي» برنارضايتي زناشويي

شناسـي رسـيد و    پژوهش ابتدا پرسشنامه ترجمه شد، پس از ترجمه سؤاالت به رؤيت متخصصـين روان 

  فت.روايي محتواي آن مورد تأييد قرار گر

نفري اجرا گرديد و ضريب اعتبار آن از طريق آلفا محاسبه  11در مرحلة بعد پرسشنامه بر روي گروه 

  بدست آمد. 92/0شد كه 

                                                           
١٨٥
 - Coynstruct validity 
١٨٦
 - Criterion validity 
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هـا   سؤال) كه موجب خستگي بيش از حد آزمودني 115هاي پرسشنامه ( با توجه به زياد بودن سؤال

ن منظـور ابتـدا همبسـتگي هـر يـك از      شد، تصميم گرفته شد فرم كوتاهي از آن تهيه شود. براي اي مي

سؤال كه از همبسـتگي   47سؤاالت با كل پرسشنامه از طريق ضريب همبستگي محاسبه گرديد. سپس 

هاي مختلـف پرسشـنامه    نسبتاً بااليي برخوردار بودند انتخاب شدند. اين انتخاب بطور مساوي از مقياس

سـؤالي   47د كه مجدداً ضريب اعتبار فرم سؤال انتخاب ش 47صورت گرفت. و بدين ترتيب در مجموعه 

  بدست آمد. 95/0نفري با استفاده از ضريب آلفا محاسبه گرديد. كه ضريب اعتبار  11بر روي يك گروه 

اسـتفاده گرديـده اسـت و      ENRICHسـؤالي رضـايتمندي زناشـويي    47در اين پژوهش از فـرم   

ها  هاي مربوط به اوقات فراغت ، ازدواج بچه تمقياسهاي ارتباط زناشويي، حل تعارض، نظارت مالي، فعالي

  اند و بستگان و دوستان مورد بررسي قرار گرفته

  

 ENRICHگذاري پرسشنامه رضايتمندي زناشويي شيوه نمره 3-2

است كه به هر گزينه آن از يك تـا پـنج امتيـاز     اي در نظر گرفته شده گزينه پرسشنامه به صورت پنج

  سؤال مي باشد. 47داراي  شود.در ضمن اين تست داده مي

  نشانگر نارضايتي شديد همسران از روابط زناشويي است. 30هاي كمتراز  نمره •

  نشانگر عدم رضايت روابط زناشويي همسران است. 40تا  30هاي بين  نمره •

  نشانگر رضايت نسبي و متوسط از روابط زناشويي همسران است. 60تا 40هاي بين  نمره •

  نشانگر رضايت زياد همسران از روابط زناشويي است. 70تا  60هاي بين  نمره •
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  العاده از روابط زناشويي بين همسران است.. نشانگر رضايت فوق 70هاي باالتر از  نمره •
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 Raivenآزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون 4-2

ن سـاله تـا بزرگسـاال    5گيري هوش افراد در همة سطوح توانايي ، از كودكـان   اين آزمون براي اندازه

سرآمد بكار ميرود. سؤالهاي مطرح شده در ماتريسها همه از يك نوعند و همگي شـامل تـوالي الگوهـاي    

اند و آزمودني بايد هريك از نمودارهـا   اشكال يا نمودارهايي هستند كه براساس منطق خاص تنظيم شده

اسـت كـه    م آنرا با انتخاب يك شكل از بين چند شكل كامل كند. يافتن پاسخ درست هر سؤال مسـتلز 

است ، در مـورد سـؤالهاي    اي را كه كشف كرده آزمودني رابطة بين اجزاي نمودارها را كشف كند و قاعده

گيـري توانـايي سـيال     ترين مقياس براي انـدازه  ديگر بكار ببندد. سؤالهاي مطرح شده در آزمون مناسب

انايي سيال ويك عامل خاص كه توان بر حسب تو است . در حقيقت همة واريانس ماتريسهاي ريون را مي

  به شكل هر ماتريس مربوط است تبيين كرد.

  

 Raivenگذاري ماتريسهاي پيشرونده ريون  شيوه نمره 5-2

است كه به هر سؤال آن كه  ج)در نظر گرفته شده-د-ت-ب-سؤالي سريهاي(آ 60اين تست به صورت 

باشـد. بـا    نمـرات خـام آزمـودني مـي    شود. مجموع نمرات،  آزمودني درست پاسخ دهد يك نمره داده مي

شـود. براسـاس نمـرة     استفاده از جدول نمرات ، نمرات خام را به نمرات طراز شده هوشبهر تبـديل مـي  

  بندي زير را در مورد هوش افراد ارائه كرد. توان طبقه هوشبهر مي

  حدود نابغه               يا بيشتر       149

  بسيار ممتاز             148-125
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  متوسط          124-113

  كودن (پائين تر از متوسط)          112-89

  عقب مانده مرزي             88-78

  عقب مانده              76-65

  يا كمتر           عقب مانده64

                                                    

  روش اجراي پژوهش  6-2

گيـري در   ده از روش نمونـه آوري اطالعـات در راسـتاي موضـوع پـژوهش بـا اسـتفا       بمنظور جمع    

آزمودني پرسشنامه رضايت زناشويي و تست ريون در اختيار آنان قرار داده شد و از آنان  60دسترس به 

  خواسته شد كه صادقانه به اين دو تست پاسخ دهند و در انجام تحقيق با محقق همكاري نمايند.

  طرح پژوهش و روشهاي آماري -3

رح پژوهش از نوع پس رويدادي است ، زيرا وقوع رو يدادهايي در معرفي طرحهاي پژوهش : ط -1-1

است و محقـق بـدون دسـتكاري متغيـر      گذشته موجب بوجود آمدن متغيرهاي مورد بحث پژوهش شده

مستقل يا پيش بيني كننده كه در اين پژوهش رضايتمندي است و به شناسايي وجـود يـا عـدم وجـود     

  پردازد. كه در اين پژوهش هوش است ميارتباط آن با متغير پيش بيني شونده 

ها : بمنظور تحليل آماري ، نمرات خـام بدسـت آمـده از     روشهاي آماري و تحليل داده  -2-1

پرسشنامه رضايت زناشويي براي سنجش رضايت زناشويي و تست ريـون بـراي سـنجش هـوش، جهـت      
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و بـين رضـايت زناشـويي و    بررسي فرضيه تحقيق مبني براينكه بين رضايت زناشويي و هوش در مردان 

هوش در زنان رابطه معناداري وجود دارد، از ضريب همبستگي پيرسـون اسـتفاده كـرديم. ايـن ضـريب      

كند. براي بدسـت آوردن اطالعـات بيشـتر دربـارة      همبستگي جهت و شدت بين دو متغير را تعيين مي

ا توجه به فرمول آن محاسبه همبستگي ميان دو متغير مورد نظر، ضريب همبستگي براي مردان و زنان ب

آمده ، درجه آزادي آن حساب شد و با مراجعه  شد و براي آزمون معنادار بودن ضريب همبستگي بدست

را تفسير كرديم.همچنين جهت بررسي ادامه فرضيه تحقيق مبني بر تفاوت معنـادار بـودن    به جدول آن

اسـتورنت دو گـروه    tدان و زنان از آزمونرضايت زناشويي مردان و زنان و تفاوت معنادار بودن هوش مر

مستقل استفاده كرديم . براي بدست آوردن اطالعات بيشتر دربارة تفاوت ميـان دو متغيـر مـورد نظـر،     

مقايسه ميانگين هاي دو گروه مستقل براي مردان و زنان با توجه به فرمـول آن محاسـبه شـد و درجـه     

  تفسير كرديم. آزادي آن حساب شد و با مراجعه به جدول آن را

  

  خالصه

انـد بصـورت    زوج) بـوده  30نفـر آزمـودني كـه بصـورت (     60در اين پژوهش جامعـة مـورد بررسـي    

سال بـوده و ميـزان    15-45گيري در دسترس از آنها تست گرفته شد. كه اين زوجها بين سنين    نمونه

شـد   ن سـنجش بكـار بـرده    باشد. ابزارهايي كه در اي تحصيالتشان بين ششم ابتدايي تا فوق ليسانس مي

  است. تست رضايت زناشويي و ماتريسهاي پيشرونده ريون بوده
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  فصل چهارم

  ارائه و تحليل نتايج كمي

  

با توجه به موضوع پژوهش كه عبارت است از : بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش در بـين  

هـاي توصـيفي حاصـل از اجـراي پرسشـنامه رضـايت زناشـويي و         ايـن فصـل، ابتـدا يافتـه     همسران، از

شود. سپس به آزمون فرضيه و تحليل و تفسير نتايج، در چارچوب فرضيه مي  هاي ريون ارائه مي ماتريس

  پردازيم. 

  هاي توصيفي  يافته -1

زوج از  30ي ريـون بوسـيله   ها اطالعات بدست آمده از اجراي پرسشنامه رضايت زناشويي و ماتريس 

  نشان داده شده است.  4-1ها بودند، در جدول  آزمودني

  هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان يافته 4-1جدول 

  حداكثر نمره  حداقل نمره  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  متغير

  رضايت زناشويي 
30  

43/53  63/7  31  65  

  136  88  86/10  93/117  هوش 

  

  هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي وهوش زنان يافته 4-2جدول 

  حداكثر نمره  حداقل نمره  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  متغير

  رضايت زناشويي 
30  

33/52  60/7  36  65  

  127  83  34/10  13/116  هوش 
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بـود. حـداكثر نمـره     30سن آنها  سال قرار داشتند و ميانگين 45تا  15ها در گروه سني  آزمودني       

بود حداكثر نمره طـراز شـده    31و حداقل آن  65طراز شده در پرسشنامه رضايت زناشويي براي مردان 

  بود.  36و حداقل آن  65در پرسشنامه رضايت زناشويي براي زنان 

و حداقل  127بود. حداكثر هوشبهر براي زنان  88و حداقل آن  136حداكثر هوشبهر براي مردان        

  بود.  83آن 

ها بودنـد.   زوج از آزمودني 30اطالعات بدست آمده از اجراي پرسشنامه رضايت زناشويي به وسيله        

  نشان داده شده است.  4-3در جدول 

  

  هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي مردان و زنان يافته 4- 3جدول 

  تفاوت انحراف استاندارد   راف استانداردانح  تفاوت ميانگين   ميانگين  تعداد  هاي آماري شاخص

  رضايت زناشويي مردان 
30  

43/53  
10/1  

63/7  
03/0  

  60/7  33/52  رضايت زناشويي زنان 
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  هاي توصيفي نمرات هوش مردان و زنان يافته 4-4جدول 

  تفاوت انحراف استاندارد   انحراف استاندارد  تفاوت ميانگين   ميانگين  تعداد  هاي آماري شاخص

  هوش مردان 
30  

93/117  
80/1  

86/10  
52/0  

  34/10  13/116  هوش زنان 
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  ميانگين نمرات رضايت زناشويي مردان و زنان 4- 2نمودار 
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  ها  هاي مربوط به تحليل نتايج در چارچوب فرضيه يافته -2

  آزمون فرضيه يك، بين رضايت زناشوئي مردان و هوش آنها رابطه معناداري وجود دارد.        

0:0: 10 ≠= rHrH  

 4-5ي آزمودن اين فرضيه از روش همبستگي پيرسون استفاده شده و نتايج بدست آمـده در جـدول   برا

  نشان داده شده است. 

  

  ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي وهوش مردان 4-5جدول 

  درجه آزادي  ضريب تعيين  ضريب همبستگي  متغيرها

  28  5041/0  071/0  رضايت زناشويي و هوش 

  

  دوم، بين رضايت زناشوئي زنان و هوش آنها رابطه معناداري وجود دارد.  آزمون فرضيه       

0:0: 10 ≠= rHrH  
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نمودار 3-4 ميانگين نمرات هوش مردان و زنان
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براي آزمودن اين فرضيه از روش همبستگي پيرسون استفاده شده و نتايج بدست آمده در جـدول         

  نشان داده شده است.  6-4

  

  ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي وهوش زنان 4- 6جدول 

  درجه آزادي  ضريب تعيين  ضريب همبستگي  تغيرهام

  28  3481/0  059/0  رضايت زناشويي و هوش 

  

شود كه  براي مردان است معلوم مي 071/0با توجه به اينكه مقدار ضريب همبستگي بدست آمده        

شويي اي بين رضايت زناشويي و هوش وجود ندارد . فرض صفر گوياي اين است كه بين رضايت زنا رابطه

و هوش رابطه معناداري وجود ندارد. بنابراين براي يافتن اعتبار درجه همبستگي بدست آمـده يـا بـراي    

  كنيم.  آزمون معنادار بودن ضريب همبستگي حاصل درجة آزادي آن را محاسبه مي

چون ضـريب همبسـتگي    .463/0برابر است با  α=%1بينيم كه در سطح  با مراجعه به جدول مي       

% 99% كوچكتر است، بنابراين در سـطح  1از عددهاي مبين جدول، در سطح  071/0بدست آمده يعني 

  گيرد.  اطمينان، فرض صفر مورد قبول قرار مي

شـود كـه    براي زنان است معلوم مي 059/0با توجه به اينكه مقدار ضريب همبستگي بدست آمده        

ويي و هوش وجود ندارد. فرض صفر گوياي اين است كه بين رضايت زناشويي اي بين رضايت زناش رابطه

و هوش رابطه معناداري وجود ندارد. بنابراين براي يافتن اعتبار درجة همبستگي بدست آمـده يـا بـراي    

  كنيم.  آزمون معنادار بودن ضريب همبستگي حاصل، درجه آزادي آن را محاسبه مي

م عبارتست از : بين رضايت زناشويي مـردان و زنـان تفـاوت معنـاداري     در اين پژوهش فرضيه سو       

  وجود دارد. 

0:0: 211210 ≠= −− tt tHtH  

 4-7استودنت دو گروه مستقل استفاده كرديم و نتـايج را در جـدول    tبراي آزمون اين فرضيه از آزمون 

  ارائه نموده ايم. 
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  دان و زنانمستقل براي رضايت زناشويي مر tنتايج آزمون  4- 7جدول 

  احتمال خطا  بt  درجه آزادي  مtنمره   متغيرها

  P= 01/0  571/2  58  79/0  رضايت زناشوئي مردان و زنان 

% اطمينان كوچكتر است بنابراين فرضيه صفر و فرض 99بحراني در سطح  tمشاهده شده از tچون        

ان اين پژوهش تفاوت معناداري شود كه بين رضايت زناشويي زنان و مرد شود و نتيجه مي تحقيق رد مي

  وجود ندارد. 

داري وجـود   در اين پژوهش فرضيه چهارم عبارت است از : بين هوش مردان و زنـان تفـاوت معنـا          

  دارد. 

استودنت دو گروه مستقل استفاده كرديم. و نتايج را در جـدول   tبراي آزمون اين فرضيه از آزمون        

  ارائه نموده ايم.  8-4

00: 211210 ≠−==− ttHttH  

  

  مستقل براي هوش مردان و زنان tنتايج آزمون  4-8جدول 

  احتمال خطا  بt  درجه آزادي  مtنمره   متغيرها

  P= 01/0  571/2  58  93/0  هوش مردان و زنان 

% اطمينان كوچكتر است بنابراين فرض صـفرقبول و  99بحراني در سطح  tمشاهده شده از  tچون        

شود و نتيجه مي شود كه بين هوش زنان و مردان اين پـژوهش تفـاوت معنـاداري     رد ميفرض تحقيق 

  وجود ندارد. 

  خالصه

دربارة اطالعات بدسـت آمـده از اجـراي پرسشـنامه      4-2و  4-1در اين فصل، ابتدا با ارائه جدول        

  هاي ريون توضيحاتي داده شد.  رضايت زناشويي و ماتريس

و حداكثر  31زوج بودند. در آزمون رضايت زناشويي براي مردان حداقل نمره  30ل آزمودنيها شام       

بود. ميانگين نمـرات رضـايت    136و حداكثر نمره  88هاي ريون حداقل نمره  بود و در ماتريس 65نمره 
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بود. انحراف استاندارد براي متغيـر رضـايت زناشـويي     93/117و ميانگين نمرات هوش  43/52زناشويي 

  بود.  86/10و براي متغير هوش  63/7

  بود.  65و حداكثر نمره  36در آزمون رضايت زناشويي براي زنان حداقل نمره         

 33/52بود. ميانگين نمرات رضايت زناشويي  127و حداكثر نمره  83هاي ريون حداقل نمره  در ماتريس

و براي متغير  60/7رضايت زناشويي  بود. انحراف استاندارد براي متغير 13/116و ميانگين نمرات هوش 

  بود.  34/10هوش 

نشان داده شده است.  4-6و 4-5اطالعات مربوط به تحليل نتايج در چارچوب فرضيه ها در جدول        

بـا   5041/0و ضريب تعيين  071/0ضريب همبستگي بدست آمده بين رضايت زناشويي و هوش مردان 

و ضريب  059/0ست آمده بين رضايت زناشويي و هوش زنان بود. ضريب همبستگي بد 28درجه آزادي 

  بود.  28با درجه آزادي  3481/0تعيين 

اي تأييد شد و براي آزمون معنادار بودن ضـريب همبسـتگي    فرض صفر مبني بر نبود چنين رابطه       

ده از درجه آزادي آن را بدست آورده و با مراجعه به جدول معلوم شد كه ضريب همبستگي بدسـت آمـ  

% اطمينان خطا رد 99اطمينان كوچكتر است بنابراين فرض پژوهش با   %99عدد مبين جدول در سطح 

  شود.  مي

نشان داده  4-8و  4-7همچنين اطالعات مربوط به تحليل نتايج در چارچوب فرضيه ها در جدول        

 tو نمـره   58درجـه آزادي   بـا  79/0مشاهده شده بين رضايت زناشويي مردان و زنان  tشده است. نمره 

  بود.  01/0و احتمال خطا  571/2بحراني 

و  571/2بحرانـي   tو نمره  58با درجه آزادي  93/0مشاهده شده بين هوش مردان و زنان  tنمره        

  % بود.1احتمال خطا 

صـفر  % اطمينان كوچكتر است بنابراين فـرض  99بحراني در سطح  tمشاهده شده از  tچون نمره        

شود و نتيجه مي شود كه بين رضايت زناشويي مردان و زنان بين هوش  مورد قبول وفرض تحقيق رد مي

  مردان و زنان اين پژوهش تفاوت معناداري وجود ندارد.                                                        
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  فصل پنجم

  ايج كميبحث و نت 

  

دهيم.سـپس بـه تفسـير نهـايي      هاي پژوهش را مورد بحث و  بررسي قرار مي دراين فصل، ابتدا يافته

پردازيم . از آنجا كه هر پژوهشـي، احتمـاالً بـا محـدوديتهايي مواجـه       نتيجة پژوهش و پيامدهاي آن مي

  شود. دهايي ارائه ميها، در راستاي برطرف كردن آنها ، پيشنها    است، با مطرح كردن آن محدوديت

    ها بحث و بررسي دربارة يافته -1

به منظور افزايش آگاهي به جوانان در حال ازدواج و حفظ نظـام خـانواده و ايجـاد آرامـش و تربيـت      

ها و طالق،پژوهش حاضر بـا بررسـي    فرزندان سالم  وصالح و  باالخره جلوگيري از گسسته شدن خانواده

  هوش در بين همسران انجام شد. ارتباط ميان رضايت زناشويي و

رضايت زناشويي بعنوان احساسات عيني از خشنودي، رضايت و لذت تجربه شده توسط زن يا شـوهر  

  ).64،ص 1380هاي ازدواجشان را در نظر بگيرند تعريف شد(ذوالفقار، موقعي كه همه جنبه

ي پيوند زناشويي و چون توان گفت، رضايت قلبي مهمترين عامل در بقا به عنوان يك نتيجة كلي مي

  ).156،ص 1377روحي در پيكر روابط همسري است(سادات،

هايي كه بـا ايـن اصـول منافـات      خانواده كانون محبت،فداكاري، تفاهم و همكاري است و نبايد شيوه

  ).142، ص 1377دارد،در آن به كار گرفته شود(سادات، 

يي و بدرفتاري نسبت به آنها بطور قطع يكي از احترام به زنان و گرامي داشتن آنها و پرهيز از تندخو

  ).116،ص 1377شاخصهاي اصلي در سنت اسالمي است( سادات، 
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ارزشمندترين مردم كساني هستند كه بـا همسرانشـان   «است  در روايتي از حضرت فاطمه (س) آمده

  ).117، ص 1377سادات، »(اند مهربان و بخشنده

بودند از: بين رضايت زناشويي و هـوش همسـران رابطـه     هاي تحقيق عبارت در اين پژوهش ، فرضيه

معناداري وجود دارد و بين رضايت زناشويي و هوش همسران تفاوت معنـاداري وجـود دارد و هـدفهاي    

پژوهش معنادار بودن رابطه رضايت زناشويي و هوش همسران و تفاوت معنادار بودن رضايت زناشـويي و  

سؤالي رضايت زناشويي و ماتريسـهاي پيشـرونده    47از پرسشنامه هوش در همسران ميباشد. با استفاده 

سؤالي متغيرهاي رضايت زناشويي و هوش مورد بررسي قرار گرفتند. چون ميانگين  60ريون بزرگساالن 

دراين پژوهش نشـانگر رضـايت نسـبي و همچنـين نمـره       33/52و زنان  43/53رضايت زناشويي مردان

دراين پژوهش نشـانه افـراد بـاهوش و ممتـاز      13/116مودنيهاي زنو آز 93/117هوش آزمودنيهاي مرد

  باشند . مي

با استفاده از روش همبستگي پيرسون ، ضريب همبستگي بين اين دو متغير محاسـبه شـد. ضـريب    

نشانة نبودن همبستگي بين رضايت زناشويي و هوش همسـران بـود كـه در     059/0و 071/0همبستگي 

  رصد خطا فرض صفر قبول و فرض تحقيق ردشد.درصد اطمينان و يك د 99سطح 

استودنت، تفاوت معناداري دوگروه مستقل بين اين دو متغير محاسـبه   tهمچنين با استفاده از روش

)نشانة نبودن تفاوت معناداري بين رضايت زناشويي و هوش همسران بـود كـه در   t)،(93/0=t=79/0شد(

  قبول و فرض تحقيق ردشد.  درصد اطمينان و يك درصد خطا ، فرض صفر 99سطح 

  تفسير نهايي -2

است كه اين نهاد از موقعيتي ويژه در ميان مسلمانان  توجه ويژه اسالم به نهاد خانواده سبب شده     

ها را در روابـط   ترين نكته برخوردار شود. نظام خانوادگي اسالم با تكيه بر مباني فطري و طبيعي ، ظريف

نهـد. يكـي از    دهد و آييني مدون را براي زندگي زناشويي بنـا مـي   رار ميميان زن و شوهر مورد توجه ق

اصولي كه اسالم همواره به آن توجه دارد، رونق بخشيدن به خانواده و گرمي و استحكام اين كانون است 

اسـت.در   است از گرمي روابط زناشويي بكاهد، بشدت مبارزه كـرده  اي كه با هر عاملي كه ممكن ، به گونه

رود و بـه   م اسالمي انجام وظايف همسرداري و مراعات اخالق خانواده از بهترين عبادتها بشمار مـي تعالي
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افزاينـد ، از ايـن    شوند و بر مراتب بندگي و تقرب خود مي اين وسيله، طرفهاي ازدواج به خدا نزديك مي

يابد و ايـن ،   ملكوتي ميگيرد ومفهومي  اي از قداست قرار مي رو، در جهان بيني اسالمي خانواده در هاله

كنـد و بـر بالنـدگي آن     همان زير بناي مستحكمي است كه نهاد خانواده را از سردي و سستي حفظ مي

اند و زندگي  افزايد. در جامعة ما گروهي از مردم كه بنا به علل فرهنگي، شيوة زندگي غربي را برگزيده مي

مشكالتي هستند كه جوامع غربي بـا آن دسـت بـه     اند ، گرفتار همان خود را از بعد اخالقي تهي ساخته

گريبانند. كاهش عواطف خانوادگي و سستي بنيان خانواده از جملة اين مشكالت است. بررسيهاي آماري 

دهد كه برخورداري زوجين از تحصيالت عالي بتنهايي قادر به تقويـت كـانون خـانواده نيسـت      نشان مي

هاي معنـوي و   اي است كه بتواند با تقويت انگيزه ارضاء كنندهبلكه آنچه مهم است داشتن فلسفه زندگي 

انساني ، بر غناي محتوايي زندگي بيفزايد.از آثار ونتايج مهم رسوخ فرهنگ غربي در كشـورهاي مشـرق   

هاي زندگي بويژه در روابط خـانوادگي   هاي معنوي است كه آثار آن در كلية عرصه  زمين ، كاهش انگيزه

تـوان و   وجود اين ، هنوز عواطف خانوادگي نيرومندي در جامعة ما وجود دارد كه مـي است.با  آشكار شده

بايد با آگاه ساختن مردم از وظايف خانوادگي و بويژه همسرداري، اين عواطف را در جهت درست هدايت 

، ص 1377هاي معنـوي افـراد خـانواده جلـوگيري نمود(سـادات ،      كرد و از بروز ضعف وسستي درانگيزه

12،13.(  

موفقيت خانواده در درجه اول به اين بستگي دارد كه انتخاب همسـر از روي آگـاهي و بـا توجـه بـه      

  ).22،ص 1377معيارهاي درست صورت گيرد( سادات،

اگر تنها مسائل و ارزشهاي مادي و ظاهري را مالك تصميم و انتخاب خود قـرار دهـيم ديگـر نبايـد     

  ).23، ص 1377طفه را داشته باشيم(سادات،انتظار وفاداري و صميميت و فداكاري و عا

اند ، در  شناخته اند اگر چه از قبل همديگر را نمي زن و شوهري كه هر دو در مكتب دين تربيت يافته

  ).24، ص 1377موارد اساسي نقاط مشترك فراواني با هم دارند(سادات ، 

، وجود تفاهم و كماالت روحي و سازد، تنها زيبايي او نيست آنچه ادامه زندگي را با همسر ممكن مي 

  ).28، ص 1377اخالقي همسر در اين ميان نقش واالتري بر عهده دارد(سادات،
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شـوند، پـرداختن    بندند و وارد زندگي مشترك مي براي زن و مردي كه با يكديگر پيمان زناشويي مي

ده از مهمتـرين  به وظايف همسري و جلب رضايت خاطر همسر وباالخره رونق بخشيدن به كانون خـانوا 

  ).43، ص 1377امور است( سادات، 

است كه هر يك از زوجين به فكر راحتي، رضايت و رفاه طرف مقابل باشد و  الزمه عشق و محبت اين

از آزردن و ناراحت كردن او بـه طـور جـدي بپرهيـزد و تـا آنجـا كـه بتوانـد وسـايل رشـد او را فـراهم            

  ).44،ص 1377سازد(سادات ،

ــط زن  ــاس رواب ــكيل    اس ــت تش ــالم رفاق ــك ك ــل و در ي ــرام متقاب ــع واحت ــوهر را تفاهم،تواض و ش

  ).53، ص 1377دهد(سادات، مي

در يك زندگي مشترك، زن و شوهر بايد سعي كننـد تمـامي خصوصـيات ، عاليـق و حساسيــتهاي      

يكــديگر را بشناســند و كــاري نكننــد كــه درســت در نقطــة مقابــل حساســيتهاي طــرف مقابــل قــرار  

  ).120،ص 1377گيرند(سادات،

سازگاري به معناي تسليم طلبي يا همرنگ شـدن بـا محـيط اجتمـاعي و از دسـت دادن شخصـيت       

  ).127، ص 1377نيست بلكه برخورد انعطاف آميز براي پرهيز از اختالف و درگيري است(سادات،

نقشـي  واقع بيني ويژگي بسيار مهم و با ارزشي است كه در همة امور و از جمله در زندگي زناشـويي  

  ).128، ص 1377بسيار مهم دارد(سادات،

خوشبختي در دارايي و تجمل و قدرت و مقام نيست بلكـه در عشـق وصـفا و آرامـش است(سـادات،      

  ).134،ص 1377

است كه زن و مرد نقش خاص خود را داشته باشند و در كنار هـم و   الگوي مطلوب براي خانواده اين

  ).140،ص 1377(سادات،دار وظايف خانواده گردند مكمل هم عهده

زن بايد با پذيرفتن نقش مديريتي مرد و همكاري با او در ادارة امور خانواده شالودة محكمـي رابـراي   

  ).141،ص 1377ريزي نمايد (سادات ، خانواده وتربيت فرزندان پي
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جـويي و مداخلـه    فلسفة وجود مدير براي يك واحد اجتماعي و از جمله خانواده ارضاي حس برتـري 

  ).142، ص 1377رايانة شخص مدير  نيست بلكه ادارة بهتر امور مورد نظر است (سادات ، گ

بسياري از مشكالت موجود در روابط انساني، ناشي از نارسـايي در الگوهـاي ارتبـاطي است(سـادات،     

  ).89،ص 1377

را بـه خشـم   است: هيچ چيز به اندازة ظلم و ستم به زنان و كودكان خداونـد   در روايات اسالمي آمده

  ).114، ص 1377آورد(سادات، نمي

يابيم كه ارتباط معناداري بين رضايت زناشـويي و هـوش وجـود نـدارد.      از نتيجة اين پژوهش در مي

همچنين تفاوت معناداري بين رضايت زناشويي و هوش همسران وجود ندارد.اما آنچه كه مهم است طرز 

نين نوع روابط همسران است كه ميتواند تعيين كننـدة  تفكر و نگرشها و بينشهاي آنها به زندگي و همچ

  شان باشد.  رضايت يا نارضايتي آنان از زندگي زناشويي

  اقدامات اوليه براي برقراري ارتباط بهتر بين همسران

  انتظارات واقع بينانه داشته باشيد.-1

  و صحبت كردن. نداشتن توقع بيش از اندازه و فراهم آوردن زمينه مناسب براي ايجاد رابطه -2

با هم رفتار دوستانه داشته باشيد و از طعنـه زدن و ناسـزا گفـتن و حملـه بـه شخصـيت همسـر        -3

  اجتناب كنيد.

بينانه همراه باشـد. بـراي    باشد كه بايد همراه با انتظارات واقع توجه به جنبه هاي مثبت همسر مي-4

گوييد و اشارة مشـخص بـه    آنچه مي تحقق اين شرايط فراگيري دو مهارت ضرورت دارد:متعادل ساختن

  موارد منفي به جاي كلي گويي.

  كند براي مثال انتقاد متقابل نكنيد. بندها ارتباط را نابود مي بندها اجتناب كنيد زيرا راه از راه-5

بجاي قطع صحبت يكديگر به نوبت حـرف بزنيـد. بجـاي اولتيمـاتوم دادن ، خـواهش كنيـد، بجـاي        

  ن توجه كنيد.ها به زمان اكنو گذشته

توانيد فهرستي از پيشرفتهاي يكديگر تهيه كنيد و مطالـب آن را   به پيشرفت خود توجه كنيد. مي-6

  با همسرتان در ميان بگذاريد.
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  اقدامات مياني

تان در نظر بگيريد تا در  در قبال خود قبول مسؤليت كنيد و براي خود نقشي را در رابطة زناشويي-7

روي هم رفته زن و شوهر هر دو بايد براي از ميـان برداشـتن مشـكالت موجـود     مقام اصالح آن برآييد. 

  تالش كنند.

  باشد زيرا احساسات روي روابط صميمانه تأثير تعيين كننـده  توجه به احساسات و مخابرة آنها مي-8

با شويد كه اين احساسات چگونه روي برخورد شما  دارند. وقتي از احساسات خود آگاه باشيد متوجه مي

تـان اطالعـات    گذارد.اگر از احساسات خود آگاه باشيد به شما دربارة روابـط زناشـويي   همسرتان تأثير مي

  دهند. مفيدي مي

ــر     -9 ــاط اث ــز روي ارتب ــه ، ني ــرا انديش ــيد ، زي ــته باش ــرتان داش ــت از صــحبت همس ــير درس تفس

يـد و دربـارة همسـر و    كن زند، شما صحبت او را تفسـير مـي   گذارند..وقتي همسرتان با شما حرف مي مي

اسـت دربـارة آن    كننـد. پـس الزم   كنيد. همسران به يك شكل پيامها را تفسير نمي روابطتان قضاوت مي

  صحبت كنند تا از شدت مشكالت كاسته شود.

گوش دادن پويا و درك صحبتهاي همسر است. گوش دادن پويا و درك نظـرات يكـديگر عامـل    -10

توانيد به همسرتان نشان دهيد كه بـه حرفهـاي او    به دو طريق مي مهمي در كاستن از اختالفات است .

تأييد حرفهايش با استفاده از شـيوه هـاي غيـر    -تكرار كردن خالصه حرفهاي او ب -ايد. الف گوش كرده

  سر. دادن كالمي مانند تكان

فكـار و  است كه به همسرتان اطالع دهيد كه او روي احساسـات ، ا  بازخورد تأثير رفتار، هدف اين-11

  توانيد بدون داوري نظر خود را دربارة رفتارهمسرتان ابراز كنيد. گذارد . مي اعمال شما چه تأثيري مي

توجه به پيشرفت و پاداش دادن به خود، تغيير كردن ساده نيست . بمنظور بهبود روابط ، تالش -12

دهـد تـا بـه راهتـان      مي شود كه انسان پيشرفت كند و اين پيشرفت به شخص انگيزه و پاداش باعث مي

توان فهرستي از تالشهاي همسرتان بمنظور بهبود روابط زناشويي خود تهيـه كنيـد و از    ادامه دهيد. مي

  كند. تالشهاي او قدرداني كنيد. حمايت شما از تالشهاي يكديگر به پيشرفت شما كمك مي
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  اقدامات پيشرفته 

  شويد بايد از مهارتهاي ارتباطي خود جه مياي موا اطالع از زمان حل مسئله ،وقتي با مسئله-13

باشد. مـثالً در شـرايط تنـد     استفاده كنيد و متوجه باشيد كه چه زماني براي حل مسئله مناسب مي

آورند. منطقشـان را   كنند و از نيات هم سر در نمي احساسي ، اشخاص به درستي يكديگر را ارزيابي نمي

م با دشواري روبرو ميشوند. تحت تـأثير ايـن شـرايط زوجهـا     از دست ميدهند و در رسيدن به توافق باه

  نميتوانند به راحتي مسايلشان را حل و فصل كنند.

توانيـد بـراي حـل آن كـاري انجـام       كه مسئله را شناسايي نكنيد ، نمي تعريف مسئله ، تا زماني -14

و يـك شـنوندة خـوب     تر حرف بزنيد . مسؤليت بپذيريـد  دهيد. براي تعريف مسئله بايد بتوانيد مشخص

  باشيد.

حل مسئله و كنارآمدن با مسئله، مشكالت با هم متفاوتند . بعضي از مشكالت براحتي و بعضي  -15

تر زمـان   مشكالت به سختي قابل حل هستند . بنابراين بايد با مسئله كنارآمد و براي حل مسائل مشكل

  بيشتري را صرف كرد.

حلها  حلهاي مختلفي پبشنهاد كرد. راه توان راه حل شدن مشكل ميحلها، براي  ارائه و ارزيابي راه -16

حل را انتخاب كنيـد.زن و شـوهر بايـد بـراي تحقـق تصـميمي كـه         را ارزيابي كنيد و سپس بهترين راه

حل مناسـب ، مصـالحه و رسـيدن بـه      هاي رسيدن به راه اند با هم همكاري كنند. يكي از مشخصه گرفته

  توافق است.

حلي به توافق رسيديد بايـد قـراردادي بنويسـيد و در آن بـه      رداد، وقتي كه دربارة راهبستن قرا -17

  روشني توضيح دهيد كه خواهان چه تغييراتي در روابط خود هستيد.

ارزيابي و پيشرفت ، به رفتارهاي موجود ميان شما و همسرتان در خالل يك ارتباط توجه كنيد  -18

  ).1379د(قراچه داغي،تا از ميزان پيشرفت خود آگاه شوي

اگر كسي از روي صداقت گام در زندگي خانوادگي بگذارد و بويژه از خود محـوري كـه آفـت بـزرگ     

ها و نظرات همسر خود نيـز توجـه    روابط انساني در همة سطوح است، تا حدي فاصله گيرد و به خواسته

موفقي را بنيان گذاري كنـد و از  تواند با مراعات اصول و نكات يادشده زندگي خانوادگي سالم و  كند،مي
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آثار و ثمرات نيكوي آن برخوردار گردد. ولي به هر حال ، همواره بايد اين نكته اساسي را بخاطر داشـته  

كشي و تجاوز به حقوق مشروع همسر و احياناً آزار رساندن به او بـا اعمـال و رفتـار     باشد كه ظلم و حق 

ديده گرفته شود و آدمي از مكافات دنيوي و مجازات اخروي نامناسب چيزي نيست كه در پيشگاه خدا نا

آن درامان بماند. از سوي ديگر ، كسيكه در زندگي داخلـي خـود از آرامـش و خشـنودي و صـفاي الزم      

هاي ديگر نيز بهرة كافي از زندگي خود نخواهد بـرد. از ايـن رو ، يكـي از اركـان      محروم است، در عرصه

زندگي خانوادگي اوست و آن نيز در گـرو آگـاهي ،ژرف انديشـي وتـالش      سعادت انسان،سامان دادن به

در ايــن صورت ،خـــانواده كانون رشد وتعـالي بـــراي زن ومـــرد و     صادقانه براي اصالح خويش است

  ).175،174، ص 1377فــرزندان آنــها خواهد بود(سادات، 

اي از تحقيقات مختلف در ايـن زمينـه را    خواهم خالصه وچكيده در پايان از مراكز ودفاتر مشاوره مي

  آيند قرار بدهند. جمع آوري كرده ودر اختيار جوانان در آستانه ازدواج كه براي مشاوره مي

  محدوديتهاي پژوهش -3

يكي از محدوديتهاي اين پژوهش ، مربوط به سؤاالت پرسشنامه رضايت زناشويي بود كـه مفهـوم   -1

  روشن و واضح نبود. ها براي آزمودنيها بعضي از گزينه

محدوديت ديگر در اين پژوهش، مربـوط بـه نـاتواني در كنتـرل متغيرهـاي مـزاحم بـود. تفـاوت         -2

فرهنگي در كنترل پژوهشگر نبود.اما نمرات  -اجتماعي -ها در عوامل مربوط به مسائل اقتصادي آزمودني

وقت ومكان ممكنسـت جامعـه    ها مؤثر بود.همچنين بدليل كمبود آزمودنيها در پاسخگويي به پرسشنامه

آماري به درستي انتخاب نشده باشـد ومتغيرهـاي مـزاحم وعوامـل غيـر قابـل كنتـرل كـه در بررسـي          

آيد تاحدودي روايي واعتبار پرسشنامه را تحـت تـاثير قـرار     پرسشنامه رضايت زناشويي مهم به شمار مي

  دهد. مي

داده شده درتست رضايت زناشـويي محرمانـه   با توجه به اينكه به آزمودنيها گفته شد كه اطالعات -3

آيد كه بعضي از آزمودنيها به سؤاالت مربوط به مسائل جنسي ومسائل اقتصادي  خواهد ماند اما بنظر مي

اندوهمچنين بعضي از آزمودنيها هيچ تمايلي براي جواب دادن بـه   بصورت تصنعي و ساختگي جواب داده

ند وهمچنـين بعضـي از آزمودنيهـا بـه سـؤاالت ماتريسـهاي       سواالت نداشته وبا پژوهشگر همكاري نكرد
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اند زيرا به نظر مي رسد كه نگران نمره هوشبهر خود  اند يا پاسخ نداده پيشرونده هوش با اكراه پاسخ داده

  اند.  بوده

  پيشنهادات

كنم كه پژوهش توسط متخصصـان وروانشناسـان در بعـد وسـيع صـورت       پيشنهاد مي - 1

  توان فهميد كه نتيجه بدست آمده درست است. د نمونه واقعاً نميگيرد. زيرا با اين تعدا

كنم كه منابع مورد نياز بيشتري را جهت يافتن پيشينه پژوهش در مـورد   پيشنهاد مي - 2

  برخي متغيرهاي بكار رفته در پژوهش را در اختيار دانشجويان وپژوهشگران قرار گيرد.

ها ، به مردم آگـاهي الزم را   ق رسانهكنم مراكز پژوهش و تحقيقات، از طري پيشنهاد مي - 3

  تري داشته باشند. بدهند تا آنها با پژوهشگران همكاري بهترو صميمانه
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  نمرات خام مردان

  رديف  رضايت زناشويي  هوش    رديف  رضايت زناشويي  هوش

56  

52  

55  

55  

57  

55  

57  

54  

58  

55  

57  

47  

44  

54  

49  

165  

179  

185  

205  

183  

194  

177  

189  

209  

186  

135  

161  

126  

214  

195  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

  49  

51  

52  

32  

55  

48  

53  

48  

51  

51  

35  

45  

52  

59  

60  

209  

193  

181  

166  

182  

191  

199  

192  

207  

180  

212  

184  

193  

183  

173  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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  خام زناننمرات 

  رديف  رضايت زناشويي  هوش    رديف  رضايت زناشويي  هوش

55  

42  

56  

55  

54  

53  

56  

55  

55  

51  

55  

47  

51  

55  

56  

171  

197  

189  

204  

192  

209  

194  

196  

204  

183  

150  

149  

138  

217  

178  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

  50  

41  

50  

28  

52  

46  

48  

45  

44  

56  

48  

48  

57  

53  

56  

181  

195  

148  

184  

183  

177  

173  

160  

212  

157  

190  

181  

205  

174  

169  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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  رضايت زناشويي  هوش   نمرات مردان 
  رديف 

xy  2y  2x  y  x  

7056  

6612  

6136  

4048  

6448  

6105  

7080  

6105  

7076  

6032  

5796  

5618  

6726  

7049  

6800  

12544  

13456  

13924  

7744  

15376  

12321  

14400  

12321  

13456  

13456  

8464  

11236  

13924  

17689  

18496  

3969  

3249  

2704  

2116  

2704  

3025  

3481  

3025  

3721  

2704  

3969  

2809  

3249  

2809  

2500  

112  

116  

118  

88  

124  

111  

120  

111  

116  

116  

92  

106  

118  

133  

136  

63  

57  

52  

46  

52  

55  

59  

55  

61  

52  

63  

53  

57  

53  

50  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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  رضايت زناشويي  هوش   نمرات مردان 
  رديف 

xy  2y  2x  y  x  

5796  

6136  

6572  

7564  

6731  

7068  

6350  

6710  

8253  

6572  

4445  

4796  

3224  

7930  

6384 

15876  

13924  

15376  

15376  

16129  

15376  

16129  

14884  

17161  

15376  

16129  

11881  

10816  

14884  

12544 

2116  

2704  

2809  

3721  

2809  

3249  

2500  

3025  

3969  

2809  

1225  

1936  

961  

4225  

3249 

126  

118  

124  

124  

127  

124  

127  

122  

131  

124  

127  

109  

104  

122  

112 

46  

52  

53  

61  

53  

57  

50  

55  

63  

53  

35  

44  

31  

65  

57 

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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  رضايت زناشويي  هوش   نمرات زنان 
  رديف 

xy  2y  2x  y  x  

5928  

5700  

4560  

4399  

6254  

5350  

5550  

4664  

6552  

5292  

6105  

5772  

7747  

6000  

6048  

12996  

10000  

12996  

6889  

13924  

11449  

12321  

11236  

10816  

15876  

12321  

12321  

16129  

14400  

15876  

2704  

3249  

1600  

2809  

2809  

2500  

2500  

1936  

3969  

1764  

3025  

2704  

3721  

2500  

2304  

114  

100  

114  

83  

118  

107  

111  

106  

104  

126  

111  

111  

127  

120  

126  

52  

57  

40  

53  

53  

50  

50  

44  

63  

42  

55  

52  

61  

50  

48  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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  رضايت زناشويي  هوش   نمرات زنان 
  رديف 

xy  2y  2x  y  x  

5952  

5757  

6930  

7564  

6710  

7560  

7182  

7068  

7564  

6148  

4960  

4360  

4176  

8060  

6552 

15376  

10201  

15876  

15376  

14884  

14400  

15876  

15376  

15376  

13456  

15376  

11881  

13456  

15376  

15876 

2304  

3249  

3025  

3721  

3025  

3969  

3249  

3249  

3721  

2809  

1600  

1600  

1296  

4225  

2704 

124  

101  

126  

124  

122  

120  

126  

124  

124  

116  

124  

109  

116  

124  

126 

48  

57  

55  

61  

55  

63  

57  

57  

61  

53  

40  

40  

36  

65  

52 

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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